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Buurt in Balans
– woensdag 19 september, 20.00 uur -

Amstelkerk, Amstelveld
Het wijkcentrum d’ Oude Stadt organiseert deze 
bijeenkomst om samen met u, de bewoners van 
de binnenstad, te discussiëren over het belang 
dat uw buurt in balans is.
•   Welke ingrediënten zijn er nodig voor het verkrijgen
     van sociale cohesie en sociale infrastructuur in uw
     buurt.
•    Hoe werk u als buurt samen om gezamenlijk iets
     te bereiken waarbij iedereen, jong & oud, bewoner &
     ondernemer, mee kan doen en zich goed voelt?
•   Wat is de essentie van burgerparticipatie?
•   Op welke manier kunt u als bewoner actief zijn in uw
     buurt?
•   Wat kan het wijkcentrum d’Oude Stadt voor 
     buurtbewoners en voor een buurt betekenen?

Chris Keulemans (journalist, artistiek directeur de 
Tolhuistuin) leidt de avond. 

Albert-Jan Tuijn (Amstelveldbuurt), Mark Bakker 
(Tabakspanden, Spuistraat) en Henri van Poll 
(Nieuwmarktbuurt) vertellen over hun ervaringen om 
actief  in hun buurt te zijn: wat houdt hun bezig, wat is 
hun motivatie. 
Yellie Alkema (deelraadvoorzitter stadsdeel Centrum) 
kijkt vanuit haar politieke achtergrond naar actief 
burgerschap. 
Eisse Kalk (Stichting Agora Europa) licht toe dat 
actieve betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij 
plannen en initiatieven een voorwaarde is voor een goed 
functionerende democratie. 

Wij verwachten dat naast buurtbewoners ook politici 
en anderen die zich betrokken voelen bij evenwichtige 
en veilige buurten met elkaar in gesprek gaan om 
gezamenlijk te zorgen dat het wonen, werken en 
recreëren in de Amsterdamse binnenstad in harmonie is.

Wij nodigen u van harte uit voor deze avond. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Deelname is gratis. 

Het programma is te vinden op: www.oudestadt.nl. 
Graag aanmelden bij florian@oudestadt.nl

26 september t/m 5 oktober is landelijk uitgeroepen tot ‘Week tegen Eenzaamheid’.
Dit jaar met als thema Kom de deur uit. Een van de activiteiten is de langste eettafel van Nederland. 
Het is de bedoeling dat overal buurt-aanschuif-tafels worden georganiseerd om het ontmoeten te bevorderen. 
Wees spontaan, organiseer iets of schuif aan! Dit initiatief komt van de Coalitie Erbij (www.coalitieerbij.nl).

De Hoge Sluis werd onder grote belangstelling geopend

Worstelen met eenzaamheid
Druk, druk, druk; voor dit geen tijd, voor dat 
geen tijd, laat staan voor eenzaamheid. Maar dan 
opeens verlies van baan, van partner, vertrouwde 
buurt of vriendenkring. Het kan je helemaal 
ontregelen. Weg krenten in de levenspap. 
Uren kruipen. Muren benauwen. Wat te doen? 

Natuurlijk staat de Uitkrant boordevol, is er zat TV en 
oneindig internet. Passend gezelschap blijkt lastiger te 
vinden. Je kunt verrassende mensen ontmoeten in een 
hobbyclub, stamcafé, vrijwilligerswerk, zangkoor of 
natuurvereniging. Maar waar aan te beginnen met je 
drempelvrees, verdriet, angst voor teleurstelling, het 
prijskaartje en andere hopeloze onzekerheden?

Om het zoeken te vereenvoudigen is er nu de website 
www.jekuntmeer.nl. Hierop is vlot te vinden wat 
het centrum te bieden heeft aan laagdrempelige 
activiteiten. Kijk eens op deze website en ontdek 
hoe je razendsnel met een paar klikken de gewenste 
informatie krijgt (voorkeur, locatie, prijs, doelgroep, 
tijd, etc.). 
Je kunt breed zoeken of juist toegespitst op specifieke 
wensen met trefwoorden zoals bewegen, ontmoeten, 
creatief. Tientallen organisaties doen al mee. 
Deze website groeit nog dagelijks. Voor hulp 
of ondersteuning, kun je terecht bij een van de 
wijkcentra, Huizen van de Buurt of het Sociaal Loket.

Soms kan je met een klein gebaar of woord een 
eenzaam mens al verblijden. Maar het is niet altijd 
zonneklaar of iemand contact zoekt of juist z’n 
privacy koestert.
De wijkcentra bieden daarom voorlichtings-
bijeenkomsten voor bewoners en vrijwilligers aan. 
(wel van tevoren aanmelden)

Hoe kun je eenzaamheid signaleren 
en wat kun je eraan doen? 

- donderdag  4 oktober om 19.30 uur in 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

wijkcentrum@oudestadt.nl, 638 22 05
www.oudestadt.nl

 
- donderdag 18 oktober om 19.30 uur in 

De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201
info@wcob.nl,  622 38 79

www.wcob.nl

Op 7 november om 19.30 uur vindt er een zgn 
‘verdiepingsbijeenkomst’ plaats in het Claverhuis. 

Deze bijeenkomst is speciaal voor wie al eerder een 
voorlichtingsbijeenkomst heeft gevolgd. Opgeven bij 

c.satink@jordaangoudenreael.nl, 06-4171 0109,
www.jordaangoudenreael.nl

Meer informatie over dit project:
www.huisvandebuurt.nl

www.centrum.amsterdam.nl
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Beheergroep en Bewonersraad
Groot Waterloo

Donderdag 20 september, 
25 oktober en 22 november

v.a. 19.30 uur
In de WAR aan de Turfsteeg

Iedereen is welkom!

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans Herstelwerkzaamheden na de ontploffing van de 

woonboot aan de Oude Schans.

Feestelijke uitreiking
Auke Bijlsma Geveltuinenprijs 2012

vrijdag 28 september om 18.00 uur
 Pintobibliotheek, St. Antoniesbreestraat 69
 

De jury wandelde in juni langs de geveltuinen van 
de Nieuwmarktbuurt. Het is opmerkelijk hoeveel 

bewoners met grote durf, doorzettingsvermogen en 
fantasie prachtige groencreaties neerzetten. 

Het wijkcentrum maakt ook deze zomer weer 
een rapport met algemene bevindingen en kent 

diverse prijzen toe. Dit jaar zullen er meer Eervolle 
Vermeldingen en Aanmoedigingsprijzen worden 

uitgereikt dan in voorgaande jaren.

De uitreiking wordt weer een vrolijk en feestelijk 
gebeuren voor winnaars, genomineerden en 

geïnteresseerde buurtgenoten, onder het genot van een 
eigengemaakt maaltijdshapje en een drankje. 

Helaas is Auke Bijlsma, die de prijzen in de afgelopen 
jaren uitreikte, dit voorjaar overleden. 

Het is nog een verrassing wie hem opvolgt.

De metrorellen van 1975 markeren het begin van de Open 
Ateliers in de Nieuwmarktbuurt. Kunstenaars stonden op 
de barricaden en streden samen met de bewoners voor een 
leefbare binnenstad. Door hun deuren open te zetten toonden 
ze hun betrokkenheid met de buurt. Nog ieder jaar houden de 
kunstenaars in deze buurt ‘Open Atelier’.

Open Ateliers Nieuwmarkt
6 en 7 oktober van 12.00 tot 18.00 uur

De kunstenaars ontvangen u persoonlijk in hun atelier 
en tonen daar hun kunst, hun werkruimte en werkwijze. 
Een unieke kans om op een andere manier kennis te 
maken met deze oude buurt en de kunstenaars die er 
wonen en werken. 
Behalve de ateliers is er een overzichtstentoonstelling in 
het Compagnietheater op de Kloveniersburgwal.

De feestelijke opening van de centrale expositie 
is op vrijdag 5 oktober om 17.00 uur in het 
Compagnietheater op de Kloveniersburgwal. 
Deze expositie duurt nog de hele maand oktober. 
Toegang is gratis.

Gelijktijdig zijn er extra exposities van enkele 
kunstenaars uit de buurt in hotel Double Tree (voorheen 
Mint) en het Radisson Blu hotel (voorheen SAS).

www.ateliersnieuwmarkt.nl

Deelt u meer met uw buren 
dan u lief is?

Wat te doen als buren uw woonrust verstoren met 
dreunende bassen, hakgeklak van schoenen of trillende  
wasmachine die het nachttarief gebruikt? 
Een goed gesprek met uw buren hierover kan voor 
oplossingen zorgen, maar dit wil niet altijd slagen. 
In dat geval is er een simpele manier om toch 
samen met uw buren tot afspraken te komen. 
Buurtbemiddeling! Beterburen biedt buurtbemiddeling 
geheel kosteloos aan. 
Wilt u met uw buren de overlast bespreken en zoeken naar 
oplossingen, dan kunnen twee getrainde bemiddelaars u 
en uw buren hierbij op een neutrale wijze ondersteunen. 
Beterburen werkt onafhankelijk van andere instanties, geeft 
geen inhoudelijke inzage aan derden, werkt onpartijdig en 
belangeloos. 
Beterburen is een dienst voor en door bewoners.

Voorkom escalatie en neem tijdig contact met ons op. Zo’n 
tweeduizend bewoners gingen u de afgelopen 7 jaar voor 
en in 2/3 van de gevallen leidde dit tot een verbetering van 
de situatie.
Tips voor een goed gesprek:
•   Spreek degene die in uw ogen het probleem veroorzaakt 
     persoonlijk aan. Hiermee voorkomt u geruchten via
     anderen en kunt u direct iets aan de situatie doen. 
•   Probeer op een rustige toon te verwoorden wat voor u 
     het probleem is. Soms blijkt dat het probleem simpel te 
     verhelpen is. 
•   Benader de ander zoals u zelf ook benaderd zou willen 
     worden. 
•   Probeer het samen op te lossen. Als u hoort hoe uw
     buren het probleem zien, ontstaat er soms begrip voor 
     elkaar. 

Aanmelding kan via: 689 18 59 of: info@beterburen.nl
www.beterburen.nl

Stillevens van Harm Mouw
Opening expositie

11 september om 16.30 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt

Fanmail voor Rembrandt

Wat er over bleef van de woonboot.

Sint Antoniessluis: werk in uitvoering tot oudjaar

DE WERELD van ZWERFVUIL
21 september 2012

KEEP IT CLEAN DAY!
We gaan er wat aan doen! Op vrijdag 21 september 
vieren we het grootste opruimfeest van Nederland!
Met zoveel mogelijk mensen ruimen we ons zwerfafval 
op, en verplaatsen het naar de vuilnisbak.
Ook België, Duitsland en Frankrijk ruimen in het 
weekend van 21/22 september op. Samen zijn we 
onderdeel van de wereldwijde WorldCleanUp die dit jaar 
over de aarde waait. Aan het einde van KeepItCleanDay 
zal ‘de wereld van zwerfvuil’ het IJ weer verlaten. 

Zie: www.keepitcleanday.nl en www.letsdoitworld.org

De ‘Wereld van Zwerfvuil’ is gemaakt door Peter Smith in 
opdracht van stichting Klean: ‘Klagen Loont Echt Absoluut Niet’.

De plastic oceanen-soep komt deels uit Amsterdam.
Uit luie lamlendigheid dobbert veel rotzooi in de grachten.

Reclamelieden behangen ongevraagd duizendem fietsen met 
waardeloze, niet werkende, plastic zadelovertrekjes.

Voor 10 seconden lol worden honderden balonnen losgelaten. 
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Oproep beeldmateriaal Zuiderkerk
De Zuiderkerk is met trots een van de mooiste kerken 
van Amsterdam! Al bijna 4 eeuwen staat de  bijzondere 
toren in ons midden. Om dit heugelijk feit te vieren, 
wordt er in december een kleine tentoonstelling 
georganiseerd met vele prenten, tekeningen, etsen, 
ansichtkaarten, schilderijen en meer, die er in de 
afgelopen 400 jaar van de Zuiderkerk gemaakt zijn. 
Hiervoor doen wij ook een oproep aan de bewoners 
van de Nieuwmarktbuurt, en alle Amsterdammers! 
Een aantal antiquariaten en boekhandels heeft hun 
medewerking inmiddels al toegezegd.

Doe mee!

Wilt u uw beeltenis van de Zuiderkerk in bruikleen 
geven, mail dan voor 15 november 2012 (graag met een 
foto) naar info@zuiderkerkamsterdam.nl of stop een 
briefje in de bus aan het Zuiderkerkhof nummer 72. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
Gerrit Key 

Exploitant Zuiderkerk

Het was een super leuk en zeer goed bezocht feest! 
Ons doel, (nieuwe) buurtbewoners met elkaar te 
verbinden aan de hand van een buurtfeest door 
middel van een BBQ, waarbij bewoners zelf hun eten 
meenemen, en bewoners tegen kost prijs een consumptie 
kunnen kopen, is een jaarlijkse succes formule. Het 
eten, afkomstig uit diverse culturen, was veel en 
voortreffelijk. Op het hoogtepunt waren er meer dan 
60 volwassenen en tenminste 15 kinderen. Een bont 
gezelschap van kinderen van de leeftijd van 2 maanden 
tot bewoners ver in de 80 1 hond (Sara) en 1 poes. 

Hierbij bedanken wij café De Engelbewaarder voor de 
extra BBQ op gas, 10 liter rode wijn en een –tig kilo 
vlees, Pizzeria San Diego aan de Nieuwe Hoogstraat 
voor 5 pizza’s en natuurlijk het Wijkcentrum d’Oude 
Stadt voor hun financiële bijdrage. Ten slotte bedanken 
we de organisatie, bestaande uit o.a. Arnold Diemer, 
Richard Alker, Daniel Testas en Louke Spigt, en 
natuurlijk alle buurtbewoners. 
Zonder ieders inzet en aanwezigheid zou het feest niet 
zo geslaagd zijn. Waarvan akte.

Henri van Poll

VOOR

NA

Wat een snelle actie met zo een prachtig resultaat. De bankjes stralen je tegemoet op het plein!

Ook dank aan alle buren voor de kopjes koffie, cola’s, biertjes en glaasjes water!

 BUURTFEEST ONDER DE ZUIDERTOREN, 2 juli 2012
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 24 september en 26 november

20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Schouwwandeling
Dinsdag 11 september v.a. 13.00 uur

Start op het Amstelveld voor Café Nel

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

ANT 59

Frederiksplein
Voordat ik het Frederiksplein ter sprake breng, 
vraag ik toch nog even uw aandacht voor de 
inbraken in de Utrechtsebuurt. Niet zozeer het aantal 
inbraken baart mij zorgen, maar wel de gelegenheid 
die dader(s) nog steeds wordt gegeven. Ramen en 
deuren die onbeheerd openstaan, ik kom ze nog veel 
te vaak tegen. 

Met gemak, zonder dat de bewoner mij gezien of 
gesproken heeft, lukt het mij regelmatig om mijn 
visitekaartje via het open raam in de vensterbank van 
een kamer te leggen. Lieden met andere bedoelingen 
leggen geen visitekaartjes neer maar geven deze wel af 
door uw huis leeg te halen. Nog groter is mijn verbazing 
als blijkt dat de bewoners van de betreffende woning 
onlangs aangifte hebben gedaan van diefstal uit hun 
woning via inklimmen. Kortom blijf scherp op het 
voorkomen van dergelijke situaties.

Dan nu het Frederiksplein. Naast een aantal meldingen 
van buurtbewoners is het ook de politie niet ontgaan dat 
een groep personen denkt dit mooie stukje Amsterdam 
te moeten vervuilen en door hun (hinderlijke) gedrag 
de sfeer te verzieken. U kunt er van op aan dat wij in 
ons dagelijkse toezicht extra aandacht hebben voor 
deze groep en verbaliserend optreden tegen hinderlijk 
drankgebruik en wildplassen. 

Belangrijker en effectiever voor de langere termijn is 
de persoonsgerichte aanpak die wij inmiddels op het 
individu loslaten. In samenwerking met diverse partijen 
worden personen uit de anonimiteit gehaald zoals 
wij dat ook doen bij de aanpak van de zogenaamde 
“Top600”. Met deze aanpak kunnen wij onze capaciteit 
(meer) doelgericht inzetten en ons beter focussen op de 
grootste overlastveroorzakers/veelplegers. 

Op het Frederiksplein is het doel natuurlijk om het plein 
en omgeving schoon, heel en veilig te houden. U als 

bewoner en/of ondernemer vormt daarbij een belangrijke 
schakel in de keten. Via mijn contactgegevens, onderaan 
dit stuk, kunt u informatie doorgeven over personen 
die door hun gedrag opvallen en/of kentekens van 
voertuigen die daarbij gebruikt worden. Maak waar 
mogelijk foto’s en mail deze door naar het e-mail adres. 
Uw veiligheid staat voorop, denk daaraan bij het maken 
van de foto’s.

Zwerfvuil, defecte verlichting, kapot straatmeubilair, 
fietswrakken en dergelijke kunt u melden bij het 
Stadsdeel Centrum via het nummer 551 95 55 of via het 
digitale loket van de gemeente: www.Amsterdam.nl
Alvast bedankt voor de samenwerking.

Ronald Pronk
Inspecteur van politie, Buurtregisseur Utrechtsebuurt

Prinsengracht-buurtregie@amsterdam.politie.nl

Misverstanden 
over de keurtuinen

De zaak bewoners/stadsdeel met als derde 
belanghebbende het museum Geelvinck Hinlopen 

is bij de Raad van State in behandeling. 
Er is nog geen uitspraak.

Uit het nieuws bij bijvoorbeeld AT5 blijkt dat er nog 
veel misverstanden zijn over keurtuinen, zowel bij het 

museum Geelvinck als bij een deel van het publiek.
Geen enkel ander museum wordt bedreigd als de 

bewoners in het gelijk worden gesteld. De keurtuinen 
mogen nooit bedrijfsmatig worden gebruikt.

In het bestemmingsplan staat duidelijk dat keurtuinen 
beschermd zijn. 

Meer informatie hierover is te vinden op:
www.oudestadt.nl/werkgroepen/keurtuinen-en-groen

Gedoog onze Acacia!
Naast een protest tegen een kapvergunning ook een postuum eerbetoon aan “Wouter Hamstra”.
Hij had in 1989 het initiatief genomen om van de “grijze” Utrechtsedwarsstraat een “groene” straat te 
maken. Een initiatief dat zich al snel als een olievlek over de hele buurt en later de hele stad uitbreidde.

De door hem geplante bomen in de Utrechtsedwarsstraat 
vonden als snel een vervolg in de ons omringende 
straten. Na de bomen kwamen er ook struiken, planten 
en bloemen. Dat was het begin van wat we nu zo 
normaal vinden nl: “de Amsterdamse geveltuinen”.
Het was ook onze buurman Wouter Hamstra die “pal” 
stond voor het groen in de straat als dat op enigerlei 
wijze bedreigd werd. 

Toen hij, o.a. vanwege zijn gezondheid, uit de stad 
wegging om zich in het Oosten van Nederland op het 
platteland te vestigen, hebben wij als buurtbewoners het 
plezier en de plicht op ons genomen om het groen in 
onze straat verder te cultiveren en wanneer dat nodig is, 
met alle mogelijkheden die er zijn, te verdedigen.

Nu er op dit ogenblik een kapvergunning is aangevraagd 
voor één van onze mooiste bomen, de Acacia voor pand 
152, staan wij als bewoners van de Utrechtsedwarsstraat 
weer hand in hand achter Wouter’s initiatief dat zoveel 
moois in onze straat en stad heeft gebracht. Het groene 
karakter van onze straat mag op geen enkele manier 
worden aangetast en daar strijden wij voor:
“Weg met de kapvergunning!!”

- De bewoners van de Utrechtsedwarsstraat -

De steiger aan het Amstelveld is voorlopig van de baan.
Pal om de hoek in de Reguliersgracht ligt al een voorziening.

Zicht op het water is aangenaam, maar deze tribune bij de 
Amstelsluizen voor Gay-Pride-spotters is wel erg overdreven.
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Rondje Muntplein
Hoe bereikbaar is de binnenstad wel voor de auto, 
scooter, snorfiets, (bak)fiets of de voetganger? 
Als voetganger heb je met allemaal te maken.

Oversteken van de Bloemenmarkt over de Vijzelstraat 
is riskant: trams uit beide richtingen, bestelauto’s, 
motoren, scooters, tuc-tucs, fietsen en nog eens 
fietsen. Wanneer er een piepklein gaatje valt en het 
eindelijk lijkt te lukken de sprong te wagen, blijken er 
zovele voetgangers eveneens over te willen steken dat 
lichamelijke botsingen onvermijdbaar zijn. 
Dan liever het stoplicht bij de Munttoren nemen. 
Rechtvooruit, richting Reguliersbreestraat, zien we 
heel veel tramrails, een aantal stoplichten en fietsers 
die door het rode licht rijden. Eerst oversteken naar 
het middenstuk met rails, dat ik een ‘Niemandsland’ 
kan noemen. Daar staan we dan met vele geduldige 
voetgangers die de 1e oversteek ook hebben overleefd. 

Weer wachten. Gespannen kijk ik naar het stoplicht. 
Zal  de mijnheer van de stoplichtknopjes in slaap 
gevallen zijn? Ja, eindelijk groen licht, snel oversteken 
en tevreden bekijk ik de etalage van de tabakswinkel.
Nu wordt het spannender. Oversteken naar die heerlijke 
falaffelzaak. Hier rijden de trams zo dicht opeen alsof 
ze elkaar omhelzen. Daartussen wil je niet gemangeld 
worden. Een tram stopt, het licht springt op groen en 
vrolijk loop ik Moaz binnen. 
Wat later sta ik op de hoek bij de juwelierszaak en 
probeer richting Amstel te gaan. Het is goed opletten, 

want veel verkeer vanuit de Vijzelstraat of Singel giert 
door naar de Amstel. De vluchtheuvel staat vol scooters 
en motoren. Dus even manoeuvreren. 
Nu verder via een zebrapad zonder stoplicht. Hier 
weinig flitsende fietsers maar heel veel auto’s en 
touringcars. Wonder boven wonder: een auto stopt. 
Amper bereik ik de stoep of een auto raast voorbij alsof 
ie mij een duwtje naar de hemel wil geven. 

Met de Amstel en Hotel de l’Europe achter me kan 
ik nu even in alle rust en veiligheid de Munttoren 
bewonderen. We hebben allemaal kunnen volgen hoe 
de werkzaamheden van de Noord-Zuidlijn verlopen. 
Graver Molly heeft vastberaden en op schema haar 
tanden erin gezet. Vaak dacht ik dat de Munttoren door 
Molly zou worden weggezet als een muurbloempje. 
Maar onze geliefde Munttoren serveert heel standvastig, 
olijk en waardig de liedjes en de tijden over het hele 
stadscentrum. En Molly graaft verder richting Noord. 

Ik ga Rokin-waarts. Veel verkeer vanuit de Nieuwe 
Doelenstraat. Toeristen die de oversteek-techniek 
aanzienlijk beter onder de knie hebben dan ik staan me 
bij. Nu! Snel oversteken tussen die twee taxi’s door. 

Geweldig. De brug bewonderen – zichtveld duidelijk 
verbeterd door weinig fietsen. Het water komt beter tot 
zijn recht. De rondvaartboten bereiden zich voor op de 
volgende groep toeristen. Ik werp snel een blik op de 
Munttoren die er vanaf deze kant ook erg fier bij staat.  

De oversteek Rokin is weer zo’n hele onderneming die 
uiterste concentratie vergt. Bij de hoek V&D slingert er 

een geïmproviseerde sluip-door/kruip-door pad. 
Dit wordt de laatste oversteek met stoplicht over 
de Singel en Yes, we wandelen allemaal onder de 
Munttoren door en stoppen bij een grote zilvergrijze 
vuilnisbak. Alsof afgesproken stopt iedereen hier voor 
een foto, een slokje water of om even op adem te komen 
en te genieten van de torenklanken. Ik denk aan mijn 
boodschappenlijst. Toch niets vergeten? Anders moet ik 
weer dat hele rondje m’n lieve leven wagen.

Lizzy Soenarjati

Twee kleurige reuze vlinders op hoge stelten fladderen 
feestelijk rond temidden van publiek en trams.

De late namiddagzon is heerlijk te genieten 
vanaf het nieuwe bankje op de Prinsengrachtbrug.

Overdag kan er weer gewandeld worden tussen het water en 
de Nederlandsche Bank. ‘s Avonds gaan de hekken dicht.

Stem 12 september voor de democratie.
Mocht het u duizelen tussen de 19 partijen, laat u dan 

inspireren door de achterkant van het reclamebord.
Een blanco-stem is nooit verloren!

Het aantal verkeersborden is bijna gehalveerd.
Hopelijk blijft de snelheid onder de 30 KM.

Plots klinkt er schel gerinkel. Hoera, Lijn 4 heeft ons 
weer gevond! Snel naar de Utrechtsestraat om dit 
wonder te bekijken. Met zang van het Zwanenkoor, 
bloemen, toespraken en aankomst van de eerste tram 
wordt de straat eindelijk heropend. Ruim op tijd voor de 
Gay-Grachtentocht en de ontvangst van Sinterklaas. 

De bergen afval in de zijstraten slinken langzaam. 
Sommige Utrechtsestraatbewoners moeten er nog aan 
wennen dat de vuilniswagen gewoon weer langs komt.
Gelukkig is de tramhalte op de brug behouden. 
Enige jaren geleden wilde het GVB de halte op de 
Prinsengracht nog opheffen, maar buurtbewoners wisten 
dat met een handtekeningenactie te voorkomen.
Wie weet, bezoeken komend jaar de koetsjes op hun 
nachtrit weer eens het Amstelveld om daar te pauzeren.

W.E. & P.S.
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Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

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

BINNENK

Café
Waterlooplein ‘77

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

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk

Telefoon: 020 - 683 92 60

De Regenboog                   Groep

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

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

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

Dienstencentrum 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 uur

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. 
Telefoon 557 33 38

CentraM: eigen 
kracht; grip op geld, 
meedoen.

www.centram.nl

  REPARATIE & VERKOOP

2 service points in het centrum van Amsterdam:

Marnixstraat 220

Waterlooplein naast 311

 JA, DAT DOEN

 WIJ OOK!MacBike
is er voor de Amsterdammers.

www.macbike.nl

HAIR AND MAKE UP ARTIST
   MARTIJN VAN DAALEN

Nu ook tanden bleken zonder peroxide! 

Volledig veilig voor een stralende lach    

2 tot 9 tinten lichter  €99,-

 

Nieuwe Herengracht 15  

Tel: 06-28425961

www.martijnvandaalen.nl
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55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Films
Lezingen 
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten

En vooral
Gezelligheid

VRIJWILLIGERS GEZOCHT !   

ZIN OM MEE TE DOEN ?

Hoe meer bezoekers een handje helpen  
des te gezelliger het wordt

Ons enthousiaste team van gastvrouwen 
en gastheren zoekt uitbreiding

Onze keukenploeg wil graag assistentie

Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit ?

Kom eens langs voor informatie!

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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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

  12 september Hans Vos Meivliegers
Over Hollandse jongens van een jaar of twintig, die in mei 
1940 een paar dagen vlieger waren. En over de ongelijke 
strijd die zij streden in ons luchtruim.

  26 september Paul Elshof Koffie en wijn bij Albert Heijn
Keurmerken op waarde getest. Keurmerken zijn mooi, maar 
vakbonden geloven dat de sociale aspecten in ‘duurzaam 
beleid’ veel minder mooi zijn dan Albert Heijn en anderen 
ons willen laten geloven.

  10 oktober Ahlem Hakhloufi Onderwijs aan zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen. Buurtgenoten kennen haar 
als een van de moslima’s die in het weekend bij AH in de 
Vijzelstraat ons zo hulpvaardig terzijde staan. Door de week 
werkt zij als onderwijsassistent in Amsterdam-West.

  24 oktober Roeland Rengelink Waarom het ´s nachts 
donker is. Geïllustreerd met waarnemingen van de 
Hubble Space Telescoop van Westerbork en vele andere 
instrumenten vertelt de radio-astronoom en het DB-lid van 
ons Stadsdeel Centrum over sterren en de paradox van Ober: 
Waarom is het ‘s nachts eigenlijk donker?

  14 november Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde. Praten met de dokter over de laatste 
fase van het leven gebeurt vaak te laat. Met als gevolg 
teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en 
hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. De 
NVVE biedt onder meer hulp om in gesprek te gaan over 
wensen, verwachtingen en mogelijkheden aan het einde van 
het leven.

  28 november Gerda van Ham Franse Impressionisten 
en de Prelude. Waarom wordt het Impressionisme een 
revolutionaire stroming genoemd? Monet schilderde ooit een 
zonsopgang bij Le Havre. De kunstcriticus die dit schilderij 
beschreef zag alleen maar een heleboel verfklodders en vond 
het niet meer dan een impressie.

Films
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

  19 september. Uitdagend verhaal met buitengewoon 
levendige personages en fantastisch acteerwerk van Peggy 
Ashcroft, Judy Davis en Sir Alec Guinness. Verfilming 
door David Lean van de roman over India van E.M. 
Foster. De film is een rijk weefsel van botsingen tussen 
twee culturen, maar is ook geweldig amusant en bevat 
oogverblindend mooi camerawerk. (1984) 

   3 oktober. Film van Frank Darabont over hoop, 
vriendschap en overleving. Bankier Andy Dufresne (Tim 
Robbins) wordt valselijk beschuldigd van moord. Hij 
krijgt levenslang en wordt naar de Shawshank gevangenis 
gestuurd. Daar sluit hij vriendschap met Red (Morgan 
Freeman), een oude gevangene die het klappen van de 
zweep kent. (1994)

  17 oktober. Door velen beschouwd als een van de beste 
films van Michelangelo Antonioni. Een groep vrienden 
uit Rome maakt een boottocht naar een onbewoond eiland. 
Anna (Lea Massari) maakt ruzie met haar verloofde Sandro 
(Gabriele Ferzetti) en loopt weg. Met Claudia (Monica 
Vitti) gaat hij haar zoeken en tussen die twee slaat de vonk 
van verliefdheid over. (1960)

   7 november. Feel good movie van Olivier Nakache. 
Miljonair Philippe (François Cluzet) zit totaal verlamd in 
een rolstoel. Hij woont in een dure wijk van Parijs. Driss 
(Omar Sy) woont in een van de grimmige voorsteden. Hij 
wordt de persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn 
tomeloze energie zet hij het stijve huishouden binnen de 
kortste keren op z’n kop. (2011) 

  21 november. Psychologische thriller van Pedro 
Almodovar met elementen van romantisch melodrama 
en science fiction. Sinds z’n vrouw stierf aan de gevolgen 
van brandwonden is plastisch chirurg Ledgard (Antonio 
Banderas) geobsedeerd door het maken van een nieuw soort 
huid die z’n vrouw misschien had kunnen redden. Hij slaagt, 
maar vraag niet hoe. (2011) 

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

Nog te zien tot 9 oktober
Hannemieke Stamperius      Landschapsabstracten
in aquarel, gouache en acryl

Van 12 oktober tot 20 november
Walter Boshoff                      Op reis
een zwart-wit en kleurrijke foto-expositie waarin mens en 
omgeving centraal staan
Opening vrijdag 12 oktober van 17.00 tot 19.00 uur

Van 23 november tot 20 december
Roeland Smeets                    Gek op kleur en licht
aquarellen, ‘omdat je kunt zien hoe ze zijn gemaakt en je 
niets kunt verbergen’
Opening vrijdag 23 november van 17.00 tot 19.00 uur

Toegang bij openingen is vrij.

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

HERFST 2012

U bent mantelzorger als u langdurig 
onbetaald zorg verleent aan een 
familielid of andere naaste met een 
ziekte of beperking. Zorgen voor een 
ander kan veel voldoening geven. 
Tegelijkertijd is de zorg voor een 
naaste vaak zwaar. 
Er is aandacht en zorg voor de ander, 
maar hoe gaat het eigenlijk met u? 

- Merkt u dat de zorg u boven het hoofd 
   groeit? 
- Wilt u weten welke financiële regelingen en
   voorzieningen er zijn voor mantelzorgers?
- Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het
   regelen van zorg?
- Zou u er eens even tussenuit willen maar u
   weet niet wie de zorg kan overnemen?
- Wilt u gewoon eens met iemand praten?

Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen 
met dergelijke vragen elke maandagmiddag 
terecht op het mantelzorgspreekuur in het 
Claverhuis, Elandsgracht 70 van 12.30 tot 
15.00 uur, of elke woensdagmiddag in de 
Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 
van 12.30-15.00 uur. 

De mantelzorgmakelaar kan ook worden 
gebeld en gaat zonodig op huisbezoek. 
Een indicatie of verwijzing is niet nodig. 
De hulp is gratis.

De mantelzorgmakelaar geeft informatie en 
advies, kan regeltaken van u overnemen 
en biedt een luisterend oor. 
De mantelzorgmakelaar:
-  komt op voor uw belangen;
-  zoekt zaken voor u uit;
-  biedt emotionele ondersteuning;
-  legt contact met hulpverleners, verwijst en
   werkt samen met andere organisaties; 
-  zorgt ervoor dat u niet van het kastje naar 
   de muur wordt gestuurd. 

U kunt ook een afspraak maken:
Via het Sociaal Loket 552 48 00 

(ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur)

Via de mantelzorgmakelaar 06-5241 4751
tijdens het spreekuur

 
Markant, centrum voor mantelzorg
 www.markant.org of bel 886 88 00

Spreekuur voor mantelzorgers in stadsdeel Centrum Cursus ‘De Zorg de Baas’ 
Kent u dat? U doet uw uiterste best om een 
dierbare in uw naaste omgeving zo goed 
mogelijk te verzorgen, maar soms heeft u 
het gevoel dat het nooit genoeg is. 

Zorgen voor een ander kan veel voldoening 
geven maar ook vermoeiend en zwaar zijn. 
Als u wilt leren hoe u de balans kunt (her-)
vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen 
voor uzelf, volg dan deze cursus.

De cursus is bedoeld voor mensen die 
langdurig en intensief zorgen voor een 
dierbare met ziekte of handicap en merken 
dat de zorg steeds meer van hen vraagt. 
Deelname aan de cursus is gratis. 

Er wordt gewerkt met een cursusmap en 
huiswerkopdrachten. 
Onderwerpen die aan bod komen: 
•  gevoelens (h)erkennen 
    en leren grenzen aangeven 
•  stress en ontspanning
•  kwaliteiten benutten, 
•  hulp en steun vragen 
•  communicatie en assertiviteit

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op 
de maandagochtenden 29 oktober, 5, 12, 19  
en 26 november, van  9.30 - 12.30 uur. 

Er kunnen maximaal 12 personen per cursus 
deelnemen. Wij raden u aan om u zo snel 
mogelijk op te geven via 886 88 00 of mail 
naar info@markant.org onder vermelding 
van: Cursus ‘De Zorg de Baas’, Centrum 
en uw naam, adres en telefoonnummer. 

Mantelzorgers in stadsdeel Centrum 
zijn van harte welkom op de gratis 

maandelijkse mantelzorglunch.

Met elke maand een ander thema rondom 
mantelzorg. U kunt vragen stellen aan een 
deskundige, ontmoet andere mantelzorgers

en geniet van een heerlijke lunch.

17 september, 22 oktober, 17 december 
van 10.30 - 12.30 uur.

Het Claverhuis, Elandsgracht 70

Tot twee dagen van tevoren aanmelden bij

 Markant 886 88 00 van 8.30 tot 17.00 uur 
of via e-mail: info@markant.org
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Filiz Kulan, kindertheater “de Toverknol”

Filiz is onderneemster met hartstocht, die een 
bijzondere rol in de buurt speelt. Dat blijkt tijdens 
ons gesprek wanneer 2 jonge begeleiders met 2 
ouderen in rolstoelen uit verzorgingshuis Vreugdehof 
de zaal inlopen. Filiz nodigt ze spontaan uit om gratis 
een voorstelling bij te wonen. 

In haar kleine theatertje in de Kerkstraat vinden 
gemiddeld 8 voorstellingen per week plaats voor de 
jongste kinderen, de leeftijdsgroepen 1 tot 4 en 5 tot 9 
jaar. Na ruime acteerervaring op de planken kwam Filiz 
tot de conclusie dat ze het liefst achter de schermen 
werkt, als toneelschrijver, regisseur en theaterdirecteur. 
Alles in haar eigen bedrijf. “Heel bewust wilde ik 
onafhankelijk zijn van subsidie en nu zie ik dat dit een 
heel goede keus was. Het theater draait zo goed dat 
ik een tweede theater in Haarlem ben begonnen. Er 
kwamen veel mensen uit die omgeving en daar was nog 
niets.“ 

Ook haar keuze voor de allerkleinsten is bewust: ”toen 
ik mijn zoon kreeg merkte ik dat er voor de kleinsten 
nog niets was. En tijdens de voorstelling zie ik hoe de 
kleintjes van 1 jaar met grote ogen zitten te kijken en 
genieten. Het verschilt natuurlijk wel per kind, maar 
ik bied ouders de kans om te ontdekken of theater met 
muziek hun kind kan boeien. Onze voorstellingen van 
eigen makelij dagen de kinderen uit om mee te doen 
en ik leg er altijd dubbele bodems in zodat de ouders 
kunnen meegenieten. Voor alle kinderen en ouders 
vind ik het heel belangrijk dat ze zich welkom voelen. 
Daarom staan er limonade en koekjes klaar bij de ingang 

en kunnen kinderen zich verkleden.” 
Inderdaad, het halletje is zo klein dat je al meteen in 
de zaal staat en omdat de voordeur meestal open staat 
komen er vaak mensen binnenlopen. 

Filiz: “ik begon in 2009 en de eerste kennismaking 
met de buurt was een beetje moeizaam tijdens de 
voorbereiding en verbouwing. Er waren protesten tegen 
onze komst want de buurt was bang voor geluidsoverlast 
en extra autoverkeer. Buren vreesden geschreeuw van 
grote groepen kinderen.” Sinds we open gingen hoor ik 
bijna alleen positieve geluiden. Bovendien komen de 
meeste bezoekers uit de buurt en de rest van Amsterdam, 
dus ze komen per fiets of met de tram.“ 

De bejaarde bezoekers van Vreugdehof brengen het 
gesprek op een nieuwe droom van Filiz: de ontmoeting 
tussen kleine kinderen en ouderen. Ze ziet hoe opa’s 
en oma’s met hun kleinkinderen genieten en ze weet 
dat haar voorstellingen succes hebben bij bejaarden. 
“Natuurlijk ik ben ondernemer en ik moet de huur 
en salarissen wel verdienen, maar ik wil iets voor 
minderbedeelde en vergeten ouderen betekenen, ze 
genieten zo van contacten met kinderen. En ik vind het 
heel belangrijk dat jonge kinderen, zoals mijn zoon, in 
aanraking komen met bejaarden uit bejaardenhuizen, 
niet alleen met opa en oma. Hoe ik dat kan combineren 
met voorstellingen in theater “de Toverknol”, daarvoor 
ga ik de komende tijd een plan maken .”

Kindertheater “de Toverknol”
Kerkstraat 174, tel. 06-2385 1032

www.detoverknol.nl

Ondernemer in het zonnetje

Schouwen in de Leidsebuurt
Meer en meer buurten, vooral in het centrum, houden zg. schouwen 
waarbij veel succes wordt geboekt. Een schouw betekent dat een aantal 
bewoners een rondje loopt in de buurt waarbij gekeken wordt naar wat er 
wel en niet goed gaat. Zo’n schouw kan een bepaald accent hebben, de 
bewoners bepalen vantevoren waar ze op gaan letten. Dit kan gaan om 
(geluids)overlast van café’s en terrassen, fietsen op de stoep, omgevallen 
Amsterdammertjes, vuilnisbakken op onhandige plaatsen, en eigenlijk alles 
wat we maar kunnen verzinnen.

Bij een schouw kunnen allerlei mensen worden uitgenodigd, dit gaat in 
samenwerking met het stadsdeel. De desbetreffende ambtenaren kunnen 
meelopen, de gebiedsregisseur, de buurtregisseur, de straatmanager, 
horecaondernemers, politie, politici, enz. Zodoende kan meteen een rapport 
worden opgemaakt waar iedereen vervolgens mee aan de slag kan.

Een schouw kan eens per jaar plaatsvinden, maar ook elke maand (om de 
vaart erin te houden). Een schouw kan ook op verschillende tijdstippen 
worden gehouden want dat kan nogal veel uitmaken. Kortom, een ideale 
manier om de Leidsebuurt leefbaarder te maken voor ons bewoners.

Wel vraagt het inzet van bewoners om hieraan mee te werken. Zo zal dus 
vantevoren moeten worden bepaald hoe we de schouw willen opzetten. 
Vervolgens moeten er natuurlijk daadwerkelijk bewoners meelopen, daar 
gaat het immers om.

Leidse in Last nodigt iedereen die interesse heeft om mee te denken of te 
werken aan een schouw uit voor een bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden 
op maandag 17 september om 8 uur ‘s avonds in de dépendance van het 
HESgebouw aan het Raamplein, ingang Raamstraat.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, laat het Leidse in Last vooral 
weten. Hopelijk tot 17 september!

Kid de Winter, bewonerscomité Leidse in Last
kid@raamplein.nl

www.oudestadt.net/leidseinlast

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

Als geboren en getogen Amsterdammer vond ik het erg leuk om in het zomernummer van de 
Binnenkrant eens iets te lezen over de geschiedenis van het Paradisolandje, dat prachtige plekje 
hartje stad. Plus de open vraag, wat er komen gaat....
Nou lees ik diezelfde dag in het Stadsdeelblad van 31 mei, dat er geen fietsenstalling onder het 
Leidseplein gaat komen. Als je beide berichten samenvoegt en bv denkt aan een Bicycle Club-
ontwerp van onze eigen Amsterdamse NL Architects (winnaar en bouwer van het Groninger 
Forum), dan kom je vanzelf uit op een unieke invulling en een prijswinnende Amsterdamse 
fietsenstalling, onder, midden en/of bovenop het ‘Paradisolandje’.
Kijk eens op www.designboom.com/weblog/cat/9/view/21167/nl-architects-bicycle-club.html

FB
-------------

Wat een hoofdpijndossier! Ik zou er een dikke punt onder zetten en naar de behoeften van nu en in 
de nabije toekomst willen kijken. Graaf een diep gat dat doorloopt tot onder de Singelgracht en 
bouw een ondergrondse fietsgarage. En maak een groen parkje voor recreatie en fijnstofopvang. 
De binnenstad moet groener daar waar het kan.

JvB
-------------

Reactie van stopbouwweteringschans@yahoo.nl:
Hoe en wat de invulling van het landje zal gaan zijn, is nog een groot vraagteken. 
Het landje is reeds jaren geleden in erfpacht uitgegeven aan Endstra en na zijn overlijden 
overgegaan in de handen van een andere vastgoedman. En zo ligt het er al jaren verloren bij. 
Bouwplannen zijn elke keer veranderd, volumes werden vergroot en functies gewijzigd maar 
(gelukkig) is er nimmer wat gebouwd.
Helaas is de gemeente geen eigenaar meer van de grond en heeft dus weinig invloed op het 
gebruik/invulling. Wij hopen de gemeente te bewegen om het landje terug te kopen.
Voor onze buurt willen we zoveel mogelijk groen behouden en zien hier het liefst een plantsoen of 
buurttuin met eventueel een (ondergrondse) fietsenstalling. 

Simultaan Max Euweplein
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Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de maand bijeen

bijvoorbeeld op 17 september
20.00 - 22.00 uur

Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Ondernemersvereniging 
 www.devijzelamsterdam.nl

zorgt voor fleur op grote hoogte

HERFST 2012

Actie tegen versterkte muziek op straat
Geef Amsterdam zijn eigen geluid terug

Sinds 2010 worden – bij wijze van experiment - vergunningen afgegeven voor 
elektrische versterking aan straatmuzikanten. Leuk voor dagjesmensen of 

toeristen, een ramp voor veel bewoners en ondernemers. Dag in dag dezelfde 
deuntjes en een overdosis decibellen. Om stapelgek van te worden.

Wij vinden het daarom hoog tijd dat dit experiment wordt beëindigd.
Bovendien klinkt straatmuziekant zonder versterking veel mooier.

Op de Dam zijn versterkers inmiddels verboden, maar op andere plekken is de overlast 
juist sterk toegenomen. Wij houden van een levendige binnenstad, aantrekkelijk voor 

toeristen en bezoekers, maar het moet wel leefbaar blijven 
Permanente geluidsoverlast veroorzaakt gezondheidsklachten.

Wij willen een verbod op versterkte straatmuziek 
in héél stadsdeel Centrum

Een gebiedsverbod betekent slechts het verplaatsen van het probleem

Bent u het met ons eens? Onderteken dan onze ONLINE PETITIE. Ga naar: 
http://petities.nl/petitie/verbod-versterkte-muziek-straatmuzikanten-amsterdam-centrum, 

of gebruik de verkorte link: http://tinyurl.com/verbodversterkers
Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen door de link aan te klikken 

in de bevestigingsemail die u van petities.nl ontvangt.
Onbevestigde ondertekeningen tellen niet mee!

U kunt ook een email sturen, dan sturen wij u de link naar de petitie:
overlast-versterkte-muziek@hotmail.com

Actievoerders van de Dam, Rembrandtplein en bewonerscomité Leidse in Last

In mijn armen
ontwaakt de pijn
tussen goed 
en steeds meer kwaad
tot ze 
terug in mij slapen gaat
verduistert  
elke dageraad 

smeulend 
leef je in mij voort
laait op
jij die mij niet behoort
o satersvrucht 
het meest bekoord

ach kon ik maar
kon ik maar vergeten. 

(  Rite de passage  ) 

Erica Lastdrager 

Wetering Duurzaam is een uniek 
bewonersinitiatief in de Weteringbuurt. 
Als wijk willen we zelf schone duurzame 
energie opwekken. Daarnaast gaan we 
energie besparen door onze woningen 
slim te isoleren. Zo wekken we straks 
evenveel energie op als we verbruiken. 
We worden “energieneutraal”.

Wij zijn geïnteresseerd in duurzaamheid 
en onderzoeken hoe we duurzamer kunnen 
leven. Hoe we geld kunnen besparen, want 
waar fossiele energie duurder wordt, daalt 
de prijs van duurzaam opgewekte energie.
Wetering Duurzaam is een experiment. 
Er bestaat immers geen uitgewerkt 
stappenplan voor een historische wijk 
als de onze, onderdeel van het Unesco 
Werelderfgoed. Dat betekent pionieren: 
hoe maak je monumentale panden 
energieneutraal zonder hun unieke karakter 
aan te tasten? Wat is de beste vorm om 
collectief energie op te wekken en wat de 
beste plek? En hoe zorgen we ervoor dat 
onze ambities betaalbaar blijven? 

Ingewikkelde, serieuze vragen, maar we 
hebben veel plezier bij het zoeken naar 
antwoorden. De Weteringbuurt staat 
bekend als een dorp in de stad. Heel wat  
buurtgenoten doen gepassioneerd mee 
- iedereen maakt nieuwe vrienden - en 
werken samen aan een mooi doel. We 
dromen er zelfs van dat ons pionierswerk 

zal dienen als blauwdruk voor andere 
historische wijken in Nederland.
We staan niet alleen in onze zoektocht. 
Dankzij een bijdrage van de Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting (sinds 
1 juli “Platform 31”) kunnen we ons 
organiseren en onderzoeken laten 
uitvoeren. Ook zijn we gezegend met de 
steun van technische en financiële experts 
van binnen en buiten de buurt. Ons project 
loopt van januari 2012 tot januari 2015. 

We zullen regelmatig van ons laten horen. 
WD wil meer dan enkel duurzame 
energie. Wat ambitie betreft groeien bij 
ons de bomen tot in de hemel. Zo zijn 
er deelnemers druk in de weer met het 
realiseren van biologische moestuinen in 
de buurt. En ontwikkelen we ideeën voor 
een groener gebruik van de ‘metrobak’ (de 
restruimte boven het station Vijzelgracht) 
dan alleen maar voor dood blik. 
Ook andere duurzame ideeën zijn bij ons 
van harte welkom.
Nieuwsgierig? 
Kijk op www.weteringduurzaam.nu of 
www.facebook.com/weteringduurzaam 
Ook kunt u gewoon eens binnenlopen voor 
een kopje thee in ons tijdelijke buurthuis 
dat we delen met Wetering Verbetering:
3e Weteringdwarsstraat 30 – 32.

maartje@weteringduurzaam.nu
06-2001 0219

Garageplannen
 
Het stadsdeel heeft het lang onder het 
maaiveld weten te houden, maar deze 
zomer, toen er helemaal niemand was 
om er kennis van te nemen, is het dan 
toch weer naar de oppervlakte gebracht: 
het oude plan voor een parkeergarage 
in de ‘metrobak’; de restruimte tussen 
maaiveld en metrostation Vijzelgracht. 

Formeel komen er allerlei gelegenheden 
waarop de bewoners en ‘stakeholders’ 
hun mening kunnen geven, maar de 
plannen lijken in alle stilte toch in een 
verder stadium te zijn gebracht: wethouder 
Boudewijn Oranje heeft zelf met zoveel 
woorden gezegd dat hij zich niet zal laten 
stoppen en gewoon door zal gaan met de 
uitvoering. Alleen de deelraad kan hem 
terugfluiten, aldus de wethouder.

“Leuk”, denk je misschien bij eerste 
kennisname. Maar al snel verandert dat 
in een grote vraag. Is het wel zo leuk??? 
Het gaat om een parkeergarage voor 
vergunninghouders in een straal van 500 
meter rondom de bak. Plaatsen van straat 
worden weggesaneerd. De garage moet 10 
miljoen euro gaan kosten waar nog jaarlijks 
500.000 euro onderhoudskosten bijkomen. 

Dat de voorziening niet rendabel zal zijn 
staat vooraf al vast. Financiering beslaat 
een termijn van 40 jaar en wordt betaald 
via verhoging van de parkeertarieven 
voor iedereen in het stadsdeel (ook voor 
vergunninghouders buiten de straal van 
500 meter). En dat terwijl de bak voor 
hooguit een paar honderd buurtbewoners 
toegankelijk zal zijn. 

Een jaar of tien geleden zijn de plannen 
voor een parkeergarage ontstaan. Ondanks 
protest van omwonenden zijn de plannen 
toen door de raad aangenomen. De komst 
van de metro en andere ontwikkelingen 
zoals autodelen zorgen ervoor dat de visie 
op autogebruik verandert. Een verandering 
die zich de komende jaren zal voortzetten 
en een parkeergarage straks misschien wel 
achterhaald maakt.

De Weteringbuurt wil de plannen scherp 
tegen het licht houden. De Stichting 
Wetering Duurzaam, die streeft naar 
verduurzaming van de Weteringbuurt, 
ontwikkelt ondertussen alternatieve 
plannen die beter zijn voor de hele buurt en 
omgeving. Plannen met een visie, voor een 
toekomst met toekomst. 
Wilt u meedenken? Graag! 

Meer info op: www.weteringduurzaam.nu.

Wat een pech; de verse gasleidingen deugden niet

Sinds begin dit jaar is er een nieuw buurtinitiatief in de binnenstad: 

Wetering Duurzaam (WD)
Waar staat het voor, wat doet het en wat zou jij ermee kunnen? WD vertelt.
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Buurt 6 Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuisstraat, Paleisstraat, 
Dam, Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en Herengracht
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Melden van overlast in de openbare ruimte:
551 95 55 kantoortijden

Webformulier: www.centrum.amsterdam.nl/  
Onder “Dienstverlening” de link:

“meldingen en klachten openbare ruimte”

In shock op de Westermarkt
Het is een piepklein stukje stad dat ik al jaren mijdt. 
De grootgrutter heeft meestal niet wat ik nodig 
heb, de stoep staat vol fietsen en het verkeer aan de 
‘winkelkant’ is levensgevaarlijk. 
Vorige week werd ik gebeld door Robert, een 
bewoner geplaagd door bussen met draaiende motor 
pal voor zijn raam op 1 hoog: uitlaatgassen en 
fijnstof waaien zo naar binnen. 

Op de Westermarkt aangekomen zie ik een Belgische 
touringcar geparkeerd staan. Al rondkijkend kreeg ik pas 
echt de rillingen: wat er ooit nog zat aan leuke winkels 
is ingeruild voor derderangs “zaken” en 4e garnituur 
horeca, de terrassen veel te breed uitgezet. Slechts café 
Kalkhoven houdt moedig stand. Over de hele lengte van 
de stoep groepjes mensen, totaal onduidelijk wat die 
er te zoeken hebben. Mijn buurtgenoot helpt me uit de 
verwarring: ”dagelijkse kost, ze staan te wachten op de 
bussen. Er is officieel plek voor 1 opstaphalte, maar er 
staan vaak wel 3 bussen.”

Briesend had hij laatst met de Hop-on Hop-off gebeld, 
hij was het helemaal zat. Vooral de dubbeldekkers, 
die er rond etenstijd nog wel eens willen parkeren met 
de motor aan. Binnen praten we over het wonen in de 
binnenstad. Het stel met twee kleine kinderen heeft 
eerst elders in de binnenstad gewoond, maar na de 
gezinsuitbreiding zochten Robert en Grace een grotere 
woning in het centrum. Hun eerste prioriteit was het 
aanbrengen van dubbele ramen. Dat isoleert het geluid 
perfect, maar bij mooi weer wil je toch af en toe je 
ramen openen.

Het gaat dit gezin niet eens om het gewone 
verkeerslawaai (daaraan wen je als doorgewinterde 
centrumbewoner) maar het geluid en de trillingen van 
die bussen zijn verschrikkelijk. Een combinatie van 
gesis, gedreun en iets onbestemds, hinderlijks, het lijkt 
alsof de bus zijn laatste adem uitblaast.

Na een gezellige maaltijd met Grace laat Robert me uit. 
Nou ja, voor zover mogelijk. De toch al smalle stoep 
wordt nu metersbreed bezet door een grote familie van 
zeker 15 mensen. Op een vensterbank staan pizzadozen; 
een pater familias snijdt punten en deelt die uit. De hele 
familie staat ongegeneerd op de stoep te ‘dineren’. En 
dat terwijl er tal van lege bankjes staan op het mooie 
plein aan de overkant. Robert vertelt dat dit het normale 
dagelijkse beeld is: wachtende en pizza-etende mensen 
voor de deur, de hele stoep bezettend.

Een Hop-on Hop-off bus komt aanrijden en stopt pal 
naast me met het heftige geluid, dat me van schrik doet 
verstijven. Het moet gezegd, een paar mensen stappen 
in en de Hop-bus vertrekt meteen. Intussen zijn alle 
pizza’s op en de voltallige familie stapt in de Belgische 
touringcar, die er nu al ruim een uur staat. Er komen 
andere passagiers uit een vage internet belwinkel die 
ook instappen.

Het wegrijden van deze bus wacht ik maar niet af. 
Ik heb mijn buik al vol van dit voorproefje 
“Amsterdam toeristenstad 2013”.
Sterkte en veel vechtlust toegewenst, Grace, Robert en 
andere bewoners.

Amsterdammeren

Bereikbare binnenstad...
De bereikbaarheid van de binnenstad stond deze 
zomer op de agenda van de deelraad. Ook het OV-
beleid van de Stadsregio ging de inspraak in. 

De meeste inspraakreacties van bewoners over de nota 
‘Bereikbare Binnenstad’ zijn voorzichtig positief. Het 
stadsdeel stelt dat vooral personenauto’s de Stadshartlus 
benutten. Bewoners wijzen er terecht op dat het verkeer 
vooral bestaat uit beroepsverkeer zoals vrachtauto’s, 
taxi’s, zwaar bouwverkeer, aannemersbusjes, 
vuilophaaldiensten en touringcars. En ‘ongeoorloofd’ 
transport kan maar al te vaak rekenen op ontheffingen. 
Jammer genoeg verzuimt het stadsdeel daarvoor een 
goede oplossing te poneren.
Aangedragen suggesties van insprekers zijn o.a.: 
distributiebeleid (milieuvriendelijke stadsdistributie), 
touringcars uit centrum weren (vgl. Italië), verbetering 
en spreiding fietsroutes en een fijnmazig OV-net.

Grofmazig Openbaar Vervoer
Waar de deelraad inzet op het opheffen van de 
verkeersader de Stadshartlus en het nog beter gebruik 
van het fijnmazige OV, wil de Stadsregio het principe 
van fijnmazigheid loslaten (Programma van Eisen OV). 

Ook wil zij alle directe OV-verbindingen opheffen 
tussen het centrum en de regio, o.a. Amstelveen. 
De bezuiniging bestaat uit het weren van alle (OV) 
regiobussen uit het centrum en het opheffen of 
opknippen van tram- en buslijnen. 
In een ander Stadsregio-plan worden Amstelveenlijnen 
geschrapt dan wel opgeknipt en verdwijnen (overstap-) 
haltes. De Stadsregio noemt dit ‘hoogwaardigheid’. 
Deze vermarketing van bezuinigingsmaatregelen heeft 
geen ander doel dan om mist te scheppen. Gepresenteerd 
als snelheidsmaatregel, zal dit plan de meeste passagiers 
ernstig benadelen: naast onnodig overstappen zijn ze 
meer reistijd kwijt omdat haltes verder weg komen te 
liggen. Men wijst naar gegevens van de OV-chipkaart, 
maar die cijfers blijven geheim. 
Voorwaar prima plannen om meer auto’s terug de stad in 
te krijgen!

Werkgroep Verkeer

Buurtschouw Spuistraat
Op 14 juni liep een groepje bewoners samen met 
ambtenaren, handhavers en de buurtregisseur 
vanaf de AH naar het Spui. 
In die paar honderd meter bleek veel mis. 

Sommige actiepunten zijn intussen aangepakt: de AH 
heeft na jaren de ontbrekende platen op de trappengalerij 
vernieuwd. Ertegenover stond een aanzienlijke 
hoeveelheid weesfietsen, die zijn opgeruimd, al groeit 
dat snel weer aan. Hoewel de trappen 5 x per dag 
worden geveegd blijft het een smeerboel, vooral op 
mooie dagen.

Op de Spuistraat tal van problemen, groot en klein. 
Van veel te hard rijdend verkeer en lawaaiige motoren 
tot de overlast van lang parkerende vrachtwagens 
en touringcars. De meningen over het bike-team 
voor handhaving m.b.t. de touringcars zijn verdeeld: 
sommigen merken wel dat er minder geparkeerd wordt, 
anderen zien geen resultaat van deze handhaving. 
Het kost tijd om te constateren dat een touringcar of 
vrachtwagen zich langer dan 10 minuten ophoudt. 
Helaas was CITION niet bereid mee te werken aan de 
schouw.

Het team handhaving van de deelraad richt zich vooral 
op de terrassen. Het is makkelijk te constateren dat 
sommige terrassen zich niet aan de bemeten ruimte 
binnen de ‘punaises’ houden. Handhaving gaat de 
uitbaters hierop aanspreken en dat punt is intussen wat 
verbeterd.
Een ander resultaat van de schouw betreft het zwerfvuil 
in de Raamsteeg: de gevraagde prullenbak is er 
gekomen (hoek Spuistraat) en wordt goed gebruikt.

Van een heel andere orde zijn de problemen voor 
rolstoelers: de stoepranden zijn veel te hoog, waardoor 
de inzittenden harde klappen in de nek krijgen. Hier 
lijkt een probleem met het handboek openbare ruimte 
(HIOR): stoepbanden moeten minstens 2 cm hoog zijn. 
In de Spuistraat liggen ze hoger. Het is de vraag of dit 
rijmt met het “Inclusief Beleid”, dat regelt dat mensen 
met beperkingen makkelijk gebruik moeten kunnen 
maken van de openbare ruimte.  
Nog een probleem van hogere orde is het grote aantal 
spookadressen: geen naamplaatjes, Short Stay en losse 
toeristische overnachtingen. Dit is aan de politiek. 

Meer informatie: Florian Gase, florian@oudestadt.nl 

Seniorenmiddag
woensdag 28 november 

Alle bewoners van de binnenstad en 
belangstellenden zijn van harte welkom. 

Het thema is ‘Veiligheid voor ouderen’.
Met o.a. gelegenheid voor het stellen 
van vragen aan een buurtregisseur. 

Deze middag wordt georganiseerd door 
wijkcentrum d’Oude Stadt, Stichting IJsterk 

en Stichting CentraM.

Meer informatie op: www.oudestadt.nl
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Recent was er een grote gasexplosie aan de Oude 
Schans. De beelden waren verschrikkelijk: het 
dak en de inhoud van een woonboot dreven in het 
water. Kapotte ruiten van huizen in de omgeving,  
deuren en bovenlichten er uit geblazen. Bovendien 
een ernstig gewond kind, dat toevallig langs kwam. 

Vaak geeft een calamiteit aanleiding om na te denken 
over de eigen situatie. Kan dat ook bij ons in huis 
gebeuren? Hoe oud zijn onze gasleidingen? Worden 
ze nog gecontroleerd door het GEB? Of ligt de 
verantwoordelijkheid bij de huisbaas?
Deze vragen heb ik voorgelegd aan onze loodgieter, 
sinds jaren de Firma de Koning. Zijn laatste grote klus 
bij ons in huis was het vervangen van de oude stalen 
gasleidingen door koperen. 

Hij vertelde een stukje van de geschiedenis van 
het GEB. Het Gemeente Energie Bedrijf was van 
de gemeente Amsterdam. Dit bedrijf ontstond in 
1941 door het samenvoegen van de Gemeente-
Elektriciteitswerken en de Gemeente-Gasfabrieken. 
Het GEB bezat eigen elektriciteitscentrales.
In 1985 werd het bedrijf in het kader van de nieuwe 
Europese regels gesplitst en verzelfstandigd totdat het 
in 2002 in bezit kwam van NUON. 

Nu kan iedereen de energiemarkt betreden, vandaag 
kan de leverantie via NUON geschieden en morgen 
door ESSENT.
Liander is de netbeheerder en doet onderhoud aan 
de leidingen tot en met de gas- en elektriciteitsmeter. 
Achter de meter is de eigenaar verantwoordelijk.

Er zijn in Amsterdam 11 erkende installateurs, maar 
in beginsel mag iedereen installeren, cv -ketel, 
rookafvoer, gasfornuis, stoppenkast etc. als het maar 
volgens de regels is. Die regels staan in een dik 
boekwerk, dat voor ruim 400 euro te bestellen is via 
internet. Dan is dat nog geen garantie dat de installatie 
volgens de voorschriften is gedaan. De lezer moet het 
ook kunnen begrijpen. 

“Er vallen doden als de rookgasafvoer 
verkeerd is aangesloten”

Als loodgieter ontmoet hij vaak onbegrip bij 
huiseigenaren als hij adviseert om iets te doen aan 
de installatie. Er moet bijvoorbeeld bij toepassing 
van kunststof gasleiding een explosiebeveiliging zijn 
aangebracht. En als een installatie niet correct is moet 
hij deze verzegelen en een foto nemen. Want op het 
moment dat hij werkzaamheden aan de installatie 
heeft verricht, is de loodgieter verantwoordelijk. 
“Er vallen doden als de rookgasafvoer verkeerd is 
aangesloten”
De aansprakelijkheid voor een goede installatie ligt bij 
de opdrachtgeven en bij de uitvoerder. De uitvoerder 
moet de installatie o.a. testen op gaslekken.

Volkstuinen en gasflessen.
De bond van Volkstuinders heeft duidelijke regels 
opgesteld, waaraan de leden zich moeten houden. 
Meestal is er een bouwcommissie die alle flessen, 
drukmeters en slangen bij de huisjes controleert op 
ouderdom. Het is begrijpelijk dat op een terrein met 
zoveel gasflessen dicht bij elkaar de controle zeer goed 
wordt gehandhaafd. Het is in ieders belang.

Na het opheffen en opsplitsen van het GEB ligt de 
aansprakelijkheid voor een deugdelijke installatie bij 
de eigenaar en dat realiseren we ons niet elke dag.
Dit betekent ook dat de huurders voor hun veiligheid 
enkel bij de huidbaas terecht kunnen

uw

FAQ’s
• Wat is het verschil tussen een leverancier en een 
netbeheerder?
Een leverancier levert de energie die thuis of in een bedrijf 
gebruikt wordt. Deze energie wordt ingekocht bij producenten 
of tussenhandelaren. Sinds 1 juli 2004 kan een klant zelf een 
leverancier kiezen, mits deze over een vergunning beschikt. 
Een netbeheerder is een bedrijf dat op grond van de wet is 
aangewezen voor het beheer van een net. De netbeheerder is 
verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport 
van elektriciteit of gas. Een klant kan niet voor een andere 
netbeheerder kiezen. Het netwerk ligt immers vast.

• Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze 
installaties?
In de wet is vastgelegd dat de eigenaar van de woning 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van deze installaties. 
De meeste particulieren hebben geen specifieke kennis 
van de aanleg van deze installaties. Ga dus in zee met een 
vakman, de erkende installateur. Gaat het om de aanleg 
van installaties waarvoor een vergunning van de gemeente 
vereist is, vraag dan bij de erkende Sterkin installateur om de 
conformiteitsverklaring. Dit maakt het voor u aantoonbaar 
naar de gemeente of verzekeraar dat uw installatie door een 
vakman is aangelegd.

• Wat is het verschil tussen een installateur en een erkende 
installateur?
In 2007 is de Vestigingswet komen te vervallen. In deze 
wet waren eisen opgenomen waaraan de elektrotechnische 
installateurs moesten voldoen. Al eerder waren de eisen 
voor de gastechnische installateur komen te vervallen. Dus 
vandaag de dag mag iedereen in Nederland zich installateur 
noemen. Voor u als particulier is het dan moeilijk om uit te 
maken wie dan de vakman is. Niet iedereen mag zich erkend 
installateur noemen. Daarvoor moet je aan strenge opleidings- 
en kwaliteitseisen voldoen. 

• Mag ik zelf een installatie aanleggen?
Het is in Nederland niet verboden om zelf installaties aan 
te leggen. Echter de vakman, een erkende installateur, kent 
de gevaren die er aan verbonden zijn. Kent de wetgeving 
en de normen die van toepassing zijn. En beschikt over 
gekalibreerde meetinstrumenten. Ook als u zelf de installatie 
wilt aanleggen neem allereerst contact op met een erkende 
installateur. Deze kan u adviseren en eventueel nadat de 
installatie gereed is de installatie controleren.

• Welke gevaren zijn er verbonden aan een gas-, elektro of 
watertechnische installatie?
Bij gasinstallaties zijn de twee grootste risico’s een gaslekkage 
en de onvolledige verbranding. Een gaslekkage kan leiden tot 
een gasexplosie. De onvolledige verbranding kan leiden tot 
de vorming van CO, dit is koolmonoxide. Dit wordt ook wel 
kolendampvergiftiging genoemd. De gevolgen variëren van 
hoofdpijn tot de dood. Er kunnen veel oorzaken zijn. Een paar 
zijn:
o    Onvoldoende onderhoud aan de verbrandingstoestellen.
      Berucht is de geiser zonder afvoer.
o    Het afsluiten van de luchttoevoer en/of de afvoer van de 
      verbrandingsgassen.
Bij elektrische installaties zijn de twee grootste risico’s 
kortsluiting en overbelasting. Kortsluiting kan leiden tot 
een schok en in het ergste geval tot de dood. Overbelasting 
ontstaat als er teveel elektrische apparaten op een elektrische 
leiding worden aangesloten. Daardoor wordt de draad warm 
tot zeer heet en kan er brand ontstaan. Bij de waterinstallatie 
is het grootste risico Legionella. Na de ramp bij Bovenkarspel 
weet heel Nederland dat Legionella gepaard kan gaan met een 
soort, soms dodelijke, griep.

• Wat is een conformiteitsverklaring?
Een conformiteitsverklaring is een document dat wordt 
afgegeven door een erkende installateur. Daarin verklaart deze 
dat de installatie is aangelegd volgens de wettelijke eisen, het 
Bouwbesluit, en de daarin genoemde normen. Een bekende 
norm is de NEN 1010 voor de aanleg van elektrotechnische 
installaties. 

Bron: www.sterkin.nl

Gaslek : wie controleert ?

Singelbrug 1 jaar dicht
De brug tussen Raamsteeg en Oude 
Spiegelstraat is in slechte staat en wordt 
daarom hersteld. 

- September: aanleg noodbrug voor fietsers en 
voetgangers. 
- Begin oktober: plaatsen van damwanden en 
  afsluiten brug voor autoverkeer. 
- Over 1 jaar gereed, dus september 2013

Alle informatie staat op de website van het 
stadsdeel onder “projecten”, in de navigatiekolom 
linksboven. Helaas zijn voor de informatie-
avonden slechts een kleine groep eigenaren en 
bewoners uitgenodigd. 

Van een beperkt aantal panden is de fundering 
gemeten. Heeft u vragen over uw eigen fundering 
mail dan met projectleider Jeroen Oentrich: 
Joentrich@centrum.amsterdam.nl. 
Het best kunt u uw fundering zelf laten doormeten 
als u problemen vreest. 

Foto: Johan Bosma
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Buurtgesprekken
Dit jaar zijn de Buurtgesprekken in Stadsdeel 
Centrum van start gegaan. Elke keer op een 
andere locatie gaan wij met buurtbewoners in 
gesprek over wat zij vinden van hun buurt.

Uit de gesprekken blijkt dat de buurtbewoners 
over het algemeen tevreden zijn over hun buurt 
en er prettig en vaak al langdurig wonen. Toch 
komen er ook opmerkingen over zaken die 
verbeterd kunnen worden zoals: zwerfvuil, 
zwerflawaai, overlast van horeca en verkeer, het te 
kort aan fietsparkeerplaatsen en de overdaad aan 
fietswrakken en weesfietsen.

Wanneer blijkt dat bewoners actief willen zijn 
voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat 
kan het wijkcentrum hen hierbij ondersteunen. 
Voor activiteiten buitenshuis kunnen zij bij 

IJsterk terecht en wanneer zij op zoek zijn naar 
vrijwilligerswerk of ondersteuning binnenshuis 
nodig hebben kan CentraM hen hierbij verder 
helpen.

Er staan nu nog 2 Buurtgesprekken op de 
planning: Op donderdag 13 september van 15.00 
tot 17.00 uur op het Hekelveld/Kattengat, bij 
het Leger des Heils en op dinsdag 25 september 
van 15.00 tot 17.00 uur voor de ingang van het 
Barlaeus gymnasium, Weteringschans 31.

Het ‘Buurtgesprek’ is een gezamenlijk initiatief 
van wijkcentrum d’Oude Stadt, buurtcentrum de 
Boomsspijker (IJsterk) en CentraM. 

Meer informatie bij: Carla van Megen
carla@oudestadt.nl, tel. 638 22 05

of Arjan Uittenbogaard
a.uittenbogaard@ijsterk.nl, tel. 626 40 02

HERFST 2012

Reanimatiecursus
Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een 
hartstilstand is cruciaal. Volg een reanimatiecursus en 
verdubbel daarmee de overlevingskansen. 
Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te 
leren. Tijdens de cursus leert u op een oefenpop wat u bij 
een hartstilstand moet doen. 
De cursus vindt plaats op donderdagavond 15 november 
van 19.30 tot 22.00 uur in het wijkcentrum. 

U leert hoe u:
- een hartstilstand herkent
- het bewustzijn en de ademhaling van het 
   slachtoffer controleert
- moet reanimeren
- de AED eruitziet, hoe deze werkt en hoe u
   dit apparaat moet gebruiken

Kosten zijn € 35,-- op de avond te voldoen. 
Aanmelden via wijkcentrum@oudestadt.nl
of bel 638 22 05

Congres ‘Huurders aan het woord’

workshops, infomarkt, doorlopend huurspreekuur en meer.
Zaterdag 13 oktober, 13 tot 17.30 uur

Montessori College Oost, Polderweg 3

De Wijksteunpunten Wonen organiseren een congres met 
de huurder als middelpunt. De ene politieke maatregel na 
de ander wordt genomen en u als huurder ondervindt hier 
de gevolgen van. Wat hebben de huidige maatregelen voor 

effect op u als huurder? Wat vindt u belangrijk? Hoe zit 
het met betaalbaar wonen, het onderhoud en de kwaliteit 

van woningen, de beschikbaarheid, de leegstand, de 
leefbaarheid? Wat vindt u er van en wat zou u willen doen? 

Komt u ook? Deelname is gratis voor huurders.

U kunt ook een bijdrage leveren aan het programma 
via een discussieforum. 

Hebt u een idee voor een workshop? Laat het dan weten. 
Meer informatie en aanmelden: www.wswonen.nl/woord

Woonspreekuur / Huurteam
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke 

woensdag van 14-17 uur en van 19-20 uur 
terecht op het Woonspreekuur d’Oude Stadt, 

Nieuwe Doelenstraat 55. Tel: 622 42 88
Voor vragen over huurprijs- en onderhoudsprocedures kunt 

u bellen met het Huurteam Binnenstad, Tel 421 48 68. 
www.wswonen.nl/centrum / centrum@wswonen.nl

Dag van de Dialoog
Op donderdag 1 november is er weer een Dag van de Dialoog in het wijkcentrum. 
Het thema van 2012 is: ‘Crisis, wat kun je ermee?’  Wat betekent de crisis voor u, 

wat betekent het voor de samenleving en hoe gaan we hiermee om? 
Tijdens de gesprekstafel ontmoet u mensen met echte verhalen. 

Een prachtig moment om met  mede-burgers gedachten en ervaringen uit te wisselen.

Gespreksleider is Hans Tulleners
Toegang gratis. Wel graag aanmelden 

per e-mail: carla@oudestadt.nl. of bel: 638 22 05.

Cursus Amsterdamse 
grachtenhuizen
In het wijkcentrum d’Oude Stadt, 
Nieuwe Doelenstraat 55 geeft 
monumentenkenner Hans Tulleners 
vanaf 25 september de cursus 
“Amsterdamse grachtenhuizen”. 

De cursus bestaat uit 9 lezingen 
op de dinsdagavond en twee 
wandelingen op zaterdagochtend. 

De kosten zijn 125 euro voor 9 
lezingen en 2 wandelingen, 
inclusief syllabus. 

Voor inlichtingen en opgave kunt 
u contact opnemen met Hans 

Tulleners, telefoon: 020-6222213 of 
e-mail: hanstulleners@zonnet.nl

Amsterdam Cursus 
2012/2013
Op acht maandagavonden geeft 
Walther Schoonenberg van de 
VVAB zijn jaarlijkse cursus over 
de architectuurgeschiedenis en 
stedenbouw van de binnenstad van 
Amsterdam. 

De cursus vindt plaats in het Huis 
met de Tulp aan de Oudezijds 
Voorburgwal op 12, 19 en 26 nov., 3 
dec., 14, 21, 28 jan. en 4 feb. 2013.

Kosten: EUR 110,- voor leden 
VVAB, EUR 140,- voor niet-leden, 
inclusief koffie/thee en reader.

Info en opgeven: www.
amsterdamsebinnenstad.nl/cursus
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ma t/m do 13-17.00 uur, 
vrijdag 9.30-13.30 uur


