OPENINGSTIJDEN PER 1 FEBRUARI 2015:
Donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
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AGENDA

Bruggen over het IJ

Zaterdag 31 januari 2015
om 17.00 uur.

Sinds de 19e eeuw zijn er al plannen voor een brug
over het IJ gemaakt. Nu Amsterdam Noord booming is
komen er steeds meer fietsers die de op de overvolle
ponten het IJ moeten oversteken. In de afgelopen 150
jaar is de roep om een vaste verbinding met het centrum
regelmatig te horen geweest. Kan het wel?

Opening tentoonstelling
“Bruggen over het IJ”.
Gaarne nodigen wij u uit deze
opening bij te wonen. Inloop
vanaf 16.30 uur.
Zondag 1 februari 2015
De tentoonstelling “Bruggen
over het IJ” loopt van
1 februari tot en met zondag
24 mei 2015.
Dinsdag 13 januari 2015
om 20.00 uur te Huize
Antonius.
De maandelijkse lezing
van Amsterdam cultuurhistorische vereniging.
De lezing gaat over de
Belgische kunstenaarskolonie
in Amsterdam van 1914-1918.

1945 pontenbrug Buiksloot. (foto: beeldbank Amsterdam)

De belangen van de haven en het drukke scheepvaartverkeer op het IJ stellen eisen aan de hoogte van een
brug voor voetgangers en fietsers. Schuilt daarin het
probleem? Sinds het centrum in 1889 door het Centraal
Station van het IJ werd afgesloten is er geen ruimte meer
voor een brug. Het stadsbestuur laat nu onderzoeken
of er naast de Schellingwouderbrug een tweede vaste
oeververbinding over het water mogelijk is.
Bas Kok heeft het op zich genomen om de noodzaak van
een brug in het nieuws te houden. Samen met Kim de
Regt nam hij het initiatief voor een tentoonstelling van
de plannen die er nu liggen. Een actuele expositie die de
stand van het debat over de (on-)mogelijkheden van een
brug over het IJ in kaart brengt.
Zaterdag 31 januari is om 17.00 uur de feestelijke
opening.

Gustave De Smet,
Vondelpark 1915

www.museumamsterdamnoord.nl

De tentoonstelling Bruggen zal te zien zijn van zondag
1 februari t/m zondag 24 mei 2015.
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Nieuw bestuur zoekt nieuwe vrienden
Sinds 1 januari is het nieuwe bestuur aangetreden.
Onze voorzitter Laura Roscam Abbing is samen met
Anneke Stavast en Frida Badoux een beleidsplan aan
het maken.
De voorruimte van het museum zal zich meer richten
op de algemene geschiedenis Amsterdam Noord en
de geschiedenis van het badhuis. Het doel van de
herinrichting van de voorruimte en de bovenverdieping
is om efficiënter gebruik van de ruimte. We willen een
thematische opzet, duidelijke ‘routing’ en meer overzicht.

Nieuw bestuur 2015. Vlnr.; Frida Badoux,
Lauraa Roscam Abbing en Anneke Stavast

Het bestuur wil, in overleg en samen met de vrijwilligers van het museum, het nieuwe beleid
vormgeven. Met z’n allen maken we het werk licht en het museum fijn voor iedereen. Een van
de eerst zichtbare zaken is dat het museum vanaf 1 februari andere openingstijden krijgt:
donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. We gaan twee dagen minder vaak open om
minder groot beroep te doen op de vrijwilligers en bezoek meer te concentreren op overige
dagen, zodat het dan gezellig druk kan zijn.
Het nieuwe tentoonstellingsbeleid zal als doel hebben om nieuwe doelgroepen aan te trekken
en door speciale activiteiten het stimuleren van herhaalbezoek en het verstevigen van de
banden met de buurt.
De financiële bijdrage vrienden van het museum en club van 100 zijn van groot belang voor
het financieren van de plannen. We zijn onze vaste donateurs dan ook zeer dankbaar en we
streven het sluiten van meer vriendschappen na, om een vaste basis en het vergroten van het
draagvlak voor het museum te krijgen.
Ontvangt u de nieuwsbrief en bent u nog geen vriend?

Ook ik word Vriend

Stem op het NDSM-werfmuseum voor de Geschiedenis Online Prijs 2015.
Amsterdam Noord is groot geworden door de scheepswerven.
Het NDSM werfmuseum is een online museum dat de
roemruchte geschiedenis van de werven onderzoekt,
conserveert en in beeld brengt. De drijvende kracht erachter
is Ruud van der Sluis. Het museum kunt u direct bezoeken:
www.ndsm-werfmuseum.nl
Het online museum is genomineerd voor de Geschiedenis
Online Prijs 2015. Steun het door een stem uit te brengen
door middel van de onderstaande knop.

Stem op NDSM-werfmuseum

www.museumamsterdamnoord.nl
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Henk Ras bookshop
Henk heeft afscheid genomen van het Museum
Amsterdam Noord. Hij schrijft ons: “Eindelijk ben ik
toe aan het ordenen van mijn in de loop van ruim een
halve eeuw verzamelde bibliotheek. Mijn vakboeken
op het terrein van de psychiatrie, psychologie en
psychotherapie heb ik tien jaar geleden al geschonken
aan Museum het Dolhuys in Haarlem. Maar er zijn heel
veel andere boeken over. Het ordenen bestaat hierin
dat ik de boeken ga uitzoeken die ik de komende jaren
zeker nog wil lezen en de overige ga ik verkopen. Ik heb
daartoe een boekwinkeltje opgericht, dat u op internet
kunt vinden onder www.Rasboeken.boekwinkeltjes.nl.

Henk Ras

Lezing in Huize Antonius
Ook in het nieuwe jaar organiseert Amsterdam, cultuur- historische vereniging weer haar
maandelijkse lezing in Huize Antonius. De komende lezing is op dinsdag 13 januari en
gaat over de Belgische kunstenaarskolonie in Amsterdam van 1914-1918. Huize Antonius,
Kamperfoelieweg 207 te Amsterdam (Noord). Aanvang 20.00 uur. ACHV-leden gratis;
swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00

Wijziging contactgegevens museum
U kunt ons per e-mail bereiken:
info@museumamsterdamnoord.nl
voorzitter@museumamsterdamnoord.nl
penningmeester@museumamsterdamnoord.nl
secretaris@museumamsterdamnoord.nl
Het telefoonnummer is per 1 januari 2015 gewijzigd in: 06 8219 1182
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat:
secretaris@museumamsterdamnoord.nl of 06 4253 2026

Colofon
Tenzij anders vermeld:
Tekst: Paul Vonk
Redactie & Vormgeving: Ruud Slagboom
Fotografie: www.amsterdamhv.nl (foto links pagina 1)
		
beeldbank Amsterdam (foto boven pagina 1)
		
www.ndsm-werfmuseum.nl (foto onder pagina 2)
		
Archief Museum Amsterdam Noord (foto boven pagina 2 en 3)
		
www.museumamsterdamnoord.nl
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Hoofd Sponsors

www.noord.amsterdam.nl

www.dekey.nl

www.museumamsterdamnoord.nl
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