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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 2017-3

Bronnen van de artikelen: Werkgroepen P.R en Oog
& Oor en bestuur Ons Amsterdam, Arcam, Gemeente Amsterdam, Het Parool, Rijksmuseum en Stadsarchief.

Open Monumentendagen Amsterdam 2017
Ook dit jaar hebben wij weer leden proberen te werven voor de vereniging Ons Amsterdam. Wij stonden met een stand in het Stadsarchief,
een prachtige locatie. Zaterdag 9 september (vertegenwoordigd door
5 man sterk!) startte met heel slecht weer. Dat was te merken aan het
aantal bezoekers. Maar geleidelijk werd het weer beter en kwamen er
meer mensen en werd het gezellig druk. Niet zo druk als voorgaande
jaren maar dat kwam omdat je voor veel activiteiten van OMD kon
aanmelden via de website en het daardoor niet noodzakelijk was naar
het Stadsarchief te komen. Wij hebben enthousiast over onze vereniging kunnen vertellen en er weer nieuwe leden bij gekregen.
Ton de Graaf (bestuurslid VOA) heeft namens onze vereniging ook zijn
steentje bijgedragen door op beide dagen zowel een bancaire architectuurwandeling te geven als een lezing over de Nederlandsche HandelMaatschappij te houden. Voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij
was het gebouw De Bazel tenslotte in eerste instantie gebouwd. Al met
al geslaagde dagen.

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.

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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De Herengracht en de Keizersgracht rond
1768 en nu, Erwin Meijers en Theo Bakker
De Herengracht en de Keizersgracht, twee van Amsterdams mooisten, zijn in dit boek op een unieke
manier te zien en beleven. Foto’s van de gevels geven een mooi beeld van de huidige gevels. Op de
tekeningen van Casper Philips uit 1768, die daaronder geplaatst zijn, is te zien hoe het was. Er is veel
verloren gegaan, maar vooral veel bewaard gebleven. Laat u verleiden om op deze manier nader kennis te maken met Amsterdam: zittend in een stoel
met het boek op schoot of dwalend langs de gracht
en de extra informatie van het boek.
Maak gebruik van de QR codes om via de website
AmsterdadamseGrachtenHuizen.info tot op huisnummer extra informatie te krijgen over het pand en
zijn bewoners.
Bestellen bij: www.boekenbestellen.nl, prijs € 39,95
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Tentoonstelling Kijk Amsterdam 1700-1800 in
Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam is tussen 1700 en 1800 talloze keren vastgelegd in vaak heel gedetailleerde tekeningen. Het
Stadsarchief Amsterdam toont de mooiste tijdens Kijk
Amsterdam, de allereerste overzichtstentoonstelling
van deze topografische tekenkunst. Bij de tentoonstelling een uitgebreid activiteitenprogramma met kamerconcerten, rondleidingen, stadswandelingen en tekenworkshops. Tevens verschijnt bij Uitgeverij Thoth een
boek met catalogus.
Tentoonstelling
De tekeningen brengen het Amsterdam én het leven
van de Amsterdammers uit die tijd heel dichtbij. Vaak
in kleur, en dat bijna twee eeuwen eerder dan de kleurenfotografie. De stad is ook nu nog goed herkenbaar:
op de tekeningen staan de bekende plekken op de
Dam, aan de grachten en langs de Amstel en het IJ.
Maar ook poortjes, smalle straatjes en onherkenbaar
veranderde plekken.
Van 15 september 2017 – 14 januari 2018.

Zondagmiddagconcerten in het Rijksmuseum

Van Eesterenpaviljoen
De opening van het nieuwe paviljoen van het Van
Eesterenpaviljoen aan de Oostoever op vrijdag 13
oktober is uitgesteld. Voor meer informatie:
www.vaneesterenmuseum.nl
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Vanaf 29 oktober 2017 biedt het Rijksmuseum elke
maand een verrassend muzikaal optreden aan door
studenten van het Conservatorium. Alle concerten zijn
gebaseerd op een kunstwerk uit de collectie van het
museum. De kunstwerken worden, voorafgaand aan de
optredens, door musicoloog en kunsthistoricus Marko
Kassenaar toegelicht. Na afloop heeft u de gelegenheid
om de gekozen werken zelf te bekijken. Informatie:
www.rijksmuseum.nl/nl/zondagmiddagconcerten

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Abrikozenhof 12
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24H Noord
Dat Amsterdam-Noord momenteel de spannendste plek van de stad is, wist je natuurlijk
allang. Maar waar moet je precies wezen? Dat
ontdek je tijdens 24H Noord, als broedplaatsen, restaurants, culturele podia en andere bijzondere locaties zoals een molen, een brouwerij en een haven hun deuren openen!
Op zaterdag 28 oktober 2017 van 07.00 tot
07.00 uur.Informatie: www.iamsterdam.com/
nl/uit/festivals/24h-amsterdam
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Beschikbare plaatsen excursies
Bij een aantal excursies van Ons Amsterdam zijn
nog plaatsen beschikbaar.
4 November 11.00 uur Aviodrome
8 November 11.00 uur Aviodrome
8 November 14.00 uur Aviodrome
6 December 11.00 uur Villa Clementine
7 December 11.00 uur Villa Clementine
19 December 11.00 uur Museum Huis van Hilde
20 December 11.00 uur Museum Huis van Hilde
21 December 11.00 uur Museum Huis van Hilde
Voor meer informatie zie de website:
www.onsamsterdam.info

The Movement Hotel Bijlmerbajes
Op 15 september is The Movement Hotel Bijlmerbajes geopend. Met 19 luxe hotelkamers,
douchen op de gang! Het blijft zeker tot het
eind van het jaar open.
Er is ook een lunchrestaurant bij waar de hotelgasten het ontbijt gebruiken:A beautiful Mess
van Refugee Compagny.
Zie de website: www.themovementhotel.com

Nacht van de geschiedenis in het Rijks- Burgemeester Van der Laan overleden
museum
Op donderdag 5 oktober 2017 is burgeOp zaterdag 28 oktober vindt de Nacht van de
Geschiedenis plaats. De 'Nacht' is dé feestelijke
afsluiting van de Maand van de Geschiedenis.
Zie: www.rijksmuseum.nl/nl/nacht-van-degeschiedenis
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meester Eberhard van der Laan overleden.
Medeleven kunt u betuigen:
www.amsterdam.nl/burgemeester-laan/
Eerder had de burgemeester op 22 September
in de ambtswoning de Gouden medaille van de
stad ontvangen, met als inscriptie zijn motto:
“Alles voor de stad”. Hij kreeg deze medaille
uit handen van de locoburgemeester en de
wethouders.

