donderdag 3 september 2020

Buurtnetwerk De Plantage Nieuwsbrief september

Wat hebben we een bijzondere zomer achter de rug. Een met amper toeristen, dagjesmensen en bezoekers. De buurt
werd stil. De voordelen waren er zeker voor de beleving van onze mooie, groene buurt. Maar de keerzijde is er ook.
Lokale ondernemers en de culturele instellingen in onze buurt zagen hun inkomsten als sneeuw voor de zon
verdwijnen. Rare, moeilijke tijden... Toch kunnen we elkaar helpen! Bezoek eens een museum bij je om de hoek. Ga
eten bij dat restaurantje op 10 passen van je huis. Neem je visite mee naar Artis of de Hortus. Heb een fijne nazomer!

/

Natuurfoto tentoonstelling in de open lucht in De Hortus
Evenement | 6 sep. 2020 - 11 okt. 2020 | Plantage Middenlaan 2 A | door De Plantage

De hele maand september worden de prachtige foto’s van de Roots Natuurfotowedstrijd 2020 gepresenteerd in een
openlucht natuurfotografie-tentoonstelling in De Hortus. In de tentoonstelling de winnende beelden van de vakjury, de
winnaars van de publieksprijzen en een selectie uit de genomineerden. Op zondag 6 september worden de winnaars
bekend gemaakt.
De Roots Natuurfotowedstrijd wordt al meer dan 15 jaar georganiseerd vanuit het Natuurmagazine Roots en is een van
de belangrijkste wedstrijden voor Nederlandse natuurfotografie. Diverse – inmiddels bekende- natuurfotografen zoals
Jasper Doest, Leon Baas, Edwin Giesbers en Theo Bosboom hebben als beginnend fotograaf ooit een prijs gewonnen
in deze wedstrijd.
De natuur als inspiratie
Dit jaar werden er ruim 6.500 foto’s ingezonden. Uiteenlopend van herfsttaferelen met eekhoorns, ontluikende
krokussen in het vroege voorjaar tot een oog in oog confrontatie met de steenuil. De Nederlandse natuur blijkt
wederom een onuitputtelijke bron van prachtige taferelen. Vooral voor wie voor dag en dauw op pad gaat en bereid is
geduldig in het gras te liggen, want je moet wel wat over hebben voor zulke unieke beelden. Gelukkig doen deze
fotografen dat graag en kunnen wij als publiek nu ook wegdromen bij deze bijzondere Hollandse landschappen.
Uit de 6.500 ingezonden foto’s heeft de vakjury een prijswinnaar geselecteerd in de categorieën: vogels, overige
dieren, plantenrijk, landschap, insecten, art of nature en jongeren tot en met 25 jaar. Ook het publiek kon een stem
uitbrengen voor drie publieksprijzen. In totaal hebben de foto’s ruim 2.600 stemmen gekregen. Op zondag 6 september
worden de winnende beelden onthuld en daarmee de tentoonstelling geopend voor publiek.
Roots Natuurfoto tentoonstelling, Hortus Botanicus Amsterdam, Plantage Middenlaan 2 A, 6 september t/m 11 oktober
2020.
Foto; genomineerd in de categorie vogels: Steenuil door Vera van der Waal
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Openluchtbioscoop in binnentuin Hermitage
Evenement | 30 aug. 2020 - 4 sep. 2020 | Nieuwe Keizersgracht 1 | door De Plantage

/

Derde editie Movies at the Hermitage; zes filmavonden op rij vanaf zondag 30 augustus
Opnieuw worden deze zomer erkende filmklassiekers getoond in de binnentuin van de Hermitage Amsterdam. Tijdens
Movies at the Hermitage toveren we traditiegetrouw de tuin om tot de grootste en meest romantische
openluchtbioscoop van de stad. Het paradijs voor filmliefhebbers wordt dit jaar aangepast om aan de huidige coronavoorwaarden te kunnen voldoen.
Vanaf zondag 30 augustus tot en met vrijdag 4 september zijn zes award-winning films te bekijken op het witte doek.
De premièreavond staat in het teken van de romantische comedy Notting Hill, met als feestelijk voorprogramma een
wijnproeverij in de sfeervolle binnentuin, van 14 tot 19 uur. Movies at the Hermitage is een samenwerking tussen de
Hermitage Amsterdam, Bora Bora Productions en Outdoor Cinema. De filmselectie is gemaakt door filmkenners. Zij
kozen voor deze editie het thema ‘samen beleven, samen genieten’. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar.
Programma Movies at the Hermitage 2020
Zondag 30 augustus Notting Hill (uitverkocht)
Maandag 31 augustus Whiplash
Dinsdag 1 september La Haine
Woensdag 2 september Spirited Away
Donderdag 3 september Superbad
Vrijdag 4 september The Grand Budapest Hotel
Iedere voorstelling krijgt een speciaal voorprogramma: een korte film van een Amsterdams regietalent. Ook is er een
filmquiz met mooie prijzen, waaronder vrijkaartjes voor het Nationaal Ballet. De techniek wordt verzorgd door Outdoor
Cinema, de productie is in handen van Bora Bora Productions.
Tijden en tickets
Tickets zijn online verkrijgbaar via moviesatthehermitage.nl. De premièreavond is al uitverkocht. Voor alle andere
avonden zijn nog tickets verkrijgbaar voor € 15 per persoon. Groepen van vijf personen kunnen een speciaal ticket
kopen voor € 55.
19.00 uur

Deuren geopend

20.00 uur

Start filmquiz

20.30 uur

Introductie

20.45 uur

Start film
Hermitage Amsterdam, Amstel 51, Amsterdam
(tijdelijke ingang: Nieuwe Keizersgracht 1)
Meer informatie
Foto’s Vincent Capocchi
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Speciale aanbieding voor buurtgenoten; borrelplank in de binnentuin De
Tropen
Mededeling | door De Plantage

Wist je dat (buurt)café De Tropen de héle binnentuin deze zomer tot zijn beschikking heeft en dat daarmee het grootste
terras van Amsterdam Oost is? Heerlijk rustig gelegen aan het Oosterpark, waar je lekker kunt nazomeren.
En, wat veel buurtgenoten wellicht nog niet weten, je kunt gewoon bij De Tropen koffie drinken, lunchen en borrelen
met, en ook zònder een bezoek aan het Tropenmuseum.
Speciaal voor onze buurtjes hebben wij een eenmalige, Tropische aanbieding, ook in september en oktober.
Borrelplank to share
Een fles huiswijn of een bucket met 4 flesjes bier naar keuze, samen met een borrelplank
bestaande uit brie, venkelworst van Brandt en Levie, noten, groente chips met Indiase dip,
scrocchiette zeezout/rozemarijn en bitterballen.
voor € 34,50
Kom ook lekker nagenieten van de zomer in eigen buurt.
Café De Tropen, Linnaeusstraat 2
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Carré weer vol mooie voorstellingen
Evenement | 3 sep. 2020 - 30 sep. 2020 | | door De Plantage

Koninklijk Theater Carré is blij dat het nieuwe voorstellingen kan presenteren voor komend seizoen. Vanaf 28 augustus
is het theater geopend voor 500 bezoekers per voorstelling, volledig conform de anderhalve meter maatregelen.
Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar. Op het programma in september o.a. Claudia de Breij, Freek de Jonge, Yentl en de
Boer, Spinvis en Najib Amhali.
Op 9 september vindt in Carré (vlak erachter is de Lepelstraat van Het bittere kruid) een avond met Aron Grunberg
plaats, gebaseerd op de door hem samengestelde bundel met verslagen van ooggetuigen, Bij ons in Auschwitz. Om te
blijven nadenken over de vraag wat humanisme, en daarmee hoop, nog kunnen en mogen betekenen na Auschwitz.
Meer Informatie: https://carre.nl/voorstelling/arnongrunberg
Bekijk hier hoe het theater is ingericht om uw veiligheid, maar ook die van onze medewerkers en artiesten, te
waarborgen.
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Heerlijke staycation deal Hotel Arena
Mededeling | door De Plantage

Hotel Arena heeft een leuke staycation-deal voor jou, je vrienden of je gasten. Een volledig verzorgd verblijf in een
historisch 17e-eeuws Katholiek meisjes weeshuis gelegen in de groene stadsoase het Oosterpark. Heerlijk logeren aan
de rand van het stadscentrum, met op loopafstand de Amsterdamse grachten, Theater Carré, Hortus Botanicus en
ARTIS.
Overnachting in een Supreme kamer
Heerlijk PARK ontbijt inclusief
30 EUR credit/voucher om vrij te besteden in PARK Café-Restaurant
Roomservice
Late check-out
Parkeren inclusief
Kosten van de deal zijn vanaf €149,Vul de promocode STAYCATION in bij het boeken op de hotel website
Op de volgende pagina kunnen jullie meer informatie vinden over het hotel en de deal:
https://staycation.amsterdam/hotel/hotel-arena/
Hotel Arena, 's-Gravesandestraat 55

/

Groot onderhoud en crowdfundingsactie VOC-schip Amsterdam
Mededeling | door De Plantage

/

Op 7 september 2020 gaat het VOC-schip Amsterdam voor vijf maanden het dok in. Het schip, een replica van de
Oost-Indiëvaarder Amsterdam dat al sinds 1991 aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum ligt, heeft groot
onderhoud nodig. Momenteel wordt iedere acht minuten water uit het schip gepompt, om te voorkomen dat het volloopt
met water. Om de publiekstrekker te behouden is het museum een crowdfundingsactie gestart om de laatste 50.000
euro op te halen die nodig is voor de dokbeurt. De laatste bezoekdag voor publiek is woensdag 2 september 2020.
Dokbeurt
Ondanks dat het schip niet vaart, is er wekelijks onderhoud nodig. Daarnaast staat één keer in de 10 jaar groot
onderhoud zoals dit gepland. Zwakke plekken in het schip worden gerepareerd en waterdicht gemaakt door naden te
breeuwen, houtrot op te sporen en aangetast materiaal te vervangen. De masten worden vervangen en het schip krijgt
een nieuwe laag lak en verf.
Crowdfunding
Een groot gedeelte van de kosten voor de restauratie draagt Het Scheepvaartmuseum zelf. Dit is echter niet genoeg
om alle noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarom heeft het museum een crowdfundingsactie
opgezet om de laatste 50.000 euro rond te krijgen. Met dit bedrag kan het schip waterdicht worden gemaakt en de
binnenkant worden geconserveerd.
Clipper Stad Amsterdam
Tijdens de dokbeurt van De Amsterdam meert van 12 september 2020 tot en met maart 2021 de Clipper Stad
Amsterdam aan bij Het Scheepvaartmuseum. Dit schip is elke woensdag en zondag geopend van 11-16 uur (let op:
vertoon van een geldig identiteitsbewijs is verplicht), en op speciale weekenden zoals 12-13 september
(openingsweekend), 19-20 september (tijdens Open Monumentendag) en 3 en 4 oktober (Weekend van de
Wetenschap). Er is ook een publieksprogramma.
Meer informatie crowdfundingsactie
Meer informatie Clipper
Video met Jennifer Tosch, over het belang van het schip

/

/

GEWELDIG NIEUWS; Plantage-ferry voor de buurt in de maak
Mededeling | door De Plantage

Sinds oktober vorig jaar werken we aan een droom voor de Plantage: een ferry die vaart tussen de culturele
instellingen en andere aanlegplaatsen in de buurt. Aan boord kunnen bezoekers genieten van mooie verhalen over de
buurt. Deze ferry vaart natuurlijk op een duurzame wijze; elektrisch, en misschien ooit in de toekomst wel op
waterstof….. Inmiddels is ook onze buur-buurt Oosterdok bij dit idee aangesloten, waardoor er nog meer culturele
instellingen maar bijvoorbeeld ook hotels en restaurants meedoen. We denken dat deze vorm van vervoer de
leefbaarheid van De Plantage ten goede komt: mensen kunnen door de buurt reizen over water in plaats van in een
volle tram, met de auto of met de touringcar.
Waarom over water?
Onze toekomstdroom is: duurzaam vervoer in de hele buurt. De straten raken vol. De kades zijn zwakker dan goed is,
de luchtkwaliteit staat onder druk, het zware verkeer wordt geweerd en parkeergelegenheid is schaars. Ondanks veel
maatregelen en de huidige corona-stilte wordt het op termijn ongetwijfeld weer drukker in de stad, en onherroepelijk
ook in de Plantage. Deze ferry biedt een extra vervoersalternatief voor de auto en het bestaande OV, en de culturele
instellingen kunnen dit ook zo aan hun bezoekers aanbieden. Bezoekers verspreiden zich dan ook beter door de buurt.
Werk in uitvoering
Deze droom kunnen wij natuurlijk niet alleen verwezenlijken. Het is een heel complex plan, met veel betrokkenen en
uitdagingen, en we staan nog maar aan het begin van dit initiatief. In deze fase wordt samengewerkt in een
projectgroep met o.a. Port of Amsterdam en een aantal culturele instellingen. Gaandeweg zullen meer partners in de
buurt worden betrokken. En we doen het natuurlijk niet zonder de reders van Amsterdam, en zonder de gemeente, die
zeer belangrijk is voor de regelgeving en vraagstukken m.b.t. de openbare ruimte, en onze bewoners. Op dit moment is
er een zoektocht naar financiën gaande om een echte, rendabele en duurzame ferry-dienst te kunnen ontwikkelen
waar iedereen in de buurt van profiteert.
Heb je interesse om meer te horen over het idee van de ferry? Stuur dan een mailtje en je hoort snel van ons!
Team De Plantage
Foto: Marjo van Rooyen
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We verwelkomen technologielab THERE in De Plantage!
Mededeling | door De Plantage

/

JetBrains is met technologielab THERE lid geworden van ons buurtnetwerk; wat een mooie aanvulling! Het bedrijf
exploiteert een technologie-lab in onze buurt voor educatie en inspiratie. Hieronder een korte introductie. Een
rondleiding voor onze leden zit in de pijplijn!
THERE is een educatief technologie lab waar mens en technologie elkaar ontmoeten. Ons doel is om iedereen te laten
zien hoe technologie de wereld beter kan maken. Als educatieve hub richten we ons op onderwijs met betrekking tot
vier hoofdthema's: robotica, AI (kunstmatige intelligentie), 3D printen en AR (augmented reality) & VR (virtual reality).
Bezoekers van alle leeftijden kunnen kennismaken met verschillende exposities en installaties rond deze thema's in
onze expositieruimte van 400 vierkante meter en deelnemen aan verschillende workshops en evenementen die we
elke maand aanbieden.
Educatie en inspiratie
Voor wie de wereld van deze technologie nog nieuw is bieden we zicht op wat er mogelijk is; wie al geïnteresseerd is
inspireren we verder om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze technologie. Naast het gemak van alledag heeft
technologie het potentieel om zoveel meer te doen voor de mensheid en het is vaak aan onderzoekers en ingenieurs
om dit potentieel te realiseren.
We verwelkomen daarom vooral kinderen in de schoolgaande leeftijd in de hoop dat het ervaren van de mogelijkheden
van technologie de vonk kan zijn die een levenslange reis naar de wereld van wetenschap en technologie en de
vakgebieden die met deze interesses verbonden zijn in gang zet.
Meer weten?
THERE van JetBrains Expo B.V.
Plantage Middenlaan 21, 1018 DB Amsterdam
+31 (0)6 38442143
cansu.van.gageldonk@jetbrains.com
English
THERE is an educational technology lab where humanity and technology meet. Our aim is to show everyone how
technology can make the world a better place. As an educational facility, we focus on education related to four main
themes: Robotics, AI, 3D Printing, and AR & VR. Visitors of all age group can become familiar with different exhibits
and installations around these themes in our 400 m2 main exhibition area and participate in different workshops and
events that we offer every month. We strive to educate those new to the world of technology and to further inspire
anyone already interested to participate in its development. Beyond everyday convenience, technology has the
potential to do so much more for humanity and it is often upto researchers and engineers to realize this potential. We
therefore welcome school age children in particular in the hopes that experiencing the possibilities of technology may
be the spark that ignites a lifelong journey into the world of science and technology and the fields of study associated
with these interests.
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Nieuwe website GASSAN is live
Mededeling | door De Plantage

De nieuwe website van GASSAN is live! Bij GASSAN vonden wij het tijd voor een nieuw uiterlijk van de website. De
gehele ‘look and feel’ is veranderd, waarbij de focus meer op exclusieve horloge- en juwelenmerken ligt. Daarnaast is
het gemakkelijker om onze eigen merken te ontdekken, zoals GASSAN Watches, Guy David, GASSAN Fine Jewelry
By GiGi, GASSAN Jewels, GASSAN 121 en Choices by DL.
De website van GASSAN laat het vakmanschap, de bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid zien die wij al 75 jaar
leveren. De website biedt complete informatie en vernieuwde zichtbaarheid voor de horloges, juwelen, diamanten en
de tours die wij aanbieden.
Bij een webshopbestelling boven de €500,- ontvangt de klant na het invullen van de code: NIEUWEWEBSITE in het
opmerkingenveld van de check-out, een GASSAN t-shirt. De actie duurt t/m 31 augustus 2020.
gassan.com
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Actie; bouw ook mee aan Café Smit & Voogt
Mededeling | door De Plantage

Café Smit & Voogt gaat verbouwen en verduurzamen. Het pand is een monumentaal pand uit 1885. Nadat de buren
aan weerszijden hebben verbouwd, heeft de eigenaar besloten om dit ook hier te doen. Deze verbouwing knapt niet
alleen de mooie locatie in de Plantagebuurt op, maar biedt tegelijkertijd ruimte om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk
te gaan verduurzamen.
Er is een actie gestart om aanvullend budget van min 50.000 euro te realiseren. Doordat het gespaarde
verbouwingsbudget helaas is afgenomen, vanwege de verplichte coronasluiting, zoekt café Smit & Voogt nu naar
mogelijkheden om dit budget aan te vullen.
Naast een eigen deelinvestering en een lening werken ze nog twee mogelijkheden uit waarbij jij het café ook financieel
kan ondersteunen en daarbij meebouwt aan een duurzame toekomst. Ideeën die zijn ontstaan vanuit de vele support
die het café kreeg vanuit de achterban, die aangaf mee te willen helpen.
Dus koop jij straks een obligatie of gift waarvoor je op termijn weer iets terugkrijgt in de vorm van rente, bier en
bitterballen? Bouw ook mee en vul je gegevens (onderaan de webpagina) in: https://cafesmitenvoogt.nl/nl/bouwmee/
Café Smit & Voogt, Plantage Parklaan 10
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In de buurt aan de slag met jouw groene inspiratie
Mededeling | door De Plantage

Wandelend door jouw straat kom je misschien wel mooie groene moestuinbakken of kleurrijke bloemenlinten tegen.
Deze groene buurtinitiatieven komen voort uit ideeën en inzet van bewoners. Buurtgroen020 en ANMEC, lid van ons
buurtnetwerk, ondersteunen deze initiatieven met advies en trainingen.
Wil je weten wat er allemaal gebeurt in jouw buurt, kijk op Buurtgroen020. Op deze kaart staan al 105 groene
initiatieven. Niet zo veel in de Plantagebuurt; dat is misschien omdat die van zichzelf al zo groen is? Heb je zelf een
initiatief in je buurt, deel dat dan op buurtgroen020.

Wil je als school/ bewoner weten wat mogelijk is op jouw schoolplein of in de buurt van de school? Neem contact op
met de adviseur van ANMEC, Lidy Zeinstra via lidy@anmec.nl
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Leuke dingen doen in september
Evenement | 3 sep. 2020 - 30 sep. 2020 | | door De Plantage

We hebben weer een maandoverzicht voor je, met leuke dingen die er te doen zijn in de Plantagebuurt in september.
Met een beetje aanpassen en tevoren reserveren valt er weer volop te genieten van mooie tentoonstellingen,
geweldige theatervoorstellingen, heerlijke terrassen en gezellige cafés en restaurants. En van onze mooie, rustige en
groene Plantagebuurt natuurlijk. Voor meer inspiratie hierbij ons lijstje.
t/m 6 september, HIER. Zwart in Rembrandts tijd, Museum Het Rembrandthuis,
t/m 6 september. tentoonstelling Mode op de bon, Verzetsmuseum
t/m 27 september, tentoonstelling Luther & Amsterdam, Luther Museum Amsterdam
t/m 12 oktober, tentoonstelling Rijzend water, Scheepvaartmuseum
t/m 22 november, Charlotte Salomon in close-up, Joods Historisch Museum,
t/m najaar 2020, tentoonstelling Woest, Willem van Genk, Outsider Art Museum
t/m najaar 2020, tentoonstelling Juwelen, Hermitage Amsterdam
t/m 10 januari 2021, tentoonstelling BALI – Behind the scenes, Tropenmuseum
t/m 31 januari 2021, tentoonstelling werk van Evelyn Taocheng Wang, Hermitage
t/m 28 maart 2021 Ι Eli Content’s Droombos: (jck.nl/droombos)
t/m eind maart 2021, Clipper Stad Amsterdam bij Het Scheepvaartmuseum
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