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Expeditie Oosterdok 19 MEI
 
 
 
Zeemagazijnen, scheepswerven, kroegen en zeemans- 
huizen sierden eeuwenlang de kades van het huidige 
Oosterdok, de oostelijke binnenhaven van Amsterdam.  
De laatste jaren is het gebied uitgegroeid tot een mix  
van culturele instellingen en bijzondere bedrijvigheid. 
Deze musea, muziekhuizen en vernieuwende  
ondernemers openen zondag 19 mei hun deuren voor 
Expeditie Oosterdok: een ontdekkingstocht langs de  
verschillende gebouwen met activiteiten voor jong en  
oud: muziek, workshops, vaartochtjes, proeverijen en 
een speur-expeditie voor de jonge ontdekkingsreizigers. 
 
Gratis en voor iedereen! 
Van 12.00 tot 18.00 uur
 
Blokkenschema achterin dit boekje 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt 
 
Meer informatie bij de infopunten bij OBA Oosterdok,  
Het Scheepvaartmuseum of DoubleTree by Hilton  
Amsterdam Centraal Station. 

informatiepunt Halte Horeca Kids



 
Op het Oosterdok wemelde het vroeger van de sloepen die 
zeelieden en lading vervoerden. Want als je vanaf je grote 
galjoen aan land wilde en de haven was niet diep genoeg,  
dan stapte je in een sloep. Ben jij een echte zeebonk?  
Kom aan boord. Er zijn vandaag vier bootverbindingen op  
het Oosterdok. 
 
 

Schipper mag ik overvaren?
12.00 – 18.00 uur, iedere 50 minuten
De sloep van Stromma vaart een 
vaste route over het Oosterdok.  
Je kunt op vijf plaatsen opstappen.  
Vanaf het water ziet alles er anders 
uit en de schipper kan je mooie  
verhalen vertellen over Amsterdam 
in de Gouden Eeuw. 

 
Opstappen bij:
Het Scheepvaartmuseum
Mediamatic
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Sea Palace
NEMO Science Museum

VEERDIENSTEN OP HET    
                    OOSTERDOK

Zelf roeien! 
12.00 – 18.00 uur
Met de ervaren roeiers van  
Amsterdamse Roei Sloepvereniging 
’t Juiste Tuig roei je van de OBA naar 
NEMO of terug. Ben je ouder dan  
15 jaar, kun je zwemmen en ben je 
gezond van lijf en leden, monster 
dan aan voor de oversteek van 500 
meter in een authentieke roeisloep.

Opstappen bij: OBA en NEMO Science Museum

Vier eeuwen aan het Oosterdok 
12.00 – 17.00 uur, iedere 20 minuten
Al in 1655 werden er oorlogsschepen gebouwd op werven  
van het Marineterrein aan het Oosterdok. Vandaag vaart de 
commandantensloep van de Koninklijke Marine iedere 20 
minuten van het Woonhuis Commandant op het Marineterrein 
naar Sea Palace en terug. Met een echte matroos aan het 
roer.  
Opstappen bij: Marineterrein (gebouw 001) en Sea Palace
 
Bootje varen naar Museum ‘t Kromhout 
12.00 -18.00 uur, iedere 30 minuten 
Stap op bij de OBA en vaar via de 17e-eeuwse Nieuwe Vaart  
de wereld van de ronkende Kromhout-motoren binnen.  
De nostalgische geur van noeste arbeid en diesel leidt je  
naar de stoere maritieme geschiedenis van Amsterdam. 
Opstappen bij: OBA en Museum ‘t Kromhout

informatiepunt Halte Horeca Kids

Check de kaart  
in het midden van 
dit boekje voor  
de opstaphaltes.



PROGRAMMA 19 MEI

1 MUSEUM ’T KROMHOUT 
Hoogte Kadijk 147

Stadswandeling: van krom hout tot ijzer
12.00 uur
Wandeling door de buurt (1,5 à 2 uur) met gids Rudolph  
Kempers. Waar liet Michiel de Ruyter zijn oorlogsschepen 
bouwen? Waarom zijn er geen houten schepen over gebleven 
uit de VOC-tijd? Hoe kunnen ijzeren schepen blijven drijven?  
Er is beperkt plaats.  
Aanmelden via zalen@stadsherstel.nl.
 
Rondleidingen             KIDS
12.00 – 16.00 uur
Ieder heel uur start een rondleiding door het museum,  
mét een speurtocht voor kinderen. Kom kijken hoe schepen  
gebouwd werden op de plek waar het eeuwenlang gebeurde. 
Diverse motoren kunnen draaiend bekeken worden.  

Optreden Amsterdams Havenkoor
16.00 uur
Het Amsterdams Havenkoor put uit een repertoire van drie 
eeuwen Oudnederlandse zeemansliederen. Zing je mee?

          2 HET 
          SCHEEPVAARTMUSEUM
            Kattenburgerplein 1 

            Het Scheepvaartmuseum  
           is op 19 mei gedeeltelijk  
           gratis toegankelijk.  
Onderstaande activiteiten én de tijdelijke tentoonstellingen in 
de Noordvleugel zijn gratis te bezoeken. Voor de rest van het 
museum is een geldig toegangsbewijs verplicht.

Openingsweekend de Hoofdgalerij | Republiek aan Zee
12.00 – 17.00 uur
10 mei 2019 opent de nieuwe presentatie de Hoofdgalerij |  
Republiek aan Zee. Beluister een verhaal over topstukken uit  
de collectie met een van de museumgidsen, of ga zelf op 
onderzoek uit. 

Replica van VOC-schip Amsterdam             KIDS 
09.00 – 17.00 uur
Beleef de Amsterdam in het echt! Stap aan boord van de replica 
van het beroemde VOC-schip dat in 1749 op zijn eerste reis 
verging. Bekijk de stuurhut van de kapitein, hijs de lading, 
kruip door het ruim, schiet een kanon af en rust uit in de 
hangmatten. 
 
Live muziek op het Open Plein
12.00 -17.00 uur, Open Plein
Live optredens van o.a. studenten van het Conservatorium 
van Amsterdam met muziek uit alle windstreken.

               

Foto: Eddo Hartmann



Proeverij Cartografie & Curiosa
12.00 - 17.00 uur, Open Plein
Kom proeven op de binnenplaats 
van het museum. Er zijn hapjes en 
drankjes uit overzeese gebieden die 
een belangrijke rol hebben gespeeld 
in de Nederlandse geschiedenis. 
Smaakt dat naar meer? Bezoek dan 
aansluitend onze nieuwe tentoon-
stelling ‘Cartografie & Curiosa’.  

Let op: voor deze tentoonstelling is een geldig  
museumtoegangsbewijs verplicht. 
 

 
3 ARCHITECTUURCENTRUM 
AMSTERDAM
Prins Hendrikkade 600  
 
Architecture Talk & Walk  
12.30 - 14.30 en 15.00 - 17.00 uur 
Tijdens een korte lezing verfris je  

je kennis van de Amsterdamse architectuur. Daarna wandel  
je onder leiding van een architect van architour langs de  
architectonische hoogtepunten van het Oosterdok. 

Tentoonstelling Collective Comeback 
13.00 – 17.00 uur 
Ontdek de collectieve architectuur van de jaren 70, zoals de 
Weesperflat van Hertzberger. Gedeelde voorzieningen en 
ruimtes waaraan bewoners hun eigen invulling konden geven, 
waren de pijlers van dit bouwideaal. En het komt weer terug!

4 MUSEUMHAVEN  
AMSTERDAM
Oosterdok 
 
Aan het Oosterdok liggen meer  
dan twintig historische bedrijfs- 
vaartuigen. Deze tjalken, klippers, 
slepers en aken zijn perfect  
gerestaureerd, net als de werf-
machines op de kade. Hier kun je 
verhalen horen over de schepen  
en ervaren hoe ze werden onder-
houden. Spreek ons gerust aan! 

IJzersmeden             KIDS 
12.00 – 18.00 uur 
Kom heel dicht bij het mooie oude handwerk van ijzersmeden. 
 
1000 schippers, 1000 verhalen 
12.00 – 18.00 uur 
Rondleidingen langs de schepen met tal van verhalen. 
 
Schipper dichtbij 
12.00 – 18.00 uur 
Schippers vertellen over hun schip. Nieuwsgierig naar een 
van de schepen? Kom langs en vraag!



5 NEMO SCIENCE MUSEUM
Oosterdok 2

Alle workshops vinden doorlopend plaats in de  
Evenementenzaal, toegankelijk via de zij-ingang  
aan de westzijde van NEMO Science Museum.
 
SoundLAB op reis            KIDS
12.00 – 17.00 uur
Vandaag staan vijftien eigenaardige en speciaal ontworpen 
muziekinstrumenten uit het SoundLAB van het Muziek- 
gebouw in NEMO. Bespeel zelf een instrument of maak 
samen een muziekstuk.
 
Lanceer een bruisraket            KIDS 
12.00 – 17.00 uur
Bouw je eigen raket en zorg voor een spectaculaire  
lancering. Hoe hoog vliegt jouw bruisraket?
 
Bouw een sorteermachine            KIDS 
12.00 – 17.00 uur
Is het je wel eens opgevallen dat tomaten in de winkel  
allemaal even groot zijn? Dit komt doordat ze door een  
machine zijn gesorteerd op grootte. In deze workshop bedenk 
je en bouw je zelf een machine die ballen kan sorteren. 

6 HARBOUR SUITES
Prins Hendrikkade 124 
 
Geschiedenis van het Oosterdok
14.00 uur
Aan de hand van vele tekeningen, schilderijen en nooit eerder
gepubliceerde foto’s maakt Titus Dekker de veranderingen
rond het Oosterdok door de eeuwen heen zichtbaar.  
Aansluitend de boekpresentatie van Het Oosterdok door 
auteur Coen van Uhm. 
 
Bezoek de Suites
14.00 – 18.00 uur
Kom een kijkje nemen in één van de suites. Het pand
herbergt een prachtige collectie etnografische voorwerpen,
bijzondere sculpturen en hedendaagse kunst. Van onder
andere Emile van der Kruk en Jorge Padilla. 
 
Hotelkamerconcert
15.00 - 16.00 uur
Conservatoriumstudenten Yen Ting Lo (zang) en Dav or  
Stehlik (gitaar) spelen jazz in één van de Suites. Hun liedjes 
zijn geïnspireerd op Joss Stone en Aretha Franklin.
 



7 GRAND HOTEL AMRÂTH 
AMSTERDAM  
Prins Hendrikkade 108 
 
Rondleiding door het  
monumentale Scheepvaarthuis 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur 

Het luxe 5-sterren hotel is gevestigd in het Scheepvaarthuis, 
een 100 jaar oud monument in Amsterdamse School stijl.  
Ontdek de rijke historie en het overweldigende art nouveau 
interieur. Met een heuse paternosterlift!
Aanmelden via: sales@amrathamsterdam.com.  
Niet aangemeld? Bel op de dag zelf naar 020-5520000  
of er nog plek is. 
 
Sfeervolle pianomuziek in een art nouveau decor
15.30 - 18.00 uur 
Terwijl u in de Bar Lounge geniet van een drankje, geeft 
pianist Daniel Verstappen een concert. Verstappen werkte 
samen met artiesten als Andrea Bocelli, Anastacia en  
Angie Stone. 

 

8 DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM  
   CENTRAAL STATION 
   Oosterdoksstraat 4

Bij het informatiepunt krijgt u een heerlijk warm chocolate 
chip cookie. 
 
Proeverij op grote hoogte            
12.00 – 18.00 uur
Laat u in SkyLounge Amsterdam verrassen door diverse  
proeverijen: huisgemaakt ijs, cocktails, Starbucks® koffie’s  
of iets lekkers van het Eastwood Beer & Grill Restaurant. 
Vanaf deze hoogte overziet u de hele stad. 
 
Koffie voor onderweg
12.00 – 18.00 uur
Bij Starbucks® en in de Lobby Bar van het DoubleTree by 
Hilton haalt u voor slechts € 1.00 een kop koffie of thee  
(o.v.v. Expeditie Oosterdok).  

 
PSSSST! 

Doe de speur-expeditie 
achterin het boekje!

KIDS



9 SEA PALACE 
Oosterdokskade 8 
 
Workshops  
Chinese bewegingskunst
12.00, 13.30 en 15.00 uur,  
bovenste verdieping

De eeuwenoude Chinese bewegingskunst is heilzaam voor  
de gezondheid en helpt je je te verdedigen tegen aanvallers.  
Kom naar een van de workshops en geniet van het prachtige 
uitzicht op het Oosterdok. 
 
Tai Chi 12.00 uur: geschikt voor jong en oud
Qi Gong 13.30 uur: geschikt voor jong en oud
Kung Fu 15.00 uur: meest geschikt voor de jonge bezoeker 
 

10 PIPPERS,HOME OF  
THE MINI SANDWICH  
Oosterdokskade / 
hoek Harry Banninkstraat 1 
 
Pippertjes proeven
12.00 – 18.00 uur
Kom PIPPERTJES proeven in het 
hoge, lichte design-interieur.  
Of strijk neer op het terras en geniet 
van het uitzicht op het water! Speciaal 

vandaag biedt PIPPERS een proeverij van 3 mini sandwiches en 
een alcoholvrij drankje voor € 10,00 per persoon.

Check het blokkenschema  

achterin voor een handig  

overzicht van alle activiteiten!



11 MEDIAMARKT AMSTERDAM CENTRUM  
Oosterdokskade 67 
 
Workshop Koffiewereld
12.00 – 17.00 uur 
Van een echte barista leer je hoe je de perfecte espresso en 
de romigste latte macchiato maakt. Binnen no time ben jij ook 
een koffieartiest. 
 
Workshop hairstyling
12.00 – 17.00 uur 
In onze eigen kapsalon krijg je uitleg hoe je omgaat met 
verschillende hairstyling apparaten. Haardroger, stijltang, 
krulborstel, tondeuse of baardtrimmer hebben voor jou geen 
geheimen meer na deze workshop.
 
Workshop fotografie
12.00, 14.00 en 16.00 uur; duur 50 minuten 
Fotografie is helemaal hot. Wil je weten hoe je die foto  
maakt die eruit springt? In 50 minuten leer je hoe je alles  
uit je camera haalt. 
Inschrijven kan tot 17 mei via mediamarkt.nl/workshops   
Er is altijd ruimte voor last-minute passanten  
(max. 10 deelnemers). 

Workshop Apple Macbook
13.00 en 15.00 uur
50 minuten lang krijg je uitleg over de voordelen van jouw 
MacBook en hoe je met de belangrijkste programma’s  
werkt om optimaal gebruik te maken van je laptop. 

Inschrijven kan tot 17 mei via mediamarkt.nl/workshops   
Er is altijd ruimte voor last-minute passanten  
(maximaal 10 deelnemers). 

informatiepunt Halte Horeca Kids

 
 
PSSSST! 

Doe de speur-expeditie 
achterin het boekje!

KIDS





12 OBA OOSTERDOK
Oosterdokskade 143

De OBA is 100 jaar en dat vieren we met een vrolijk  
pleinfeest buiten en allerlei activiteiten vol mooie  
verhalen en muziek binnen in OBA Oosterdok. 

 
De grote rebelse voorleesestafette (6+)             KIDS
13.00 – 16.00 uur, OBA Junior-etage op -1
Het allergrootste voorleesbed dat je je kan voorstellen staat in  
de OBA. Kom langs, plof neer en laat je lekker voorlezen uit  
de mooiste boeken uit de OBA Junior-collectie.  
 
Why I love this book
14.00 – 15.00 uur, OBA Huis van Alle Talen
Vertoning van de mooiste Why-I-love-this-book video’s waarin 
OBA-bezoekers in 1 minuut vertellen over hun lievelingsboek.  
En ook de onthulling van de kast met ‘De 100 mooiste boeken  
van Amsterdammers’ waarin deze boeken zijn verzameld. 
 

Theater: De 100-jarige man die uit het raam klom... 
14.00 – 15.00 uur, OBA Forum, 6e etage 
De wonderlijke avonturen van de 100-jarige Allan Karlsson,  
die op zijn 100e verjaardag uit het raam van het bejaarden- 
huis stapt en op avontuur gaat. Verhalenverteller Eric Borrias 
neemt je mee op reis. Wil je zeker zijn van een plaats in het 
OBA Forum, meld je dan aan via oba.nl/100jaar 
 

 
Amsterdams Andalusisch Orkest
15.00 – 15.45 uur, OBA Theater,  
7e etage
Andalus Voices is een muzikale reis 
langs het alcázar van Sevilla, de 
medina van Tétouan en het mondaine 
Tanger. Een onvergetelijke muzikale 

ervaring waarin het klassieke Arabo Andalus repertoire  
samenkomt met de jaren tachtig synthesizer Rai-sound,  
traditionele volksmuziek en spirituele Sufi Andalusi stukken. 
Wil je zeker zijn van een plaats in het OBA Theater, 
meld je dan aan via oba.nl/100jaar 

 
Storytelling Heroes 
15.30 – 16.15 en 16.30 – 17.15 uur, 
OBA Forum, 6e etage
Verhalenvertellers Tim Ralphs 
(Engels gesproken) en Anour Ennali 

(Nederlands gesproken) nemen je mee in een boeiende serie 
korte verhalen. Wil je zeker zijn van een plaats in het OBA 
Forum, meld je dan aan via oba.nl/100jaar

 



Concert: Dutch In The Desert
16.00 – 17.00 uur,  
OBA Theater, 7e etage
Gitarist Jan Wouter Oostenrijk toerde 
met zijn Maghreb Jazz & Sharqi Blues 
formatie door heel Noord-Afrika.  
Stuwende ritmes en twinkelende 

gitaren verbinden Noord-Afrikaanse muziek met jazz tot  
swingende fusion.  
Wil je zeker zijn van een plaats in het OBA Theater,  
meld je dan aan via oba.nl/100jaar
 

 
Oracle presenteert:  
Blockchain voor beginners 
14.00 – 16.00 uur,  
OBA Singelzaal, 6e etage
Blockchain. Je hoort het overal.  
Maar wat betekent het eigenlijk? 

Deze lezing met aansluitende workshop geeft je inzicht in wat 
blockchain is, wat het voor jou betekent en hoe jij ervan kunt 
profiteren. (Let op: de voertaal is Engels)  
Meld je aan via karim.oumran@oracle.com
 
Schatzoeken met Oracle (7-10)             KIDS  
14.30 – 16.00 uur, OBA Junior-etage op -1   
Kom naar de OBA Junior-etage en speur door de boeken. 
Misschien vind jij de geheime code die leidt naar de verborgen 
schat! Voor kinderen van 7 tot 10 jaar.  
Maximaal 25 deelnemers. 

13 OBA 100 PLEIN
Oosterdokskade 143  
 
De OBA is 100 jaar en dat vieren we 
met een vrolijk pleinfeest buiten  
en allerlei activiteiten vol mooie  
verhalen en muziek binnen  
in OBA Oosterdok. 
 

OBA 100 Pleinfeest vol muziek, verhalen              KIDS 
en eten & drinken  
12.00 – 18.00 uur, plein voor OBA 
 
Tipische verhalen            
In gekleurde tipi’s op het plein hoor je de meest typische  
verhalen. Voor jong en oud. 
 
De Huifkar         
Maak een dollemansrit in de Huifkar van Hotmamahot. Klim  
erin en ervaar een spectaculaire film met een bewegings-,  
wind- en geursimulator die alle zintuigen prikkelt. 
 
La Molina             
Het kleinste reuzenrad van het westelijk halfrond staat op het  
Oosterdok. De ideale plek om even tot rust te komen of een  
goed gesprek te voeren. 
 
Pannen en koeken                   
Artistic Crêpe van Hotmamahot bakt de mooiste kunstwerkjes  
van gekleurd pannenkoekenbeslag. Onze goede buren  
DoubleTree by Hilton delen hun beroemde Chocolate Chip 
Cookies uit en er is nog veel meer lekkers! 

 



OBA 100 PODIUM 
12.00 – 18.00 uur
Optredens van verschillende muziekgroepen  
van onder andere het Conservatorium van  
Amsterdam.

 
Groot OBA koor
13.00 uur
Een concert van het speciaal  
opgerichte Groot OBA 100 koor.

 
OBAde
17.00 uur
Het Amsterdams Smartlappenkoor en Dolly Bellefleur brengen 
een muzikale OBAde ter ere van de 100e verjaardag van de OBA. 
 

 
 

14 SPRING HOUSE
De Ruijterkade 128
 
Spring House Repair Café             KIDS 
13.00 - 16.00 uur
Spring House organiseert een  

alternatief Repair Café voor jong en oud. Je kunt hier terecht 
met kapotte spullen, maar ook met vragen over relaties, voedsel, 
klimaat, energie, onderwijs of levensloop. Werkt iets niet goed? 
Misschien kunnen we samen tot verbetering komen. Niets te 
repareren? De koffiemachine doet ’t altijd.

15 MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
Piet Heinkade 1  
 
Open huis SoundLAB             KIDS
12.00 – 17.00 uur
Het Muziekgebouw heeft een unieke collectie van ruim  
100 eigenaardige, superinteressante en speciaal ontworpen  
muziekinstrumenten. Probeer het! In no-time bespeel jij zelf 
een SoundLAB muziekinstrument. 
 
Rondleiding Grote Zaal
12.30, 14.30 en 16.30 uur, duur: 30 minuten
Korte rondleidingen in en om de Grote Zaal van het  
Muziekgebouw. Werp een blik achter de schermen, ontdek 
de geheimen van akoestiek en theatertechniek, loop via de 
kleedkamers en de coulissen het podium op. Plankenkoorts! 
 
Kijk Muziek!             KIDS 
13.00 - 17.00 uur
In de Entreehal zijn allerlei muzikale activiteiten voor  
kinderen. Er is een peuterspeeltuin op het Foyerdeck 3. In de 
zalen muziektheatervoorstellingen speciaal voor kinderen. 
Let op: voor deze voorstellingen is een entreebewijs verplicht.
 



16. 4’33 GRAND CAFÉ
Piet Heinkade 1,  
in Muziekgebouw aan ’t IJ
 
Mond open, ogen dicht             KIDS   
14.00 – 16.00 uur

In 4’33 Grand Café kun je een proefworkshop doen. Durf jij met  
een blinddoek op iets te proeven? Ruik je al iets? Wat proef je? 
 
 

 

17 MEDIAMATIC 
Dijksgracht 6
 
Open Tour | Ontdek Mediamatic             KIDS 
12.30, 14.30 en 16.30 uur
Benieuwd wat er allemaal te zien valt in onze duurzame  
kunst- en biologie-biotoop? Wij nemen je mee voor een kijkje 
achter de schermen.
 
Doodskleed | Herontdek een oude traditie 
12.00 – 17.00 uur
Vroeger lag er een zelfgemaakt doodskleed klaar in je kast, voor 
als het zover was. Samen met een aantal kunstenaars blaast  
begrafenisondernemer Susanne Duijvestein die traditie nieuw 
leven in!

18 MARINETERREIN AMSTERDAM 
Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027
 
Pimp My Sneaker (12+)             KIDS 
12.00 – 13.30 en 15.00 - 16.00 uur 
Neem een paar witte gympen mee en maak ze he-le-maal  
uniek! Bewerk je schoenen met verf, stift en textiel. Na anderhalf 
uur pimpen heb jij een paar nieuwe sneakers die niemand anders 
heeft!  
Aanmelden via info@marineterrein.nl o.v.v. ‘Pimp my Sneaker’.   
 
Zin in meer? Geef je dan ter plekke op voor Summer Camp,  
Sneaker Challenge van 15-19 juli 2019.  
marineterrein.nl/summercamp

Open Aroma Lab             KIDS 
12.00 – 17.00 uur
Altijd al willen weten hoe je een 
parfum samenstelt?  
Volg je neus en kom langs in ons 
AromaLab om te zien hoe geur- 
kunstenaar Frank Bloem dat doet.



 

19 PENSION HOMELAND 
Kattenburgerstraat 5, Gebouw 006 
 
Live muziek in Pension Homeland 
13.00 – 17.00 uur
Pension Homeland is gevestigd in het voormalige officiers- 
gebouw van de marine. In de longroom waar vroeger  
marineofficieren te vinden waren, kun je nu ook als gewone 
‘burger’ van een drankje genieten. Vandaag treden verschil-
lende artiesten op. Bij mooi weer op ons prachtige terras en 
anders op het podium 
 

De Amsterdamse Waterspelen 
13.00 – 16.00 uur, binnenhaven bij Pension Homeland
Een spetterend voorproefje van de Amsterdamse Water-
spelen. Een evenement boordevol bijzondere watersporten, 
bloedstollende races, waterlabs, muziek en heerlijk eten. 
Voor alle vrije geesten die niet bang zijn om een beetje nat te 
worden. 

Rondleidingen  
Brouwerij Homeland
13.00 – 17.00 uur, Gebouw 027
Achter ons restaurant zie je de 
glimmende ketels van de Homeland 
brouwerij, waar wij onze exclusieve 
speciaalbieren brouwen. Onlangs  

is de brouwerij uitgebreid naar ‘de Bierwerf’ in gebouw 027. 
Tijdens de rondleiding kunt u onze bieren natuurlijk ook even 
proeven.  
 

20 PAKHUIS DE ZWIJGER
Piet Heinkade 179

Filmvertoning:             KIDS  
De Wilde Stad met nagesprek 
15.00 - 17.00 uur 
Voor een groot aantal wilde dieren, 

bomen en planten zijn onze straten, waterwegen en  
gebouwen net zo aantrekkelijk om in te leven als een bos  
of natuurgebied. Hoe ziet het leefgebied van deze bijzondere 
stadsbewoners eruit? In De Wilde Stad wordt de stadse natuur 
op een unieke manier in beeld gebracht.
 
Aanmelden via: www.dezwijger.nl/dewildestad



  

SPEUR-EXPEDITIE  
IN HET OOSTERDOK
 
 

 
 
Ga 19 mei op speur-expeditie in het Oosterdok!  
Als je goed om je heen kijkt, vind je overal  
benodigdheden voor je uitrusting, zoals voedsel  
of een tent.

Voor elke ontdekking krijg je één punt. Tel aan het  
einde van de speurtocht alle punten bij elkaar op  
en reken uit of je een verkenner, een avonturier of  
professioneel uitgeruste ontdekkingsreiziger bent. 
 
 
Voor alle speurders ligt een goodiebag  
klaar op het OBA 100 plein. Op=op! 

 
Kom je er niet uit? 
Bij de informatiepunten kun je een tip vragen.. 

De wereld bereizen deed men vroeger vooral  
per schip. Onmisbaar op een schip zijn de touwen. 
Vind op verschillende plekken de scheepsknopen!

HOE VAAK  
GEVONDEN?

• Een verkenner komt ‘s avonds weer terug in het kamp. Hij moet zich 
   snel kunnen verplaatsen en dus niet teveel spullen bij zich hebben.

• Een avonturier gokt erop dat hij net genoeg spullen bij zich heeft om  
   heelhuids terug te keren. Zijn voordeel is dat hij snel en ver kan reizen  
   met zijn niet te zware uitrusting.

• Een ontdekkingsreiziger pakt het professioneel aan en kan desnoods  
    jaren wegblijven, op zoek naar dat ene land waar nooit iemand is geweest. 

Dit stuurwiel is niet gemakkelijk te vinden.  
Op meerdere plekken in het Oosterdok dobbert  
en draait hij rond. 

Een beschutte slaapplek is belangrijk. Daarom 
moet je op expeditie een tent meenemen. Daarin 
kun je slapen waar je maar wilt. Hoeveel tentjes 
kom jij tegen?

Op expeditie moet je weten waar je bent, anders 
kom je niet meer thuis. Hoe weet je waar je bent 
en hoe je verder gaat? Vroeger was er nog geen 
GPS. Vind op verschillende plekken een kompas!

Graan is niet alleen om brood mee te bakken, je 
kunt er ook bier van maken. Dat is gezonder dan 
water uit de gracht. Daarom dronken vroeger alle 
kinderen bier. Hoe vaak vind jij het graan?

1 – 4     punten = verkenner
5 – 12   punten = avonturier
13 – 20 punten = ontdekkingsreiziger   Punten totaal:



1 MUSEUM ’T KROMHOUT 

 
 

2 HET SCHEEPVAARTMUSEUM 

 

 

 

3 ARCHITECTUURCENTRUM  
AMSTERDAM 

4 MUSEUMHAVEN AMSTERDAM 

 

 

5 NEMO SCIENCE MUSEUM 

 

 

6 HARBOUR SUITES 

 

7 GRAND HOTEL AMRÂTH AMSTERDAM 

 

8 DOUBLETREE BY HILTON 
AMSTERDAM CENTRAAL STATION 

9 SEA PALACE 

10 PIPPERS 

11 MEDIAMARKT 
 

ArchitourStadswandeling  van krom hout tot ijzer
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Rondleiding 
met speurtocht

Rondleiding 
met speurtocht

Workshop Tai Chi

15 16 17 18

Openingsweekend de Hoofdgalerij | Republiek aan Zee

Replica van VOC-schip Amsterdam

Live optredens op het Open Plein

Ijzersmeden

1000 schippers, 1000 verhalen

Schipper dichtbij

Bezoek de Suites

Rondleidingen door het monumentale Scheepvaarthuis

Sfeervolle pianomuziek door Daniel Verstappen

14

Rondleiding 
met speurtocht

Rondleiding 
met speurtocht

Concert 
Havenkoor

Proeverij Cartografie & Curiosa

Architecture Talk & Walk

Tentoonstelling Collective Comeback

Lanceer een bruisraket

Bouw een sorteermachine

Hotelkamerconcert

Workshop Qi Gong Workshop Kung Fu

Workshop Koffiewereld

Workshop hairstyling

Lezing Oosterdok

Koffie voor onderweg

Proeverij op grote hoogte in SkyLounge Amsterdam

Pippertjes proeven

Architecture Talk & Walk

SoundLAB op reis



11 MEDIAMARKT 

12 OBA OOSTERDOK 

 

 

 

 

13 OBA 100 PLEIN 

 

 

14 SPRING HOUSE 

15 MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 

 

 

16 4’33 GRAND CAFÉ  

17 MEDIAMATIC 

 

 

18 MARINETERREIN AMSTERDAM 

19 PENSION HOMELAND

 

 

20 PAKHUIS DE ZWIJGER

Rondleiding door het monumentale Scheepvaarthuis

Shirts en soep

Architectuur 
rondleiding

Workshop Tai Chi

Workshop 
Fotografie

Workshop Apple 
Macbook

OBA koor

Open Tour 

Pimp My Sneaker

Open Huis SoundLAB

Rondleiding Grote Zaal (start 12.30,14.30 & 16.30 uur (duur 30 minuten)

Spring House Repair Café
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Workshop 
Fotografie

Workshop 
Fotografie 

Workshop Apple 
Macbook 

De grote rebelse voorleesestafette

Why I love this book

De 100-jarige die  
uit het raam..

Amsterdams  
Andalusisch orkest

Storytelling Heroes Storytelling Heroes

Concert: Dutch in  
the Desert

Blockchain voor beginners

Schatzoeken met Oracle

OBA 100 Podium: verschillende muziekgroepen, o.a. van het Conservatorium van Amsterdam

Pleinfeest met muziek en activiteiten: Tipische verhalen, De Huifkar, La Molina, Pannen en koeken

OBAde 

Kijk Muziek!

Mond open, ogen dicht!

Open Aroma Lab

Doodskleed | Herontdek een oude traditie

Open Tour Open Tour 

Pimp My Sneaker

Live muziek in Pension Homeland

Rondleidingen Brouwerij Homeland

De Amsterdamse Waterspelen

Filmvertoning: De Wilde Stad 

Speur-expeditie in het Oosterdok
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OBA 100 jaar
Harbour Suites

NEMO Science Museum
Sea Palace

Het Scheepvaartmuseum
Mediamarkt

Muziekgebouw aan ‘t IJ

WORKSHOPS 

 
Een feestelijke ontdekkingsreis langs o.a.: 

Marineterrein
DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station

OBA 100 jaar
Harbour Suites

NEMO Science Museum
Sea Palace

Het Scheepvaartmuseum
Mediamarkt

Muziekgebouw aan ‘t IJ

expeditieoosterdok.nl    #oosterdok 

 KIDS SPEUR-EXPEDITIE   BOOTJE VAREN

  LIVE MUZIEK    PROEVERIJEN


