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Oplage: 23.000-Verschijnt 5x per jaar-Onafhankelijke uitgave van
de bewoners en voor de bewoners van de binnenstadsbuurten:
Groot Waterloo | Buurt 6 | Amstelveld | Leidse|Wetering

Groot Waterloo

KLACHTEN op
Koninginnedag?
Bel ook Wijkcentrum d’Oude Stadt!
Tel 638 22 05 van 11.00 – 23.00 uur
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Veel bewoners van de binnenstad hopen op een niet al te zonnige
Koninginnedag. Want naast vrolijk feestgedruis, zorgt Koninginnedag ook voor

Buurt 6
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overlast. Als u bijvoorbeeld stapelgek wordt van die dreunende beat, belt u de
Dienst Milieutoezicht (tel 551 34 56). Bij een opstootje belt u de politie (tel 0900
88 44) en bij overlast op het water Binnenwaterbeheer (tel 625 00 99).
Wijkcentrum d’Oude Stadt onderzoekt op Koninginnedag wat er wordt gedaan
met de klachten van bewoners. Wordt u serieus genomen? Komt er iemand
langs? Vermindert de overlast?
Om hiervan een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vraagt Wijkcentrum d'Oude
Stadt iedereen om hun ervaringen met de handhavende instanties te melden.
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Zowel negatieve als positieve ervaringen. Het wijkcentrum kan dit onderzoek
alleen goed doen met uw hulp! De uitkomsten worden aangeboden aan stadsdeel Centrum.Wij zitten op Koninginnedag tussen 11.00 en 23.00 uur bij de
foto: Buro Blauwbrug

Amstelveld

telefoon om uw ervaringen te noteren. www.oudestadt.nl
nagdacht kon worden.

Vertrek Openbare Bibliotheek van
Prinsengracht zorg voor omgeving

Wethouder Hooijmaijers vond het in
zijn antwoord aan Buurt6 ’weinig
zinvol om een visie te geven op de
pagina

toekomstige invulling van het
gebouw’. In het concept bestemming-

Open
Podium

C
Vertoon je kunsten voor een publiek.

Rob Linders het geluid. Zelf een keertje

Iedere artiest heeft maximaal tien

op het open podium spelen? Meld je

minuten ter beschikking. Vooral `niet

aan bij a.keja@welzijnbinnenstad.nl

alledaagse’ artiesten zijn zeer wel-

of bel Annemarie op 421 85 87

kom. Denk daarbij aan theater, dans,

(maandag t/m donderdag

one-acters e.d. Ook multimedia-
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plan dat toen in de raad kwam, stond

nieuwe bibliotheek, en groter, maar

Hergebruik, kraak,
sloop?

niet dichterbij de bewoners. De nieu-

Toen het gebouw te koop was, had de

pelijke doeleinden’. In het definitieve

de IJ-oevers. Het gebouw aan de

we bibliotheek heeft een regionale

gemeente, nu Stadsdeel Centrum,

plan werd het ‘gemengde doeleinden’

Prinsengracht blijft leeg en

functie.

geen belangstelling. Het pand werd

en ‘niet wonen’. Voor de buurt een

eenzaam achter.

Om die reden heeft Van Velzen ook

verkocht aan de onroerend goed

open eind bestemming.

De bewoners in de binnenstad

nooit een poging gedaan om de OBA

makelaar Lüske, die een paar jaar

Bewoners maken zich zorgen om de

Op 7-7-2007 is het dan zover dat de

zegt directeur Van Velzen van de

Openbare Bibliotheek (OBA) aan de
Prinsengracht gaat verhuizen naar

hebben geen bibliotheek meer, want

aan de Prinsengracht te behouden. De

geleden vermoord werd. De huidige

komende leegstand, en het ontbreken

in een omtrek van 1,5 km is er geen

politiek was voor de nieuwe biblio-

eigenaren zijn de erven Lüske, die er

van een goede bestemming voor het

‘Openbare Leeszaal’ meer. Even een

theek ‘met landelijke uitstraling’, vlak

nog geen plannen mee hebben.

pand. Wat zijn de opties? Kraak,

12.00-17.00).

Redactieadres

boek halen, bijvoorbeeld met de

bij het centraal station en ‘voor ieder-

De bewoners hebben vanaf 2002

sloop/ nieuwbouw, hergebruik, Stads-

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam
telefax: 020 - 638 40 26
e-mail: post@binnenkrant.nl

kinderen, of snel naar de geweldige

een bereikbaar’. Het idee van de

suggesties gedaan aan het bestuur

deelkantoor?

muziekbibliotheek (een deel van de

bibliotheek in de buurt van bewoners

voor de bestemmingen( kleine buurt-

Een bewoonster had alvast sloten op

Toonkunst-collectie kun je zo uit de

werd door Van Velzen al heel snel na

bibliotheek, ateliers, muziekoefen-

de ramen laten zetten. We hopen dat

kast halen en inkijken) is er niet meer

zijn aantreden losgelaten.

ruimtes, sociale woningbouw, hotel)

bestuur en politiek zich bewust zijn

Redactie

bij. Het wordt allemaal veel beter

van de bibliotheek, waar vijf jaar over

van hun mogelijkheden.

artiesten kunnen zich aanmelden.

Gewoon publiek is natuurlijk ook wel-

(Recht Boomssloot 52) heeft al enige

Jan Meng presenteert, Frans van

kom op elke 3e vrijdag van de maand

jaren een Open Podium.

Barschot verzorgt de belichting en

om 20.00 uur. Een kaartje kost € 4.

Jos Louwman van het fietsenverhuurbedrijf MacBike heeft

Ria Janssen reageerde op hetzelfde stuk met de opmerking

laten weten zich ‘erg gepikeerd’ te voelen door ‘het stukje

‘hoe het mogelijk is dat er een advertorial van meer dan

van Michiel Hennus’ in de Binnenkrant van februari, dat

een kwart pagina aan het Zwarte Fietsenplan wordt

Kees Schiferli (Hoofdredacteur)
Cor van Snippenberg, Leonard Harten,
Ulrike Weller, Paul Spoek,
Margriet van der Helm,
Albert Jan Tuijn

geheel gewijd was aan Het Zwarte Fietsenplan. ‘Wat mij

gewijd zonder de vermelding ‘advertorial’.

Ria Nijland

Zwarte fietsen

Fotografie
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Leidse|Wetering

toch als bestemming ‘Maatschap-

De Binnenk®ant verschijnt 5x per
jaar onder auspiciën van
Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Buurtcentrum De Boomsspijker
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Nieuw initiatief:

een geveltuinendag

Tekening

Speciaal voor bewoners van de

Bovengenoemde organisaties hebben

Er zijn muzikale optredens door

aanleggen, neemt u dan hierover

Reactie van de redactie.

Robert Kaptein (www.peleia.eu)

Burgwallen, Nieuwmarkt en de

de handen ineen geslagen om de aan-

bewoners van het hof, accordeonist

contact op met het Wijkcentrum.

Een ‘advertorial’ was het zeker niet (zie ook hierboven), maar

Jeroen Vernooij

Waterloopleinbuurt hebben

leg en het onderhoud van geveltuinen

Jan Petri en een koor.

Vraag naar Veronika Esser (tel. 638 22

Reactie van de redactie.

dat het mede door de ruimte die het stuk werd toebedeeld, die

Opmaak

Wijkcentrum d’Oude Stadt, de

te stimuleren en waar dat niet kan

En als medebewoner van het

05) of kom langs. Dat kan dagelijks

Uiteraard onbedoeld verwoordt Louwman hier de reden dat de

indruk heeft gewekt, valt te betreuren. Er is echter wel een

Druk

Boomsspijker en de Sector Openbare

alternatieven aan te dragen.

J.W. Siebbeleshof zal het Centrum van

van half tien tot twee uur. Een mailtje

1.50 meter doorloopruimte overblijven;

Binnenkrant het artikel van Michiel Hennnus heeft geplaatst

reden voor, namelijk dat er niet meer kopij beschikbaar was

Drukkerij Dijkman Offset, Diemen

Ruimte van het stadsdeel

Ouderen de Flesseman zijn tuin en

sturen kan natuurlijk ook. Adresseer

u bent en blijft verantwoordelijk voor

zoals deze het heeft aangeleverd. Het is zuiver op persoonlijke

voor de twee Leidse Wetering-pagina’s. Normaal gesproken

Advertenties

Amsterdam Centrum een geveltui-

Kramen en optredens

restaurant openstellen voor bezoekers

dit aan wijkcentrum@oudestadt.nl,

het onderhoud; geen bomen; goed

titel geschreven, en aan censuur doet de Binnenkrant niet.

zou ook de erbij afgedrukte foto ook nooit die afmetingen heb-

Verspreiding

nendag georganiseerd. Deze heeft

Op zaterdag 12 mei zullen kwekers, de

van deze markt. Zij vieren namelijk

t.a.v. Veronika Esser.

snoeien en toestemming van de huis-

ben gekregen.

Verspreid Express

plaats op 12 mei van 11.00 tot 16.00

Hortus, een plantendokter, stokrozen-

op 12 mei de Dag van de Verpleging.

U kunt zich aanmelden voor een

eigenaar voor klimplanten.

uur op het J.W.Siebbeleshof.

kenner Monica Metz en andere

De Flesseman en de Weegschaal zullen

geveltuin tot eind april en u krijgt

Geveltuinen en bloemen op balkons,

specialisten het Siebbeleshof bevolken

ervoor zorgen dat u ook iets kunt

bericht als uw tuin aangelegd gaat

Wij heten alle plantenliefhebbers uit

aan vensterbanken en op de stoep

achter kramen. Er zullen speciaal

drinken en eten.

worden door de sector Openbare

de Burgwallen, Nieuwmarkt en

vormen in het centrum van de binnen-

samengestelde schaduw- en zonpak-

Ruimte. Aan de aanleg zijn geen

Waterloopleinbuurt op 12 mei van

stad samen met de aanwezige bomen

ketten te koop zijn voor uw geveltuin.

kosten verbonden. Planten kunt u

harte welkom en wij hopen dat deze

en struiken het enige groen in dit

De Boomsspijker verzorgt een gevari-

Belangrijkste
voorwaarden

kopen op 12 mei.

dag de eerste in een lange reeks zal

gebied. In een enkele straat kun je

eerd kinderprogramma met o.a. teke-

Tot slot de geveltuin zelf! Heeft u

De belangrijkste voorwaarden voor

worden van een feestelijke start

jezelf in de zomer bijna buiten wanen.

nen en natuur-en milieuexperimenten.

nog geen geveltuin en wilt u er een

een geveltuin: op de stoep moet

van de lente.

vooral steekt, is dat de Binnenkrant zo’n eenzijdig verhaal
plaatst. Vrijheid van meningsuiting zeker?

Gassan Diamonds is gevestigd in de
oudste, voormalig door stoom
aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam

Buro BlauwBrug (www.blauwbrug.nl)

e-mail: adverteren@binnenkrant.nl

Kopij

Voor rondleidingen zeven dagen
per week geopend
Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175
020- 622 53 33 www.gassandiamonds.nl
SPONSOR
VAN DE

Ondersteuning redactie

BINNENK ANT

Binnenk®ant #39 verschijnt begin
juli
kopij inleveren vóór 5 juni 2007.
De Redactie heeft de inhoud van de
Binnenk®ant met zorg samengesteld.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het
zijn dat gegevens veranderd zijn of
onjuist zijn weergegeven.
De redactie kan hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

foto: Buro Blauwbrug
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Groot
Waterloo

GROOT WATERLOO
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GROOT WATERLOO

Een wandeling door de
Nieuwe Uilenburgerstraat (vervolg)

‘Chillen’ in de buurt
OVERPEINZINGEN en goede raad van de politie
Als politieman maak je vrienden en vijanden. Wanneer je iemand een bekeuring geeft voor het fietsen door het rode

Groot Waterloo wordt begrenst door
Amstel, Nieuwe Herengracht, Oosterdok,
Oude Schans en Zwanenburgwal

licht ben je de gebeten hond. Wanneer je daarentegen een waarschuwing geeft dan ben je een toffe peer...

Joods
Historisch
Museum
helemaal open

april 2007
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Buurtnieuws
Van onze correspondent Ronald Regensburg

Bestemmingsplan
Door de storm in januari later dan eerst gepland, was op 15 februari de

We staan op de Peperbrug en kijken

gecombineerde informatie- en inspraakavond over het concept van het

naar rechts de straat in. We zien

ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo, waarvan het gebied precies

daar een aaneengesloten blok

onze buurt beslaat. Het plan is een conserverend plan, passend binnen het

woningen ontworpen door

beschermd stadsgezicht dat het centrum van Amsterdam is.

Mejuffrouw Jacoba Mulder voor de
Handwerkervriendenkring in 1927.

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. Er kon zowel mondeling

Deze wijsheid haal ik uit het boek

als schriftelijk worden gereageerd. Door een aantal aanwezigen werd

Uilenburg 70 jaar 1926–1996. Er

betoogd dat aan het Masterplan Wibautas meer gewicht wordt toegekend

staat een foto van het complex in uit

dan op basis van de status van het Masterplan gerechtvaardigd is. Ook,

de dertiger jaren. Het ziet er vredig

terwijl volgens de plankaart het Mr. Visserplein bovengronds niet

uit . Maar dan sla ik de bladzij om

bebouwd zal worden, vonden meerdere insprekers dat op het Mr. Visser-

en zie nevenstaande foto van een

plein wel een gebouw zou moeten komen, zoals de bedoeling was in

razzia op de Joodse bewoners. Het is

eerdere plannen voor de VaRa-strook. Voorts werd door bewoners uit de
foto: NIOD

Op 23 februari j.l. opende het JHM, uitgebreid met de Nieuwe Synagoge,

een ongedateerde Duitse foto via

de Obbene Sjoel en de Dritt Sjoel, zijn poorten.

Amerika en Engeland bij het toen-

Louis Salomon Cousin, Engeltje

Fransman-Arbeid, Samuel Roodveldt,

voor dat gebied waren ingevuld. Helaas was niet tevoren duidelijk genoeg

malige RIOD, nu NIOD geheten

Cousin-Roselaar, Maurice Cousin,

Gerrit Kijl, Naatje Kijl-Pront, Esther

uitgelegd waar het bij een bestemmingsplan om gaat, waardoor nogal

terecht gekomen. Het NIOD gaf

Abraham Cousin, Emanuel Cousin,

Kijl, Sara Kijl, Hartog Kijl, Salomon

wat inspraakreacties betrekking hadden op zaken die in een bestemmings-

toestemming de foto in deze krant

Mozes Slap, Abraham Fransman

David Kijl, Abraham Schelvis, Naatje

plan niet worden geregeld, zoals inrichting van de openbare ruimte en

te publiceren. Dit bracht me op de

Naatje Fransman-Voet, Alida

Schelvis-Brilleman, Rachel

verkeerscirculatie.

gedachte de namen van deze ge-

Fransman, Isaac Fransman, Jansje

Schelvis,Henry Schelvis, Betsy

deporteerde en vermoorde mensen

Fransman, Salomon Fransman,

Schelvis, Sophia Schelvis, Louis

In de komende maanden zullen nog voor de ‘Brand/Y/Foelieblokken’ nieu-

te achterhalen.

Samuel Barend, Chaje Hence Barend-

Schelvis, Samuel Jacobs, Greta Gobets-

we stedenbouwkundige uitgangspunten worden vastgesteld, waarover een

Via www.joodsmonument.nl vond ik

Mechlovits, Esther Barend-Naarden,

Jacobs, Esther Jacobs Weenen, Simon

aparte inspraakbijeenkomst zal worden georganiseerd. Naar verwachting

de namen van de mensen die

Leentje van West-Lindeman, Betje van

Hoed, Rosalina Hoed-Pront, Sara

zal het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo in september/oktober

woonden in de Nieuwe Uilenburger-

West, Hijman van West, Izak van

Hoed, Mozes David, Leentje David-

6 weken ter visie worden gelegd. In die periode kan men mondeling of

straat 2–66. De omvang van de

West, Barend van West, Levie

Scholte, Levie David, Gretha David,

schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (mening geven). Later (naar ver-

gruwelijke misdaad tegen de mens-

Schouten, Esther Schouten-Mendels,

Hartog David, Betje Slap, Raphaël

wachting in januari/februari) kunnen de zienswijzen mondeling worden

heid laat zich hier beklemmend zien.

Abraam Joina Silbersten, Marianne

Prins, Mietje Prins-Pront, Ida Prins,

toegelicht tijdens de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen

Silberstein-Kanes, Philip Silberstein,

Izaak Waas, Elisabeth Waas-Pront,

van de stadsdeelraad.

Mozes van Sister, Jetje van Sister-

Victor Silberstein, Sara Gaarkeuken-

Mozes Pront, Jacob Appelboom,

RN
Politiebureau IJ-tunnel: Tim van der Velde en Cobie Helder

RN

Ook zijn er burgers die je op straat

dit ook van mijn netwerk en dat doet

Valkenburgerstraat blijft dalen;

aanspreken: “Bent U de buurtagent?

mij goed. Ik zie dat het aantal drugs-

•vooral auto’s met buitenlandse

Ik wilde U iets vragen!” Zo ontstaan

verslaafden minder wordt en dat

de beste contacten; gewoon tussen

steeds meer veelplegers voor langere

twee mensen die zich betrokken

tijd in de cel belanden. Ik merk ook

kentekens worden opengebroken;

•de politie mensen waarschuwt om
niets in de auto te laten liggen;

omgeving van de Foelieblokken betreurd dat in het concept nog geen plannen

voelen bij de buurt.

dat hulpverleningsinstanties steeds

Sternfeld, Isaac van Sister, Aaltje van

Gaarkeuken, Salomon Groen, Sientje

Helena Appelboom-Hartog, Marcus

Reconstructie Mr. Visserplein

Het geheel is ontworpen door de architecten van UNStudio en het moet gezegd:

Afgelopen jaar heb ik dit soort

meer hun verantwoordelijkheid gaan

Onderwijzerhof van jeugd is

Sister, Simon van Sister, Marianne van

Groen-Gaarkeuken, Hartog Groen,

Appelboom, Alexander Appelboom,

Verdere besluitvorming is uitgesteld nu stadsdeel- en gemeentebestuur

afgenomen;

het is prachtig gedaan en ademt een warme, gastvrije sfeer. Een mens voelt

situaties tientallen keren meege-

nemen en beseffen dat zij onderling

zich hier thuis. Ook kinderen kunnen zich er thuis voelen in het

maakt. Zowel met burgers als met

moeten samenwerken en ook buiten

Kindermuseum.

winkeliers en ondernemers. Ik kan u

Doordat de vier gebouwen zijn samengevoegd is het nogal ingewikkeld om er

zeggen dat ik deze contacten zeer op

Sister, Jacob van Sister, Judith van

Abraham Groen, Kitty Groen, Jacob

Juda Appelboom,Selma Appelboom,

eerst alle bestaande besluiten en plannen voor wijzigingen in de verkeers-

•de overlast van jeugd aan de

Sister, Katharina van Sister, Dina van

Groen, Levie Crost, Catharina Crost-

Jacob Appelboom, Helena Appelboom-

circulatie in het centrum in samenhang laat onderzoeken. Zo is vorig jaar

kantooruren aanwezig dienen te zijn

Amstel bij de Blauwbrug is

Sister, Jetje van Sister, Marianne van

Sluijter, Hartog Wurms, Jacomijntje

Hartog, Marcus Appelboom,

ook de bespreking van de “welstandscriteria Mr. Visserplein” in de

om betere hulp te kunnen bieden.

toegenomen;

Sister-Nebbig, Mozes Blog, Eva Blog-

Wurms-Stouwer, Rachel Wurms,

Alexander Appelboom, Juda

commissie Openbare Ruimte tot nader order uitgesteld. Dat betekent dat

Italiaander, Roza Blog, Isaac Kooker,

Judith Wurms, Hartog Roeper, Julia

Appelboom, Selma Appelboom, Jacob

nog geen besluit is genomen om het Mr. Visserplein niet te bebouwen.

Schoontje Kooker-Polak, Betje

Roeper-Stibbe, Rachel Roeper,

Wurms, Heintje Wurms-Swaab, Jansje

Voorstanders van uitvoering van de oorspronkelijke plannen voor bebouwing

je weg te vinden. Gelukkig heeft men daar een plattegrond voor gemaakt,

prijs stel en ik hoop dat dit weder-

Als politie voeren wij een zero-

zodat je niet verdwaalt. Al is dat hier geen straf.

zijds is. Het levert mij veel informatie

tolerance beleid. Het oogt dan hard

In het museumcafé is het prettig toeven na een gang langs de exposities.

op. Deze informatie kan ik dan weer

wanneer de politie weer een ‘zielige’

De eerste wisseltentoonstelling van het vernieuwde museum is gewijd aan de

delen met mijn collega’s van politie-

zwerver in een portiek een proces-

beroemde fotografen: Eva Besnyö en Robert Capa. In hun jeugd buren vernam

bureau IJ-tunnel. Zij zijn tenslotte

verbaal voor slapen geeft. Maar uit-

ik tot mijn verbazing. Ze hadden heel verschillende stijlen. De één documentair

24 uur per dag en 7 dagen per week

eindelijk zal deze zwerver hulp gaan

en de ander journalistiek (D-day).

beschikbaar.

zoeken en eisen. En dan zal de hulp-

Onze buurt kan zich gelukkig prijzen met de nieuwe uitbreiding van het Joods

Nu even over de veiligheid en leef-

verlening zijn verantwoordelijk

Historisch. Loop er dus niet langs zo van dat doe ik later nog wel eens, maar ga

baarheid in de buurt.

moeten nemen. Wij zetten dus wat in

meteen naar binnen met kinderen en al.

Hoe is het met de overlast? Deze

beweging.

CVS

Beroemde Buurman
op het Waterlooplein...
Toen ik in de jaren zeventig met

naaste buren dit totaal verschillend
ervaren. Dat maakt het voor de politie

•de MDHG aan het Jonas Daniel
Meijerplein alleen nog op afspraak
werkt;

Querido-Slap, Izak Haïm Querido,

Benjamin Isaac Roeper, Regina Roeper,

Wurms, Levie Pront, Roosje Pront-

van het Mr. Visserplein hebben daardoor nog mogelijkheden hun wensen

Hijman Querido, Jacob Querido, Louis

Sara Roeper, Abraham Mozes

Hagenaar, Emanuel Pront, Jonas

voor bebouwing een rol te laten spelen bij de planvorming.

bij het monument in de

Querido Weduwe Henriette Barzilaij-

Vrachtdoender, Marianna

Andreas Pront, Elizabeth Pront,

Weesperstraat blijft aanhouden;

Slagter, Jacob Barzilay, Samuel

Vrachtdoender-Groen, Rachel

Salomon Pront, Simon Presser, Kaatje

Gezonde lucht

•brand heeft gewoed in de kraak

•de overlast van drugsverslaafden

Barzilay, Aron Slap, Anna Slap-

Vrachtdoender, Abraham Mendels,

Presser-Sarlui, Marianna Presser,

In onze bewonersraad van 27 februari was de heer Paul Siderius van de

panden aan de Prins Hendrikkade

Weenen, Mozes Slap, Abraham Slap,

Rebecca Mendels-Groen, Flora

Frederik Katoen, Rachel Katoen,

dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) uitgenodigd om met de

nabij de Foeliestraat;

Grietje Slap, Ruben Wurms, Clara

Schrijver-Mendels, Frederika Mendels,

Andries Ensel, Aron Ensel, Raphael

bewoners te spreken over het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam. Hij

Wurms-Hamburg, Izaak Wurms,

Juda Mendels, Jacob Appelboom,

Ensel, Rosa Ensel-Slager, Andries

bleek een onderhoudend spreker en we kwamen tijd tekort voor de vele

Meijer Soep, Anna Soep-Vogel, Jacob

Rachel Appelboom-Brilleman, Isaäc

Ensel, Jonas Mok, Betje Mok-

vragen die aanwezigen hadden. Het actieplan is tamelijk ambitieus en

Soep, Elisabeth Soep, Catharina Soep,

Appelboom, Betje Appelboom,

Lakmaker, Maurits Mok, Rachel

toen het werd gemaakt, was niet zeker of het politiek haalbaar zou zijn.

Isidoor Soep, Klara Blits-

Rebecca van Sister-Appelboom,

Slager-Mok, Bregje Lakmaker-Plukker,

Inmiddels heeft de stad een bestuur van meer linkse signatuur gekregen,

Goudeketting, Wolf Blits, Hartog

Hartog Appelboom, Sara Appelboom,

Hartog Ensel, Selma Ensel-Mok, Jonas

die het actieplan omarmt.

Prins, Elizabeth Prins-Frank, Nathan

Aaltje Appelboom, Sientje

Ensel, Levie Slager, Saartje Slager-

Zie ook op het web: www.gezondelucht.amsterdam.nl

Frank, Vrouwtje Frank-Pront, Jacob

Appelboom, Anna Wegloop, Isaak de

Sluijter, Benjamin Slager, Esther

•deze kraakpanden door de nieuwe
eigenaar in bezit zijn genomen;

vraag stel ik altijd aan buurtbewoners.
En het valt mij dan op dat twee

•de overlast op het A.S.

Nu nog even wat
weetjes uit de buurt.
Wist u dat:

•er nog steeds gedeald wordt op

•de Stopera binnenkort

•senioren worden opgelicht door

verschillende plaatsen in de buurt;

•er weinig woninginbraken plaats
vinden;

lastig te beoordelen. Zorgt deze
nog! - als vervoermiddel een oude

jeugdgroep nu voor hinder, overlast

Ischa Meijer op het Waterlooplein

bromfiets, die helaas gestolen werd.

of vertonen ze crimineel gedrag? Of

gevelverlichting gaat aanbrengen

mensen die zich valselijk uitgeven

Pots, Esther Pots-Schelvis, Ruben Pots,

Wolf, Bernard Springer, Sara Springer-

Slager, Eva Slager, Sara Coezijn-Straus,

Buurtvergadering

woonde, hadden we tijdelijk een

Dus wij eerst met vier man sterk naar

zijn ze gewoon aan het ‘chillen’?

bij de pinautomaten;

als medewerker van een bepaalde

Emanuel Fransman, Eva Fransman-

Pots, Jacob Springer, Arnold Springer,

Levie Walvis, Alida Walvis-Ensel, Sara

De buurtvergadering, beheergroep openbare ruimte gevolgd door bewo-

Beroemde Buurman (BB-er) op de

bureau IJ-tunnel om de vermissing

Ik heb de indruk dat de leefbaarheid

instantie.

andere hoek. Het was Hugo Claus,

aan te geven. Een pronte politieagente

in de buurt toeneemt. Objectief

•er nog steeds veel auto’s worden

Groenstad, Alida Fransman, Anna

Izaäk van Gelderen, Hartog Walvis,

Walvis, Salina Walvis, Jansje

nersraad, wordt vijf maal per jaar gehouden op dinsdagen van 19.30 tot

opengebroken in de Nieuwe

Kortom, er blijft nog genoeg over om

Rebi, Roosje Rebi, Abraham

Sara Walvis-Roodveldt, Emanuel

Dagloonder.

22.30 in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.

Uilenburgerstraat en Foeliestraat;

aan te pakken. Ik reken op uw steun!

Waterman, Schoontje Waterman-

Walvis, Heintje Fransman, Sientje

Elsas, Elisabeth Sterk-Waterman,

Fransman, Salomon Fransman, Aaltje

die zijn huis op de Raamgracht liet

ontving ons. ‘Wat is uw beroep?’,

cijfermateriaal bevestigt dit; het aan-

verbouwen. Hij wilde vanuit zijn bad

vroeg ze de toen nog onbekende

tal delicten blijft afnemen, evenals

de Zuiderkerk kunnen zien, dus dat

Sylvia. ‘Zet maar filmster!’, adviseerde

het aantal overlastmeldingen. Ik hoor

Waterlooplein-garage in de

vergde nogal wat aanpassing! Omdat

een visionaire Hugo Claus haar. En zo

zijn flat geen telefoon had, belde hij

geschiedde. Het werd een genoeglijke

bij ons. Ja, kinderen, de mobiele

avond in September. Sylvia klaagde

alle drie van op! "Champagne voor het

gerezen, logeerden ze eens in de

telefoon bestond nog niet!

dat ze 'bijna zwanger' was. Ischa raad-

jonge paar!" riep Claus, en bestelde

bruidssuite van Hotel de l'Europe.

ze bij ons eten. Ik kookte het gewenste

Als blijk van dank nodigde hij ons uit,

de haar aan niet te luid te spreken,

roze champagne..

Daar liep ik dan 's ochtends in de

dessert en Sylvia ontboezemde dat ze

•het aantal auto-inbraken in de

Tim van der Velden
Buurtregisseur Waterloo-Uilenburg

pudding met bessensap. Dus kwamen

te gaan dineren bij restaurant

want aan de tafel naast ons zat

Bij het afrekenen wierp hij een

regen met mijn boodschappentasje

putjes in haar bovenbenen had, die,

September in de Reestraat, één van

volgens hem de hele redactie van

verfomfaaid groen briefje van duizend

langs en vroeg me af of ik eigenlijk

volgens haar fysiotherapeut, veroor-

de eerste trendy eetgelegenheden van

De Telegraaf te eten.

op de tafel, met de woorden ‘dat zal

mijn leven wel goed geregeld had.

de stad. Ook Sylvia Kristel kwam mee,

Ischa meldde dat hij zich met mij

wel genoeg zijn’.

Hugo vond het eten daar niets, hij had

zijn nieuwe vriendin. Zij bezat - toen

wilde gaan verloven. Daar keken we

Later, Sylvia's ster was pijlsnel

zin in een degelijk bord griesmeel-

geen last van.

•Puntjes•
•

Door de komst van het toilet op

genoeg om daar gratis te plassen.

•

Ook blijken er mensen te zijn die

De volgende bijeenkomsten zijn op 24 april, 26 juni, 25 september en 27
Laten we aan ze denken.

•

CVS

De lang leegstaande winkel van

Dirk (v.d. Broek) op het Waterlooplein

er de liefdesdaad in plegen. Nogal

131 is voorzien van een nieuwe pui.

het Waterlooplein is er een wildplas-

privacy-gevoelig: na twintig minuten

Wie erin komt is nog niet bekend.

zaakt waren door het vele champagne

plek gecreëerd. Het toilet staat wat

gaat de deur automatisch open.

drinken. Kijk, daar had ik nou weer

van het Nuon-huisje verwijderd, net

Lastig als je de tijd vergeten bent…

Marreke Prins

•

Naast de Mozes en Aäron kerk is

een prachtige winkel gekomen. Hij

november.

heet ‘Tegels’ en men verkoopt er hoe

omgang. De celebrant was Bisschop

ze heten.

Punt.

•

In de Mozes en Aäron kerk zelf is

in de nacht van 17 op 18 maart een
mis gevierd. De eerste sinds 35 jaar.
Dit ter gelegenheid van de stille

•

Fietsers kennen de stad een

zeven toe. Welk cijfer geeft de stad

aan de fietsers?
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BINNENK ANT 38

BUURT 6

april 2007

Een voortdurende
tragedie:

Buurt 6
Buurt 6 wordt begrenst door de Leidsegracht, Prinsengracht, Westermarkt,
Raadhuisstraat, Paleisstraat, Rokin,
Munt, Singel, Koningsplein en
Herengracht.

BINNENK ANT 38

BUURT 6

foto’s: R. Weller

Niet iedere Amsterdammer kent

Vanuit deze leemte en de gedachte

gehuld in djellaba en hoofddoek, voor

dat je vooral letterlijk stappen moet

de deur van het museum. Al tijdens

die de stad rijk was, over pakhuizen

oud en voornaam pand. De ornamen-

zetten om je een stad eigen te maken,

de rondleiding ontstaat er enige

en hijsbalken, over koetshuizen en

ten in het plafond, de eikenhouten

talloze versieringen, de bruggen en

heb ik een aantal stadswandelingen

hilariteit als blijkt dat sommige

paarden. We leggen de hoofden in de

nepdeuren in de gang, de grote ‘sael’

sluizen, de hoeken en stegen. Er zijn

georganiseerd voor moeders van

vaderlandse gebruiken overeenkomen

nek en kijken naar versieringen en

bespannen met stof, het pruikenka-

zelfs Amsterdammers die zelfs nog

basis- scholen uit Oud-West: Nieuwe

met gebruiken in Turkije en Marokko.

ornamenten, naar figuren die hele-

mertje met profieltjes in bladgoud, de

nooit in de binnenstad zijn gewéést,

Amsterdamse vrouwen samen met

Op een schilderij staat een klein kind

maal bovenop de gevel staan, verge-

keuken en de tuin, het oogst eindeloze

niet te voet niet op de fiets, niet

“Oude” Amsterdamse vrouwen. In de

afgebeeld in een roze jurk tot op de

alleen of met anderen.

wandeling zat een bezoek aan een

grond, een jonge telg Van Loon: ook

Unesco beelden

We leggen de hoofden in de nek en kijken
naar versieringen en ornamenten.

museum en een bezoek aan een

jongetjes tot een jaar of drie hadden

Ver en rijk verleden

particulier pand.

in die tijd een jurk aan. Het feit wordt

Wie langs de Amsterdamse grachten

Het werden feestelijke ochtenden,

meteen opgepakt: toen mijn man

gaat, krijgt een eenzijdig beeld van

zowel voor de moeders als voor de

klein was, was dat in Turkije net zo!

lijken enkele en dubbele panden,

de bevolking van onze stad: het

begeleiding. Er zijn tientallen vragen

Blijkbaar gaf een jurk zowel hier als

vertellen van symmetrie en bel-etage,

meeste zelf hebben gedaan .... Daarna

beschrijven alles wat maar een beeld

nemen we afscheid van elkaar en van

kan geven van dat wonderlijke

een ochtend waar nieuw en oud met

verleden. Hoog bovenin Metz vergapen

kennis en vrolijkheid zusterlijk

mensen die van oorsprong uit andere

we ons aan het weidse uitzicht over

samengingen.

landen komen. Terwijl het verkennen

de stad: de wirwar van daken, met

Mocht u ons de komende tijd zien

Nieuwe Amsterdammers tegen,

op artikelen

door de bewoners van zo’n eeuwen-

onze fraaie binnenstad op zijn

pluimage, maar zelden kom je er de

Ontvangen reacties

gewesten en de vele nationaliteiten

duimpje, de variatie van gevels, de

wemelt er van de mensen van allerlei

Stadsgezicht
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Amsterdamse Vrouwen presenteren
Nieuwe Amsterdamse vrouwen hun stad

wortelnood!

Beschermd

april 2007

Blijkbaar gaf een jurk zowel hier als daar
voordelen, ook bij jongetjes.

bewondering. En dat de eigenaren het

van de stad juist voor de nieuwko-

gesteld, foto’s gemaakt, gelachen en

daar voordelen, ook bij jongetjes.

het groen van de tuinen daartussen

lopen over de grachten dan weet u

mers een manier kan zijn om je thuis

gekletst en er is vooral heel veel

We wandelen over de Herengracht

en het water met zijn bomen erlangs.

wat het idee erachter is. En voor

te gaan voelen in je nieuwe omge-

moois ontdekt. De ene groep startte

langs het Huis met de Kolommen

Een adembenemend plaatje op een

iedereen die zijn blik op de binnen-

In de vroege ochtend klinkt het vrolijk geklater van stenen die gelegd worden door de stratemakers. Het wegdek

ving. Wanneer is die stad ontstaan?

de wandeling in museum

waar nu de burgemeester woont,

zonnige ochtend. We pauzeren met

stad wil verruimen, is er nog een

koffie en taart.

prachtige kans tijdens de Open

van de gracht wordt hersteld. Ons was herprofilering beloofd en hardstenen stoepen van het ‘standaard grachten-

Wanneer zijn die grachten gegraven?

Willet-Holthuysen, de andere groep in

over de Vijzelstraat die ooit de helft

profiel’ maar daar moeten we nog even op wachten.

En voor wie zijn die ruim bemeten

museum Van Loon en halverwege

zo breed was, langs de Gouden Bocht

kwamen we elkaar tegen.

Ditmaal zijn het urgente reparaties: het dichten van kuilen en het door wortels opgedrukte straatdek opnieuw

panden ooit gebouwd? Vragen over

bestraten. In de parkeervakken hebben de boomwortels de bestrating het meest opgedrukt, waardoor kuilen al dan

een ver en rijk verleden die eenmaal

niet gevuld met regenwater ontstaan

beantwoord óók een gevoel van
betrokkenheid met je nieuwe woonplaats kunnen opleveren.

Een commissie van de Unesco vaart vrolijk met een vertegenwoordiger van de
schoonheidscommissie van de gemeente Amsterdam door de grachten....

Aanpak

Nederland handenvol geld.

In elke gemeente wordt er anders

Ze bewonderen de fraaie klokgevels, de trapjes en de vele sierlijk lijsten en

Eerst wordt één steen losgegehaald,

De meeste bomen kunnen wel tegen

omgegaan met de ‘wortelnood’.

lezen daarover in de voor deze gelegenheid speciaal rijk geïllustreerde dossier.

dan de volgende tot er zicht is op de

de wortelkap, als je het maar regel-

Voor de nieuw te planten bomen zijn

‘Gaat het hier om een te slopen fabrieksgebouw, misschien wel vanwege instor-

oorzaak van de verhoging. Daar ligt

matig doet. Volgens informatie van de

er allerlei ‘wortelgeleidingssystemen’

tingsgevaar?’, vraagt de Unescoman welgemoed als ze net langs een rijtje ver-

een prachtige boomwortel met dui-

groenmedewerkers Vondelpark kun-

in de handel, die oppervlakkig worte-

bouwde pakhuizen op de Prinsengracht gevaren zijn.

zende zijtakken uitgespreid vlak

nen 20% van de wortels van een

len kunnen voorkomen.

‘Het komt me bekend voor’, zegt de vertegenwoordiger van de welstandscom-

onder de straatstenen.

boom zo nodig gekapt worden. Liever

Voor de reeds langer staande bomen

missie enigszins verward in zijn dossier bladerend. De man die menig binnen-

Als de wortel meer dan polsdik is

niet natuurlijk.

kan de ingeklonken grond met

stadbewoner de stuipen op het lijf heeft gejaagd met zijn pietluttige uitleg van

moet er een boomexpert bij gehaald

Het heeft verschillende redenen waar-

bepaalde producten voor wortelgroei

de voorschriften en regeltjes, herinnert zich een pijnlijke kaakoperatie en slaat

worden. Alle dunnere wortels mogen

om de wortels zo oppervlakkig groei-

in de diepte aantrekkelijk gemaakt

met zijn pracht en praal. We vertellen

Pruikenkamertje

dertig tuinen te bezichtigen zijn en je

over het moeras waar Amsterdam op

Daarna gaat de tocht verder over de

veelal door die schitterende huizen

Verslag

gebouwd is en hoe handig die

Keizersgracht en daar volgt de

loopt.

Precies om tien uur staat een vrolijk

grachtengordel te pas kwam, over de

verrassing van de ochtend: we

groepje vrouwen, voor het merendeel

handelsbetrekkingen met verre

worden ontvangen en rondgeleid

Acceptabele
huurverhoging
2007

Prullenbak

voor huurders nog slechts informatieve betekenis.

Europees Centrum voor Kunsten

1 januari 2006) en het na de verkiezingen van

Nieuwe Doelenstraat 55, tel 638 22 05

en Wetenschappen

22 november in de prullenbak verdwijnen van de

Elke woensdag 14-17 en 19-20 uur

door de stratemakers gesnoeid wor-

en. Vaak is de ondergrond in de loop

worden.

den. Grote hopen prachtige wortels

der jaren erg ingeklonken, zodat de

Er is niet één oplossing om de wortel-

‘Maar het staat wel in het gebied dat u zo graag op de lijst van de Unesco wilt

liggen langs de gracht. De wortel-

wortels naar het oppervlak komen.

opdruk te voorkomen. De gemeente-

zien? Zeker een trucje van de fotograaf, een afbraak fabriek naast grachten-

snoei moet, want anders worden de

Zuurstof en water is van levensbe-

lijke boomverzorgenden zijn het niet

Per 1 juli mogen de huren met maximaal 1,1%

pandjes monteren....’, lacht de vertegenwoordiger van Unesco, die niet van plan

kuilen dieper en de bergen van gepla-

lang.

met elkaar eens of men vindt zijn

omhoog, gelijk aan de gemiddelde inflatie over

Nu belden slechts enkele bewoners: wat moeten we

is zich bij de neus te laten nemen. ‘Nee, het staat hier wel aan de gracht en is

veide boomwortels nog hoger. Over

manier de beste.

2006. Dit heeft minister Vogelaar besloten. Zo zie je

hiermee? Ons antwoord: ‘Niets’. Fijn om ook eens

twee jaar is het weer zo ver, dan zijn

Vleugelnood(t)

de wortels weer aangegroeid en

Recent was er op het Amstelveld een

FELIX
MERITIS

Woonspreekuur d’Oude Stadt

de betreffende pagina in zijn dossier open, ‘Ja, nou u het zegt,’ stottert hij....,

beschermd stadsgezicht’, roept de welstandsman zelfverzekerd.

Wijksteunpunt
Wonen Centrum

Saskia Albrecht
'tuinontwerpster en organisator Open
Tuinen Dagen'

Sinds de afschaffing van de OZB voor huurders (per

‘maar dit het OLVG, dat valt niet onder Binnenstad.’

De man van de Unesco klapt zijn ruik geïllustreerde boekje resoluut dicht en

Tuinen Dagen (15, 16 en 17 juni) als

huurliberalisatie van Dekker heeft de WOZ-waarde

maar dat een sociaal democraat op volkshuis-

zo’n advies te kunnen geven. Wel moet u natuurlijk

Andere bomen?

vesting verschil maakt met liberale voorgangers.

de (gecombineerde) aanslag afvalstoffenheffing

Vastgoedbelang
weer tegen WOZ

Agenda mei:
7 mei – Studenten weten het
beter! – debat
14 mei – Michelle Goldberg –
Kingdom Coming: The Rise of

zegt: ’Even goeie vrienden maar de eerste honderd jaar kunt u het wel verge-

komen de stratemakers weer voor

discussie over wortelopdruk van de

Er zijn bomen die minder de neiging

We zijn tevreden met dit besluit. Na jaren met

betalen. Maar dat is voor een goede zaak: het op-

Terwijl van huurderszijde kalm op de nieuwe WOZ-

Christian Nationalism – lezing

ten. Als zo een gebouw in uw Bijlmer had gestaan, was het allang afgebroken...

bestrating en wortelkap. Het is een

straat. De wortels waren al 15 jaar

hebben om oppervlakkig te wortelen.

huurverhogingen die de inflatie ver te boven

halen en verwerken van huisvuil. In sommige

beschikkingen wordt gereageerd, roept de

15 mei – Felix & Sofie:

Kunnen we daar niet eens heen varen?’

lastige klus. Een lappendeken van

niet gekapt en dan krijg je extreem

In de beschrijving van de boom staat

gingen en plannen om de huren nog meer te laten

gevallen kunt u er kwijtschelding voor krijgen.

Vereniging Vastgoedbelang haar leden juist op om

Beledigen en Boeiuh –

reparaties, die kostbaar is en veel tijd

hoge bergen en dalen in de bestra-

dan bv: verdraagt goed een gesloten

stijgen door koppeling aan de WOZ-waarde, hebben

Jaarlijks opnieuw

weer bezwaar te maken: ‘Nu het nieuwe huurbeleid

filosofencafé

GSM-masten

in beslag neemt. De stratemakers lie-

ting. Volgens informatie van de

wegdek, diepgaand wortelgestel,

we eindelijk eens een goed bericht uit Den Haag.

De nieuwe WOZ-waarde geldt met ingang van 1

is opgeschort, is het weer zinvol om bezwaar te

22 mei – Waar geest is, is

Een reactie naar aanleiding van de foto Herengracht met de GSM masten.

ten weten liever de hele straat aan te

groenmedewerkers is de Vleugelnoot

geschikte boom voor in de bestrating.

Huurdersvereniging Centrum

januari 2007, maar de waardepeildatum is 1 januari

maken tegen de WOZ-beschikking’. In verband met

vrijheid – boekpresentatie

‘Op blz. 4 van Binnenkrant 37 staat een prominente foto van drie

pakken, dan hier en daar een kuil te

een makkelijke boom ”Je zet hem

Maar dat zou betekenen dat we de

2005. De WOZ-waarde is voor de eigenaar bepalend

de huurliberalisatie van het vorige kabinet

23 mei – Islam and Democracy:

Rijksmonumenten op rij aan de Herengracht. Uit het bijbehorende artikel blijkt

egaliseren.

neer en hij doet het”. Over dooie tak-

vertrouwde bomen zoals de Iep, de

voor de inkomstenbelasting en enkele lokale heffingen

Balkenende, had Vastgoedbelang haar leden aange-

Islamic views – debat

ken: “Die moet je ertussen uithalen”

Linde en de Vleugelnoot in de binnen-

zoals de aanslag OZB. De vorige WOZ-waarde gold

raden in geval van verhuurd onroerend goed geen

24 mei – Duurzaam Inkopen –

gotspe’

In elk stad en dorp
wortelnood

Na de recente stormen in januari

stad zouden moeten missen.

voor een periode van twee jaar (2005 en 2006) en

bezwaar te maken: ‘aangezien de WOZ-waarde

kennisdag

waren er in het Vondelpark 37 bomen

Dan maar ons huidige bomen bestand

was gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari

bepalend is voor de liberalisatie: hoe hoger de

25 mei – Doorbraak-debat:

Van de ambtenaar die de aanvragen voor de plaatsing van GSM-UMTS masten

In heel Nederland wordt in elke

omgewaaid, overigens geen enkele

goed bijhouden. Het is van levensbe-

2003. Vanaf 2007 wordt de WOZ-waarde jaarlijks

WOZ-waarde, des te gunstiger voor de huur’. De

Euro Star Wars? – politiek café

opnieuw vastgesteld. De vorige waarderingsronde

vereniging van beleggers en eigenaren is daar op

30 & 31 mei – Cultuur 2.0 –

had een hoog nattevinger-gehalte, waardoor

terug gekomen als gevolg van nieuwe kabinets-

conferentie

dat op Rijksmonumenten geen GSM antennes mogen staan. Dat lijkt me een

beoordeelt, kreeg Buurt 6 bewoner Obbe Groenwout als antwoord op zijn brief

gemeente gestreden tegen de wortel-

Vleugelnoot.

lang, want bomen zuiveren onze

aan het Stadsdeel: ‘De beleidsregels houden bij een voorgenomen plaatsing

opdruk van straten en fietspaden. De

De Vleugelnoten op het Amstelveld

lucht en bieden verkoeling. In de

stonden nog allemaal.

Nauwelijks
reacties op nieuwe
WOZ-waarden

zomer is het 4 graden koeler onder

Eind februari ploften de nieuwe WOZ-beschikkingen

duizenden bezwaarmakende Amsterdamse huurders

beleid: ‘Het is nu weer van belang de WOZ-waarde

het bladerdek.

in de brievenbussen in de buurt. Anders dan twee

in het gelijk werden gesteld, sommige procedures

zo laag mogelijk vastgesteld te krijgen, aangezien

Reserveren: 623 13 11 of

lopen nog, maar nu is het ook van de kant van de

de hoogte van gemeentelijke belastingheffingen er

receptie@felix.meritis.nl

eigenaren opmerkelijk stil.

van afhangt, dus hoe hoger de WOZ-waarde, des te

Voor actuele programma-

meer u aan de gemeente betaalt’. Meer informatie:

informatie: www.felix.meritis.nl

www.vastgoedbelang.nl.

Keizersgracht 324

rekening met de architectuur van het gebouw, de monumentale status van het

gemeente moeet er wat aan doen. De

gebouw en het beschermen van het stadsgezicht…..’, en verder ‘De commissie

aansprakelijkheid bij ongelukken ten

van Welstand heeft op 1-2-2005 een gunstig advies afgegeven voor het ontwerp

gevolge van de hobbels is een groot

Oplossing

Napoleon wist dat al en liet in

jaar terug volgde nu een doodse stilte. Toen stak

van deze antenne-installatie….. Naar verwachting zal het Dagelijks Bestuur het

punt. Een kleine val kan grote gevol-

Welke oplossing men ook kiest het

Frankrijk kilometers wegen aanleggen

een storm van protest op. De extreem verhoogde

voorstel voor de herziene regels medio juni 2007 voor inspraak vrijgeven. U

gen hebben.

kost veel geld. Het zijn bovendien uit-

beschaduwd door Plantanen om zijn

WOZ-waarden joegen niet alleen de OZBelasting op,

kunt dan zonodig uw zienswijze kenbaar maken’. Bewoners opgelet: inspraak

Jaarlijks kost de wortelkap en de nieu-

gaven van onderhoud die jaarlijks

troepen tijdens de lange marsen koel

maar zouden dat volgens plan van de toenmalige

Nadere informatie en advies bij het Wijksteunpunt

in vakantie tijd!

we bestrating alle gemeentes in

terugkomen.

te houden.

VVD-minister Dekker ook met de huren gaan doen.

Wonen Centrum.

UW

Wijksteunpunt Wonen Centrum
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TASTEVIN DEHUE

tel (020) 6 24 13 63 - fax (020) 6 20 90 23
www.apotheekdecastro.nl

De werkgroep Kunst & Cultuur van
Wijkcentrum d’Oude Stadt verdeelt
de door het stadsdeel AmsterdamCentrum beschikbaar gestelde
subsidie voor kunst en cultuur
zonder commerciële bedoelingen in
de Amsterdamse binnenstad. De
werkgroep kUnst & Cultuur wil de
saamhorigheid in de buurten
bevorderen. Het betrekken van
bewoners bij culturele activiteiten
en kunst in hun eigen woonomgeving is hiervoor een goed middel.

open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
bij spoed buiten openingstijden
(020) 5 92 33 15

Nieuwe Herengracht 18s.
1018 DP Amsterdam
T. 6235877 F. 6206365
w w w. t a s t e v i n d e h u e . n l

In de werkgroep worden projecten
bedacht en gelanceerd. Bewoners
en kunstenaars kunnen projecten
aanmelden. Op jaarbasis is een
bedrag van 20.000 euro beschikbaar. Aangemelde projecten worden
aan de hand van door de werkgroep
vastgestelde criteria getoetst.

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel.: 020 - 627 99 18

Voor inlichtingen over de
werkgroep en de criteria kunt u
contact opnemen met
Veronika Esser,
Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam.
Telefoon: 020-638 22 05, E-mail:
wijkcentrum@oudestadt.nl

Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam-Centrum & Westerpark

Loket Zorg en Samenleven

Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32, 1011 HB Amsterdam
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Per 1 januari 2007 houden Maatschappelijk
Werk, Sociaal Raadslieden en Ouderenadviesbureau gezamenlijke spreekuren op twee adressen
in Loket Zorg en Samenleven

Inloopspreekuur
Dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Tijd
Adres
9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
geen inloopspreekuur

Telefonisch bereikbaarheid

ma t/m vr 9.00 - 15.00 uur, tel. 557 33 33

Maatschappelijk Werk
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur
(alleen voor vaste cliënten)
Ouderenadviesbureau
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur
(alleen voor vaste cliënten)
Sociaal Raadslieden
ma en di 12.00 – 12.30 uur
(alleen voor lopende zaken)

U kunt bij Loket Zorg en Samenleven ook terecht
voor woningaanpassingen en buurtbemiddeling
(e-mail: buurtbemiddeling@blankenberg.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
• Telefonisch spreekuur:
ma di do vr van 9.00 – 11.00 uur, tel. 557 33 91
• Inloopspreekuur: ma di do van 9.30 – 10.30 uur
Echtscheidingsspreekuur
• Inloopspreekuur:
vr van 9.30 – 11.00 uur
Eerste Laurierdwarsstrraat 6,
1016 PX Amsterdam

Specialiste in Haring

Trudy Suerink

06-43 051 841 Waterlooplein

Advocaat
nodig?
Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening
Sarolea & Van Seumeren
Advocaten
Foeliestraat 16-III
1011 TM Amsterdam
ruime ervaring met:
• Arbeidsrecht
• Bestuursrecht
• Huurrecht
• Personen en familierecht
• Strafrecht
• Verzekeringsrecht

schilderen bij de Magere Brug
ook workshops en cursussen
www.inloopatelieramstel.nl
06 2299 0420

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.
Gratis eerste advies op ons
inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

www.au-chemin-de-la-fontaine.info

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
Elke woensdag inloopspreekuur
14.00 – 17.00 en 19.00 – 20.00 uur
of bel 638 22 05
Ook voor folders, formulieren en brochures

Het huurteam helpt huurders met het voeren
van huurprijs- en onderhoudsprocedures.
Het huurteam werkt op afspraak.
Bel 638 40 26 of mail binnenstad@huurteams.nl

Voerstreek/ Land van Herve:
twee sfeervolle en comfortabele vacantiehuisjes
(4 en 6 pers.) met open haard in prachtig fietsen wandelgebied. tel. 0032 43 766994

Woonspreekuur

Huurteam Binnenstad

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Neemt u contact op met de Binnenkrant:
adverteren@binnenkrant.nl
telefoon: 020-638 22 05 ( Jeroen Vernooij)
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Oproep aan
kunstenaars

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

WIJNKOPERIJ

Hoe bereikt u 50.000 lezers in de
Binnenstad van Amsterdam.

april 2007

Familie van Kempen, Rapenburg 91, Amsterdam, tel: 020 - 623 15 31
Nu ook in de Nieuwe Kerkstraat 65, Amsterdam, tel: 020 - 423 46 59
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Hoe het kan verkeren…

Amstelveld

Buurtraad
maandag 23 april
20.15 - 22.30 uur,
Prinsengracht 688

Verkeer(d)

Zwaar verkeer

goederen nogmaals overgeladen in

Nederlanders, maken we ons niet

Het gaat niet goed met ons stadsdeel.

Amsterdam-Centrum probeert zwaar

schone, kleine vrachtwagentjes en

druk als een toerist onderuitgaat op

De nieuwe garageverordening is als

vrachtverkeer buiten de poort te

daarna voor de deur bezorgd. Dit alles

het ‘gladde wegdek’ van de brug over

een bom ingeslagen.

houden. Deels ter voorkoming van

is een particulier initiatief van een

de Prinsengracht en mogen gehuurde

Zelfs autohaters staan versteld en

opstoppingen en deels ter be-

vervoerder. Maar of het werkt?

fietsen wel aan de hekken vastge-

politici van de centrale stad roepen

scherming van bruggen, kademuren

Waarom niet gelijk aan de rand van

maakt worden?

hun partijgenoten in de binnenstad

en monumenten. Auto’s boven de 7 ½

de stad alles overslaan in die kleine

Een ambtenaar van het ‘rayonmana-

Koniginnenacht & dag

tot de orde. Hoe onbezonnen is dit

ton mogen zonder ontheffing alleen

vrachtwagens. Dat scheelt een hoop

gement’ legt uit dat het hier om

dagelijks bestuur?

een paar hoofdroutes volgen. Tijd

gesjouw.

tijdelijke borden gaat. Het plaatsen

Zon- & maandag 29 & 30 april

In het program-akkoord staat het zo

voor handhaving van dit regime is er

De echte zware grote jongens blijven

van ‘echte borden’ is teveel gedoe

Dodenherdenking
Vrijdag 4 mei, 19.30 - 20.15

april 2007

9


Bouwbederf in de
Utrechtsedwarsstraat

Amstelveld, Den Texbuurt, Noorderbuurt
en Rembrandtplein.

Amstelveldbuurt
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mooi: Een transparant bestuur, goede

echter (nog) niet. De helft van de

de binnenstad belasten. Betonmolens,

met o.a. een verkeersbesluit en

communicatie en de burgers betrekken

zware vrachtwagens rijdt zonder

hijskranen en verhuiswagens krijg je

toestemming van de verkeerspolitie.

bij het beleid. Nou, het leek eerder een

ontheffing buiten de officiële paden.

Voorgevel; Wel vier meter breder dan een dubbel
grachtenpand.(area architecten b.v.)

Achtergevel, met veranda op “Tuinen en Erven”. (La Rotonda)

heus de tram niet in. Binnenkort

Dat lijkt mij nou echt bureaucratische

komt er zelfs een karavaan van 60-

malligheid. Het gaat toch om de

Bevrijdingsconcert

tonners de stad in om bergen zand en

duidelijkheid?

De Welstand heeft zich laten verleiden

gegeven aan de projectontwikkelaar,

straatprofiel opgepakt worden in de

Zaterdag 5 mei, 21.00 - 22.00

modder af te voeren uit de nieuwe

Aan het hek bij de hoofdingang van

akkoord te gaan met een kolossale,

tevens architect. Overal is de grens

structuur van het bouwblok. Het is

Amstelsluizen

metrostations. Alleen al het uitgraven

bioscoop Pathé aan de Vijzelstraat

quasi brede grachtengevel, met direct

van het toelaatbare opgezocht, en

voor de omwonenden onbegrijpelijk

van station Vijzelgracht levert

hangen waarschuwingen met: ‘Op

daarachter rug-aan-rug woningen van

zonodig wordt vrijstelling verleend

waarom het DB en de Welstand het

honderden superzware vrachtjes op.

last van de brandweer en op grond

een bedenkelijk niveau en met onmo-

door het Stadsdeel, zonder dat de

slechte plan door dik en dun verdedi-

van artikel 8.1 en 10.6 A.P.V. worden

gelijk indeelbare plattegronden. Een

belangen van omwonenden worden

gen, en de buurt volkomen negeren.

dergelijk blok is misplaatst in een

meegewogen.

Van de gemeente, als initiatiefnemer,

historische achterstraat. Ondanks dat

Het DB heeft de buurtbewoners nooit

mag je toch verwachten, dat bewoners-

1e Weteringplantsoen

Beheergroep
Woensdag 9 mei, 19.30 - 21.00
info: 552 43 35

Verkeerde borden

fietsen verwijderd. Fiets verwijderd?

Buurtraad

De stad hangt vol gele borden met

Bel 020-3344522 voor info.’. De tekst

maandag 21 mei

aanwijzingen als: ‘Amstelstraat

is nauwelijks te lezen door de vele

In Stadsdeel Centrum met zijn

project in de Utrechtsedwarsstraat.

de parcellering wordt ontkend en de

de kans gegeven geïnformeerd te

participatie wordt gerespecteerd, en

20.15 - 22.30 uur,

gestremd. Volg A’, ‘Let op! Bouw-

foutgeparkeerde fietsen. Een ander

beschermde stadsgezicht, komen rug-

De Gemeente, eigenaar van de grond,

differentiatie niet in acht wordt

worden over het project. Alternatieve

dat het plan ook getoetst wordt op

aan-rug woningen, die doen denken

stond zelf aan het begin van de ont-

genomen, geeft Welstand goedkeuring!

plannen van buurtbewoners, waar bij

kwaliteit?

aan begin 20ste eeuw in de

wikkeling van dit project en dan mag

Het verzoek van de Vrienden van de

wel de vierdeling wordt aangehouden

Door de historische structuur zo te

Prinsengracht 688

Binnenterrein met historisch vierdeling over de breedte.
(E.van Ravensberg)

Buurtraad

Marnixstraat. De appartementen aan

je toch verwachten dat men kwaliteit

Amsterdamse Binnenstad aan het

en alle woningen binding met de

verkwanselen verkleint Amsterdam

maandag 25 juni

de voorkant zijn over de gehele lengte

zal stimuleren en dat de historische

Dagelijks Bestuur (DB), om de

straat hebben, waren niet bespreek-

de kans om van de UNESCO voor de

door een muur gescheiden van die

parcellering, duidelijk voorgeschreven

bestaande panden op de

baar.

binnenstad de eretitel ‘Wereld-erf-

aan de achterkant, terwijl het pand

in de Welstandsnota, in acht zal

Monumentenlijst te plaatsen is afge-

In het beschermde stadsgezicht

goed’ te verkrijgen.

20.15 - 22.30 uur,

RN
De rustige tak van het Frederiksplein

Nieuwe Looiersstraat 29

maar net tien meter diep is.

worden genomen.

wezen. Stadsdeel Centrum gaf de

behoort een nieuwe invulling, een

Feestelijke oproep!

brute overval. Zoiets zijn, helaas,

Vrijwel dagelijks loopt het vast op de

Het Stadsdeel Centrum heeft privaat-

De parcellering, dus de opbouw van

voorkeur aan slopen!

bijdrage te leveren aan de straat. Zo

Ik ben van plan samen met
WeteringVerbetering weer een
buurtfeestje te organiseren voor
de Noorder/Weteringbuurt en
naaste omgeving. Waarschijnlijk
begin september. Wie helpt me
mee dit mogelijk te maken? Heb
je leuke ideeën om de dag in te
vullen, wil je me helpen met
organiseren, boodschappen
doen, spelletjes voor de kids
regelen of broodjes smeren, laat
het me dan weten!! Ook als je
op/aanmerkingen hebt over het
feest van 2006, kun je dit doorgeven.

bootbewoners inmiddels wel gewend

Geldersekade en de kwetsbare Singel

rechtelijk belang in het Cluster Twin

kavels, is in het plan niet weerspiegeld.

De gemeente heeft zelf opdracht

moet het aansluitende 17e eeuwse

van de gemeente. Maar dit keer

is allang tot sluiproute verworden.

kregen particuliere garage-eigenaren

Sommige chauffeurs combineren zelfs

een onmogelijk pak regels en een

de bezorging van een vrachtje in de

schandalige vette rekening gepresen-

binnenstad met een lunchpauze in

teerd. Het toverwoord ‘anti-speculatie’

een van onze gezellige tentjes en

wordt als argument voor dit pakket

laten de vrachtwagen dan simpelweg

gebruikt, maar een kind begrijpt dat

achter op een brug.

het woord ‘zakkenrollerij’ eerder op

City Cargo wil met vrachttrams

zijn plaats is.

dergelijke overlast beperken en de

verkeer’, ‘Let op! Verkeersdrempels’ of

bord hangt op zijn kop en van een

Natuurlijk heeft het stadsdeel een

rustige tak van het Frederiksplein

‘Fietsen niet aan de hekken plaatsen

derde bord is de tekst al deels versleten.

hoop centen nodig. Bijvoorbeeld voor

omvormen tot een levendig distributie-

APV. Artikel 8 lid 1.’

Brandweer, politie, bioscoop, rayon-

Carmen Flagiello
Nieuwe Looiersstraat 24 d
villahadriana@hotmail.com

RN

een (overbodige) fietsbrug over de

punt van allerhande goederen. Aan de

Voor buitenlanders zijn deze teksten

management en omwonenden zijn

Singelgracht bij de Leidsekade. Of

rand van de stad lossen grote vracht-

grote raadsels. Waarom maakt de

het erover eens dat daar absoluut

voor een eigen stadsdeelkantoor.

wagens hun spullen. Per vrachttram

gemeente geen gebruik van de

niets op de stoep geparkeerd mag

Maar wat je niet hebt, kan je ook niet

gaat het verder de stad in naar enkele

algemeen begrijpelijke verkeers-

worden, maar wie durft de fietsen bij

uitgeven.

ruime en rustige plekken, zoals het

borden? Of geldt het ‘slechte wegdek’

de nooduitgang te verwijderen?

Frederiksplein. Vervolgens worden de

rond het Amstelveld alleen voor

PS

Straatroof
moet en kan minder
In de afgelopen weken zijn er
in de omgeving van de Amstel,
Achtergracht en Frederiksplein
een aantal straatroven
gepleegd.

Wat kunt u voor ons betekenen:
• Let op personen in uw straat of directe omgeving die
u niet kent en die schijnbaar doelloos rondhangen
en/of zich verdacht gedragen.
• Indien deze personen zich in een auto bevinden of

Voor de politie is het een lastig probleem om deze fei-

een motor/bromfiets bij zich hebben, noteer het

ten te voorkomen en/of op te lossen. Voor een slachtof-

betreffende kenteken.

fer van dit feit zijn de gevolgen meestal ernstig.
Buiten de diefstal van je eigendom levert het gebruik-

Feestbeesten opgelet!

Jan van Rooijen

te geweld vaak emotionele en psychische schade op.
De gevolgen voor het slachtoffer zijn vaak nog zeer

• Maak melding van onveilige situaties zoals plaatsen
waar slechte of onvoldoende verlichting is of plekken
met teveel begroeiing.
• Indien u getuige bent van een misdrijf, let dan ook op

De lente is begonnen, het gefeest

Proeflokaal Janvier durft het wel aan.

Hopelijk worden niet alle feestaan-

verwachtte bezoekers zelfs geen

moet op de Belgen heroverd worden,

komt er weer aan

Naast muziek en een biertap komen

vragen voor Koninginnedag gehono-

enkele WC. De nieuwe fontein zal

er komt een straatvoetbal toernooi,

Snel een blik in de evenementen-

daar negen toiletcabines en tien plas-

reerd. Talpa Radio wil meer dan twee-

hoogst waarschijnlijk goudgeel stralen.

de Dam tot Damloop vindt plaats en

Uiteraard zetten wij alles op alles om deze straatroven

hoe zij gekleed zijn. Bij heterdaad moet u direct contact

kalender om te zien wat er zoal te

kruizen, terwijl men minder dan vijf-

duizend bezoekers het Frederiksplein

de bewoners worden opgeroepen ook

aan te pakken. Op dit moment heeft de bestrijding van

opnemen via 112.

lang voelbaar.

Velen zullen treuren om de verwijdering van deze boom, die inmiddels tot
monumentstatus was verheven. De populier in de tuin van perceel Prinsengracht 714
werd met noodkapvergunning op verheffende wijze afgevoerd. (Foto: Jan Monasso)

hoe de daders eruit zien, zodat u ons iets kunt vertellen
over de huidskleur, leeftijd, lengte en over de wijze

beleven valt.

honderd bezoekers verwacht. Wat een

op krijgen (met tien toiletten en een

Je eigen feest

wat zelf te organiseren onder de noe-

straatroof bij ons de hoogste prioriteit. Alle beschikbare

Ditmaal geen culturele Koninginne-

luxe. Café TWSTD bij het Wetering-

fontein). Ook Techfever hoopt nog

Op zondag 23 september is er weer

mer van ‘gezond bewegen in een

mogelijkheden, zoals opsporing, gerichte surveillance en

nacht op het Amstelveld. Vorig jaar

circuit rekent op meer dan duizend

eens een paar honderd man extra

eens een autovrije zondag in Amster-

schone stad’.

een preventieve aanpak, worden door ons ingezet.

Heeft u nog vragen of heeft u andere informatie, dan

was het programma prachtig, maar

bezoekers, maar biedt slechts één

naar dat plein te lokken (met zes

dam (tussen 9.00 en 17.00 uur). Vorig

Verzin wat samen met de buren en

Het blijft echter een feit dat wij niet alles kunnen voor-

kunt u terecht bij:

oei, wat een koude wind. De organisa-

toiletpunt. Daar zullen de omliggende

toiletten)

jaar ging dit evenement niet door,

meldt uw mooie plan vóór 1 juli aan

komen. Wij hebben daarvoor uw hulp nodig. U bent de

toren slaan nu maar eens een jaartje

struiken en de Singelgracht wel flink

Helemaal zuinig is Hotel Americain.

maar dit jaar moet het iets bijzonders

op www.autovrijedag.amsterdam.nl

extra ogen en oren die wij nodig hebben om de pakkans

over.

besproeid worden.

Daar krijgen de meer dan 1000

worden. Het wereldrecord straatkrijten

PS

van deze criminelen te verhogen.

• Indien u de situatie niet vertrouwt, bel gerust de politie
via 0900-8844.

Dick Jansen
Buurtregisseur Utrechtsebuurt
Wijkteam Prinsengracht

RN
De laatste vrijdag van de zomermaanden is er op het Amstelveld de Bric a Brac markt
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zing nauwelijks gevolgen. Tot en met

waar knoopjes van paarlemoer wer-

Na vier jaar verhuist de Sociëteit

mei is men nog welkom op de

den gemaakt voor dames- en heren-

Tweede Uitleg begin juni van de

Prinsengracht. Daarna vanaf 14 juni

kleding. De eigenaar, Sally Polak,

Prinsengracht 688 naar de Nieuwe

in de Nieuwe Looiersstraat. Alleen 7

week vlak voor de oorlog uit naar

Looiersstraat 29. De Deelraad heeft de

juni komt dus te vervallen.

Amerika, waar hij een nieuwe fabriek

begane grond van de voormalige
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Leidse
Wetering

55+ Sociëteit ‘Tweede Uitleg’
Verhuizing

LEIDSE|WETERING
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Leidse|Wetering wordt begrenst
door: Singel, Vijzelstraat,
Vijzelgracht,Singelgracht,
Leidsegracht en Koningsplein

opzette. De oude bleef doordraaien en

‘knopenfabriek’ in de Nieuwe

Films

kwam tijdens de oorlog onder het

Looiersstraat laten verbouwen. Naast

Woensdag 2 mei om 15.00 uur

bewind van een ‘Verwalter’. Sally

de ruime sociëteitszaal zijn er een

Een ontroerende film over het verzet

keerde na

apart filmzaaltje, een afsluitbare com-

van Duitse vrouwen in 1943.

de oorlog terug en moderniseerde het

puterkamer en een moderne, grote

Woensdag 16 mei om 15.00 uur

bedrijf met een geheel nieuw machi-

keuken. Al met al geeft deze nieuwe

De documentaire van Al Gore over de

nepark.

locatie mogelijkheden voor uitbrei-

klimaatsverandering.

Ook de grondstof veranderde: paarle-

Persoonlijke overdenking

Bouwopzichter Jan van Dijk overhandigt de sleutel aan
secretaris/penningmeester Bert van Houten

Gemis
Sommige mensen weten nog precies dat daar dat
kruidenierszaakje zat en een beetje verderop die

moer maakte plaats voor PVC! Tot in

de ABN-AMRO.

voor de ouderensociëteit in de knopen-

ijzerwinkel. ‘t Gaat dan over 20, 30 jaar geleden.

De sociëteit draait in de zomer proef

De Knopenfabriek

de jaren zeventig exporteerde de kno-

In 2002 kwam het gebouw in bezit

fabriek. In die tijd werd duidelijk dat

Ik kan me wel herinneren dat je hier in de

en begin september volgt de officiële

Het gebouw waar een deel van de

penfabriek naar nieuwe continenten,

van IMCA (voormalig vastgoedbedrijf

de 2e Uitleg aan de Prinsengracht in

Weteringbuurt veel boodschappen kon doen in kleine

opening.

begane grond voor ons is bestemd

waaronder Zuid-Oost Azië en Afrika.

van Erik de Vlieger). Buurtbewoners

een zeer bouwvallige staat verkeerde.

winkeltjes - maar waar ze zaten? En wanneer de
Albert Heijn in de Vijzelstraat kwam? Geen idee.

ding van de activiteiten.

staat in de buurt bekend als de ‘kno-

Eind jaren zeventig betrok de

grepen hun kans om invloed uit te

Het heeft nog een tijd geduurd voor-

Eettafel

penfabriek’.

Nederlandse Handelsmaatschappij

oefenen op de herbestemming van de

dat de laatste eigenaar (Maeyveld) tot

Voor het aanschuiven aan de eettafel

Voor de Tweede Wereldoorlog was het

het gebouw. Na enkele fusies in het

voormalige bankgebouwen met onder

overeenstemming kwam met het

in de Tweede Uitleg heeft de verhui-

een echte fabriek in de binnenstad,

bankwezen bleef het een kantoor van

meer als resultaat een nieuwe ruimte

stadsdeel.
Jan Monasso

De 2e Uitleg behoeft nader uitleg...
Een aantal jaren geleden werd ik lid van de wandelvereniging Nemo. Het was evenwel winter, dan werd er niet gewandeld. Er was dan een z.g. 'wandelcafé' in de 2e Uitleg, aan de
Prinsengracht. Nieuwsgierig naar dit fenomeen gaf ik me op voor een lezing met lichtbeelden.

Cafe Mulder
Heeft misschien ook te maken met

Ze vertelde graag over haar jeugd in

een hekel aan boodschappen doen.
Lijkt me een van de grote voordelen

binnen bij Frans Leidelmeijer om naar

de Spiegelgracht. Daarom was ik al die

zien gaan mee naar Mulder. Maar of

Paramaribo, haar uitgebreide familie

zijn nieuwe aanwinsten te kijken - de

jaren nog nooit bij Schimmelpennink

ze zien wat ik erin zie weet ik niet.

en alle broers die nu hier wonen,

koffie werd gehaald bij het Pancake-

binnen geweest, die knusse kleine

Dus er is veel weg wat ik mis, maar

van dood zijn, dat je geen boodschap-

soms aangevuld door haar oudere

House rechts van hem.

boekwinkel op de Weteringschans,

er zijn behalve Mulder nog meer

pen meer hoeft te doen.

zuster Jeannette, die meestal achterin

Ook de Koning van de Jugendstil is

waar ze nog op een laddertje naar

onverzettelijke blijvers: allereerst

Maar sommige winkels die weg zijn

zat te breien of een boek zat te lezen.

sinds kort vertrokken, nadat hij

een hoog schap klimmen om een

natuurlijk Panini, daar vlakbij

mis ik. Vooral De Kelk, de bloemen-

Jeannette mocht zo nu en dan een

27 jaar aaneengesloten op dezelfde

oude biografie van Lodewijk van

Holtkamp, dan de zo mooi gereno-

plek in de Spiegelstraat gewoond en

Deijssel te zoeken. Bijkomend voor-

veerde wijnhandel van Hart, op de

gewerkt heeft, in zijn diepe winkel

deel is dat ik op de terugweg naar

hoek de altijd opgewekte groente-

met naast Art Nouveau ook Art Deco

huis langs café Mulder kom, met al

familie van Deli Rogh en tenslotte de

en Amsterdamse School. Nu zit er een

eeuwenlang dezelfde Perzische tapijt-

onwankelbare dames van Winter -

De jonge visboer was toen al legendarisch
doordat hij Chinees had geleerd om met
zijn Chinese afnemers te kunnen praten.

Ik belandde in mijn herinnering in

die oudjes!' Totdat. ...

kend en niet op hun mondje geval-

en het dessertbuffet besloeg twee

zon. Eén van de drijvende krachten,

kunsthandel ‘De Schildercaemer’, die

jes op de tafels en obers die net zo

allemaal juist op dat ene stuk

een donkere pijpenla waar een heer

Er wordt elk jaar een kerstdiner

len. De ruimte bleek te zijn opge-

volle tafels met zeker 18 verschillen-

Trudy, vertelde wat er allemaal zo

een oude strandstoel met schepjes in

onverstoorbaar kijken als vroeger bij

Vijzelgracht waar alles al jaren zo in

op sandalen en de onvermijdelijke

gegeven en de partners van de vrij-

knapt en hoe. Zo wil ik ook wel in

de taarten, puddingen, cakes en

gebeurt: Computerles, creatief bezig

zaak van Rinia Frijmersum, in de

bosje uit een emmer trekken maar

de etalage heeft staan, bij een gezellig

pluizige baard een verhandeling

willigers werden ook uitgenodigd.

een bejaardensoos zitten. De tafels

andere lekkernijen.

zijn, elke woensdagmiddag een film.

Kerkstraat, naast de Volendamse

Rinia hield haar daarbij scherp in de

schilderij van Scheveningen.

Lijkt me een van de grote voordelen van
dood zijn, dat je geen boodschappen meer
hoeft te doen.

hield. In de pauze was er lauwe kof-

Met de nodige scepsis trok ik er naar

waren met zorg gedekt en versierd,

Bij binnenkomst kregen wij allen een

Donderdag eetclub, boekbinden, zeer

visboer op de hoek van de

gaten. Op de achtergrond klonk altijd

Frans Leidelmeijer is verhuisd naar

fie.

toe. Wat zag ik? Geen ingedutte

de wanden en menukaarten, ver-

koninklijke Kir Royal -champagne

interessante lezingen door buurtge-

Spiegelstraat. Je had daar een oude,

de Tros nieuws show, die harder werd

een hypermoderne flat in het nieuwe

Drie jaar geleden werd mijn vriend

ouderen, hangend in een hoekje,

vaardigd door de creatieve groep,

met kir - aangeboden door barman

noten, etc. etc... Geheel en al geïn-

een medium oude en een jonge

gezet wanneer Martin Ros begon te

pand aan de Lijnbaansgracht 369,

Hans vrijwilliger/gastkok in de 2e

geen donkere pijpenla, geen treurig

zagen er feestelijk uit. En dan was

Jordan en zijn vrouw Elena,

spireerd verliet ik het pand, in de

visboer. De jonge visboer was toen al

galmen.

waar hij een kunsthandel-aan-huis

Keijzer. Alsof ze nog nooit gemerkt

puin ligt.

Uitleg, een ouderen sociëteit. “Nou,

stemmende bloemstukjes. Neen,

het: eten, drinken en vrolijk zijn! Er

Roemenen in Amsterdam. Ik knapte

wetenschap OUDER WORDEN IS

legendarisch doordat hij Chinees had

Als Rinia iemand niet mocht moest ze

heeft in 20e en nu ook 21e eeuw (uit-

hebben dat er al jarenlang een bom-

En er is ook iets bijgekomen.

daar zul je mij nooit zien, dat is

daar zaten kek aangeklede dames en

waren in mijn herinnering acht gan-

zienderogen op en mijn vooroorde-

NIET ERG.

geleerd om met zijn Chinese afnemers

opeens heel lang naar achteren om

sluitend volgens afspraak).

krater voor hun deur ligt omdat daar

Het is me voor ’t eerst gebeurd dat

Kafka in het kwadraat, zeker met al

een enkel heer, vief uit de ogen kij-

gen, met een ‘spoom’ in het midden

len verdwenen als sneeuw voor de

te kunnen praten. Bij zijn groot-

iets te zoeken - al was het de duurste

Eén van de grootste schokken was

drie verdiepingen lager ooit de Noord-

Fransen met de Michelin gids in de

scheepse afscheid in studentenhotel

antiquair van de Spiegelstraat, of de

wel dat de gezelligste boekhandel van

Zuidlijn moet gaan stoppen. Het leuke

hand naar een winkel vroegen. Ze

Hans Brinker waren er behalve heel

pompeuze buurtprojectontwikkelaar.

Amsterdam Lankamp & Brinkman er

van café Mulder is, als je daar vijf

zochten naar die mooie nieuwe vesti-

veel verse Volendamse vissen ook veel

En soms kwam de boodschap over.

na al die jaren mee ophield - een

borrels drinkt heb je de volgende dag

ging in de Kerkstraat van Pompadour

Denk meer na over
inbraakpreventie

Probeert u in de gaten te houden dat er
niets voor het grijpen ligt.

Beste buurtbewoners,

en deurstijl te schuiven en op die manier de schoot in te duwen, waarna de deur

Het blijkt dat er vaker ingebroken wordt in woningen in vergelijking met

open gaat.Als dit lukt kunt u een secustrip op uw deur en deurstijl (laten) bevestigen.

Marreke Prins

Ondervindt u
wel eens
overlast van
(andere)
water
gebruikers?

Amsterdamse Chinezen.

‘Zo, die is weg’, zei ze dan tevreden.

andere vaste pleisterplaats voor de

geen kater, dat komt niet door de

- een must voor iedere zoetekauw

Bij Rinia kwam ik bijna elke zaterdag-

Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel

zaterdagmorgen die nooit mocht

jenever maar door de sfeer.

(zoetelippeke, zeggen ze in

ochtend. Je mocht haar bloemen per

bloemen gekocht als in die jaren.

ophouden te bestaan. Zolang ik hier

Buitenlandse gasten aan wie ik een

Vlaanderen).

stuk kopen en er zelf iets van maken.

Op weg naar Rinia liep ik wel eens

woon (sinds 1970) zat L & B hier op

typisch Amsterdams café wil laten

Top van Onderop

voorgaande jaren.
Ik wil u niet ongerust maken, maar u wel een aantal tips geven.

Denkt u ook nog even aan ramen of achterdeuren die niet afgesloten zijn als u

Te veel lawaai, golfslag of

slaapt of even snel een boodschap doet. En een touwtje uit de brievenbus is handig

ongewenst gedrag?

Michiel Hennus

In juni is in Duitsland de G8, waar de regeringsleiders van de rijkste acht landen van de wereld bij elkaar komen.

Probeert u uw woning eens te bekijken door de ogen van een inbreker. Is het

voor uw kinderen, maar ook voor inbrekers!

Bel dan het Meldpunt overlast te

In verband hiermee heeft het Nederlands Sociaal Forum (NSF) een ‘Top van Onderop’ georganiseerd, waar

voor deze persoon lucratief om in uw woning in te breken? Staat er bijvoor-

Het wordt nu weer wat warmer weer en de ramen worden vaker open gezet.

water: 625 00 99

Nederlandse sociale bewegingen hun alternatief voor een betere wereld zullen presenteren. De conferentie is op

beeld een laptop of computerscherm in het zicht? Hebt u net een nieuwe flat-

Probeert u in de gaten te houden dat er niets voor het grijpen ligt. Vaak wordt er

24 uur per dag, 7 dagen per week

zondag 20 mei tussen 11.00 en 18.00, en heeft plaats in diverse zalen rondom het Leidseplein (De Balie en het

screen-tv aangeschaft en is deze goed zichtbaar van buitenaf? Mogelijk dat u

aan een laptop gewerkt voor het raam en staat diezelfde laptop ook even later

bereikbaar.

Barleus). Buiten op het plein is om een uur ‘s middags een spectaculaire actie te zien, met een duidelijk signaal:

een ander plekje kunt zoeken. Zet de doos van de tv niet bij het huisvuil. Maak

onbeheerd, als u klaar bent met werken. Veel inbraken gebeuren bij gelegenheid.

"Een andere wereld is mogelijk!"
U kunt ook klachten indienen over

hem klein en gooi hem bij het papierafval. Behalve dat u een bijdrage levert

Rond de thema’s ‘Klimaatverandering en energie’, ‘Mondiale armoede en neoliberale globalisering’ en ‘Oorlog,

aan een beter milieu, is het dan niet direct zichtbaar is wat voor soort tv u hebt

Waarschijnlijk doet u er al alles aan om uw woning zo goed mogelijk te beveiligen,

o.a. toenemende drukte, verkeerd

afbraak burgerrechten en racisme’zijn zes seminars en 24 workshops georganiseerd (entree € 5). Er zijn verder

gekocht.

maar ik hoop dat u toch even door de ogen van een inbreker naar uw eigen huis

afmeren, wrakken en verwaarloosde

ook een filmprogramma, culturele optredens en een informatiemarkt.

kijkt.

vaartuigen of verontreiniging van

Controleert u ook eens of er geen ladder in uw achtertuin ligt, of in die van de

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande kunt u altijd

het water.

buren. Ideaal is dit natuurlijk voor inbrekers om op de eerste verdieping te

contact opnemen met mij of het wijkteam Prinsengracht op telefoonnummer

Bij noodsituaties belt u natuurlijk

komen. We denken wel vaak aan de extra sloten op deuren en ramen op de

0900 – 8844.

het alarmnummer van de politie: 112.

benedenverdieping, maar de eerste verdieping vergeten we vaak.
Dan de voor- of achterdeur. Probeert u eens met een oud bankpasje of stevig
stuk plastic het slot open te wippen. Dit doet u door het plastic tussen de deur

020 625 0099
www.bba.amsterdam.nl

Wanneer politieoptreden gewenst is

Met vriendelijke groet,
Arianne Kops
(taakaccenthouder veilig wonen) Wijkteam Prinsengracht.
Prinsengracht 1109
1017 JJ Amsterdam

(geen nood, wel politie) belt u:

Gemeente Amsterdam

0900 88 44.

Dienst Binnewaterbeheer

Info: www.sociaalforum.nl

