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6

januari

Monument Marnixstraat
Een monument bij het DeLaMar Theater herinnert aan de fusillade op deze plek van vijf willekeurige gevangenen uit het Huis
van Bewaring op de Weteringschans op 6 januari 1945. Het was een
represaille voor de aanslag, een dag eerder, op nsb’ers die voor het
Gewestelijk Arbeidsbureau (gab) in de Marnixstraat mensen moesten ronselen voor de Arbeidseinsatz. Verzetsmensen belden aan bij
de nsb’ers thuis en schoten ze dood. Ook werd het gab-gebouw in
brand gestoken.
dedokwerker.nl/marnixstraat.html
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Afval
Een Amsterdammer produceert elk jaar gemiddeld 370 kilo afval.
De Amsterdamse reinigingsdienst beschikt over 141 vuilnisauto’s
die samen per jaar 2,5 miljoen kilometer afleggen om 304.000 ton
huishoudelijk afval op te halen. Hiervan wordt 27% gescheiden, de
rest wordt in de afvalenergiecentrale door verbranding omgezet in
elektriciteit en warmte. Van glas wordt 58% gescheiden aangeleverd,
van plastic maar 7,5%.
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maart

Sakura: kersenbloesemfeest
Langs de Jacob Israëlskade in de buurt van het Okura-hotel staan
de kersenbomen nu te bloeien. Maar voor het echte Sakura-gevoel
moet je naar het kersenbloesempark in het Amsterdamse Bos. Daar
staan op dit moment 400 witte kersenbomen tegelijk in bloei. Ze
zijn 20 jaar geleden geplant door de Japan Women’s Club. Elke boom
heeft een vrouwennaam: 200 Japanse en 200 Nederlandse. Tussen
de bomen ligt het Tsunamimonument, ter nagedachtenis van de
slachtoffers van de tsunami in Japan in maart 2011.
amsterdamkalender 2020
parken en tuinen

✖
✖
✖

vrijdag

21

augustus

JOGA Cup 2020
Nederlandse en Amerikaanse voetbaltalentjes treffen elkaar dit
weekend in Amsterdam voor de derde editie van de joga Cup. In
2016 organiseerden de Amsterdamse voetbalorganisatie Talent
Goals en joga sc uit Washington voor het eerst samen een toernooi
voor jonge voetballers tot 19 jaar. Vandaag beginnen de poulewedstrijden, zondag zijn de finales in verschillende leeftijdscategorieën.
Er wordt gespeeld op sportpark Middenmeer, vandaag vanaf 16 uur,
zaterdag en zondag vanaf 9 uur.
talentgoals.com
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