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Gassan Diamonds is gevestigd in de
oudste, voormalig door stoom

aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam

Voor rondleidingen zeven dagen

per week geopend

Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175

020- 622 53 33 www.gassandiamonds.nl

Stadsdeel Centrum doet een

dringende oproep om zieke iepen

aan te melden. Door de iepziekte

loopt het aantal iepen in

Amsterdam zo snel terug dat deze

boom bedreigd wordt. Per jaar

worden er alleen al in Amsterdam

zo'n vijfhonderd gekapt. De iepziekte

is een schimmelinfectie die een

gezonde boom binnen een maand

fataal kan worden.

Zo snel mogelijk
isoleren
Uit onderzoek blijkt dat het aantal

zieke iepen elk jaar toeneemt.

Stadsdeel Centrum maakt zich daarom

grote zorgen over de toekomst van

deze boom. Om verdere achteruit-

gang van het iepenbestand te be-

perken, is het belangrijk zieke

bomen zo snel mogelijk te isoleren

en te verwijderen. In Amsterdam

staan heel wat exemplaren in tuinen

van particulieren of liggen daar

opslagen als openhaardhout. Dit kan

juist een besmettingshaard zijn voor

alle iepen in de omgeving.

Eenmaal gerooid is het gevaar nog

niet geweken. Ook onder de bast van

gekapt iepenhout kunnen larven

zitten die uitgroeien tot iepenspint-

kevers: de verspreiders van de

schimmelinfectie. Stapels ongeschild

iepenhout (bedoeld voor de open

haard) zijn dan ook bekende ziekte-

verspreiders.

Herken de iep én de
ziekte!
Een iep is goed te herkennen aan zijn

asymmetrische bladeren: de beide

bladhelften beginnen niet precies op

dezelfde plek aan de steel. Een zieke

iep verkleurt en verdort snel. Een

kalende of geel-bruine iep in de

zomer is bijna altijd een ziek exem-

plaar. De aantasting is ook te zien als

u een tak afknipt, u ziet dan bruine of

zwarte stippen, of zelfs een bruin-

zwarte ring.

Aanmelden: een zorg
én plicht
Kortom: weet u een iep - vooral in de

achtertuin - die een ongezonde

indruk maakt? Of heeft u ongeschild

iepenhaardhout? Meld het via

bomen@centrum.amsterdam.nl of

via tel. 14 020. De inspecteur komt

dan kijken en de iep (of het brand-

hout) wordt op ziekte beoordeeld.

Zonodig moet de boom binnen

veertien dagen worden verwijderd en

brandhout moet worden ingeleverd.

Voor iedere boom die verwijderd

moet worden, moet wel een nieuwe

geplant. Het is uw (burgelijke) plicht

om hieraan mee te werken. Het

stadsdeel kan u de verwijdering

opleggen, maar neemt aan dat u de

zorg voor uw bomen en die van

anderen heel serieus neemt en

verwacht dan ook dat u zult mee-

werken aan het behoud van de iepen

in de stad.

Koninginnedag 2007

Aan het stadsdeelbestuur is een

rapport overhandigd met o.a. de

volgende aanbevelingen:

1) Aantal en inhoud van telefonische

klachten bij de verschillende

klachtennummers registreren en

meetellen bij evaluaties.

2) Evaluaties politiek en openbaar

behandelen.

3) Instellen van één klachtennummer

of, zo lang dat niet mogelijk is,

zorgen voor betere coördinatie

tussen de klachtennummers.

4) Medewerkers van diensten en

instanties op alle niveaus goed

en tijdig instrueren over wat er

op Koninginnedag van hen wordt

verwacht.

5) Zorgen voor betere overeen-

stemming tussen aangekondigde

handhaving en de uitvoering

daarvan.

6) Op meerdere plaatsen controleren

en handhaven met betrekking tot

boten en bootjes.

7) Ook in stadsdeel Centrum weer

plekken reserveren voor vrijmarkt

van kinderen.

Plaatsen die traditioneel voor

kinderplekken in aanmerking

komen zijn de Sint Antoniesluis,

de Leliegracht en het Amstelveld.

In de nabijheid van een

kinderplek kan geen vergunning

worden afgegeven voor een

evenement

dat daarmee niet verenigbaar is,

zoals een podium met versterkte

muziek.

8) De maximaal toegestane geluids

niveaus heroverwegen.

Nabij nauwe straten of aan het

water (waar geluid ver draagt)

kan men zich afvragen of het niet

wat minder kan.

9) Onderzoek doen naar mogelijk-

heden om een grotere variatie in

evenementen te bevorderen.

De meeste evenementen lijken erg

op elkaar, een podium met dj en

harde muziek met zware beat.

“En we gingen naar de speeltuin.

(zie pagina 11).

Commotie rond de steigerdoeken

Red de iep

Aan het eind van de lange ver-

gadering van de commissie Bouwen

Wonen en Economie, waar o.a. grote

stedelijke projecten besproken werden

die vele miljoenen euro’s betroffen,

kwam ’s nachts om 00.15 uur het

steigerdoek-project als uitsmijter op

de agenda. Dit project levert nu nog

het puissante bedrag van 200.000

euro op. Dit onderwerp is al ruim 3

jaar onderwerp van felle polemiek.

Ooit handenwrijvend binnengehaald

met de prognose van 1,5 miljoen euro

als inkomsten. De zeepbel van de I.T.

klapte nog bescheidener dan het

reclamedoeken project. Na een jaar

bleek iets minder dan 5 ton de

gemeentekas ingevloeid te zijn, oor-

spronkelijk geoormerkt voor herstel

van monumenten maar alras ver-

dwenen in de algemene middelen.

Toch bleef in de discussie staan dat

reclamedoeken veel mooier zijn dan

de slonzige slappe groene lappen.

Misleidend omdat het eveneens het

beleid van de gemeente dient te zijn

om strakke en transparante doeken

voor te schrijven.

Contrair belang
Dat de reclame slechts tijdelijk zou

hangen, hebben we kunnen constate-

ren. Als vogelpest gingen de doeken

van A-lokatie naar A-lokatie en na 3

jaar verschijnen ze daar opnieuw.

Door contraire belangen worden

schildersbeurten door het stadsbe-

stuur opgerekt tot 9 weken en voor

een verrot kozijntje (bouwver-

gunningplichtig) nog eens 9 weken.

De handhaving en toezicht op de uit

te voeren werkzaamheden ligt bij het-

zelfde gezag dat de gelden genereert.

In deze spagaat moeten ambtenaren

proberen te functioneren.

Debat
In het nachtelijk debat stelde

Amsterdam Anders/De Groenen

duidelijk dat dit project afgeblazen

moest worden: “nul komma nul”, was

hun mening om een eind te maken

aan dit “corrumperend beleid”.

De SP ging eveneens voor de nul-

optie “weinig inkomsten en géén

gezicht”.

verder op pagina 7

Netoptimalisatie:
minder haltes in de Binnenstad

De gemeente overweegt 65-plussers gratis met het openbaar vervoer te laten reizen. Dat is erg aardig van ons

stadsbestuur. Toch is het de vraag of de mobiliteit van deze bevolkingsgroep, of liever van alle gebruikers, niet méér

gebaat is met het behoud van de halte-dichtheid en dus met het van tafel halen van de beoogde ‘netoptimalisatie’.

Optimalisatie van het OV-net klinkt fantastisch, maar het betekent in feite, minder eufemistisch, inkrimpen.

Verrassende conclusie
Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam (SRA,

vroeger meer bekend als ROA), dat niet alleen verantwoor-

delijk is voor het regionale vervoer maar ook voor ons

stadsvervoer, doet onderzoek. Daaruit is reeds gebleken,

dat lijnen die parallel lopen aan de Noord/Zuidlijn,

passagiers zullen verliezen, met name op het tram/metro-

traject. Dat geldt niet bij de doorgaande lijnen en bij andere

routes. Wat een verrassende conclusie!

Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de effecten

zullen zijn van aanpassingen in de opbouw van het (gehele!)

netwerk mét de NZL, op basis van (ongeveer) het huidige

OV-budget . In de scenario’s zal gevarieerd worden met

verlaging van frequenties en aanpassing van lijnvoering,

waarbij verbinding van stads- en streekvervoer met de

NZL stations belangrijke opties zijn. Wij concluderen als

gevolg van deze ‘optimalisatie’: verder lopen naar haltes,

langer wachten en vaker overstappen!

Dit staat ons te wachten, maar wat gebeurt er nu al? Door

de Ferdinand Bolstraat komt lijn 25 niet terug en sommige

haltes blijken opeens samengevoegd te zijn. De halte-

dichtheid is in het verleden al minder geworden. Vóór

1980 waren in de Vijzelstraat nog haltes op de bruggen

van Prinsengracht, Herengracht en Munt. De Munthalte

was al verplaatst van de brug naar V&D, maar is daar nu

opeens verdwenen; verder opgeschoven naar het Spui en

daar samengevoegd met de halte die gedurende vijf jaren

tijdelijk bij de Kalfsvelsteeg was. OV deskundigen weten

dat je beter haltes kunt hebben aan begin en eind van een

winkelstraat dan in het midden, het Spui is dus niet zo’n

goede plek. Toch is dat wel de plek waar het Rokin NZL

station straks een uitgang krijgt.

Sluipenderwijs
Voor 1980 waren er ook haltes bij De Industriële Club en

Het Beursplein., nu alleen bij De Bijenkorf. Van de

Bijenkorf naar het CS is voor de ouderen onder ons, een

heel eind lopen, ook al omdat de CS-haltes verder naar het

oosten zijn opgeschoven. Wij bepleiten dan ook (de terug-

keer van) een halte aan het begin van het Damrak ter

hoogte van het Victoriahotel.

Ook op de Nieuwezijds Voorburgwal route verdween ter

hoogte van de Martelaarsgracht de halte vanaf het CS.

Bovendien geeft de halte voor Magna Plaza veel tijdverlies

omdat nu alle lijnen op dezelfde plek moeten ‘halteren’,

terwijl de trams richting Leidsestraat ooit bij het

Handelsbladgebouw hun halte hadden.

Sluipenderwijs wordt, als gevolg van NZL, het bestaande

netwerk uitgedund, en dat noemt men dan ‘netoptimalisatie’!

Els Willems

Lid verkeerswerkgroep Wijkcentrum d’Oude Stadt

Het Wijkcentrum d'Oude Stadt heeft op 30 april een telefonisch meldpunt

ingericht voor klachten van bewoners van de binnenstad om na te gaan hoe

handhavende instanties met die klachten omgaan en hoe zich dat verhoudt

tot gepubliceerde informatie over spelregels en handhaving.

De meest voorkomende klachten betroffen:
1. Geluidsoverlast van muziekevenementen;

2. Geluidsoverlast van versterkt geluid op boten;

3. Wildplassen.

JHM toont Russisch-
joodse kunst ten tijde
van Stalin
Vanaf 19 oktober is in het Joods Historisch

Museum de tentoonstelling Moderne

meesterwerken uit Moskou te zien met

schilderijen en tekeningen uit de periode

1910-1940 van wereldberoemde meesters

als El Lissitzky en Isaak Brodsky, maar ook

van minder bekende kunstenaars als

Natan Altman, Alexander Labas en

Alexander Tysjler. Van kubistische portretten

van Robert Falk en het suprematisme van

Ilja Tsjasjnik tot het socialistisch realisme

van Jevgeni Katsman en het non-confor-

mistische, verboden oeuvre van Solomon

Nikritin.

De kunstwerken zijn afkomstig uit de

collecties van de Tretjakov Galerij en het

Bachroesjin Theatermuseum in Moskou.

19 oktober 2007 t/m 10 februari 2008

Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur,

donderdag tot 21.00 uur.
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Zaterdag 13 oktober

Grachtenrace met roeisloepen

(www.grachtenrace.com)

Zondag 21 oktober

Marathon

(www.amsterdammarathon.nl)

Zaterdag 3 november

Museumnacht (www.n8.nl)

Zondag 18 november

Intocht Sinterklaas

(www.sintinamsterdam.nl)

Vanaf 7 december

ijsbaan op het Leidseplein

Seniorenmarkt in de Mozes en

Aäronkerk

Op dinsdag 23 oktober 2007 van

13.30-16.30 uur organiseren de samen-

werkende zorg- welzijnsorganisaties

in Amsterdam-Centrum een

Seniorenmarkt in de Mozes en

Aäronkerk met als titel Wie-wat-waar

in de wijk?

Via informatiestands kunt u van alles

te weten komen bij wie en waar u in

de buurt moet zijn met vragen over

activiteiten, dienstverlening, zorg,

wonen, welzijn, veiligheid, compute-

ren..Er is een uitgebreid programma

met muziek, zang, dans, schilderen,

enz. Een ritje met de duofiets behoort

tot één van de speciale attracties.

Iedereen is van harte welkom en de

toegang is gratis.

foto volgt



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

Groot
Waterloo
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Het café werd gedreven door Bet van

Beeren, een legendarische kasteleinse.

Ze was bijvoorbeeld de eerste vrouw

in Nederland die op een motor reed.

Haar vriendin achterop. Bet had een

hart van goud. Ze had in de oorlog op

zolder onderduikers gehad en in de

kelder lagen wapens voor de onder-

grondse opgeslagen. Ze kookte in de

Hongerwinter grote hoeveelheden

erwtensoep voor de hongerige

buurtbewoners daartoe in staat

gesteld door haar contacten met

zwarthandelaren die voor de spullen

zorgden. Ze deed dat in die oude

zinken vuilnisemmers! Bij mijn weten

heeft ze nooit een lintje gehad voor

haar moedige gedrag.

Bos bloemen
Bet was zeer koningsgezind. Voor de

oorlog was ze al eens bij een bezoek

van koningin Wilhelmina aan de

Nieuwmarkt op de treeplank van de

calèche gesprongen met een grote

bos bloemen. Haar liefde voor het

Oranjehuis kende geen genzen. Ze

was soms ook een beetje naïef. ’s

Avonds werd om zes uur het Vrije

Volk gebracht. Ze noemde die krant

altijd Het Volk, zoals die voor de

oorlog had geheten. Daar zag ze eens

een artikel in staan met als kop:

Homo Sapiens. ‘Mag dat nou’, vroeg

ze me, ‘homo, zomaar in de krant?’

Majoor Bosshardt kwam elke avond

langs samen met de heilssoldate

‘tante’ Jans. Bet spoorde iedereen aan

gul te geven, waar ze nauwkeurig

toezicht op hield. Maar als men de

majoor aansprak op de afwijzende

houding van het ‘Leger’ van homo’s

verkondigde ze dat we volgens de

bijbel allemaal zondaars waren.

Ze vond evenwel ons geld helemaal

niet zondig. Deze hypocriete houding

kon haar er niet van weerhouden elke

avond langs te komen met tante Jans

en haar Strijdkreet, die niemand wou.

Diepe belediging
Op een avond troffen we Bet in

tranen aan. Wat was er gebeurd?

Prinses Beatrix was vermomd met

een pruik en een christelijke hoofd-

doek door de majoor meegenomen op

kroegentocht om de zelfkant van de

stad te onderzoeken in het kader:

Leer Uw Volk Kennen. Bet van Beeren,

royalistischer dan de koningin zelve,

was hierbij overgeslagen. Hare

Koninklijke Hoogheid mocht van de

majoor geen kennis nemen van de

homo’s, die zoals toen gebruikelijk

keurig met stropdas en in het pak aan

de bar hun pilsje dronken.

Waarschijnlijk was het ook wijsheid

van de majoor, want als Bet de prinses

herkend had, had men de anonimiteit

wel kunnen vergeten. Bet zou waar-

schijnlijk een diepe buiging hebben

gemaakt en het Wilhelmus hebben

aangeheven. Haar diepe belediging

was niet te beschrijven. Avond aan

avond richtte zich haar woede op de

majoor, die er ook niet meer in mocht.

Na enige tijd mocht tante Jans toch

weer met de collectebus naar binnen

en moest de majoor buiten blijven.

Na een paar maanden mocht de

majoor er wel weer in, want Bet was

niet rancuneus.

Enige jaren later overleed Bet, ze had

net AOW gekregen, waar ze erg trots

op was. Ze werd opgebaard op het

biljart, zoals ze altijd gewild had. Nu

is de majoor haar gevolgd. Weliswaar

niet via het biljart, maar toch.

CVS

We lopen verder de straat af en

komen langs een jaren dertig flatge-

bouw. Beetje saaie bouwstijl, keurige

vensters met vitrage en de benodigde

snuisterijen op de vensterbank. Altijd

leuk om naar te kijken. We zien twee

grote paarse vazen met riet en even

verderop een vensterbank met vrolijk

gekleurde papegaaien.

Vervolgens steken we de Nieuwe

Batavierstraat over. Dit straatje ver-

bindt de Uilenburgerstraat met de

Oude Schans. Men vermoedt dat de

naam afkomstig is van een gevel-

steen. Ook meent men dat hij vroeger

de Bataviastraat heette

Volgens een kenner van de stad

stonden hier vroeger vier monumen-

tale zeventiende eeuwse panden.

Jammer genoeg afgebroken. Nu staan

er allerlei speeltoestellen voor de

jeugd van de aangrenzende school.

Het straatje is voor verkeer afgesloten

door toenmalig wethouder

Frankfurther want automobilisten

ontzagen zich niet tussen de spelende

kinderen door te rauzen.

Misschien was het een project van

deze school dat er enige tijd geleden

overal oranje eetbord-vormige platen

hingen met wensen en positieve

opmerkingen over de straat.

Sommigen wilden banken om de

bomen. Ook meldden de borden,

waarschijnlijk van een meisje, dat ze

dit zo’n fijne school vond. Ik denk

terug aan mijn kindertijd, toen de

school een oord van dreiging en angst

was.

Op nummer 96 staat dus de openbare

lagere school, de Witte Olifant, waar-

van ik des morgens de leerlingen

begeleid door hun ouders naar toe zie

gaan. Het gebouw is gebouwd in de

stijl van de Amsterdamse School en is

dus een Amsterdamse School school.

Verder komen we langs een modern

gebouw met boven een groot, licht

atelier. Het is niet duidelijk wat men

daar uitvoert. Er staat geen naam op,

maar wel op een schutting ernaast

met mansgrote letters: WELKOM. Er

zit een deur in die schutting en ik

wilde kijken wat dat welkom inhield.

Ik probeerde de deur te openen: op

slot! Mooi welkom. Na nog een

modern gebouw komen we bij een

ander Amsterdamse School complex.

Vroeger was hier het badhuis. Ook

zat hier de Gemeentereiniging,

MacBike is hier begonnen en nu zit er

de Caribbean Club. De naam zegt het

al, veel Antillianen vinden hier in het

weekend ’s avonds vertier. In het

begin waren er veel klachten, maar

nu hoor ik er nooit meer wat over.

Men is kennelijk aan elkaar gewend!

Het gebouw zelf is een lust voor het

oog, met elegante lijnen en een ver-

rassende vlakverdeling, rode stenen

en een paar oude ornamenten.

We zijn nu aan het einde van onze

wandeling gekomen. Ik noemde de

straat saai. Maar hij heeft een bewogen

verleden en saai is ie zeker niet.

CVS

Deze keer
Na een rustige zomer en met de laatste buurtvergadering inmiddels meer

dan vier maanden geleden, zijn we vooral in afwachting van nieuws uit

de buurt. Dit najaar verwachten we het ontwerpbestemmingsplan Groot

Waterloo. In de buurtvergadering van 25 september krijgen we, na een

lange stilte van de zijde van stadsdeel en centrale stad, waarschijnlijk

meer te horen over de stand van zaken rond de verkeerscirculatieplannen

en reconstructie van het Mr. Visserplein.

Foelieblokken
De inspraakbijeenkomst op 6 juni over de concept-stedenbouwkundige

uitgangspunten voor de Foelieblokken was de rustige afsluiting van een

zaak met roerige voorgeschiedenis. De plannen waartegen bewoners eerder

in opstand kwamen zijn van tafel. De Rapenburgerstraat wordt niet door-

getrokken, het gebouw van brandweerkazerne en politiebureau blijft

staan, de rooilijn in de Nieuwe Foeliestraat komt in het verlengde van de

gevel van de brandweerkazerne, de afsluiting van het bouwblok tussen

Rapenburg en Foeliedwarsstraat wordt een verdieping lager dan de eerst

gepland en op het terrein achter de brandweer komt geen bebouwing. Op

de bijeenkomst werd de mening van bewoners gevraagd over waar nog

welke horeca zou kunnen worden toegevoegd. Die vraag kwam voor de

aanwezigen helaas onverwacht en kon daardoor niet goed worden

beantwoord.

De stedenbouwkundige uitgangspunten zullen worden verwerkt in het dit

najaar verwachte ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo.

Verlichting parkeerdruk
Splitsing van het vergunninggebied ontnam vorig jaar vergunninghouders

uit onze buurt de mogelijkheid om uit te wijken naar de Plantage-buurt.

Na klachten van bewoners en na metingen door het stadsdeel oordeelde

het stadsdeelbestuur dat inderdaad de parkeerdruk onevenwichtig is ver-

deeld tussen de vergunninggebieden. Daarom mogen sinds 1 augustus

vergunninghouders uit gebied CE-01 (waarbinnen onze buurt) ook parke-

ren in gebied CE-03 (waaronder de Plantage-buurt). Afhankelijk van hoe de

parkeerdruk in gebied CE-03 zich ontwikkelt zal mogelijk over een halfjaar

dat gebied ook kunnen worden gebruikt als overloopgebied voor mensen

die op de wachtlijst staan voor een vergunning in gebieden CE-01 en CE-02.

Caribbean Club
Naar verluidt is de Caribbean Club weg uit de Nieuwe Uilenburgerstraat.

Hoewel de door de club veroorzaakte overlast niet meer zo extreem was

als een paar jaar geleden, zal dit voor omwonenden zeker een opluchting

zijn.

Buurtvergadering
De buurtvergadering, beheergroep openbare ruimte gevolgd door bewo-

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

22.30 in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.

De volgende bijeenkomsten zijn op 25 september en 27 november.

In het kader van de Landelijke Politiedag openen alle wijkteambureaus

van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland op zaterdag 13 oktober hun

deuren voor het publiek tussen 10.00 en 17.00 uur. Het thema van deze

dag is "buurtregie".

Bureau IJ-tunnel nodigt de buurtbewoners uit kennis te komen maken

met hun Buurtregisseur. Ook zijn er rondleidingen in het politiebureau.

Eveneens zal de Bereden Politie aanwezig zijn. Iedereen is van harte

welkom.

Deze uitnodiging geldt voor alle buurten die onder bureau IJtunnel vallen.

Een wandeling door de
Nieuwe Uilenburgerstraat (slot)

De reiniging plakt tegenwoordig

op niet van te voren aangemeld grof

vuil gele stickers met de melding

van de overtreding. Zou dit helpen?

De aso’s die hun vuil op straat

zetten zal het worst zijn.

In de meimaand had een oen pal

voor het Rembrandthuis op de stoep

een hoogwerker geparkeerd.

Niemand kon er langs of je moest

het fietspad op. En de arme toeristen

konden alleen maar een foto van het

huis nemen vanaf de zijkant.

Protesten tegen deze gang van

zaken bleken geen effect te hebben

Op 10 mei jongstleden werd de

dode boom voor de Mozes en

Aäronkerk gekapt – dit was het

stompje dat men nog even liet staan.

De wortels van de bomen op het

plein beginnen de stenen omhoog te

drukken. We krijgen toch niet het

zelfde drama als op het Amstelveld?

De nieuwbouw op de

Valkenburgerstraat is klaar en

opgeleverd. Het ziet er heel mooi uit.

Een aanwinst voor de buurt. Modern

en toch een beetje Amsterdams.

De daklijst van de Portugese

Synagoge begint behoorlijk af te

bladderen. Dit doet wel afbreuk aan

het zo schitterende gebouw. Een

verfje kan geen kwaad.

Op 13 mei zag ik de eerste zwa-

luwen het luchtruim doorklieven. Dit

bracht mij op de vraag: zijn die nest-

kastjes aan de achtergevel van AH nu

door de dames en heren zwaluw in

gebruik genomen?

• Wat je steeds meer ziet op winkel-

deuren: Closed. Zijn ze nu helemaal

mesjoche geworden? Ik denk dat een

buitenlander die het bordje gesloten

niet begrijpt en de deur wil open doen

echt wel door heeft dat het closed is.

•

•
•

•

Politie Bureau
IJtunnel nodigt uit

RN

De Kasteleinse en de Majoor
In de jaren zestig was ik een regelmatige bezoeker van het café ‘Het Mandje’ op de Zeedijk. Het was een gelegenheid

waar veel homo’s en lesbo’s kwamen, maar niet uitsluitend. Ook hetero beurslieden, boeren uit Noord-Holland en

vissers kwamen er. Reve was er wel eens te vinden en ook acteurs en cabaretiers.

Buurtnieuws
Van onze correspondent Ronald Regensburg

•Puntjes•

•

•

Ontmoetingen op en rond het Waterlooplein
Een lach en een traan....

Fietslampje
Vlak voor het naar bed gaan kijk ik

nog even op straat. Vlak onder mijn

venster op de eerste verdieping zie ik

een keurig geklede heer aan een fiets-

lamp frummelen. Wat doet ie toch,

denk ik. Het antwoord is snel gegeven.

Hij draait zich om naar een andere

fiets, haalt daar de kop van de voor-

lamp af, schroeft het lampje eruit en

gooit dat weg. Dan draait hij het lam-

pje dat ie uit de eerste fiets, dus heeft

gejat, in de koplamp van, kennelijk,

zijn eigen fiets. Hij tilt de voorkant

van de fiets op, draait aan het wiel en

ja, hoor: Het licht gloeit op. Dan fiets

de man weg, mij onthutst achterlatend.

Zijn achterlicht brandt ook. Die krijgt

geen bekeuring! Wat zijn sommige

mensen toch diepgezonken.

CVS

Herinneringen aan mijn leven met BB-er (Bekende

Buurtgenoot) Ischa Meijer.

We wandelen samen op de Munt. Daar komt Ischa

zijn broer Job tegen. Een ongemakkelijke, maar

toch blijde ontmoeting. Ze hebben elkaar lang niet

gezien. Een kort gesprek volgt, daarna lopen we

verder. Ischa is van slag, dat zie ik. “We gaan een

zonnebril voor je kopen bij de pasgeopende zaak

van Hans Winkel op het Rokin!", biedt hij aan.

Ik kan niet kiezen, twee brillen vind ik erg mooi. Ze

zijn aan de prijs: fl. 275, -- per stuk. Voor die tijd een

ongehoord hoog bedrag. Ischa vraagt hoeveel kor-

ting hij krijgt als hij ze allebei neemt, met de

opmerking: "Hans, twee Joden weten toch wat een

bril kost?"

Op een zaterdagmiddag, beladen met boodschappen,

besluit ik op de Munt tram 9 naar het

Waterlooplein te nemen. Bij het instappen zie ik

een ouder echtpaar staan. Hij klein en gedrongen,

keurig in het pak, haar achterover met diepe

inhammen. Zij klein, tenger, felle ogen, bleek met

rode rouge wangen, mooie ringen aan haar hand. Ik

denk: 'Dat zijn de ouders van Ischa,' ook al heb ik

die nooit eerder gezien. Ik vertel bij thuiskomst

over mijn ontmoeting. Ischa haalt een foto van zijn

ouders tevoorschijn. Geen twijfel mogelijk, dat zijn

ze! Ik sta perplex, maar Ischa is woedend. "Wat

moeten die twee in Amsterdam, familie hebben ze

niet meer en vrienden hebben ze nooit gehad." Ik

zwijg in verwarring.

Het is zeer laat in de avond als de bel gaat. Ik ben

al dagen alleen thuis want Ischa is op reportage

naar de kliniek van professor Bastiaans in

Oegstgeest. Die heeft net het begrip "tweede

generatie oorlogsslachtoffers" uitgevonden.

Er staat een verlegen oudere man in een zwart

leren jack voor de deur. "Ik kom uit Oegstgeest, van

de kliniek van professor Bastiaans. Ischa heeft me

naar je toegestuurd". Ik kan niet anders uitbrengen

dan: "Meneer ik ben bang voor u." Dit omdat ik

onlangs een zeer onaangename ervaring met een

Duister Heer heb gehad. De bezoeker stroopt zijn

linker mouw op. Een ingebrand kampnummer komt

tevoorschijn. "Is dit genoeg?" Ik knik en laat hem

binnen. We praten tot diep in de nacht, en ik denk,

ze heeft gelijk Zwarte Riek: “Amsterdam Huilt Waar

Het Eens Heeft Gelachen"…

Marreke Prins

Woning Ischa Meijer en Marreke Prins

op de derde verdieping, toenmalig nr 33a

Waterlooplein

•

Deze hypocriete houding kon haar er
niet van weerhouden elke avond
langs te komen met haar Strijdkreet

in de kelder lagen wapens voor de
ondergrondse opgeslagen.

50.000 lezers in
de Binnenstad
van Amsterdam



door Minne Dijkstra

Berenstraat 7 is het adres van een

opvallend huis, beter gezegd een

opvallend gebouw. Sinds 2001 is het

een Rijksmonument. Het is opge-

trokken in neogotische stijl en op

twee plaatsen is een koopvaarder

afgebeeld: Amsterdam’s Welvaren

geheten. Eénmaal in de vorm van

een deurbekroning en éénmaal als

windvaan. Het pand heeft een gevel-

steen van voor 1641 met de woorden

Inde Berestraat. Het bijzondere

daarvan is dat nergens in de stad

een gevelsteen is genoemd naar de

straat waarin het pand zich bevindt.

Op deze plaats nu werd door

Quakers de allereerste Nederlandse

bewaarschool gesticht. Dat staat ook

op de gevel te lezen. Hoe is een

ander zo gekomen?

In 1781 woedde de Amerikaanse

Vrijheidsoorlog en tegelijkertijd de

Vierde Engelse Oorlog tussen de

Republiek en Engeland. In dat jaar

werd de rijkbeladen Amsterdam’s

Welvaren komend van Curaçao op

volle zee gekaapt door het Engelse

schip de Nancy. Dit schip was

gezamenlijk eigendom van de Quaker

John Warder en de scheepskapitein

Smith. Deze laatste had zonder mede-

weten van Warder voor de Nancy een

kaperbrief gevraagd en gekregen, dat

wil zeggen de toestemming van de

Engelse regering om Nederlandse

schepen te overmeesteren.

Hoogst vredelievend
Het gekaapte schip werd voor reparatie

naar Limerick in Ierland gevaren en

vertrok vervolgens als oorlogsbuit

naar Londen. Helaas, het verging

tijdens een hevige storm in de Ierse

Zee. John Warder, die eerder op advies

van Smith een verzekering op het

schip had gesloten, kreeg daarop een

bedrag van meer dan ₤1800,- uitge-
keerd. Quakers zijn hoogst vrede-

lievende en sociaal bewogen mensen

die principieel tegen oorlog en daar-

mee ook tegen oorlogswinst zijn. Zij

zijn verenigd in het Genootschap der

Vrienden. De Londense Vrienden

wisten hun geloofsgenoot John

Warder ervan te overtuigen dat hij

het verzekeringsbedrag niet zelf

mocht houden maar het aan recht-

hebbenden moest uitkeren.

Toen zich na enkele jaren nog niemand

had gemeld als rechthebbende,

besloot John Warder dat hij het geld

zelf mocht behouden. Dit leverde hem

grote moeilijkheden op met de

Vrienden die het met hem zeer

oneens waren. Na grote moeilijk-

heden, lange vertragingen, onder

meer door de Franse bezetting, en

andere strubbelingen werd pas in

1824 een goede bestemming gevon-

den, die in 1828 ook gestand werd

gedaan. Naar het voorbeeld van de

Engelse infant schools werd op

Berenstraat 7 op proef de eerste

bewaarschool in Nederland geopend.

Deze proef slaagde en werd later een

groot succes. In 1864 werd het huidige

gebouw opgetrokken.

Passende
bestemming
Daarmee is verklaard waarom het

schip ‘Amsterdams Welvaren’ op en in

de gevel is aangebracht. De letters JW

staan voor John Warder. De bewaar-

school bleef bestaan tot 1922 en werd

daarna verhuurd aan een vereniging

voor christelijk onderwijs. Deze

school sloot haar deuren in 1976. De

Londense Quakers verkochten daarop

het gebouw aan een Nederlandse

Quaker in de verwachting dat deze

aan het gebouw een passende

bestemming zou willen geven. Het is

nadien dan ook gedurende jaren

opengesteld geweest voor activiteiten

van algemeen belang.

Door verblijf buitenlands van de eige-

naar is het pand tussen 1997 en 2004

verhuurd geweest. Daarna moest het

worden gerestaureerd. Sedert 2006 is

het gebouw behalve woonhuis ook

weer ten dienste gesteld van de

gemeenschap. De vrouw des huizes

heeft de Stichting Bewaarschool

Amsterdam’s Welvaren opgericht.

Deze wil bevorderen dat kinderen in

de leeftijd tussen 8 en 11 jaar uit alle

bevolkingsgroepen bekend worden

gemaakt met de principes van ‘empo-

werment’, met universele waarden en

met technieken voor respectvolle en

vredige communicatie. Het is veel-

zeggend dat Amsterdams Welvaren

precies om deze activiteiten expliciet

werd genoemd in de inaugurele rede

bij de uitreiking van de Nobelprijs

voor de Vrede in 1948 aan de Quakers.

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

Buurt 6
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In de Amsterdamse binnenstad zijn verschillende woonhuizen die

als museum zijn opengesteld. Museum Willet-Holthuyen, Het

Geelvinck-Hinlopenhuis, Huis Marseille en Museum van Loon.

Behalve Huis Marseille, dat zich richt op tentoonstelling van foto-

grafie en daarom weinig meubilair heeft, tonen de overige musea

prachtige interieurs.

Vanaf 14 september tot 14 januari worden in het Museum van

Loon fraaie ook niet eerder getoonde stoelen en banken getoond.

Naast de collectie portretten, zilver en porselein is het huis rijk

gemeubileerd met meubels uit de periode 1650 – 1900.

Bij de tentoonstelling Stoelen op Stand zijn fraaie niet eerder

getoonde stoelen te zien uit de salon maar ook de 19e eeuwse

stoelen voor het personeel.

Ze geven een goed beeld van de veranderingen door de tijd, de

wisselingen in de mode en de techniek. Bijzondere aandacht voor

de bekleding, die vaak een bron van inspiratie is voor hedendaagse

ontwerpers.

Stoelen zijn een gebruiksvoorwerp. Ze zijn er in verschillende

soorten en maten. Ze dienen ons bij het uitvoeren van onze dage-

lijkse werkzaamheden. We staan op en gaan weer zitten zonder

er veel bij na te denken. Als we bezoek krijgen verandert er wat.

Je biedt een stoel aan ‘Gaat u zitten’. Soms hoor je zelfs: ‘Gaat u

hier zitten, deze stoel zit beter’.

In de zeventiende eeuw was het

zitten op een stoel gebonden aan regels. Niet iedereen kreeg

een stoel aangeboden. De meeste bezoekers moesten blijven

staan en bewogen zich door de kamers.

Met verontwaardiging
Informatie over het gebruik van stoelen in die tijd is te vinden

in de brieven van Elisabeth Charlotte van de Palts 1652-1722,

echtgenote van Filips van Orleans, broer van Lodewijk de XIV

1640- 1701. Ze beschrijft met verontwaardiging hoe haar tante

Sophie van Hannover niet de juiste stoel krijgt aangeboden: een

rugstoel zonder armleuningen. Zo wist het hele Franse hof dat

haar tante niet belangrijk was.

Als haar dochter door huwelijk met de hertog van Lotharingen

vanuit Frankrijk vertrekt worden naast de meubels en

tapisserieën het aantal fauteuils genoemd, 23 stuks.

In een andere brief beschrijft ze hoe Madame de Maintenon, de

maîtresse van Lodewijk de XIV, er genoegen in schept om haar

bezoekers te laten plaats nemen op een tabouret. Zelf ontving

ze het bezoek gezeten in een stoel met armleuningen alsof ze

de koningin was. Op deze wijze onderstreepte ze haar macht en

positie.

Testamenten
Bronnen van informatie zijn boedelbeschrijvingen bij overlijden.

In een boedelbeschrijving van 1678 van Herman Becker wonend

aan de Keizersgracht worden per vertrek de aanwezige stoe-

len uitvoerig beschreven: In de agterkamer ‘twaalf geblomde

tapijte spaens stoelen met twee witte kleetjes overtrokken’ .

Dat waren stoelen bekleedt met tapisserie van wol en zijde. Ze

golden als een kostbaar bezit en kwamen in deze grote aantal-

len zelden voor. In het ‘voorhuys’ worden beschreven ‘8 spaense

stoelen bekleed met rood jugt’. In de ‘slaepkamer’ 2 oude stoelen.

Verder staan in de overige vertrekken zoals de keuken geen

stoelen beschreven. De boedelbeschrijving bij het overlijden van

Gilles Pelgrom (1703) in hetzelfde huis beschrijft in dezelfde

agtercaamer ‘8 gladde stoelen met trijpen kussens’. In het

‘voorhuys’ stonden 18 stoelen waarvan 14 met trijp bekleed.

De inboedel van de andere kamers wordt uitvoerig beschreven.

Een stoel was een waardevol voorwerp. Ze worden genoemd

naast de 54 schilderijen die in de kamers hangen, waaronder

een ’Een Svijne gevecht van Potter’ UW

Quakers zijn hoogst vredelievende
en sociaal bewogen mensen

Het is nu tien jaar geleden dat op voordracht van toenmalig stadsdeelwethouder

Guido Frankfurther het Gemeentelijk Monumenten Project is gestart. Op 16

maart 2004 heeft het Stadsdeel Amsterdam Centrum na onderzoek door het

Gemeentelijk Monumenten Project zestig nieuwe monumenten aangewezen.

Op de lijst staan panden uit de periode 1850 – 1940, die van bijzondere

architectonische waarde zijn en beeldbepalend zijn in hun omgeving. De gevolgen

van deze beslissing zijn nu merkbaar.

Nieuwe monumenten
De Welstandsnota van Stadsdeel Amsterdam Centrum geldt als beleidskader in

de omgang met deze panden. Daarin staat o.a. dat plaatsing van GSM-antennes

op monumenten en orde 2 panden niet is toegestaan, tenzij de karakteristiek

van het monument niet wordt aangetast.

Dit heeft als gevolg dat reeds geplaatste antenne installaties op de nieuw aan-

gewezen monumenten op termijn zullen verdwijnen. Als voorbeeld het

Gereformeerd Gymnasium van architect A. Ingwersen uit 1930 (Keizersgracht

424). In 2004 werden hier antenne-installaties geplaatst.

Handhaven
Er was bouwvergunning gevraagd voor plaatsing van een antenne installatie

op het Metzgebouw, Keizersgracht 455 (hoek Leidsestraat). Het voorstel was

om de zenders te verbergen achter de beide letters M van Metz. en om deze

letters te vervangen door letters van kunststof. De metalen letters zouden

worden opgeslagen in het gebouw. De welstandscommissie merkt op ‘dat de

gekozen oplossing getuigt van vindingrijkheid, maar niet voldoet aan bovenge-

noemd beleid en maakt bezwaar. Het wegnemen en opslaan van oorspronkelijk

materiaal, waardoor de letters mogelijk verloren gaan, is niet toelaatbaar. Het

originele materiaal dient op zijn oorspronkelijke plaats gehandhaafd te

worden’. In het Stadsdeelnieuws van 6 augustus stond ‘dat de aanvraag voor

het plaatsen van een installatie voor mobiele telefonie op Keizersgracht 455 is

geweigerd’.

We zijn verheugd dat de door het Stadsdeel genomen beslissing ook effect

heeft op de houding van de Welstandscommissie UW

Beschermd Stadsgezicht

tegen antenne-installaties

Berenstraat 7, foto: R. Weller

Straten met
historische panden

Museum van Loon
exposeert niet eerder
getoond zitmeubilair

Djoeke Wessing heeft na 10 jaar

afscheid genomen als voorzitter van de

ondernemersvereniging de ‘Negen

Straatjes’.

Met Bert Niemeyer, destijds rayonma-

nager Openbare Ruimte, heeft Djoeke

de ondernemersvereniging opgericht. Ze heeft veel gedaan voor buurt en

ondernemers. Ter verhoging van de veiligheid is door haar het burenbelsysteem

ingevoerd.

Het Negen Straatjes Diner, met medewerking van ondernemers en toprestau-

rants uit de buurt, was ook een geweldig idee van haar.

De uitvindster van de ‘Negen Straatjes’ een begrip tot ver buiten Amsterdam

heeft nog veel meer plannen: ‘Een leuk bejaardenhuis opzetten, met lekker eten

en waar je met fatsoen wordt behandeld’.

Afscheid

uitvindster

‘Negen

Straatjes’’

Sinds 1997 hebben wij als buurt-

bewoners ons ingezet voor een goede

bezorging van het ‘Amsterdams

Stadsblad’ en later van het

‘Stadsdeelnieuws’. De bezorging bleef

uit of was zeer onregelmatig en zo

bleven vele binnenstadbewoners ver-

stoken van de kennisgevingen van het

stadsbestuur, zoals bouwaanvragen,

aanvragen voor evenementen en

andere verplichte publicaties.

In juli ontvingen we een persoonlijke

brief van Stadsdeelvoorzitter Els Iping

over de verspreiding van Het stads-

deelnieuws. ‘Het bestuur hecht er

grote waarde aan dat de verspreiding

van het Stadsdeelnieuws goed is.

Daarom zijn er maatregelen genomen

om de bezorging te verbeteren en zijn

er andere opties om het

Stadsdeelnieuws bij u in huis te halen.

Daarover wil ik u in deze brief infor-

meren’ en ‘Als de krant niet bezorgd is

kunt u contact opnemen met de ver-

spreider DistriQ op telefoonnummer

020-480 2888’

Er was ook een kaartje bijgevoegd

met adressen waar het

‘Stadsdeelnieuws’ af te halen was.

U wordt zo spoedig
mogelijk geholpen
De brief was hoopgevend. Dus toch

maar weer eens melden dat het

Stadsdeelnieuws in postcodegebied

1016 op de Keizersgracht niet was

bezorgd.

Met in de ene hand mijn mobiel en in

de andere hand de gewone telefoon

heb ik 15 minuten tegelijk de telefoon

laten overgaan.

Op de ene lijn kreeg ik de boodschap

‘u wordt zo spoedig mogelijk gehol-

pen’ op de andere lijn ‘er is nog één

wachtende voor u’ Dat heb ik op ver-

schillende dagen gedaan met steeds

hetzelfde resultaat. Vandaag nog eens

om het echt zeker te weten.

Andere verspreiders
Omdat ik toch al bezig was heb ik ook

de andere bladen gebeld, die niet

bezorgd werden. Bij de Argopress

kreeg ik iemand na 89 seconden aan

de lijn en bij de Interlanden

Spreigroep na 68 seconden. Na opgave

van straat en postcode werd mij

vriendelijk bezorging beloofd van

respectievelijk de Echo en het

Stadsblad. Vandaag 5 september werd

het Stadsblad bezorgd. Bellen helpt

soms dus toch.

UW

Er is nog
één
wachtende
voor u……

De ingang van de
OBA aan de
Prinsengracht.
Nu al een nieuwe
bestemming.

De ingang van de OBA aan de
Keizersgracht.

Meningen over de
nieuwe bibliotheek:
“ Leuke voorstellingen voor de

kinderen maar wel duur, 7,50”

“ Muziekboeken bestellen per

email. De volgende dag liggen ze

klaar”

“ Muziekboeken van de

Toonkunstbibliotheek staan niet

meer in de kast”

“ Multi-media centrum voor de

regio”

“Veel ruimte voor boeken”

“ Veel ruimte voor dezelfde

boeken”

“ Veel ruimte voor de jeugd-

afdeling”

In ieder geval is er ruimte voor

veel meningen.

RN

RN

RN
Keizersgracht 455, foto: R. Weller
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Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

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

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

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

Nieuwe Herengracht 18s.
1018 DP Amsterdam
T. 6235877 F. 6206365
www. t a s t e v i ndehue . n l

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

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 Ouderenadvies-
bureau gezamenlijke spreekuren op twee adressen
in Loket Zorg en Samenleven

Inloopspreekuur
Dag Tijd Adres
maandag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
dinsdag 9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
woensdag 9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
donderdag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
vrijdag 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 Laurierdwarsstraat 6,
1016 PX Amsterdam

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

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

Aangesloten bij:

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

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

Specialiste in Haring

Trudy Suerink
06-43 051 841 Waterlooplein

Zo bereikt u
50.000 lezers in de
Binnenstad van
Amsterdam!

PROBLEMEN MET UW
VERHUURDER?

Bel advocatenkantoor
Mr. P.R. Worp -

Advocatuur in Huurrecht
Voor alle problemen
over uw gehuurde

woon- en/of bedrijfsruimte
Gematigde (vaste
uur)tarieven

Ook pro-deo zaken
GRATIS HUURSPREEKUUR
Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl

020-3207022

Rebecca Bonnerjee bedacht het evenement: Amsterdam Bouwt Bruggen. Een

brunch op een ponton in de Keizersgracht om allerlei mensen bij elkaar te

brengen (sociale cohesie).

Met dank aan ondernemers uit de Utrechtsestraat (o.a. Café van Leeuwen,

Bakkerij van Eijk, Kaashuis Tromp, Patisserie Kuyt, Zuivere Koffie, Bloemenstal

Rembrandt, Groentenboer Joost en Concerto).

De opkomst viel wat tegen, maar dat wordt in de toekomst vast wel beter.

De deelnemers waren in ieder geval bijzonder enthousiast aan het netwerken.

Eind 2008 gaat de Utrechtsestraat compleet op de schop. De tramrails worden

vervangen en tegelijk krijgen ook bruggen en stoep een grote beurt.

Maandenlang zal bevoorrading van winkels en horeca bijzonder lastig zijn.

En hoeveel klanten blijven weg vanwege hekken, herrie, stof en wankele

plankieren?

Redenen genoeg om de oude ondernemingsvereniging nieuw leven in te blazen.

Om met duidelijke afspraken de schade te beperken en om te komen tot een

smakelijke en handige herinrichting.

De Utrechtsestraat telt vele smaken en belangen. Tijdig meedenken, afstemming

en onderling overleg kan veel ellende voorkomen (denk aan de Overtoom) en

een vereniging wordt beter gehoord dan een individuele middenstander.

De verse Ondernemingsvereniging Utrechtsestraat e.o. gaat natuurlijk ook aan

de slag met de kerstverlichting en andere sfeerverhogende activiteiten. Het is

ondoenlijk iedereen tegelijk om de tafel te krijgen. Daarvoor lopen de openings-

tijden van winkels en horeca teveel uiteen. Bovendien zijn de meesten alleen

geïnteresseerd in hun eigen stukje van de lange straat. Daarom heeft elk blok

nu zijn eigen aanspreekpunt voor wensen en ideeën. Ook de ondernemers in de

zijstraten zijn uitgenodigd.

Nel de Jager, de bekende winkelstraatmanager, maakt de nieuwe vereniging

wegwijs in de wirwar van ambtelijke en politieke gangen. Het stadsdeel gaat

bijvoorbeeld wel over de stoep, maar niet over de tramrails. Robbert van

Leeuwen, van het café hoek Keizersgracht, draagt als voorzitter de vlag.

P.S. De vereniging hoort ook graag de buurtbewoners. Mail wensen of klachten

gerust naar jooststeller@hotmail.com (vice-voorzitter), post via Utrechtsestraat

19 (1017 VH) of spreek uw favoriete winkelier, gerant of kastelein.

De Utrechtsestraat staat

wat te wachten

Een nieuwe traditie?

Commotie rond de
steigerdoeken
vervolg van pagina 1

De VVD daarentegen was laaiend

enthousiast “goed voor de economie

en de creativiteit”.

Opheffen Nu was het daar geheel

mee eens en sprak over een

“beschamende vertoning”. Niet

zozeer gericht tegen AA/DG en de

SP maar tegen de PvdA en

GroenLinks. Deze kwamen in het

kader van versobering volgens het

programakkoord (een duister

verbond waar het verstand voor

een deel wordt uitgeschakeld) tot

het voorstel om de reclame tot 25%

terug te brengen. Hier gold niet het

publiek- maar het partij-belang.

Wel met het argument dat deze

doeken schadelijk zijn voor het

imago van het eveneens door deze

raad aangenomen ‘restrictief reclame

beleid’ en de opmerking maakten

dat ze er eigenlijk vanaf wilden.

Algebra
Nu u het niet meer begrijpt, de

volgende uitleg:

De VVD wil 100%

GroenLinks wil 25% ‘liefst nul,

maar ja’

De PvdA wil 25% ‘liefst nul, maar

ja’

SP en AA/DG willen 0%

GroenLinks en de PvdA in de klem

door de VVD, spraken nog de vrees

uit dat als de SP bij zijn standpunt

blijft, het straks na stemmen in de

raad wel eens zo kan aflopen dat

de VVD de 100% behoudt.

Ik denk nog vaak aan de opmerking

van, nu fractie Joop Lahaise: “Weet

je wat het is. Jij begrijpt de politiek

niet”.

AJT
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Vet tien jaar vergal jij met de spuitbus ons plezier.

Word toch eens volwassen, man.

Gewone rotzooi kunnen we nog wel aan met bezem, emmer, schepnet, stoffer

en blik. Maar het opruimen van verfgeklieder op muren, deuren, kasten, fietsen

of ramen kost bergen tijd. Vaak is er geen beginnen aan. Als taakstraf

(ver)wens ik jou tot één jaar lang de Weteringschans graffiti-vrij te maken en te

houden. Zoiets krijg je niet eens voor elkaar. Don’t do it again!

Aan het eind van deze

zomervakantie

bekliederden ook vele

andere lieverdjes de

buurt. Gaat die nare

modegril dan nooit

voorbij? Het is toch

veel hipper om op

internet je kunsten

aan de wereld te

tonen? Maar als je per

se langs de weg wilt

exposeren, gebruik

dan liever je eigen

raam of de wildplak-

zuilen op, bijvoor-

beeld, Rembrandtplein,

Weteringschans of

Leidesplein. Daar hangt van alles driebubbel en zijn soms zelfs kale plekken vrij.

Maar gaat het om de aandacht, neem dan een voorbeeld aan deze echte buiten-

schilder. Hij staat op een mooie plek lekker in de zon én in het middelpunt van

de belangstelling. Hij kijkt en wordt gezien. En gewaardeerd.

RN

Het blijft tobben met het waterhappertje op het Amstelveld. Al maanden wankelt het

op zijn pootje. Je hoeft er maar zachtjes tegen aan te leunen of het ding ligt alweer

om. Toen ik dat voor de eerste keer zag waarschuwde ik, per e-mail, gelijk het

stadsdeel. Nu, maanden later, is het nog steeds niemand gelukt om het happertje

stevig vast te zetten. Soms ligt ie languit en dan weer wiebelt het rechtop.

Het Amstelveld is meer dan markt- en voetbalplein. De kinderen uit de buurt worden af en toe getrakteerd op een gevarieerde

dag met schilderen, schaken, sport en spel.

Over een poosje kan de jeugd terecht op een heus schoolplein in de Vijzelhof pal achter Nieuwe Looiersstraat 9. Het stadsdeel

heeft besloten 2100 vierkante meter aan te kopen van het voormalig kantorencomplex. Daarmee kan de Kleine Reus uitgroeien

tot een echte brede school. Zodra de verbouwing rond is wordt de oude vestiging op nummer 49 afgestoten.

Schouwwandeling
Woensdag 11 oktober,

11.00 - 14.00

Muziektent Thorbeckeplein

Beheergroep
Woensdag 21 november,

19.30 - 21.00

Nieuwe Looiersstraat 29

Buurtraad
maandag 26 november

20.15 - 22.30 uur,

Nieuwe Looiersstraat 29

Amstelveldbuurt

RN

Tot en met 2 december elke zondag kunstmarkt op het Thorbeckeplein.

Vincent
wordt wakker!
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Amstelveld, Den Texbuurt, Noorderbuurt
en Rembrandtplein.

Amstelveld Bomenlot V

Voor wie is het
Zeven Bruggen
Festival?
Bewoners van de binnenstad zijn gewend

aan onrust. Het is een gegeven wanneer je

in het centrum van een stad van zeker

formaat leeft. Je ontwikkelt een dikke huid en dikke trommelvliezen en telt je

zegeningen. Maar soms, heel soms vraag je je af of de drukte en het lawaai ook

wat minder zouden kunnen.

Op de Reguliersgracht zitten we eerste-rang bij een groot aantal jaarlijkse evenementen.

Je ziet roeisloepen passeren, een optocht van koetsjes en zowel Koninginnedag als de

Gayparade hebben ieder jaar een onontkoombare impact op ons buurtje.

Sinds vijf jaar promoveert het Seven Bridges Jazz Festival mijn appartement tot

een logeplaats. Onze woning, bestaande uit negen appartementen bevindt zich

dan op ongeveer zeven meter van het festivalterrein. Voor mijn schippersvletje

moet ik een dag of tien een andere plek zoeken (van de festivalorganisatie krijg

ik daartoe een schriftelijk verzoek, van de Dienst Binnenwaterbeheer een

schriftelijke sommatie). Mijn buren moeten hun auto's elders parkeren.

De opbouw van de twee podia in de gracht gaat dagenlang gepaard met het

nodige lawaai. Na de avond van de laatste editie, in de nacht van 1 op 2

september is tot vijf uur 's morgens luidruchtig opgeruimd en afgebroken. In de

nacht van 2 op 3 september duwden vandalen met veel kabaal een nog niet

verwijderde versperring om, zo rond een uur of vier 's morgens schat ik. De

laatste opruimwerkzaamheden begonnen op maandag 3 september kwart over

zes in de ochtend.

De festivalorganisatie is blijkbaar te druk om zich al te zeer te bekommeren om

de overlast die het evenement met zich meebrengt. De omwonenden krijgen

een A4-tje met een aankondiging en een consumptiebon. Van enig overleg of

informatie over de te verwachten overlast is geen sprake. Dat begint mij nu -

het festival wordt elk jaar groter en drukker bezocht - enigszins te storen.

Wanneer er buurtbewoners zijn die het met mij eens zijn dat de organisatie zich

wat communicatiever zou kunnen opstellen, wat meer rekening zou kunnen

houden met de gevolgen voor de mensen die - zonder dat ze daar om gevraagd

hebben - een buitengewoon onrustige week meemaken, dan hoor ik dat graag.

met vriendelijke groet,

Han Schoonhoven

reacties graag naar: zevenbruggenfestival@xs4all.nl

OPROEP AAN ‘GRAFFITI-ARTIEST’

RN

De Hogesluis, de brug over de Amstel in

de Sarphatistraat, gaat medio 2008

tweeënhalf jaar dicht. Er zijn problemen

met het openen en sluiten. In de loop

van de jaren zijn de brughelften enkele

tientallen centimeters naar elkaar toe

gekomen. Vooral in warme periodes is

het nodig de brug te koelen om vastzitten

te voorkomen.

De werkzaamheden starten in de tweede

helft van 2008 en duren tot eind 2010.

In die periode gaat al het verkeer, ook de

trams, via een tijdelijke hulpbrug aan de

noordkant van de Hogesluis. Voor de

hulpbrug moeten vier woonboten een

paar jaar verkassen. Ook drie woonbo-

ten aan de Sarphatikade moeten tijdelijk

plaats maken voor opslag en werkketen.

Het Amstelhotel houdt liever zijn eigen

oever vrij. Misschien is het voor de boot-

bewoners zelfs wel prettig om twee jaar

wat verderop te liggen, want zo’n

brugrenovatie gaat met een hoop herrie

gepaard.

De bomen van het Amstelveld staan er

nog. Het is bijna herfst. Toch kan er nu

enigszins optimistisch over een nieuw

begin gesproken worden.

Als gevolg van alle acties, rechtzaken

en publiciteit is er door het dagelijks

bestuur van de deelraad een bewoners-

werkgroep tot stand gekomen om te

bezien hoe de bomen gespaard kunnen

blijven. Alle oude afwegingen worden

opnieuw tegen het licht gehouden en

nieuwe inzichten en ideeën toegevoegd.

Bij de eerste bijeenkomst werd eventuele

scepsis geheel weg genomen door het

buitengewone enthousiasme van de

vergadervoorzitter Peter Lankhorst en

het gedegen optimisme van de externe

boomdeskundige Gert Jan van Prooijen.

Het primaire idee van de werkgroep is

oplossingen te zoeken, uitgaande van

het behoud van de bomen. De expertise

van de leden van de werkgroep

besloeg een breed terrein.

Omdat de vele technische problemen

rondom drainage, riolering en bekabe-

ling zouden kunnen leiden tot eindeloze

discussies, werd het voorstel van de

voorzitter aangenomen om eerst de

procedure vast te stellen en pas daarna

de inhoudelijke discussie. Alle bijeen-

komsten werden dan ook ruim op tijd

afgerond.

Binnenkort wordt het advies van de

werkgroep aan het Dagelijks Bestuur

van de deelraad aangeboden. Zij zullen

dan opnieuw hun afwegingen maken

en aan de raad voorleggen.

Er bestaat wel degelijk hoop dat de

toekomst van de bomen rooskleurig is

AJT

Behoud bomen
Amstelveld dichterbij

Het restaurant is door een groot reclamedoek geheel aan het zicht onttrokken.

Bij normale werkzaamheden wordt er rekening gehouden met bewoners of

ondernemers.

Schilderwerkzaamheden kunnen meestal binnen twee weken plaatsvinden en

een eventueel doek kan transparant zijn.

In dit geval werd op 2 juli 2007 vóór de bouwvakvakantie, het reclamedoek

opgehangen en het blijft daar nog tot eind september.

De zaak zit in het donker en gedurende 3 maanden praktisch zonder klandizie.

De ondernemer moest noodgedwongen een advocaat in handen nemen. Deze

dreigde met een kort geding, waarop de ondernemer een brief van het stads-

deel ontving waarin medegedeeld werd dat het doek 16 augustus verwijderd

zou worden. Op 17 augustus werd er echter opnieuw een doek opgehangen.

De ondernemer kreeg op de vraag hoe dat nu mogelijk was het ambtelijk

antwoord: We hebben het op 16 augustus toch verwijderd! Dit is het ambtelijk

cynisme waar veel bewoners tegenaan lopen.

Door de ondernemer en door leden van de werkgroep buitenreclame is gecon-

stateerd dat er vanaf 17 augustus geen werkzaamheden hebben plaats gevonden.

Er wordt veel gepraat over de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als

organisator en voor 1/3 financieel participant lijkt het terecht dat de gemeente

de gedupeerde ondernemer schadeloos stelt.

De deelraad zoekt het uit

Steiger/reclame doek Muntplein dupeert eigenaar van Indiaas restaurant.

Achter de schermen

De Blauwbrug is bijna hersteld van de stormschade van 18 januari. Een grote oude

iep plette toen een deel van de natuurstenen balustrade (en een zitbankje). De restauratie

is geen klusje tussendoor, maar zorgvuldig vakwerk met bijzondere materialen. Een

nieuwe boom siert al de oude plek.

Hogesluis
tweeënhalf jaar
dicht

Het 7-Bridges-Jazzfestival treedt buiten de oevers van de Reguliersgracht.

Hier het podium in de Kerkstraat bij Café Krom.



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

Leidse
Wetering
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door Lien Heyting

We staan bij het kruispunt van de

Weteringschans, de Singelgrachtbrug

tegenover het Rijksmuseum, en aan

de overkant van de Weteringschans

het korte stukje straat naar de

Spiegelgracht. Dit kruispunt is altijd

druk. Als lijn 7 of 10 er niet rijdt,

scheuren er wel taxi’s over de tram-

banen, van alle kanten komen auto’s

en hordes fietsers op het kruispunt af

en dan zijn er nog de drommen

overstekende toeristen en andere

voetgangers.

Dit voorjaar werd het kruispunt

opnieuw ingericht, ‘geherprofileerd’,

ongetwijfeld met de bedoeling om het

veiliger en overzichtelijker te maken

en al het verkeer in goede banen te

leiden. Hoe hebben de gemeentelijke

kruispuntontwerpers dat gedaan? We

gaan eens kijken.

Zoals bij ieder kruispunt staan ook

hier verkeers- en richtingaanwijzings-

borden. Omdat het er nogal veel

lijken, heb ik ze geteld. In totaal zijn

er 39 borden (15 verkeersborden en

24 richtingaanwijzers) bevestigd aan

20 palen. De 24 richtingaanwijzings-

borden zijn allemaal bestemd voor

fietsers of voetgangers. Naast die

borden zijn er ook op het wegdek nog

de nodige aanwijzingen en tekens

geschilderd: witte lijnen, rijen haaie-

tanden, gestileerde fietsen op de fiets-

paden en op de trambanen aan beide

zijden van het kruispunt onder elkaar

de woorden bus en lijn met daarbij

nog een wit geschilderd kruis. Op de

Weteringschans zijn twee zebrapaden

aangebracht en ook zijn er bij het

kruispunt instructies voor blinde

voetgangers: op de stoepen lopen her

en der rijen vierkante witte tegels

met een nop- of streepreliëf. Tot zover

de aanwijzingen voor de wegge-

bruikers.

Geen zebra
Maar er is nog veel meer te zien op

het kruispunt. Op het stukje straat

dat de aanloop vormt naar de

Spiegelgracht (tussen de twee Reflex-

galeries), is voor het kruispunt geen

zebra aangebracht, zoals vroeger het

geval was. Nee, de straat is hier over

een breedte van zo’n zeven meter

verhoogd tot stoepniveau. Aan de

overkant op de Singelgrachtbrug is

hetzelfde gebeurd: ook hier ligt nu

een verhoogde strook stoepstraat.

Wie er voorrang hebben op deze

verhoogde straatdelen is niet

duidelijk. Je zou zeggen: de voet-

gangers, want de stoepen zijn

immers over de straat heen doorge-

trokken. Maar de automobilisten,

brommerrijders en fietsers denken

daar anders over: er is geen zebra,

dus rijden ze door over dit stukje

wegdekverhoging, de voetgangers

aarzelend en onzeker aan de kant

latend.

Als we het kruispunt nog wat beter

bestuderen, valt op dat er meer

niveauverschillen in het wegdek zijn:

tussen de autostroken, trambanen en

fietspaden en tussen andere ver-

schillende straatdelen liggen ovale of

driehoekige verhogingen, een soort

eilandjes. Bij elkaar zijn het er acht.

Soms staat er een bord op, soms ook

niet. Soms is de functie van vlucht-

heuvel duidelijk, maar soms lijken de

eilandjes ook nutteloos op het kruis-

punt verdwaald.

Abstract schilderij
En nu hebben we nog niet eens naar

het wegdek, het plaveisel, gekeken. Er

zijn bruine straatstenen, gelegd in

verschillende patronen, er is grijs en

(voor de fietspaden) bruinrood asfalt,

er zijn donkergrijze asfalttegels,

gewone en witte stoeptegels en soms

is er ineens een langwerpige driehoek

witgeverfde straatstenen, bijvoor-

beeld tussen het bruinrode fietspad

en de grijsbetegelde vluchtheuvel

voor de tramrails. Van bovenaf gezien

vormt het kruispunt werkelijk een

levendige compositie van door elkaar

heenschietende symmetrische vormen,

bijna een abstract schilderij van de

Rus Malevitsj.

Maar het kruispunt lijkt na de her-

profilering bepaald niet veiliger en

overzichtelijker geworden. De ont-

werpers moesten een ingewikkeld

verkeersprobleem oplossen en lijken

wat te zijn doorgeschoten in hun

regelzucht. Met een stormvloed van

borden en wegwijzers, met eilanden,

stroken en allerlei witte wegdek-

beschilderingen hebben ze gepro-

beerd de verkeersstromen te kanalise-

ren. Zo hebben ze, op dit kruispunt,

een jungle geschapen. Dat is een bizar

antwoord op een verkeersvraagstuk.

,,Dat kruispunt is een zootje”, zeggen

buurtbewoners.

Kruispunt als minpunt

Laat je bij de Munt niet afleiden door de reclame, maar let liever op waar je loopt.

Tot mei 2008 worden leidingen en rijbanen verlegd. Kortom: kuilen, hekken en ver-

keerschaos. In de zomer van 2009 gaat het Muntplein opnieuw overhoop om de

fundamenten van de Munttoren te verstevigen. Dan komt, volgens de huidige planning,

Bewoners en winkeliers aan de Vijzelgracht krijgen nog vijf jaar overlast van de

metrobouw. Hou vol. Ooit zal het ook gedaan zijn met die idiote parkeervakken op

de smalle stoep.

Nieuw programma 55 +
Sociëteit de Tweede Uitleg

RN

Als je rondkijkt in stadsdeel Centrum

zie je dat er met die boomvoetjes van

alles aan de hand is. Op de ene plek

staan de bomen lekker in het groene

gras. Daar loert alleen het gevaar van

beschadiging door de maaimachine.

Verderop worstelt een boom zich

door het knellende gesteente. Vlak

daarnaast tiert wilde opschot onder

aan de stam. Soms worden boomvoeten

met ijzeren platen bekleed, maar het

ijzer groeit helaas niet mee.

Vaak dient de boom als fietsenstal-

ling, hondenuitlaatplek, afvaldump,

uitbreiding van terras, urinoir, meer-

paal voor een boot, vangrail voor de

auto of prikbord voor vermissingen,

reclame en evenementen.

Bewoners en stadsdeel gunnen ieder

op zijn eigen wijze de bomen een

fijne standplaats. De een onderhoudt

de boomkrans als een tuintje, ruimt

rotzooi op, plant, snoeit en gietert

wat. De ander stuurt af en toe de

schoffelploeg er op uit.

Gelukkig was ik toevallig net die

middag thuis om de schoffelaars uit

‘mijn’ boomkrans weg te jagen. Jawel,

ik heb al jaren een ‘zelfbeheercon-

tract’ voor een boomkrans voor mijn

deur. Dat kunnen de schoffelaars

natuurlijk niet weten. Ik heb er geen

hekje omheen of zo. Maar dat zij

uitgebloeide tulpen en narcissen voor

onkruid aanzien geeft toch wel te

denken over hun groenopleiding. Ik

verwees ze naar een nabij fietsenrek

waar al jaren niet geschoffeld was,

want ik gun ze best veel werk.

PS
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Op 14 september is de Sociëteit de

Tweede Uitleg feestelijk heropend

in de Nieuwe Looiersstraat 29.

De jonge stadsdeelbestuurders

Els Iping en Wil Codrington

vierden mee.

Inmiddels draait het uitgebreide

programma weer op volle toeren.

Het is onder andere als vanouds te

vinden op www.tweedeuitleg.nl.

Aan de verse muren exposeert als

eerste buurtgenoot Rupert van der

Linden met tekeningen en olieverf-

schilderijen onder de titel:

Werkelijkheid en Fantasie: één

wereld (tot 24 oktober).

Op 26 oktober opent Iris Luijendijk

met: Vreemde Vogels. Haar gouaches

en zeefdrukken hangen hier tot

13 december.

En natuurlijk is er altijd iets

bijzonders op de woensdagmiddag,

zoals:

Films (aanvang 15.00, toegang €3,-,

inclusief thee, koffie en traktatie)

3 oktober
Helen Mirren wordt in de film uit

2006 bejubeld over de manier waarop

zij de rol speelt van Koningin

Elisabeth II

17 oktober
Ter nagedachtenis aan regisseur

Ingmar Bergman zijn beroemde film

uit 1957 over het leven van

Professor Isak Borg

7 november
De hilarische film uit 2006 met Meryl

Streep in de hoofdrol als buiten-

gewoon arrogante moderedactrice

21 november
Oorlogsdrama van regisseur Paul

Verhoeven uit 2006 met ondermeer

Carice van Houten en Sebastian

Koch

Lezingen (aanvang 15.00, toegang

€2,-, inclusief thee, koffie en traktatie)

10 oktober
Prof. Dr. Paulus de Jong, emeritus

hoogleraar oogheelkunde aan de

UVA:

Achtergronden van de belangrijkste

oogklachten bij het ouder worden.

24 oktober
Liesbeth Stam, gecertificeerd mediator

NMI: Mediation naast Rechtspraak

Mediation is een vorm van conflict-

hantering die steeds meer naast

gangbare juridische procedures

zoals echtscheiding, omgang-

regelingen en huur- en arbeidscon-

flicten wordt toegepast.

14 november
Prof.Dr.Manfred Bock, emeritus

hoogleraar Geschiedenis van de

Bouwkunst aan de UVA:

De Beurs van Berlage en De Bazel’s

gebouw van de Nederlandsche

Handel Maatschappij

28 november
Buurtgenoot Ernst van den

Boogaart, historicus, publiceerde

over de Nederlandse expansie in het

Atlantische gebied en Azië:

De schilders van Nederlands Brazilië

(1637-1644) (Frans Post en Albert

Eckhout)

Nieuwe Looiersstraat 2

Boomkrans variaties

We houden van gezonde bomen en

daarom is een goede stamverzorging

van belang.

RN Ze hebben zo, op dit kruispunt, een
jungle geschapen.

Van alle kanten komen auto’s en
hordes fietsers op het kruispunt af

Op 8 september werd speeltuin UJ Klaren heropend na een grote

opknapbeurt.

En het was een groot feest met overal ridders en prinsessen. Misschien

zou de échte prinses Máxima wel komen. Daarom was alles tot in de

puntjes verzorgd, met zelfs een heuse metaaldetector bij de poort om

enge roofridders tijdig te ontmaskeren.

De gemeente had net op tijd het plantsoentje aan de Weteringschans

hersteld. Een paar maanden was dat misbruikt als parkeerplaats voor

werklieden aan een groot gebouw. Maar nu opeens schitterden de perkjes

met uitbundig bloeiende bloemen. Als die maar genoeg water krijgen,

want verplanten in volle bloei is eigenlijk bijzonder onverstandig.

Terug naar de speeltuin. Een supergroot nieuw klimrek was cadeau

gedaan door buurman Heineken als dank voor tijdelijke gebruik van een

stukje van de speeltuin. Het was gelukkig prachtig weer dus het klimrek

was volop in trek. Er hingen vaandels en banieren, jonkvrouwen en

edellieden hielpen met schminken, aankleding, lekkere hapjes, jump-les,

knutselen, spelletjes en 1001 andere dingen.

Kom gerust eens langs. Zo’n prachtig sprookjesfeest smaakt beslist naar

meer.

Een mooie
speeltuin rijker


