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AGENDA

Roos Keppler opent 100 jaar Wonen in
Noord

Vrijdag 30 oktober om
13.00 uur

In 2015 is het 100
jaar geleden dat de
Gemeentelijke woningdienst
in het leven werd geroepen.
In Museum Amsterdam
Noord is tot eind december
de tentoonstelling “100 jaar
wonen in Noord – Een eeuw
volkshuisvesting” te zien.
De tentoonstelling werd
geopend door Roos Keppler,
de achterkleindochter van
Arie Keppler. Samen met
wethouder Wibaut was
Keppler de drijvende kracht
achter het verwezenlijken
van het tuinstadideaal in
Amsterdam Noord.

Bezoek en fietstocht “Van
krot naar droomwoning”
Een fietstocht ter herdenking van
het 100-jarig bestaan van de
gemeentelijke Woningdienst.

Dinsdag 13 oktober om
12.00 uur
Bierlezing
De ACHV organiseert een lezing
van Rick Kempen over bier in
Amsterdam.

17 & 18 oktober
Open atelierroute
In het museum een
tentoonstelling met de ‘Objects
trouvés’ van Frida Badoux.

23, 24 & 25 oktober

Replica beeldje van Keppler

Roos had nog een verrassing voor ons museum. Ze
overhandigde een kleine replica van het beeld van
Keppler dat op het Aldebaranplein in Tuindorp Oostzaan
staat.

Stripfestival Oeverloos
Een expositie met tekeningen van
Kifah Al Reefi

Zaterdag 7 november
Bezoek en wandeling
Bezoek aan de tentoonstelling
‘100 jaar wonen in Amsterdam
Noord’, met toelichting van
de makers en een wandeling,
verzorgd door het Historisch
Centrum Amsterdam Noord.
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Kleine impressie van de tentoonstelling
“100 jaar wonen in Noord”

Kleine impressie van de tentoonstelling
“100 jaar wonen in Noord”

Nieuw: Tentoonstelling gemist.
Bent u niet in de gelegenheid geweest om de vorige tentoonstelling “Proef Noord” te bezoeken?
Vanaf 20 september hebben wij speciaal voor u van deze vorige tentoonstelling een kleine
impressie ten toon gesteld. Deze kunt u bij ons op de eerste verdieping bezichtigen.

“Objets Trouvés” Open Atelier
Op 17 en 18 oktober houdt Frida Badoux met “Objets Trouvés”
Open Atelier in Museum Amsterdam Noord in het kader van het
grote kunstweekend in Noord, Open Ateliers. De meeste kunstenaars
zetten hun deuren open en bij de SBK aan de Asterweg is de centrale
expositie.
Voor informatie kan je de volgende website bezoeken;
www.openateliersnoord.nl/bezoekersinfo/contact

Stipfestival Oeverloos
Op 23, 24 en 25 oktober zijn er in de voorruimte van het museum
tekeningen van Kifah Al Reefi te zien in het kader van het
Stipfestival Oeverloos. Een nieuw stripfestival dat plaatsvindt op
vijftien locaties in Amsterdam Noord. Zie voor het programma hun
facebookpagina.
De cartoons van Kifah zijn sterk gestileerd, mooi van kleur en
meestal tekstloos: het is aan de kijker om de symboliek van de
tekeningen te ontraadselen. Kifah Al Reefi was eens de bekendste
cartoonist van Irak. Aan die reputatie kwam een einde toen Saddam
www.museumamsterdamnoord.nl
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Hoessein in 1991 de oorlog in Koeweit verloor en via terreur en repressie de orde in eigen
land met harde hand herstelde. Veel kunstenaars werden opgepakt of verdwenen spoorloos.
Kifah Al Reefi verloor drie broers en verschillende familieleden en hij vluchtte naar Jordanië.
De cartoons die hij in Jordanië maakte waren vernieuwend omdat hij als eerste tekenaar in de
Arabische wereld cartoons maakte over ministers en parlementariërs.
Zie voor het programma www.stripfestivaloeverloos.nl

Bezoek en fietstocht vrijdag 30 oktober “Van
krot naar droomwoning”
Het Jordaanmuseum, Museum Amsterdam Noord en het
Historisch Centrum Amsterdam Noord organiseren een
fietstocht ter herdenking van het 100-jarig bestaan van
de gemeentelijke Woningdienst. De fietstocht start in de
Jordaan en gaat vervolgens naar Amsterdam-Noord waar
de tentoonstelling ‘100 wonen in Amsterdam Noord. Een
eeuw volkshuisvesting’ in Museum Amsterdam Noord wordt
bezocht met aansluitend een fietstocht, begeleid door
Historisch Centrum Amsterdam Noord.

Bron: Beeldbank Amsterdam

Duur van 13.00-16.30 uur. Start in de Jordaan
Kosten 15 euro per persoon (geen pin).
Aanmelden info@jordaanmuseum.nl of bellen met 020 6244 695

Site Geschiedenis van Amsterdam Noord
Ruud Slagboom, de vormgever van deze prachtige
nieuwsbrief, heeft sinds kort het beheer over een nieuwe
plek op internet waar de geschiedenis van Amsterdam
Noord wordt verteld in korte artikelen. “Deze website is
een verzameling van informatie, artikelen en publicaties die
over deze toch wel interessante geschiedenis gaat. Tevens
wil ik op deze manier mijn interesse in de historie van dit
stadsdeel graag met uw delen.” Aldus Ruud.
Zijn website kunt u vinden op
www.geschiedenis-van-amsterdam-noord.nl

Bierlezing
De ACHV organiseert op 13 oktober om 20.00 uur in Huize Anthonius op de Kamperfoelieweg
207 een lezing van Rick Kempen over bier in Amsterdam. Entree 5 euro. Vrienden van ons
museum 2,50. Meer informatie kunt u vinden op www.amsterdamhv.nl/actindex.php

www.museumamsterdamnoord.nl

3

info@museumamsterdamnoord.nl

NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2015

Jeneverproeverij ‘Proef Noord’
Vrijdag 13 november en 11 december om 17:00 uur Proeverij Amsterdamse Jenevers Pieter
Verhoeven van The Golden Arch. Deelname € 7,50 p.p.
Als u zich had aangemeld voor de afgelaste proeverij ontvangt u van ons een mailtje en krijgt
u voorrang bij de reservering.
Aanmelden: proefnoord@museumamsterdamnoord.nl

Lezing ‘100 jaar wonen in Amsterdam Noord. Een eeuw volkshuisvesting’
Op zaterdag 7 november is er een fietstocht en een lezing van Laura Roskam Abbing in
samenwerking met het Historisch Centrum Amsterdam Noord over ‘‘100 jaar wonen in Noord’.

Word Vriend
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

Colofon
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Tekst: Paul Vonk
Redactie & Vormgeving: Ruud Slagboom
Foto’s: Paul Vonk , Hans Hamer en Ruud Slagboom
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