OPENINGSTIJDEN 2015:
Donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
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Amsterdam Noord

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

NIEUWSBRIEF

SEPTEMBER 2015

AGENDA

Finissage Proef Noord

Zondag 13 september 16.00 uur

Zondag 13 september 2015 om 16.00 uur

Finissage Proef Noord

Finissage Proef Noord: Laatste dag met lokale hapjes en
drankjes en lezing

We vertellen u meer over de
tentoonstelling, de geschiedenis
van voedselproductie in Noord,
kunt u kennismaken met
producten uit de buurt en
natuurlijk genieten van lokale
hapjes en drankjes.

Heeft u Proef Noord nog niet gezien of zin om nog
eens langs te komen? Meld u dan snel aan voor de
“Finissage” op zondagmiddag 13 september. Tijdens de
finissage vertellen we u meer over de tentoonstelling,
de geschiedenis van voedselproductie in Noord, kunt u
kennismaken met producten uit de buurt en natuurlijk
genieten van lokale hapjes en drankjes.

Zaterdag 19 september 13.30 uur

Programma

Samen met uw gids Jaap
Lekkerkerker wandelt u door
Vogeldorp.

16.00 uur: inloop + bezoek tentoonstelling
16.30 uur: lezing Proef Noord
17.00 uur: borrel met lokale hapjes en drankjes

Foto: canter.nl

Wandeling Vogeldorp

Zondag 20 september 13.00 uur
Tentoonstelling “100 jaar
wonen in Amsterdam Noord”
Eerste dag van deze nieuwe
tentoonstelling. Het geeft een
beeld van de geschiedenis en de
architectuur van 100 jaar sociale
volkshuisvesting in Amsterdam
Noord.

www.museumamsterdamnoord.nl

Tien euro per persoon (geen pin). Meld u snel aan via
proefnoord@museumamsterdamnoord.nl.
Echt verzekerd zijn van een plekje? Maak dan direct
10 euro over op onze bankrekening:
rekening NL 74 INGB 0002 3620 93 t.n.v. Stichting
Museum Amsterdam Noord o.v.v. Proef Noord.
Na ontvangst van betaling is uw reservering definitief.
We hopen u de 13e te mogen verwelkomen.
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Tentoonstelling “100 jaar wonen in Amsterdam Noord”.
Een eeuw volkshuisvesting
Vanaf zondag 20 september 2015 t/m 10 januari 2016
In 2015 is het 100 jaar geleden dat de Gemeentelijke woningdienst in het leven werd
geroepen. De Gemeentelijke Woningdienst kreeg, onder de bezielende leiding van ir. Arie
Keppler, de taak om te zorgen voor voldoende woningen voor arbeiders in het door woningnood
geteisterde Amsterdam. Het was niet vanzelfsprekend om voor de woningbouw naar de
overzijde van het IJ uit te wijken, zo ver bij de stad vandaan. Maar de grote woningnood en
de beschikbare ruimte deed de gemeente toch naar Noord uitwijken. De bouw van een aantal
nooddorpen en de eerste permanente wijken, in navolging van de eerdere woningen in de
Vogelbuurt, volgde in het begin van de 20e eeuw. De droom van Arie Keppler, om de arbeider
een eigen huis met een tuintje te kunnen bieden, kon in deze vernieuwende woningbouw in
Noord min of meer worden gerealiseerd.
In de 100 jaar die erop volgde werd er in Noord nog vele woningen in verschillende wijken
gebouwd. Het wonen in noord bleek een succes, er wordt reeds na meer dan 100 jaar nog
steeds met veel plezier gewoond in Noord. In de tentoonstelling Wonen in Noord wordt de
totstandkoming van de diverse wijken toegelicht en duidelijk gemaakt wat deze wijken zo
bijzonder maakt.
‘100 jaar Wonen in Noord’ geeft een beeld van de geschiedenis en de architectuur van 100 jaar
sociale volkshuisvesting in Amsterdam Noord.

Excursies 100 jaar Wonen in Noord
zaterdag 19 september – 13.30 uur
Vogeldorp – Jaap Lekkerkerker. Een bijzonder leerzame wandeling van c.a. 45 minuten voert
langs de highlights van Vogeldorp. Maak kennis de bijzondere opzet van het Nooddorp uit 1919
waar de kwaliteit van het wonen nog steeds hoog is dankzij de doordachte plannen van de
bouwers. Prijs € 5,- p.p. U kunt zich opgeven via ons inschrijf formulier.
25 september en 4 oktober - 14.30
In het kader van 100 jaar wonen in Noord een fietsexcursie onder leiding van Jaap
Lekkerkerker. Tijdens deze fietstocht wordt u langs architectonisch bijzondere plekken geleid
van de oude en nieuwe wijken in Noord. Prijs € 10,- p.p. U kunt zich opgeven via ons inschrijf
formulier.

www.museumamsterdamnoord.nl
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Van lassen bij de NDSM naar Surinaamse marinades
Bij het samenstellen van de tentoonstelling Proef Noord kwamen we ongeveer 45 heel
verschillende producten uit Amsterdam Noord tegen. Dit keer belichten we Sweet Moffo.
Op 1 mei 1984, zijn Reginald Olivieira en Lous Olivieira-de la Fuente van start gegaan met
handelsonderneming DIAKI. Reginald, die allround lasser was, had en heeft als grootste
hobby koken en is in zijn keukentje begonnen met het maken van zoete ketjap marinade en
gekruide Surinaamse marinade. Door deze te verdelen onder familie en vrienden, werd het
idee geopperd deze marinades op de markt te brengen, omdat de smaak bijzonder goed was.
Er moest natuurlijk ook een merk naam worden bedacht en al gauw werd deze gevonden, door
een simpele vraag van Lous aan Reginald die in de keuken stond; wat doe je SWIET MOFFO
van me, het koosnaampje werd een merknaam en zo is SWIET MOFFO, wat lekker mondje
betekent, ontstaan.
De keuken werd te klein voor deze productie
en ook de schuur die was omgebouwd tot
productieruimte, voldeed niet meer aan
de eisen. Zoekend naar een nieuw pand,
kwam de optie in Amsterdam Osdorp, na
ongeveer zeven jaar, werd het ook daar te
krap en vond de verhuizing naar een pand
in Amsterdam -Noord plaats. Nadat een
groot aantal jaren te hebben gefabriceerd
en geproduceerd in Amsterdam - Noord, is
Sweet Moffo weer verhuisd naar een eigen
pand op de Printerstraat 12.

Het schilderij dat in het pand van Sweet Moffo hangt
Foto: Marianne Wiesenekker

Kortom: weer terug op het NDSM terrein.
www.swietmoffo.nl
Lisa van Doorn en Marianne Wiesenekker

Spoor terug in Noord
Met de komst van de Noord-Zuidlijn keren de
spoorrails terug in Noord. Hoe het vroeger
was kunt u nog beleven op een filmpje over
de reis van Amsterdam CS, via station Noord
bij de Willlemssluizen en de Meeuwenlaan
naar Monnickendam en Marken en terug.
Heel zen.
U kunt het filmpje bekijken in het museum.

De rails op de Meeuwenlaan 1955
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