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De stille Gedempte Begijnensloot

Nieuw, nieuw en toch vertrouwd
Dit najaar begint het wijkcentrum d’Oude Stadt het
seizoen met een aantal nieuwe projecten. Zo gaan
medewerkers en vrijwilligers de buurt in en zoeken u
op om van u te horen hoe het er in uw buurt toegaat.
Bent u vooral tevreden? Of heeft u wensen om uw
woonomgeving te verbeteren en kunt u daarbij een
steuntje in de rug goed gebruiken? Wij hopen u te
kunnen begroeten en te spreken aan onze klaptafel
onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Nieuwe Doelenstraat, de ‘voordeur’ van het
wijkcentrum, is na maanden van zand en hekken
voorzien van charmante bestrating en ook de
verbouwing van overbuurman hotel De L’Europe, is
gereed en siert het aanzicht.

Amsterdam is een stad met vele internationale bewoners,
die zich hier vaak langdurig vestigen. Vrijwilligers van
het wijkcentrum starten een project om expats meer te
betrekken bij het wel en wee in hun buurt.
Op verzoek van enkele buurtbewoners organiseert
wijkcentrum d’Oude Stadt een cursus reanimatie op
13 oktober a.s. Zie pagina 12 voor meer informatie en
het aanmelden. Bij grote belangstelling zullen we deze
cursus nogmaals programmeren.
Geniet u ook zo van de prachtige geveltuinen in de
binnenstad? De maker van de mooiste geveltuin in de
Nieuwmarktbuurt wordt op 23 september geëerd met de
Geveltuinenprijs, uitgereikt door Auke Bijlsma.
Wees daarbij welkom om 6 uur in de Pinto bibliotheek
in de Sint Antoniesbreestraat.

Bijna klaar

Feestelijke opening

Vertrouwd is het warme welkom dat het wijkcentrum
biedt aan bewoners en andere gasten: als vanouds is
ieder van harte welkom, niet alleen met vragen maar
ook om informatie te vergaren of informatie te delen.
De website is verder vernieuwd. Na Twitter is nu ook
Facebook in de lucht! Mail ons uw leukste buurtfoto’s
of juist de schrijnende. Wij horen en zien graag over
activiteiten in uw buurt of straat. Uw teksten zijn
welkom, evenals nieuwe redactieleden en moderatoren.
Medewerkers en vrijwilligers van d’Oude Stadt staan
voor u klaar tijdens de vaste openingstijden en buiten de
reguliere tijden op afspraak.
Iedereen, jong en oud, kan het wijkcentrum gemakkelijk
bereiken, digitaal op www.oudestadt.nl en fysiek op
de Nieuwe Doelenstraat 55,
telefoon: 020 - 638 22 05.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
9.00-13.00
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GROOT WATERLOO

Renovatie Oostlijn en kunst in de metrostations
Meer dan 30 jaar rijden de metrotreinen nu onder de oostelijke binnenstad. Na al
die jaren intensief gebruik is de metrolijn aan vernieuwing toe. Dit gebeurt in fasen.
In 2008 is de tunnelveiligheid verbeterd en afgelopen zomer is er gewerkt aan de
vluchtwegen van de ondergrondse stations.

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

Groot Waterloo

Donderdag 29 september en 1 december
aanvang 19.30 uur
In de WAR (algemene ruimte van bewonersvereniging De Halve Wereld) aan de Turfsteeg
Iedereen is welkom!

Waterlooplein aan Zee
Even de Turfsteeg door, dan linksaf voor het Joods
Historisch Museum en weer rechtsaf voor de Jet Kat
Art Gallery. Hoewel de naam zou doen vermoeden dat
het een op toeristen gerichte pop-up galerie is, blijkt bij
bezoek het tegendeel. Op het raam staat een tekst van de
dichter Willem Kloos en binnen hangen zeegezichten,
zeegezichten en nog eens zeegezichten van de Amsterdamse schilder en ‘prana-genezer’ Johan Borgman
(1889 - 1976).
Kloos (1859 -1938), voorzitter van De Nieuwe Gids,
stelde in 1912 een dichtbundel samen met 36 gedichten van Borgman, die lovende kritieken oogstte in de
dag- en weekbladen. Ook Boutens was positief over
deze jonge ‘gevoelsdichter’. Maar in 1918 vond er een
plotselinge wending plaats. Borgman stopte met dichten,
verliet zijn baan als accountant, vestigde zich in Amsterdam en opende een praktijk als natuurgenezer. Eerst op
de Prinsengracht en later in de Johannes Vermeerstraat.
En daarbij schilderde hij de zee, de zee en nog eens de
zee. Honderden schilderijen. Honderden stemmingen.
Kloos:
De Zee, de Zee klots voort in eindelooze deining
De Zee waarin mijn ziel zich-zelf weerspiegeld ziet
De praktijk van Borgman was zeer succesvol en ook zijn
schilderijen werden goed verkocht. Naast verkoopexposities in o.a. zaal Heystee, gaf hij ze aan zijn
patiënten voor 1000 gulden per jaar in bruikleen als
energetisch geneesmiddel. Enkele jaren voor zijn dood
richtte hij met zijn vriend, de toenmalig directeur van
het Stedelijk Museum, Willem Sandberg, het Johan
Borgmanfonds op. Daarin werd bepaald dat zijn aanzienlijke vermogen zou worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek op paranormaal gebied. Wat er over
was van zijn schilderijen, zo’n 80 werken, verdween
in een depot. Het Johan Borgman College in Utrecht,
destijds door het fonds opgericht, is heden ten dage een
toonaangevende opleiding op HBO niveau voor paranormaal begaafde therapeuten.
Vorig jaar ging de deur van de kluis open en besloot de
huidige directeur van de stichting Wim Kramer, dat het
tijd was de Mystieke Zeegezichten van Johan Bergman
naar buiten te brengen.
Na een succesvolle expositie in Centrum de Roos, heeft
nu de Jet Kat Art Gallery de eer deze werken, die aan
kracht niets hebben ingeboet, aan het publiek te mogen
voorstellen.
Jet Kat Art Gallery
Nieuwe Amstelstraat 85
van 13-18 uur dinsdag t/m zaterdag
en op afspraak:
020 7850771 / 06 40242521

Binnenkort worden de stations zelf
aangepakt, dit moet in 2014 gereed zijn.
In juni 2010 heeft het College van B&W
een voordracht gedaan om de stations
te verbeteren. Daarbij geeft het College
aan dat er in de metrostations veel kunst
aanwezig is en dat deze niet alle meer in
goede staat zijn en soms gedateerd. Er is
beperkte ruimte om de bestaande kunst te
restaureren of indien nodig te vervangen.

De kunstwerken in de stations zijn na
30 jaar inderdaad wat verwaarloosd en
helaas ontbreken er soms onderdelen.
De renovatie van de stations zou daarom
aanleiding moeten zijn om de kunstwerken
in volle glorie te behouden. Verschillende
groepen en culturele instellingen in de stad
hebben hierover een oproep gedaan aan
het College van B&W. In de Commissie
Welstand is er over gesproken; de Bond
Heemschut heeft aan de bel getrokken en
overlegt met het stadsbestuur en de Dienst
Infrastructuur Verkeer en Vervoer. De
Bewonersraad Groot Waterloo heeft een
raadsadres geschreven en de Bewonersraad
Nieuwmarkt onderschrijft dit. Het
raadsadres wordt binnenkort behandeld.

Er ligt nu een basisplan van architecten
Group A / Fabrique om eigentijdse
metrostations te maken met een ‘meer 21e
eeuwse uitstraling’. Er is een voorbeeld
uitgewerkt voor station Wibautstraat.
Wat gebeurt er met de kunstwerken in
de stations Nieuwmarkt, Waterlooplein,
Weesperplein en Wibautstraat? Het lijkt er
op dat veel kunstwerken worden aangetast
of zullen sneuvelen. De esthetische
voorkeuren van 2011 staan voorop en niet
de beleving van de stations als openbaar
kunstwerk uit de jaren 70. Verschillende
organisaties in de stad richten zich nu tot
het College van B&W om de kunstwerken
te behouden en te restaureren.
De stations van de Oostlijn zijn 35 jaar
geleden ingericht door toonaangevende
kunstenaars, vaak in samenwerking met
bewoners. Het station Nieuwmarkt toont
de strijd rond een leefbare wijk en het
recht om te wonen in de binnenstad.
In station Waterlooplein heeft grafisch
ontwerper en directeur van het Stedelijk
Museum, Sandberg, de wand bekleed met
grote uitgescheurde letters “Waterloo” en
er staat een vitrine met archeologische
vondsten en de geschiedenis van
Amsterdam. Het station Wibautstraat trekt
aandacht met de letters van de tekenaar
Opland en de matrijzen van kranten.
In de ondergrondse stations is te zien wat
er bovengronds is en wat de historie van de
buurten is. Deze ‘totaalkunstwerken’ zijn
destijds ontwikkeld door een Werkgroep
Kunstzaken Metro Amsterdam, onder
leiding van de architecten Ben Spängberg
en Sier van Rhijn. Elk station heeft een
geheel eigen karakter en het geeft een goed
tijdbeeld van de ideeën over kunst in de
jaren 70.

Informatie bijeenkomst
Concept-visie Waterlooplein 2020
Donderdag 15 september vanaf 19.00 uur
Boekmanzaal,Stadhuis, Amstel 1
Meer info op: www.centrum.amsterdam.nl
>Projecten>Bouwprojecten>Waterlooplein

Enkele maanden geleden heeft het
PvdA raadslid Verbeet schriftelijke
vragen gesteld over kunst in de stations.
In antwoord hierop geeft het College
van B&W aan dat er rekening wordt
gehouden met het cultureel erfgoed
in de metrostations en dat er nu wordt
overlegd met alle betrokken partijen, als
kunstenaars, erven en belangengroepen
zoals Bond Heemschut om de wensen en
mogelijkheden te inventariseren.
Een Adviescommissie Kunst gaat de
voorstellen van de architect kritisch
beoordelen en de gemeente als
opdrachtgever adviseren. De gemeenteraad
moet daarna het definitieve besluit nemen
over renovatie van de stations. Op dit
moment wordt er geen kunst uit de
metrostations verwijderd.
In 35 jaar kan er veel veranderen. Toen
streden de bewoners tegen de aanleg van
de metrobuis door de Nieuwmarktbuurt,
nu strijden de bewoners voor behoud van
de totaalkunstwerken in de metrostations.
De komende discussie in het College van
B&W en in de gemeenteraad over de
metrostations zal ongetwijfeld veel reacties
uitlokken. Bewonersraad Groot Waterloo
wacht in spanning op de beantwoording
van het Raadsadres.
Marijke Storm

Mozes & Aäronkerk

23 september: SYMPOSIUM
MENSLIEVENDE ZORG: het kan wél!
7 oktober: CONCERT ‘ENGELSE MEESTERS’
22 oktober: ORGELCONCERT FRANZ LISZT
www.mozeshuis.nl
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Rapenbal 2011 zeer geslaagd
De bewoners van Rapenburg vonden het 4 jaar
na het vorige Rapenbal tijd om opnieuw een feest
voor de straat te organiseren.
De koppen werden bij elkaar gestoken en na
verschillende vergaderingen is er een mooi
programma uitgerold met activiteiten voor jong
en oud. Op zaterdag 25 juni was het zover. De
ochtend begon druilerig, maar dit had geen
invloed op de feestvreugde.

De schier ondoordringbare haag fietsen voor AH aan
de Jodenbree plaatst de overstekende voetganger
voor behoorlijke problemen. Je kan je met je
boodschappen door de rij heen wurmen, waarbij je
vooral moet uitkijken dat je niet blijft haken aan de er
al tijden staande wrakken. Je kan naar de hoek lopen
naar de Nieuwe Uilenburgerstraat waar het verkeer
zich van drie kanten op je afstormt. Of je kan naar
het Mr Visserplein lopen en hopen dat de fietsers zich
herinneren wat ook al weer een zebrapad betekent.

In het gat aan de Valkenburgerstraat gaat binnenkort
gebouwd worden. De stadsarcheologen haalden
hier bij de voorbereidende werkzaamheden hun hart
op. Men stuitte op gebroken Duitse waterkruiken,
Goudse pijpen, vloeren uit de 16e eeuw, kelders en
oude stenen haarden. Er liepen ooit stegen naar de
Uilenburgergracht toe. Een van die stegen bleek
de Hartjesgang te zijn. Ooit lagen er werven aan
het water. Later werden er woonwijken aan gelegd,
waar de Joodse bevolking onder erbarmelijke
omstandigheden woonde. Op deze foto ziet men de
archeologen aan het werk. Groot Waterloo was ooit
een oude buurt al zou je dat nu niet meer denken.

Centraal punt van het feest was wederom de
fotostudio van Robert Elsing. Hier exposeerden
verschillende kunstenaars uit de buurt onder
wie Mathilde Mupe, bekend van haar expositie
‘Waterlooplein, echt waar!’ Zij exposeerde
portretfoto’s van bekende Nederlandse schrijvers, een
expositie die van 1 juli tot 27 augustus te was in de
bibliotheek in de Indische buurt.
Bij de start van het feest konden bewoners hun eigen
gebakken taart, zoet of hartig, aanleveren, waarbij
zij mee konden dingen naar de ‘Gouden deegroller’.
Op straat konden kinderen zich laten schminken,
konden zij uit authentieke ingrediënten olieverf
maken en een eigen kunstwerk maken, kon jong
en oud meedoen aan een partij simultaan schaken,
meedoen met Zumba en een persoonlijk probleem
voorleggen tijdens een consult ‘speedcoaching’. In
de sportschool was Capoeiera en in de fotostudie een
yogaworkshop. Dwarsfluitiste Eleonore Pameijer
gaf een inspirerende muziekworkshop aan huis. In
filmbureau Sosho verzorgde balletdanseres Yoko
van Reijsen een dansworkshop voor kinderen en
Adriaan Deurloo van de Rijmerij verzorgde een
dichtworkshop waar bijzonder mooie gedichten
werden gemaakt.

Olieverf maken

De Gouden Deegroller

Tegen de avond kon iedereen op straat aanschuiven
aan tafels voor een feestmaal, belangeloos verzorgd
door de drie buurtrestaurants Greetje, Het Genot van
Rapenburg en de Gebroeders Hartering. Het eten
was bijzonder lekker en iedereen liet het zich goed
smaken.
Na de maaltijd startte het avondprogramma. Hiervoor
was een professioneel podium ingericht. De winnaar
van de Gouden Deegroller werd bekend gemaakt.
Riemer van 6 had deze gewonnen met zijn met
marsepein versierde taart, waarop de huizen van
Rapenburg en de voor het feest afgezette straat te
zien waren, met zelfs een heuse politieman.
De heer Eerdhuizen, die al vanaf 1936 op Rapenburg
woont en daar de Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt, werd geïnterviewd en wist een hoop
interessante wetenswaardigheden over de straat te
vertellen. Twee enthousiaste zangers gaven een paar
klassiekers over Amsterdam ten beste en met veel
passie en humor gebrachte country blues songs.
Beeldend kunstenaar Mark Kadota, afkomstig van
Hawaii, gaf samen met zijn partner een prachtige
presentatie van poëzie en dans. Beeldend kunstenares
Inez Heijn gaf een dichterlijke opsomming van alle
geluiden die dove mensen niet kunnen horen, wat ze
ook nog had gevisualiseerd met een ‘geluidendoosje’
op de kunstexpositie.

Zoals iedereen de laatste jaren wel gemerkt heeft
zijn de mussen grotendeels uit de stad verdwenen.
Konden ze in de oude bebouwing nog nestelen
onder dakpannen en in spleten, nu is alles keurig
dichtgemetseld en vernieuwd, Toch is er hier en daar
nog een kolonie te vinden, zoals achter het Pentagon
in het door de bewoners prachtig aangelegde
struikgewas. Het is daar een getjilp en gekwetter van
belang.
Cor van Snippenberg

Versieren

Openbare dansles

Aanschuif tafel

De laatste uurtjes van de avond werd er gedanst op
heerlijke soulmuziek, verzorgd door Robert Elsing,
die als diskjockey optrad.
Het was een zeer inspirerende dag, met bijzondere
ontmoetingen, waarin de saamhorigheid in de buurt is
versterkt. Een dag die naar meer smaakt.
Ingrid Zwart
Mijnheer Eerdhuizen vertelt
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Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld
Maandag 26 september en 28 november,
20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Ontvankelijkheid
Het kan voorkomen dat bezwaren van bewoners tegen
b.v. het kappen van bomen of een ter visie gelegde evenementen-, bouw- of horecavergunning door de gemeente
‘niet ontvankelijk’ verklaard worden. Dat houdt in dat
de argumenten van de indiener van het bezwaar niet
gehoord worden. Meestal omdat de bewoner niet dicht
genoeg bij de vermelde lokatie woont.
Wijkcentrum d’Oude Stadt is statutair wel ontvankelijk.
Op verzoek van bewoners is het bereid bezwaar aan te
tekenen inzake onderwerpen op het gebied van woon- en
leefklimaat.
Het komt ook voor dat buurtgroepen niet ontvankelijk
worden verklaard, omdat ze geen rechtspersoon zijn. In
deze gevallen kan het wijkcentrum, als rechtspersoon,
verzocht worden om namens de buurtgroep op te treden.
Reageer wel binnen de officiële termijn. Want ook voor
het wijkcentrum geldt: te laat is te laat.

De leerlingen van de ASVO-school vierden het begin van de zomervakantie met dansen uit alle windstreken.

Een bootbewoner nam drastische anti-aanvaar-maatregelen voor de zomerdrukte op het water. Zijn pleidooi
voor éénrichtingsverkeer in de Prinsengracht werd door
het stadsdeel gehoord. Nu toetert de rondvaart dat bij
mooi weer de chaos op het water dan nog groter wordt.

Rembrandtplein: deze zomer geen modderpoel maar bruisende ontmoetingsruimte.

De scheepvaart kon een hele week lang ongehinderd de
Magere Brug passeren. Maar ‘Hoofdnet Fiets’ was de
klos. De bliksem sloeg vlakbij in. Allerlei electronische
apparatuur raakte van slag in de directe omgeving. Een
studentenvereniging benutte het brughoofd als terras.

De stenen randen zaten vol dagjesmensen en het gras overleefde zelfs de Gay Pride.

Periodiek worden alle bomen in de stad
gekeurd. Per hoogwerker speurt men tot in
de kroon naar iepenziekte, rot en dooie takken. Tegelijkertijd vindt ‘eenvoudige snoei’
plaats. Helaas gaat af en toe de duim omlaag
en wordt onmiddelijk de hele boom gerooid.
De kapvergunning komt hooguit achteraf.
Soms zie je lang van te voren dat een boom
staat weg te kwijnen. De boom rechts (op
het Frederiksplein) staat tussen het asfalt
ingeklemd. Het regenwater kan er niet weg.
Zo zal de jonge boom aan de voet van de
Blauwbrug het ook niet al te lang uithouden.
De boomkrans ligt te diep. In de plas water
rond die boom vindt zelfs algengroei plaats.
Op het Frederiksplein verdronk een boom in een waterplas.

Aan de voet van de Magere Brug.

Restant reuzen-vleugelnoot.

www.stadshout.nu brengt weer leven in de omgezaagde bomen.

HERFST 2011

Utrechtsestraat. Hoe gaat het verder?

Driehoeksborden op het smalste stukje Amstel.

Beheergroep Centrum-Zuid
Tussen Leidsegracht en Amstel
Woensdag 21 september,
14.00 - 16.00 uur
Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 107

Calamiteitenhalte Amstel. Kent u die?
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De Reguliersbreestraat kan niet tegen een regenbuitje.

De noodkreet in ons zomernummer heeft gewerkt.
De bewoners van de Utrechtsebuurt worden weer betrokken bij
plannen voor de openbare ruimte. De vernieuwde Beheergroep bestrijkt nu wel een ruimer gebied; van Munt, Amstel, Frederiksplein
en Weteringcircuit tot Leidseplein en Koningsplein.
Het is beslist niet de bedoeling om met kleine ongemakken aan te
komen. Meld die digitaal (het liefst compleet met foto) via:
www.centrum.amsterdam.nl bij ‘Meldingen over openbare ruimte’.
Nieuwe brugleuning op het dijkje bij de Amstelsluizen.

Vergeten onderstuk parkeermeter.

Beschut plassen midden in een boomkrans.

De vuilniszak hangt één jaar.

Henk Veen organiseerde tijdens de kunstmarkt een grote
‘paint-in’. Zolang de voorraad strekte kreeg het publiek
verf en doek om zich creatief uit te leven.

Luxe roestige ijzeren boombakken in de Bakkersstraat
zijn een verzamelplaats voor flessen, blik en propjes.
Graag aandacht voor onze actieve geloofsgemeenschap
De Duif. Deze geloofsgemeenschap baseert zich op de
Christelijke tradities en staat open voor andere religies.
Zij heeft er in 1974 voor gezorgd dat de kerk De Duif
niet is gesloopt. Na de restauratie, door Stadsherstel
prachtig uitgevoerd, is het voor ons mogelijk gebleven
om iedere zondag om 10.30 uur een dienst te verzorgen.
Op de site: www.deduif.nu is goed te zien wie we zijn en
wat we beogen. We werken met vrijwilligers en ontvangen iedere zondag mensen die met ons op zoek zijn naar
de diepere beleving van het leven. De diensten bevatten
veel muziek (o.a. van Huib Oosterhuis) en de overwegingen worden verzorgd door gekozen voorgangers.
Na de dienst is er, voor wie dat wil, ruimte voor een
gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.
Yvon van der Meer yvdmeer@xs4all.nl
Bestuurslid van Oecumenische
Geloofsgemeenschap De Duif

Merkur trok met al haar gokautomaten in de Cineac. En
dat is winst, want die prachtige bioscoop en alle balkons
zijn eindelijk weer te bezoeken. Vanaf de Reguliersbree
kan je via hun café binnendoor doorlopen tot de Amstel.

Wereldstad Amsterdam wordt met de dag dorpser.

De Kleine Komedie is tot 4 oktober in verbouwing
Tot die tijd zijn ze met vele artiesten te gast in De Duif.
Cabaretiers, politici, auteurs en wetenschappers preken
voor eigen parochie, Karin Bloemen zingt en veel meer.
Dit unieke programma is te vinden op:
www.dekleinekomedie.nl
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www.macbike.nl

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

Café
Waterlooplein ‘77

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 592 33 15

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

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Luxe privé
verpleging...
Zuster Jansen
..uitstekend verzorgd!

. 24-uurs verpleging en verzorging
. Begeleiding van Alzheimer patiënten
. Teams van maximaal 5 zorgverleners
. Nachtverpleging
. Terminale 24-uurs zorg
. Met spoed - desnoods binnen
enkele uren
. Betrouwbare verpleegkundigen
en verzorgenden

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 (Kantoor 9)
1031 HL Amsterdam
info@zusterjansen.nl
www.zusterjansen.nl
Tel: 020 - 63 66 837

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

Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32
1011 HB Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Spreekuur:
dinsdag 13.00 tot 16.00 uur
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1
1018 LS Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Spreekuur:
maandag 9.00 tot 12.00 uur
donderdag 9.00 tot 12.00
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur en
maandag t/m donderdag
van 13.00 tot 15.00 uur.

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk
Telefoon: 020 - 683 92 60
De Regenboog

Groep

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

Telefoon 557 33 38

CentraM: eigen
kracht; grip op geld,
meedoen.
www.centram.nl

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com
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55+ Sociëteit de Tweede Uitleg Lezingen
Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten
En vooral
Gezelligheid
Zin om mee te doen?
Hoe meer bezoekers een handje helpen
des te gezelliger het wordt!
Bijvoorbeeld:
* Wie wil ons kookteam komen versterken?
* Wie lijkt het leuk gastvrouw of -heer te worden?
* Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit?
* Wie kan lekkere taart, cake en koekjes bakken?
* Wie voelt wat voor een creativiteitsclub?
* Wie komt het bestuur assisteren bij allerlei taken?

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

Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
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Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
14 september: Rita Knijff-Pot Spaans meisje op Ameland
Bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog worden
een jongen uit Madrid en een meisje uit Nes op Ameland
verliefd. Een verhaal over het maken van keuzes.
28 september: Ria Mathijsen, tekstschrijfster en journaliste
De wonderbaarlijke belevenissen van mijn autistische
zoon. Naar aanleiding van haar ontroerende roman Volov
over de ‘ontdooiing’ van haar zoon Willem.
12 oktober: Dirk Sikkel, bijzonder hoogleraar Ouderen,
Communicatie en Consumentengedrag De grijze aap.
Een zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van de oudere
mens.
26 oktober: Gerda van Ham, kunsthistorica Auguste
Rodin en Camille Claudel. Camille Claudel (1864 - 1943)
was een Franse beeldhouwster. Zij speelde een grote rol in
het leven van de beeldhouwer Rodin: leerlinge, muze en
maîtresse.
9 november: Anne Margriet Pot, hoogleraar
ouderenpsychologie Verbetering van de geestelijke
gezondheid van ouderen. Zij doet verslag van een project
dat zij onlangs begeleidde bij De Tweede Uitleg.
23 november: Cees Holtkamp, banketbakker in ruste
Traditie aan de Vijzelgracht. In 1969 namen Cees en Petra
Holtkamp de banketbakkerij uit 1886 over. Cees vertelt over
veel lekkers en laat misschien ook proeven!
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

Films

19 oktober: Verfilming (2010) van de bestseller van
Annejet van der Zijl, over het waargebeurde verhaal van de
verboden liefde tussen de jonge Surinaamse Waldemar en de
gescheiden Nederlandse vrouw Rika. Zij krijgen samen zoon
Waldy die na de oorlog op zoek gaat naar zijn ouders.
2 november: Historisch dama (2010) van regisseur Tom
Hooper met Colin Firth als de stotterende Engelse koning
George VI.
16 november: Oorlogsdrama (1973) van regisseur Louis
Malle. De boerenjongen Lucien sluit zich in 1944 uit
frustratie aan bij de Gestapo, maar maakt de fout verliefd te
worden op een Joods meisje.

Expositie

Te zien op donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Ook op dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Nog te zien tot 2 november:
Kleur en vrije vormen in textiel
Yvonne Fleury-Eekman
Atelier Vorm en Kleur
Werk in acrylverf, wasverf, tempera, collage, pastelkrijt,
syberisch krijt en Oost-Indische inkt van:
Jos Schreuder, Ruud van Putten, Jan Gerrit Glas
Irene Hageraats, Jantien Kolstein & Marjan Koning
Begeleiding
Mary Theobald
Opening op vrijdag 4 november van 16.30 tot 18.30 uur.
De Fluitgroep Schellingwoude onder leiding van
Wilma van den Berge verzorgt de muzikale omlijsting.
De expositie duurt tot 22 december.

Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
21 september: Balletfilm (2010) van regisseur
Darren Aronofsky met Natalie Portman als ballerina
in een hallucinerend horrorballet. De veeleisende
choreograafThomas Leroy is op zoek naar de perfecte zwarte
zwaan in zijn versie van het Zwanenmeer van Tsjaikovski.
5 oktober: Drama (1988) van regisseur Barry Levinson
met Tom Cruise als de materialistisch ingestelde
autoverkoper Charlie en Dustin Hoffman als zijn autistische
broer in een waanzinnige reis dwars door de USA.

KUNSTENAARS GEZOCHT
grafiek, schilderkunst, werken met papier, fotografie

Bent u amateurkunstenaar?
Werkt u in het platte vlak?
Bent u buurtbewoner?
Lijkt het u interessant in 2012 te exposeren
in de Tweede Uitleg?
Neem dan contact op met Janneke Graamans
j.j.graamans@gmail.com of 020 3203382

Voormalig dak- en thuislozen zijn op zoek naar vrijwilligers…

Wethouder Erik van de Burg en stadsdeelportefeuillehouder Roeland Rengelink heropenden de
woonvoorziening van Stichting Volksbond Amsterdam.
Het voormalig Fokke Simonsz Huis in de Fokke
Simonszstraat 61 is verbouwd en biedt nu plaats aan 25
voormalig dak- en thuisloze cliënten.
We bieden een stabiele en tegelijkertijd uitdagende woonen leefomgeving met zoveel mogelijk zelfstandigheid voor
de bewoners.

De cliënten en begeleiders van de Fokke Simonszstraat zijn
op zoek naar vrijwilligers. Zij hebben behoefte aan nieuwe
contacten.
Het biedt u een unieke kans een kijkje te nemen in hun wereld.
- Vindt u het leuk om te koken? Wij zoeken een vrijwilliger die
gezamenlijk een maaltijd maakt met onze bewoners.
- Bent u muzikaal? Wij zoeken een vrijwilliger die samen met
bewoners muziek maakt.
- Wandelt u graag? Wij zoeken een vrijwilliger die samen met
bewoners op stap gaat.
Of heeft u zelf een idee? Wij horen het graag.
U kunt contact opnemen met de begeleiding van de
Fokke Simonszstraat op 020 623 46 94 of
yolanda.veerhuis@volksbond.nl.
Meer informatie kunt u ook vinden op:
www.volksbond.nl

En dat was de tweede.
De tweede wat?
Een vleermuisje uit de Zuiderkerk
die mijn poes binnenbracht.
Ze hebben het (voor zover ik weet)
overleeft. Maar het gaat hierom:
Ik woon op de Kloveniersburgwal
t/o het Compagnie Theater.
Daar staan de gehele nacht de
buitenschijnwerpers aan.
Op kosten van …
jawel u en mij, n.l. de gemeente.
Mag dat licht een tikje minder.
Behalve de vleermuizen, willen
omwonenden ook wel eens van de
nacht genieten.
B vd B

8

BINNENK ANT 55

Het gebouw
Dit voormalige gebouw van de ABN-Amro kwam leeg
en is verkocht aan Stadgenoot, een woningcorporatie
en Vesteda, een projectontwikkelaar uit het
zuiden van het land. Zij zijn ieder voor de helft
eigenaar. De bedoeling was en is om het gebouw
een herbestemming te geven. Hiervoor zijn plannen
gemaakt.
De bovenste helft is bestemd voor woningen, waarvan
een deel in de sociale sector, een deel middenklasse en
een aantal dure penthouses met dakterrassen.
De onderste helft van de etages worden kantoren en de
begane grond een winkelgalerij.
De drie kelderlagen blijven parkeerplaatsen,
fietsenstalling en berging.
Het gebouw werd de afgelopen 2 jaar als tijdelijk
verhuurd aan jonge bedrijven, meestal met een
artistieke achtergrond. In die tijd zijn plannen
gemaakt en bij het Stadsdeel ingediend. Voor
het ontwerp is een Oostenrijkse archtitect Eberle
aangetrokken, die zich op een voorlichtingsavond
presenteerde met dia’s van enorme betonkolossen,
gebouwd in bijna alle werelddelen. De nieuwe
gevels aan de Vijzelstraat bleken extra horizontaal
geaccentueerd door de uitstekende vloerbanden
met ‘champagne’ kleurige natuursteen te bekleden.
Boven de Kerkstraat-onderdoorgang waren grootse
willekeurig terugspringende geveldelen te zien. Een in
het oogspringend geheel, waarbij het karakter van de
grachtengordel een bijzaak werd.
Door overleg vanuit de gemeente (knap werk!) is de
gevel meer passend geworden en gaat nu sterk lijken
op de bestaande gevel van Duintjer met zijn in de
omgeving passende kleuren. De nieuwe gevels worden
niet slechter, maar ook niet beter dan Duintjer.
De goedkope en de duurdere woningen en de kantoren
hebben in het plan alle een aparte entreehal en
liftschachten. Die zijn allemaal op andere plaatsen
bedacht dan de reeks centraal gelegen aanwezige liften
van de ABN/Amro. Die worden weer gesloopt. Je voelt
het al, een duur plan. De eigenaar erkent dit. Er is in
de buurt een behoefte aan woningen voor ouderen met
gemakkelijke toegankelijkheid. Daarmee wordt rekening
gehouden. Of de rug-aan-rugwoningen aan de lawaaiïge
Vijzelstraatkant wenselijk zijn is de vraag.

Het Duintjer-gebouw
Vijzelstraat 66-80
Hoe verder?

Deze zomer zou de bouw dus beginnen, maar dat werd
afgelast omdat het project niet exploitabel bleek. In het
voorjaar was er een gegadigde om een groot deel van
het gebouw te kopen en te exploiteren. Deze haakte af.
Een aantal serieuze huurders die graag wilden blijven
zijn inmiddels voorgoed vertrokken. Een aantal is
gebleven en mag nog 2 jaar blijven. Nieuwe tijdelijke
huurders zijn welkom en schijnen zich ook te melden.
Het blijkt niet waar te zijn dat er twee jaar gewacht
wordt in de hoop op een betere economie en dan
alsnog het bestaande plan uit te voeren. Wie is er nog
zo optimistisch? Wel wordt naar andere oplossingen
gezocht, zodat er over 2 jaar een plan ligt, waarbij een
blijvende exploitatie mogelijk is. Verkoop aan een ander
is niet uitgesloten.
Het Kerkstraatcomité, dat zich grote zorgen maakt
over de al ingezette verloedering (kan mij wat schelen
mentaliteit) lijkt het voor de hand te liggen om van
het bestaande gebouw uit te gaan bij de planvorming
en net als nu het aan bedrijven te verhuren. Maar dan
niet tijdelijk maar definitief. Dan zijn er meer en ook
stabielere gegadigden. Dit kost natuurlijk ook geld. Alle
installaties schijnen aan hun eind te zijn, maar deze
kosten kunnen over vele jaren afgeschreven worden.
Wij wachten met spanning af wanneer er duidelijkheid
komt.

De galerij aan de Vijzelstraat
Hier is een kwalijke ontwikkeling aan de gang. Tegen
alle logica en beleidsuitgangspunten in wordt een
plaatselijk ramp geregeld.
Op tekeningen van het bouwplan is te zien dat de galerij
i.p.v. 4,60 m nu, 3,60 m breed wordt.
De huidige eigenaar zegt: We hebben geprobeerd
de winkelpuien tussen de kolommen direct aan de
Vijzelstraat te plaatsen. De stoep zou dan in de nu al te
smalle Vijzelstraat moeten komen.
In de nota van uitgangspunten voor het gebouw staat dat
het dichtbouwen of versmallen van de arcade geen optie

LEIDSE- WETERING
is en dat de vrije (!) doorgang minimaal 3,60 m moet
zijn, dus zonder obstakels of fietsen.
De gemeente moet zich hier aan houden. De eigenaar
is het met ons eens, dat er altijd een behoorlijk
aantal fietsen zal staan. De eigenaar stelt ook dat hij
alleen meewerkt aan het behouden van de huidige
galerijbreedte als dat in het bestemmingsplan wordt
voorgeschreven. Zoals het plan nu ligt, zal er in
de toekomstige praktijk met geplaatste fietsen nog
1,5 m over blijven voor de voetgangers. Dit is de
voorgeschreven minimummaat in zijstraten, maar daar
kan je met groepen nog op de rijweg gaan lopen bij extra
opstakels. Dit is in de Vijzelstraat niet mogelijk.
Het wordt dus erger dan nu, kruip door, sluipdoor en
een onaantrekkelijke rommelgalerij voor passanten en
winkeliers. De laatsten hebben ruime keuze elders door
het grote aanbod van winkelruimte.
De gemeente stelt dat zij de plannen niet maken, maar
dat wij bij de eigenaar veranderingen kunnen verzoeken.
Is dit verantwoord beleid maken en uitvoeren?
De Rode Loper zou een mooie verbetering worden,
waarom dan in de praktijk een ontoelaatbare
verslechtering? Waar is het verantwoordelijkheidsbesef
gebleven?
Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden om
het mogelijk te maken woningen in het gebouw te
realiseren. Omdat niemand hiertegen bezwaar heeft,
ging niemand naar deze wijziging kijken. Zonder
aankondiging is bij deze ter visielegging ook een A4-tje
bijgeschoven van de galerijversmalling op openbaar
gebied. Een slordigheid of een slimme manier om iets
er ongemerkt door te krijgen? Alleen de eigenaar wist
ervan.
In de nota van uitgangspunten voor de Rode Loper
stelt de gemeente dat er geen fietsen in de Vijzelstraat
geplaatst mogen worden. Zo lost de gemeente aan de
schrijftafel een probleem schijnbaar op.
De wijziging van het bestemmingsplan en het bouwplan
zijn aan elkaar gekoppeld en nog steeds een concept.
Deze fout kan nog hersteld worden. Dit moet dan wel op
tijd gebeuren.
Het buurtcomité Kerkstraat heeft hier uitdrukkelijk op
gewezen bij de gemeente. We wachten af.
Carlo van Someren

UITNODIGING VOOR DE BUURT
Voor het tweede jaar is er in de Speeltuin UJ Klaren een moestuin. Kinderen
uit de buurt hebben met eigen ogen (en handen) het groeiproces van groente
kunnen volgen onder leiding van moestuinspecialist Ellen Mookhoek.
Er is gezaaid, gewied, en veel water gegeven. Met resultaat: sla, bieten, peulen,
wortelen, kruiden en pompoenen uit eigen speeltuin.
De buurt is uitgenodigd om de oogst te komen proeven op het oogstfeest!

Kom naar het UJ KLAREN oogstfeest!
Met pompoensoep!

zaterdag 8 oktober OOGSTFEEST 14-18 uur,
in de U.J. Klaren speeltuin, 2e Weteringplantsoen 1
Voor wie?
Voor iedereen uit de buurt met of zonder groene vingers.
Programma:
14.00 We bekijken de moestuin, we zaaien wintergroente, we oogsten
en we koken pompoensoep.
17.00 Amsterdamse pompoensoep met een salade, brood en een heerlijke
kruidenboter. Neem je eigen mok en lepel mee als je wilt proeven.

HERFST 2011
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Beheergroep Centrum-Zuid

Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de maand
bijeen
19 september, 17 oktober
en 21 november
20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Leidsegracht en Amstel

Woensdag 21 september,
14.00 - 16.00 uur
Gereformeerde kerk
Kerkstraat 107

Namens het stadsdeel geven Matthijs
Scheffer en Joke Spel een toelichting op
de lopende projecten in Rayon Zuid.
Zij willen ook graag wensen uit de buurt
horen over de inrichting van de openbare
ruimte. Het is niet de bedoeling om
allerlei losse stenen of kapotte paaltjes te
bespreken. De visie staat voorop.
Van alles kan aan de orde komen zoals:
parkeren van auto’s en fietsen, terrassen,
vuilophaal, grafitti, handhaving,
groenbeheer, reclameborden, glas- en
papierbakken, enzovoort.
Maak van deze gelegenheid gebruik!

Fietsverboden

Fietsverwijzing

De Buurtvereniging Wetering Verbetering maakt
zich zorgen over de vercommercialisering van hun
woonbuurtje en vraagt het stadsdeel zich te houden aan
het handhavingsprotocol voor ‘short stay’ (verhuur van
woonruimte tussen een week en een half jaar)
In de Weteringbuurt mogen officieel 65 woningen
gebruikt worden voor short stay. In de praktijk worden
veel van deze woningen echter korter dan een week
verhuurd. Vaak door meer mensen dan is toegestaan (of
afgesproken). Er zijn klachten over op verkeerde dagen
vuilnis op straat zetten en overlast in trappenhuizen
(braaksel, nachtelijk lawaai en drugsgebruik).

Fietsvakken

Fietspontons

Komt allen naar het Noordsche Bos buurtfeest, voor Noorder- en Weteringbuurt!
met Oudhollandsche gezelligheid, muziek en lekkere hapjes. Zegt het voort!

zaterdag 24 september, van 15.00-17.00 uur spelletjesmiddag,
een spetterend optreden van de Catstones (Rolling Stones-coverband)
en leuke prijzen te winnen in de kennisquiz....
locatie: de Nieuwe Looiersstraat
(tussen Vijzelgracht en Nieuwe Looiersdwarsstraat).
meld je aan en vertel ons wat jouw bijdrage zal zijn,
via villahadriana@hotmail.com
of een briefje in de bus bij Carmen, Nieuwe Looiersstraat 24d.

Tussen de Uitkijk en de Leidsekruisstraat,
op het drukste stukje van de Prinsengracht,
staat het woord PIPES in kapitalen op de gevel.
Het duidt op de gespecialiseerde pijpenwinkel
in het souterrain, maar tevens op het museum
op de bel-etage. Het Pijpenkabinet heeft daar
een permanente expositie ingericht van de meest
onverwachte pijpen uit alle continenten, van
500 v. Chr tot de modernste. Pijprokers, maar
ook archeologen en museumcollega’s kennen het
Pijpenkabinet als ’s werelds grootste pijpencollectie
en tevens als gerenommeerde vraagbaak op dit
specialistische gebied.
Tegenwoordig is dit het enige pijpenmuseum in
Amsterdam, maar vreemd genoeg niet het eerste. Op
Amstel 57, slechts drie huizen naast de Hermitage,
heeft de firma Theodorus Niemeyer, tabaksfabrikant
te Groningen, in 1964 al een tabaksmuseum gesticht.
Het pand werd ook gebruikt voor directievergaderingen
en de ontvangst van buitenlandse bezoekers. In 1975
verhuisde dit ‘Tabacologisch Museum’ naar Groningen.
Inmiddels is Niemeyer opgeslokt door een multinational,
die geen belang meer stelt in de bedrijfshistorie of de
cultuur rond hun producten. Het museum kon sluiten, de
collectie verkocht. Het Pijpenkabinet zag het belang van
deze inmiddels eerbiedwaardige collectie,
grotendeels opgebouwd in de jaren 1950 en ’60.

Porseleinen snuifdoos, genre Meissen ca. 1760

Na enig onderhandelen mocht de conservator uit
Amsterdam een keuze uit het museum maken en deze
tegen taxatiewaarde overnemen – de tabakker blijft een
commercieel bedrijf.
Het Pijpenkabinet heeft ruim gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid: 400 objecten, de kernstukken
uit het Groningse bedrijfsmuseum, zijn gekocht en
toegevoegd aan de collectie in Amsterdam. Niet dat het
in aantal zo belangwekkend is – het Pijpenkabinet had
al 25.000 objecten – maar dit zijn wel de krenten uit de
pap. Met zorg zijn zeldzame dingen geselecteerd: de
mooiste meerschuim pijpen, enkele originele NoordAmerikaanse Indianenpijpen, maar ook gesneden
snuifraspen, 17e-eeuwse tabaksdoosjes en Delftse
tabakspotten.
Het is wonderlijk dat al deze voorwerpen die ooit aan de
Amstel waren tentoongesteld na 35 jaar weer terugkeren

Entree van het Pijpenkabinet met in het souterrain de winkel

naar Amsterdam. Het Pijpenkabinet zal er goed voor
zorgen. Dit jaar wordt steeds een selectie in het museum
getoond in de aanwinstenvitrine, daarna zijn alle stukken
te zien op de website www.pipemuseum.nl met de
database van de totale collectie.
En wie nog eens langs de Amstel wandelt moet maar
eens kijken naar het bovenlicht van nummer 57: de
Indiaan herinnert aan het Niemeyer tabaksmuseum.

Collectie Pijpenkabinet uitgebreid

Pijpenkabinet, Prinsengracht 488, tel 020-421 1779,
open wo/do/vr/za 12-18 uur
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Interview met ondernemers Hans Egstorf en Murat Çifçi
De Raamsteeg is een levendige doorgang van
de Spuistraat naar de Singel, toegankelijk voor
wandelaars en fietsers. Dankzij de winkeliers is de
sfeer er prettig en is het relaxed toeven.

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

Schouwwandeling Dinsdag 27 september
Beheergroep Dinsdag 18 oktober,
Beide keren start: 19.00 uur
Dominicuskerk, Spuistraat 12

Met kinderen op zondag naar de kerk
Als u op het Koningsplein staat kunt u twee kerken
zien, weinig mensen weten echter dat er drie staan.
De kerk die je niet ziet is de Singelkerk, een van de
vele bijzondere schuilkerken die Amsterdam heeft.
In de Singelkerk, Singel 452, huizen de Amsterdamse
Doopsgezinden.

De Doopsgezinden behoren tot één van de oudste
hervormingsbewegingen binnen de christelijke
geloofswereld. In de Reformatietijd ontstaan er
naast calvinistische en lutherse kerken ook doperse
gemeenten, zo genoemd omdat men de kinderdoop
niet erkende en mensen zich op oudere leeftijd lieten
(her)dopen. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in
Nederland.
In de Amsterdamse Singelkerk staan we op een plek
waarop we terug kunnen kijken op een geschiedenis
van bijna 400 jaar. Het is een bewogen en tegelijk een
ingewikkelde geschiedenis. Bewogen omdat na een tijd
van vervolging en onderdrukking in de 16e eeuw, in de
17e eeuw. een periode komt van het gedoogd worden
door de Calvinisten.
Elke zondag zijn er kerkdiensten in de Singelkerk.
Volwassenen maar ook kinderen zijn van harte welkom
in de dienst. Elke tweede en vierde zondag van de
maand, m.u.v. de schoolvakanties, is er voor de
kinderen van nul tot twaalf jaar een speciaal programma.
Voor de kinderen van nul tot zes jaar is er het ‘Kom in
de Kring’ programma. Tijdens de ‘Kom in de Kring’
hebben de kinderen een bijeenkomst rondom een
prentenboek.

Hans (Bakkerij Egstorf): “Ik ben geboren op de
Nieuwmarkt. Ik zit hier nu 20 jaar op de hoek van de
Spuistraat en de Raamsteeg en eigenlijk is hier weinig
aan de hand: het is een fijne buurt met fijne mensen.
Toen ik nog om 4 uur ’s nachts openging werd ik af
en toe wel geconfronteerd met rottigheid. Wat ik dan
deed was op mensen afstappen en vooral rustig op ze
inpraten. De politie hoefde er nooit aan te pas te komen.
Maar sinds enkele jaren ga ik pas om 6 uur open, eerder
mag niet meer, en daarom maak ik eigenlijk alleen de
goede sfeer mee. Van veel vaste klanten weet ik wat
er in hun leven speelt, terwijl anderen liever afstand
houden. Prima, want “Leven en laten leven” is mijn
motto. Hier in de buurt is een ‘vaste’ zwerver die
regelmatig langskomt. Hij is schuchter en beleefd. Die
help ik dan een beetje.”
Murat (Broodje Bert): “Toen ik hier op de hoek van
de Singel begon op 1 mei 2000 moeten mensen uit de
buurt wel even aan me wennen: hoe kan het dat een
Turk nu Broodje Bert heeft overgenomen, raar. Maar al
snel had ik een goed contact met de andere ondernemers
uit de buurt en met de buurtbewoners. Ik stapte zelf op
de andere winkeliers af, want ik ben open en hou van
een praatje. Daarom vragen mensen mij nu wat er in de
buurt aan de hand is, want iedereen vertelt mij alles. In
mijn zaak komen veel buurtbewoners en mensen

Murat

Hans

die werken in de buurt. Ik heb een goed geheugen voor
gezichten en als iemand voor de 2e of 3e keer komt dan
vraag ik waar iemand werkt en zo raak ik in gesprek.
Verder merk ik dat ik mensen uit de buurt bij elkaar
breng: doordat ik veel grapjes maak, raken mensen met
elkaar in gesprek, anders dan in het begin, toen ze stil
naast elkaar zaten. Net als Hans heb ik ’s winters vooral
vaste klanten en ’s zomers is het merendeel toerist.
Hans en ik zijn meer buren van elkaar dan concurrenten.
Regelmatig praten we elkaar bij of lenen we spullen bij
elkaar als de broodjes of het beleg op zijn.”
Dit is een nieuwe rubriek over ondernemers
die bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.
Voor deze rubriek kunt u een winkelier of andere
ondernemer voordragen bij post@binnenkrant.nl
Link naar buurtwinkeltjes van Amsterdam Museum:
http://buurtwinkels.amsterdammuseum.nl/page/6308/nl

Zo’n boek heeft allerlei levensthema’s in zich. Zoals;
liefde, ruzie, kou, jaloezie en vriendschap.
Af en toe behandelen we ook Bijbelverhalen aan de
hand van een prentenboek of poppen. Kinderen raken op
deze manier vertrouwd met de kerk. Ze voelen zich er
veilig en thuis. De kinderen starten in hun eigen ruimte
op de derde etage van de kerk maar eindigen samen met
de volwassenen in de kerk.

Najaarsprogramma van het Doperscafé

De kinderkerk is bestemd voor kinderen van ongeveer
zes jaar, vanaf groep 3, tot twaalf jaar. Wij willen hen op
speelse, creatieve wijze in contact brengen met de
Bijbelse verhalen en met de kerkelijke gemeente, met
verhalen, symbolen en rituelen. De kinderen maken
op hun manier deel uit van de kerkelijke gemeente die
leert, dient en viert. De kinderen beginnen samen met
de volwassenen in de kerk en gaan dan naar hun eigen
ruimte. Daar vertellen we een (bijbel-) verhaal en praten
er met elkaar over. We zingen een liedje, tekenen of
knutselen iets moois of doen een spelletje met elkaar.
Dat helpt om het verhaal beter te begrijpen. Ook is er
plaats voor een gebed. Na de dienst sluiten we weer aan
bij de grote mensen in de kerk.

Museumdirecteur in roerige tijden, 27 september.
Met Wim Pijbes (directeur van het Rijksmuseum). Het
Nationaal Historisch Museum is hopeloos mislukt, er
waait een gure wind uit Den Haag, kaalslag dreigt in
de culturele wereld: Wim Pijbes is museumdirecteur in
roerige tijden. Hoe blijft ‘het Rijks’ als cultureel bolwerk
overeind? Hoe innovatief moet zo’n eerbiedwaardige
instelling durven zijn om een goede toekomst tegemoet
te gaan?

Sinds 2009 is er ook de ‘020 11 club’, kinderen vanaf elf
jaar komen maandelijks bijeen om samen te eten en op
een andere manier met Bijbelverhalen te werken.
Heeft u zin om eens samen met de kinderen langs te
komen, dan bent u van harte welkom!
Natuurlijk bent ook van harte welkom in de Singelkerk
bij de vele andere bijeenkomsten zoals het Doperscafé
of de Preek van de Leek
Voor info zie: www.vdga.nl

Het DopersCafé is een initiatief van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (VDGA).
Sprekers uit politiek, bedrijfstop of andere deskundigen
behandelen maatschappelijke thema’s op het raakvlak
van geloof en samenleving, en gaan in debat met elkaar
en het publiek.

Religie zonder geloof, 25 oktober
Met Koert van der Velde (oud-journalist bij ‘Trouw’ en
godsdienstwetenschapper). Veel mensen hebben de kerk
achter zich gelaten, maar het vermoeden is springlevend
dat er meer in het leven moet zijn dan toeval, dat er
een andere werkelijkheid moet zijn dan de alledaagse.
Daarover gaat ‘flirten met God’, het onlangs verschenen
proefschrift van Koert van der Velde. Religie zonder
geloof: kan dat?
Aimez-vous Brahms? 22 november.
Met Floris Don (muziekwetenschapper en historicus).
Floris Don neemt u mee in een lezing over leven
en werken van Johannes Brahms. Koor en solisten
illustreren hoe de persoonlijke geschiedenis en de
spiritualiteit van de grote componist in zijn muziek tot
uiting komen: lief en leed in november!
Het DopersCafé wordt gehouden in de
Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452.
Wij stellen het op prijs als u zich opgeeft
per mail: secretaris@vdga.nl
onder vermelding van “Doperscafé”
Deur open 20.00, begin lezing 20.15.
Meer informatie op: www.doperscafe.nl

HERFST 2011
Uitbreiding Burenhulp naar
Stadshart
Wie alleen woont, of een dagje ouder wordt, is kwetsbaar
bij ziekte of tegenslag. Wie doet de boodschappen? Wie
komt eens langs voor een praatje? In de Jordaan en op de
Oostelijke Eilanden zijn vrijwilligers van CentraM volop
actief voor de Burenhulp. Vindt u het leuk om af en toe
of regelmatig iets te doen voor of met een buurtgenoot?
Dan kunt u nu ook in het Stadshart als vrijwilliger bij de
Burenhulp aan de slag!
U kunt denken aan:
- Voor of met iemand boodschappen doen
- Meegaan bij dokters-/ziekenhuisbezoek
- Begeleiden bij bezoek bibliotheek of activiteit
- Gezelligheidsbezoek
- Lichte tuinwerkzaamheden
- Wandelen met buurtbewoner
(soms met rollator of in rolstoel)
- Helpen bij bedieningsproblemen met apparatuur
zoals telefoon, tv en pc
- Ondersteunen van een mantelzorger
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Afronding Restauratie
Koetshuis
Museum Van Loon
In 2009 kocht Museum Van Loon, dankzij de
steun van vele fondsen en particulieren, het
koetshuis achter in de tuin van het museum.
Na een zorgvuldige restauratie door Bouw- en
Aannemersbedrijf Kneppers, naar ontwerp
en onder begeleiding van architectenbureau
Vlaardingerbroek & Wevers, beide
gespecialiseerd in het herstel van bijzondere en
historische gebouwen, zal de restauratie op 22
september worden afgerond.
Op de begane grond is de situatie ten tijde van
de aankoop door de familie Van Loon in 1884
gereconstrueerd, waarbij het rijtuigcarré en de
aangrenzende paardenstal in ere zijn hersteld.
Het koetshuis werd, net als het woonhuis, in 1672
ontworpen door de bekende architect Adriaan
Dortsman (1635–1682).

De vrijwilligers komen eens per maand bij elkaar
om ervaringen uit te wisselen.
Medewerkers van CentraM ondersteunen de Burenhulp.
Zij werken nauw samen met medewerkers van
Wijkcentrum en de Boomsspijker.

Het koetshuis zal vanaf 24 september open
zijn voor het publiek met de tentoonstelling
Van Loon rijdt uit.
Het koetshuis zal stap voor stap worden
ingericht. De officiële opening zal op
2 november plaatsvinden.

Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met:
Klary Welbedacht, tel. 557 3342 of 06-16025976
k.welbedacht@centram.nl
Janneke Doreleijers, tel. 557 3345 of 06-43286294
j.doreleijers@centram.nl

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

Wilt u al gebruik maken van de Burenhulp?
Dan kunt u bellen met tel. 557 3338.
Er zijn al een paar vrijwilligers actief in het stadshart.

De Regenboog
Via een collega van het wijkcentrum ben ik
voor het eerst in contact gekomen met de
naam De Regenboog. Ik schaam me diep
want de organisatie bestaat al 35 jaar. Bij mij
roept deze naam direkt de prachtige kleuren
op die aan de hemel staan en naar ons
mensen op de aardbodem lonken.
Al snel zit mijn interesse in haar vierde
versnelling bij het lezen van de verschillende
onderwerpen waar deze - not for profit
organisatie – haar kostbare tijd en energie
aan wijdt. Haar “Uitnodiging onthulling
uniek experiment” bij te wonen heb ik dan
ook gretig aangenomen. Het experiment is
een film dat laat zien hoe Amsterdammers
hun stadsgenoten die aan de rand van de
samenleving staan behandelen. Wat denkt U?
Helaas niet zo’n positieve behandeling.
Daarom wil De Regenboog graag met
aardige Amsterdammers in contact komen
die op hun beurt mensen willen helpen. U
weet wel gewoon helpen wanneer iemand
op dat moment niet weet welke kant op te
gaan in het leven: veilig de roltrap op of af,
of samen naar buiten gaan. Vaak gaan die
dingen gepaard met eenzaamheid.
Ook zijn er mensen die niet goed weten hoe
ze hun geldzaken op orde moeten houden
of hoe ze zich bij voedselbanken moeten
melden met bijbehorende formulieren die
nog ingevuld moeten worden. Of mensen
die drugsverslaafd zijn maar dit stadium
achter zich willen laten. Zij hebben een
steuntje in de rug nodig een “maatje” met
wie ze kunnen praten. Op die manier blijft
de motivatie erin om steeds betere dingen

te doen, zoals een gewoon dagelijks leven
op te bouwen en uiteindelijk echt fijn te
kunnen gaan werken. De organisatie legt ook
contacten over de grens zodat buitenlanders
die in ons land zijn gestrand weer naar hun
eigen land terug kunnen met het vooruitzicht
daar verder geholpen te worden.
Tijdens mijn kennismaking met De
Regenboog is me heel duidelijk geworden
dat deze mensen zeer efficïent zijn. Haar
werkwijze is gebaseerd op de vraaggerichte
klant die zelf meehelpt aan een oplossing.
De probleemstelling wordt direkt
gesignaleerd, ad hoc opgelost of wordt
doelgericht doorverwezen. Het traject wordt
bijgehouden totdat het probleem direkt of op
lange termijn is afgehandeld. En zo kunnen
geslaagde klanten weer andere klanten
helpen. Door vraaggericht te werken en
een brede basis op te bouwen, inmiddels
35 jaar, kan de organisatie in de toekomst
ook buurtgericht werken. Deze aanpak
wordt belangrijk wanneer de stadsdelen
worden opgeheven maar buurten hun eigen
identiteit zullen behouden. Het is juist deze
verscheidenheid aan buurten en identiteiten
die de stad Amsterdam ons zo dierbaar is.
Laten we daarom De Regenboog de hand
toereiken door te doen en te zegggen: “Ja
je hebt in mij een aardige Amsterdammer
gevonden wat kan ik voor je betekenen
Regenboog?”
E. Soenarjati
Kijk eens op: www.deregenboog.org
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Meld leegstand in Amsterdam Centrum

Sinds enige tijd kan leegstand in de Amsterdamse binnenstad gemeld worden
via de website van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Het WSWonen is in
opdracht van de stadsdeelraad Centrum gestart met een onderzoek naar de
leegstand in het centrum. Om leegstand te inventariseren worden diverse
methoden toegepast, maar de signalering door de burger zelf is ook van
groot belang. Leegstaande panden en etages zijn een doorn in het oog van
de (potentiële) bewoners en gebruikers. Denk hierbij aan de leegstand boven
winkels/bedrijven, (deels) leegstaande kantoren of in sommige gevallen zelfs
compleet vergeten en verkrotte woningen en gebouwen. Het WSWonen heeft
een website gemaakt waarop leegstand gemeld kan worden zodat deze beter in
kaart kan worden gebracht.
Ook gebouwen die (deels) gevuld zijn met leegstandsbeheer, in de volksmond
ook wel anti-kraak genoemd, kunnen gemeld worden als leegstand evenals
oneigenlijke B&B-verhuur, ‘short stay’ e.d. Leegstandsaanpak beoogt
permanent gebruik als einddoel, waarbij de normale huurwetgeving van
toepassing is. Er zijn gebouwen bekend die soms velen jaren in gebruik zijn
door anti-kraak. Door deze te melden kan worden onderzocht waarom de
gebouwen leegstaan en onttrokken zijn aan regulier gebruik.
Wij roepen bewoners en gebruikers op om de komende maanden via
onderstaande website leegstand te melden (eventueel anoniem). Het
onderzoeksteam zal de leegstand nauwkeurig bestuderen.
De uitkomsten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden aan het
stadsdeel Centrum. Naast de leegstandsinventarisatie zullen er concrete
voorstellen gedaan worden hoe leegstand aan te pakken en er een zinvolle
invulling aan te geven. Het stadsdeel kan de resultaten van het onderzoek
gebruiken om haar leegstandsbeleid aan te scherpen. In oktober wordt het
onderzoek afgerond en gepresenteerd.
Website: www.wswonen.nl/centrum/leegstand
Email: leegstandcentrum@wswonen.nl

Reanimatie Cursus in het Wijkcentrum
De kans op overlijden na een hartaanval kan verminderd
worden als zo snel mogelijk pogingen worden ondernomen
tot reanimatie. Daarbij moet binnen zes minuten gehandeld
worden.
Bewoners vroegen of er een reanimatiecursus AED in het
centrum was. De meeste cursussen worden ver buiten het
centrum gegeven.
Het dagelijks bestuur van het Wijkcentrum heeft contact
opgenomen met de Hartstichting en zo kwamen wij op www.
reanimatiepartner.nl/Amsterdam. Via deze organisatie bleek
het mogelijk om op het Wijkcentrum de reanimatie AED
(automatische externe defibrillator) les te geven.

De les wordt gegeven aan minimaal 12, maximaal 16
deelnemers op locatie wijkcentrum.
Kosten per deelnemer is € 35,- .
De kosten zijn vaak terug te verhalen op de zorgverzekering,
indien u aanvullend verzekerd bent.
De les duurt 3 uur. De eerste cursus mogelijkheid is op 13
oktober op donderdag avond.
Betaling kan contant per deelnemer bij aanvang van de les.
De cursus wordt gegeven op het Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55.
Aanmelden: wijkcentrum@oudestadt.nl
UW
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