OPENINGSTIJDEN 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
Zaterdag 11 juli - 13.30 uur
Fietstocht Waterlandse
Zeedijk West
Onder leiding van onze gids
Jaap Lekkerkerker fietst u op
de Waterlandse Zeedijk richting
het westen. De fietstocht duurt
ongeveer 3 uur.

Zaterdag 25 juli - 13.30 uur
Fietstocht Proef Noord
Deze fietstocht wordt
gehouden naar aanleiding
van de tentoonstelling “Proef
Noord”. De tocht gaat langs de
voedselproducenten in Noord.

JULI 2015
Liefdevol biologisch boeren in Zunderdorp
Bij de samenstelling van de tentoonstelling Proef Noord
zijn Lisa van Doorn en Marianne Wiesenekker vele
voedselproducerende bedrijven in Noord op het spoor
gekomen waaronder Zorgboerderij “Ons Verlangen” in
Zunderdorp.
De boerderij van Jeroen en Susan Kat-Disseldorp
is al 4 generaties in de familie. Overgrootvader
Disseldorp kwam in de 19e eeuw uit Hoogmade (ZH)
naar Zunderdorp. Oorspronkelijk is Ons Verlangen
een melkveehouderbedrijf. Het bedrijf bestaat uit de
melkveehouderij en sinds vorig jaar de zorgboerderij,
waar mensen die problemen hebben om te werken door
(geestelijke) handicap of burn out, hulpboer worden in
een liefdevolle omgeving .
Vorig jaar kwam de uitbreiding op Broekergouw 8
gereed. Daar bevindt zich sinds een jaar de winkel.
Hier worden eigen biologisch geproduceerde producten
verkocht. Vlees, zuivel en groenten. Afgelopen juni is
de kaasmakerij erbij gekomen
en worden maaltijden en
soepen bereid. Het assortiment
en de prijzen vindt u op www.
ajreclamestudio.nl.

Het land van de oude boerderij waar oa. de kippen rond lopen.

Op de oude boerderij staat
het melkvee en op de nieuwe,
op nummer 8, vinden we
de schapen, geiten, kippen,
Kuni kuni varkens, paarden en
konijnen. Bijzonder is het mobiele
kippenhok: een verrijdbaar hok
dat steeds op verschillende
plekken op het land gezet wordt
zodat de kippen vrij rond kunnen
lopen. En dat is allemaal gewoon
om de hoek in Zunderdorp.

Wilt u meer weten dan kunt u hun website bezoeken op: www.zorgboerderijamsterdam.com
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Exclusief voor Proef Noord: Zoetemelk likorette
Deze likorette werd speciaal voor de tentoonstelling Proef
Noord door Pieter Verhoeven van The Golden Arch distilleerderij
ontwikkeld. Zoetemelk is een likorette met de smaak van
boterbabbelaar en heeft een alcoholpercentage van 14,9 %. De
naam van de likorette verwijst naar de rijke Waterlandse historie
van de boeren die de zoetemelk , d.w.z. consumptiemelk, met de
melkschuit naar de stad brachten.
Likeuren hebben net als andere gedistilleerde dranken een
medicinale achtergrond. Het zijn alcoholhoudende dranken met
geneeskrachtige kruiden, vruchten, schillen enz. Om de bittere
smaak van kruiden wat te verzachten wordt suiker of honing
toegevoegd. Wanneer alles gemengd is moet mengsel eerst even
“huwen” zodat de smaak zich goed kan ontwikkelen.
Pieter Verhoeven van The Golden Arch, de Vergulden Poort,
distilleert sinds 1996 en vanaf sinds 1998 in Amsterdam Noord.
Zoetemelk is exclusief verkrijgbaar in Museum Amsterdam Noord
voor € 3,75.

Zoete Melk likorette

Lekkerbekken gelaafd
Op de lezing “Rampspoed en Overvloed in de 19e eeuw”, door Christianne Muusers op 28 juni
was zeer geslaagd en werd door 35 fijnproevers en smulpapen bezocht.
In een hoog tempo kwam een veelheid van
culinaire onderwerpen aan bod. Christianne
ging in op de historie en de politiek in de
19e eeuw met daaraan gekoppeld de nieuwe
producten en eetgewoontes. De revue
passeerde onder meer: de opkomst van de
bietsuiker, de aardappelen en de margarine.
De Franse en de Russische menu’s en
tafelschikking. Hoe er gekookt werd (open
vuur, fornuis, oliestel). De opkomst van de
Keuringsdienst van Waren naar aanleiding
van veelvuldig gesjoemel met producten. Hoe
de industrialisatie de afstand van het product
tot de consument heeft vergroot. Te veel om
allemaal in het bestek van deze Nieuwsbrief
op te noemen.

Hmmm, lekker proeven met Christine.

Voor wie het gemist heeft of wie een antiek recept wil proberen: bezoek de website van
Christine op www.coquinaria.nl
www.museumamsterdamnoord.nl
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Eropuit met Jaap
De vakantie is uitgebroken maar wie even uit wil in eigen omgeving kan zich nog opgeven voor
de fietstochten met Jaap Lekkerkerker.
Zaterdag 11 juli om 13.30 uur fietstocht Waterlandse Zeedijk West.
We volgen de dijk tot aan bijna de Coentunnel. We fietsen door het dijkdorp Buiksloot, langs
de Wilmkebreekpolder en bezoeken tuindorp Oostzaan. Het tuindorp is gebouwd begin jaren
20 en was aanvankelijk bedoeld voor grote gezinnen uit de binnenstad. Daarna brengen we
een bezoek aan het NDSM-terrein en bekijken de vele ontwikkelingen van de laatste jaren.
De tocht eindigt in de Buiksloterham waar in de komende jaren grote veranderingen zullen
plaatsvinden door middel van eigen en duurzame zelfbouw.
Zaterdag 25 juli om 13.30 uur fietstocht Proef Noord.
Een tocht langs de voedselproducenten in Noord. C.a. 10 km. Deelname € 10,–
Inschrijven
wandelenfietstochten@museumamsterdamnoord.nl

Gastenboek Proef Noord
Het gastenboek van het museum is heerlijk om te lezen. Leest u even mee?

www.museumamsterdamnoord.nl
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Oproep:
We zijn op zoek naar foto’s en verhalen over wonen in Noord!
Dit jaar bestaat de volkshuisvesting in Amsterdam Noord honderd jaar. Reden genoeg om er
een tentoonstelling over te maken! In september zal daarom de tentoonstelling ‘Wonen in
Noord: 100 jaar volkshuisvesting in Amsterdam Noord’ geopend worden. In de tentoonstelling
wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de volkshuisvesting van Amsterdam
Noord in verschillende wijken; van de aanloop tot heden. De tentoonstelling krijgt drie
hoofdthema’s: de vormgeving van huis en wijk, de sociale geschiedenis en verandering.
Voor het maken van de tentoonstelling zijn we op zoek naar foto’s en verhalen uit de Noordse
woonwijken. Leuke foto’s en verhalen komen terug in de tentoonstelling. Wilt u uw foto of
verhaal in het museum terugzien? Stuur ons dan een mail, of kom naar het museum en
beantwoord dan (een van) de volgende vragen:
- Wat vindt u fijn aan uw huis of wijk?
- Wat heeft u veranderd aan uw huis of wijk, of wat zou u willen veranderen als dat kon?
Heeft u daarnaast een dierbare foto van uw huis? Graag maken we een kopie voor in het
museum.
Mail ons op: voorzitter@museumamsterdamnoord.nl, of kom op donderdag t/m zondag tussen
13:00 en 17:00 langs in Museum Amsterdam Noord, Zamenhofstraat 28A.

Noord special Ons Amsterdam gepresenteerd
Aan de voet van de ‘Shelltoren’ op het puntje van de noordelijke IJ-oever nam
stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum het eerste exemplaar in ontvangst van het
zomernummer van Ons Amsterdam, dat vrijwel geheel is gewijd aan de geschiedenis van
Amsterdam-Noord.
In deze Noord-special o.a. artikelen over
de Van der Pekbuurt en Floradorp, Arie
Keppler (de directeur van de gemeentelijke
Woningdienst die de tuindorpen uit de
jaren ‘20 en ‘30 in Noord realiseerde),
Amsterdam-Noord in de film, het
galgenveld (1360-1795) in de Volewijck,
en (ook in de Volewijck, volgens de
verhalen) de mythische Kinderboom waar
in vroeger tijd Amsterdamse aspirantouders hun kindertjes haalden. Nu in vele
boekhandels en kiosken en te bestellen via
lezersservice@onsamsterdam.nl. En straks
ook in ons museum. (bron: tekst en beeld
OnsAmsterdam.nl)
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Waar was nou de Galgenput?
OnsAmsterdam is een actie gestart om de plek van de galgenput te markeren. Paul Vonk en
Henk Ras hadden ooit ook al dat idee. De schrijver van deze nieuwsbrief heeft een aantal jaren
geleden research gedaan naar de exacte locatie van de “Galgenbaak” en daar lezingen over
gegeven.
Het Amsterdammuseum heeft op haar site een stukje over deze lezing geplaatst. Daar is een
filmpje van de lezing te zien. Een sterk ingekort verhaal met poes Els Vonk zaliger miauwend
op de achtergrond. Het filmpje kunt u bekijken op www.hart.amsterdammuseum.nl

Op deze foto van Google Earth is de plek Van de
Galgenput geel gemarkeerd

Foto: Ons Amsterdam

Colofon
Tenzij anders vermeld:
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