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
Vrijdag 3 april 2015
Poëzie “Over de Brug”
Dichters uit Noord zullen hun kijk
op een brug (over het IJ) aan
ons presenteren.

Zaterdag 4 april 2015
Wandeling Dijkdorp/tuindorp
Nieuwendam
Dijkdorp Nieuwendam met zijn
prachtige houten dijkhuizen uit
de 18e en 19e eeuw. Tuindorp
Nieuwendam geldt als een van
de mooiste tuindorpen van
Europa.

We zijn 1e en
2e Paasdag gesloten.

Fijne Paasdagen

www.museumamsterdamnoord.nl
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Bewonersweekend Vogelbuurt 2 en 3 mei
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.
In de afgelopen weken zijn bij verschillende sessies mee
dan 70 plannen gepresenteerd. In juni beslist het college
welke plannen richting uitvoering gaan. Een overzicht
van de ingediende plannen vind u hier: http://www.
amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/sprong-over-het-ij/
ideeen-sprong-ij/

Kansrijk is het plan van Tjeerd Dijkstra, Ton Venhoeven
en Leo Wagemans om de Jan Schaeferbrug te verlengen.
Een brug voor alle verkeer. Dat zal impact hebben op de
Vogelbuurt. Het verkeer gaat dan via de spijkerkade en
de Meeuwenlaan.
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Op 2 en 3 mei worden de buren van het museum uitgenodigd om gratis de tentoonstelling te
bezoeken. Op vertoon van de Buurtkrant Vogeldorp of hun Huisvuilpas kunnen ze gratis naar
binnen en laten weten wat ze er van vinden in het boek met de reacties.
Bron: www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/sprong-over-het-ij/ideeen-sprong-ij/brug-over-het-ij/

Eropuit met het museum
Het wandelseizoen begint zaterdag 4 april 13.30
uur met een wandeling van c.a. 2 uur door dijkdorp
en tuindorp Nieuwendam. Hans Bergmans neemt u
mee langs de prachtige houten dijkhuizen uit de 18e
en 19e eeuw. Het dijkdorp beleefde in de 19e eeuw
een bloeitijd. Tuindorp Nieuwendam werd gebouwd
in de jaren 20 en geldt als een van de mooiste
tuindorpen van Europa: ‘Amsterdamse School in
dorpse stijl’. Sinds enige jaren is het dorp ‘beschermd
stadsgezicht’.

Groeten uit Nieuwendam 1900

De start is bij het museum. Meelopen kost 10 euro (vrienden 8 euro) de prijs is inclusief een
consumptie onderweg
Aanmelden: wandelenenfietstochten@museumamsterdamnoord.nl

Museum halteplaats voor wandeltochten
De Stichting Wandelcomité Buiksloot (WCB)
organiseert zaterdag 25 en zondag 26 april is de
Waterlandse Dorpentocht. Verrassende routes
door Noord en Waterland. Afstanden 28, 21, 14,
7 km. Startplaats: DVC Buiksloot (voorheen De
Volewijckers) Baron de Coubertinlaan 4. Starttijden:
09.00 en 10.00 uur, Museum Amsterdam Noord is
een halteplaats om de benen even rust te geven.
Deelnemers kunnen voor 2 euro de tentoonstelling
bekijken.

Foto: beeldbank Amsterdam

De Avondvierdaagse Buiksloot is van 1 tot en met 4 juni. Afstanden: 5 en 10 km .
Voorinschrijving per e-mail info@wandelcomitebuiksloot.nl.
Meer informatie www.wandelcomitebuiksloot.nl

Groepsarrangementen in trek
Samen naar het museum om je verjaardag te vieren een bedrijfsuitje of met school. Steeds
vaker komen groepen naar het museum. We maken samen met de vrijwilligers een programma
voor ze. De prijs varieert afhankelijk van de wensen. Deze maand waren er twee grote groepen
die de expositie bezochten.
www.museumamsterdamnoord.nl
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Tweedejaars Technasiumleerlingen
54 Tweedejaars Technasiumleerlingen waren dinsdag 17 maart op bezoek. Ze gaan in
samenwerking met Royal Haskoning DHV de politiek adviseren over de beste manier om
per fiets de IJ-oversteek te maken naar Amsterdam Noord. Ter inspiratie gingen ze naar de
tentoonstelling.

De Tweedejaars Technasiumleerlingen

Gastheer Peter Lievense noteerde de volgende uitspraken. “Nou dan kies je toch gewoon
deze brug” zegt één van de leerlingen, nadat hij het filmpje van de nieuwe Magere brug heeft
gezien. “Waarom is het zo erg om op de pont te moeten wachten?” “Ha, ha die IJslinger gaat
volgens de berekening sneller dan het geluid”. ”Zou je voor het CS extra land kunnen maken?”
Het bezoek aan de tentoonstelling zorgt er in ieder geval voor dat de leerlingen er achter
komen dat er bij het bouwen van een brug heel wat komt kijken. Bijvoorbeeld het feit dat
een brug minimaal 10 meter hoog moet zijn, was voor iedereen een verrassing. Ondanks de
jeugdige leeftijd zijn de meesten echt geïnteresseerd en is het ook mooi mee genomen dat ze
een keer kennismaken met Noord en..... in een museum komen. Kortom het was gewoon vet
cool!

Bezoek bestuurscommissie Amsterdam Noord
Op 13 maart was de voltallige bestuurscommissie Amsterdam Noord op bezoek in het
museum. Jaap Lekkerkerker heeft een wandeling door Vogeldorp verzorgd en daarna hebben
ze met veel belangstelling en discussie de tentoonstelling Over de brug bezocht. Ze waren vol
lof over de wandeling en gaven grote complimenten aan Jaap Lekkerkerker.

Vooruitblik PROEF NOORD !!
Marianne Wiesenekker is samen met Lisa van Doorn druk bezig met het voorbereiden van
de komende tentoonstelling. Deze komt van juni tot en met september 2015 gaat over
voedingsmiddelen gemaakt in Amsterdam Noord. Ze vragen u actief mee te werken aan de
tentoonstelling door recepten aan te leveren voor de tentoonstelling.
Er wordt en werd veel meer gemaakt, bewerkt, verbouwd en geteeld in Noord dan je op het
eerste gezicht zou denken. Landelijk Noord was belangrijk voor de voorziening van melk.
Aan de IJ-oever zat aan het begin 20e eeuw de Nederlandsche Plantenboterfabriek en de
dropfabriek van Möllenkamp. Op de volkstuinen had men tijdens crisistijden ruimte voor de
teelt van aardappelen en groenten als broodnodige aanvulling op het wekelijkse menu.

www.museumamsterdamnoord.nl
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Bron: beeldbank vm Plantenboterfabriek aan de Distelweg 1934

Ook in het heden is er genoeg bedrijvigheid in Noord. Zoals onder meer de
vleeswarenfabriek van Canter-Hergo op de Johan van Hasseltweg, Brouwerij De Vriendschap
op het Melkwegterrein en de Chocolademakers, die het gehele productieproces zelf in de
hand hebben van cacaoboon aangevoerd per zeilschip tot het transport per bakfiets naar de
verkooppunten.

Oproep voor recepten
Lever een bijdrage aan de tentoonstelling. We zijn op zoek naar
lekkere gerechten van bewoners uit Amsterdam Noord.Met
groenten, kruiden en fruit uit de eigen moestuin, volkstuin, of van
het balkon. Wat aten uw ouders en uw grootouders bijvoorbeeld?
Ook zijn alle nieuwe varianten van harte welkom. Stuur of
mail ons een gerecht, zo mogelijk met foto, zoals dat voor u
in de familie vaak klaargemaakt wordt. In een gedeelte van de
tentoonstelling zullen de leukste foto’s en recepten terug te zien
zijn.
U kunt de foto of het recept tijdens openingstijden afgeven in het
museum of mailen naar proefnoord@museumamsterdamnoord.nl,
of lekker ouderwets per post versturen naar Museum Amsterdam
Noord, Zamenhofstraat 28A, 1022 DA Amsterdam.

Foto: Brouwerij de Vriendschap
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Hoofd Sponsors

www.noord.amsterdam.nl
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