kunst & cultuur,
historie & architectuur
Vanaf 1 januari 2017 is het bankrekeningnummer van Ons Amsterdam bij ING niet
meer in gebruik.
Het nieuwe Ibannummer is NL61 RABO 0313
7435 17 t.n.v. Vereniging Ons Amsterdam.

Nieuwsbrief: Nummer 2017-01
Bronnen van de artikelen: Werkgroepen P.R en Oog & Oor
en bestuur Ons Amsterdam. Cromhouthuis, Stadsarchief,
Stedelijk Museum

Algemene ledenvergadering 5 april 2017
Algemene ledenvergadering Vereniging Ons Amsterdam op woensdag 5 april
2017 om 20.00 uur in de bovenzaal van de bibliotheek in de Hallen, Hannie
Dankbaarpassage 10 te Amsterdam.
Na afloop is er gelegenheid het glas met elkaar te heffen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016
4. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016
5. Financieel jaarverslag van 2016 van de penningmeester
6. Verslag van de Kascommissie over 2016
7. Verlenen decharge aan het bestuur
8. Benoeming Kascommissie 2018 over het boekjaar 2017
9. Begroting 2017
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
Sluiting
De definitieve agenda met bijbehorende stukken zullen in de 2e helft van
maart op de website worden geplaatst.

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.

Brug over het IJ

 Zijn uw buurvrouw en buurman al lid
van onze Vereniging?
Ontwerp van Dimitri
Langereis XOOMlab en
Witteveen+Bos voor
een brug over het IJ in
Amsterdam.
Of de brug er daadwerkelijk komt, is nog niet
duidelijk.

 Uw familieleden zijn natuurlijk ook
welkom als lid.
 Wij bestaan al 67 jaar en gaan nog
lang niet met pensioen!

Nieuwsbrief

Excursies Vereniging Ons Amsterdam

Donderdag 6 april 2017 - Aanvang 12.00 uur
- Activiteit 123 - Afdeling Cursus

Dinsdag 30 mei 2017 - Aanvang 13.30 uur
- Activiteit 509 - Afdeling West

Excursie: “NedPhO-Koepel, voorheen bekend als de Gerardus Majellakerk” met medewerking van Rob Streevelaar.
De Gerardus Majellakerk, inmiddels NedPhO-Koepel, kent
een bijzondere geschiedenis. De kerk werd rond 1926 gebouwd naar een ontwerp van Jan Stuyt en was bestemd
voor rooms-katholieken in de Indische Buurt. Sinds 2012 is
het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest (NedPhO|NKO) er gehuisvest.
Verzamelpunt: Gerardus Majellakerk, Obiplein 4, Amsterdam-Oost.
Bijzonderheden: Bereikbaar: met tram 3, 7 en 14 en bus
22 en 37. Duur: circa 3 uur. Prijs incl. koffie/thee.
Kosten voor leden: € 16,50. Kosten voor niet-leden: €
20,50. Boeken via de website.

Excursie: “Tuinen van West, van Veengebied tot Natuurgebied” o.l.v. Erik Swierstra en Pieter Boekschooten
Ontvangst met koffie/thee en biologisch gebak. Vanaf
14.00 uur vertellen de gidsen over de ontwikkeling van de
polders van Landelijk Osdorp, tegenwoordig bekend als
'Tuinen van West'. Erik Swierstra schetst de ontwikkelingen
van waterig veenmoeras via de ontginning vanuit Kennemerland naar het agrarisch gebied zoals dat tot in de 20e
eeuw bestond. Inmiddels heeft een groot deel van het
veenweidegebied plaats gemaakt voor andere bestemmingen. De afgelopen decennia ontstonden ideeën om het
tanende economische belang van het gebied te remmen.
Boeken via de website.

Vernieuwde Schatkamer
Stadsarchief
De Schatkamer van het Stadsarchief is
opnieuw ingericht, achter de kluisdeuren van
de monumentale safe deposit vindt u vanaf
10 maart een geschiedenis van Amsterdam
in 12 verhalen. Op de bovengalerij vindt u
een selectie foto's van de van de groten van
de Amsterdamse fotografie, Jacob Olie,
George Breitner, Bernard Eilers, Wim van der
Linden en Cor Jaring.

Expositie Maria Sibylla Merian
Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de wetenschapper en kunstenaar Maria Sibylla Merian
(1647 – 1717) overleed. Voor het Cromhouthuis aanleiding om vanaf 31 maart 2017 de
expositie “De Schatkamercollectie: Werken
van Maria Sibylla Merian” te organiseren, met
haar kleurrijke kunstwerken gebaseerd op onderzoek naar onder andere rupsen en vlinders.
Deze kostbare en kwetsbare verzameling is
afkomstig uit de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling is
tot en met 18 juni 2017 te zien.
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Stad in Oorlog, Amsterdam
1940-1945 in foto’s
De tentoonstelling biedt nieuwe beelden van
Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Veel
foto’s uit de oorlogsjaren zijn bewaard gebleven bij het NIOD en het Stadsarchief Amsterdam. Intensief onderzoek heeft niet eerder gepubliceerde foto’s aan het licht gebracht die een indringend beeld geven van
Amsterdam en de Amsterdammers in de
jaren van oorlog en bezetting. Naast foto’s
van Duitse en Nederlandse persfotografen
brengen amateurfoto’s en illegale fotografie
onderdrukking en verzet in beeld.
Haltentoonstelling, te zien van 17 februari tot en met 14 mei 2017. Vrij entree.
.

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info

Ons Amsterdam

Secretariaat:
Kees Glimmerveen
Abrikozenhof 12
1326 HA Almere
Telefoon: 0624-139.849
e-mail: secretaris@onsamsterdam.info

kunst & cultuur,
historie & architectuur

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.

Redactie Nieuwsbrief:
Ton de Graaf
e-mail: ton.de.graaf@online.nl

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar en wordt door middel van
een automatische incasso geïnd.

Wilt u uw stad leren kennen? Word lid van
Ons Amsterdam.
Dé vereniging voor kunst & cultuur, historie
& architectuur.

NL61 RABO 0313 7435 17 t.n.v. Vereniging Ons Amsterdam te
Amsterdam.

Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer

DE STIJL IN HET STEDELIJK
Wat heeft het werk van Isa Genzken met De
Stijl te maken? En hoe verhoudt Bas Jan Ader
zich tot De Stijl, of de iconische Lichtenstein
uit de collectie van het Stedelijk? In De Stijl in
het Stedelijk is in zes zalen te zien hoe De Stijl
in de collectie vertegenwoordigd is, en hoe de
stroming weerklank vond en vindt bij andere
kunstenaars in de collectie. Onderdeel van het
100 jaar De Stijl programma.
Van 3 december 2016 - 21 mei 2017.

Ed van der Elsken
De verliefde camera
Ed van der Elsken (1925-1990) is één van de grootste Nederlandse fotografen en documentaire filmers
van de 20ste eeuw. Met De verliefde camera presenteert het Stedelijk Museum het grootste overzicht wereldwijd van zijn werk in 25 jaar. De tentoonstelling belicht zowel zijn kwaliteiten als fotograaf als
de relatie met zijn films en boeken in een rijke, veelvormige presentatie.
Van 4 februari – 21 mei 2017.

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.

