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Stadsdorpen
Als paddestoelen schieten ze de grond uit en 
dat vooral uit pure noodzaak. De overheid laat 
steeds meer werk liggen, dat vrijwilligers maar 
moeten oprapen. Samen zorgen voor je buren. 
Van wijkverpleging tot klussendienst.

Zoiets vergt een grote inzet, veel tijd, 
doorzettingsvermogen, organisatietalent, 
betrokkenheid en een enorme coördinatie.
In diverse buurten is er een begin mee gemaakt, 
zoals in de westelijke grachtengordel.
Stadsdorp Nieuwmarkt is al een eind op weg en 
heet u hartelijk welkom mee te doen en leren. 

Lees verder op pagina 3
Ook wordt gewerkt aan een stadsdorp rond de 
Negen Straatjes en de Nieuwe Spiegelstraat. 

Lees verder op pagina 11

De HOT (Horeca Overlast Telefoon)

Het leek zo goed geregeld deze keer met 
registratie van klachten en afhandeling ervan.
De registratie is nog steeds dik in orde en het 
blijft dus raadzaam uw klachten te melden. 
Overdag via 14020 en ‘s avonds ......... 
Overdag krijgt u meteen iemand aan de lijn 
die met u samen een formulier invult en u 
daarna een registratie nummer geeft. 
Nog beter voor de dossieropbouw is een 
bevestiging per email te vragen. 

Maar nu de afhandeling. Men belooft om binnen 
3 dagen een reactie te geven op uw klacht. Dat 
gebeurt (meestal) niet.
In de Voetboogstraat heeft bijvoorbeeld iemand 
verspreid over een half jaar 9 maal geklaagd en 
er nooit meer iets over gehoord. Voor mijn 4  
klachten geldt hetzelfde.
Maar ook al hoort u er niets persoonlijk over, wel 
wordt elk kwartaal op het stadhuis naar de horeca 
met de meeste overlastklachten gekeken en wordt 
er tot actie overgegaan. Er zijn al 15 cafés die een 
straf van een uur eerder sluiten hebben gekregen. 
U kunt op de website van het stadsdeel zien over 
welke horecaondernemingen meer dan 3 klachten 
zijn binnen gekomen.

Ten leste: Als u ‘s avonds of ‘s nachts gek wordt 
van lawaai dan is het een illusie te denken dat er 
na het bellen van de HOT een politie auto uitrukt 
die er wat aan verandert. Daar is geen personeel 
genoeg voor. En al zou er een auto langs komen 
en er wat aan doen, dan kan de cafébaas, als de 
politie auto de straat uit is, de muziek weer op vol 
en de cafédeur open zetten. Of die 20 dronken 
mensen zijn net de hoek omgeslagen.
Het voorstel van de heer Poppes van de 
Horecabond om veelklagers een boete te geven is 
belachelijk en juridisch onmogelijk.

KM

Pak de pont
achter het CS

en waan je
Caribiaan

Reinier + NotendopYups in hot tubs 

Nota Varen in Amsterdam
Nog tot 21 juni ter visie

Acht drijvende badkuipen
Waterfietsen moeten weg

Tien extra salonbootjes 
Geen groei rondvaart

“Een enkele zomerse bui”
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Bewonersraad
Groot Waterloo

Donderdag 13 juni, 20.00 u.
In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
(samen met de Bewonersraad Nieuwmarkt)

info cliff@kpnplanet.nl

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans

Na een lange barre winter maakt het Waterlooplein 
zich voorzichtig op voor zonnigere dagen! 
We nodigen u van harte uit voor een wandeltochtje 
door de Waterloopleinbuurt! 
De markt bloeit weer op, de buitenkant van de 
twee grote luchtroosters van de Metro-Oostlijn zijn 
opgeknapt! Ook is de buurt letterlijk opgefleurd 
met bloemen! Stadsdeel en betrokkenen van het 
Waterlooplein, Houtkopersdwars-, Jodenbree-, 
Anthoniebreestraat en Nieuwmarkt hebben dit 
samen gerealiseerd. 

Het Joods Historisch Museum heeft een wandel-foto 
expositie uitgezet op en om het Waterlooplein. Meerdere 
(markt) ondernemers zijn inmiddels actief betrokken 
bij de acties om het Waterlooplein beter op de kaart te 
zetten. Maakt u ook eens een virtueel wandelingetje over 
het Waterlooplein. Op het web en facebook vindt u veel 
historische en recente informatie en prachtige foto’s. 

Waterlooplein in het zicht 
Met acties en evenementen willen we zoveel mogelijk 
zichtbaarheid krijgen bij het grote publiek. Dit vergt 
inzet van iedereen! Onze website en Facebookpagina 
worden enthousiast beheerd door Ricardo en 
Charlotte. Dankzij de vele likes en posts herbergen 
(en verspreiden) we hier inmiddels een enorme schat 
aan foto’s, informatie en anekdotes! Zo krijgen we 
bovendien meer zichtbaarheid! Dus: Like us, we like 
you! www.facebook/com/waterloopleinmarkt

Kalender Waterlooplein
23 mei – t/m 5 juli 
Fotoroute op en rondom het Waterlooplein Toen & Nu 
Foto’s van Mechanicus. Het Joods Historisch Museum 
organiseert ook in de zomermaanden een wandeling 
langs deze plekken. Zie: www.jhm.nl/toenennu

Begin juni- half juli
Onder leiding van Linda Plaude zullen studenten van 
de AMFI in samenwerking met marktkooplieden hun 
vondsten stylen en presenteren, gevonden trofeeën 
omtoveren tot fashioncreaties. 

13 juni 
Darttoernooi lunchcafé Waterloo.Vooraf inschrijven!

Verder nog gepland de BuurtBBQ

Lange termijnplanning 
Er staat nogal wat te gebeuren de komende jaren. De 
besprekingen over de herindeling worden namens 
de marktkooplieden vertegenwoordigd door Harry 
Moinat en Wendy Kniesmeijer. De herindeling staat 
gepland voor sept/okt 2013. Inspraak/info via de 
marktvereniging. Herinrichting van het Waterlooplein 
staat gepland voor 2015. Kleine veranderingen en 
verbeteringen aan de openbare orde, worden waar 
mogelijk eerder aangepakt. Via de samenwerking van de 
marktvereniging en de ondernemers kunnen we op een 
efficiënte manier onze ideeën en inspraak inbrengen! 
Informatie via uw straatmanager. 

Buurtplatform: stadsdeel Centrum is voor de vorming 
van de jaarplannen postcodegebied 1011 druk in gesprek 
met buurtbewoners en ondernemers. Het Waterlooplein 
scoort op verschillende punten hoog op de lijst. 
Met name aanwas en verbeteren van het aanbod op de 
markt. Inbreng van (markt)ondernemers Waterlooplein 
is zeer welkom. Informatie en aanmelden via: 

elier@centrum.amsterdam.nl

Praktisch Contact. 
Vragen, ideeën, positieve input, aan-en afmeldingen 
voor de nieuwsbrief: Pascale Bonte, 06-53578285, 
straatmanagerwaterlooplein@gmail.com 
Spreekuur: elke donderdag van 12.00 -13.00 uur in de 
Coffee Company. 

Informatie. 
(Oude) nieuwsbrieven en diverse informatie zijn na te 
lezen in de rode/roze mappen bij Lunchcafé Waterloo, 
de snackstallen, Harry Moinat, Gerrit van der Horn en 
de Coffee Company. 

www.waterloopleinmarkt.nl

A shop in a Window!
In de Houtkopersdwarsstraat trekken om de 6 weken 
originele winkelformules de aandacht met bijzondere 
projecten en speciale producten. 

Het Bloemenlab Vlinder & Vogel heeft de primeur. 
Hier vindt u bijzondere creaties met verse biologische 
bloemen van het seizoen. De muur van vaasjes zal u 
bekoren! Nog tot 1 juli. Open: dinsd t/m zat 11- 18.00 

Vanaf 1 juli : rabassacycles.com een knap fietsmerk uit 
Spanje strijkt neer op ons fietsplein. Ambitie: veroveren 
van de Nederlandse markt... Cojones hebben ze wel. 
Vanaf 1 september: Pronkstukken in de Buurt. 
Mensen uit onze buurt vertellen een bijzonder, mooi 
of ontroerende verhaal aan de hand van hun dierbaar 
object. In dit mini-museum kunt u deze verhalen 
op een bijzondere manier beleven! Komt u uit de 
Waterlooplein-, Nieuwmarkt- en Plantagebuurt? 
Dan is dit is uw kans om bij te dragen aan het unieke 
interactieve museum. Aan verhalen en pronkstukken 
geen tekort in onze buurt! aanmelden@pronkzucht.nl 
en de Facebookpagina van Pronkzucht. 

“A Shop in a Window” verlevendigt ook buiten 
openingstijden het straatje tussen de Jodenbreestraat en 
het Waterlooplein. Heeft u een bijzonder idee of product 
voor “A shop in a window”? 

contact: rick.bekkema@xs4all.nl

WATERLOOPLEIN

De buurtkrant van de Nieuwmarkt bestaat 30 jaar!
Mooie aanleiding voor het maken van een uniek boekje 
en een vrolijk feest. Vooral de tienjarige Ties Harmsen 
verraste een ieder met zijn prachtig sitar-spel 

Op de laatste zondag van de Aprilfeesten bezochten vele buurtbewoners het smakelijke Buurtontbijt.
Voorlopig is hier elke zondag t/m oktober van 9-17.00 uur Antiekmarkt.
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Stilte is er om te horen 

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
Tel 020-626 40 02

De Boomsspijker organiseert met (buurt) bewoners  
activiteiten voor jong en oud, biedt ruimte aan 
verschillende organisaties/groepen en werkt samen met 
zorginstellingen t.b.v. activiteiten in de eerstelijnszorg.

Pluspunt / stel zelf zaken op orde.
Voor hulp bij administratieve zaken als:
 • Een formulier in vullen
 • Met een instantie bellen
 • Via Woningnet een woning zoeken
 • Uw administratie ordenen
 • Juridisch advies
 • Een officiële brief  schrijven
 • Ondersteuning bij juridische zaken
Iedere maandag van 09.30-11.30 uur
Voor meer info of vragen bel CentraM tel. 557 33 38 

Computerinloop
Heeft u hulp nodig voor bv.
- Zoeken op internet 
- Uitleg over de werking van de computer en het internet 
- Handige tips en adviezen
Iedere  maandag van 10.00 - 11.30 uur
Voor meer info mail José Heikens, Lanufa@hotmail.com

Basiscursus Photoshop
In 8 lessen leert u de beginselen van het bewerken en 
manipuleren van foto´s. 
Karakteristiek voor Photoshop is het werken met lagen, 
die apart van elkaar kunnen worden bewerkt, waardoor 
verschillende foto´s of selecties uit foto´s samengevoegd 
kunnen worden en er een nieuw beeld ontstaat. U heeft 
geen kennis nodig van fotografie of beeldbewerking op de 
computer. U kunt uw eigen laptop meenemen of op één van de 
aanwezige computers werken. 
Iedere maandag van 12.00-14.00 uur, start 27 mei.
Kosten €75,- inclusief materiaal. Info en inschrijving: José 
Heikens,  Lanufa@hotmail.com,  tel: 06-1996 5226

Ouderensoos 70+ 
Maandag twee maal in de maand
Tijd 13.00-16.00 uur, kosten € 1,- 
Maximaal 40 personen (inschrijven bij de balie of bel)
Contactpersoon:         Ko Bijker, jacobusbijker@gmail.com

Donderdag 20 juni zomerdagtocht door Noord Holland 
met lunch in Egmond aan Zee.
Kosten voor deze dag zijn  € 40,-

Filmavond met maaltijd  
Iedere tweede vrijdag van de maand
Tijd 17.30-22.15 uur, kosten € 12,50 
Maximaal 50 personen (inschrijving bij de balie of bel)

Psychiatrie Café Centrum met maaltijd  
(i.s.m. Amsterdamse Vriendendiensten)
Iedere laatste vrijdag van de maand. Inloop va 17.15 uur
Kosten € 3,00. Inschrijving is noodzakelijk, tel 626 40 02

Psychiatrie café  
Iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 19.00 uur. 
Contactpersoon Dini Glas d.glas@scipweb.nl
Thema 28 juni: Mediteren kun je leren

In de zomermaanden worden er speciale zomeractiviteiten 
georganiseerd i.s.m. De Regenboog/Roads en Mentrum. 
 9 augustus van 11.00-16.00 uur: 
                lunch en rondleiding Noord – Zuidlijn
16 augustus van 11.00-16.00 uur: 
                picknick en vaartocht door de Binnenstad

Film en opera op de Nieuwmarkt 
in de week van 20 - 27 augustus van 19.00-23.00 uur. 
Nadere informatie volgt. 
Let op aankondigingen in de media.

Voor een compleet overzicht zie: www.ijsterk.nl 

Open Tuinendagen in gebied 1011

In navolging van het succes in andere 
buurten organiseert het wijkcentrum 
d’Oude Stadt in juni 2014 open tuinendagen 
in de Nieuwmarkt- en Groot Waterloobuurt 
(samen het postcodegebied 1011). 

Amsterdam staat bekend om zijn groene uitstraling. 
Iedereen, die vliegend de stad nadert, kan dat zien. 
Veel binnentuinen staan vol bomen, planten en 
struiken, op balkons en in geveltuinen bloeien het 
hele jaar door bloemen. Amsterdammers zijn trots 
op hun groene plekjes.

Woont u in postcodegebied 1011 en heeft u ook een 
binnentuin, een weelderig dakterras of een ander groen 
paradijsje bij uw woning dat u wilt laten zien? Meldt 
u dan aan voor dit evenement bij het wijkcentrum 
(veronika@oudestadt.nl). In principe zal dit evenement 
zo worden als in andere buurten:

Op zaterdag 7 en zondag 8 juni 2014 krijgen 
buurtbewoners en geïnteresseerde betrokkenen tegen 
betaling van een klein bedrag een plattegrond met 
daarop de deelnemende adressen om de tuinen te 
bezichtigen. Dit geld wordt besteed aan organisatie en 
publiciteit. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld 
drank, taart, kunst en/of herinneringen aan de bezoekers 
aan te bieden.

De idealistische gidsen van Terratours loodsen 
vanuit het Mozeshuis groepjes toeristen en 
geïnteresseerden het Waterlooplein over. En nodigen 
hen uit om tijdens de tour ‘goed bezig’ te zijn door 
het Waterlooplein mooier en warmer te maken met 
positieve acties. 

Straten worden schoongemaakt, bloemen geplant en 
liefdesbrieven geschreven aan politie, brandweer en 
NGO’s.  Dus, Waterloopleiners..... als zo’n stoet aan u 
voorbij trekt: steek gerust uw duim in de lucht! 

www.terratours.nl Goed bezig!
Het Mozeshuis doet meer. Zie: www.mozeshuis.nl

Zomersluiting Metrolijn Oost 
Vanwege de renovatie van de metrolijn rijden er geen 
metro’s (wel bussen, lijn 59), op het traject Amstel – 
Centraal: van 27 mei - 6 juli; vijf avonden per week 
(zondag t/m donderdag) en van 8 juli t/m 25 augustus.

Artis viert haar 175-jarig bestaan 
deze zomer met extra lange openingstijden. 
Studenten van het conservatorium spelen 

elke zaterdagavond de sterren van de hemel 
tot aan zonsondergang.

UITNODIGING BIJEENKOMST

STADSDORP NIEUWMARKT 
20 JUNI, 16.00 – 19.00 uur

KLOVENIERSBURGWAL 87
(INTERNATIONAAL DANS THEATER)

PROGRAMMA 
- Inleiding door Lodewijk Brunt en André Klukhuhn met 
een sociologische en filosofische kijk op het stadsdorp-
idee.  
- Gezamenlijk doorpraten over: Wat is nodig om het 
stadsdorp succesvol te maken? Hoe maken we slim 
gebruik van elkaars diensten, expertise en ervaring? 
- Gelegenheid om (nieuw) vraag en aanbod te plaatsen 
op het DAMbord, de Diensten en Activiteiten Markt van 
Stadsdorp Nieuwmarkt. 
- Met dank en trots: de presentatie van ons logo van Ton 
Giesbergen en onze website van Adriaan Boiten 

KOMT ALLEN, BRENG BUURTGENOTEN MEE 

Namens de kartrekkers van Stadsdorp Nieuwmarkt, 
Heleen van Deur info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Een bonte verzameling apen, leeuwen, kamelen en uilen 
is te zien in het Joods Historisch Museum. 
Werk uit eigen collectie, aangevuld met bruiklenen van 
o.a. Artis, het Teylers Museum en Beelden aan Zee.

www.jhm.nl

Tot 1 september
Expositie Beestenboel
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 26 augustus

20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

ANT 62

Speeltuin U.J. Klaren
Vrijdag 15 maart heeft Speeltuin U.J. Klaren mee 
gedaan met NL Doet vrijwilligersdag. 10 vrijwilligers 
van dagbesteding Het Tuinhuis van ROADS en twee 
van CIEE hebben geholpen met het onderhoud van 
de speeltuin. De vrijwilligers hebben de hele ochtend 
hard gewerkt om 6 big bags met boomschors in 
de speeltuin te verspreiden, alles te vegen en alle 
bladeren in de compost bak te storten. Stadsdeel 
Centrum stelde twee stratenmakers ter beschikking 
om een stuk in de speeltuin opnieuw te bestraten.

Het speelseizoen is weer begonnen.
De speeltuin is goed in beweging met allerlei activiteiten 
zoals het moestuin project, voetbaltoernooien, schilderen 
met een kunstenares, uitstapje naar de reiniging, de 
Sciandri speeltuintoers met sport en spel, de buurtopera 
eigenlijk teveel om op te noemen.

Agenda Speeltuin U.J.Klaren:
  2 juni Moestuinmiddag + speeltuintoer 15 - 16.30 uur
12 juni Buitenspeeldag met luchtkussen 14 - 17.00 uur
19 juni speeltuintoer 14 - 17.00 uur
30 juni Moestuinmiddag 15 -16.30 uur
  6 juli speeltuintoer 14 -17.00 uur
20 juli speeltuintoer 14 -17.00 uur
26 juli speeltuintoer 14 -17.00 uur
  3 augustus speeltuintoer 14 - 17.00 uur
17 augustus speeltuintoer 14 -17.00 uur
30 augustus U.J.Klaren Zomerfeest 14 - 19.00 uur
20/21/22 september Buurtopera Günther en Julia
13 oktober Oogstfeest met groente uit de moestuin
In de zomervakantie komt er ook een bingo en laten we 
de kunstenares nog een keer komen om met de kinderen 
te schilderen, maar die data staan nog niet vast.
En we gaan de bloemen die in de Vijzelstraat op 
de stoeptegels zijn geschilderd verlengen tot in de 
speeltuin!
Peter Doeswijk heeft nog verf over die wij mogen 
gebruiken en wij gebruiken zijn techniek om de bloemen 
op de tegels te schilderen.

Door de bezuinigingen van het stadsdeel Centrum op de 
speeltuinen zijn de openingstijden veranderd.
Het hek van de speeltuin wordt elke dag opengedaan om 
08.00 en om 20.00 uur weer gesloten.
Elke woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag is de 
speeltuin open met beheerder Angelique met fietsjes en 
speelmateriaal.
Op dinsdagmiddag is er een vrijwilliger en op 
maandagmiddag komt Sciandri van 15.30 - 17.30 uur in 
de speeltuin met sport en spel.

Op zaterdag en zondag is het toilet open, maar we zijn 
nog wel op zoek naar een vrijwillige toezichthouder. 
Heeft u tijd en zin? Mail naar a.wijnberg@ijsterk.nl

Real Artistic Art Fair presenteert 
Zaterdag 15 juni: 

“Montmartre in Amsterdam”. 
Het Amstelveld wordt omgetoverd tot het magische 
Montmartre. Net zoals het echte Montmartre een 
schilderachtig plein vol kunstenaars die live bezig zijn 
met prachtige kunst, demonstraties en workshops. te 
midden van gezellige horeca.
Kunstenaars kunnen zich nog tot 7 juni aanmelden via:

 RAAF2012@gmail.com
www.raaf2012.org/informatie.html

Klassiek op het Amstelveld
Zaterdag 22 juni

Klassiek op het Amstelveld is gratis toegankelijk en 
staat helemaal in het teken van je laten verrassen, 
inspireren en je laten verrijken door klassieke 
muziek.Voor de kinderen die komen kijken is het 
geweldig om de prestaties van hun leeftijdsgenoten 
op het podium te zien, waarbij vooral duidelijk 
wordt dat klassieke muziek heel leuk is.

Het festival begint om 10.00 uur met het Open Podium 
als voorprogramma. Het Hoofdprogramma begint om 
13.00 uur en bestaat uit optredens van jonge artiesten, 
afgewisseld en in samenwerking met reeds beroemde 
muzikanten. De selectie van jong talent bestaat o.a. 
uit finalisten van het Prinses Christina Concours en 
leerlingen van de Sweelinck Academie (onderdeel van 
het Conservatorium).
Meesterpianist Daniel Wayenberg is eregast en brengt 
Yana Boukoff mee, een vermaarde operazangeres. 
Bovendien speelt hij samen met Juliette-Constance 
Riebeek, een 11-jarig pianiste uit Amsterdam.
De afsluiting wordt een waar spektakel. Het Amsterdams 
Opera Koor (80 personen) zingt Het Slavenkoor 
begeleid door het Kennemer Jeugdorkest (70 personen) 
en aangevuld met het Nieuw Amsterdams Kinderkoor. 
We nodigen het gehele publiek uit om mee te zingen. 
Tijdens het Hoofdprogramma zal het publiek onder 
deskundige leiding het Slavenkoor geleerd worden.

Festival Klassiek op het Amstelveld is een initiatief 
van Stichting Musica Omnia Vincit (opgericht in 
december 2012). Artistieke leiding is in handen van 
Tatiana Chevtchouk, pianiste en oprichtster pianoschool 
Crescendo Music Amsterdam.
 

www.klassiekophetamstelveld.nl

Er zit weer leven in het koffiekeldertje Frederiksplein 4 sous. 
Ooit ‘Cave Frederick’ en daarna vele jaren met lieve Loes.
Nu runnen Daan en Deivis vol enthousiasme de keuken 
van dinsdag t/m zondag tussen 11 en 23 uur. Buurman Café 
Oosterling vermeldt hun hapjes op de terraskaart.
En ... Elke maand een verse expositie aan de wand.

www.mix-a-match.nl

Vijfde editie van het Straatartiestenfestival 
wordt georganiseerd door De Boomsspijker

i.s.m. Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Vrijdag 6 september, van 19.00 - 23.00 uur 
op het Amstelveld

Een prachtig muzikaal programma 
met een selectie van kwalitatief goede straatartiesten 

die deze zomer in Amsterdam optreden. 

Vrijwilligers gevraagd die ons 
op deze avond kunnen helpen!

contactpersoon: a.uittenbogaard@ijsterk.nl

MIX A MATCH

Coffee - Art - Food

Een beetje regen deert de planten niet. Je kan op 
maandag toch niet voetballen tijdens de plantenmarkt. 
Maar ook niet op de laatste vrijdag van de zomer-
maanden. Dan heb je het breekbare Bric-à-Brac. 
En nu krijgen we Montmarte en Amstelveld Klassiek. 
Gelukkig is er nog de speeltuin bij het Weteringcircuit.
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Als ik in je ogen KIJK KIJK ik mijn ogen uit

Mijn naam is Haas
De overgang van de huidige deelraden naar een 
nieuwe vorm van stadsbestuur in maart 2014 leidt 
meer nog dan voorheen tot de vraag wie er nu de 
regie heeft in deze stad.

Haas I
De werkgroep buitenreclame heeft n.a.v. de nieuwe 
welstandsnota van de Centrale Stad
‘De schoonheid van Amsterdam’ ingesproken bij de 
centrale stad over het hoofdstuk Gevelreclame. 
Bij paragraaf 1 staat: “Reclame is niet toegestaan indien 
en zover deze nog naar het oordeel van het bevoegd 
gezag ontsierend is voor het stadsbeeld of afbreuk doet 
aan de kwaliteit van de openbare ruimte”.

Wij hebben enkele kanttekeningen gemaakt bij deze 
nota o.a. over het gebrek aan handhaving bij stadsdeel 
Centrum, die daar geen prioriteit aan geeft, hoewel juist 
daar striktere regels gelden dan in de rest van de stad.
Wij hebben voorts de consequenties geschetst van de 
verruiming van de reclameregels buiten het gebied van 
stadsdeel Centrum. 
Artikel 12: “Vlaggen,wimpels en andere dundoeken, 
winkelwaren of voorwerpen op of aan een bouwwerk 
zijn opgebracht, zijn voortaan zonder meer toegestaan 
op voorwaarde dat zij alleen tijdens openingstijden 
aanwezig zijn. De verwachting is dat deze verruiming 
niet zal leiden tot onaanvaardbare aantasting van het 
stadsbeeld en de handhavinglasten vermindert”.
Wij hebben met foto’s aangetoond wat de invloed van 
deze regel nu al is op de kwaliteit van de openbare 
ruimte.
Hierop werd echter niet ingegaan omdat volgens 
wethouder Van Poelgeest de Centrale Stad niet het 
bevoegd gezag was en dat deelraden zelf mochten 
bepalen hoe zij het uitvoeren.

Haas II
De werkgroep burgerparticipatie waar o.a. wijkcentrum 
d’Oude Stadt aan deel nam, heeft ongeveer een jaar 
geleden contact opgenomen met politici van de Centrale 
Stad over de op handen zijnde bestuursveranderingen 
t.a.v. de deelraden.
Wij hebben de moeizame relatie van bewoners-
organisaties geschetst met deelraadpolitici die 
consequent verklaarden dat zij de bewoners 
vertegenwoordigen en dat zij van mening waren dat 
bewonersorganisaties zoals wijkcentra niet meer van 
deze tijd zijn.
Onze vraag aan de politici van de Centrale Stad 
hoe zij de burgerparticipatie c.q. de positie van 
bewonersorganisaties na opheffing van de deelraden 
zien, kregen we wederom als antwoord dat het toch echt 
nog deelraad-aangelegenheden zijn.
De consequentie is dat de deelraden nu nog steeds 
onomkeerbare of moeilijk te herstellen beslissingen 
kunnen nemen.

Er zullen nog wel meer Hazenzaken spelen waar de 
competentie onduidelijk is.

Rijksmuseum: de fietstunnel.
Museumplein: hier hoeft straks geen ontwerper meer 
aan te pas te komen omdat de reclame regels daar los 
gelaten zijn en de middenstand kan bepalen hoe het er 
uit komt te zien.
Noord zuid lijn en omgeving: De openbare ruimte 
boven de stations hoort bij de Centrale Stad maar de 
eventuele parkeergarage daaronder inclusief uitgangen 
weer bij de deelraad.
Etc etc.

Het bestuur van de Centrale Stad, op de hoogte van de 
bestuurlijke veranderingen die zich binnen een jaar gaan 
voltrekken, dient daar beleid op te maken.

AJT

Overal camera’s om ons heen. Vast, mobiel of 
handbediend. Ter beveiliging van de Nederlandsche 
Bank, voor toezicht op het sluipverkeer, hang-
jongeren, demonstrerende republikeinen en gauw- of 
koperdieven. Ook voor filmers is het Frederiksplein 
een waar Walhalla. Hier verklaart Ramses Shaffy 
hartstochtelijk zijn liefde in de klaterende fontein.    

                 Op TV begin 2014.

KIJK    KIJK

Stilte, Actie!

5 mei 2013
Overbruggen

Waar is het feestje?
Daar op de Amstel!

Vanaf de Prinsengracht 
niet te zien, wel te horen

Onze buurt trekt vooral met Koninginnedag een hoop 
weggooiers aan. De reiniging doet zijn best, maar help 
ook een beetje mee. Zie: www.supportervanschoon.nl

Met 
schepnet red je het net

als je een zee van tijd hebt.

Het 
lentenummer 

schonk aandacht 
aan de vele kapotte 

glas- en papierbakken. Dit 
keer reageerde stadsdeel  

Centrum supersnel, 
Dank u wel!
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Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 624 13 63

BINNENK

Café
Waterlooplein ‘77

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk

Telefoon: 020 - 683 92 60

De Regenboog                   Groep

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

CentraM 
helpt Amsterdammers bij 
problemen met relaties, 
instanties, ouder worden, 
geld, wonen, zorg en werk

Dienstencentrum Stadshart
Sint Antoniesbreestraat 32
1011 HB Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Voor afspraak: 020-557 33 38

Huis van de Buurt Oostelijke 
Binnenstad (de Witte Boei)
Kleine Wittenburgerstraat 201
1018 LT Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl

Informatie- & koffie-inloop 
door het sociaal wijkteam voor 
een praatje, vraag, wens of idee:
Maandag- en donderdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur

CentraM: 
  eigen kracht 
  grip op geld
  meedoen

www.centram.nl

  REPARATIE & VERKOOP

2 service points in het centrum van Amsterdam:

Marnixstraat 220

Waterlooplein naast 311

 JA, DAT DOEN

 WIJ OOK!MacBike
is er voor de Amsterdammers.

www.macbike.nl

ANT 62

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

  Voor zorg welke
  aansluit op uw
  wensen...

...uitstekend verzorgd
 door Zuster Jansen!

Waarom Zuster Jansen?

Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12   I  1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837

www.zusterjansen.nl    info@zusterjansen.nl

Zoekt u een ervaren 
huishoudster/opruimcoach?

Vrouw 40+ autochtone Amsterdamse, vlot, 
betrouwbaar, beschaafd, representatief 
accuraat en professioneel. 
Maakt nog ouderwets en gedegen schoon, 
heeft tijd om u te ondersteunen met het spic 
en span maken van uw huis, boodschappen 
doen, wassen, strijken, e.v.t. een maaltijd 
voorbereiden. 
Kortom, U een opgeruimd en prettige 
thuiskomst bieden na bijv. een drukke 
werkdag. 
Referenties opvraagbaar. 
Tarief: € 15,00 per uur. Tel: 06-45704999

Marleenkookt.nl
Dagelijks maak ik verse maaltijden met 

goede ingrediënten, duurzaam, boordevol 
groente en met weinig zout, vet en suiker.

1 persoon   € 10    -   2 personen € 18 
3 personen € 25    -   4 personen € 30

We bezorgen gratis met een elektrische 
bakfiets en zijn dus lekker stil en schoon.

Weten wat ik deze week kook?
Kijk op marleenkookt.nl 

of bel me op 020-7006602
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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

  12 juni Immunisation Days in India Sander van 
Hulsenbeek woonde in februari met een groep Rotarians 
uit Nederland de Nationale Immunisation Days 2013 bij in 
India. Sinds 1985 zijn door Rotary International meer dan 
$ 1 miljard en ontelbare vrijwilligersuren besteed aan een 
programma om overal in de wereld kinderen in te enten 
tegen polio.

  26 juni Het Paling Oproer Martin Schouten schetst 
in zijn roman een levendig beeld van Amsterdam rond 
1886. Een meeslepend, verhaal. Hij komt vertellen over 
Domela Nieuwenhuis die het socialisme predikt, over de 
Tachtigers die in de literatuur revolutie maken, over Theo 
Bouwmeester die seks op het toneel brengt en hoe een 
middagje palingtrekken op de Lindengracht uitloopt op een 
bloedbad.

Exposities
Bezichtiging op donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Ook op dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Nog te zien tot 28 juni
Josua de Jong               Landschappen
Het Hollandse landschap in olieverf.

Afsluitingsborrel
voor het einde van het seizoen
Vrijdag 28 juni vanaf 16.00 uur

Films
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

   5 juni: Beleef het bijzondere levensverhaal van de Indiase 
jongen Pi in dit werkelijk visuele meesterwerk, gebaseerd 
op het verhaal Yann Martel. Na een schipbreuk belandt 
Pi op een reddingsboot met een gevaarlijke Bengaalse 
tijger. Samen worden ze geconfronteerd met tegelijk de 
schoonheid en wreedheid van de natuur. (2012, regie: Ang 
Lee).

  19 juni: Ze zijn vrienden en kennen elkaar al hun hele 
leven. Ze groeiden op in het Deense dorp, waar ze nog 
altijd, inmiddels getrouwd, wonen. Een rustige, veilige 
haven met hartverwarmende tradities. Wat blijft van de 
vriendschap over als één van hen volkomen ten onrechte 
wordt verdacht van seksueel misbruik van het dochtertje 
van zijn beste vriend? Wie gelooft wie? (2012, regie: 
Thomas Vinterberg).

Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

Zomerstop
De Tweede Uitleg is gesloten 

van 1 juli tot 30 augustus
Alleen de Eettafel en Bridge gaan door

Feestelijke Seizoensopening 2013-2014
Vrijdag 30 augustus vanaf 16.00 uur
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55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Cursussen 
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid

ZIN OM MEE TE DOEN ?
Hoe meer bezoekers een handje helpen  

des te gezelliger het wordt
Ons enthousiaste team van gastvrouwen 

en gastheren zoekt uitbreiding
Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit ?

Kom eens langs voor informatie!

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
                               Donderdag van 10.00 tot 20.00 uur
                                     Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon:020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Ons Amsterdam vernieuwd!
Kent u Ons Amsterdam al? U zult het als binnenstadsbewoner vast wel 
eens in handen hebben gehad. Al 64 jaar laten we maandelijks (nou ja, 
twee keer per jaar -- zomer en einde jaar – worden twee afleveringen 
ineengeschoven) biedt het blad een keur van rijk geïllustreerde artikelen 
en rubrieken over Amsterdam als stad in voortdurende ontwikkeling, 
vanaf de Middeleeuwen tot nu en straks. Of beter gezegd: vanaf de 
Steentijd tot nu, want ook de voorgeschiedenis van de stad komt geregeld 
aan bod. Alle aspecten van het stadsleven komen aan bod.

Maar kent u ook het Ons Amsterdam van nu? Zeg niet te snel ja, want 
Amsterdam is met ingang van het meinummer in een nieuw jasje gestoken. 
Het was weer eens tijd. Het blad oogt in de nieuwe vormgeving weer eigentijds. 
Luchtiger, speelser, met een vleugje Amsterdamse brutaliteit. 
Naar ontwerp van vormgeefster Monique Francissen van bureau MooiFraai.
Illustraties krijgen meer de ruimte dan voorheen. Intussen blijft het blad 
minstens zo informatief als altijd: mede dankzij de vier pagina’s uitbreiding. 
En het is nóg toegankelijker geworden.
Er is een mooie nieuwe rubriek: ‘Stem uit het verleden’, met ‘egodocumenten’ 
ofwel fragmenten uit dagboeken, memoires, brieven, interviews en zo meer! 
Van bekende én onbekende Amsterdammers. 

Vanaf nu presenteert Ons Amsterdam bovendien in ieder nummer minstens 
één portret van een markante Amsterdammer van toen of nu. Deze keer Roel 
van Duijn, de voorman van provo en Kabouter, oud-wethouder en inmiddels 
‘liefdesverdrietconsulent’. En in het juni-nummer de 17de-eeuwse dichter en 
binnenstadsbewoner Gerard Adriaensz Bredero.
Alle reden dus voor een als dan niet hernieuwde kennismaking! 
Ons Amsterdam is verkrijgbaar in heel wat boekhandels en kiosken, zoals 
AKO Centraal Station, De Stadsboekwinkel in de Vijzelstraat, Scheltema op 
het Koningsplein, Athenaeum Nieuwscentrum en de museumwinkel van het 
Amsterdam Museum in de Kalverstraat. 

Zie ook www.onsamsterdam.nl 
en de Facebookpagina van Ons Amsterdam. 
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Peter Doeswijk blijft verrassen. Onversaagd weet hij 
telkens weer opbeurende juweeltjes te creëren in de 
troosteloze eindeloze Noord/Zuid-lijn bouwwoestijn.
De roestige damwanden in de Lijnbaansgracht 
beschilderde hij tot een weelderige jungle. Uit oude 
fietsonderdelen schiep hij originele dieren, waaronder 
deze fietswiel-vlinder, een ketting-cobra, spatboord-
spin, frame-gazelles, trapper-duizendpoot, kettingkast-
slak en meer.

Peter wist ook in samenwerking met diverse 
ondernemers alvast 17 vier-jarige platanen te regelen.
De bomen staan voorlopig achter hekken in stalen 
bakken op het bouwterrein totdat ze in de volle grond 
kunnen wanneer de bouwput eenmaal aan kant is.

Meer opbeurende verhalen zijn te vinden op:
www.devijzelamsterdam.nl

Op weg naar een uitstootvrije stad!

Uitstootvrij.nl is een vereniging die zich inzet voor een 
betere luchtkwaliteit in de binnenstad van Amsterdam. 
Het doel van de vereniging is onder meer aandacht 
vragen voor de vervuiling en overlast die veelrijders/
vaarders zoals touringcars, (buitenlandse) vrachtwagens 
en rondvaartboten veroorzaken in de binnenstad. Ze wil de 
gezondheidsrisico’s die bewoners hierdoor lopen onder de 
aandacht brengen van de gemeente. 

Het is algemeen bekend dat dieseluitlaatgassen 
schadelijk voor de gezondheid zijn, sterker nog de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vorig jaar nog 

gewaarschuwd dat deze uitlaatgassen net zo schadelijk moeten 
worden geacht als asbest. Echter nog steeds doet de gemeente 
in de ogen van de vereniging niets, of in ieder geval te weinig, 
om de bewoners te beschermen. 

De vereniging vindt het onvoorstelbaar dat de milieuzone tot 
op de dag van vandaag enkel geldt voor vrachtwagens met een 
Nederlands kenteken. Bovendien verleent de gemeente voor 
vervuilende vrachtwagens nog steeds (langdurig geldende) 
ontheffingen. Voor touringcars, buitenlandse vrachtwagens en 
rondvaartboten gelden niet de eisen van de milieuzone. Wij 
vinden dat dit niet langer kan en willen dat voor deze type 
vervoer ook de eisen van de milieuzone gaan gelden. 

Wij willen de gemeente overtuigen dat dit soort vervoer 
in de (nabije) toekomst alleen nog maar uitstootvrij mag 
plaatsvinden. Technisch is het allemaal mogelijk, het zorgt 
direct voor een gezondere leefomgeving, minder vervuiling, 
minder overlast en het is goed voor het ‘groene’ imago van 
Amsterdam. 
Vind u dit ook belangrijk? Word dan vriend of lid van 
vereniging uitstootvrij.nl

Meer informatie vindt u op www.uitstootvrij.nl

Als alles gaat zoals de bedoeling is, is in december 
2014 de ruwbouwfase van de het station Vijzelgracht 
afgerond. Dan start de afbouw, en najaar 2017 is het 
zo ver: de N/Z lijn gaat rijden… Kortom, er moet 
nog wel wat! 

Inmiddels ligt de vloer van het station er en dat betekent 
dat in principe de grootste gevaren op calamiteiten 
voorbij zijn. Dat heeft de Dienst Metro er toegebracht 
het gebruikte monitoringssysteem in te ruilen voor 
een goedkopere versie. Het systeem met de zogeheten 
spiegeltjes en de bekende bolvormige apparatuur aan 
de panden, wordt ingeruild voor ouderwets handmatige 
opnames. 

Het monitoringssysteem dient er toe om te kunnen 
constateren in welke mate panden door bouwactiviteiten 
“bewegen”. De verzakkingen hebben aangetoond 
dat dit systeem niet de voorspellende waarde had die 
de bewoners is voorgehouden. Maar naar aanleiding 

van vragen van de Stichting Gijzelgracht en daar uit 
voortkomend onderzoek is nu ook geconcludeerd dat 
het meten alleen aan de voorzijde van panden, ook niet 
de juiste informatie oplevert. Wil de gemeente kunnen 
beschikken over de echte noodzakelijke informatie 
inzake het “bewegen” van panden, dan is monitoren aan 
de achterzijde van panden evenzeer een vereiste. 
Dit is voor nieuwe projecten in Amsterdam, denk aan de 
Zuidas, een belangrijke conclusie. 

De kans op bewegen van panden en de bouwoverlast 
maakt dat bij verkoop in de omgeving van de bouwput 
panden minder opbrengen dan het geval zou zijn zonder 
de N/Z lijn. Samen met het Schadebureau N/Z lijn heeft 
de Stichting Gijzelgracht en procedure ontwikkeld 
waardoor deze verminderde verkoopopbrengst wordt 
gecompenseerd. Het kost wat moeite, maar levert ook 
echt wat op. 

Zie voor verdere details het jaarverslag 2012 van de 
Stichting: www. gijzelgracht. nl 

 www.gijzelgracht.nl het actuele digitale knooppunt voor de buurt

Er gloort licht aan het einde van de tunnel.

Vijzelgracht en N/Z lijn: permanent leerproces

Weteringplantsoen 4 mei

Gewaagd struikenlint aan de Spiegelgracht
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Het Nu smaakt Eeuwig als Altijd

www.weteringduurzaam.nu
Wetering Verbetering

Komt elke 3e maandag van de maand 
bijeen

bijvoorbeeld op 17 juni
20.00 - 22.00 uur

Info:
weteringverbetering@gmail.com

Kernteam Wetering Duurzaam gewijzigd 
Nu we met Wetering Duurzaam in een volgende fase terecht 
zijn gekomen en de werkzaamheden en werkwijze van de 
Coalitie van Uitvoerders min of meer op de rit staan, zit het 
werk van Anton Brunt er op. Anton heeft ons in de startfase 
enorm goed op weg geholpen en samen met ons oud-bestuurslid 
Leo van der Aar geholpen de Coalitie van Uitvoerders samen te 
brengen en vormgegeven. De werkzaamheden van Anton zijn 
nu geïncorporeerd in het werk van de Coalitie van Uitvoerders. 
Dat betekent dat ons kernteam nu bestaat uit het bestuur (Evelien 
Eshuis, Monica Blok en Maartje Romme), ondersteuning op 
kerntaken door Juke Westendorp (project-assistent) en Layana 
Mokoginta (communicatie) en Siem Goede en Caro Niestijl 
namens de Coalitie van Uitvoerders.

Misschien wel de laatste nieuwsbrief van Wetering 
Duurzaam?
Onze buurtvereniging Wetering Verbetering gaat weer een 
krantje uitgeven, een digitale nieuwsbrief. Alle buurtinitiatieven 
kunnen daar als zij dat willen hun nieuws in kwijt. Dus zodra die 
nieuwsbrief van Wetering Verbetering er is, vindt u daarin ook 
het nieuws van Wetering Duurzaam.

Paraplu-website voor buurtinitiatieven
WeVe – de buurtvereniging lanceert een paraplu-website 
voor alle buurtinitiatieven. Nog even en dan is ‘ie online: 
weteringverbetering.nl
De website is een paraplu-website voor alle buurtinitiatieven in 
de buurt. Buurtinitiatieven die geen eigen website hebben krijgen 
hun een eigen pagina die zij zelf kunnen bijhouden en initiatieven 
die al een eigen website hebben krijgen een doorlink naar hun 
website vanaf de Wetering Verbetering-website.
Wetering Duurzaam vindt u straks bij de Wetering Verbetering-
website terug onder de naam Wetering Energie.
Eind mei geeft Sebastiaan Gamelkoorn van webbureau EZDG 
aan de Weteringstraat een cursus WordPress aan de initiatieven. 
Bent u geïnteresseerd, geef dat dan door aan layana@
weteringduurzaam.nu - dan zorgt zij dat u een uitnodiging krijgt.

Burgerparticipatie: democratie anno nu
Burgerparticipatie is helemaal ‘hot’. Het stadsdeel wil het, de 
centrale stad wil het, de nieuwe koning wil het. Het is de kern 
van een goed functionerende democratie…… Maar de vraag is: 
hoe doe je ‘het’?
De Weteringbuurt heeft al jaren haar Buurtvereniging Wetering 
Verbetering, en ook die heeft de burgerparticipatie tot speerpunt 
gemaakt. Want het is natuurlijk onmogelijk de belangen van 
de bewoners goed te behartigen, als de bewoners zichzelf niet 
bewust zijn van die belangen. Wie wil moet mee kunnen doen. 

Met onze eigen ideeën, onze eigen verlangens, onze eigen energie 
en inspanning. Omdat het om ònze levens gaat, en die geven we 
natuurlijk niet uit handen.
Wetering Verbetering heeft zich daarom gezet aan een nieuwe 
website, waarop alle initiatieven uit de buurt (nieuwe en 
al bestaande) een plaats kunnen krijgen. Zo kunnen alle 
buurtbewoners geïnformeerd raken en blijven over wat er in en 
om de buurt gebeurt. En iedereen die een belang wil verdedigen 
kan dat via de website en de daaraan gekoppelde nieuwsbrief 
kenbaar maken. www.weteringverbetering.nl  zal binnenkort 
gelanceerd worden. Wij houden u op de hoogte.

Het stadsdeel heeft ondertussen een nieuwe, gebiedsgebonden, 
organisatie ingevoerd. De Weteringbuurt valt nu in het 
gebiedsdeel “Zuidelijke Binnenstad” en mag meedenken over 
de nieuwe gebiedsvisie via het opgerichte “Buurtplatform”. 
Dat wil zeggen: degenen die zich een aantal maanden geleden, 
bij gelegenheid van de speciaal georganiseerde “Buurtcafés” 
hebben opgegeven als deelnemer aan het “buurtplatform” 
mogen meedoen. In totaal zitten er een man of 30, uit de 
gehele “Zuidelijke Binnenstad” (veel groter dan alleen de 
Weteringbuurt) in het “Buurtplatform Zuidelijke Binnenstad”. 
De Weteringbuurt is “ruim voldoende vertegenwoordigd” meldt 
het stadsdeel. Woensdag 15 mei kwam het Buurtplatform van 
18:00 tot 20:30 uur samen in Gebouw Duintjer; de gesprekken 
over de nieuwe gebiedsvisie nemen een aanvang.

Voor wie niet in het Buurtplatform zit en toch mee wil praten 
heeft het stadsdeel nu een nieuw instituut op het oog: het 
“Regulier Overleg” voor de Vijzelgracht en omgeving. Wij 
mogen over de vormgeving daarvan meedenken. En dat is 
een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
ontwikkelingen in onze eigen buurt en om te voorkomen dat 
buitenstaanders bepalen hoe de toekomst van onze buurt eruit zal 
zien. Geïnteresseerden kunnen zich melden via:

 weteringverbetering@gmail.com.

En voor wie gewoon iets wil bespreken/melden/of bekritiseren 
is er het ‘spreekuur’ van de gebiedscoördinator. Eerst volgende 
keer: woensdag 15 mei van 14.00 tot 15.00 uur in UJ Klaren.

Wetering Energiespreekuur
elke 3e dinsdag van de maand, van 18:00 tot 20:00
Heeft u vragen of wilt u een keer van gedachten wisselen, 
bijvoorbeeld over energie besparen, energieneutraal verbouwen 
of zelf energie opwekken? Elke 3e dinsdag van de maand houdt 
de Coalitie van Uitvoerders spreekuur in onze buurt. Wel graag 
van te voren aanmelden via info@weteringduurzaam.nl of bij 
Maartje Romme, 06 20 01 02 19. 
Dan zorgen wij dat de koffie klaar staat.

Laat mij kijken 
in je dichte ogen
laat mij proeven 
je gesloten mond
laat mij 
dit ongerepte lijf behagen
voor het straks 
tot leven komt.

Langs het landschap 
van je huid
langs de delta 
van je armen
glijd ik langzaam 
langs je flanken
hoor ik 
vreemde halve klanken
van een taal 
die ik nog niet versta
en voorzichtig zoek ik naar je.

Bladerend
door je slapende gedachten
zoekt mijn mond 
dan zoekt mijn hand
naar dat 
wat jij zo stil verlangt.

Trillend aan mijn lome lippen
zwel je gulzig aan mijn tong
kloppend stroomt
de golf der golven
stort je 
gulpend gutsend 
deze ochtendstond.

Grijpt je ingetogen hand
verward nog in het rond
pakt mij 
bij mijn natte haren
traag druipt een druppel 
langs mijn mond.

(  Ontwaken  )

Erica Lastdrager

De Museumbrug op de schop Ook de brug over de Lijnbaansgracht kreeg een nieuw dek. Het werk aan de kade van de Prinsengracht duurt eindeloos.
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Buurt 6 Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuisstraat, Paleisstraat, 
Dam, Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en Herengracht
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Grachtengordel en Jordaan: 
400 jaar nabij en veraf
 
De grachtengordel bestaat 400 jaar en dat zullen 
we weten ook. Maar wat veel minder wordt verteld: 
de Jordaan is even oud! Een mooie aanleiding 
eens te belichten hoe veel of hoe weinig die twee zo 
verschillende buurten in die vier eeuwen met elkaar 
te maken hadden. 
 
Eeuwenlang lagen de rijkste en de armste buurt van 
Amsterdam pal naast elkaar. Toch leken het tot voor kort 
sociaal geheel gescheiden werelden. \
Maar contact was er toch, op vele manieren. 
Ook binnen beide buurten bestonden meer sociale 
verschillen dan buitenstaanders vermoeden.
In de Jordaan woonden niet alleen paupers en de 
grachtengordel was niet overal even deftig.
 
De grachtengordel en de Jordaan maakten in 1613 
deel uit van één groot stadsuitbreidingsplan: de ‘Derde 
Uitleg’. De uitbreiding was nodig omdat Amsterdam 
een stormachtige economische opbloei meemaakte en 
het inwonertal explodeerde. Voor de rijke kooplieden 
werden de grote grachten gegraven en duur bebouwd, 
volgens een gloednieuw strak geometrisch patroon. 
Voor de eenvoudige ambachtslieden (vaak immigranten) 
werd het rommelige gebied van de sloten en paden 
buiten de westelijke stadsmuur op een koopje 
omgevormd tot stadsbuurt: de Jordaan. 

De eerste twee eeuwen gold de Jordaan in al zijn 
eenvoud als een ‘fatsoenlijke buurt’. De verpaupering 
begon pas echt in de Franse Tijd rond 1800 en zette 
steeds verder door, mede door overbevolking.  
Natuurlijk  was het verschil in inkomen en status tussen 
de volksbuurt en de naast gelegen elitaire grachten 
gigantisch, bijna vier eeuwen lang. Maar toch (en dat 
blijft vaak onderbelicht) was er heel wat contact tussen 
de wereld van de hoeden en die van de petten. 
Ten eerste omdat de grachtengordelbewoners voor veel 
producten en diensten van Jordaanbewoners afhankelijk 
waren. Hun winkeliers, ‘klussers’, dienstboden, 
koetsiers, huisbewaarders en zo meer kwamen vaak uit 
deze buurt. Natuurlijk was het contact vaak indirect, 
vooral via de dienstmeisjes en huisknechten. 

Er waren ook plekken waar beide milieus elkaar vanzelf 
tegenkwamen: langs de Prinsengracht, op sommige 
scholen, in de Westerkerk, op de Westermarktkermis en 
in de Doolhof op de Prinsengracht bijvoorbeeld. Toch 
werd nog in 1891 geconstateerd dat het overgrote deel 
van de Amsterdammers zich nooit in de Jordaan waagde.

Wie dat eind 19de eeuw wel gingen doen waren artsen, 
journalisten, romanschrijvers en de schaarse notabelen 
die zich met recht zorgen gingen maken over 

de toestanden even verderop – al was het maar omdat 
daar steeds cholera-epidemieën uitbraken. En omdat de 
Jordaan een socialistisch bolwerk dreigde te worden, 
hoe Oranjegezind men vooral in de Noord-Jordaan ook 
nog was. 
De eerste verbeteringsinitiatieven kwamen opgang, in de 
vorm van filantropische woningbouwverbeteringen, en 
‘buurthuizen’ als het Koning Willemshuis en Ons Huis. 
Maar het was een druppel op de gloeiende plaat. 
Ook omdat de overheid zich afzijdig hield. 

De gedeelde sores in de buurt had soms ook aardige 
kanten: men deelde lief en leed, en zo ontstond in 
de Jordaan, een eiland in de stad, een bijzondere 
buurtcultuur. Na 1900 werd de schilderachtigheid van 
het Jordaanleven steeds uitbundiger geëtaleerd door 
mensen als romanciers, toneelschrijvers en zangers als 
Israël Querido, Herman Bouber, Louis Davids en (na de 
Tweede Wereldoorlog) Johnny Jordaan en Tante Leen.

Op veilige afstand ging heel Nederland van de Jordaan 
houden. Maar de verloedering ging nog lang door, 
ondanks een beperkte renovatie door de gemeente in 
de jaren dertig. Pas na 1970 ging de buurt echt op de 
schop en veranderde snel van karakter. Het verschil met 
de grachtengordel werd steeds kleiner, maar is er nog 
onmiskenbaar. 
 
Over dat alles gaat het in deze tijdelijke tentoonstelling, 
die ditmaal bijna onze hele museumruimte zal vullen. 
Ze duurt tot en met 29 december en werd gemaakt door 
vormgever Theo Stapel en samenstellers Peter-Paul 
de Baar, Jack van Dongen, Cees Hageman, Bernard 
Kruithof, Rik Thijssen en Sylvia Vermeulen. 
 

Theo Thijssen Museum
Eerste Leliedwarsstraat 16

020-420 71 19

Open Tuinen Dagen
400 Jaar Grachtentuinen

14, 15 en 16 juni

Museum Van Loon organiseert wederom de Open 
Tuinen Dagen in het derde weekend van juni. 
Een verborgen deel van Amsterdam wordt zichtbaar 
als ruim 25 tuinen van particulieren en instellingen 
toegankelijk zijn voor iedereen. 

Amsterdam viert dit jaar het 400-jarig bestaan van haar 
grachtengordel en daarmee ook van haar grachtentuinen. 
Bij de aanleg van de grachten werd er niet alleen plaats 
ingeruimd voor bomen aan de voorzijde, maar ook voor 
grote tuinen aan de achterzijde van de huizen. 
Dankzij Amsterdams strenge wetten, de ‘keuren’, zijn de 
meeste tuinen door de eeuwen heen gespaard gebleven 
en geven ze ons nu een boeiende blauwdruk van vier 
eeuwen tuinhistorie.

Tuinliefhebbers krijgen de unieke kans een wandeling 
te maken langs de groene geschiedenis van de stad: 
bleekvelden, formele parterres, eeuwenoude bomen, 
bloeiende planten, bijzondere tuinhuizen en ornamenten, 
van zowel klassieke als hedendaagse tuinen.
De opbrengst van de Open Tuinen Dagen is bestemd 
voor het Grachtentuinen Fonds. 

Openingstijden: vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 
juni van 10.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijs:  passe-partout € 15,00 
Verkoop- en startadressen: o.a. Bijbels Museum, 
Herengracht 366-368; Museum Van Loon, Keizersgracht 
672 en Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605.

Op het passe-partout staan alle tuinadressen (met een 
korte beschrijving van de tuin). Op de stadskaart staat 
aangegeven waar de tuinen zich bevinden. 
Voorverkoop: uitsluitend bij de Amsterdamse VVV 
(www.iamsterdam.com) en het Uitburo
(www.aub.nl)

N.B. De tuinen zijn vanwege stoepen en trappen 
helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens. Honden worden niet toegelaten.

Meer informatie is te verkrijgen via: 
www.opentuinendagen.nl , info@opentuinendagen.nl 

of het speciale tuintelefoonnummer: 020-3203660

De SOOP bestond 15 jaar en dat werd gevierd met een heuse conferentie in Felix Meritis.
Prikkelende stellingen werden voorgelegd zoals: Kan de gemeente een werkeloze verplichten 

vrijwilligerswerk te verrichten en kan de gemeente vervolgens gesubsidieerde instellingen verplichten 
om zo’n gedwongen vrijwilliger te begeleiden. Dat ging vrijwel alle aanwezigen véél te ver.

De Zuilenzaal van Shaffy
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Aarde voelen is gevoel beleven 

Moderne slavernij
De afschaffing van de slavernij is wel een feest 
waard. Dit jaar herdenkt Nederland dat er 150 
jaar geleden formeel een einde werd gemaakt 
aan deze misstand. Je kunt het zien als een soort 
bevrijdingsfeest: na jarenlange onderdrukking en 
uitbuiting herkregen de slaven en hun nakomelingen 
in de kolonies in Oost en West hun vrijheid – en 
daarmee een eigen leven. 

De formele afschaffing van de slavernij betekende niet 
dat daarmee het fenomeen voor eens en voor altijd uit de 
wereld was geholpen. Tot op de dag van vandaag kom je 
gevallen van moderne slavernij tegen, ook in Nederland. 
Buitenlanders die illegaal aan het werk worden gezet 
tegen een extreem laag loon en die niet wegkunnen 
omdat hun paspoorten zijn ingenomen. Jonge vrouwen, 
meisjes soms nog, die onder valse voorwendsels de 
prostitutie zijn ingelokt en daar min of meer worden 
vastgehouden. Een feest met een zwart randje dus. 

Het is een thema dat sterk leeft onder de veelkleurige 
bevolking van Amsterdam-Zuidoost, waar de Rotary 
Club Amsterdam-Arena haar thuisbasis heeft. Daarom 
ook heeft deze club ervoor gekozen dit jaar het 
benefietconcert rondom dit thema te presenteren. 
Op 26 juni vindt er in de theaterzaal van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen een speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven concertuitvoering plaats van de 
theatervoorstelling ‘Hoe duur was de suiker’.

De voorstelling wordt uitgevoerd door de zangers, 
zangeressen en toneelspelers van Stichting Julius Leeft, 
onder regie van John Leerdam. 
Bekende Nederlanders als Gerda Havertong, Izaline 
Calister, Noraly Beyer en Jetty Mathurin hebben hun 
medewerking aan deze wervelende avond toegezegd. 
De opbrengsten van het concert gaan naar de Stichting 
Fairwork, een organisatie die hedendaagse slavernij in 
Nederland bestrijdt en voorkomt. Deze stichting stelt 
met succes misstanden aan de kaak, geeft voorlichting 
en helpt slachtoffers.
 
Toegangskaarten à € 50 (inclusief buffet) zijn te bestellen op:

http://rotarybenefiet2013.nl. 
Het buffet start om 18:00 uur, het concert begint om 20:15 uur.

De zwarte bladzijde 
van de Gouden Eeuw
De Gouden eeuw. Een eeuw van wereldhandel, 
economische bloei, rijkdom, zilver, regenten, 
culturele en religieuze diversiteit, florerende 
wetenschap, hoogwaardige schilderkunst en de 
aanleg van de Amsterdamse grachtengordel. In 
het Amsterdam Museum wordt het verhaal van de 
Nederlandse Gouden Eeuw in beeld gebracht door 
de Gouden Eeuw tentoonstelling die nog tot eind 
augustus is te zien. 

Deze Gouden Eeuw is naast een periode van bloei ook 
een periode van uitbuiting en slavernij. De Verenigde 
Oost-Indische Compagnie dreef handel met harde 
hand en vergaarde rijkdom ten koste van de lokale 
bevolking, bijvoorbeeld in Indonesië. Aan de andere 
kant van de wereld, in de West, bewerkten Afrikaanse 
slaven Surinaamse en Antilliaanse plantages en dienden 
zij Nederlandse meesters. In beide gebieden ontstond 
een koloniale samenleving waarin rassenverschillen 
een grote rol speelden. Rien Bekkers en Iris Kensmil, 
twee hedendaagse kunstenaars, brengen deze zwarte 
bladzijden van Oost en West op eigen wijze tot leven in 
het Amsterdam Museum. 
 
Rien Bekkers (1950) werkt als kostuumontwerper voor 
toneel, opera en ballet. In het Amsterdam Museum liet hij 
zich inspireren door een portret uit de Gouden Eeuw: het 
familieportret van Dirck Jacobsz. Bas (1569-1637). Bas 
was burgemeester van Amsterdam en medeoprichter van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie. De negen familieleden 
zijn prachtig gekleed: de welvaart spat er van af. Bekkers 
maakte een vertaalslag van de kleding op het portret naar 
de kostuumminiaturen die hij ontwierp. Met het gebruikte 
materiaal; Bark-Cloth (boomschorsdoek) en bananenpapier, 
trekt Bekkers een lijn tussen verleden en heden: VOC-
oprichter Bas vergaarde kapitaal in onder andere Indonesië, 
dat gebeurde vaak met weinig respect tegenover bewoners en 
natuur. 
 
Iris Kensmil (1970) is kunstenares van Surinaamse afkomst 
en heeft naar aanleiding van de Gouden Eeuw tentoonstelling 
drie portretten gemaakt van mensen uit de 18de eeuw die 
tegen de koloniale onderdrukking in een eigen positie en 
toekomst opbouwden. Elisabeth Samson verwierf een groot 
vermogen en sloot als eerste vrije zwarte vrouw een erkend 
huwelijk met een blanke man. Wilhelmina Kelderman, slavin 
die zichzelf en uiteindelijk ook haar zoon vrijkocht en Fabi 
Labi Dikan, granman (stamhoofd) van marrons - gevluchte 
slaven, die als eerste een verdrag van erkenning sloot met de 
Nederlanders. De portretten worden in de Schuttersgalerij 
tentoongesteld als resultaat van een project in samenwerking 
met CBK Zuidoost.

 
Vanaf 1 juni loopt er een spoor door de Gouden Eeuw 

tentoonstelling waarbij objecten die met slavernij te maken 
hebben onder de aandacht worden gebracht. 

Museum Van Loon herinnert nog steeds aan de tijd 
dat mevrouw Van Loon ruisend de trap af kwam 
en meneer Van Loon zijn dagelijkse gang naar de 
beurs maakte. Personeel was er in overvloed, tien 
tot vijftien personeelsleden waren betrokken bij 
de zorg voor het huis en de familie, van Gerrit de 
zilverpoetser tot Betsy de kamenier. 

Ook vandaag de dag heeft het huis en de collectie zorg 
nodig. Hiervoor blijft vakmanschap van groot belang. 
Ook als maatschappij kunnen we niet zonder de vakman 
of vakvrouw die zorgt voor het stemmen van de piano of 
het repareren van een fiets. 

Om het hedendaagse vakmanschap te ondersteunen 
heeft Museum Van Loon een educatief programma 
ontwikkeld voor studenten van het MBO vakonderwijs. 
Studenten aan o.a. het Hout- en Meubilerings college 

krijgen les in het ‘kijken’ naar historische materialen en 
stijlen. 

Deze zomer vraagt het museum aandacht voor 
vakmanschap met Een huis dat werkt. Naast 
historische afbeeldingen en objecten zijn er door het 
hele huis korte filmpjes te zien waarin vakmensen en 
studenten vertellen over hun vak en het belang van 
vakmanschap. 

Dat vakmanschap niet iets is uit het verleden of 
oubollig blijkt ook uit de waardering voor historisch 
vakmanschap en de toepassing in hun ontwerppraktijk 
van hedendaagse vormgevers als Aldo Bakker en 
Christien Meindertsma.

Museum Van Loon, Keizersgracht 672
Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur, dinsdag gesloten
Meer info: 020-6245255,www.museumvanloon.nl

Wat zou u vinden van 
een eigen stadsdorp?
Wat is dat eigenlijk zo’n stadsdorp? Kort gezegd: 
een groep mensen, jongeren en ouderen, die zich 
gezamenlijk inzetten om naast de vrijheid en 
anonimiteit die de stad geeft, ook wat onderlinge en 
wederzijdse hulp in de buurt te bieden.
In verschillende buurten in Amsterdam werkt 
zo’n stadsdorp al, waaronder in de Amsterdamse 
Apollobuurt sinds een jaar of drie.

Een paar initiatiefnemers in uw buurt willen het 
Stadsdorp samen met onze buurtgenoten oprichten en 
vormgeven. Ons Stadsdorp wordt een coöperatieve 
vereniging die het nog prettiger maakt om in onze buurt 
te leven. Met alleen gezamenlijke activiteiten die we 
zelf willen.

Ons doel is om samen op basis van wederkerigheid 
initiatieven te ondernemen, ieders netwerk te vergroten 
en zoveel mogelijk wensen te realiseren. De een zal 
daar wat meer aan kunnen bijdragen dan de andere. Ons 
nieuwe stadsdorp spant zich in voor goede en betaalbare 
dienstverlening voor de leden. Wij streven onder meer 
naar kleinschalige buurtzorg, persoonlijk en met een 
vast team. 
Daarnaast willen wij bevorderen dat er direct in de 
buurt, voor zover dat nog niet gebeurt, een helpende 
hand aan elkaar kan worden geboden. Wie heeft nooit 
klem gezeten omdat er een apparaat afgeleverd moet 
worden, terwijl er dringende andere afspraken zijn.

Een belangrijk doel van het nieuwe stadsdorp is het 
delen van informatie over alle zaken die van belang 
zijn voor onze leden. Van nieuwe overheidsregels tot 
praktische tips en gegevens over betrouwbare vaklieden 
zoals schilders, installateurs en klusjesmensen.

We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, stap voor 
stap groeien is het beste. We willen beginnen met 
een lijstje van thuis- en buurtzorg en handige hulpen 
c.q. betrouwbare vakmensen. Alle tips daarvoor zijn 
welkom.

Woont u globaal in het gebied van postcode 1016-1017, 
van de Nieuwe Spiegelstraat tot de Raadhuisstraat 
en heeft u interesse, laat het ons weten.U kunt zich 
aanmelden door bericht te sturen aan: ‘Stadsdorp 6 en 7, 
p/a Keizersgracht 486, 1017 EH Amsterdam’ 
of per email: stadsdorp6en7@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Bewoners initiatiefnemers 

stadsdorp 6 en 7

Een Huis dat werkt  Erfgoed – Vakmanschap – Design  21 juni tot 9 september
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Nieuws van het
Veel vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging

Er zijn veel vragen over de inkomensafhankelijke
huurverhoging. Huishoudens met een inkomen tot € 33.614,-
kunnen dit jaar een maximale huurverhoging van 4% krijgen.
Dat is 1,5% meer dan de inflatie. Voor huishoudens met een
inkomen tussen de € 33.614,- en € 43.000,- is de maximale
huurverhoging 4,5% en voor huishoudens boven de € 43.000,- 
geldt een maximale huurverhoging van 6,5%. Een voorwaarde 
is dat de verhuurder een verklaring van de Belastingdienst
moet meezenden met het huurverhogingsvoorstel.
Officieel zijn de extra verhogingen gericht op het tegengaan
van scheefwonen, maar in feite zijn ze vooral bedoeld om de
verhuurders extra inkomsten te verschaffen die zij via een
verhuurdersheffing weer aan de staatskas moeten afdragen. Of 
deze heffing ook doorgaat is nog steeds niet zeker, want dat 
wetsvoorstel moet nog in het parlement behandeld worden.
Eind april is de Woonlastenkrant huis aan huis verspreid.
Deze is ook af te halen bij het WSWonen. Hierin worden
de bezwaarmogelijkheden tegen de huurverhoging helder
uiteengezet. Neem ook een kijkje op www.huurverhoging.nl,
waar met het beantwoorden van een aantal vragen duidelijk
wordt of er met succes bezwaar kan worden gemaakt. Ook
is op deze site een standaard bezwaarschrift te downloaden.
Huurders kunnen bij het Huurteam terecht voor advies en
ondersteuning

Rapportage meldpunt overlast shortstay
Bij het meldpunt shortstay verhuur van Huurdersvereniging
Centrum, het WSWonen, de binnenstadswijkcentra en het
meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, stromen de klachten nog 
steeds binnen. Uit de aard van de meldingen blijkt dat het hier 
veelal om illegale hotels gaat en niet om verhuur aan expats.
De klachten betreffen vooral zeer korte verhuur aan toeristen, 
dat soms gepaard gaat met veel geluidsoverlast. De klachten  
worden gebundeld in een rapportage die eind juni gereed is.
Meldingen kunnen worden doorgegeven via de website:

www.meldshortstay.nl

Op de website van het WSWonen staat een verslagje van
de shortstay informatiemiddag georganiseerd door het
wijkcentrum. Zie: http://www.wswonen.nl/2013/05/centrum/
informatiebijeenkomst-shortstay-verhuur/#

Woonspreekuur / Huurteam
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke woensdag
van 14-17uur en van 19-20 uur terecht op het Woonspreekuur
d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55. Tel: (020) 622 42 88
Voor vragen over huurprijs- en onderhoudsprocedures kunt u
bellen met het Huurteam Binnenstad, Tel (020) 421 48 68

Website: www.wswonen.nl/centrum
E-mail: centrum@wswonen.nl

Op de website www.oudestadt.nl is de
Binnenk®ant in kleur te vinden: Klik
in de linkerkolom op ‘Buurtkranten’,
klik vervolgens op ‘De Binnenk®ant’,
daar vind u vervolgens de tekst:
“Digitaal archief - De meest recente
Binnenk®anten kunt u hier downloaden
als pdf.” Klik op het blauwe woord ‘hier’
en selecteer vervolgens het gewenste
nummer van de Binnenk®ant. En verbaas
u over de prachtige kleuren, waarvan het
drukken ons budget te boven gaat.

Op 16 mei ontvingen medewerkers en vrijwilligers van het wijkcentrum een
delegatie maatschappelijkwerkers uit IJsland op werkbezoek in Nederland.
De groep onder leiding van Alfheidur Guomundsdottir, had belangstelling voor de
doelstelling van de Stichting Wijkcentrum d’Oude Stad en wilde informatie over de 
ondersteuning die het wijkcentrum biedt; met name hoe bewoners invloed kunnen 
hebben op hun woon-en leefomgeving en op de besluitvorming daaromtrent.

Veilige Haven
voor HLBT jongeren

Als je een andere seksuele voorkeur
hebt dan er van je verwacht wordt kun
je je heel alleen voelen. Helemaal als dit
onbespreekbaar met je ouders, familie of
vrienden. En als culturele of religieuze
achtergronden ook nog eens een rol
spelen.
Wat te doen? Vertellen? Of maar liever niet?
Dan maar geen relatie? Of toch…stiekem?!
Veilige Haven kan jongeren verder helpen.
Met adviezen, voor ontmoetingen met
andere jongeren, voor begeleiding. Veilige
Haven is een project van CentraM en Doras
en werkt in het Wereldcafé samen met COC.
Vanaf 1 mei kunnen jongeren Veilige Haven
bereiken op 020 557 3329 of via:

www.veiligehavenamsterdam.nl

Op woensdag 12 juni is het in heel 
Nederland Buitenspeeldag! 

Op meer dan 659 locaties is al een 
activiteit aangemeld en er komen 
dagelijks geweldige activiteiten bij!

De initiatiefnemers van de 
Buitenspeeldag roepen gemeenten, 
buurtgroepen, verenigingen, scholen, 
ouders en kinderen op om er samen 
voor te zorgen dat de Buitenspeeldag 
dit jaar weer een supergave dag.

www.buitenspeeldag.nl

ZOMERTIPS
Koetsjes Nachtrit Amsterdam

zaterdag 13 juli
Traditionele rit door donker Amsterdam

Centrum met tientallen koetsjes 
getrokken door nog veel meer paarden.

www.hoofdstadaanspanning.nl

Vondelpark Openluchttheater
Van 2 juni tot eind september.

www.openluchttheater.nl

Grachtenfestival
16 - 25 augustus

www.grachtenfestival.nl
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