Alain Caron is weer terug in het restaurant waar hij ooit in
Amsterdam begon. Het bekende restaurant De Gouden Reael.
Kom zijn heerlijke geroosterde kip (poulet rôti), gemaakt in de
rôtisserie, proeven. De Franse keuken door de familie Caron.
Het hele jaar door | Zandhoek 14 | www.goudenreael.nl
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Kijk vooruit naar het Grachtenfestival
met het Grachtenfestivalweekend

Twee dagen met een voorproefje van het grote festival:
Het Koepelconcert, finale Grachtenfestival Conservatorium
Concours en De OpMaat, jonge musici pitchen hun idee voor
een concert tijdens het Grachtenfestival.
Za 8 en zo 9 februari | NedPho-Koepel, Batjanstraat 3
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Bewonder een gerestaureerd
Amsterdams grachtenpand

De unieke gang van dit
monument, gelegen tegenover
de Oude Kerk, kon dankzij
de Vrienden gerestaureerd
worden. Kom en bewonder,
de bouwhistoricus vertelt u
graag meer.
Di 25 februari, 15-17 uur |
Oudezijds Voorburgwal 61 |
De deuren staan open voor
iedereen
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Dompel onder in
de wereld van Happinez

Met een talk van mindset- en mindfulnesscoach Michael
Pilarczyk over de kracht van manifestatie. Hierna weet u wat
u nodig heeft voor een gelukkig, geslaagd en gezond leven.
Zo 1 maart, 11-12.30 uur | Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124
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Beklim de toren van de Posthoornkerk tijdens de vintagemarkt

Geniet tijdens de Open Toren Dag van een prachtig uitzicht
over Amsterdam en snuffel rond in een Cuypers-kerk vol scherp
geprijsde vintage kleding, tassen, schoenen en accessoires uit
de jaren ’40 tot ’80.
Za 21 maart, 11-16 uur | Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124 |
Toegang markt gratis (garderobe € 1,- verplicht) | Toren beklimmen:
aanmelden via alex@architectuurtoursamsterdam.nl
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Bekijk onze
nieuwe website

Eind maart is onze nieuwe website live met mooie verhalen,
geschiedenis, cultuur in monumenten en veel meer.

tips voor 2020

25

25 panden en activiteiten
van Stadsherstel die u in
2020 beleefd moet hebben

Stadsherstel
Bucketlist

1

Proef de poulet rôti van
Alain Caron in De Gouden Reael

Stadsherstel
Bucketlist
Met vele extra’s voor onze Vrienden
De ideale manier om Stadsherstel (nog)
beter te leren kennen. Met deze 25 tips
maken we het makkelijker en leuker om
onze nieuwste activiteiten te ontdekken.
Oók met Vriendenactiviteiten die u
moet hebben meegemaakt. Als Vriend
kunt u aan alle activiteiten meedoen!

Meer!
In onze digitale nieuwsbrief geven we
extra informatie en kunt u meer culturele
activiteiten vinden. Inschrijven kan via
www.stadsherstel.nl. Kijk voor eventuele
wijzigingen op www.stadsherstel.nl.
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Hou altijd van
Toon Hermans

20 jaar na zijn overlijden brengt zoon Maurice Hermans samen
met vier solisten en een combo, een emotioneel eerbetoon aan
zijn vader. Op Toon zijn sterfdag komen de bekendste liedjes,
de mooiste gedichten en hartverwarmende en soms hilarische
anekdotes uit zijn leven voorbij in: Altijd zal ik van jou houden.
Wo 22 april, 20 uur | Het Zonnehuis, Zonneplein 30

10

Vier 75 jaar vrijheid met
een uniek Bevrijdingsconcert

Kom luisteren naar de muziek van Patricio Wang & Ensemble
en de teksten van schrijfster Marja Vuijsje. Zij vertellen een
ontroerend muzikaal verhaal van verzet én bevrijding. Het
Patricio Wang & Ensemble bestaat uit vijf vooraanstaande
Nederlandse en Latijns-Amerikaanse musici.
Di 5 mei, 20.30 uur | De Duif, Prinsengracht
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Wandel mee met
de Vriendenwandeling

Het thema dit jaar is de Amsterdamse stadsmuur. We wandelen
in Amsterdam-Oost langs een deel van de voormalige stadsmuur. En langs verschillende monumenten van Stadsherstel,
inclusief panden die een Vriendenbijdrage hebben ontvangen,
zoals Werf ’t Kromhout en de Muidertoren.
Zo 17 mei vanaf circa 12.00 uur | Alleen voor Vrienden en introducees

Eind maart | Neem een kijkje op www.stadsherstel.nl
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Leer elke dag met het
Monument van de dag

Op onze social media, maar ook op onze website presenteren
we vanaf 1 april het monument van de dag. Met mooie foto’s,
tekeningen, geschiedenis en wetenswaardigheden.
Vanaf wo 1 april | Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en
www.stadsherstel.nl
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Drink een kopje thee in ons
draaiende tbc-huisje

Echt klaar! Met hulp van de Vrienden restaureerden we dit
authentieke tbc-huisje. Bekijk ook de Margaretha’s Hoeve,
net herbestemd tot woningen voor ouderen met geheugenproblemen.
April | Margaretha’s Hoeve, Hoofdweg 1327, Nieuw-Vennep |
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Bezoek voor het laatst het
Cromhouthuis/Bijbels Museum

De Cromhouthuizen zijn op zichzelf al een bezoekje waard,
maar in mei kunt u voor het laatst de twee musea in de nieuwe
aanwinsten van Stadsherstel bekijken. De panden blijven daarna
wel publiekstoegankelijk, maar zonder museum.
Voor het laatst in mei | Cromhouthuis, Herengracht 366 |
www.cromhouthuis.nl

Gratis voor iedereen
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Vergader en borrel als Vriend
op een unieke plek

De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden wordt ook
dit jaar in een bijzonder pand van Stadsherstel gehouden.
Ontmoet medeliefhebbers en hoor wat Stadsherstel dankzij
de Vrienden kan doen! We sluiten af met een Vriendenborrel.
Di 23 juni | Gratis en alleen voor Vrienden

14 t/m 25 op andere zijde

1 t/m 13 op andere zijde
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Extra: Meekijken in
de restauratiekeuken

Kom in tropische sferen tijdens
de Surinaamse maanden

De derde editie zit weer vol met lezingen, een tentoonstelling
en dit jaar voor het eerst met Surinaamse muziek. Volg onze
digitale nieuwsbrief met ook een speciale Suriname editie.
Dit doen wij om onze zusterorganisatie Stadsherstel Suriname
te helpen om Surinaams erfgoed te redden en restaureren.

Meerdere keren per jaar organiseren wij
kijkjes in de restauratiekeuken; voor, tijdens
en na de restauratie van onze monumenten.
Natuurlijk brengen we ook een bezoekje
aan ons crowdfundproject De Hollandsche
Manege. Wanneer we dat doen is een
verrassing, hou dus onze digitale nieuwsbrief in de gaten.

Juni en juli | Vrienden krijgen korting op de kaartjes
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Onder een deken genieten van de
openluchtbioscoop bij ons kasteel
Ook dit jaar organiseert
de Godard Stichting
een openluchtbioscoop bij Kasteel
Nederhorst. Uniek en
intiem met een leuke
bar en hapjes.
Augustus | Kasteel
Nederhorst, Slotlaan 4,
Nederhorst den Berg |
Meer informatie volgt
bijtijds
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Deze maand organiseren wij een lezing over het prachtige
gebouw waar wij al meer dan dertig jaar kantoor houden.
De avond gaat over de
geschiedenis van het
gebouw, over het legaat
dat zorgde voor haar
prachtige interieur en
hoe u kunt bijdragen
aan behoud van erfgoed.
Amstelkerk, Amstelveld 10 |
Toegang voor iedereen gratis

Kom naar onze monumenten
tijdens Open Monumentendag
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Bezoek onze vele opengestelde monumenten en leer
meerdere pronkstukken kennen. Dit jaar is het landelijk
thema: Elk monument een leermonument

Vaar met de Vrienden
door hartje Amsterdam

Geniet onder begeleiding van Stadsherstelgidsen vanaf het
water van onze panden. Het thema is nog een verrassing.
Zo 27 september, 13.30 uur | € 22,50 incl. twee drankjes |
Alleen voor Vrienden!
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www.stadsherstel.nl/cadeau
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Kruip onder de kerstboom
met Margreet Dolman

Kom naar de kerstvoorstelling van Paul Haenen en zijn alter
ego’s Margreet Dolman en Dominee Gremdaat. Kunt u niet
wachten? Bekijk dan op www.bettyasfalttv.nl de dolkomische
filmpjes. Vorig jaar kochten wij dit bijzonder gezellige theater.

Dineer in een bijzonder gebouw
van Stadsherstel

Dit jaar organiseren wij voor het eerst het verrassingsdiner
by Stadsherstel. Dineer in een bijzonder gebouw, waar wij
u meer vertellen over de rijke historie van het pand.

December | Het Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282
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Oktober | Locatie, prijs en datum volgt nog | Voor Vrienden en
iedereen met een zwak voor lekker eten en monumenten
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Geef in de feestmaand een stukje
Stadsherstel cadeau!

Cadeautips: Stadsherstelboekjes over Stadsherstellen in
verdedigingslinies of Stadsherstellen in Suriname, ons boek
‘Amsterdam Herstelt’, de Stadsherstelminiaturen of een
cultureel uitje. Of maak uw vriend ook Vriend, want wat
is er nou leuker dan samen van monumenten genieten?

Za 12 en zo 13 september | Gratis voor iedereen!
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Kom meer te weten over de
350 jaar oude Amstelkerk

Laat u onderdompelen in het
Amsterdamse tijdens de City Walk

Maak het
Jacob de Witjaar mee

In de Amstelkerk organiseert de Stichting Jacob de Wit 2020
i.s.m. Stadsherstel een tentoonstelling en lezingen over de
bekende 17e-eeuwse Amsterdamse schilder Jacob de Wit.
December

Le Champion organiseert deze verrassende en gezellige
walk door ons mooie Amsterdam. Wij zijn Le Champion
zeer dankbaar dat ze Stadsherstel weer als goed doel
hebben gekozen.

en januari |
Amstelkerk,
Amstelveld 10

Za 17 oktober | We verloten kaartjes onder onze Vrienden |
www.lechampion.nl

Als Vriend maakt
u alles mee
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Ontvang als Vriend
ons interessante magazine
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Organiseer een feestelijke dag
in een van onze locaties

Kom nog meer te weten over Stadsherstelmonumenten
en geniet mee van onze gezamenlijke passie!

Als Vriend ondersteunt u projecten van
Stadsherstel en levert u een belangrijke
bijdrage aan het behouden van
monumenten in en rond Amsterdam.
Natuurlijk kunt u aan alle bucketlistactiviteiten meedoen.

Een mooi voornemen voor 2021: organiseer een (familie)feest
of activiteit in één van Stadsherstel’s bijzondere locaties zoals
De Duif of het dorpskerkje in Schellingwoude, AmsterdamNoord. Voor ieder wat wils en wij kijken graag samen met u
naar de mogelijkheden. Wist u dat u als Vriend 5% korting
op de zaalhuur krijgt?

Vriend worden!
Wilt u Vriend worden en meteen een
lidmaatschap weggeven? Ga dan naar
www.stadsherstel.nl/vrienden of bel ons.

Neem contact op via 020-5200090 en laat u inspireren via onze website

Meer op www.stadsherstel.nl

VRIENDEN

“Het is goed dat Stadsherstel
ervoor zorgt dat panden
een publieksfunctie hebben
door bewoning of openstelling.”

Kees Meekel

Als Vriend van Stadsherstel
maakt u reddingen en restauraties
van monumenten mogelijk.

Dan ontvangt u elk jaar als dank:

Vriendenprijs;

ffons Stadsherstel Magazine;
ffeen boekje over een bijzonder restauratieproject;
ffde digitale nieuwsbrief;
ffeen wandeling langs Stadsherstelmonumenten;
ffeen rondvaart met een Stadsherstelgids voor een

in een bijzonder pand;

ffde ledenvergadering met mini-lezing over een monument

evenementen;

ffverschillende kijkjes in de restauratiekeuken;
ffkorting of zelfs gratis toegang tot verschillende culturele

14 monumentale zalen huurt;

ff5% korting op de zaalhuur als u één van Stadsherstels

ffeen gratis Vriendenlidmaatschap om weg te geven.

Meer informatie? www.stadsherstel.nl/vrienden
020-5200075
vrienden@stadsherstel.nl

