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Vestingstad Weesp
In de maand mei organiseert Vereniging Ons Amsterdam dagexcursies
naar de Vestingstad Weesp, de wandelingen en de vaartochten eindigen in/bij Fort Weesp.
Het torenfort (1859-1861) aan de Ossenmarkt was van de Hollandse
Waterlinie, en werd later toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam.
Toen de brisantgranaat was ontwikkeld was het metselwerk niet meer
bestand tegen een inslag en werd er rondom een aarde wal aangelegd. Die wal is in de tweede helft van de vorige eeuw verwijderd en de
gracht rond het fort is toen hersteld. Het fort is prachtig gerenoveerd in
die tijd. Het wordt nu gebruikt voor allerlei activiteiten.
De bovenverdieping commercieel en het is ook de locatie van de Historische Kring Weesp (HKW). De benedenverdieping door de Kreatieve
Groep Weesp. Een grote vereniging met een reeks creatieve activiteiten. Denk aan schilderen, beeldhouwen, sieraden maken. houtbewerking, muziek, keramiek, enz.

Vrijwilligers gevraagd
We wachten niet tot Amsterdam een o n s weegt?
De Vereniging ONS Amsterdam is op zoek naar vrijwilligers, die ten behoeve van de continuïteit van de vereniging aan versterking/verjonging
willen meewerken.
Deze keer is er versterking nodig in de regie van afdeling Noord.
Door goede onderlinge taakverdeling slagen we er in Noord steeds
weer in om aantrekkelijke lezingen en excursies te organiseren met
elkaar. Nu er iemand uit de groep vertrekt, zoeken we een vervanger
die naast zijn deel in het regiewerk ook ons overleg wil coördineren.
Onze doelstelling om de rijke kunst & cultuur, historie & architectuur te
belichten, moet ook in de toekomst onderbouwd blijven.
Vast wel iets voor U als één van onze 1450 leden?
Graag een vrijblijvende reactie via onze website of aan Anton Bakker:
email: a.bakker941@chello.nl of telefonisch 06-44 68 83 60.

Houdt u onze website met informatie over het programma in de gaten.

www.onsamsterdam.info
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Belangrijke punten
 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 68 jaar en gaan
nog lang niet met pensioen!

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Publieke Werken en de Amsterdamse School

Gevelstenen Hoogte Kadijk 12
Als u toch in de buurt bent van de Hoogte Kadijk ga
dan eens kijken naar twee unieke gevelstenen op
nummer 12,
De een is een verwijzing naar de vroegere bewoonster met de achternaam Schelhaas, de ander een
gedicht dat oproept tot vegetarisme.
Voorwaar, voorwaar!
Voer voor Vegetariërs
voorkomt voorzeker
voortgaande vervuiling
voortwoekerende volksziekten
voorspelt vreedzaam
voortbestaan van volkeren

Centrum Amsterdam Noord
Het gebied rondom het Station Noord van de
Noord/Zuidlijn wordt getransformeerd tot een nieuw
stedelijk centrum. Er worden meer dan drieduizend
woningen en diverse voorzieningen gebouwd zoals
het metrostation, busstation, een P+R, een muziekcentrum en een bioscoop op het Buikslotermeerplein.
Het gebied omvat het Buikslotermeerplein met het
winkelcentrum Boven ‘t Y, Loenermark, Elzenhagen
Noord en Zuid en het stationsgebied van het Station
Noord van de Noord/Zuidlijn.
Centrum Amsterdam Noord ligt dicht bij de ring A10
en de binnenstad. Door de gunstige ligging is het
nieuwe centrum van Noord goed bereikbaar, zowel
met de auto als met het openbaar vervoer.
Juist door deze gunstige ligging is het een prima verbinding naar de binnenstad, de Pijp, de RAI en de
Zuidas. De Zuidas wordt hierdoor beter bereikbaar
voor mensen die op de Zuidas werken en in Noord
Holland wonen.
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Museum Het Schip organiseert van 16 februari 2018
tot 1 september 2018 een tentoonstelling over de
Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam (1915-1935).
Publieke Werken en de Amsterdamse School zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeentelijke
Dienst der Publieke Werken besloot vanaf 1910 een
aantal architecten en kunstenaars in te schakelen die
later grote namen zouden worden binnen de Amsterdamse School, zoals Joan van der Meij, Michel de
Klerk, Piet Kramer en Hildo Krop. De architecten maakten prachtige ontwerpen voor overheidsgebouwen,
scholen en bruggen, en zelfs aan het straatmeubilair
besteedden zij veel zorg. Deze bouw- en kunstwerken
zijn nog steeds overal in Amsterdam te bewonderen.

De tentoonstelling zal de mooiste foto’s van deze architectuur en kunst tonen en van de belangrijkste architecten zullen originele kunstwerken en tekeningen te
zien zijn. In samenwerking met het platform Wendingen organiseert Museum het Schip tevens een fotowedstrijd. De winnende foto’s zullen op de tentoonstelling worden getoond.

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Vereniging Hendrick de Keyser
Deze vereniging tot behoud van architectonisch
of historisch waardevolle gebouwen in Nederland zet zich sinds 1918 in voor dit doel. De
oprichting van de Vereniging kwam voort uit bezorgdheid over het grote aantal oude woonhuizen dat in de stadscentra verloren ging.
Door enkele ‘strategisch’ gelegen huizen aan te
kopen lukt het de Vereniging verschillende oude stads- en dorpsgezichten voor verder verval
te behoeden.
Na restauratie bleken de panden ondanks hun
eigenaardigheden doorgaans toch prima bruikbaar.
Eenmaal verworven huizen worden niet meer
van de hand gedaan. Dit biedt al sinds 1918
een zekerheid die het zowel voor particulieren
als voor overheden aantrekkelijk maakt om een
pand aan de Vereniging Hendrick de Keyser
over te dragen.

kunst & cultuur,
historie & architectuur
Amsterdam Light Festival

Tot en met 21 januari 2018 vindt de zesde editie
van Amsterdam Light Festival plaats. Tijdens dit
jaarlijkse lichtkunstfestival voor jong en oud verandert het centrum van Amsterdam in een openlichtmuseum. Kunstwerken en installaties van
hedendaagse (internationale) kunstenaars, designers en architecten verlichten de binnenstad,
op en rond de grachten.
Wat maar weinig mensen weten, is dat iedere
editie de lichtkunstwerken speciaal voor Amsterdam Light Festival en de specifieke locaties in
de stad worden gemaakt. Van een werk in de
masten van VOC schip De Amsterdam bij het
Scheepvaartmuseum tot lichtkunstwerken die
boven de Herengracht gespannen worden.
Bezoek de waterexpositie en beleef de prachtige
werken op en langs de Amsterdamse grachten.
Of bezoek de landexpositie op het Marineterrein
en verken wandelend zowel de kunstwerken als
dit historische gebied.
Meer informatie: amsterdamlightfestival.com

Lezing over Hermannus Verbeeck
De wegens Code Rood op 11 december afgelaste lezing van Henk Looijestein over Hermannus Verbeeck, een gewone Amsterdammer in
de Gouden Eeuw, zal nu op maandag 5 maart
2018 plaatsvinden in De Bron om 20.00 uur.
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