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

Museum
Amsterdam Noord

Zamenhofstraat 28A, 1022 AD Amsterdam, telefoon 06 8219 1182

NIEUWSBRIEF
AGENDA
Woensdag 25 februari
2015
Amsterdam CultuurHistorische Vereniging
Oude testament in schilderijen
deel 2
Deze avond staan afbeeldingen
van Noah en de Toren van Babel
centraal.

Woensdag 4 maart 2015
Amsterdam CultuurHistorische Vereniging
Oude testament in schilderijen
deel 3
Over de Patriarchen, Abraham,
Isaac, Jacob en Jozef.

Dinsdag 10 maart 2015.
Amsterdam CultuurHistorische Vereniging
Jaarvergadering en lezing
Olympisch Amsterdam met
Martin Ribbens
Locatie: Huize Antonius,
Kamperfoelieweg 207.
Zaal open om 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur, einde 22.00
uur.
Meer informatie en entreeprijzen
vindt u op de site van
Amsterdam Cultuur-Historische
Vereniging.

www.museumamsterdamnoord.nl

FEBRUARI 2015
Veel belangstelling voor Over de Brug
Op 30 januari werd onder grote belangstelling de
tentoonstelling ‘Over de brug’ geopend. Maar de toeloop
beperkt zich niet tot de opening. Alle dagen zijn tot nu
toe druk bezocht. De expositie mocht zich verheugen
in veel aandacht in de pers. De plannen voor een vaste
oeververbinding trekken veel belangstellenden. Ook de
actieve elementen
vallen in de smaak.
Je kunt je eigen brug
bouwen van lego of
een schets maken in
het schetsboek. Er
is veel te lezen op
de tentoonstelling,
voor wie daar moeite
Drukte op de eerste dag
mee heeft is er een
van de tentoonstelling.
audiotour.

Speciale avonden over de Brug.
Bas Kok zit ondertussen ook niet stil. In de komende
maanden zullen er drie avonden worden georganiseerd
waar de Brug centraal staat. Hij zit nog midden in de
organisatie ervan. Zodra de data bekend zijn zullen we
de lezers van deze nieuwsbrief met een extra editie
op de hoogte stellen. De voorlopige invulling (onder
voorbehoud):
Dichter Thomas Möhlmann brengt een selectie van poëzie
en proza-scenes waarin een brug een belangrijke rol
speelt. Speciaal voor deze gelegenheid zal hij een gedicht
onthullen dat toegevoegd wordt aan de expositie.
Een Amsterdam-Rotterdamavond met Rotterdammers die
uitleggen waarom het in hun stad wel lukt. Wat kunnen
we leren van 010?
Een kijkje in de toekomst met de Gemeente Amsterdam.
Met hoogleraar Stad en Regio, Maurits de Hoog die
voor de gemeente onderzoek doet naar de bruggen en
verbindingen.
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Nog meer over de Brug
De actiepagina van Bas op facebook: www.facebook.com/brugoverhetij

Amsterdam onderzoekt de sprong over het IJ

De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe de IJ-oevers straks, vanaf 2020, beter met elkaar
kunnen worden verbonden. Er wordt gekeken naar allerlei soorten oplossingen in een groot
gebied. Tunnels, fietsbruggen en kabelbanen. In het centrumgebied, maar ook op de oostelijke
en westelijke IJ-oevers. Ook Amsterdammers krijgen de kans om hiervoor concrete ideeën aan
te dragen.
Het hele programma met debatten, presentaties en
expertmeetings vind u hier rechts:

Het Programma

Help mee met de research voor PROEF NOORD
De komende tentoonstelling (juni tot en met september 2015) gaat over de vervaardiging van
voedsel- en drinkwaren in ons stadsdeel. Niet alleen in het heden, maar ook in het verleden en
in de toekomst. Er werd en wordt in Noord qua eten en drinken veel meer geproduceerd dan
je op het eerste gezicht zou denken, het is een rijk thema voor een boeiende tentoonstelling!
Tijdens ons onderzoek zijn we veel bijzondere bedrijven en producten tegengekomen die in
Noord geproduceerd werden en worden.
Mocht u over informatie of materiaal beschikken van voormalige of huidige levensmiddelenfabriekjes in Amsterdam Noord, dan houden wij ons graag aanbevolen. Alvast hartelijk dank!
U kunt met uw informatie terecht bij Lisa van Doorn: lldoorn@gmail.com, 06-15058433 en bij
Marianne Wiesenekker: mwiesgrn@xs4all.nl of 06-30640981
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Historisch Fiets- en wandelseizoen 2015
De lente nadert: tijd om erop uit te gaan en Amsterdam Noord beter te leren kennen. Samen
met de spraakzame en deskundige gidsen van ons museum. Onderweg is er een pauze met
een consumptie die bij de prijs is inbegrepen. De fietstochten en wandelingen zijn allemaal op
zaterdagen, beginnen om 13.30 uur en starten vanaf het museum.
Naast deze geplande tochten zijn er ook tochten
‘op maat’ mogelijk. Coördinator van de fiets- en
wandeltochten Jaap Lekkerkerker kan u meer
informatie geven.
Mail naar wandelenfietstochten@
museumamsterdamnoord.nl
Kosten € 10,- p.p. - ‘Vrienden’ 1x gratis fiets- of
wandeltocht en de overige € 8,- p.p.
‘Leden Club van 100’ altijd gratis. Wandeling
Vogeldorp € 5.- p.p. vrienden € 4,- p.p.

Schema fiets- en wandeltochten voor het jaar 2015
- 4 april wandeling dijkdorp/tuindorp Nieuwendam (± 2 uur) gids Hans Bergmans
- 23 mei wandeling Vogeldorp (± 45 min) gids Jaap Lekkerkerker
- 6 juni (start 14.00 uur) wandeling dijkdorp/tuindorp Nieuwendam (± 2 uur) met Hans
Bergmans
- 20 juni wandeling Vogelbuurt/IJplein (± 2 uur) met Hans Olthof
- 11 juli fietstocht Waterlandse Zeedijk – West (±3 uur) met Jaap Lekkerkerker
- 1 augustus wandeling Vogelbuurt/IJplein (± 2 uur) met Hans Olthof
- 22 augustus fietstocht Waterlandse Zeedijk – Oost (± 3 uur) met Jaap Lekkerkerker
- 19 september wandeling Vogeldorp (± 45 min) met Jaap Lekkerkerker
Meer informatie over de tochten vind u op onze site:

Meer Informatie

Vrienden zijn onmisbaar
De financiële bijdrage Vrienden van het museum en Club van 100 zijn van groot belang voor
het verwezenlijken van onze plannen zoals o.a. de herinrichting van de voorruimte van het
museum en natuurlijk het maken van mooie tentoonstellingen voor u. We zijn onze vaste
donateurs dan ook zeer dankbaar en we streven het sluiten van meer vriendschappen na.
Ontvangt u de nieuwsbrief en bent u nog geen vriend? Meld u dan nu aan.

Ik word Vriend

www.museumamsterdamnoord.nl
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