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Nieuwsbrief:
Vanaf 1 januari 2017 is het bankrekeningnummer van Ons Amsterdam bij ING niet meer in gebruik.
Het nieuwe nummer is NL61 RABO 0313 7435
17 t.n.v. Vereniging Ons Amsterdam.

Nummer 2017-2

Bronnen van de artikelen: Werkgroepen P.R en Oog
& Oor en bestuur Ons Amsterdam, Arcam, Hermitage, Museum van Loon, Noorderkerkconcerten, NS,
Het Parool, Stadsarchief en Stadsherstel.

Open Monumentendagen Amsterdam 2017

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

Tijdens de 31ste Open Monumentendagen Amsterdam op 9 en 10 september 2017 staat de relatie tussen stad en land centraal.
www.onsamsterdam.info
De deelnemende monumenten vertellen het verhaal van bezoekers en
bewoners die door de eeuwen heen de stad in en uit gingen. De routes In dit nummer:
die zij volgden, kunt u nu herbeleven.
Open Monumentendag
1
Vereniging Ons Amsterdam staat dit jaar tijdens de Open Monumentendagen met een stand in De Bazel, het Stadsarchief Amsterdam. Wij
zoeken vrijwilligers om tijdens dit weekend deze stand te bemannen.
Doel is bezoekers over de vereniging te informeren en mogelijke leden
te werven. Opgave van vrijwilligers bij Martin Döbelman, email:
m.dobelman@upcmail.nl

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.
Wij denken aan activiteiten zoals het organiseren van lezingen en excursies in de afdelingen, redactiewerk in PR, het begeleiden van de
excursies, werk in de knipselgroep binnen de werkgroep Oog & Oor,
etc.
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 rond 1400 leden?
Graag een vrijblijvende reactie via onze website of aan Anton Bakker:
email: a.bakker941@chello.nl of telefonisch 0644-688.360.

Vrijwilligers gevraagd
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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 67 jaar en gaan nog
lang niet met pensioen!

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info

Ons Amsterdam

Iedere zaterdagmiddag een uur muziek in de
Noorderkerk
De Stichting Noorderkerkconcerten organiseert jaarlijks een reeks van 35 concerten op zaterdagmiddag in de Noorderkerk, gelegen aan de Noordermarkt, in het hartje van de Amsterdamse Jordaan.
Al even gevarieerd en zorgvuldig geselecteerd als de
kleurrijke producten op de zaterdagse boerenmarkt
is het muzikale aanbod in de Noorderkerk. Nieuwe
jonge talenten en gerenommeerde musici stellen
zich voor aan een divers publiek van buurtbewoners, marktbezoekers en muziekliefhebbers uit heel
Amsterdam en de wijde omgeving. Sinds de komst
van de wekelijkse serie zaterdagmiddagconcerten
wordt de Noorderkerk met recht beschouwd als een
‘Marktplaats voor Muziek’. Eerste concert zaterdag
16 september 2017 van 14.00-15.00 uur. Voor informatie: noorderkerkconcerten.nl

Jazz at the Plantage
In juli en augustus komt
de concertreeks Jazz in de
Plantage terug voor een
tweede editie! Luister iedere zaterdag om 16 uur
naar virtuoze jazz van excellente studenten van
het Conservatorium van
Amsterdam in de binnentuin van de Hermitage
Amsterdam (gratis toegang). En iedere zondag
om 16.30 uur in de Oranjerie van de Hortus Botanicus (regulier toegangsbewijs).
Informatie: hermitage.nl/
nl/activiteiten/
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Schatkamer Stadsarchief
Volkstuinen in Amsterdam
In de collectie van het Stadsarchief is een schat aan
informatie te vinden over de rijke geschiedenis van
volkstuinen in Amsterdam. Foto’s van de opening van
het oudste volkstuinpark Tuinwijck uit 1912, familiekiekjes uit de jaren twintig van volkstuinparken Hofwijck en Nut en Genoegen, bijzondere brieven uit de
Tweede Wereldoorlog van mensen die graag een oorlogstuintje willen, kleurrijke tekeningen van volkstuinen, en een schat aan foto’s van tuinders in hun eigen
tuintje.
Een rijke bron is het archief van de Bond van Volkstuinders dat ondergebracht is in het Stadarchief. Hierin zitten bijzondere documenten over de oprichting van de
bond, notulen van de eerste vergaderingen en pachtovereenkomsten met tuinders. De Bond van Volkstuinders bestaat op 18 augustus 2017 precies 100 jaar.
Presentatie in de Schatkamer, 22 juni – 10 september
2017. (foto Stadsarchief)

Opera in de Grachtentuin
Deze zomer presenteert Museum Van Loon in samenwerking met Jeroen Sarphati de operette Le
Docteur Miracle in de tuin. De operette werd in
1857 gecomponeerd door de toen achttienjarige
George Bizet (1838-1875) als inzending voor een
prijsvraag. Voor deze prijsvraag, uitgeschreven door
Jacques Offenbach, werd gevraagd om een nieuw
stuk bij het libretto Le Docteur Miracle van Ludovic
Halévy en Léon Battu. Zowel Bizet als Charles
Lecocq eindigden op een gedeelde eerste plaats.
De première van Bizet’s eenakter vond plaats in het
Théâtre des Bouffes-Parisiens op 9 april 1857. Jeroen Sarphati heeft de klassieke Franse operette
vertaald en in een eigentijds jasje gestoken.
Speeldata: 10 augustus première om 19:30 uur, 12
t/m 15 augustus dagelijks om 17.00 en 19.30 uur.
De opera duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop
zijn er drankjes te verkrijgen en is er volop gelegenheid te genieten van huis en tuin.
Kaarten: première € 35,-, reguliere voorstellingen
€20,-. Vanaf 15 juni te koop via: Webshop Museum
Van Loon en Webshop Het Grachtenfestival.

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Bustocht Nederlandse Volkshuisvesting
Museum Het Schip organiseert een bustocht
langs de geschiedenis van de Nederlandse
Volkshuisvesting. Van een negentiende-eeuws
krotje naar de paleizen van de Amsterdamse
School en de moderne flats van het Nieuwe bouwen en het Algemeen Uitbreidingsplan. Paroollezers betalen € 30 ipv € 40 voor deze excursie op
zondag 16 juli 2017 van 13.15 tot 15.45 uur.
Verzamelpunt Museum Het Schip. Website: parool.nl/meer.
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Open de deuren van het
kleinste politiebureau
Elke zaterdag van 11 tot 15 uur kunnen nieuwsgierigen nu al een kijkje nemen in dit kleinste
bureau aan het Dorpsplein van Sloten en de
oude veldwachter denkt dat het zelfs het kleinste van heel Europa is. Feit is dat dit monument
een herinnering aan vroeger tijden is en een bezoekje waard is. De fietstocht ernaartoe is al
leuk, met de kleine straatjes en oude huizen en
de nostalgische waterpomp op het plein. Ze
gaan net zo lang door tot de 50.000 euro is verzameld, vertelt betrokken Slotenaar Tamar
Frankfurther.
Kijk op www.mijnstadsherstel.nl voor meer informatie over de crowdfundingactie.

Trappen naar horeca perron 1 Centraal Station in gebruik
Op 11 mei 2017 opende NS feestelijk de volledig gerenoveerde
voormalige Wachtkamer 3e klasse
en de corridors naar de horeca
aan het eerste perron van Amsterdam Centraal. Voor deze grote renovatie- en restauratieklus heeft
NS Stations een restauratiesubsidie ontvangen voor rijksmonumenten van de provincie NoordHolland. Tegelijkertijd werden
twee nieuwe trappen vanuit de
centrale hal naar de horeca aan
het eerste perron in gebruik genomen, zodat reizigers straks ook
zonder OV-chipkaart deze verblijfshoreca kunnen bereiken.
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Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Secretariaat:
Kees Glimmerveen
Abrikozenhof 12
1326 HA Almere
Telefoon: 0624-139.849
e-mail: secretaris@onsamsterdam.info
Redactie Nieuwsbrief:
Ton de Graaf
e-mail: ton.de.graaf@online.nl
Ontwerp Nieuwsbrief: Ton Brosse

Crash Course & Guided Tour
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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 prachtige stad.
De vereniging is opgericht in 1949 en telt momenteel
circa 1400 leden.
Wilt u uw stad leren kennen? Word lid van 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 te Amsterdam.

Bezoek Arcam op vrijdagmiddag voor de
Crash Course: een lezing van vijfenveertig
minuten over het ontstaan van Amsterdam
en hoe de stad zich heeft ontwikkeld door
de eeuwen heen. Daarna de Guided Tour
met een architect van architour langs indrukwekkende bouwwerken aan het Oosterdok, de IJ-oevers en in de voormalige Oostelijke Havengebieden.
De wandeling start bij Architectuurcentrum
Amsterdam en loopt via het Marineterrein
en het Oosterdok richting het EYE Filmmuseum. Prijs € 22,50 inclusief koffie/thee.
Het NACO huisje
Voertaal Engels Informatie: arcam.nl/nl/
crash-course-guided-tour/
In 1919 is het Scheepvaartkantoor, naar ontwerp van G.F.
La Croix, gebouwd in opdracht van de N.V. J.G. Koppe’s
Scheepsagentuur. Boven konden kaartjes worden gekocht waarna men onder het pand door over de steiger
naar de boten naar o.a. Marken toeliep. De laatste gebruiker was de scheepvaartafdeling van de Noordhollandsche
AutoCar Onderneming (NACO) die er tussen 1960 en
2004 zat. Het pand stond op steiger nummer 7, een van
de steigers die achter het Centraal Station aan de Ruijterkade het IJ in staken. Het huis stond de uitbreiding in de
weg en moest worden verplaatst. Het staat sinds 2004 in
opslag in Zaandam. Dankzij vele donateurs en Vrienden
kan het pand in volle glorie terugkeren naar Amsterdam.
Op 6 juni 2017 werd tijdens de restauratie het hoogste
punt bereikt. In de week daarna werden de steigers verwijderd.
De gemeente Amsterdam is druk bezig om een geschikte
plek te vinden in de buurt van het
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Centraal Station, aan de IJzijde.

