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De Oude Kerk van Amsterdam
Het Jaarboek Amstelodamum 2018 is helemaal gewijd aan de Oude
Kerk. Het oudste stenen gebouw van Amsterdam stond als parochiekerk bovenaan in de rangorde van de Amsterdamse Kerken. De snelle
groei van de welvaart en de daarmee gepaard gaande groei van de
kerk leidde tot een reeks van verbouwingen en uitbreidingen, waardoor de oppervlakte van de Oude Kerk in twee eeuwen verdrievoudigde. Vanuit verschillende vakdisciplines belichten auteurs uiteenlopende facetten van de geschiedenis van de Oude Kerk: het gebouw, zijn
functies, kerkschatten, orgels en gebruikers.
Te bestellen voor € 24,99 via de website:
https://www.amstelodamum.nl/oude-kerk/

Houdt u onze website met informatie over het programma in de gaten.
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80 jaar Oorlog. De geboorte van Nederland
Nog t/m 20 januari 2019 presenteert het Rijksmuseum ‘80 jaar Oorlog. De geboorte van Nederland.’ Verhalen over wapengekletter en tactische meesterzetten, over onderdrukking en vluchtelingen en over
idealen als tolerantie en vrijheid.
In de tentoonstelling figureren spotprenten, tapijten, wapens en schilderijen van onder anderen Brueghel, Rubens en Ter Borch als
‘ooggetuigen’ in het verhaal van het ontstaan van Nederland.

• Onze lezingenavonden zijn op
vier plaatsen in de stad. In
Noord, Zuid, Oost en West.
• Ook onze excursies zijn zeer interessant.
• Zijn uw buurvrouw en buurman
al lid van onze Vereniging?
• Uw familieleden zijn natuurlijk
ook welkom als lid.
• Wij bestaan al bijna 70 jaar en
gaan nog lang niet met pensioen!

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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1001 vrouwen in de 20ste eeuw

Renovatie afgerond

Tot en met 10 maart 2019 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste
eeuw te zien. Samen met Els Kloek, de initiator en
samenstelster van het gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum bijna 200 bekende
en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen
manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste
eeuw. De veelheid aan verhalen geeft een verrassende kijk op de geschiedenis van de vorige eeuw.
Al ligt de nadruk op het verleden, de tentoonstelling
is uiterst actueel: ook vandaag de dag zijn mogelijkheden en hindernissen voor vrouwen onderwerp
van gesprek.

De renovatie van 16 metrostations van de
‘Oostlijn’ (metro 53 en 54) is gereed. De gemeente
verbouwde de stations tot ruime en lichte stations
waar reizigers zich veilig voelen.

Metrostation Waterlooplein is gerenoveerd. Met de
glazen liften en nieuwe verlichting ziet het station er
eigentijds uit. Alle reizigersinformatie en automaten
vind je op centrale plekken in de hal.

Beatrix de Rijk (1883 - 1958) - De eerste Nederlandse vrouw met een vliegbrevet, in Frankrijk behaald in 1911.

De Oranje: een nationaal symbool
In het Scheepvaartmuseum Amsterdam is t/m 18
juli 2019 een tentoonstelling gewijd aan dit illustere
schip. De levensloop van de Oranje is bijzonder; het
schip nam tijdens zijn leven verschillende rollen en
gedaanten aan. Van luxe droomschip eind jaren ‘30
gebouwd voor de lijndienst tussen Nederlands-Indië
en Nederland, naar hospitaalschip tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog ‘repatrieerden’
talloze personen met de Oranje van Indonesië naar
Nederland op weg naar een nieuw ‘thuis’. De tentoonstelling, opgebouwd uit twee delen, belicht zowel de geschiedenis van het schip als persoonlijke
verhalen van ‘gerepatrieerden’.
In september is een gelijknamige publicatie verschenen bij Uitgeverij W Books.
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De Amsterdome
Aan de ring van Amsterdam is een spectaculaire nieuwe venue geopend: de Amsterdome! Op 30 november opende de
iconische koepel haar deuren voor bezoekers. De eerste volledig circulaire
evenementenlocatie van Nederland is
daarmee een feit.
Wat direct opvalt aan de Amsterdome is
hoe een futuristisch design gepaard gaat
met een warm, sfeervol interieur en een
prachtig ontstaansverhaal dat – voor wie
goed oplet – overal in de locatie terugkomt.
De koepel is volledig circulair gebouwd, wat
betekent dat alle materialen zijn hergebruikt en/of herbruikbaar zijn. Zo is de
koepel zelf afkomstig van het oude luchtvaartmuseum dat op Schiphol stond, maar
zijn ook de containers waarin de panelen
van de koepel jarenlang lagen opgeslagen
hergebruikt in deuren en de bars, zijn de
glazen puien afkomstig uit een oud
belastingkantoor en is het materiaal van de
stoelen afkomstig uit oude ijskasten.
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Onze vereniging stelt zich ten doel de kennis over Amsterdam in de meest ruime zin te bevorderen. Dit doet
zij door middel van lezingen en excursies waarin facetten van de rijke culturele geschiedenis belicht worden.
Daarnaast besteedt de vereniging ook ruime aandacht
aan de ontwikkelingen in kunst, cultuur en architectuur
in onze mooie stad. De vereniging is opgericht in 1949
en telt momenteel 1445 leden.
Wilt u uw stad leren kennen? Word lid van Vereniging
Ons Amsterdam. Dé vereniging voor kunst & cultuur, historie & architectuur. De contributie bedraagt € 10,00
per jaar en wordt door middel van een automatische incasso geïnd.
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL61
RABO 0313 7435 17 t.n.v. Vereniging Ons Amsterdam.

Brouwerij Kleiburg

In Amsterdam-Zuidoost, tussen alle grote grijze kantoorgebouwen staat een groene loods te midden van
een stukje natuur. Hier maakt Brouwerij Kleiburg het
enige bier van de Bijlmer. Het is een echt kloosterbier,
verbonden aan het Kleiklooster, een levendige en spirituele plek in Zuidoost. Het is een sociale onderneming
die zich laat inspireren door traditionele Belgische
kloosterbieren en geven daar een vernieuwende draai
aan. De brouwerij heeft een eigen Proefzaak naast de
brouwerij, waar je tijdens een lunch of diner kunt genieten van het bier met uitzicht op de brouwketels.

