Wandeling in het centrum van Amsterdam met YuLan Tjoa
Datum: Vrijdag 12 juni 2015, van 13.30 – ca. 15.15 uur
High Tea: 15.30 Kantjil & De Tijger, Spuistraat 291-293, 1012 VS Amsterdam
Verzamelen: uiterlijk 13.30 vóór het Nationaal Monument op de Dam
In de veertiende eeuw kreeg Amsterdam stadsrechten. Men mocht onder meer een
eigen bestuur instellen, markt houden, belasting heffen en een omwalling rond de
stad maken. Zo'n omwalling werd gemaakt van de grond die vrijkwam bij het
graven van nieuwe grachten. Met de aanleg van de Voorburgwallen en de
Achterburgwallen breidde de stad zich uit. De nieuwe grachten werden parallel aan
de loop van de Amstel gelegd.
Onze wandeling brengt ons in het oostelijke gedeelte van de Amstel en we zien dat
de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal niet gedempt zijn zoals
de NZ Voor- en Achterburgwal. Hier staat de oudste kerk van Amsterdam en hier
stonden vroeger vele kloosters, het werd dan ook de ‘stille zijde’ genoemd.
Kloosters hebben in Amsterdam twee eeuwen bestaan.

Voor 1578 waren er in Amsterdam
21 kloosters en het Begijnhof.
Twee ervan bleven buiten de
muren: het in 1394 gestichte
Kartuizerklooster, dat de mooie
naam 'Sint Andries ter Zaliger
Haven' had en het
Regulierenklooster was een
klooster van Reguliere
kanunniken, ook in 1394 gesticht.
Na vele bezienswaardigheden
lopen we langs de Bloemenmarkt
en het Begijnhof en eindigen we
bij Kantjil & De Tijger in de
Spuistraat 291-293.
We gaan bij Kantjil en de Tijger
genieten van een Indonesische
High Tea met zoete en hartige
hapjes geserveerd met Jasili thee.
Dit is optioneel.

AANMELDEN
Graag van te voren aanmelden voor de wandeling en High Tea indien
gewenst, bij Hing Teng per email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 0108.
Neem mijn mobielnummer mee en graag even bellen mocht u onverhoopt
niet op tijd zijn.
KOSTEN voor deze rondleiding bedragen 11,50 euro per persoon (niet-leden 13,50
euro), inclusief luister-apparaatjes. Kosten voor de High Tea 19,50 euro.
Vermeld bij de inschrijving of je mee wilt met High Tea of alleen wandelen.
Het bedrag € 11,50 of € 31,00 pp (niet-leden plus € 2,00) vóór 1 juni 2015, ovv
‘Wandeling Amsterdam’ overmaken op IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De
Vriendschap.

