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Van Eesteren Museum organiseert 
wedstrijd voor basisscholen in Nieuw-
West 

 

 
Het Van Eesteren Museum, sinds kort gevestigd in het Van Eesteren Paviljoen aan de 
noordoever van de Sloterplas, nodigt alle basisscholen in Stadsdeel Nieuw-West uit om deel 
te nemen aan een wedstrijd, bedoeld voor leerlingen vanaf groep 5. De wedstrijd loopt tot 
10 november 2017. Het winnende werkstuk komt in het Van Eesteren Museum te hangen én 
de winnaar mag met de hele klas het nieuwe paviljoen bezoeken. 
 
Alle basisscholen in Nieuw-West hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen met de 
wedstrijd van het Van Eesteren Museum. Leerlingen mogen een verhaal schrijven over wat 
ze mooi vinden aan wonen in de Westelijke Tuinsteden, een gedicht maken over de 
Westelijke Tuinsteden, een portret maken van Cornelis van Eesteren of een tekening van de 
wijk/straat waarin ze wonen. Elke klas mag de drie mooiste werkstukken vóór 10 november 
2017 inleveren bij het Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, Amsterdam (paviljoen 

https://maps.google.com/?q=Noordzijde+31,+Amsterdam&entry=gmail&source=g


tegenover BP Sloterplas) tijdens de openingstijden van het museum (do t/m zo van 12.00-
17.00 uur). Een deskundige jury zal de winnaar selecteren. De winnaar krijgt op 17 november 
telefonisch bericht.   
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Noot voor de redactie 
De foto's mogen rechtenvrij worden gepubliceerd. Bij plaatsing van bijgaande foto’s aub 
vermelden: Fotografie: © Van Eesteren Museum 
 
Over het Van Eesteren Museum 

 Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West bestaat uit een binnenmuseum, een 

buitenmuseum en een jaren 50 museumwoning en  vertelt het verhaal van de Amsterdamse 
Tuinsteden, over de stedelijke ontwikkelingen, architectuur en bewonersgeschiedenis van de 
jaren 50 en 60. De hoofdlocatie van het museum is het Van Eesteren Paviljoen, fraai gelegen 
aan de noordoever van de Sloterplas. Het paviljoen fungeert als binnenmuseum met een 
vaste tentoonstelling over het cultuurhistorisch erfgoed van architect en 
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988). Ook is er een klein museumcafé en -
(boek)winkel. Het paviljoen is ook het startpunt voor een bezoek aan de museumwoning en 
wandelingen en tochten in het buitenmuseum. Het museum is open op donderdag t/m 
zondag, van 12.00-17.00 uur. Meer informatie via www.vaneesterenmuseum.nl 
 
Over het Van Eesteren Paviljoen 
Het Van Eesteren Paviljoen, op 20 oktober 201 geopend, is het vaste onderkomen van het 
Van Eesteren Museum. Het staat op een zichtbare locatie aan de noordoever van de 
Sloterplas, in het hart van de Westelijke Tuinsteden. Het gebouw is ontworpen door 
Korteknie Stuhlmacher Architecten die zich lieten inspireren door paviljoengebouwen uit de 
jaren 50 en 60. Zij ontwierpen een ruimte die het ‘licht, lucht & ruimte-denken' van toen 

vertaalt in een duurzaam bouwwerk van nu dat voornamelijk bestaat uit hout en glas.  Het 
Van Eesteren Paviljoen en de nieuwe vaste tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen met 
financiële steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPD Cultuurfonds, EFL Stichting, 
vele particuliere sponsoren en een Voor je Buurt crowdfundactie. 
 

http://www.vaneesterenmuseum.nl/

