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Er op uit? Neem je handdoek mee! *)

Open Tuinen Dagen 17-19 juni
Holland Festival 4-26-juni
Nachtrit Koetsjes 9 juli **)
Gay Pride 23 juli-7 augustus

Hartjesdagen Zeedijk 13-15 augustus ***) 
Grachtenfestival 14-23 augustus

Uitmarkt Museum- & Leidseplein 26-28 augustus
Open Monumenten Weekend 10 en 11 september
Openluchttheater Vondelpark 5 juni-11 september

*) Tip uit het Transgalactisch Liftershandboek (Douglas Adams).

**) Voor tijd en route zie: www.hoofdstadaanspanning.nl
***) Tot aan Bloemendaal aan Zee
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Na bijna 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het 
Wijkcentrum d’ Oude Stadt genoodzaakt te zoeken naar 
een ander onderkomen. De nieuwe huisbaas heeft de 
huur opgezegd. 
Tot eind maart 2017 kunnen we hier nog terecht. 
Het onderwerp huisvesting zal iedere Wijkraad op de 
agenda staan. 
Weet u een geschikte locatie in het centrum? 
Neem alstublieft contact op met het Wijkcentrum!

Carillon-concerten:
Westerkerk     dinsdag 12-13.00 uur
Zuiderkerk  donderdag 10-11.00 uur
Munttoren         vrijdag 12-13.00 uur
Oude Kerk      zaterdag 16-17.00 uur

Vier panoramafoto’s uit de vier buurten van de Binnenkrant. 

De bovenste foto toont de kale Valkenburgerstraat. Aangekleed met bomen en wat 
minder asfalt zou het een prachtige boulevard kunnen worden. 

Zo ver is het echter nog lang niet. Deze straat staat op de landelijke top drie van straten met de vuilste lucht. 
De omwonenden hebben er genoeg van en smeden plannen om het tij te keren. 
Doet u mee? Zie de uitnodiging op pagina twee!
De kampioen van straten met ongezonde lucht is de Stadhouderskade. 
Zie het protest op pagina acht en ook op pagina vier staat daarover een klacht.

Er staan ook vrolijker zaken in dit zomernummer. Zoekt u maar.

Bouwactiviteiten in de Valkenburgerstraat
Eigenlijk zou er pas gebouwd mogen worden als deze straat 

aan de minimale normen voor luchtkwaliteit voldoet. 

De boom bij het wijkcentrum werd twintig jaar geleden 
aan de gemeente Amsterdam geschonken door Hotel 

l’Europe ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan. 
Wij wensen deze prachtige acacia nog een ruime 

toekomst toe en dat de eventuele bouwplannen voor de 
universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein 

rekening houden met deze historische boom.

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum voor 
informatie en burgerparticipatie van en voor bewoners 
die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt 
willen verbeteren. Loop binnen voor informatie 
en advies, ook als u mee wilt helpen. Heeft u 
vergaderruimte, pc of internet nodig? 
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:

www.oudestadt.nl
Nieuwe Doelenstraat 55

1012 CP Amsterdam
020-638 22 05

wijkcentrum@oudestadt.nl
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag 16 juni
en 21 juli 20.00 - 23.00 uur

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom
info: cliff@kpnplanet.nl

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Marijke Storm 06 20834489, 4233690 , marijk.storm@gmail.com 
Cliff van Dijk, 06 - 2058 3677 cliff@kpnplanet.nl
Manu Hartsuyker manhar@xs4all.nl

Bert van de Wiel, 06 - 4285 2592, weesperstraatvanmorgen@gmail.
com www.weesperstraatvanmorgen.nl
Pim van Galen 06-22556603 p.van.galen@ijsterk.nl
Rob Schrama, 06-46608660, mail@robschrama.nl , www.
happeningophetwater.nl 

Pascale Bonte, straatmanagerwaterlooplein@gmail.com, 06 535 78 
285, Facebook: waterloopleinmarkt

JHM, Margriet Kotek, Margriet@jhm.nl

Onnie Veltman 020-624 05 63
Diet Verschoor 020-420 35 91

Henri van Poll info@henrivanpoll.nl, 06-5156 9964
info@opentorendag.nl

Mokum Alef, Boudewijn Snoeck <snoeck@xs4all.nl>
020-627 99 01 mokumalef@xs4all.nl

www.dezondagsschilders.nl

Arjan Uittenbogaard a.uittenbogaard@ijsterk.nl

www.welzijn.ijsterk.nl
Ko Bijker     jacobusbijker@gmail.com (70+Soos)
Dini Glas           dini@scipweb.nl
daniëlle.maas@roads.nl  06-1134 6829 (Mentrum)

www.nosoho.nl

Nieuwe Uilenburgerstraat 116 Splendoramsterdam.nl 

www.etshaim.nl/manuscripten

 Mei :   29  ,   Juni :   5  , 12  , 20 Midzomer    ,  27   ,    Juli::   4  ,  12  , 

Huis De Pinto
                     kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil, het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur  

Zondag 5 juni – 11.00 uur Koffieconcert i.s.m. Conservatorium, 
Matilde Loureiro (viool), Emma Roijackers (viool), Martin 
Moriarty (altviool) en Amke Te Wies (cello).
Zaal open 10.30 uur, Entree € 5

Woensdag 8 juni - 20.00 uur Spreekstof: 
Een lezing over Straatfiguren in Amsterdam van historica Ileen 
Montijn en een interview met ‘profiler’ Ellie Uyttenbroek.
Zaal open 19.45 uur, Entree € 5, studenten € 3,50

Maandag 13 juni - 20.30 ‘PINTOTONICS n+1’
een prikkelend jazz programma 
soloset: de Belgische meester trompettist Bart Maris 
ensemble: het TONK duo van Ab Baars en Joost Buis met 
bewerkingen en interpretaties van Duke Ellington.  
Zaal open 20.00 uur,. Entree € 10, studenten en cjp € 7

Zondag 19 juni – 16.15 uur Muziekmatinee  
Van jazz tot mysterieuze Litouwse folksongs. 
Rugile Daujotaitė (zang en dwarsfluit)
Begeleiding Robert Rook (piano)
Zaal open 16.00 uur, Entree € 5
reserveren: muziekmatinee@huisdepinto.nl

Dinsdag 21 juni - 20.00 uur New Hollywood

Elke vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Computerspreekuur
Hans Wijnhof houdt in Huis De Pinto een gratis 
computerspreekuur. Het principe is ‘breng je eigen apparaat mee’, 
maar proberen op een van de computers van Huis de Pinto kan 
ook. Het doel van het spreekuur is om kleine dagelijkse problemen 
op te lossen en vragen te beantwoorden, zodat u zo snel mogelijk 
(weer) aan de gang kunt. 
Het spreekuur is dus geen basiscursus Windows, Word, enz. 
Als het probleem niet ter plekke kan worden opgelost of meer tijd 
vergt, dan kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. 
U kunt van tevoren een afspraak maken door een e-mail te sturen 
naar Hans Wijnhof 

hanswijnhof@hotmail.com 
of via 06-8147 6447 

Sint Antoniesbreestraat 69
020-370 02 10

www.huisdepinto.nl

Eind 2015 was er een oproep aan Amsterdammers: denk mee 
over nieuwe invullingen voor de begane grond van het stadhuis 
en een interessante invulling van de onmiddellijke omgeving. 
Er zijn 180 ideeën binnengekomen en ongeveer 75 indieners 
hebben hun voorstel toegelicht in een presentatie van 1 minuut. 
Daarna is in enkele stadhuisateliers gesproken over combinatie 
van ideeën en mogelijke varianten. Het hele verhaal is in een 
korte film vastgelegd. Deze film is te vinden op:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/bouw/projecten-

stadsdeel-3/projecten-gebied-3/stadhuis-verbouwt/artikel/ 

Er is een brede variëteit aan voorstellen en programma’s voor het 
stadhuis binnengekomen en besproken. Algemeen idee was: laten 
we met elkaar van het stadhuis een bijzondere plek maken, waar 
van alles gebeurt en waar mensen graag naar toe komen. 
Uiteindelijk zijn er drie varianten voorgelegd:

1. Gemaakt in Amsterdam – profileert de Amsterdamse 
maakindustrie en is tegelijkertijd een mix van dat wat gemaakt 
wordt door de Nationale Opera & Ballet (kostuums, pruiken, 
decors), de markt, als ook met het maken van de stad Amsterdam 
zoals dat op het stadhuis gebeurt. 
Kenmerken van deze variant: de kleinschalige opzet, een 
makkelijk veranderbare opstelling en programmering door zijn 

diversiteit en de mogelijkheid tot een logische overgang of zelfs 
vermenging met de vernieuwde Waterloopleinmarkt. 
2. Vrij Amsterdam viert de vrijheid van meningsuiting, denken en 
expressie, door te laten zien hoe deze stad omgegaan is en omgaat 
met democratie en cultuur. 
Kenmerken van deze variant: twee zelfstandige gebouwen met 
institutionele uitstraling, een nieuwe publieke ruimte tussen de 
twee gebouwen en de meest herkenbare aansluiting bij wat het 
complex tot nu toe voor functie gehad heeft. 
3. Triple A-msterdam kiest voor de meest commerciële invulling. 
Aan de hand van groot geworden en hoog gewaardeerde merken 
laat het de diversiteit van Amsterdam zien. 
Kenmerken van deze variant: de grote zelfstandig units, de 
extroverte uitstraling door eigen entrees en etalages aan de 
buitenkant en een gezamenlijke Burgertuin voor ceremonies en 
rust. 

Op 22 juni neemt de Gemeenteraad een besluit over de 
verbouwingsfinanciën en over de voorkeursvariant. 
In de tweede helft van 2016 wordt de voorkeursvariant dus verder 
ingevuld met financiering, marktverkenning en levensvatbaarheid, 
plus een plan voor herinrichting en eigentijds profiel van de 
Waterloopleinmarkt en aanpak van de andere openbare ruimte 
rondom het stadhuis.

De gedachte is om al in 2016 te beginnen met tijdelijke invulling 
van de ruimten in en om het stadhuis. Met deze voorlopige 
programmering krijgt het stadhuis snel een nieuwe kleur en het 
geeft de tijd om de voorkeursvariant en de herinrichtingsplannen 
verder uit te werken. 
De oproep voor “het Stadhuis Verbouwt” bracht een dynamisch 
proces op gang. Het komende jaar moet dit tot de eerste zichtbare 
veranderingen leiden en rond 2018 krijgen de langerdurende 
invullingen van stadhuis en omgeving gestalte. 

Marijke Storm 

Plannen voor Stadhuis en Waterlooplein

Op 20 april besprak 
de gemeenteraad 
het Buurtparkeren

Dankzij WOB-verzoeken is de informatie die eerder door 
wethouder Litjens werd achtergehouden nog net op tijd 
boven water gekomen. En dankzij de enorme inzet van het 
CDA (daarbij gesteund door de PvdA, de SP en D66) is het 
gelukt om Buurtparkeren overeind te houden:

• De criteria om het succes van plan Litjens te beoordelen 
moeten ter beoordeling alsnog terug naar de Raadscommissie 
Infrastructuur en Duurzaamheid;
• Indien de criteria of de uitkomst van plan Litjens niet volstaat 
dan zal de proef Buurtparkeren worden uitgevoerd;
• Ook is besloten om geen tijd te verliezen en nu al te starten met 
alle procedurele en juridische voorbereidingen zodat de proef 
Buurtparkeren dan meteen kan beginnen;
• Ook het reeds geplande grote kentekenonderzoek in Stadshart 
Oost wordt in nauw overleg met de initiatiefnemers zo aangepast 
dat dit tevens kan dienen als een 0-meting voor de proef.

Kortom: de proef Buurtparkeren gaat door, tenzij de 5 
maatregelen van wethouder Litjens zo’n succes blijken te zijn 
dat Buurtparkeren niet meer nodig is. Het vaststellen daarvan 
zullen we dus heel scherp in de gaten moeten houden. 

Zonder juridische steun en WOB-verzoeken was dit resultaat 
niet bereikt. Daarom vraagt buurtparkeren.nu  u om financieel 
bij te dragen in de reeds gemaakte en nog te maken kosten. 
Uw bijdrage kunt u onder vermelding van “Donatie BuPa” 
storten op bankrekening NL23 INGB 0758 590 725 
t.n.v. G. Pouw in Amsterdam.

De Uilenburgersjoel Van 1766 tot 1943 een synagoge. Na de oorlog stond het gebouw leeg en raakte in verval. 
Na een provisorische opknapbeurt werd het opslagruimte van waardevolle bouwmaterialen en restauratie-atelier van Hans ’t Mannetje. 
Inmiddels heeft de Stichting Uilenburgersjoel de restauratie voltooid, het joodse karakter van het gebouw behouden en in ere herstelt.

www.uilenburgersjoel.nl
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Kom ook eten bij buurtrestaurant De Halve Wereld
lekker, goedkoop eten & de buren ontmoeten 

3 gangen voor 5 euro 
elke derde donderdag van de maand 

aanvang rond 18u
Turfsteeg 4, bij het Waterlooplein

svp opgeven via buurtrestaurantdhw@gmail.com 
of  06-2810 3808
data en menu op:

https://buurtrestaurantdhw.wordpress.com

SPREEKUREN 

Pluspunt
Werkplaats voor financiële en administratieve 
zaken, en alle vragen over de buurt. 
Open inloop elke maandag 9.30-11.30 uur.

Chinees spreekuur 
Centram houdt elke maandag 9.30-11.30 uur een 
inloopspreekuur voor Chinese ouderen vanaf  60 
jaar. Ze kunnen in hun eigen taal terecht voor 
alle vragen over hun post en administratie.

Wijksteunpunt Wonen Centrum
Geeft huurders informatie, advies en 
ondersteuning op het gebied van huren en 
wonen. Inloopspreekuren: elke woensdag 14-17 
uur en 19-20 uur. www.wswonen.nl/centrum 
Huurteam (op afspraak) voor controle huurprijs, 
onderhoudsklachten en woningopnames. 

Centram
Maatschappelijke dienstverlening. Ook voor 
schuldhulp. Maandag t/m vrijdag 9-11 uur, 
tel. 557 33 38 of kom langs bij het Pluspunt.

Mantelzorg - Markant
Voor tijden inloopspreekuren: www.markant.org 
of bel 06-5241 4751.

Ymere
Elke 2e woensdag van de maand houdt de 
gebiedsbeheerder van woningcorporatie Ymere 
een inloopspreekuur: 15.30-16.30 uur.

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Bibliotheekservicepunt
De Boomsspijker beschikt over een 
bibliotheekservicepunt van de OBA. 
Elke dinsdag en donderdag, 10-12 uur, 
is er een vrijwilliger aanwezig voor hulp.
Internet en leestafel
U kunt dagelijks, ook ’s avonds, gebruikmaken 
van de computers met internetverbinding in 
de barzaal. Er is ook een leestafel met diverse 
tijdschriften. In iedere ruimte is wifi.

Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot 
Waterloo
De bewonersraad vergadert elke tweede 
donderdag in de maand, 20-23 uur.

Ouderen 70+/creatieve middag
Elke maandag, 13-16 uur, komen ouderen bijeen 
om elkaar te ontmoeten. De ene week voor de 
bingo en de andere voor de creatieve club. Rond 
de feestdagen zijn er altijd speciale activiteiten. 
In de zomervakantie zijn er bus-dagtochten.

Buurtsoep 
Elke maandagochtend is er verse soep voor alle 
bezoekers, voor € 1,50.

Kunstclub en filmhuis, Mentrum/Roads
Elke donderdag, 14-17 uur. Films en 
documentaires over alle soorten kunst, 
kunstenaars, kunstgeschiedenis. Informatie: 
Sandra Hummel, tel. 06-1107 7583, 
sandra.hummel@roads.nl.

Gespreksgroep filosofie
Elke twee weken op dinsdag, 10-12 uur. 
Oosterse of westerse filosofie of religies kunnen 
aan de orde komen. 
Informatie: Fred Fischer, tel. 6279057.

Fotografieworkshop, Mentrum/Roads
Elke vrijdag, 15.30-17.30 uur. Basisregels van 
compositie en praktijk. Ervaring niet nodig. 
Kosten: € 3,50. Aanmelden bij Danielle Maas, 
danielle.maas@roads.nl, tel. 06-1134 6829.

Buurtzorg
Buurtzorg levert wijkverpleging en -verzorging, 
op indicatie of pgb. 
Info: www.buurtzorgnederland.com, 
tel. 06-2291 9112 (24 uur per dag).

Gezonde lunch Boomsspijker
Iedere vrijdag, 12-13.30 uur. Kosten € 3,50.
Info: Danielle Maas, tel. O6-1134 6829, 
danielle.maas@roads.nl.  

Computerclub
Elke dinsdag, 13-15 uur. Voor iedereen die 
beter met de computer of tablet wil omgaan. 
Aanmelden niet nodig, computers en tablets 
zijn aanwezig, persoonlijke begeleiding, eigen 
tempo. kosten 10 x voor € 5. 

Kijk op www.ijsterk.nl welke activiteiten 
voor volwassenen en kinderen er zijn. 
Voor het huren van ruimtes stuurt u een 
e-mail naar boomsspijker@ijsterk.nl

Huis van de Buurt de Boomsspijker
In buurtcentrum de boomsspijker kunt u terecht voor verschillende diensten, spreekuren en activiteiten.

Recht Boomssloot 52       Tel. 020-626 40 02       www.facebook.com/boomsspijker       www.ijsterk.nl
Ook voor de inwendige mens

Eerste vrijdag van de maand: buurtrestaurant
Chef Ferdi kookt vegetarisch en werelds, vaak in buffetvorm, €10. 
Reserveren via Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl. Ook zin om te 

koken, of een keer in te vallen? Laat het ons weten.

Tweede vrijdag van de maand: film met maaltijd
Eten (18 uur) met aansluitende film (20 uur), €12,50, verzorgd 

door de film- en kookwerkgroep, bestaande uit actieve bewoners en 
buurtvrijwilligers. Reserveren tel. 626 40 02.

Derde woensdag van de maand: Babcia of Oma kookt
Een traditionele Poolse, Oekraïense of Russische buurtmaaltijd 

omlijst met verhalen voor €6.
Babcia is een initiatief van Nemoland Polen, een Nederlands/Pools 

ontmoetingscentrum in het Reuzengebergte. 
Reserveren via Nemo, voetpaden@gmail.com, tel. 681 70 13.

-
Vierde vrijdag van de maand: psychiatriecafé met maaltijd

Elke bijeenkomst heeft een thema en een gastspreker. En mensen 
die uit eigen ervaring vertellen. Bijv. over trauma’s, of schulden. 

Met vooraf, desgewenst, een eenvoudige, verse maaltijd, €3. 
Reserveren via informelezorg@deregenboog.org, 683 92 60.

Vijfde vrijdag van de maand?
Soms heeft een maand wel vijf vrijdagen. Daarvoor zoeken we nog 

een invulling. Inspiratie? We horen het graag.

Meer info op: www.facebook.com/boomsspijker of www.ijsterk.nl. 
Buurtcentrum De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, 

tel. 626 40 02, boomsspijker@ijsterk.nl

De Stichting Kunst & Cultuur 
Stadshart Amsterdam 
zoekt voor haar werkgroep 
een medewerker 
op vrijwillige basis. 

De stichting ondersteunt kleinschalige kunst- en 
cultuurprojecten in de binnenstad die worden 
georganiseerd door of voor bewoners. Te denken valt aan 
openluchtvoorstellingen, concerten, open atelierroutes en 
exposities. De stichting beheert ook een aantal vitrines 
in de Sint Antoniesbreestraat, die beschikbaar zijn voor 
tentoonstellingen.
Subsidieaanvragen worden beoordeeld door een werkgroep 
van minimaal vijf leden die eens per maand bijeenkomen.
Voor meer informatie zie www.kunstencultuurstadshart.nl 
en/of info@kunstencultuurstadshart.nl 

Medewerker (m/v) werkgroep
De medewerker is betrokken bij het culturele leven in de 
binnenstad en is in principe op de eerste vrijdag van de maand 
aanwezig bij de vergaderingen van de werkgroep om gezamenlijk 
de subsidieaanvragen te beoordelen die tijdig van tevoren per email 
worden rondgestuurd. Deze vergaderingen vinden plaats tussen 
vier en zes uur in het De Pinto Huis in de Sint Antoniesbreestraat, 
net als de openingen van de tentoonstellingen in de vitrines in 
dezelfde straat. 
De functie van deze medewerker is onbezoldigd maar biedt voor 
een in het vakgebied geïnteresseerde een aangename uitdaging.

Reacties, met cv,  graag voor 30 juni 2016 
naar de secretaris van de stichting 
M. Knies-Meijer kniesmarijke@gmail.com

KINDEREN IN DE BOOMSSPIJKER
Dat er in de Boomsspijker een heleboel voor kinderen te doen 
is, is misschien niet bij iedereen bekend. Maar een Huis van de 
Buurt is natuurlijk voor iedereen en voor alle leeftijden.

Als grote mensen zitten te wachten voor hun huurspreekuur, of 
koffie drinken na de yoga, komen vergaderen of staan te koken 
voor de buurtsoep, rennen er kinderen rond in balletpakjes, lopen 
met hun pas gemaakte kunstwerk door de gang, spelen achter op de 
binnenplaats of komen hun boterham opeten tussen de middag.
Daarom een schets van wat er zo al te doen is, met een verwijzing 
naar een docent of contact persoon.

Viool lessen, (Coetier Rademaker 06-8140 2930; Monique 
Dowjwillo 06-2606 2982)
Balletlessen (06-8200 02389, www.danzastudio.nl)
Chinese les (06-8138 3770, helciacino@gmail.com)
Wing Tshung Kung Fu (www.wtaa.nl) 
Lego challence (werken met gemotoriseerd lego, Koen van der 
Veldt 06-1179 4452))
Speel-o theek, speelgoed uitleen (06-4354 3557)
Naschoolse opvang BSO
Tekenen en schilderen (wijkarragementen, ijsterk 06-2041 8010 
of 06-2041 0920)
Keramiek          idem
Naaiatelier        idem

Het programma kan per seizoen veranderen, het tel. nummer van 
de Boomsspijker is 020-626 40 02
Dat U het maar weet! 
En laat de kinderen komen, want zonder hen is er niets aan…
Barbara Wichers Hoeth, \ docent tekenen en schilderen.

De Wensboom aan het Oosterdok
is inmiddels uitgegroeid tot een monumentale dennenboom. 
Ooit als vondeling gered door een bootbewoner en geplant op de 
kade naast de drukke Prins Hendrikkade. Soms komen wensen uit!
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 29 augustus

20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Evenementen op het Amstelveld 
 in gesprek met de gemeente

Het Amstelveld is een prachtig plein met een belangrijke 
buurtfunctie en ligt midden tussen grote, en vaak 
drukke, uitgaansgebieden. Daarom is het door de 
gemeente bewust aangemerkt als een rustige woonbuurt.

De afgelopen maanden hebben een drietal buurtbewoners, 
ook namens de Amstelveldbuurtvereniging, een aantal 
besprekingen gehad met de gemeente over het aantal en de 
omvang van de evenementen op het Amstelveld. 
Hierbij stonden een paar elementen centraal. 

Ten eerste dat het aantal evenementen in ieder geval niet 
moet groeien. Momenteel is er zelfs een overschrijding van 
het maximum aantal zoals voorgeschreven in de geldende 
evenementennota. 
Ten tweede dat de reeds bestaande evenementen niet 
uitgebreid dienen te worden, dus niet meer bezoekers, dagen 
of tot later in de nacht. 
En ten slotte dat er qua handhaving van de 
vergunningsvoorwaarden beter opgelet moet worden, ook 
tijdens de op- en afbouw.

Uiteindelijk is er in april een gesprek geweest met de 
voorzitter van de bestuurscommissie Centrum, de heer 
Boudewijn Oranje. Daar is toegezegd dat de gemeente de 
zorgen van de bewoners meeneemt in het vergunningsbeleid 
en er zal 2 keer per jaar contact zijn tussen de buurtraad en 
de gebiedscoordinator van Team Zuid. 
Ook zal er betrokkenheid zijn in de herziening van de 
evenementennota waar dit jaar aan gewerkt gaat worden.

Meer info: https://amstelveldbuurt.wordpress.com

Zoals lucht de atmosfeer is van het lichaam, zo is tijd de atmosfeer van de geest.    Als de tijd waarin wij leven bestaat uit onregelmatige maanden en dagen

Brug open? Motor uit!
Dit motto zou ook moeten gelden voor de wachtende file taxi’s 

tussen Herengracht en Rembrandtplein. Wat een gestress en stank.
Geen visitekaartje voor het ‘gezellig uitgaansplein’.

Frederiksplein fontein festijn!
Op zoele avonden is het hier heerlijk rustig toeven.
En hoera, de klok is weer teruggekeerd op het plein.

Alleen de speelplaats van de ASVO laat nog op zich wachten.

Tip: op overheid.nl kan je met je postcode automatisch 
de bekendmakingen (omgevingsvergunningen etc) per 
email voor je buurt krijgen 

Groet Jan-Maarten

Brandje bij de speeltuinverening!
Vanaf de Singelgrachtkant ziet het er behoorlijk ernstig uit,
maar gezien vanuit de speeltuin lijkt er niets aan de hand.

Jonge kunstenaars zijn al met het opfleuren begonnen.

Hoek Kerkstraat/Utrechtsestraat. Volgens sommigen het mooiste kruispunt van de stad.  Je komt er altijd kennissen tegen. Op de fiets of lopend. De tram rijdt te snel om daarin iemand te herkennen.

Geen gezicht en oh wat zielig. En eenzaam vogelnest.
Wat knap dat platanen dergelijke verminkingen kunnen overleven,

maar wat is het nut van dergelijke hevige snoeierij?
Juist hier telt elk blaadje zo pal op die vieze Stadhouderskade.

PRIJSVRAAG
Wie weet waarom dit gedaan is?

Zou daar werkelijk een goed antwoord op bestaan?

Nicolaas Witsenkade

Wat doen we met die serie pakuizen?
Het Bezoekerscentrum - Geldmuseum van de Nederlandse Bank vertrok naar de Sarphatistraat.
Slechts drie van de dertien pakhuizen worden nog gebruikt. Een enorme ruimte wacht op een 

waardevolle invulling. Volgens de regels van het bestemmingsplan zijn hotel en appartementen hier 
niet toegestaan. Buurtbewoners wachten op de uitnodiging om hun prachtige plannen te presenteren.

De rustige en ruime stoep telt tal van picknick-tafels.
Ideaal om bij lekker weer met de buren te dineren. Hier ben je niemand tot last.

Wat een verschil met de Utrechtsestraat met die smalle stoepen en krappe hoeken.
Daar staat een enkel bankje of bromfiets al gauw de voetgangers in de weg.

Het is niet eerlijk verdeeld in deze wereld.

Achtergracht Amstelveld
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Nog te zien t/m 18 juni Expositie Jos van Gessel 
‘The Romantic Road’

Galerie Bel-Etage, Prinsengracht 1097A
open vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak

In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam 
organiseert de galerie regelmatig een gratis lunchpauzeconcert.

Bijvoorbeeld vrijdag 3 juni van 12.30 tot 13.00 uur.
www.bel-etage.nl

gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,                                                           dan wordt onze geest ook zo: een gemechaniseerde onregelmatigheid.

Stadsdorp 
Utrechtsestraat

Enquête: Overlast op de Prinsengracht
Beste bewoners van de Prinsengracht,

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Timos Krabben, 
24 jaar en geboren Amsterdammer. Op dit moment ben ik 
bezig met afstuderen. Mijn afstudeeropdracht heeft betrekking 
op u, de bewoners van de Prinsengracht. Via deze weg wil ik u 
allen vragen om mee te werken aan mijn afstudeeronderzoek.

Als bewoners van één van de drukste grachten uit de stad heeft 
u vast wel eens te maken gehad met overlast vanaf het water, 
welke voornamelijk veroorzaakt wordt door de plezier- en 
passagiersvaart. Om deze overlast aan te pakken hanteert de 
gemeente Amsterdam sinds 2013 een aangescherpt beleid, de nota 
varen in Amsterdam 2.1. Dit beleid moet de Amsterdamse grachten 
beheersbaar en ordelijk maken. Een belangrijke belofte die het 
beleid uitspreekt, is dat de overlast op de Amsterdamse grachten 
zal worden teruggedrongen. Verschillende maatregelen zijn de 
afgelopen jaren genomen die overlast zouden moeten tegengaan.

Wat ik met mijn afstudeeronderzoek wil onderzoeken is, of de 
genomen maatregelen daadwerkelijk effect lijken te hebben? Door 
middel van de enquête welke in te vullen is via de volgende link: 
www.thesistools.nl/Prinsengracht wil ik erachter komen op welke 
manier jullie ervaringen met verschillende overlastvormen de 
afgelopen jaren zijn veranderd en of jullie iets merken van en hoe 
jullie denken over de genomen maatregelen.
Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. 
Heeft u vrienden, familie of kennissen die ook op de Prinsengracht 
wonen? Dan zou ik het erg op prijs stellen als u de enquête ook met 
hen deelt. Bij deze wil ik u alvast bedanken voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
                                          Timos Krabben

Afstudeerder Hogeschool van Amsterdam

Wij willen met onze buren iets betekenen voor elkaar en 
de buurt nog leefbaarder te maken voor jong en oud. 

Ons stadsdorp loopt van Reguliersgracht tot Amstel, en 
van Weteringschans tot Rembrandtplein. 

Met de Utrechtsestraat als centrale as. 

Buurtborrel Cafe Krom, hoek Utrechtsestraat/Kerkstraat, 
woensdagmiddag rond de 15e van de maand, 
vanaf 17.00 tot ± 19.00.

Buurttafel  op iedere eerste dinsdag van de maand. 
De volgende buurttafel is bij Sluizer, Utrechtsestraat 45. 
Inloop 18:30. NB: geen vast menu, iedereen bestelt voor 
zich à la carte en rekent zelf af.

Jeu de Boules op het Amstelveld
Iedere maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur. 
Onder leiding van Cerine.

Wandelingen
De afdeling sport van Stadsdeel Centrum vraagt of er binnen 
ons Stadsdorp belangstelling is voor een gratis wekelijkse 
wandeling voor ouderen. Laat weten of u mee wilt doen!

 stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com
Meer info:  www.stadsdorputrechtsestraat.nl

Boomspiegels, de ruimte die 
sommige stadsdelen nog geven aan 
bomen om voedsel en drinkwater 
op te kunnen nemen, worden 
gelukkig wel door bewoners 
gekoesterd met eigen initiatief aan 
struiken en bloemen, met hekjes 
tegen het achteloze fiets parkeren 
en vuilnis dumpen. 

Zo zijn er vorige jaren prachtige 
irissen geplant door een 
bewoonster van twee hoog, 
die dit jaar nog meer voor een 
ongelooflijke pracht aan blauw-
paarse kleur zorgen.

De jonge boom straalt van de 
waardering. Voorbijgangers 
genieten mee. Het postzegel parkje 
schittert als vacantie in het zuiden.

Wilde wingerd aan de Amstel

Wat een pech! Leegt een schilder 
zijn vuile kwasten-water pardoes 
over de bloemetjes waar je zo trots 
op bent. Een andere keer ging het 
restje cement tegen de boom.
Het is een hele klus om het weer 
schoon te krijgen
Dit voorjaar werd ik getroffen 
door gemeentelijk vandalisme: 
de schoffelploeg zag het verschil 
niet tussen gras en opkomende 
tulpenbolletjes. We houden moed.
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

 

  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

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

Last van rug- of nekklachten?

Nieuwe praktijk voor chiropractie 
in het centrum van Amsterdam.
Francis J. Durocher, Doctor of chiropractic
meer dan 12 jaar ervaring! 
Nederlands, Français, English

Openingsactie: intake-onderzoek-uitslag op 
vertoon van deze advertentie 30€ i.p.v. 90€

Voor het maken van een afspraak:
www.optimum-chiropractie.nl
06-38681517

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

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

www.aandeamstelmondhygienisten.com

info@aandeamstelmondhygienisten.com

Café
Waterlooplein ‘77

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

jo.fr.bergen@kpnmail.nl, www.intervisionoptiek.nl
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55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Cursussen 
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam

020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag 

van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 

van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag

van 10.00 tot 13.00 uur

Films
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

1 juni De seksuele revolutie van de sixties is in volle gang. Benjamin 
(Dustin Hoffman) is net afgestudeerd en weet nog niet wat hij verder 
in zijn leven wil gaan doen. Hij wordt verleid door een vriendin van de 
familie, mrs Robinson (Anne Bancroft), oud genoeg om zijn moeder te 
kunnen zijn. Hij mag met haar doen wat hij wil en dat doet hij ook. De 
affaire loopt gigantisch uit de hand als Benjamin ook een relatie krijgt met 
de dochter van mrs. Robinson. Regie Mike Nichols, 1967

15 juni Michael Caine en Harvey Keitel spelen de hoofdrollen Fred en 
Mick, twee oude vrienden die tijdens een lange, luxe vakantie in de Alpen 
terugkijken op hun veelbewogen leven als componist/dirigent en regisseur. 
Ondertussen geven ze op humoristische wijze kritiek op jonge mensen 
om hen heen, hun kinderen, hun studenten en hotelgasten. In tegenstelling 
tot Mick die nog werkt aan zijn laatste filmscript, heeft Fred geen enkel 
verlangen terug te gaan naar zijn muziek. Regie Paolo Sorrentino, 2015

29 juni Het verhaal over de Amerikaanse advocaat James Donovan 
(Tom Hanks). Hij moet de spion Rudolf Abel verdedigen, die een aantal 
jaren als schilder in de Verenigde Staten woont en voor de Sovjet Unie 
spioneerde. Als tijdens de rechtszaak een Amerikaanse U2 piloot boven 
Rusland wordt neergehaald wordt Donovan door de CIA op de zo goed 
als onmogelijke missie gestuurd om in Oost Berlijn een gevangenenruil 
te organiseren en zit hij plotseling in het middelpunt van de koude oorlog. 
Regie Steven Spielberg, 2015

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

Afsluitingsborrel voor het einde van het seizoen
Vrijdag 1 juli vanaf 16.00 uur

De Tweede Uitleg is gesloten 
van 4 juli tot 29 augustus

Alleen Eettafel en Bridge gaan door

Feestelijke opening van het nieuwe seizoen
Vrijdag 26 augustus vanaf 16.00 uur

Met tekeningen van Peleia, cartoonist van de Binnenkrant

Lezingen
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,- inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

8 juni Kijken naar jezelf en praten met jezelf, Dolph Kohnstamm, 
emeritus hoogleraar psychologie 
Soms lijkt het alsof je uit twee ikken bestaat. De ene ik stelt de andere een 
vraag: ‘Waar was ik nou naar op zoek?’ Of spreekt de andere bestraffend 
toe: ‘Dat had ik niet moeten doen.’ Helpt de andere zich iets te herinneren: 
‘Oh ja, ik moet vandaag X bellen.’ Zulke innerlijke gesprekjes gaan 
in stemloze woorden. Het zijn tekenen van zelfreflectie: die typisch 
menselijke mogelijkheid om over zichzelf na te denken.

22 juni Een vergeten schilder uit de Gouden Eeuw, Nicolette Sluijter, 
kunsthistorica 
Cornelis van Poelenburch (1594/5-1667) was in zijn eigen tijd 
internationaal beroemd. Voor zijn idyllische, Italiaanse landschappen 
werden hoge prijzen betaald. Na zijn opleiding in Utrecht werkte hij een 
kleine tien jaar in Rome. Later in zijn leven ook enkele jaren in Londen. 
Stadhouder Frederik Hendrik kocht veel van zijn schilderijen. Er is kortom 
veel te vertellen over deze schilder en zijn werken. 

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

Nog te zien tot 28 juni 
Nederland gereduceerd tot het abstracte
Dorothé Takkenberg 
Schilderijen met als uitgangspunt de tegenstelling tussen het vlakke 
Nederlandse landschap en de hedendaagse architectuur van de grote stad.

Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNET-INLOOP, 

NAAILES, MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA, 

MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP, LEESGROEP, 

DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN 

EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, DE EETTAFEL, 

BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS 8.1. 

ZOMER 2016

Maak een stripje van G.Wasco.

I II III IV

Mantelzorgspreekuur
Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen met hun vragen over 
mantelzorg gratis terecht op het spreekuur. Harry Cox, van Markant, 
centrum voor mantelzorg, geeft informatie en advies, kan regeltaken 
overnemen en biedt een luisterend oor.   
Als u dat wilt, kan hij ook een vrijwilliger inzetten die een paar uur 
per week uw hulpbehoevende naaste gezelschap houdt of iets leuks 
onderneemt met hem/haar. 
Dan heeft u even de handen vrij om iets voor uzelf te doen. 
Een indicatie of verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis.
 
Mantelzorgspreekuur in het Claverhuis, Elandsgracht 70: 
elke maandagochtend in de even weken van 10.00 - 12.30 uur (13 en 
27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 22 aug, 5 en 19 sept).

Mantelzorgspreekuur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201:  
elke maandagmiddag in de oneven weken van 12.30 - 15.00 uur (6 en 
20 juni, 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 aug, 12 sept). 

 ‘De Nachtwacht’ zoekt vrijwilligers
Meneer Dijkhuis (86) zorgt dag en nacht voor zijn dementerende 
vrouw. Omdat zij ‘s nachts onrustig is en door het huis gaat dolen, 
heeft hij last van gebroken nachten. 
Door gebrek aan slaap wordt de zorg wel heel erg zwaar en bestaat 
de kans dat hijzelf ziek wordt en uitvalt.

Om mantelzorgers van mensen met dementie te ontlasten en eens 
goed te laten slapen, is ‘De Nachtwacht’ op zoek naar vrijwilligers 
die, in overleg, één of tweenachten de zorg voor de dementerende op 
zich willen nemen. Om een vertrouwensband op te bouwen worden 
nachtvrijwilligers eerst een paar maal overdag ingezet. 
Ervaring met dementie is fijn maar niet vereist. Wel betrouwbaarheid, 
betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats.  

Vrijwilligers krijgen een goede training, begeleiding, een 
vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding. ‘De Nachtwacht’ is 
een nieuw initiatief van Markant, centrum voor mantelzorg. 

Voor informatie en aanmelding: 020-886 88 00 
info@markant.org of kijk op www.markant.org  

V VI

Symposium ouderenhuisvesting 8 juni
Huisvesting voor ouderen is een hot item in Amsterdam. De behoefte aan 
geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe omdat ouderen het liefst 
zo lang mogelijk thuis te wonen, maar ook omdat het moet. Daarnaast 
maken vooral in het centrum steeds meer zorginstellingen hun waardevolle 
vastgoed ten gelde, waardoor hoognodige bedden verdwijnen en wachttijden 
in het centrum oplopen van 6 maanden tot 2 jaar. 

De gemeente heeft onderzoek gedaan, een beleidsplan gemaakt en organiseert nu 
een symposium om de mening te horen van (oudere) bewoners. 
De centrale thema’s zijn:
- Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting?
- Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen?
- Wat zijn voorbeeldprojecten van goed wonen voor ouderen 
  en wat kunnen we hiervan leren?

Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen nu 
en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve, 
inspirerende ideeën? Schrijft u zich dan in voor dit symposium en de workshops.
Tijdens het symposium is er een informatiemarkt waar u en/of uw 
ouderenorganisatie zich kan presenteren. 
Datum: woensdagmiddag 8 juni van 12.00 – 17.00 uur 
                                                    met aansluitend een borrel 
Locatie: Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam
Info en inschrijven: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/symposium-goed-wonen

Niet digitaal? Bel dan met:                           José van den Berg 06-2215 4319

Mantelzorgspreekuur
Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen met hun vragen 
over mantelzorg gratis terecht op het spreekuur. Harry Cox, 
van Markant, centrum voor mantelzorg, geeft informatie en 
advies, kan regeltaken overnemen en biedt een luisterend oor.   
Als u dat wilt, kan hij ook een vrijwilliger inzetten die een 
paar uur per week uw hulpbehoevende naaste gezelschap 
houdt of iets leuks onderneemt met hem/haar. Dan heeft u 
even de handen vrij om iets voor uzelf te doen. Een indicatie 
of verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis. 
Mantelzorgspreekuur in het Claverhuis, Elandsgracht 70: 
elke maandagochtend in de even weken van 10.00 - 12.30 
uur (13 en 27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 22 aug, 5 en 19 sept, 3, 
17 en 31 okt, 14 en 28 nov, 12 dec).
 Mantelzorgspreekuur in De Witte Boei, Kleine 
Wittenburgerstraat 201:  
elke maandagmiddag in de oneven weken van 12.30 - 15.00 
uur (6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 aug, 12 en 26 sept, 
10 en 24 okt, 7 en 21 nov, 5 en 19 dec). 

Wat is mentorschap 
en wat kan een mentor voor u betekenen?
Mentorschap kan een oplossing zijn als iemand niet meer in staat is zijn 
persoonlijke belangen te behartigen en beslissingen te nemen over zijn 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Hoe het werkt en wat het voor u kan betekenen hoort u van Jeanette Krijnen.

13 juni, 14.00-15.00  - inloop vanaf 13.30
Wijkcentrum d’Oude Stadt

Nieuwe Doelenstraat 55

Knip de plaatjes langs de lijnen. Vouw de zes dubbele pagina’s. Leg de pagina’s op volgorde. Bindt ze vast met draad of nietje. Weer een prachtig boekje klaar.

VOLLE MAAN VIERING
MANTRA CHANT EN STILLE MEDITATIE

Al in het India van Buddha Sakyamuni was de 
volle maan een vast tijdstip van samenkomst 

voor rondtrekkende beoefenaars. 

Bij elke volle maan kun je van 20.30- 22.00 uur. 
in het Nyingma Centrum terecht voor een uur 

mantra zingen gevolgd door korte stille meditatie. 
De Vajra Guru Mantra van Padmasambhava, 

grondlegger van de Tibetaanse Nyingma traditie, 
transformeert onrustige energie en brengt 

helderheid van geest. 

De toegang is gratis, een donatie in de vorm van 
bloemen of geld maakt deel uit van de traditie. 

Aanmelden vooraf is niet nodig. Allen welkom!

Data 20/06, 20/07, 18/08, Van 20.30- 22.00 uur

Nyingma Centrum Nederland 
Reguliersgracht 25, www.nyingma.nl
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         Omdat alles voortkomt uit de geest     is het niet verwonderlijk     dat de atmosfeer waarin wij leven     steeds vervuilder raakt                en de grote klacht is: 

LEIDSE / WETERING

Komend najaar vindt op het Leidseplein een ingrijpende klus plaats, 
met veel hinder: de vervanging van het spoor op de tramkruising. Om 
aannemers en verkeer ruimte te geven, is het nodig komende zomer al 
een deel van de bomen op het Leidseplein te verwijderen. Dit zijn bomen 
waarvan in het Definitief Ontwerp voor het Leidseplein is vastgesteld dat 
deze in de eindsituatie niet terug komen.
De voorbereidende werkzaamheden op het tramkruispunt starten in 
augustus. Het slopen van de kruising gebeurt in september en oktober. 
Hoogtepunt van het werk is rond 1 november. Dan zullen tientallen 
GVB’ers en werknemers van de aannemer hier 24/7 aan het werk zijn 
om de klus zo snel mogelijk te klaren. Trams worden dan ruim een 
week omgeleid. De gehele vernieuwing van het tramkruispunt is naar 
verwachting eind dit jaar klaar.

Het wordt passen en meten om de bereikbaarheid van het gebied te 
garanderen en het werk goed uit te voeren. Daarom is het nodig in 
augustus/september het lage muurtje bij de ‘Heineken Hoek’ te slopen 
en een deel van de bomen op het terrassenplein en voor café Palladium 
op het Kleine-Gartmanplantsoen te verwijderen. Ook is verschuiving 
van tramhaltes en taxi-opstelstrook noodzakelijk om voldoende ruimte te 
maken voor de uitvoering.

De kapvergunningen zijn aangevraagd in lijn met het Definitief Ontwerp 
(zie tekening hierboven) voor het Leidseplein, zoals in 2014 is vastgesteld. 
In de eindsituatie krijgt het terrassenplein meer zon en komt er een betere 
spreiding van de bomen. Totaal worden 23 bomen verwijderd,, waarvan 
twaalf op het terrassenplein. Voor café Palladium gaan zes bomen weg. En 
langs het Hirsch-gebouw worden vijf bomen gekapt. Het is nog niet zeker 
of de bomen langs het Hirsch-gebouw ook al dit jaar worden verwijderd. 
De precieze planning van de aannemer, die in dit gebied aan het werk gaat, 
is nog niet bekend. Uiteindelijk staan er op en rond het Leidseplein straks 
45 bomen, waarvan een deel nieuw wordt geplant.
Meer weten: de aanvraag voor de kapvergunning is te vinden op:
www.amsterdam.nl/bekendmakingen
U kunt zich abonneren op de e-nieuwsbrief Vernieuwing Leidseplein. 
Deze verschijnt eens per maand:  projectleidseplein@amsterdam.nl

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden of hinder?
Frans Blüm, 06-5571 7786 Frans.Blum@amsterdam.nl

Eric van Ham, 06-1600 9798 Eric.van.Ham@amsterdam.nl
Overige vragen?  Marjanne Grotenhuis, 06 3064 4954 (ma t/m do)

Marjanne.Grotenhuis@amsterdam.nl

U kunt als buurtbewoner van het Leidseplein uw fiets gratis 
laten chippen. Met een gechipte fiets mag u vier weken 
onafgebroken uw fiets parkeren bij het Leidseplein.

Op de chip komen uitsluitend gegevens van de fiets te staan; een foto van 
de fiets, het merk en het framenummer of kleur. Hierdoor is fraude met de 
chip, of misbruik van gegevens vrijwel uitgesloten.
Elke persoon uit uw huishouden boven de zes jaar mag één fiets laten 
chippen. De chip blijft geldig zolang de regels voor fietsparkeren op en 
rond het Leidseplein van kracht zijn.

Om uw fiets te laten chippen, heeft u een barcode nodig.  Stuur een e-mail 
naar Liesbeth Aafjes, l.aafjes@amsterdam.nl met daarin de volgende 
gegevens:  uw naam , uw adres met postcode , een bewijs dat u op dat adres 
woont (uittreksel bevolkingsregister / bankafschrift). 
U ontvangt van ons na uw aanvraag een brief voorzien van een barcode. 
Met deze brief kunt u naar de fietsenstalling naast Paradiso om uw fiets te 
laten chippen. Dat kan op zaterdag en zondag van 09.00 tot 12.00 uur.
--------------------------------------------------------------------------------
In de fietsenstalling naast Paradiso loopt een proef waarbij in alle rekken  
sensoren zijn geplaatst. Zo wordt gedetecteerd of een plek vrij of vol is.
Dit is ook buiten de stalling met een vol/vrij bord te zien. Fietsers zien 
zo in een oogopslag of er nog een plek is. In de stalling zelf wordt op een 
scherm getoond wáár deze vrije plekken precies zijn. Zoeken naar een plek 
is hiermee  verleden tijd. Komend jaar wordt getest of de sensoren in de 
rekken werken zoals verwacht. 
De proef maakt deel uit van een reeks van proeven op het gebied van 
fietsparkeren. Zo zijn eerder testen gedaan naar andere bebording in de 
Fietsflat en werd met nachtelijke pop-up stallingen op de Bloemenmarkt 
getest of flexibel gebruik van het trottoir mogelijk is. 

www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsparkeren/fietsparkeerpilots

Zonnige start van de vernieuwing Leidseplein
Op zaterdagmiddag 2 april stonden we met omwonenden, ondernemers, 
bestuurders en betrokkenen stil bij de vernieuwing van het Leidseplein. 
De werkzaamheden gaan aan de komende vijf jaar veel vergen van iedereen 
op en rond het plein. En de start – de renovatie van de Leidsebrug – wilden 
we daarom niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Een koor en zangeressen van de musical Amandla! Mandela werden al 
zingend door de hekken gelaten. Hiermee namen wethouder Pieter Litjens, 
Jeanine van Pinxteren (stadsdeel Centrum) en Fenna Ulichki (stadsdeel 
West) samen met enkele bewoners de tijdelijke brug officieel in gebruik.

Werkzaamheden Leidseplein waaronder kappen van bomen

Stil Protest tegen onnodige bomenkap
Op zaterdagmiddag 14 mei stonden we met omwonenden 
en betrokkenen stil bij de groen-vernieling naast het Carel 
Willinkplantsoen aan de Ruysdaelkade hoek Stadhouderskade.

Uitgerekend op de plek met de slechtste luchtkwaliteit van 
Nederland en de grootste overschrijding van het NO2-gehalte 
volgens de EU norm, dreigt de kap van 8 bomen. Niet omdat ze 
ziek zijn, maar louter omdat ze niet zouden passen in het nieuwe 
tuinontwerp met zinken bloembakken van het Arita house, de 
nieuwe expositie- en verkoop ruimte in het in Amsterdamse school-
stijl gebouwde rioolgemaal F nabij het Rijksmuseum.

De binnentuin was al danig overhoop gehaald voordat alle 
omwonenden beseften dat zelfs de bomen bedreigd werden. 
De nieuwe huurders hadden in overleg met de buren dienen te 
handelen maar…niets van dat al.
Er zat niets anders op dan bij gemeente en rechtbank bezwaar aan 
te tekenen. Hopelijk blijft de schade zo beperkt.

De dag van de opening was de 
ideale gelegenheid om ook aan 
de relaties van Arita (waaronder 
de wethouder cultuur) kenbaar 
te maken, dat dit nieuwe 
centrum niet erg bij de tijd is. 
De mode van ‘Kaal & Leeg’ 
is achterhaald. Duurzaamheid, 
verantwoordelijkheid voor 
zuivere lucht en maatschappelijke 
betrokkenheid is een ‘must’ op 
een dergelijke locatie.          PS
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Je spreidt nacht
over de stad.
Traag en toxisch 
verglijdt de tijd
in dit zwarte uur 
waar waanzin in je tong welt.
Twijfels heersen.

Langs de rivier 
staan bomen
die niets begrijpen
dan dat
de winter ooit zal komen
een benauwde zucht 
wiegt loom
de zware groene twijgen.

De brug 
houdt het water 
in zijn wurggreep
dat vanuit de diepte 
rilt
in iedere rimpeling 
verschiet het licht
zonder jouw schaduw.

Doodstil
zonder vleugels uit te slaan
wacht je
om naar de overkant te gaan
o vogels vogeltje
uit zangverlaten tuin
zeg geen 
vaarwel
you blackbird mine.

( Vluchtende vleugels )

Erica Lastdrager

ZOMER 2016

12 deelnemers volgden de tabletcursus. De meerderheid maakte 
gebruik van bruikleentablets, zodat ze – zonder eerst zelf een 
apparaat te kopen – eerst konden nagaan of de tablet iets voor hen 
was. Uitvoerig stilgestaan bij gezondheidstoepassingen, omdat de 
tablet daarin een belangrijke rol zal gaan vervullen. Deelnemers 
zijn nu in staat om zelf hun vaardigheden op de tablet te verbeteren 
en zo nodig hulp in te roepen bij de Apple Store.

Het koffie-uurtje op de eerste donderdag van de maand om 
11:30 uur in Café Mankind. Gewoon gezellig samenzijn en elkaar 
bijpraten over dingen die in de buurt gebeuren.

De buurtborrel, ook op de eerste donderdag van de maand, maar 
dan om 17:00 uur in Café De Wetering. Dat verveelt geen moment: 
een leuke groep mensen om een glas mee te drinken.

Er zijn nog veel buurtactiviteiten waar je je bij kunt 
aansluiten: denk maar aan de museumgroep, de verschillende 
wandelgroepen, de filmclubs, de leesclubs en de vegetarische 
eetclub. 

Voor al deze activiteiten vindt u informatie op onze website 
www.stadsdorpweteringplus.nl of bel ons op 020-737 14 27.

Frans Scheen

De Stichting Stadsdorp Wetering+ wordt sinds 11 februari door 
de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)’. 
Het stadsdorp vraagt niet een vaste bijdrage aan haar deelnemers. 
Dankzij de verkregen ANBI-status kan zij een beroep doen op de 
vrijgevigheid van haar deelnemers. In de praktijk betekent dit dat 
alle giften aan ANBI’s boven het zogenaamde drempelinkomen 
volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Bij de 
belastingaangifte worden alle gedane giften getotaliseerd. Het 
totaal – onder aftrek van 1% van het drempelinkomen – is 
aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt het drempelinkomen niet. 
Voorwaarde is dan dat de schenker zich voor tenminste 5 jaar 
vastlegt via een onderhandse schenkingsakte (5 vaste jaarlijkse 
termijnen van tenminste € 50).
Deze akte kan op aanvraag door het stadsdorp worden verzorgd.

Ouderen reizen gratis met bus, tram en metro
Voor wie moet rondkomen met weinig geld is het vaak duur om er 
op uit te gaan. De gemeente Amsterdam helpt daarom ouderen met 
AOW een laag inkomen en weinig geld. Zij kunnen in Amsterdam 
gratis met het GVB reizen. Ouderen met een AOV-pas kunnen 
€70 krijgen van de gemeente als tegemoetkoming voor aanvullend 
openbaar vervoer. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor 
meer informatie, het aanvraagformulier en alle eisen. 
Geen internet? Bel naar 020 252 6000. U ontvangt het 
aanvraagformulier dan per post

Zelfstandig wonen
Voor veel mensen is het ingewikkeld om te bepalen wat er nodig 
is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en 
waar hulp gevonden kan worden. In 2015 is in opdracht van de 
gemeente een proef met wooncoaches gestart in samenwerking 
met het Amsterdams Steunpunt Wonen, de wijksteunpunten 
Wonen en de huurdersvereniging Amsterdam. De wooncoaches 
werken ook samen met de corporaties. De wooncoaches zijn er 
voor iedereen vanaf 55 jaar. Voor ouderen die direct of op korte 
termijn hulp en ondersteuning kunnen gebruiken en voor ouderen 
die nog fit zijn maar die zich alvast willen informeren over de 
mogelijkheden. 

Info op: www.wswonen.nl of www.steunpuntwonen.nl

‘ik heb niet genoeg tijd’. Wie jouw tijd bezit, bezit jouw geest. Neem bezit van je eigen tijd en je zult je eigen geest herkennen.            (José & Lloydine Argüelles)

Vijzelgracht voetgangersgebied
Voor de Openbare Ruimte boven op het Metrostation is nu een Definitief 
Ontwerp gemaakt. Er is vele jaren overleg geweest met als uitgangspunten: 
Meer ruimte voor de voetganger (Rode Loper) en minder auto’s op straat. 
Omdat door herbestratingen P-plaatsen moeten en kunnen vervallen, moeten 
deze vervangen worden door nieuwe P-plaatsen in de P-garage in de gratis 
beschikbare holle ruimte boven het diepliggende metrostation. Een definitief 
besluit om tot daadwerkelijke uitvoering van deze P-garage te komen is echter 
nog niet genomen.

Tot onze verbazing en ergernis biedt het uiteindelijke plan een onduidelijke 
menging van een nieuwe extra autoweg midden over het voetgangersplein naar 
de al veel eerder geplande drie autoliftgebouwtjes. Samen nemen zij vrijwel de 
gehele breedte van het Vijzelgrachtplein in beslag. Een smal reststrookje is voor de 
voetgangers.

Het Kerkstraatcomité heeft een voorstel gedaan de toegang naar de liftgebouwtjes 
ondergronds te maken, waar toch al nieuwe vloeren voor de P-garage gemaakt 
gaan worden. Twee korte hellingen in- en uit moeten dan extra gemaakt worden. 
De liftgebouwtjes kunnen dan vervallen. De grote winst is een volwaardig 
voetgangersgebied met allure de grachtengordel waard. Dit zou zelfs iets extra 
mogen kosten.
De gemeente heeft ons voorstel afgewezen omdat het heel duur zou zijn door een 
nieuw te maken vloer. Dit toont geen bereidheid tot positieve oplossingen. Voor 
de P-garage moeten toch vloeren gemaakt worden om de auto’s te stallen. Hiervan 
zouden enkele P-plaatsen van de 250 vervallen voor de toegang naar de liften. Bij 
een overschot aan P-plaatsen is dit geen bezwaar. 
We hebben alsnog bij het stadsdeelbestuur gevraagd een plan te realiseren volgens 
het beleid van meer ruimte voor de voetgangers in de steeds vollere stad. Dan 
hoeven we ons niet eeuwig te schamen voor de toekomst.
Het Vijzelgrachtplein ligt klaar om een prachtige aanwinst te zijn als 
voetgangersgebied.

Carlo van Someren

Wederom zorgde Peter Doeswijk voor een wonder: Ruim een dozijn bloeiende perelaars sieren de Vijzelgracht. Hij redde ze uit Vreeland waar kap dreigde en verzorgt ze in krappe bakken in afwachting van betere tijden.

Stadsdorp
Wetering+

Helaas verlaat het Franse consulaat Maison Descartes. Wat wordt de nieuwe bestemming van dat oude Waalse weeshuis? Nog droeviger is de complete opheffing van het Institut Français. Het zijn barre tijden voor de cultuur.
Nieuwkomer aan de Vijzelstraat is de Chinese online-winkel-gigant Alibaba, die met super scherpe prijzen Amazon.com wil aftroeven. Het zijn barre tijden voor winkeliers met eerlijke kwaliteits-producten.

Het beeld ‘Moeder Aarde’ van Hildo Krop in het 2e Weteringplantsoen is 
onlangs vervangen door een verse replica. Het oorspronkelijke zandsteen was 

te erg aangetast door zure regen en andere luchtvervuiling.
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                           Een kalender van 13 maanden met 20 dagen en 1 dag ‘buiten de tijd’ (25 juli) is een tijdsindeling die rekening houdt met de natuurlijke cycli.

BUURT 6

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuisstraat, Paleisstraat, 
Dam, Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en Herengracht

Stadsdorp in de zomer
Voor ons groeiende Stadsdorp Gracht en Straatjes zijn wij 
altijd op zoek naar interessante en leuke activiteiten om 
de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Zo komen 
wij ook graag in contact met ondernemers en instanties in 
onze buurt die een leuk verhaal kunnen vertellen over hun 
bijzondere bedrijf of producten. Ook hebben we behoefte 
aan locaties die groot genoeg zijn om elkaar te ontmoeten 
zoals bijvoorbeeld deze zomer in een tuin of binnenplaats. 
Naast alle leuke activiteiten, verdiepen we ons ook in de 
verandering van de zorg, wonen in de stad en volgen we de 
plannen en de ontwikkelingen in onze buurt.
Geïnteresseerd in sociale contacten en activiteiten in de 
buurt? www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 

Brand en bouw in de Wijdesteeg
Op 30 april heeft er pal achter de Spuistraat een ernstige brand 
gewoed op het bouwterrein bij de Tabakspanden. 
Daardoor is de bovenverdieping van de monumentale panden 
in de Wijdesteeg  verwoest. 

Bouwbedrijf De Nijs was hier druk bezig met de renovatie. 
Een groot deel van het werk is door de brand verloren gegaan. 
Intussen zijn de werkzaamheden hervat met de sloop van de 
verbrande onderdelen. In een deel van de betonnen vloer tussen het 
Keizerrijk en de Wijdesteeg wordt een sleuf gemaakt. 
Daar worden damwanden geplaatst. 

Contactpersoon voor de buurt 
Heeft u vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden, dan kunt 
u contact opnemen met de communicatieadviseur van het project: 
de heer Doede Jaarsma via buurt@wonenindekeizer.info of 020 
- 785 26 95. Via dit mailadres kunt u zich ook abonneren op de 
digitale Nieuwsbrief.

Huis Marseille brengt een retrospectief van Stephen 
Shore (1947). Hij staat bekend als chroniqueur van het 
alledaagse en voorloper van de kleurenfotografie in een 
tijd dat zwart/wit de norm was. Naast het dagelijks leven 
in het Amerika van de 70-er jaren portretteerde hij Andy 
Warhol en diens entourage bij hun bezigheden in the 
Factory in de jaren 60. In Oekraïne fotografeerde hij een 
paar jaar geleden overlevenden van de Holocaust. Met 
zijn werk op Instagram toont hij zich nog steeds als een 
fotograaf van deze tijd. 
Zie http://stephenshore.net www.huismarseille.nl

Heksenketel, 
dus verkeersregelaars
Het is een heksenketel, en dan heb ik het over de brug van de 
Oudezijds Voorburgwal waar Damstraat over gaat in Oude 
Doelenstraat. We vervolgen onze weg om opnieuw in een 
heksenketel verzeild te raken: bij de Oudezijds Achterburgwal, 
en zo gaat het voort: door de Oude Hoogstraat waar we bij 
de Kloveniersburgwal in een zelfde onoverzichtelijk tafereel 
belanden van onder en boven elkaar tuimelend verkeer.

De route die we hebben afgelegd – of vice versa – is in feite de 
hoofdverkeersader voor fietsers van het Westen van de stad naar 
Oost en van Oost naar West. Dat is dus een drukke route. 
Maar, er komt meer bij: gewone voetgangers, toeristen – lopend of 
fietsend - die de meest rare strapatsen uithalen, taxi’s die rondjes 
rijden, fietstaxi’s, voortrazende scooters, terwijl het tegelijkertijd 
wemelt van lopend, fietsend en autorijdend verkeer dat vanaf de 
drie grachten probeert de hoofdfietsverkeerader van Dam naar 
Anthoniebreestraat over te steken. 
Het is dus niet overdreven om te spreken van onoverzichtelijke en 
gevaarlijke kruisingen, zes in getal. 

Ga maar na: bij elke brug aan de even en oneven kant van 
de Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal en 
Kloveniersburgwal één; met als gevolg bij elke kruising even zo 
vele mogelijkheden om onderste boven gereden te worden of te 
botsen op een medegebruiker van de weg die onverwacht opduikt.
Het lijkt me een slecht, en onveilig idee, om deze ‘gezellig’ ogende 
maar gevaarlijke situatie te laten voortbestaan. 

Kan dat opgelost worden om slachtoffers te voorkomen? 
Natuurlijk. Plaats op elk van de zes hoeken bij de bruggen een 
verkeersregelaar, om een beetje orde te brengen in de chaos. 
Uiteraard is daar een prijskaartje aan verbonden. 
Laten we eerlijk zijn: dat is niet duur als we beseffen dat we te 
maken hebben met een hoofdverkeersader van fietsers, in een van 
de meest drukke delen van hartje Amsterdam. 

P.S. Dan spreek ik nog niet eens over de motoren die met open 
knalpot over onze grachten op en neer scheuren. 
Waar hebben we het aan te danken dat we ons dit hemeltergende 
lawaai moeten laten welgevallen?

Joost Smiers

Stephen Shore 
Huis Marseille 10 juni – 4 september

Ginger Shore, Causeway Inn, Tampa, Florida, 17-11-77

Rustpunt 
woensdagavond 
in de Oude Kerk
 
Rustpunt woensdagavond is een wekelijks weerkerende 
gelegenheid (19:00 tot 21:00) van de Oudekerkgemeente om 
te genieten van de ruimte en de rust in het oudste gebouw van 
Amsterdam, de Oude Kerk. De toegang is vrij, men kan op elk 
moment binnenlopen en weggaan. 
Elke woensdagavond zijn Amsterdammers en toevallige 
voorbijganger welkom in de Oude Kerk om een kaarsje te branden, 
een gebed op te schrijven en tot rust te komen. Ze kunnen luisteren 
naar de organist en naar de repetitie van de cantorij (het koor). 
Om 21 uur wordt er afgesloten met een kort gezongen avondgebed.

Vrijwilligers gezocht
Om de continuïteit van deze avonden te waarborgen is de 
Oudekerkgemeente op zoek naar mensen die willen helpen dit 
rustpunt mogelijk te maken. Praktisch houdt dit in dat je meehelpt 
met het klaarzetten van de spullen en het openen van de kerk. 
Tijdens de avond heet je mensen welkom, leg je hen uit wat de 
mogelijkheden zijn en ben je beschikbaar voor vragen of gesprek.
Vind je het leuk om een rustpunt te helpen aanbieden in een van de 
drukste wijken van de stad? Geniet je van gesprekken met nieuwe 
mensen en lijkt het je wat om eens in de zoveel tijd hierbij te 
helpen? 

Mail naar info@oudekerk.amsterdam t.a.v Esther van der Velden. 
Bellen mag ook: 06-4263 0992.

Kom op: Doe er zelf wat aan!
Aan de flora - en faunawet, die broedende vogels en hun 
kuikentjes beschermen tegen mensen die dat niet van nature 
doen, houdt zelfs een wethouder in Amsterdam zich liever niet. 
“...zeer verrast over stilleggen van werkzaamheden......Maar we 
hebben HELAAS de flora-en faunawet te respecteren.” 
Alsof de lente niet regelmatig terugkerende broedende vogels 
met zich mee brengt.

Een woningbouw corporatie had in het broedseizoen ook geen 
rekening gehouden met een broedende merel in de klimroos 
van een geveltuintje. De steiger kon niet geplaatst, de roos niet 
gesnoeid, want gelukkig hielden de schilders zich wel aan die wet.
De contactpersoon bij de corporatie vond het maar niks, die merel 
kon echt wel opzouten en elders opnieuw een nestje bouwen.
Jammer dat die zelfde persoon niet vóór het broedseizoen de 
bewoner op de hoogte had gesteld, dan was de roos op tijd 
gesnoeid en het merelnestje elders gebouwd.

Dat de hoogwerker die toen de steiger moest vervangen, talloze 
takken van twee fris uitlopende hazelaars deed sneuvelen, “dat 
hoort erbij”, werd gezegd, terwijl dit de bomen voor de rest van 
hun leven littekens geeft en enorme vorm verandering.
Hoogste tijd dus dat bouw- en onderhoud werkzaamheden 
begeleiding krijgen van natuur bewustzijn in de praktijk.
De waarde van de natuur is niet in euro’s te bevatten.
Met schone aarde, water en lucht rekening houden, dat valt niet af 
te kopen. Vervuiling en vernieling voorkomen kan wel. 

Wees toch aardig voor de Aarde. 
Anders gaan we met z’n allen naar de Maan!  

                     CTvM

CTvM
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Statige oude bomen, zeldzame planten, fraaie tuinhuizen en 
zowel klassieke als nieuw aangelegde tuinen zijn te bewonderen 
in de besloten percelen, die zelden voor het publiek toegankelijk 
zijn. Ook de toegang tot de tuinen door de 17e en 18e eeuwse 
grachtenhuizen is de moeite waard. U krijgt de unieke kans een 
wandeling te maken langs de groene oases van de stad.

Openingstijden van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Toegangsprijs: passe-partout € 20,00 
Voorverkoop via webshop Museum Van Loon: 
www.museumvanloon.nl/webshop € 18,00

De opbrengst van de Open Tuinen Dagen is bestemd voor het 
Grachtentuinen Fonds. 

In het passe-partout staan alle adressen met een korte 
beschrijving
Verkoop/startadres o.a. Museum Van Loon, Keizersgracht 672

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

Solitaire bijen – onmisbaar in de tuin
Insecten zijn enorm belangrijk voor de mens. Neem 
bijvoorbeeld bijen. Ze maken niet alleen honing, maar spelen 
daarnaast een essentiële rol in ons ecosysteem. Greenpeace 
luidde onlangs wederom de noodklok over de toenemende 
bijensterfte in ons land. Dat de bijenpopulatie krimpt is 
een ramp en een bedreiging voor het voortbestaan van vele 
planten, kruiden en fruitbomen. U kunt deze nuttige beestjes 
helpen door ze een nestplaats en voedsel te bieden in uw tuin.

De honingbij is bij iedereen wel bekend, maar een groot deel van 
de bijenpopulatie wordt gevormd door solitaire bijen. Deze vlijtige 
bestuivers, ook wel wilde bijen genoemd, leven in tegenstelling 
tot de honingbij niet in kolonies. Omdat ze geen volk hoeven te 
verdedigen steken ze niet en zijn ze veilig voor mens en dier. De 
solitaire bij leeft slechts enkele weken, maar doet in die korte tijd 
enorm veel voor de biodiversiteit in uw tuin.

Door intensieve landbouw, het verwijderen van heggen en 
het verdwijnen van heideterreinen is het voor de solitaire bij 
steeds moeilijker om een goede nestplaats te vinden. Van 
een insectenhotel in uw tuin zal dan ook dankbaar gebruik 
worden gemaakt. Vivara biedt verschillende insectenhotels die 

voornamelijk niet-agressieve, rode metselbijen aantrekken. 
Hang een insectenhotel op een beschutte, zonnige en vooral luwe 
plek met veel bloeiende planten in de omgeving. Het is een leuk en 
leerzaam schouwspel om te zien hoe bijen eerst stuifmeel achter 
in het buisje van het insectenhotel stoppen. Daarna leggen ze er 
hun eitjes en sluiten het buisje aan de buitenkant af. Als het eerst 
gelegde eitje uitkomt, voedt de larve zich met het stuifmeel. 
Pas als het laatst gelegde eitje uitgekomen is, kan de uitgang 
worden geopend en komen alle bijtjes naar buiten.

Bijen kunnen niet leven zonder bloemen en bloemen produceren 
geen zaad en vruchten als ze niet zijn bestoven door bijen. U kunt 
helpen deze cyclus in stand te houden door bijenplanten in uw tuin 
te zetten. Favoriet bij solitaire bijen zijn onder andere lavendel, 
rode zonnehoed en tripmadam. Maar Vivara levert nog veel meer 
diervriendelijke planten die zorgen voor leven en kleur in uw tuin. 
Al deze planten worden rechtstreeks vanaf eigen veld verzonden. 

Vivara werkt nauw samen met verschillende natuurbeschermings-
organisaties waaronder Vogelbescherming Nederland en 
Natuurmonumenten. Een deel van de opbrengst wordt afgedragen 
aan deze organisaties.

www.vivara.nl.

Nou meende ik toch gehoord te hebben dat u zo uw best doet 
om de stad een stukje mooier en beter te maken. Het begon 
zo goed met het deelnemen aan de kunstroute Gespuis in de 
Spuistraat in 2013. 
Een paar leuke tentoonstellingen en lichtkunst op de ramen 
tijdens het 1e deel van de verbouwing. 
Echt een aanwinst voor de buurt!

Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Is er een nieuwe 
directie? Activistische buitenlandse aandeelhouders? Kerstboom 
BV’s op de Kaaimaneilanden? Wie van u  heeft bedacht dat u zich 
nu al jaren lang de openbare ruimte zo maar mag toe-eigenen? 
Ik dacht toch dat we samen, de buurt en uw hotel er iets moois van 
zouden maken. Geheel tot uw dienst! 

U maakt er de afgelopen jaren echt een puinhoop van en heeft 
zich de openbare ruimte voor uw ingangen geheel toegeëigend. 
Twee zijden van de Spuistraat en soms ook nog de stoep voor de 
supermarkt. De bouw duurt eindeloos en heeft tenminste al 1 boom 
het leven gekost. De doorgang belemmert u dagelijks, is het niet 
met bouwmaterialen en bouwverkeer, dan is het ook nog eens met 
de illegale fietsenuitstalling bij uw ingang en het vele meters lange 
zwart tapijt, afgezet met VIP koord. 
Tussen de fietsen, het afgezette tapijt, de opbreking bij uw kelder 
en de taxi’s blijft nauwelijks loopruimte over. De overkant is ook 
al bezet door uw verbouw en het verlegde fietspad. Ook al krijgt u 
(nog) geen handhaving aan de deur dat betekent nog niet dat u zich 
zo maar hele stoepen voor eigen gebruik in bezit mag nemen. 
Dat is dus OPENBARE RUIMTE!

Op een verzoek om in contact te treden voor een oplossing 
en het verzoek om de schade te herstellen d.w.z. een nieuwe 
boom te planten reageert u niet. Net zomin als toen ik bij de 
uitvoerder (baas op de bouwplaats) meldde dat de plaatsing van de 
bouwcontainers en het hijsen daaruit de bomen schaadde. 
Men ging gewoon op de oude voet door en nu is de boom dood!

En weet u wat nou zo jammer is: de buurt wil best met u 
meedenken over oplossingen, maar dan moet er wel communicatie 
mogelijk zijn. Het stadsdeel stelt als eis dat u iets moet bijdragen 
aan de buurt, maar na het goede begin is daar niets meer van te 
merken, wij buurtbewoners en andere passanten kunnen barsten.

Wel eens het Parool gelezen of ander nieuws over Amsterdam? 
Het debat over de drukte, de doorgeslagen balans? Helaas bent u 
lang niet de enige die bijdraagt aan de verstoring van de balans in 
de stad. Elke illegale terrasstoel levert jaarlijks 15.000,- aan omzet 
op. Tel uit je winst. Gedrag zoals ook u ten toon spreidt hangt ons 
Amsterdammers de keel uit. Het misbruik! Alles voor de eigen 
portemonnee. En wij maar gids spelen voor uw gasten! 

Hotels geven geen overlast wordt vaak gesteld. Was het maar 
waar! Straks nog meer vrachtwagens die moeten lossen. 
Nu de schier eindeloze bouwactiviteiten, illegale rij huurfietsen 
en rondhangende taxi’s. ‘Gasten’ die hun huurfietsen midden op 
de stoep pleuren, de doorgang belemmeren en ons al lallend en 
schreeuwend en ons uit de slaap houden.

Zie deze open brief als een kritisch uitgestoken hand. Samen 
kunnen we toch iets veel mooiers en beters van ons aller openbare 
ruimte maken!

Amsterdammeren

Open Brief aan Hotel W

Dertig Jaar Open Tuinen Dagen 
aan de Amsterdamse grachten
17, 18, en 19 juni
Met veel plezier maken we u attent op de Open tuinen 
Dagen Amsterdam.

Tijdens het derde weekend van juni openen meer dan 30 
tuinen van zowel particulieren als instellingen hun deuren 
weer voor het publiek. Het thema voor 2016 is Dertig Jaar 
Open Tuinen Dagen aan de Amsterdamse Grachten. 
Aan de Amsterdamse grachten, tussen Brouwersgracht en 
Amstel zijn die dagen de mooiste tuinen voor het publiek 
opengesteld. 
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De Binnenk ant

Huurverhoging per 1 juli 2016
De huurverhogingspercentages per 1 juli 
2016 zijn vastgesteld. De huurverhoging 
zal ondanks eerdere bezwaren ook dit jaar 
inkomensafhankelijk zijn. 
Voor inkomens t/m €34.678 zal een 
maximale verhoging van 2,1% gelden. 
Huishoudens met een inkomens t/m €44.360 
kunnen maximaal 2,6% aangezegd krijgen 
en boven de €44.360 geldt een percentage 
van maximaal 4,6%. 
Wel moet de verhuurder een verklaring van 
de Belastingdienst meezenden. 
Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten 
dient u het huurcontract er op na te slaan. 
Via een tool op www.huurverhoging.nl 
kunt u zelf bepalen of de huurverhoging 
redelijk is. Uiteraard kunt u met uw vragen 
over de huurverhoging ook terecht bij 
het huurteam en woonspreekuur van het 
WSWonen Centrum.

Start Projectteam Energie en 
woningverbetering
In april is een speciaal projectteam gestart 
bij de wijksteunpunten om bewoners te 
helpen om initiatieven ‘energiebesparende 
woningverbetering’ te realiseren. 
Het gaat dan om isolatie, zuinig verwarmen 
en/of opwekken van energie. 
Op dit terrein is nog veel inzet gewenst in 
Amsterdam, met haar relatief oude en deels 
nog slecht geïsoleerde woningvoorraad. 
Heeft u interesse? Meld u dan aan!
De ondersteuning focust zich voor 2016 
op de vier stadsdelen waar de verouderde 
woningvoorraad het grootste is (Oost, 
Centrum, West en Zuid). Als er zich 
kansrijke initiatieven uit andere stadsdelen 
melden, maken we ruimte om deze te 
ondersteunen. Het Projectteam ondersteunt 
bewonersgroepen bij de voorbereiding, 
het opstellen van een voorstel, gesprekken 
met betrokken, subsidieaanvragen en het 
vastleggen van de afspraken. Voor 2016 
is het doel om 9 grootschalige initiatieven 
(25 of meer woningen) en 14 kleinschalige 

initiatieven (tot 25 woningen) te begeleiden.
Het uitgangspunt van de ondersteuning is 
het tot stand brengen van samenwerking 
tussen huurder(s) en verhuurder, dan wel 
de beheerder en de VvE-leden, inclusief de 
eventuele groot-eigenaar (eigenaar met meer 
dan de helft van de stemmen).
Heeft u een vraag of verzoek aan het 
projectteam? Neem dan contact op met 
het WSWonen Centrum (020) 622 42 88 / 
centrum@wswonen.nl

Eigenaar-bewoners en de VvE
Sinds begin dit jaar adviseert het 
Wijksteunpunt Wonen Centrum ook 
eigenaar-bewoners die deel uitmaken van 
een Vereniging van Eigenaren (VvE). 
Op donderdagavond 16 juni geeft het 
WSWonen Centrum een basiscursus over 
het hoe en wat rondom de VvE. Wat is 
een VvE nou eigenlijk en waar moet je als 
eigenaar rekening mee houden? 
Heeft u vragen over de functie van een VvE, 
wat wel en niet is toegestaan volgens de 
splitsingsakte en het modelreglement, dan 
kunnen wij u daarover informeren. Ook als 
het gaat over energiebesparing en onderhoud 
van het pand of het complex waar u woont.
De voorlichtingsbijeenkomst van 16 juni 
vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden 
in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Er is plaats voor maximaal 30 personen, dus 
wij verzoeken u om zich van te voren aan te 
melden. Dat kan via centrum@wswonen.nl.
U kunt ook naar ons spreekuur komen.

Woonspreekuur      622 42 88
Voor alle vragen over huren en wonen kunt 
u elke woensdag van 14-17 uur en van 19-
20 uur terecht op het Woonspreekuur, 
Recht Boomssloot 52.

Huurteam               421 48 68
Voor vragen over huurprijs- en onderhouds-
procedures kunt u bellen met het Huurteam 
Binnenstad   

www.wswonen.nl/centrum
centrum@wswonen.nl

We zijn wat we herhaaldelijk doen                                                                                           Bron:  Aristoteles

Verschijnt 4x per jaar

Spreekuur Kinderopvang door Gastouders van Oppas.nl
Iedere woensdag 14 tot 16:00 uur, Nieuwe Doelenstraat 55
Gastouders zijn particulieren die thuis of bij de ouders thuis kinderen opvangen en die ten minste 
beschikken over het diploma Zorg en Welzijn niveau 2 en landelijk zijn geregistreerd. 
Ben je je als gezin aan het oriënteren op kinderopvang en vraag je je af of een meer huiselijke 
opvangsituatie als bij een gastouder, een reëel alternatief is? Kom even langs.

Opbellen mag ook. Ronald Goedhart: 06-4704 9605.

Cannabis Bevrijdingsdag is een gratis toegankelijk 
protestival, dat sinds 2009 wordt georganiseerd door het 
Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). 

Naast artiesten, sprekers en Dj’s uit binnen- en buitenland 
is er een Hennepmarkt, een Cannabis Filmfestival in de 
grootste ger (Mongolische nomadentent) van Europa, een 
reggae en dub area met sound systems, een Vape Lounge 
en een bijzonder aanbod kleine cateraars.

info: www.cannabis-bevrijdingsdag.nl

Zondag 12 juni: Cannabis Bevrijdingsdag, Flevopark 14-22u

‘het meest relaxte festival ooit’

Zingen rond een Kampvuur
Zaterdag 2 juli, vanaf 21.00 uur.

info@ movingthroughmusic.nl
www.movingthroughmusic.nl

Voor zang liefhebbers, uit verleden, heden en toekomst, 
van (koor-dirigente) Barbara Wessel. 

Nog bij daglicht, studeren we de liedjes in, 
daarna zingen we ze voor de sterren in het donker.

Wel eerst aanmelden: 

Meer info en inschrijven:
www.openluchttheater.nl

Amsterdam in Gesprek
De historische zondagmiddagsalon in het
Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32

Elke 1e en 3e zondag van de maand worden 
gastsprekers geïnterviewd over de Amsterdamse 
geschiedenis.
De toegang is gratis. Aanvang: 15 uur

Zondag 5 juni: Amsterdams roze erfgoed
Met Gert Hekma (docent homo- en lesbische 
studies aan de Universiteit van Amsterdam)
Zondag: 19 juni
Met de Stadstekenaar van 2016 en Gijsbert van 
der Wal (kunstjournalist)

Gratis Prince-memorial in de Melkweg
Opeens ook veel ouderen op de dansvloer

Een gedenkwaardige belevenis




