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Vierhonderd jaar grachtengordel?
Je zou het bijna gaan geloven.
Amsterdam Marketing, dé organisatie op het
gebied van toerisme, cultuur, congressen en
bedrijvigheid in Metropool Amsterdam, pakte
dit jaar grootscheeps met vlag en wimpel uit.
Het plan voor de grachtengordel is 400 jaar
oud, maar de eerste schep moest nog de grond
in.
Pas in 1664 werd begonnen
met het graven van de
Reguliersgracht.
Zelfs onze oude Munttoren
moet nog zeven jaar wachten
om vier eeuwen af te tikken.
Laten we zuinig zijn op al die
vlaggen. We kunnen ze de
komende 75 jaar nog goed
gebruiken. Lekker duurzaam.

De Keizersgracht met aan weerszijden drijvende terrassen, klaar voor een concert-diner

Misschien ziet dit nummer van de Binnenkrant er
een beetje anders uit als in de afgelopen 14 jaren.
Drukkerij Dijkman hield er deze zomer plots mee op.
We waren met hen altijd dik tevreden. Het is nu even
wennen aan onze nieuwe drukker RODI rotatiedruk.

Het wijkcentrum d’ Oude Stadt blijft
Sinds jaren wordt het wijkcentrum bedreigd met
opheffing, fusie of sluiting. Onderwijl is de subsidie
verlaagd vanwege een nieuwe uitvoering van de
welzijnsproducten en de economisch slechte tijden.
Het wijkcentrum meent dat opbouwwerk en
burgerparticipatie beter gaat vanuit de centraal
gelegen locatie Nieuwe Doelenstraat 55 dan vanaf
een kantoorkamer eenhoog in de Boomsspijker.
Het wijkcentrum d’ Oude Stadt blijft gelukkig open.
Onze vergaderzaal staat open voor bewonersgroepen,
ook in de avonduren. Reserveren kan via: 638 22 05.
Voor meer informatie zie: www.oudestadt.nl
Namens het wijkcentrum d’ Oude Stadt,
Leonard Harten, voorzitter dagelijks bestuur

Waterloopleinbuurt: van Weesperstraat tot Jodenbree
Zie pagina 2-3

AMSTERDAMMERS MAKEN DE STAD
MANIFEST LOKALE DEMOCRATIE
Burgers nemen op steeds meer terreinen van
het publieke domein initiatieven en dragen
verantwoordelijkheid voor publieke zaken die zij
naar hun mening beter kunnen vervullen dan de
overheid en/of de instellingen van het maatschappelijk
middenveld.
In een recente nota over de Doe-democratie erkent het
huidige kabinet in een reactie op de adviezen van de WRR
en de Raad voor het Openbaar Bestuur en de motieVoortman over zeggenschap van burgers op lokaal niveau,
volmondig: “Wat mensen in eigen kring tot stand brengen
om maatschappelijke kwesties op te lossen, hoeft niet via
de omweg van een volksvertegenwoordiging te geschieden.
Dit noemen we de doe-democratie. Doe-democratie is
een vorm van meebeslissen door simpelweg te doen. Door
concrete zaken in het publieke domein zelf (als burgers
en bedrijven) of samen met de publieke instanties op te
pakken.”

Op 15 september heet het Amstelveld: Plein van de Toekomst
Zie pagina 4

Het kabinet geeft tegelijkertijd aan dat dit leidt tot een
andere verhoudingen tussen burgerij en overheid.
Lees verder op pagina 10

Intussen is het alle dagen feest
(zie pagina 8-9). En er volgt
nog meer. Dit jubeljaar is nog
lang niet afgesloten.

Anno 1620

Draaiorgel Festival
Zaterdag 14 september
www.draaiorgelfestivalamsterdam.nl
Open Monumenten Weekend
zaterdag 14 en zondag 15 september
www.amsterdam.nl/openmonumentendag
Nationale Burendag / Dag van de Vrede
Zaterdag 21 september
Dam tot Damloop
Zondag 22 september
www.damloop.nl
Roeisloepengrachtenrace
Zaterdag 12 oktober
www.grachtenrace.com
De Groene Boulevard
Zondag 13 oktober
www.weesperstraatvanmorgen.nl
Marathon Amsterdam
Zondag 20 oktober
www.tcsamsterdammarathon.nl
Sint Maarten
Woensdag 11 november
Vanaf zonsondergang
Intocht Sinterklaas
Zondag 17 november
www.sintinamsterdam.nl
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Vergeet Plan B, we hebben enkel Plan(eet) A(arde)
“ a shop in a window”
Houtkopersdwarsstraat 6
In dit winkelpandje nauwelijks groter
dan de etalage, kunt u verschillende
(winkel)programma’s beleven!

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

Groot Waterloo

Tot 27 september Lee Emporium
Burlesque accessoires, vintage kleding
& schoeisel en collectibles & curiosa
van Daisy Lee.
Geopend ma t/m za van 11.00 – 19.00.
28 sept - 6 november Pronkstukken in
de buurt
7 nov - 6 december De Keukenbende
Productlijn voor kids in de keuken

Donderdag 12 september, 20.00 u.

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

(samen met de Bewonersraad Nieuwmarkt)

Donderdag 24 oktober, 19.30 u.
In de WAR aan de Turfsteeg
info: cliff@kpnplanet.nl

Zeer Zeldzaam Voedzaam en Voorbeeldig

Apotheker, plantkundige, chemicus,
fotograaf en glasgraveur

Daniel Henriques de Castro
(Amsterdam 11-1-1806, Amsterdam 13-10-1863)

In October is het 150 jaar
geleden dat de veelzijdige
Daniel Henriques de Castro
het Tijdelijke Leven ruilde
voor het Eeuwige. De door
hem opgerichte apotheek “De
Castro”, Muiderstraat 14-16,
bestaat nog steeds en blijft
uniek; o.a. als hofleverancier
van Artis. Nu onder hoede
van Bouke van Beele.

De toekomst ziet er rooskleurig uit! We zijn in
gesprek met een nieuwe partner om samen het
Pintohuis te huren. Huis de Pinto gaat verder
aan de slag met de inrichting, de website en de
planning van activiteiten. Zoals het er nu uitziet,
zal de opening aan het eind van dit jaar plaats
vinden.
www.huisdepinto.nl
vanaf 1932 over Spinoza schreef (*5). In 1977 stelde hij
‘Speculum Spinozanum’ samen met tal van internationale
schrijvers en waarbij ook een ‘Spinoza-brug’ te lezen is
tussen Oost en West (*6). Siegfried Hessing beantwoordde
de vragen van Gerry en stuurde mij naar meneer Goudsmit
van Ets Haim (*7), een vriend en collega, om de groeten
te doen en om te kijken wat er daar over Spinoza gelezen
kon worden. Daar trof ik in een boek met allerlei losse
verhandelingen tot mijn grote verrassing, zowel een artikel
over Spinoza (en het Paradijs) als ´Een en Ander over
Glasgravures´ van David Henriques de Castro Dz.
Ik was al eerder van plan de geschiedenis van het diamant
op glas graveren te beschrijven (*8). Er is wel iets over
Nederlandse glasgravures verschenen, maar niet met dit
als hoofdonderwerp.
Nu ik dit plan weer oppak, ontmoet ik bij mijn onderzoek
wel weer vaak Spinoza.

Hoewel Daniel en ik beiden in Amsterdam geboren zijn
en met diamant op glas graveren, is het grappig hoe ik
pas kennis maakte met zijn glasgravures via hele andere
takken van de Sephardisch Cultuur Boom.
Het begon met een brief van mijn bevriende Ierse dichter,
Gerry de Burca (*2), met vragen aan Carlo Suarès.
Carlo, geboren in Alexandria, Egypte, in een oer oude
Sephardische familie, schreef opmerkelijke boeken over
de Hebreeuwse letter-nummers, de Autiot (*3).
Hij stelt dat de 27 tekens van het Hebreeuwse Alphabet
ook een wetenschappelijke sleutel zijn tot het begrijpen
van Kosmische Energie. Dat de Autiot zélf Kosmische
Energie zijn, die de hersenen uitnodigen tot ‘inclusief
denken’. Dit in tegenstelling tot onze talen die de dingen
verwoorden via ‘uitsluitendheid’ en geen inzicht geven in
de werkelijke functie of energetische verbondenheid van
de dingen.
Omdat Carlo Suarès in 1976 niet meer leefde, stuurde
zijn Joodse vrouw Nadine, de eerste vrouwlijke arts in
Egypte (*4) de vragen door aan Siegfried Hessing, die

Na mijn bezoek aan het kenniscentrum van het JHM, om
foto’s van Daniels glasgravures te bestellen, kwam ik
nog even langs de vitrine in de Grote Synagoge voor het
originele glas met de Amsterdamse Stedenmaagd tussen
Amstel en het IJ (*9).
Terug lopend naar de ingang zie ik de Spinoza vitrine,
met daarboven zijn beroemde portret. Het was dit portret
dat ontwerper Ootje Oxenaar inspireerde tot de Spinoza
op ons zo geliefde vrolijke Duizendje: wat een feestelijke
glimlach in blij groen!

Corina Teunissen van Manen

Foto van Daniel H. de Castro, ingekleurd door J. Israëls

Het is ook 130 jaar geleden dat Daniels zoon, David, die
hem opvolgde in zijn apotheek, de eerste Nederlandse
publicatie over glasgravures schreef (*1), met enkele
afbeeldingen uit de “De Castro” verzameling.
Deze hele verzameling glasgravures heeft David
Henriques de Castro geschonken aan het toen
net opgerichte Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap
(KOG), die weer delen van deze
verzameling in bruikleen gaf bij
het Rijksmuseum. Dat gaf weer
delen in bruikleen aan het Joods
Historisch Museum. Daar staan nu
een aantal van Daniels glazen in
de vaste opstelling tentoon in hun
Grote Synagoge (neem wel een
zaklantaren mee om de gravures
goed te belichten).

Nu ik er dan toch ben bezoek ik nog even de
tentoonstelling in de kluis van De Bazel. Daar ligt het
grote boek van de Portugeese Synagoge opengeslagen
op de bladzijde met de ban tegen Spinoza. Er staan geen
handtekeningen onder de ban, zoals Siegfried Hessing al
aangaf in zijn onderzoek naar de geldigheid ervan.

(*1) Een En Ander Over Glasgravures in het tijdschrift “Oud
Holland” (1883, drukkerij Warmoesstraat ).
(*2) www.flickr.com/photos/visiblevoice-deburca
(*3) The Cipher of Genesis (New York, Bantam, 1973) en
The Song of Songs (Berkley, Shambala, 1972). Deze Suarès
boeken gaan over “De structuur van bewustzijn/energie”.
“A deciphering of the ancient writings of the original Hebrewlanguage Bible by world authority on the energy code of the
Qabala. The Bible actually describes the “Now” process, the
interplay of basic archetypal energies that manifest in the cosmos
and in man. It is a textbook of what is happening now.”- (uit
Space Time and Beyond van Bob Toben en Fred Alan Wolff,
Bantam edition 1975).
(*4) zie Kolénoe, stem voor de Joodse Vrouw, 1983, voor
interview met Nadine Suarès.
(*5) 300 Jahr Ewigkeit, heruitgegeven bij M. Nijhoff in 1962
(*6) Hessing doneerde de opbrengst van Speculum Spinozanum
aan de vereniging “Het Spinozahuis” te Den Haag.
(*7) Ets Haim is de bibliotheek van de Portugeese Synagoge.
(*8) In 1980 deed ik met eigen werk mee aan de publicatie
Glasgraveren (uitgeverij Kluwer, Utrecht).

Apotheek “De Castro”, Muiderstraat 14-16
Micro Ode aan het glaswerk van

Daniel Henriques de Castro
Opening met muziek
Donderdagavond
10 October
van half 7
tot half 8
In de Ets Haim staat van David Henriques de Castro een
boekje genoteerd over Spïnoza, maar dat bleek van zijn
neef, de historicus, te zijn. Dat ontdekte ik pas later in ‘De
Bazel’. Daar vond ik opheldering over de twee David’s
Henriques de Castro, middels hun geboortedatum.
Als sterfdatum van Daniel H. de Castro wordt soms 14,
soms 16 October 1863 vermeld.
Op de acte zelf staat 13 October geschreven.

(*9)
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Hoe meer iemand zijn nut nastreeft, hoe deugdzamer hij is. (Spinoza)

OPEN DAG

Amsterdamse vereniging De Zondagsschilders
Zondag 10 november, van 12:00 tot 16:00 uur.
Geldersekade 101, 1e en 3e etage.
Bij de vereniging De Zondagsschilders (meer dan 500
leden) wordt geschilderd, getekend, gebeeldhouwd
en gewerkt met grafische technieken. Dat gebeurt in
jaargroepen, van elk 10 - 20 leden, op alle dagdelen van
de week en ook in het weekend. Beroepskunstenaars
begeleiden de meeste groepen in onze eigen ateliers op de
Geldersekade of in Artis.
Ook organiseert de vereniging werkweken en speciale
activiteiten op zondagen, zoals inloopateliers voor
beeldhouwen, grafiek en schilderen, kunsthistorische
lezingen of een portret van een bekende Amsterdammer
(op de eerste zondag van de maand).
Tijdens de Open Dag kun je kennis maken met de docenten
en actief meedoen met een demonstratie tekenles.
Diavoorstellingen en presentatiemappen geven een indruk
van alle activiteiten.
Direct lid worden en inschrijven voor een cursus is
mogelijk, maar ook voor een korte serie proeflessen.
Bezoek ook: www.dezondagsschilders.nl

Het Paradijs (Eli Content)
In het JHM Kunstkabinet zijn tijdelijk vier recente
schilderijen van Eli Content te zien, waarvan drie met
de titel Mensj. Ze kregen als onderschrift elk een citaat

mee van een dichter of uit de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel.
Voor het JHM Kindermuseum ontwierp Content in 2005
de oostelijke wand van de Obbene Sjoel met drie ramen:
de boom van kennis van goed en kwaad, opgedeeld in twee
bomen, en een kabbalistische boom. Op de wand schilderde
hij een kolom van Hebreeuwse letters. Al deze elementen
verwijzen naar Beresjiet (Genesis).

Kent U Mokum Alef?
Wij zijn een enthousiast koor die onder de bezielende
leiding van Itai Weissman prachtige liederen ten gehore
brengt uit de Yiddishe cultuur. Liederen die aan de ene
kant getuigen van de geschiedenis van de Shoah en aan
de andere kant het plezier, de liefde en het leven.
Yiddish koor Mokum Alef is 15 jaar geleden opgericht
door Boudewijn Snoeck en sinds die tijd treden wij
regelmatig op en proberen zo het Yiddishe lied meer
bekendheid te geven. Boudewijn heeft deze zomer samen
met een medekoorlid de steden Varshe (het huidige
Warschau in Polen) en Vilne (nu Vilnius in Litouwen)
bezocht. Steden die in twee van onze prachtige liederen
voorkomen. Vilne was voor de Tweede Wereldoorlog het
centrum van de Yiddishe cultuur. Nu is dat New York. Het
toeval wilde dat Boudewijn in Varshe juist de leider van de
The Klezmatics tegenkwam, Frank London. Voor kenners
van de Yiddishe cultuur en de Klezmermuziek een begrip.
Ook ontmoette hij daar Jeff en Deborah ook bekend als het
duo Strauss/Warschauer. Met veel enthousiasme hebben
ze gesproken over hun gezamenlijke passie: de Yiddishe
muziek.
Om ons vijftienjarig bestaan te vieren willen we het liefst
een optreden verzorgen met klezmorim uit NewYork: dus
hebben wij het duo Strauss/Warschauer benaderd. Het zou
prachtig zijn als dit zou lukken.
Wilt u meezingen? Bent u ook geboeid door deze taal en
de muziek? Kom dan naar onze open repetitieavond op
maandag 23 september om 20.00 uur. Wij zingen in het
verzorgingshuis St. Jacob, in het Catharinahof, Plantage
Middenlaan 52.
Boudewijn Snoeck: 020-627 99 01
mokumalef@xs4all.nl

De Groene Boulevard

Boulevard voor cultuur, onderwijs, wonen en ondernemen
13 Oktober van 12.00 - 17.00 uur

Op zondagmiddag 13 oktober willen
buurtbewoners van de Weesperstraat en de
Wibautstraat één feestelijke culturele Boulevard
maken. Een boulevard waar je kunt wandelen,
spelen, eten, drinken, dansen en genieten van
muziek, theater, tentoonstellingen, workshops en
een straatparade.
De Weesperstraat en de Wibaustraat zijn nu
verkeersaders. Er is luchtverontreiniging,
verkeerslawaai, er gebeuren verkeersongelukken en
‘s avonds zijn de straten uitgestorven en
onveilig. Jammer, want met minder ruimte voor
autoverkeer en meer groen zouden ze samen
een prachtige boulevard kunnen vormen. Een grote,
groene as die het Groene Museumkwartier
rond de Plantage verbindt met de innovatieve
ondernemers en kunstenaars in de Oosterparkbuurt.
Deze Groene Boulevard kan zo het domein worden
van studenten, bewoners, toeristen en ondernemers.
En daarmee een enorme impuls geven aan
Amsterdam als stad voor Cultuur, Onderwijs,
Wonen en Innovatief Ondernemen.
Op zondagmiddag 13 oktober willen de
bewonersgroepen “De Weesperstraat van Morgen”
en “Oost voor Schone Lucht” i.s.m. culturele- en
onderwijsinstellingen, buurtorganisaties en
ondernemers laten zien hoe je deze verkeersaders
omtovert in een Grote Groene Boulevard.
Veel bewoners, buurtorganisaties, ondernemers en
buurtinstellingen hebben belangstelling om
aan het evenement deel te nemen. Ook organisaties
van buiten de buurt willen graag meedoen.
We hebben veel plannen en er wordt hard gewerkt
om die plannen werkelijkheid te laten worden:
optredens, buurtontbijt, workshops,
kinderactiviteiten, dance, een modeshow, een parade
van voertuigen die de lucht niet vervuilen, etc. We
nodigen iedereen die een bijdrage aan het
evenement wil leveren van harte uit om mee te

denken. Ideeën, creativiteit, organisatietalent
en PR-vaardigheden zijn van harte welkom!
We hopen dat we er samen een fantastisch evenement
van kunnen maken, een feest voor en door de buurt!
De Weesperstraat was voor de Tweede Wereldoorlog
het centrum van de Weesperbuurt. De Weesperstraat
was een straat met woningen, winkels en bedrijven,
vergelijkbaar met de Utrechtsestraat en vormde
een belangrijk onderdeel van de Jodenbuurt. De
oorlog en de daarop volgende stedenbouwkundige
“Wederopbouw” hebben het karakter van de straat
voorgoed veranderd. Als je foto’s van de vroegere
en huidige Weesperstraat vergelijkt is het nauwelijks
voor te stellen dat het afbeeldingen zijn van een en
dezelfde straat.
De Weesperstraat is nu een verkeersader waar elke
dag veel auto’s doorheen rijden, vaak met te hoge
snelheid. Vroeger was de straat het centrum van de
buurt, nu is het een barrière die de Weesperbuurt
in tweeën splitst. De buurt is onderdeel van de
grachtengordel (en dus van de Werelderfgoedlijst),
maar dit zie je niet als je door de straat loopt.
“De Weesperstraat van Morgen” is een initiatief
van buurtbewoners die van de Weesperstraat een
boulevard voor cultuur, onderwijs, wonen en
ondernemen willen maken. Een boulevard die weer
een eenheid maakt van de Weesperbuurt en daarmee
de sociale samenhang, leefbaarheid en economische
activiteit in de straat en de buurt bevordert. Een
boulevard die een onderdeel is van het “Groene
Museumkwartier” en daarmee een impuls geeft
aan toerisme, culturele activiteiten en de creatieve
industrie. Een boulevard met minder rijbanen voor
autoverkeer, met gezonde lucht, een straat die
iedereen veilig kan oversteken.
Contact: Bert van de Wiel 06 - 42 85 25 92
Cliff van Dijk 06 - 20 58 36 77
weesperstraatvanmorgen@gmail.com
www.weesperstraatvanmorgen.nl
Van het Mr. Visserplein tot de Parooldriehoek is er van
alles te zien en te doen:
--> Parade van innovatief vervoer: aerodynamische-,
lig-, bak-, zeilfietsen, vervoermiddelen op niet-fossiele
brandstoffen.
--> Optredens, voorstellingen en muzikale parades
door drumbands, fanfares en dansgroepen.
--> Poppenkast, kinderspeelplekken, springkussens.
--> Modeshow met ‘plantaardige kleding’,
door buurtkunstenaars en studenten van AMFI.
--> Wegdekateliers: kunstenaars, scholieren en bewoners
verbeelden hun ideale boulevard
--> Fototentoonstelling over heden en verleden
van de twee straten
--> Presentaties op het gebied van duurzaamheid en
gezonde lucht met en door politici, onderzoekers,
ondernemers en buurtbewoners.
--> Eten en drinken door buurtondernemers,
markten door ondernemers en buurtbewoners.
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Alles groeit waar je aandacht aan besteedt

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld

Rembrandtplein
Wat een vreemde snuiters; op de boot open, gay en bloot,
maar op het plein verstoppertje achter een hoge schutting.

Behalve op een terras, toeft het ook heerlijk op het gras.
In de zomer een aangename oase in de stenen stadswoestijn

Maandag 30 september en 25 november
20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Plein van de Toekomst

Amstelveld zondag 15 september
Zomaar een losse greep uit het programma:

De glijdende schaal van ongenoegen
Er speelt al 10 jaar een hopeloze discussie over
het begrip burgerparticipatie en langs welke
wegen dat moet lopen. Uiteindelijk heeft het
stadsdeel Centrum middels een werkgroep,
samengesteld uit leden van alle fracties, in de
Nota Burgerparticipatie 2012 de ultieme definitie
geformuleerd:
“Met het woord burgerparticipatie wordt bedoeld de
deelname van burgers aan het tot stand komen en
uitvoeren van het beleid van het stadsdeel.”
(Poetin aan de Amstel)
Deze discussie heeft zich geheel aan het zicht van de
al jaren actieve bewoners onttrokken.
In het onderzoeksrapport van de rekenkamer
“Bruggen slaan met buurtgericht werken” (juni
2011) wordt politiek vertrouwen als één van de
belangrijkste doelstellingen van buurtgericht werken
genoemd. Een definitie over het begrip politiek
vertrouwen en de kloof daartussen bestaat niet.
Er wordt wel een helder schema, ‘de glijdende schaal
van politiek ongenoegen’ geïntroduceerd.
Deze loopt van scepticisme en wantrouwen tot
cynisme en vervreemding.
Als een scepticus het vertrouwen verliest door
bijvoorbeeld de politieke attitude kan het zich
ontwikkelen tot wantrouwen. Het gebrek aan
vertrouwen en de negatieve opvatting worden door
de burger nog steeds weloverdacht en in het rapport
essentieel genoemd voor een gezonde democratie.
Indien er gevonden wordt dat de politiek niet deugt
en er achterdocht en minachting ontstaat gaat cynisme
over in onverschilligheid.
De opvattingen van het stadsdeel over
burgerparticipatie en wie zich daarmee mag bemoeien
heeft al veel actieve bewoners richting cynisme en
vervreemding gedreven. Het college van B en W van
de centrale stad concludeert dat “indien de afstand
tussen de overheid en burgers te groot is er geen
draagvlak zal zijn voor beleid”.
Om het tij te keren wordt het tijd dat de politiek de
bewoners gaat betrekken bij het formuleren van een
definitie over burgerparticipatie. Als men het eens
wordt over het begrip is er nog werk genoeg.
Misschien een onderwerp voor de nieuwe
verkiezingen.
Albert Jan Tuijn

- 12.00 uur Lunchconcert in De Duif met jong muzikaal talent.
Voor meer activiteiten in De Duif zie: www.deduif.nu
- 13.00 uur Opening festival ZonDag 2013 door wethouder Carolien
Gehrels met o.a. de Solar Boat Parade, meebouwen aan ‘s werelds
langste waterleiding, informatie over Urban Farming en proefrit
in een electrische sportauto. Zie: www.zondag2013.nl
- Jeanine van Pinxteren, portefeuillehouder duurzaamheid, geeft op
dit ‘Plein van de Toekomst’ uitleg over de bouw- en subsidieregels
voor zonnepanelen en isolatie in monumentaal stadsdeel Centrum.
- 14.00 uur Theater in de Amstelkerk. Wie Walvis presenteert
Nichego: waar gaan dingen heen als ze er niet meer zijn?
Zie: www.wiewalvis.nl
- 16.00 uur Orgelconcert in De Duif. De organist op het bijzondere
Smitsorgel is live te volgen op beeldscherm.
Nog veel meer cultuur is te vinden op: www.stadsherstel.nl

De hele dag kan je hier snuffelen bij kraampjes met allerhande
informatie over milieu en energie of gewoon genieten van het
waterhappertje, de zandbak en de prachtige vleugelnootbomen
(duurzaam behouden door buurtbewoners uit de ruime
omgeving). Wel raar dat uitgerekend deze dag op dit autovrije
plein proefritten aangeboden worden in een sportauto. Zou
Balkenende soms komen?
Bent u niet zo’n liefhebber van de toekomst, dan treft u het
ook. Het is namelijk weer Open Monumenten Weekend. Wel
50 panden in de grachtengordel openen hun deuren. Gratis!
Daarnaast zijn er wandelingen, fietstochten, lezingen, muziek
en nog veel meer.
www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/
openmonumentendag

Vorig jaar was de oogst aanzienlijk

Speeltuin U.J.KLaren
Tweede
Weteringplantsoen
Zaterdag 21 September BURENDAG van 11.00 13.00 uur. We gaan tegels mozaïeken voor in speeltuin,

er komt een luchtkussen en de kinderen kunnen prachtig
geschminkt worden. En natuurlijk is er voor de ouders
koffie met wat lekkers.
Zondag 6 Oktober Oogstfeest van 14.00 - 17.00 uur.
We oogsten de groente en maken de moestuin winterklaar.
En daarna brouwen een heerlijke soep.
Neem allemaal je eigen soepkom en lepel mee!

HERFST 2013
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Maar al het voortreffelijke is even moeilijk als zeldzaam. (Spinoza)

Afscheid van de Amstel
Dit voorjaar nam ik afscheid van de
Amstel, na negentien jaar pal aan de
Magere Brug te hebben gewoond. Met
spijt in het hart. Maar de buurt is nog niet
van mij af. We wonen nu op de wal, in een
braaf appartement op vijftien minuten
lopen van mijn oude buurtje. Kattenburg is
ook geweldig. Dat vond ik 35 jaar geleden
al, toen ik er als student kwam wonen.
Waarom weg van de Amstel, weg van mijn
prachtige woonschip? Ach, na negentien
jaar wil je wel eens wat anders. Mijn
vrouw en ik wilden wat ruimer wonen
en eerlijk gezegd, werd het ons de laatste
jaren ook iets te druk. Hordes toeristen,
uitgaanspubliek en party-sloepen.
Ook de gemeente ziet wel in dat het allemaal
wat veel wordt. Waternet is strenger gaan
handhaven en versterkte muziek op open
schepen is inmiddels verboden. Ook zagen we
met genoegen dat tijdens de Canal Parade in
de Prinsengracht en op de Amstel de nodige
maatregelen waren genomen. Of dat allemaal
genoeg is, is de vraag. Als deelraadslid, sinds
2006, heb ik mij ingezet om de overlast op
het water te beteugelen. Enkele succesjes zijn
dus al te melden maar er is nog genoeg te
doen, zeker met het nieuwe ‘waterplan’ van
de centrale stad in het verschiet. Op nog meer
open rondvaartboten (lees: party-schepen)
zit niemand te wachten. Ook al woon ik zelf
heerlijk rustig op de Oostelijke Eilanden,
ik blijf mij inzetten tegen de overlast in
de binnenstad. Daar hoort bijvoorbeeld
éénrichtingsverkeer bij op de Prinsengracht en
op meer drukke plekken.
Drukte is sowieso het thema voor de
komende jaren. Amsterdam Centrum staat
voor de lastige opgave om de gewenste
toeristenstroom – goed voor de economie –
in goede banen te leiden, een populaire en
tolerante stad te blijven en tegelijkertijd een
prettig woon- en werkklimaat in stand te
houden. Dat gaat niet vanzelf, zo is mij na
zeven jaar politiek en negentien jaar wonend
op een toeristische hotspot wel duidelijk
geworden. De belangen, bijvoorbeeld die
van de horeca en die van bewoners, lopen
nogal eens uiteen. Het is onze taak, die van de
deelraad en straks de ‘bestuurscommissie’ om
iedereen op één lijn te krijgen. Een leefbare
buurt en een blijvend gemengde binnenstad
zijn ook in het belang van ondernemers.
Wat mij betreft, is het dus niet ‘uit het oog,
uit het hart’. Ook al niet omdat ik nog vaak
in de buurt zal zijn, vanwege mijn sociale
contacten en als PvdA-deelraadslid. De buurt
blijft mij aan het hart gaan. Niet voor niets
heb ik mij als deelraadslid en buurtbewoner
destijds sterk gemaakt voor behoud van de
bomen op het Amstelveld en met succes
de komst van een op-/afstapvoorziening
aan het Amstelveld tegengehouden. Ook
die twee zaken gingen uiteindelijk om het
evenwicht. Bij de bomen om de balans
tussen goedbedoelde gemeenteplannen
en de wijsheid van bewoners. Zoiets heet
tegenwoordig burgerparticipatie. Bij de op-/
afstapvoorziening liet de PvdA-fractie de zorg
om toenemende overlast zwaarder wegen dan
het nog meer bedienen van de rondvaart en de
party-branche.
Omdat ik niet langer midden in de buurt
woon, stel ik uw opmerkingen des te meer
op prijs. U kunt mij eenvoudig bereiken via
www.lahaise.nl.
Joop Lahaise
deelraadslid en kandidaat lijsttrekker
PvdA-Centrum

Formulier melding
vaargedrag:
Stel uw vraag

Sunday August 4 2013
24 hours after PrideParade

Er wordt massaal te hard gevaren. Kan er aan
weerszijden van de Magere Brug een bordje
komen met: “Max. 7,5 km per uur”?
Door op sommige locaties met een bord aan te
geven dat er een snelheid van 7.5 km/u geldt,
wekken we de indruk dat op andere locaties
(aan de andere kant van het bord) geen of een
andere beperking geldt. Daarom is er besloten
om de toegestane maximum snelheid alleen aan
de randen van het 7.5 km/u gebied kenbaar te
maken.
Als aan beide kanten van de Magere Brug een
bord hangt kun je moeilijk volhouden dat er
aan de andere kant geen maximum snelheid
van toepassing is. Wat dacht u van “7,5 km
herhaling”? Dan snijdt het mes aan twee kanten.
Dat is inderdaad een mogelijkheid. Het
probleem is dat erg veel mensen een bord
geplaatst willen hebben. Deze verkeersborden
zijn erg duur. U snapt de precedentwerking….
Wel zijn we erg blij met bootbewoners die zelf
posters o.i.d. aanbrengen.
Twee borden zijn niet duur. Ik wil ze eventueel
wel zelf betalen als het echt anders niet kan.
Het aanbrengen van scheepvaart gerelateerde
borden die een gebod, verbod of aanwijzingen
bevatten moeten zo min mogelijk worden
toegepast. U kunt een bord ophangen om de
snelheid van pleziervaartuigen te beperken bij
uw woonlocatie. Dit mag alleen een tekstbord
zijn. Binnenvaart Politiereglement gerelateerde
borden mogen niet worden gebruikt zonder
bekrachtigd besluit.
Als ik het goed begrijp juicht u particulier
initiatief toe om borden op te hangen zolang ze
niet lijken op officiële borden. Ik ben benieuwd
naar de toegestane borden, spandoeken, etc..
Er zijn bootbewoners die pleziervaartuigen
op de snelheid attenderen met een tekstbordje.
Waternet doet er veel aan om de snelheden van
vaartuigen naar beneden te krijgen, maar er
zijn eigenlijk te weinig ambtenaren om dit te
handhaven.
Ik vraag enkel om aan weerszijden van de
Magere Brug op de dukdalven borden aan te
brengen met “Herinnering: 7,5 km per uur”.
Het verzoek om verkeerstekens te plaatsen op de
Dukdalfen van de Magere Brug moet ik afwijzen.
Op alle toegangwegen tot de grachten staan
duidelijk de verkeerstekens die de max snelheid
aangegeven. Tevens staan op strategische
punten digitale matrix borden (smileys) die de
snelheid van vaartuigen aangeeft en een lachje
als de juiste snelheid wordt gevaren. Als de
vaarsnelheid wordt overschreden dan wordt
een huilgezichtje getoond. Daarmee wordt op
meer dan voldoende wijze aangegeven wat de
max vaarsnelheid is op het Binnenwater. Als we
halverwege een vaarweg extra verkeerstekens
plaatsen zal de watergebruiker er mogelijk
vanuit gaan dat alleen op dat bepaalde gedeelte
die snelheid van toepassing is.
Dank voor de uiteenzetting. Zelf heb ik op
mijn spaarzame vaartochtjes nog nooit zo’n
huilgezichtje gezien. Op de Amstel helpen ze
in ieder geval niet, als ze daar al hangen. Goed,
dan moeten we nu wel uw suggestie volgen om
de stad vol te hangen met zelfgemaakte borden
met de tekst 7,5 km, herinnering.
Of verhuizen?
Bruno

Veel nieuwe bakken. Oranje Boven!

De Stad van Melk
en Honing
De opkomende vijgenboom in
mijn stadstuintje heeft dit jaar
bladeren van bijbelse omvang,
zeer schaamtebedekkend, en wordt
omstrengeld door een vurig braambos
dat tien potten jam heeft opgeleverd.
Nijvere stadsbijen slurpen her en der
nectar uit een bloemenweelde die het
machinaal geëffende en platgespoten
platteland niet meer biedt. Achter
menige trapgevel staan de korven op het
platje rond een tevreden rokende imker,
uit zelfbescherming meen ik.
Om de hoek haal ik melk die
ultrabiologisch en handgemolken is.
Naam en adres van de koe zijn ter
redactie bekend, maar bij de heersende
diervriendelijkheid – daar mag een dakloze
asielzoeker best jaloers op zijn - hoort ook
bescherming van de privacy van alles wat
eet- en aaibaar is.
Dat een slachter in Kamerik zijn messen
slijpt om Amsterdamse tosti’s van een
plakje ham te voorzien is tot daaraan
toe, maar die schattige varkentjes van de
Tostifabriek hadden beslist geanonimiseerd
moeten worden tot W. en M. Het
publiceren van hun volledige naam en
foto’s [!] door hoofdstedelijke paparazzi
schendt hun persoonlijke levenssfeer, hoe
kort hun aaibare leventje als kunstproject
ook duurde. Terughoudendheid zou ook
hun onpersoonlijke hamsmaak ten goede
zijn gekomen, consumentisme hoort
anoniem, vadsig en massaal te zijn, al is
het maar om de economie te redden.
In dit verband wil ik ook de
Schipholganzen ter tafel brengen. Dat zij
taai en tranig zouden zijn is een sprookje
van Moeder de G. die haar jongen
beschermt. In de Aquitaanse en Jiddische
keuken denkt men daar heel anders over.
Eén Kerstgans per jaar zet ook geen zoden
aan de dijk. Het Ganse jaar Gans, dat is de
leus. Dus eerst die vette ganzeburger de
snackbar in, dan volgen gebraden duifjes
van de Dam voor het betere publiek en,
ook niet te versmaden, het ProRail-konijn
uit West.
Voor vegetariërs gaat het Amstelveld
op de schop. We zaaien het in met hard
voetbalgras, omlijsten het veld met
peterselie en achter de doelen komen de
moestuintjes met rabarber en postelein.
Rituele schapen houden het gras kort. Ik
verheug mij al op lange gesprekken met de
herder, die vooral uit bedachtzame stilte
en taalproblemen zullen bestaan. Grazige
weiden op ieder plein, o stad van melk en
honing, o Kalverstraat, o Bijenkorf.
Willem Eling
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www.macbike.nl

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

Verspreidingsgebied
van de Binnenkrant

Café
Waterlooplein ‘77

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Dienstencentrum Stadshart
Kloveniersburgwal 43
1011 JW Amsterdam

Email: centrum.oost@centram.nl
Voor afspraak: 020-557 33 38 op
werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur
Inloop: PlusPunt / Stel zelf uw
zaken op orde
Maandag van 9.30 - 11.30 uur
(de Boomsspijker)

...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!
Oplage 12.500

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

Word vrijwilliger

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk
Telefoon: 020 - 683 92 60

Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

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

Rechtboomssloot 52

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...

Waarom Zuster Jansen?

CentraM

De Regenboog

Groep

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

Huis van de Buurt Oostelijke
Binnenstad (de Witte Boei)
Kleine Wittenburgerstraat 201
1018 LT Amsterdam

Email: centrum.oost@centram.nl
Voor afspraak: 020-557 33 38 op
werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur
Inloop: PlusPunt / Doe-hetzelfinloop
Maandag en donderdag van 9.30
tot 11.00 uur

Vertrouwenspersonen
Blue huiselijk geweld

Voor vrouwen en mannen die
te maken hebben met huiselijk
geweld en behoefte hebben er over
te praten. Tel: 06-47023554 (niet
voor crisisopvang!)

Veilige Haven

Voor homoseksuele, lesbische,
biseksuele en transgenderjongeren
in multicultureel Amsterdam en
behoefte hebben aan informatie en
ontmoeting. Tel: 020-557 33 29
www.veiligehavenamsterdam.nl

CentraM:
Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 I 1031 HL Amsterdam
Tel: 020 - 63 66 837
www.zusterjansen.nl

info@zusterjansen.nl

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

eigen kracht
grip op geld
meedoen
www.centram.nl

HERFST 2013
55-Plus Sociëteit
Tweede Uitleg

16 oktober: IJzingwekkende thriller. De jonge Nazi-jager Kohler
komt een groep SS officieren op het spoor. Aan het hoofd staat Joseph
Mengele, die iets in zijn schild voert. Lieberman reist door Europa om
het Nazicomplot te ontrafelen. Het plot is briljant. Met Gregory Peck,
Laurence Olivier en James Mason. Regie Franklin Schaffner (1978).

Vast Weekprogramma:

NAAILES, FITGYM, COMPUTER- EN
INTERNETINLOOP, MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB,
YOGA, MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN, BRIDGEN,
BREI-INLOOP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN
EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, COMPUTERLES
WINDOWS XP, DE EETTAFEL, BRIDGE-INLOOP,
COMPUTERLES WINDOWS 7, LEESGROEP

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
Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit ?

Kom eens langs voor informatie!

Openingstijden

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

27 september: Autisme, m.m.v. een
ervaringsdeskundige en een medewerker
van het Autisme Centrum
25 oktober: Het expertisecentrum
Ervaringsdeskundigheid van Roads. Een
bureau waar je terecht kunt met je vragen
rond ervaringsdeskundigheid, opleidingen,
werk enz. Medewerkers van het centrum
komen vertellen.
29 november: Wrap (Wellness Recovery
Action Plan) is een zelfhulp-instrument met
een heldere structuur en sterk geworteld in
het herstelconcept. Het ondersteunt mensen
om weer greep te krijgen (en te houden) op
het leven wanneer dat ontregeld raakt door
ernstige gebeurtenissen. Mirjam Krekel
heeft de cursus om te werken met de Wrap
gedaan en komt daarover vertellen.

6 november: Beroemde misdaadfilm. Joe Gillis, scenarist die op
zwart zaad zit, verstopt zich in een garage op Sunset Boulevard voor
zijn geldeisers. De garage is van Norma Desmond (Gloria Swanson),
die in de tijd van de stomme film een ster was en nu bezig is met een
comeback. Ze vraagt Joe haar te helpen. Regie Billy Wilder (1950).
20 november: Historisch drama. In een natie die verscheurd is door de
Burgeroorlog zoekt de Amerikaanse president Lincoln (Daniel DayLewis) met morele moed en felle vastberadenheid naar een manier om de
oorlog te beëindigen, het land te herenigen en de slavernij af te schaffen.
Regie Steven Spielberg (2012).
4 december: Parijs begin jaren 1900. De Duitser Jules en de Fransman
Jim zijn hartsvrienden. Ze worden verliefd op Catherine (Jeanne
Moreau). Jules trouwt met haar. De Eerste Wereldoorlog scheidt beide
vrienden. Wanneer ze elkaar na de oorlog terug zien, beseft Cathérine dat
zij van Jim is gaan houden. Regie François Truffaut (1962).

Exposities

Lezingen
Tweede en vierde woensdag van de maand,
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur
11 september Luud Schimmelpenninck Mijn witte stad In 2010 werd
hij, na 42 jaar, weer gemeenteraadslid, nu namens de PvdA. Witte fietsen,
een vondst van Luud, zijn in diverse Europese steden in gebruik.
25 september Nico Sliphorst Je wordt 55+... en dan ... Je wordt ouder
en strammer. Nee, dat hoeft niet! Met de juiste lichamelijke activiteiten
word je juist soepeler, kun je nog steeds grenzen verleggen en meer
energie krijgen.
9 oktober Monique Copper & Rein Edzard Erik Satie: ‘Sports et
Divertissements’ Zij brengen samen twintig korte pianostukken met
teksten en originele tekeningen van Charles Martin uit de jaren twintig.
Een presentatie in beeld, tekst en muziek.
23 oktober Jacques Allegro Stadsdorp Een initiatief van bewoners
in een buurt of wijk. Door op te trekken met elkaar kun je samen
organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven
houdt. Iets voor de Tweede Uitleg?
13 november Robert Reinders Folmer Buitenplaats Wester-Amstel
Stichting Vrienden van Wester-Amstel wil velen in Amstelland en
daarbuiten van de buitenplaats laten genieten. Ze probeert de bekendheid
te vergroten. Een voordracht over het huis, de eigenaren, de geschiedenis
en het heden.
27 november Martin Willems, psychiater DSM-5
Het pas uitgekomen nieuwe handboek DSM-5 dat een beschrijving geeft
van psychiatrische aandoeningen, leidde vrijwel direct na de publicatie
tot een verhitte discussie tussen professionals over de inhoud.
11 december Gerda van Ham Nabis
Een kleine, maar buitengewoon invloedrijke groep jonge Franse
kunstenaars van eind negentiende en begin twintigste eeuw.
Sleutelfiguren waren Paul Gauguin, Pierre Bonnard en Maurice Denis.
Voor Nabis lag niet, zoals bij de Impressionisten, de nadruk op het licht
in de natuur, maar op kleur en compositie.

Bezichtiging: donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur,
dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Zondagmiddag in de Tweede Uitleg

Nog te zien tot 9 oktober

22 september Levenslang toneel
Actrice Ellen Vogel vertelt over haar leven en werk.
Zij doet dat in een vraaggesprek met Ineke Swaneveld
Aanvang 15.00 uur, Toegang € 2,00.

Therapeutisch dagboek Ilse Winter

Maandag, dinsdag en woensdag
van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag
van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag
van 10.00 tot 13.00 uur

Iedere laatste vrijdag van de maand vanaf
19.00 uur. Contactpersoon Dini Glas
d.glas@scipweb.nl

Eerste en derde woensdag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

2 oktober: Vooroorlogse Franse klassieker. Na een recordbrekende
vlucht keert piloot André Jurieux terug. Zijn hart breekt als zijn minnares
Christine de la Chesnaye hem niet blijkt op te wachten. Vriend Octave
verzint een list, zodat André wordt uitgenodigd voor een jachtfeest van
de Chesnayes en hij haar kan ontmoeten. Regie Jean Renoir (1939).

En vooral
Gezelligheid

Psychiatrie Café Centrum

Films

18 september: Actiefilm. Op het hoogtepunt van de Iraanse revolutie,
bestormen militanten de Amerikaanse ambassade in Teheran en gijzelen
52 Amerikanen. Zes van hen ontsnappen en duiken onder in het huis van
de Canadese ambassadeur. Ex-filtratie-expert Mendez heeft een plan om
de zes te bevrijden. Regie Ben Affleck (2012).

Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
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Zij verbeeldt met enkele strepen de dagelijkse belevenissen, met veel
ruimte voor invulling door de kijker.
Van 11 oktober tot 20 november

Dubbel-expositie

Maria Hendriks & Martin Ruijter

Maria maakt keramiek en heeft zich gespecialiseerd in het bouwen
met plakken klei. Op de tentoonstelling zijn met name water- en
voederbakken voor vogels te zien. Martin isoleert uit de alledaagse
en kunsthistorische werkelijkheid, zoals pieta’s, zelfportretten en
landschappen, een persoonlijke beeldenwereld die hij schildert in een
hoogsteigen coloriet.
Opening vrijdag 11 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.
Van 22 november tot 19 december.

De wereld in (water)verf Ronald Vles

Hij komt op de mooiste plekken van de aarde en probeert de speciale
sfeer van de landschappen, die hij tegenkomt, vast te leggen.
Opening vrijdag 22 november van 17.00 tot 19.00 uur.

Beste Allemaal,
Mijn vleugel is dit jaar een eeuw oud.
Om dit te vieren geef ik een aantal concerten.
In september speel ik elke vrijdag.
Meer informatie vind je op mijn website:
www.muziekprinsengracht.nl .
Ik hoop jullie te zien.
Groeten Fonsa

13 oktober Scrabble competitie
Geweldige geheugentraining en nog gezellig ook!
Opgeven vóór 8 oktober met vermelding of uzelf een spel kunt
meebrengen.
Aanvang 14.00 uur, Toegang € 3,00
3 en 10 November Deense televisieserie
Het derde seizoen van de serie over de eerste vrouwelijke premier van
Denemarken. Tien afleveringen, verspreid over twee zondagmiddagen.
Van 11.30 uur tot 17.40 uur, onderbroken door een lichte lunch.
Opgeven vóór 15 oktober.
Toegang € 10,00 voor de twee dagen (vooruit betalen)
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

Werk je graag met computers en zou je
het ook leuk vinden een website bij te
houden dan is er nu weer de gelegenheid
om van de cursus Wordpress bij de
Buurtwerkplaats gebruik te maken.
De cursus (7 middagen) begint op 28
oktober. De kosten zijn € 87,50
Tijdig inschrijven! Info via de link:
Op de Amstel met zelfgebouwde gondel

http://bwpwst.home.xs4all.nl/cursusoverzicht.html

Gratis cursussen ‘De Zorg de Baas’
voor mantelzorgers in Centrum

Baas’ wordt u kosteloos aangeboden door
het Stadsdeel Centrum.

Gratis informatieve mantelzorglunch
over hulp bij dementie

Zorgt u langdurig en intensief voor een
dierbare met een ziekte of beperking?
Merkt u dat de zorg steeds meer van u
vraagt? Wilt u leren hoe u de balans kunt
(her)vinden tussen zorgen voor een ander
en zorgen voor uzelf? Dan is de cursus ‘De
Zorg de Baas’ wat voor u.
Markant, Centrum voor Mantelzorg
organiseert in het najaar twee cursussen,
waarvan één in de avonduren, speciaal
voor werkende mantelzorgers.

Cursus 1
Start: 19 september van 9.30 tot 12.30 uur.
Locatie: Buurtcentrum De Boomspijker,
Recht Boomsloot 52

Op 19 september organiseert Markant een
mantelzorglunch rond het thema: Wat kan
de casemanager dementie voor u doen?
Heeft uw partner of andere naaste dementie
of is er een vermoeden van dementie?
Heeft u behoefte aan ondersteuning en
begeleiding daarbij? Annelies Verbist
van Cordaan Thuiszorg vertelt welke hulp
de casemanager dementie kan bieden. U
kunt vragen stellen en ontmoet andere
mantelzorgers. Aansluitend is er een lunch.
Deelname is gratis.
Locatie: het Claverhuis, Elandsgracht 70,
Tijd: van 11.30 tot 13.30 uur.
Aanmelding kan tot één dag van te voren,
tel. 886 88 00 of mail info@markant.org

U leert tijdens de cursus onder andere
gevoelens en grenzen aan te geven,
de balans te vinden tussen stress en
ontspanning, uw kwaliteiten te benutten,
hoe u hulp en steun vraagt en helder
communiceert en hoe u uw assertiviteit
vergroot. Het gaat om het versterken van
uw eigen kracht. De cursus bestaat uit
vijf of zes bijeenkomsten. Deze vinden
wekelijks plaats. De cursus ‘De Zorg de

Cursus 2 (voor werkende mantelzorgers)
Start 31 oktober 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: Flesseman, Centrum van Ouderen,
Nieuwmarkt 77.
Er kunnen per cursus maximaal 12 mensen
aan de cursus deelnemen. Deelname is
gratis. Als u interesse heeft, dan raden wij
u aan u zo spoedig mogelijk aan te melden.
Bel voor informatie en aanmelding:
886 88 00 of mail: info@markant.org
onder vermelding van Cursus De Zorg de
Baas Centrum met cursusdatum, en uw
naam, adres en telefoonnummer. Voor
meer informatie: www.markant.org

Thema op 24 oktober: Respijtzorg, timeout voor de mantelzorger.
Thema op 21 november: Wat doet het
Platform Mantelzorg voor mantelzorgers.
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Hoed u voor de Slimme Meter!
Energiebedrijven promoten ‘slimme meters’.
Wees zuinig op uw oude analoge stroommeter.
Vooral als u van plan bent zelf energie op te
wekken. Trap niet in onderstaande ‘voordelen’:
Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen
liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk.
Wij maken het voor u heel gemakkelijk, het enige vereiste
is een slimme meter!
Een slimme meter is een digitale energiemeter die de
elektriciteits- en gasstand op afstand doorgeeft.
Vanzelfsprekend beschermen wij uw persoonlijke gegevens
goed. Dat staat in onze ‘privacy statement’.
De slimme meter heeft verschillende voordelen.
Er hoeft geen meteropnemer meer bij u langs te komen.
De kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota
verbetert doordat de eindafrekening direct gebaseerd is op
de actuele meterstanden.
Wilt u een slimme meter aanvragen omdat u gaat
terugleveren, dan kunt u uw teruglevering melden via een
terugleverformulier. Alleen dan kan uw leverancier u een
vergoeding geven voor de door u teruggeleverde energie.

Een zogenaamde ‘slimme meter’ bevat twee telwerken.
Deze houden de afgenomen en de teruggeleverde stroom
apart bij. Door deze twee getallen van elkaar af te trekken
kom je op het netto stroomverbruik.
De oude analoge stroommeter doet dat vanzelf al en
draait keurig achteruit wanneer je meer stroom levert dan
verbruikt.
De energiebedrijven willen echter niet de volle prijs
betalen voor de door u teruggeleverde energie. Boven
een bepaalde hoeveelheid energie zijn ze niet meer bereid
eerlijk te ‘salderen’ (een duur woord voor ‘verrekenen’).
Daarboven geldt: Verkoop € 0,23 en Inkoop € 0,07/kWh.
Tel uit je verlies. De terugverdientijd van dat flinke pakket
zonnecellen kan daarmee pittig uitlopen.
Er bestaan zelfs plannen om u als ‘producent’ te belasten
met BTW en andere obstakels als ‘terugleverformulieren’.
Met de oude vertrouwde analoge stroommeter heb je daar
helemaal geen last van. Het energiebedrijf kan enkel het
netto stroomverbruik meten en in rekening brengen.
De ‘slimme meter’ blijkt vooral slim te zijn voor uw
leverancier. En niet alleen om handig op afstand uw
meterstand(en) op te nemen. Maar ook over die laatste
slimmigheid is niet iedereen zo te spreken.

LEIDSE- WETERING
Cursus Amsterdam
door Walther Schoonenberg

In het najaar gaat voor de vierde maal de Amsterdam Cursus
van start. In deze cursus geeft Walther Schoonenberg,
architectuurhistoricus en verbonden aan de Vereniging
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), een
schets van de architectuurgeschiedenis en stedenbouw van de
historische binnenstad van Amsterdam.
Het doel is inzicht te verschaffen wat er zo bijzonder is aan de
Amsterdamse binnenstad, waarom deze is beschermd door de
Monumentenwet. Daarvoor wordt uitgebreid stilgestaan bij
de belangrijkste elementen waaruit de binnenstad bestaat: de
grachtenhuizen, de kerken, de grachten, de bruggen, etc.
Op acht avonden wordt ingegaan op vragen als: Hoe is de
zeventiende-eeuwse binnenstad tot stand gekomen? Wat was er zo
bijzonder aan deze stadsuitbreiding? Hoe kwam het Amsterdamse
grachtenhuis tot stand? Welke architectuurstijlen kunnen we
onderscheiden? Hoe zijn latere generaties omgegaan met de oude
binnenstad? Hoe komt het dat binnenstad zo goed bewaard is
gebleven, terwijl andere Europese hoofdsteden ingrijpend aan de
moderne tijd zijn aangepast? Hoe en waarom wordt de binnenstad
beschermd?
De cursus is op academisch niveau, maar voor iedereen te volgen.
De avonden vinden plaats van november 2013 t/m februari 2014.

zie ook: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl

www.amsterdamsebinnenstad.nl/cursus/

www.gijzelgracht.nl het actuele digitale knooppunt voor de buurt

Zitting zetting-bewaking panden rond bouw station Vijzelgracht N/Zlijn, 1 juli 2013:
Vraag 8: Zolang de diepwanden nog niet van een waterdichte binnenwand zijn voorzien
gaat het zweten en lekken gewoon door. De hoeveelheden zijn weliswaar klein maar de
duur ervan maakt ‘overuren’. Is over dit aspect iets te zeggen?
www.gijzelgracht.nl

Verstopte kostbaarheden in auto’s toch zichtbaar
De meesten weten wel dat ze waardevolle spullen niet zichtbaar in de auto moeten laten,
maar minder bekend is dat criminelen tegenwoordig eenvoudig kunnen detecteren of er
een aantrekkelijke buit in een auto schuilt. Daarbij gebruiken ze GPS-trackers of WiFifinders. Hiermee zijn goed opgeborgen smartphones, navigatiesystemen en Ipodis te
traceren, wanneer die op stand-by staan. Daarom is het advies, ook al klinkt het voor de
hand liggend: Zorg dat je niks waardevols achterlaat in je auto.

Herinrichting Leidseplein
Op 28 augustus was de tweede inspraakavond over de herinrichting van het
Leidseplein. Tot 11 september is nog schriftelijke inspraak mogelijk.
Veel gaat veranderen: een andere kleur bestrating, een ondergrondse
fietsenstalling, autovrij maken, taxi standplaats naar de Leidsebrug en
Stadhouderskade, beweegbare palen met pasjessysteem voor bewoners en minder
bomen. Kortom het moet hier weer een ‘echt’ plein worden.
Sommige bewoners meenden dat de overlast van het Leidseplein daardoor
verplaatst wordt naar de bewoners in de directe omgeving. Iemand suggereerde
dat de overheid te weinig doet aan gedragsverandering. Wij zijn benieuwd welke
gedragsverandering de bewoners willen zien bij bezoekers en welke bijdrage
bewoners willen leveren om gedragsverandering mogelijk te maken.
Mail uw ideeën naar: florian@oudestadt.nl of schrijf naar:
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam.

HERFST 2013
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Kloek handelen, wel doen en blij zijn. (Spinoza)

Museumbrug
éénrichtingsverkeer?

Tot de tanden toe
gewapend spraken wij
over de horizon
van elkaars
blozend blikveld

Op 22 augustus mochten buurtbewoners en bedrijven hun
visie geven over de plannen voor eenrichtingsverkeer op de
Museumbrug. Stadsdeel Centrum wil gemotoriseerd verkeer
niet meer toestaan rechtsaf te slaan op de Stadhouderskade
richting Spiegelgracht. Het beoogde doel is een prestigieuzere
looproute vanaf het centrum naar het Rijksmuseum en meer
ruimte voor voetgangers en (brom)fietsers.

tot de stil
verzonnen waarheid
zich zo sprekend
aan ons opdrong
dat wij moesten zwijgen.

Al gauw bleek dat de in groten getale aanwezigen dit plan naar
de prullenbak verwezen. Op enkele uitzonderingen na, zoals de
woordvoerder van de middenstanders van het Spiegelkwartier,
waren de bijna twintig insprekers het er over eens dat het plan een
schijnoplossing is voor een niet bestaand probleem. De door het
stadsdeel aangevoerde verkeersonveiligheid op deze brug werd
niet onderbouwd met controleerbare gegevens. Voetgangers en
(brom)fietsers zouden weliswaar meer ruimte krijgen door het
vervallen van een rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, maar dat
effect wordt meteen teniet gedaan bij de aansluitende brug over de
Lijnbaansgracht. Die is namelijk veel smaller en moet nog steeds al
het verkeer, inclusief (vracht)auto’s, in twee richtingen verwerken.
De gemoederen liepen soms zodanig op dat de voorzitter zich
genoodzaakt zag om in te grijpen. Het tekende wel de emoties
en weerzin die bij veel aanwezigen duidelijk merkbaar was. De
reacties van de stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren en de
andere gemeentelijke vertegenwoordigers wekten niet de indruk
dat er grote bereidheid is om dit plan af te blazen, of te minste uit
te stellen tot er meer zicht is op de gevolgen voor de bereikbaarheid
van de Weteringbuurt.

( Schaamte )
Erica Lastdrager

Buurtopera Günther en Julia
(Vrijdag 20 september om 19:30 uur,
uitverkocht)
Zaterdag 21 september om 14:30 uur
(en 19:30 uur, uitverkocht)
Zondag 22 september om 14:30 uur
en 19:00 uur
www.scava.net

De voornaamste ingebrachte tegenargumenten, in willekeurige
volgorde:
- Het ontbreken van een verkeerstechnische noodzaak.
- Het ontbreken van een verkeerscirculatieplan voor het hele
aansluitende gebied.

Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de maand
bijeen
bijvoorbeeld op 16 september
20.00 - 22.00 uur
Info: weteringverbetering@gmail.com

- De veel te lage en niet realistisch geschetste extra rijtijd wegens
het moeten omrijden.
- De aansluitende en veel smallere brug over de Lijnbaansgracht
die nog steeds tweerichtingsverkeer te verwerken krijgt.
- In plaats van kruisend verkeer op de Weteringschans, zoals nu
het geval is, zal er veel meer afslaand autoverkeer plaatsvinden
richting Spiegelgracht, met hierdoor extra gevaarzetting voor het
rechtdoor rijdende (brom)fietsverkeer richting Leidseplein.
- Het studiegebied waar het onderzoek op gericht was, bleek
niet verder te gaan dan de Prinsengracht, terwijl de Nieuwe
Spiegelstraat doorloopt tot de Herengracht.
- De Weteringbuurt al jaren slecht bereikbaar is wegens de aanleg
van de N-Z lijn, die nog lang niet afgerond is.
- De aanleg en het aansluitende gebruik van een parkeergarage
op het metrostation Vijzelgracht, die ongetwijfeld ook veel meer
zoekverkeer zal aantrekken.
- Het Leidseplein voetgangersgebied wordt, zodat het niet meer
gebruikt kan worden als alternatieve route om de buurt in te
komen.
Als laatste maar niet onbelangrijke factor, wijs ik op de weerzin
van veel belanghebbenden. Een door WéVé gehouden peiling
laat zien dat 94% van de inzendingen het plan afwijst. Dit
samengevoegd bij de overduidelijke negatieve stemming op de
inspraakavond, mag het stadsdeel niet negeren. Anders is de hele
inspraakprocedure een schijnvertoning. Dat moet je als burger en
bestuurder niet willen.
Nico Perk
Namens buurtvereniging WéVé. (Wetering Verbetering)

Vijzelbuurtoverleg

Dinsdag 17 september vanaf 18.30 uur
Stadsdeel Centrum start in september met een
‘Vijzelbuurtoverleg’, waarbij circa een keer per
kwartaal de bewoners en ondernemers en het teamZuid van het stadsdeel met elkaar in gesprek gaan.
Tuintje Duintjer overhoop voor warmte/koude opslag

Voor deelname of meer informatie mail:
ssmit@centrum.amsterdam.nl

Straatmanagers Postcode 1017

Meldt slecht wegdek bij rails aan: infraservice@gvb.nl

Spreekuur 1017-gebied

Gebiedsteam Zuid

Vrijdag 4 oktober 10.00-11.00 uur
Woensdag 13 november 14.00-15.00 uur
Vrijdag 6 december 10.00-11.00 uur

Integraal Gebiedscoördinator:
Sander Smit
ssmit@centrum.amsterdam.nl

Ondernemersvereniging Kerkstraat
Moheb Alecozy
moheb@alecozyconsult.nl

Belangenvereniging Horeca Leidsebuurt
Robert Domhof
straatmanager@b-h-l.nl

Ondernemersvereniging De Vier Bruggen
Dennis Kramer
straatmanager@devierbruggen.nl

CV ‘t Leidsepleintje
Arjen de Waard
Arjan@cafedewaard.nl

Ondernemersvereniging de Vijzel
Natalia Walenkamp
vijzelstraatengracht@hotmail.com

BIZ vereniging Utrechtsestraat
André Sprangers
mgmt@zwartjes.nl

Senior Assistent Gebiedscoördinator:
Nico Karsijns
nkarsijns@centrum.amsterdam.nl

Stichting Ondernemers Rembrandtplein e.o.
Ernst Weidema
ernst.weidema@planet.nl

Ondernemersvereniging Spiegelkwartier
Vincent Geerling
info@archea.nl

Assistent Gebiedscoördinator:
Liesbeth Aafjes
laafjes@centrum.amsterdam.nl

Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat
Wendy Masselink
w.masselink@advieszaken.nl

Ondernemersvereniging Max Euweplein
Theo van Schaagen
info@max-sport.nl

bij Speeltuinvereniging U.J. Klaren
Tweede Weteringplantsoen 10

Het gebiedsteam Zuid van stadsdeel Centrum
is sinds kort ook actief op Facebook.
facebook.com/StadsdeelCentrumZuid

Senior Assistent Gebiedscoördinator:
Petra Boegheim
pboegheim@centrum.amsterdam.nl

Spil/Gebiedsbeheerder:
Marion Rustenberg
mrustenberg@centrum.amsterdam.nl
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BUURT 6

Symposium touringcars
Doel is het oplossen van de problemen die de grote
hoeveelheid bussen in de binnenstad veroorzaken.
De voorlopige datum van dit symposium is op
vrijdagmiddag 8 november.

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

Prinsengracht, Westermarkt,
Raadhuisstraat, Paleisstraat,
Dam, Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en Herengracht

Touringcars vervoeren 7% van de toeristen maar zorgen
voor wel 70% overlast. Belangrijkste knelpunten zijn het
illegaal parkeren en het verstoppen van straten en stegen.
O.a. de Stadshartlus, de Turfmarkt en het J.D. Meijerplein
ondervinden stevige overlast door verstopping, blokkeren
van stoepen en winkels en het nemen van onmogelijke
bochten door touringcars.
De verschillende deelraden verminderen de weinige
parkeergelegenheden. Afstemming tussen de gemeentelijke
organisaties en overbrugging naar de toekomstige
busparkings bussen lijkt niet plaats te vinden.
Vanwege de overlast voor bewoners en ondernemers heeft
de werkgroep Verkeer Amsterdam van d’Oude Stadt het
initiatief genomen om een symposium te organiseren voor
zowel bewoners als touringcarbedrijven en “de” politiek.
Deze bijeenkomst wil de problemen in kaart te brengen en
een aanzet voor oplossingen bieden.
Woont u in het centrum en ondervindt u regelmatig
overlast van touringcars, of heeft u ideeën voor mogelijke
oplossingen dan horen wij graag van u.
Suggesties kunt u mailen naar: florian@oudestadt.nl

Voor Stadsdorp is belangstelling
Stadsdorp Gracht en Straatjes is een feit

Een paar maanden geleden meldden we het
initiatief voor een Stadsdorp in onze buurt, maar
wat is dat eigenlijk zo’n stadsdorp? Kort gezegd:
een groep mensen, jongeren en ouderen, die zich
gezamenlijk inzetten om naast de vrijheid en
anonimiteit die de stad geeft, ook wat onderlinge
en wederzijdse hulp in de buurt te bieden.
In verschillende buurten in Amsterdam werkt zo’n
stadsdorp al, waaronder de Apollobuurt. Er blijkt
ook in het centrum belangstelling te zijn en wordt in
diverse buurten het Stadsdorp vormgegeven. In onze
buurt is het Stadsdorp een inmiddels een feit.
De werknaam ‘Stadsdorp 6 en 7’ heeft nu een
definitieve naam gekregen. Stadsdorp Gracht en
Straatjes. Een duidelijke en vriendelijke naam voor
het deel van de grachtengordel dat zo verbonden is
met de 9 straatjes en de (Nieuwe) Spiegelstraat.
De statuten voor de coöperatieve vereniging zijn klaar
en er is een voorlopig bestuur benoemd. Een eerste
informatiebijeenkomst vindt op korte termijn plaats.
Op het programma staan in ieder geval veiligheid en
zorg. Het doel van de coöperatieve vereniging is om
zoveel mogelijk wensen gezamenlijk te realiseren.
Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie voor
deze bijeenkomst in onze buurt.
Woont u globaal in het gebied van postcode 10161017, van Nieuwe Spiegelstraat tot Raadhuisstraat
en heeft u interesse, laat het ons weten. Meldt
u zich vrijblijvend aan. Wij houden u dan van
de ontwikkelingen op de hoogte en u krijgt een
uitnodiging voor de bijeenkomst.
Stadsdorp Gracht en Straatjes
p/a Keizersgracht 486, 1017 EH Amsterdam
Stadsdorpgrenst@gmail.com

Raamsteeg
open!
Na een paar slechte jaren met veel leegstand bruist
de Raamsteeg weer. Nieuwe ondernemers zorgen
voor een puike sfeer en steken de bewoners aan.
De mooie juli- en augustusmaanden hielpen.
Het oude kapperszaakje van het echtpaar Duty was
in ernstig verval en al jaren gesloten. Dankzij de
bijzondere inzet van Stadsherstel en haar vrienden is
het pandje op nummer 6 in volle glorie gerestaureerd
en sinds een paar maanden zit er een uitnodigende
winkel met allerlei producten uit Portugal.
Door ziekte en de dood van Jeff verdween de winkel
met speciale bieren helaas, maar nu zetelt de gezellige
kapperszaak Scissorhands er. Ook café Gollem is
sinds de zomer weer in bedrijf.
Nog maar een paar weken wachten op de laatste
puntjes van het ambachtelijke schilderwerk en de
inrichting, dan gaat ook de winkel op nummer 2 weer
van start. Een team onder leiding van kapper Taco
gaat hier bijzondere daden verrichten. Tijd voor een
steegfeestje!
Meer informatie over en voor de steeg
vanaf eind september op www.raamsteeg.nl
PS Volgens buurtspeak (lokaal gerucht) komt de
oplevering van Brug 5 in april 2014 (ipv dec. 2013).

Stoep AH achter het Paleis

MANIFEST LOKALE DEMOCRATIE
Het Amsterdams manifest lokale democratie
is ontstaan om invulling te geven aan nieuwe
vormen van democratie na het wegvallen van de
stadsdeelraden in Amsterdam. Het manifest bestond
oorspronkelijk uit 10 actiepunten. In overleg met
bewonersorganisaties zijn 5 kernpunten naar
voren gekomen die wij willen uitwerken tot een
gemeentelijke verordening en/of convenanten met
organisaties.
1. ERKEN BURGERINITIATIEVEN ALS
DEMOCRATISCHE MACHT
Het eigen initiatief van burgers die zich inzetten voor
hun buurt of wijk is een belangrijk onderdeel van onze
democratie. Erken het zelfstandige en niet-politieke
karakter van deze initiatieven en vertrouw op hen als
de voorwaarde scheppende ‘macht’ voor het loslaten en
overdragen van publieke taken.
2. STEL STIMULERINGSFONDS IN
Burgerinitiatieven moeten een beroep kunnen doen op
financiële middelen, zonder daarbij afhankelijk te worden
van politieke of ambtelijke goedkeuring. Stel daarom
een Stimuleringsfonds voor Burgerinitiatieven in, dat
wordt bekostigd vanuit bestaande publieke middelen en
waarvan de toewijzing wordt verricht door bewoners.

3. MAAK BEGROTINGEN TRANSPARANT EN
PARTICIPATIEF
Om alternatieve voorzieningen en diensten te kunnen
ontwikkelen is inzicht in de huidige geldstromen
nodig. Maak naar voorbeeld van de buurtbegroting in
Stadsdeel Oost de gemeentelijke begrotingen transparant
en inzichtelijk. Combineer dit met het opstellen van
prioriteiten door bewoners en het participatief opstellen
van toekomstige (buurt)begrotingen.
4. LAAT ONDERSTEUNERS IN OPDRACHT VAN
BURGERS WERKEN
Burgerinitiatieven en bewonersorganisaties die
verantwoordelijkheden overnemen in het publieke
domein hebben recht op ondersteuning van professionals.
Laat de initiatieven zelf een keuze voor functie en
persoon maken en zorg voor ondersteuners met
dienstbare en faciliterende competenties.
5. LEG RECHTEN EN PLICHTEN VAST
De positie van burgerinitiatieven wordt gewaarborgd in
rechten en plichten. Dit houdt in dat:
*de concurrentiepositie van burgerinitiatieven ten
opzichte van gevestigde partijen wordt verstevigd;
*burgerinitiatieven formele zeggenschap over de
ontwikkeling van hun buurt krijgen;
*alle burgers in staat worden gesteld te participeren en/of
gebruik te maken van de publieke voorzieningen.
www.lokaledemocratie.nl

Langste Gracht bereikt de 200 meter: we zijn halverwege! Alle griezelige lange grachten op een rijtje, wat was het spannend en leuk om in een

echte kerker ‘de Nachtgracht’ te tekenen! Met de tekeningen die tijdens de workshop onder en op de Torensluisbrug zijn gemaakt, is De Langste Gracht op de helft!
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Eendracht uit vrees is onbetrouwbaar. (Spinoza)

Suspended Histories
5 oktober – 20 januari 2014
Museum Van Loon

Deze Aziatische, hedendaagse
kunsttentoonstelling werd samengesteld
door gastcurator Thomas Berghuis,
gespecialiseerd in Aziatische kunst
en onlangs benoemd tot conservator
hedendaagse Chinese kunst bij het
Guggenheim Museum in New York.
Uitgangspunt van de tentoonstelling is
de relatie tussen de familie Van Loon en
de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC). Willem van Loon was in 1602 medeoprichter van de VOC en generaties lang
waren leden van de familie er bewindhebber.
Voor de tentoonstelling zijn gerenommeerde
kunstenaars uit gebieden, waarmee Nederland
handel dreef ten tijde van de VOC, uitgenodigd
om werk te maken voor Museum Van Loon.
Thema’s zoals vaderland, migratie, assimilatie
en culturele identiteit lopen als een rode draad
door de tentoonstelling, evenals precaire
aspecten die onlosmakelijk met de VOC en dus
ook met de familie Van Loon zijn verbonden,
zoals kolonialisme en slavernij.
Suspended Histories is te vertalen als
‘Uitgestelde Geschiedenissen’. Geschiedenis is
een dynamisch proces en nooit af.

In Pursuit of Venus van Lisa Reihana 2012
De deelnemende kunstenaars zijn Tiong Ang
(1961, Indonesië, woonachtig in Amsterdam),
Arahmaiani (1961, Indonesië, woonachtig in
Yogyakarta), Simryn Gill (1959, Singapore,
woonachtig in zowel Sydney als Port Moresby,
Maleisië – zij vertegenwoordigt Australië op
de huidige Biënnale van Venetië), Ni Haifeng
(1964, China, woonachtig in Amsterdam),
Newell Harry (1972, Australië, woonachtig
in Sydney), Yee I-Lann (1971, Maleisië,
woonachtig in Kuala Lumpur, Maleisië), Mella
Jaarsma (1960, Emmeloord, woonachtig in
Yogyakarta), Donna Ong (1978, Singapore,
woonachtig in Singapore), Lisa Reihana
(1964, Nieuw-Zeeland, woonachtig in
Auckland, Nieuw-Zeeland), Fiona Tan (1966,
Indonesië, woonachtig in Amsterdam) en
Titarubi (1968, Indonesië, woonachtig in
Yogyakarta – zij vertegenwoordigt Indonesië
op de huidige Biënnale van Venetië).

Museum Van Loon, Keizersgracht 672
Open: 11.00 - 17.00 uur, dinsdag gesloten
624 52 55 info@museumvanloon.nl
www.museumvanloon.nl

Krokodillentranen
Na een paar fijne zomermaanden dringt de realiteit zich
weer op. In de media maken Amsterdamse politici zich
‘ernstige zorgen’ over de landelijke bezuinigingen op
ouderen, de thuiszorg, sluiting van verzorgingshuizen en
over alle mensen in de knel. Krokodillentranen, want ik
zie niet anders dan dat diezelfde bestuurders kansen laten
liggen. Bovendien draaien ze actief de weinig overgebleven
mogelijkheden de nek om.
Mijn grootste ergernis is het (dreigende) besluit van stadsdeel
Centrum om ALLE maatschappelijke bestemmingen in het
1012-gebied van de gebouwen af te halen. Amsterdamse
politici maken de goegemeente wijs dat de maatschappelijke
bestemming alleen bestaat voor gebouwen met een educatieve
bestemming. Niets is minder waar, dit is gewoon een politieke
keuze. Alle gebouwen met een (gewenste) niet-commerciële
functie komen in aanmerking om het stempel maatschappelijke
bestemming te krijgen.
Met veel belastinggeld zijn gebouwen van de vroegere
Werkschuit verbouwd voor de creatieve cursussen die daar
werden gegeven voor oude en jonge Amsterdammers.
Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) toucheerde
ruime staats- en gemeentefinanciering voor verbouwingen
en inrichting van al haar panden. Hoe is het mogelijk dat de
deelraad deze investeringen zomaar weggooit en de UvA
de kans biedt volop te speculeren met ‘haar’ panden. Een
commerciële bestemming van hun lege gebouwen levert
meer op dan een functie met maatschappelijk nut. Denk
aan cursuscentra, plek voor hangjongeren of medische
voorzieningen. Wat te denken van zelfstandige huisvesting voor
ouderen, zodat meer huurwoningen vrijkomen. Hoe is het in
vredesnaam mogelijk dat een stadsdeelwethouder ons al jaren
met droge ogen voorhoudt dat de zo gewenste servicecentra
voor ouderen niet mogelijk zijn: de binnenstad en het centrum
hebben zogenaamd geen grote leegstaande gebouwen.
Een andere gotspe is de zogenaamde ‘verbetering’ van het
Amsterdamse OV, vastgelegd in het concept investeringsplan.
Ook hier ontbreekt aandacht voor de noodzaak van het
zelfstandig functioneren van de groeiende groep ouderen en
minder validen. Alle ruimte voor de forens en de mobiele
Amsterdammers met een fiets. Minder lijnen, minder haltes
en lijnen opgeknipt. Hoe is dat te rijmen met de zo openbaar
beleden aandacht voor de minder mobiele medemens? Ouderen
worden niet alleen gepakt door het afnemen van broodnodige
thuiszorg, nu wordt ook nog eens de laatste mogelijkheid voor
zelfstandigheid afgenomen! Want een goed en fijnmazig OV
is onontbeerlijk voor de zelfredzaamheid; dat heb ik zelf in de
afgelopen maanden moeten ervaren. Door een operatie ben ik
ernstig beperkt in mijn mobiliteit. Fietsen en autorijden mag
ik niet. De car-2-go is perfect, maar alleen met een ander die
me kan rijden. Gelukkig kon ik al snel weer met de tram. Mijn
levenslijn, mijn zelfstandigheid, niet alleen voor boodschappen,
maar ook om naar de fysio te kunnen zonder een dure taxi.
En voor mijn sociale leven en contacten. Verval ik niet in
eenzaamheid. Gelukkig voor mij is dit tijdelijk.
De politici huilen krokodillentranen, maar voor minder validen,
ouderen en anderen in een moeilijke situatie zijn dit echte
tranen.
Amsterdammeren

Huis Marseille, Keizersgracht 399 en 401

De herontdekking
van de wereld
7 september – 8 december
Huis Marseille

Eerste grote tentoonstelling in het vergrootte
Huis Marseille: veertien zalen, veertien
kunstenaars, meer dan 130 foto’s en de
serie Subversion des Images van Paul
Nougé (1929). Sinds kort bestaat Huis
Marseille niet langer uit één, maar uit twee
grachtenpanden.
Nu is het mogelijk door veertien zalen te
dwalen, waaronder een heel bijzondere
stijlkamer. Het is één van de weinig intact
gebleven kamers in de stijl van Louis XIV in
Amsterdam.
Bij de tentoonstelling verschijnt een boekje
met teksten van Els Barents en Nanda van
den Berg. Het bevat een introductie op het
werk van de deelnemende kunstenaars en
de (verbouwings)geschiedenis van de beide
panden.
Op www.huismarseille.nl zijn videoclips te
zien die videokunstenares Emma van der Put
maakte van de verbouwing en de voorbereiding
van de tentoonstelling.
Tijdens de tentoonstelling worden tal van
activiteiten georganiseerd zoals workshops,
rondleidingen en lezingen. Kinderen kunnen
op ontdekkingsreis met de gratis speurtocht.
Van 26 t/m 29 september is huis Marseille
onderdeel van de Unseen Photo Fair.
www.unseenamsterdam.com/amsterdam

Huis Marseille, Keizersgracht 401
Open: 11.00 - 18.00 uur, maandag gesloten
531 89 89 info@huismarseille.nl
www.huismarseille.nl

De initiator van het project, Ris van Overeem, is er blij mee: “Onvoorstelbaar hoe ver we al op weg zijn, geweldig! In december moet de tekening minimaal 400 meter
lang zijn, dus we kunnen nog steeds alle hulp gebruiken!” Meetekenen? Zie:www.delangstegracht.nl/agenda/
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Wijkcentrum d’Oude Stadt

Nieuwe Doelenstraat 55
www.oudestadt.nl

maandag t/m donderdag 13-17.00 uur
vrijdag 9.30-13.30 uur (en op afspraak)
Tel. 020-638 22 05
De drie wijkcentra in stadsdeel
Centrum beleven spannende tijden.
In 2011 werden stevige bezuinigingen
aangekondigd voor 2013 en 2014. De
subsidie zou daarbij omlaag gaan in
twee sprongen van elk circa 10%.

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft als
kerntaak: het activeren, versterken,
faciliteren en ondersteunen van burgers die
een bijdrage willen leveren aan het woon-,
werk- en leefklimaat in hun buurten. In die
ondersteuning ligt de ervaring en de kwaliteit
van het wijkcentrum d’Oude Stadt.

Wijkcentrum d’Oude Stadt maakte zich
tijdig klaar om een dergelijke klap ook nog
in 2014 te kunnen opvangen.
Deze zomer berichtte de portefeuillehouder
echter dat hij voornemens is de
subsidierelatie voortijdig te beëindigen
met als reden dat hij er niet van overtuigd
is dat er voldoende gewerkt wordt naar de
wensen van het stadsdeel.

Het wijkcentrum heeft als belangrijkste
doelstelling het behartigen en bevorderen van
het woon- en leefklimaat, het handhaven van
het natuur- en stadsschoon en het behoud van
historisch erfgoed. Daarnaast het bevorderen
van de kwaliteit van beheer en inrichting van de
openbare ruimte, het behouden en verbeteren
van voorzieningen van algemeen nut, het
bevorderen en verbeteren van sociaal-culturele
activiteiten en voorzieningen.

Wij menen echter efficiënt, bescheiden,
openhartig en doelmatig aan de weg te
timmeren, mede dankzij de inzet van een
groot aantal vrijwilligers.
Het feit dat er geen enkele betaalde
bestuurder in dienst is, betekent zeker niet
dat het ons aan professionaliteit ontbreekt.
PS

Ook werkt het wijkcentrum aan het stimuleren
en ontwikkelen van inspraak en de participatie
van wijkbewoners aan bovenvermelde
doelstellingen. Het wijkcentrum bevordert de
invloed van de kant van de wijkbewoners op
het beleid van de overheid en andere instanties
die beslissingen nemen over de buurten.
BK

Idee voor je leefomgeving?
Schrijf je in voor Kern met Pit!

Algemeen nummer stadsdeel Centrum ......14 020
Reiniging/ Meldingen Grofvuil,
Fietswrakken en
Openbare Ruimte
...............................256 35 55
Fout geparkeerde auto’s/touringcars .....553 03 33
Storing straatverlichting
Sociaal Loket

..................597 26 26

..................................256 48 00

Steunpunt Huiselijk Geweld ..................611 60 22
Meldpunt Horecaoverlast
Meldpunt Overlast te Water

..................421 45 67
.......... .....0900 9394

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl
In uw zeer lezenswaardige
krant staan vaak leuke
plekken in de binnenstad.
Ik wil u graag attenderen op
de etalage van bakker Paul
Annee in de Runstraat.
Daar staan regelmatig
prachtige vouwwerken,
gemaakt van de zakken
waarin het brood verpakt
wordt.
Op dit ogenblik staat er
een moedereend met kleine
eendjes tussen riethalmen.
Het onderwerp is steeds
verrassend.
Misschien kunt u er iets mee
doen voor de krant.
Met mijn vriendelijke groet,
Hanna Vos-Niël

Hoe meld je op de stoep geparkeerde bierfietsen?

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
organiseert elk jaar de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag
zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren, dan kun je
tot 30 november een project inschrijven voor editie 2014.
Via de wedstrijd gaan bewonersgroepen aan de slag om
hun idee binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar
krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro.
De beste ideeën dingen mee met de wedstrijd. Gedurende
het uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met tips en
contacten in ons netwerk.
Meer info op: www.kernmetpit.nl

C O L O F O N

Nieuws van het
Veel fouten bij afhandeling
bezwaarschriften huurverhoging
Bij de Amsterdamse Wijksteunpunten
Wonen meldden zich de laatste weken
veel huurders die op het verkeerde been
worden gezet door hun verhuurder. Zo
proberen verhuurders hun huurders te
bewegen een bezwaarschrift in te trekken
en de huurverhoging 2013 gewoon te
betalen. Huurders ontvangen onterechte
aanmaningen wegens huurachterstanden of
zelfs dreigementen met een deurwaarder.
De wijksteunpunten trokken deze week
met een notitie aan de bel bij een aantal
Amsterdamse woningcorporaties om hen
te bewegen alsnog met de juiste informatie
te komen en te voorkomen dat onterechte
incassoprocedures tegen huurders worden
gestart. Juist nu veel huurders te maken
kregen met extra inkomensafhankelijke
huurverhoging, is zorgvuldige afhandeling
van bezwaarschriften belangrijk. Een
aantal corporaties heeft al beterschap
beloofd.
Huurverlaging wegens geluidsoverlast
Stadsdeel Centrum kende onlangs
een flinke huurverlaging toe aan de
bewonersverenigingen Herejee en Betty
Boop. De bewoners ervaren ernstige
geluidsoverlast vanwege werkzaamheden

De Binnenk ant

in het pand aan het Singel. Het WSWonen
Centrum hielp de bewoners met de
aanvraag om huurverlaging. Door de
werkzaamheden op de begane grond en
de eerste verdieping ervaren de bewoners
enorme geluidsoverlast. Het stadsdeel
reageerde positief op het verzoek van
de bewoners en de volledige huur over
de periode 1 april tot 1 juli 2013 wordt
kwijtgescholden. Op dit moment is er
een bouwstop. Vanaf de herstart van de
werkzaamheden zal de huur met 50%
verlaagd worden voor de duur van de
(ernstige) overlast. Ook de aangekondigde
huurverhoging per 1 juli van 6,5% heeft
het stadsdeel ingetrokken. Deze zal pas
per 1 januari 2014 ingaan en worden
teruggebracht naar 4%.
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 het Huurteam
Binnenstad bellen,
Tel: 421 48 68.
www.wswonen.nl/centrum
centrum@wswonen.nl
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