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Groot Waterloo

Leidse / Wetering

Amstelveld

Buurt 6

Wilt u dit groene pareltje behouden?
Reageren kan t/m 25 juni!
Uitbreidingsplan schoolplein ASVO
Op 6 mei vernamen we dat er ingrijpende wijzigingen op
stapel staan voor Achtergracht en Frederiksplein. Wij
werden hierover niet door de gemeente geïnformeerd,
maar kregen ‘bij toeval’ een nieuwsbrief van de ASVOschool aan ouders dd. 27 maart 2014.
Het betreft kap van bomen en struiken,
wijziging van de verkeerssituatie,
verdwijnen van parkeerplaatsen en
uitbreiding van het toch al royale
schoolplein met ongeveer 1.000
m2, zeg maar tot op onze stoepen.
Het behoort nu reeds tot een van
de grootste schoolpleinen van
Amsterdam. Op geen enkele
manier is rekening gehouden met
de belangen van de omwonenden.
We namen contact op met het
stadsdeel en hoorden dat er een
informatie/inspraakavond komt (op 27
mei). Het plan is echter al in een ver stadium
van voorbereiding. Dát plan dus, en niet andere
plannen of ideeën.
De bewoners van de Achtergracht en omgeving denken
graag mee over verbeteringen, maar zien niets in het
voorliggende plan. Ze maakten een flyer en haalden in de
buurt ruim 600 handtekeningen op om te protesteren tegen

de voorgestelde wijzigingen.
Bij het stadsdeel wordt aangedrongen de plannen voorlopig
geheel en al af te blazen. Het laat zich raden dat dit zowel de
ambtenaren als de omwonenden veel tijd, geld, en ergernis
zal schelen. Hoewel er veel vragen te stellen zijn over
bomenkap, groene long, grondkosten, openbaarheid weg en
Frederiksplein, veiligheid, verkeerscirculatie en dergelijke
laten wij die vooralsnog terzijde. Daarop komen wij
ná de inspraakavond terug, mocht dit dan nog
nodig zijn.

Herinrichting Munt

Reageren kan nog tot 12 juni
De Rode Loper tussen Centraal Station en
Weteringcircuit moet aangenaam voor voetgangers
worden. Bij de Munt zit het verkeer elkaar dwars.
De gemeente bedacht twee varianten ter verbetering.

Hier en nu gaat het erom u te informeren
over het feit dat wij, bewoners van
de Achtergracht en het nabij gelegen
Frederiksplein, niet gekend zijn in de
voorbereiding van de plannen en ons
daarmee niet kunnen en ook niet zullen
verenigen.Wij als burgers beschouwen
burgerparticipatie als een serieuze zaak.
We vertrouwen er dan ook op dat u ons
verzoek zult honoreren.
Met vriendelijke groet,
Anja Brasser
Jan Willem van Toulon van der Koog
De voorliggende plannen zijn te vinden op:
www.centrum.amsterdam.nl/asvo-school

Lommerrijk Amstelveld in 1783

Meer info op pagina 4

De zwarte pijlen geven de voorgestelde rijrichtingen aan.

De rode pijlen zijn de vervallen rijrichtingen.

Het ziet er naar uit dat geen van beide varianten enige
oplossing biedt. Het twee-richtingsverkeer op de nu al
drukke en krappe Amstel zal volkomen vast komen te
zitten tussen Blauwbrug en Halvemaansbrug.
Bedenk snel een beter circulatieplan!
Meer info op pagina 5

Bomen gered begin 21e eeuw
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GROOT WATERLOO

Na regen komt zonnenschijn

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 12 juni &
14 augustus 20.00 u.

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom
info: cliff@kpnplanet.nl

De Geveltuinendag op het J.W. Siebbeleshof
viel dit jaar behoorlijk in het water (10 mei).
Met bakken kwam het uit de lucht. Heerlijk voor
de plantjes na die lange droge periode, maar de
meeste buurtgenoten bleven liever thuis achter de
geraniums. Ondanks de geringe opkomst werd de
stemming hoog gehouden met muziekoptredens,
balonnen en versnaperingen.
En natuurlijk veel frisse tuinkruiden, fleurige
planten en volop deskundige tips over inrichting
en onderhoud van de eigen geveltuin.
Voor informatie over de Oosterdokstuin en
andere groene plannen: j.j.weijer@gmail.com

De Boomsspijker
Buurtcentrum De Boomsspijker wordt verbouwd
om ruimte te bieden aan de organisaties CentraM,
wijksteunpunt Wonen Centrum en stichting IJsterk.
Het betreft een inpandige verbouwing van de begane grond
en de eerste verdieping. De reguliere activiteiten gaan
gewoon door.
Zie hiervoor: www.welzijn.ijsterk.nl
De Boomsspijker is van 5 juli t/m 17 augustus gesloten.
In de zomervakantie worden er voor ouderen ativiteiten
georganiseerd. Neem hiervoor contact op met Arjan:
a.uittenbogaard@ijsterk.nl

Huis de Pinto, St. Antoniesbreestraat 69
Geopend op ma - vrij: 10.30 - 17.30, za: 12.00 - 16.00

Voor krant, tijdschrift, koffie & thee, ruilbibliotheek,
boekenclub, koffieconcert, tentoonstelling, lezing, muziek,
kunstproject, boekpresentatie of cursus.
O.a.: iedere donderdag cursus COMPUTER & iPAD
Van 11.00 tot 12.00 uur maakt Leo van der Meer u gratis
wegwijs in de wereld van internet en Skype.
Inschrijven is verplicht en kan telefonisch: 020-370 02 10.
Aansluitend is er tot 13.00 een open inloopspreekuur.
www.huisdepinto.nl

Ruim je boekenkast op met Arcam!

Ook dit jaar organiseren we een architectuur-boekenmarkt
met kraampjes op de kade van het Oosterdok, naast
het Arcam gebouw. Op zaterdag 21 juni kun je vanaf
9.30 uur neuzen tussen de boeken over architectuur en
stedenbouw, maar ook over kunst en fotografie.
Wie van zijn boeken af wil, kan een plek reserveren.
Dit is het moment om jouw literatuur over architectuur
en stedenbouw of fotografie aan de man te brengen.
Reserveer via arcam@arcam.nl, onder vermelding van je
naam en telefoonnummer. De huur van een hele kraam
(vier meter breed) bedraagt €25,- en van een halve kraam
(twee meter breed) €15,-.De opbouw van de markt is van
8.30 tot 9.30 uur. Na afloop vindt er een borrel plaats.

Of ben jij op zoek naar dat ene exemplaar?
Kom struinen langs de vele kraampjes op de kade van
het Oosterdok tussen 9.30 en 16.00 uur. U bent van harte
welkom aan de Prins Hendrikkade 600. Loop ook meteen
even bij ons binnen en stippel met behulp van onze touchtable jouw persoonlijke route uit voor de Dag van de
Architectuur.
www.arcan.nl
De boekenmarkt is één van de vele activiteiten die in
het kader van de Dag van de Architectuur Amsterdam
plaatsvinden op zaterdag 21 en zondag 22 juni. Een
weekend vol excursies, workshops, rondleidingen en
bezichtigingen.
www.dagvandearchitectuuramsterdam.nl

Inzet buurtconciërge bij langer thuis wonen Hulp bij ordenen thuisadministratie
Woningaanpassingen en kleine klusjes
Kleine aanpassingen in de woning kunnen het
zelfstandig wonen een stuk eenvoudiger maken. Ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken kunnen een aantal kleine
woningaanpassingen gratis laten aanbrengen. Het gaat om:
aanpassen toilet, steun- en handgrepen, een douchestoel,
badplank en verwijderen van drempels. Huurders van
particuliere huiseigenaren, huurders van de Key en mensen
die zelf eigenaar zijn van hun woning kunnen kleine
aanpassingen aanvragen bij CentraM. Huurders van overige
woningcorporaties vragen de aanpassingen aan bij hun eigen
woningcorporatie.
Advies over voorkomen van valpartijen
Naast het aanbrengen van de woningaanpassingen kan
de buurtconciërge van CentraM u ook adviseren over
het voorkomen van valpartijen in huis. Ligt uw telefoon
bijvoorbeeld wel op een gemakkelijk bereikbare plaats?
Liggen er geen losse vloerkleden of obstakels in de weg
waar u gemakkelijk over kunt vallen? Is uw douche of
ligbad voldoende stroef?

kom ook eten bij buurtrestaurant De Halve Wereld
lekker, goedkoop eten & de buren ontmoeten
19 juni vanaf 18u
Turfsteeg 4, bij het Waterlooplein
svp opgeven via buurtrestaurantdhw@gmail.com
of 06-2810 3808

Hulp bij kleine klusjes is mogelijk voor ouderen vanaf
75 jaar en mensen met een Wmo- of AWBZ-indicatie
met een laag inkomen, die geen beroep kunnen doen op
familie, vrienden of buren. De kosten bedragen € 5,00 per
klusbezoek en materiaalkosten. U kunt maximaal 4 x per
jaar klussen laten doen.
Aanvragen van woningaanpassingen, advies en kleine
klusjes kan bij CentraM op werkdagen van 9.00 – 11.00
uur, tel. 020-557 33 38.

Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat wordt
voor steeds meer mensen steeds moeilijker. CentraM
helpt u om goed zicht te krijgen op uw inkomsten en
uitgaven, zodat u weet hoeveel u te besteden hebt.
Huur, eten, gas en licht … Veel producten en diensten
worden ieder jaar duurder. En soms wil je gewoon iets
nieuws aanschaffen of je kind een mooi cadeau geven.
Als het inkomen niet zo snel stijgt of als het plotseling veel
lager is, doordat je je baan verliest, kunnen er problemen
ontstaan. Een paar maanden geen huur, hypotheek of
zorgverzekering betalen kan er al toe leiden dat je je huis uit
moet.
Overzicht krijgen
Zicht hebben op de maandelijkse inkomsten en uitgaven
voorkomt problemen en stress. Als u behoefte heeft aan hulp
om alle inkomsten en uitgaven op een rij te krijgen, kunt u
terecht bij PlusPunt, de doe-het-zelf-inloop van CentraM.
U kunt ook een beroep doen op de vrijwilligers van de
Thuisadministratie van CentraM. Zij helpen u thuis bij
het ordenen van rekeningen, formulieren, verzekeringen en
brieven.
Waar en wanneer
Inloopspreekuur bij PlusPunt is elke maandag van
9.30 – 11.30 uur in Huis van de Buurt De Boomsspijker,
Rechtboomssloot 52. Binnenkort wordt het Huis van de
Buurt verbouwd, daarom is PlusPunt van 2 juni t/m 31
augustus verplaatst naar de Kloveniersburgwal 43.
Informatie over PlusPunt of inzet van de vrijwillige
Thuisadministratie: telefoon: 020-557 33 38 op werkdagen
tussen 9.00 – 11.00 uur.
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Geen droogje zonder natje

De Groene Boulevard (18 mei)

Straatfestival Weesper- en Wibautstraat
Vorig jaar met storm en regen, maar ditmaal gelukkig
bij een stralende hemel. Van Mr. Visserplein tot
Wibautplantsoen was er van alles te horen, zien en
doen. Met als doel deze saaie 4-baans verkeersader
om te toveren tot een aangename stadsstraat, waar
cultuur, onderwijs, wonen en ondernemen bloeien.
De huidige ‘autosnelweg’ produceert al jaren een
ongezonde hoeveelheid fijnstof. Er wordt hier niet
alleen vaak veel te hard gereden, maar ook rijden er
veel auto’s die niets binnen de ring te zoeken hebben.

Buurtconcerten in SPLENDOR!

Buurtgroepen, planologen, culturele- en
onderwijsinstellingen hebben de handen ineen
geslagen om de gemeente Amsterdam ervan te
overtuigen dat het zo echt niet langer kan.
Naast poëzie (o.a. Wibautotisme), dans, muziek,
knutsel- en praathoekjes, vreemde-fietsen-parade,
markt- & informatiekraampjes was er ook een
discussie tussen publiek en lokale politici.
De vraag was: “Hoelang moeten we nog wachten?”
De antwoorden vielen bitter tegen; bijvoorbeeld:
“Eerst moet de NoordZuid-lijn rijden”. Waar slaat dat
nou op? De Oostlijn rijdt al onder deze route!

jnc-ict

De klanten van jnc-ict, particulieren en kleine
bedrijven, zitten overwegend in de eigen buurt.
Momenteel is het bedrijf, gevestigd op het Jonas Daniel
Meijerplein met uitzicht op de Dokwerker, druk in
de weer met het vervangen van computers waar nog
Windows XP op draait.
Op 8 april 2014 is Microsoft namelijk gestopt met het
uitbrengen van oplossingen voor beveiligingslekken in
dit 13 jaar oude besturingssyteem. Toch draait Windows
XP nog op ruim 25 procent van alle Windows computers,
zowel bij bedrijven als bij particulieren.

Nieuwe Uilenburgerstraat 116

Iedere derde donderdag een concert voor iedereen
Aanvang: 11.00 (behalve in juli en augustus)
Met een kopje koffie genieten van prachtige muziek!
Toegang € 5,00 inclusief thee of koffie
Donderdag 19 juni met Aisling Casey (Ludwig)
www.splendoramsterdam.com

Uitnodiging: Zin in Flesseman!

Jonathan Cohen

Iedere eerste donderdag van de maand van 14.00-15.30 uur
In de Flesseman - Nieuwmarkt 77, huiskamer 2e etage

Bij Zin in Flesseman luisteren we naar muziek en elkaars
verhalen over thema’s die ons allemaal aangaan en die toch
voor iedereen weer anders zijn: de buurt van vroeger, werk,
plezier, verlies.
De bijeenkomsten gaan dus over zingeving, dat wat
belangrijk voor ons is. Bewoners van Flesseman én
buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Zin in Flesseman is een initiatief van de Oude Kerk in
samenwerking met Flesseman.
Bijeenkomsten worden georganiseerd door geestelijk
verzorger Suzan Doodeman, en hoofd welzijn Jeannet Groot
van Flesseman.
U bent van harte welkom!
Informatie: Suzan Doodeman, 06-4464 8329

Gebruikt u nog Windows XP of Office 2003?

Op 8 april 2014 is Microsoft gestopt met het repareren van
beveiligingslekken voor Windows XP en Office 2003.
Uw computer staat vanaf die datum wagenwijd open voor allerlei
soorten van misbruik.

U dient tijdig over te stappen naar een latere versie
van Windows en Office.
Wij kunnen deze wijziging zonder onderbreking van uw
bereikbaarheid uitvoeren.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies.
jnc-ict
Jonathan Cohen
www.jnc-ict.nl

Jonas Daniël Meijerplein 36
020-627 4732 / 06-2506 4567
info@jnc-ict.nl

Portugese Synagoge
Gebouwd tussen 1671 en 1675. Het was de bedoeling dat
de bouw al in 1672 gereed was, maar dat beruchte rampjaar
zorgde ook hier voor een economische crisis.
Bezoek, rondleidingen of boekingen: 531 03 80
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Instap-rondleiding Ets Haim
maandag 16 juni 10.30 uur
Jiddisje midzomernacht met Evgeny Kissin
donderdag 19 juni 20.00 uur
Kaarslichtconcert met Bart de Kater
donderdag 21 augustus 20.00 uur
www.portugesesynagoge.nl

Jonathan Cohen van jnc-ict legt uit dat na 8 april die
computers niet meer naar behoren kunnen worden
beveiligd. Ze staan dan bloot aan allerlei gevaren,
variërend van besmettingen tot identiteitsfraude en
misbruik van bankgegevens. Bij vervanging van XP
computers voert jnc-ict het volledige traject van de
omzetting uit, van advies over de vervangende computer,
de installatie van de nieuwe computer, het overzetten
van alle bestanden (inclusief mail) tot het gebruiksklaar
opleveren met werkende printer en overige apparatuur.
Maar jnc-ict doet veel meer. Naast computerhulp en
het oplossen van tv storingen, verzorgt het bedrijf
ook de aanleg van netwerkbekabeling en bekabeling
voor tv-aansluitingen, bijvoorbeeld bij verbouwingen
of renovaties. Ook voor kleine opdrachten, zoals
problemen met printers of mail, of bijvoorbeeld slechte
tv ontvangst, kunt u bij jnc-ict terecht. En veel bedrijven
in de buurt hebben het beheer van hun volledige
bedrijfsautomatisering toevertrouwd aan jnc-ict.
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AMSTELVELDBUURT

Hoera, Vandaag is altijd jarig

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

Maandag 28 juli en 25 augustus
20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Zwart (das), Rood (loper)
& Oranje (fan)

Wat een verrassing; een Persuitnodiging aan de
Binnenkrant van De Nederlandsche Bank om op 13 mei
aanwezig te zijn bij de Uitreiking Koning Willem I Prijs
en Koning Willem I Plaquette 2014 door Hare Majesteit
Koningin Máxima.
Zoveel hoofdletters in één zin zie je niet zo vaak.
Maar er zitten twee addertjes onder het gras:
1. Dresscode Black Tie! Laat Prins Claus het niet horen!
“Weg met die slang om mijn hals” riep hij voor de
camera’s en wierp zijn black tie demonstratief
op de grond (9 december 1998).
2. ‘18.30 uur Ontvangst (i.v.m. de security checks van
De Nederlandsche Bank dient iedereen vroegtijdig
aanwezig te zijn) 20.00 uur Start zaalprogramma’

Het Frederiksplein is van ons allemaal!
De gemeente vergeet wel vaker dat bewoners zich bij hun
eigen buurt betrokken voelen. Zie hier (uit de oude doos):
Aan hen die wonen en werken in de omgeving van het Frederiksplein
Geachte mevrouw, mijnheer,

Amsterdam, 1 februari 1995

Stedelijk Beheer/Binnenstad is voornemens om in april 1995 te starten
met een herinrichting van het Frederiksplein. Deze herinrichting is een
vervolg op in 1994 gestarte werkzaamheden in en rondom het plantsoen
die toen zijn gestaakt omdat een en ander zonder overleg met de buurt
werd uitgevoerd. In verband met deze herinrichting nodigen wij u uit
voor een inspraakavond, waarbij we het volgende voorstellen:
- De cirkelvorm met klinkertjes komt terug in het plantsoen en zal
met een verhoging uitgevoerd worden.
- Het hekwerk wordt in een cirkelvorm aangebracht en doorgetrokken
richting parkeerplaats
- De ingang van het parkeerterrein voor de ASVO-school wordt
verplaatst van de Achtergracht naar de Sarphatistraat.
- Er wordt een speelobject geplaatst op de plek waar nu het wachthuisje
van de parkeerwacht staat.

Inspraak kan nog t/m 25 juni aan: Stadsdeel Centrum,
Directie Omgevingsmanagement afd. Projecten
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
of per mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl
o.v.v. ‘ASVO-school’ t.a.v. dhr. R. Schreuders

Frederiksplein
afgesloten
_________________
van 28-4-’14 7h
tot
4-7-’14 16h
_________________
ivm werk aan trambaan

Ik wou van de Van Wou naar de Utrechtsestraat. Wat nou?
1. Is mijn rood (sjaal), wit (muts), blauw (jas) te min?
2. Anderhalf uur ‘check-time’ is wel heel luxe in deze tijd.!
Ik ben nog even wezen kijken op het Westeiinde bij de
Rode Loper naar de smokings en toiletten. Er zouden onder
de 300 aanwezigen tal van hoogwaardigheidsbekleders zijn
plus de top van ondernemend Nederland.
zie: www.kw1prijs.nl

Boekenplankje Nicolaas Witsenstraat 20 (regelmatig leeg)

Gratis boeken langs de Weg
Geven & Nemen, Halen & Brengen
Hoe kom je eraan hoe raak je ervan af
Verwen je zelf & Doe een ander een plezier
Soms bescheiden, soms overdadig
Van Boeken wordt je Blij & Wijzer

Boekenkast Achtergracht 29 (ivm verhuizing naar kleiner)

De Rode Loper was al verdwenen evenals de cameraploeg.
Slecht twee beveiligingbeambten (in burger) en een echte
Oranje-fan, mét fototoestelletje, hielden trouw de wacht.
En, ja hoor, vanaf de Torontobrug naderde een trio zwarte
wagens. Elk met een oranje vaantje. Zwaai zwaai, dag dag.
Zoef zoef, door de poort naar binnen. Weg, uit het zicht.

Paul Spoek

Speeltuin UJ Klaren:
2e Weteringplantsoen 10

een stadsmoestuin in hartje Amsterdam
In speeltuin UJ Klaren kun je niet alleen terecht
om te spelen. Volop in het licht staan midden in
de speeltuin twee grote robuuste houten bakken
gevuld met vruchtbare grond. De perfecte plek
om samen met de buurt te tuinieren of om het
moestuinvak te leren.

Vanwege het werk aan de tramrails moesten alle taxi’s een
scherpe U-bocht maken. Het Frederiksplein zat op slot.
Ruim een uur later wandelde ik nog even langs.
Zou H.M. Máxima al binnen zijn?

“En?”, vroeg ik aan de dame: “Is de foto gelukt?”
“Awel, het wachten was de moeite waard!”
Zij kwam uit België en had onze vorstin al tweemaal
eerder van nabij gezien. Nee, zij was niet speciaal
voor deze gelegenheid afgereisd. Zij was toevallig in
Nederland, maar wist van deze prijsuitrijking (voor
Duurzaam Ondernemerschap) middels de website van het
Nederlandse Koningshuis.

Theekoekje in de binnentuin van het Waldorf ***** Astoria

We verbouwen heerlijke wortelen, bonen, erwtjes,
sla, knoflook en kruiden. Onder leiding van Ellen
Mookhoek, van de Brede Moestuin, leer je meer over
het groen in en rond de moestuin.
Programma:

Zondag 31 augustus

Kunstmarkt op het Amstelveld

Ruim 70 kunstenaars exposeren of geven
demonstraties/workshops schilderen, boetseren,
papierknippen, portret- of sneltekenen.
De kleintjes kunnen zich laten schminken.
Meer informatie op: www.Stichting-RAAF.nl

* Zomer, zondag 29 juni, van 15-16.30 uur,
onderhoud en kale plekken inzaaien zodat we genoeg
hebben voor het oogstfeest. Met een verhaal over kool.
* Oogstfeest, zondag 28 september, we halen de oogst
binnen en maken samen een heerlijk Amsterdamse
groentesoep uit eigen moestuin!
Meer informatie: Frederique.vanderloo@gmail.com

ZOMER 2014
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Chauffeur, hou eens op met dat getoeter! De buurtbewoners kunnen zo de vogels niet meer horen.

Bak een Buurtfeest
Het recept is simpel:

Foto: Cliff van Dijk

Verdwaalde touringcars op het Muntplein?

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het
Muntplein is vrijgegeven voor inspraak. Het moet
een overzichtelijk, veilig en goed regelbaar plein
worden, waar langzaam verkeer meer ruimte krijgt.
In het ontwerp zitten keuzes voor varianten voor het
autoverkeer, materiaalgebruik en oplossingen voor
het fietsparkeren op deze drukke plek. Gedurende de
inspraak hoort de gemeente graag van bewoners en
ondernemers hoe zij over de nieuwe plannen denken.

In variant B wordt de Vijzelstraat tussen de
Reguliersdwarsstraat en het Muntplein volledig autovrij.
Daardoor ontstaat meer voetgangersruimte voor de
Bloemenmarkt en het trottoir voor de Pathé-bioscoop.

De twee verkeersvarianten die in de inspraak voorliggen
zijn beide gericht op het vergroten van de ruimte en
veiligheid voor voetgangers en moeten zorgen voor een
betere doorstroming voor voetgangers, fietsers, trams en
autoverkeer in de binnenstad. Het aantal rijrichtingen voor
de auto op de Munt wordt in beide gevallen beperkt.
In variant A wordt de Vijzelstraat - tussen de Munt en
de Reguliersdwarsstraat - één richtingsverkeer en rijdt
autoverkeer via het Muntplein alleen de stad in.

Tot uiterlijk 12 juni kunt u schriftelijk reageren.
per e-mail aan: mbreeman@centrum.amsterdam.nl,
onder vermelding van: inspraakreactie Muntplein.
of per post: Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel
Centrum, t.a.v. mw. E. Meijer, Omgevingsmanagement,
afdeling Projecten, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.
Info is te vinden op: www.centrum.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/overige/2014/concept-voorlopig/

Buren buurten naast Carré op het vlot van Overbruggen

Wonderlijke Walvis-moot-boot bij Gebouw De Duif

Expositie
2 juni - 28 juni, 09:00 -17.00 uur
Barbara Brèche toont Painted Poetry.
Toegang Gratis
Amsterdam Vocals
21 juni 20:15 uur
In hun eigen stad zingen The Amsterdam
Vocals hun vierde a capella programma.
Het beloofd weer een afwisselend
programma te worden met speciale
uitvoeringen van bekende popsongs die
iedereen wel eens gehoord heeft!

De smalle Amstel tussen Munt en Blauwbrug blijft in beide
varianten twee-richtingsverkeer, terwijl daar de voetgangers
en fietsers hopeloos knel zitten. Het stadsdeel roept te
kortzichtig: “Dat zien we later wel”. Trek nu al aan de bel!

Amstelkerk
Sevdah – een ode aan de Liefde
28 juni 20:15 uur
Slavuj, Dusho en Sevdah! verzorgen een
warm en gloedvol optreden over het meest
universele en meest bezongen thema ter
wereld: de liefde.
Drie verschillende ensembles brengen
een ode aan de Sevdah of Sevdalinka: de
melancholische traditionele volksmuziek
uit Bosnië en Herzegovina.
Toegang € 15

Bedenk samen met een paar buurtbewoners dat je een
buurt feest wil geven. Maak een goed, doordacht plan en
werk dit goed uit. Waar doe je het voor?
Tip: wij deden het voor de buurt en om elkaar te leren
kennen. Cohesie in de buurt.
De gemeente doet er dan zeker zes weken over om tot
een antwoord te komen. Hierna begint het sponsoren
zoeken, uitnodigingen drukken etc.
Wil je een feest waar iedereen wat meebrengt of regel je
het allemaal zelf en moeten de mensen betalen?
Of allebei?
Je kunt op internet en bij de gemeente nagaan aan welke
voorwaarden je precies moet voldoen.
Geen glas, aardewerk en scherpe messen.
Muziek niet te hard, verbanddoos en emmer water voor
de ongelukjes. En nog veel meer.
Op de dag zelf moet iemand naar politiebureau ‘t IJ om
een kopie van de vergunning af te geven.
En denk erom dat ze komen controleren.
Na het feest maak je een verslag met foto’s en stuur je
een overzicht naar de gemeente.
Misschien krijg je dan een subsidie.
Succes,

Zang Pauze Koor
elke donderdag, 12.15 – 13.15 in De Badcuyp,
inloopkoor voor iedereen, met Barbara Wessel.
Eerste Sweelinckstraat 10
€ 8,- p.p.p.k.
www.movingthroughmusic.nl

Reinier Sijpkens brengt een Ode aan de Iep (zie: Youtube)

Nederlands Strijkersgilde
20 juli 15:30 uur
Het Nederlands Strijkersgilde is een
landelijk muziekgezelschap dat jaarlijks
een projectstrijkorkest samenstelt uit
gevorderde amateurs. Gedurende een
zevendaagse repetitieperiode wordt een
avontuurlijk en eigentijds programma
ingestudeerd. Programma: (Ont)spanning
met moderne klassieke muziek.
Toegang € 12, t/m 26 jaar € 10

www.stadsherstel.nl

Amstelkerk
Kunsthandelaar P. Fouquet liet tussen tussen 1760 en 1783
bekende Amsterdamse tekenaren de stad in beeld brengen.
H. Schoute tekende en graveerde het grootste deel,
waaronder de prent van de Amstelkerk hiernaast.
Verder werk van o.a. Paul van Liender, C. Philips Jacobsz,
S. Fokke, J. de Beyer, H. Keun en J. de Vlaming.
De prenten werden tot in Parijs los of in setjes verkocht.
Twee eeuwen later bundelde Henk Pfann (1940-2006) de
115 gravures tot een catalogus op zakformaat.
Deze catalogus werd razend populair (oplage 120.000).
Ter gelegenheid van ‘Amsterdam 700’ (1975) drukte
Henk 10.000 extra exemplaren en bezorgde die gratis aan
evenzoveel zieken. Op de vraag van de Londense antiquaar
A. Zwemmer of hij nog wat verdiende aan dat boekje
antwoordde Pfann: “De Hemel”.

Fleur

De Duif
Symfonie Orkest Neon
14 juni 16:00 uur
Orkest van Bartok en de Vier Letzte Lieder
van Strauss (solist Hester Hentzepeter).
Toegang Gratis
orgelconcert - Eggenkampconcert
29 juni 16:00 uur
Dit concert is onderdeel van de
concertserie waarbij wekelijks organisten
het Smits-orgel in De Duif bespelen.
Toegang gratis/ vrijwillige bijdrage
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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

Café
Waterlooplein ‘77

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...
Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Word vrijwilliger

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk
Telefoon: 020 - 683 92 60
Waarom Zuster Jansen?
Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

De Regenboog

Is 2x per dag poetsen genoeg?
Flossdraad, rager of tandenstoker?
Wat doe je bij bloedend tandvlees?

Maak een afspraak
voor een vrijblijvend gratis consult
om de situatie van uw mond
vast te laten stellen.

Zuster Jansen
Tel: 020 - 63 66 837
www.zusterjansen.nl

info@zusterjansen.nl

Aanvragen voor langer thuis
wonen
Kleine woningaanpassingen, klusjes
& advies over voorkomen van
valpartijen.
Meer info op pagina 2
Ordenen van post &
thuisadministratie
Vrijwilligers van Centram helpen bij
(beter) zicht krijgen op inkomsten
en uitgaven.
Meer info op pagina 2
Vertrouwelijk gesprek over
onveilige thuissituatie
Voor vrouwen en mannen die
te maken hebben met huiselijk
geweld en behoefte hebben er over
te praten.
Contact
Inloopspreekuren Het PlusPunt
Wekelijks op maandag
van 9.30 – 11.30 uur
Huis van de Buurt de Boomsspijker,
Rechtboomssloot 52
Voor afspraak: 020-557 33 38 op
werkdagen tussen 9.00 – 11.00 uur
Let op!
Wegens verbouwing van de
Boomsspijker is van 2 juni t/m
31 augustus het spreekuur van
het PlusPunt verhuisd naar de
Kloveniersburgwal 43.

Vraag het aan de mondhygiënisten van

Aan de Amstel Mondhygiënisten.

Asterweg 19 D12 I 1031 HL Amsterdam

Groep

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

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com

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

ZOMER 2014
55-Plus Sociëteit
Tweede Uitleg
Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

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!

24 hours per day free parking and pavement-parking
for trucks in the Spuistraat! Free 24/7 parking for
tourist-buses, INCLUDING a free meal at H.C. at
Spuistraat 275. No fines or tickets in this ‘freestreet’!
Free sleeping for drivers in their buses at the
Nieuwezijds Voorburgwal and at the P-spaces at the
Prins Hendrikkade in front of the Barbizon hotel.
Guaranteed without any problem! Why pay if you can
get al this for free!

Vrijdag 27 juni
vanaf 16.00 uur

4 juni: Sensuele, romantische film, gebaseerd op de indertijd
spraakmakende en klassiek geworden roman van D.H. Lawrence over de
adellijke dame die rijk, maar eenzaam is. Haar man heeft geen aandacht
voor haar. Ze wordt verliefd op de ruige jachtopziener van hun landgoed.
Regie: Pascale Ferran

Zomerstop

De Tweede Uitleg is gesloten
van 30 juni tot 29 augustus
Alleen Eettafel en Bridge gaan door

Feestelijke opening

Lezingen

ZIN OM MEE TE DOEN ?

FREE - FREE - FREE

voor het einde van het seizoen

van het seizoen 2014-2015

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

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

24 uur per dag gratis parkeren en stoepparkeren voor
leveranciers in de Spuistraat! Gratis 24/7 parkeren
voor touringcars, INCLUSIEF gratis maaltijd bij H.C.
op Spuistraat 275. Geen boetes in deze ‘vrijstraat’!
Gratis overnachten voor chauffeurs in hun touringcars
op de Nieuwezijds Voorburgwal en bij de P-plekken
op de Prins Hendrikkade voor het Barbizon hotel.
Gegarandeerd zonder een enkel probleem! Waarom
zou u ergens voor betalen als het ook gratis kan, toch!

Afsluitingsborrel

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

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

Vast Weekprogramma:

GRATIS - GRATIS - GRATIS

Films

18 juni: Het waar gebeurde verhaal van Lee (Judi Dench), een zwangere
vrouw in het Ierland van de jaren vijftig. Ze bevalt in een katholiek
huis voor ongetrouwde moeders. Na drie jaar eisen de nonnen dat Lee
haar kind laat adopteren. Ze kijkt machteloos toe als hij naar Amerika
vertrekt. In 2004 probeert ze haar eerstgeborene op te sporen.
Regie: Stephen Frears

En vooral
Gezelligheid

Advertentie! ;-)
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11 juni: Op een mooie Pincksterdag neemt Martins Ribbens ons mee
om ons in gedachten en met beelden onze wonderschone stad te laten
zien. Hij doet dit al vele jaren voor toeristen van overal in de wereld en
voor andere geïnteresseerden (onder wie gelukkig ook Amsterdammers).
25 juni: De liefde ontleed
Over partnerkeuze bij mens en dier Maarten Frankenhuis, dierenarts en
oud directeur van Artis, legt de overeenkomsten en verschillen uit.
Bij beide speelt de vrouw de hoofdrol, maar bij de mensenvrouw is
sociale intelligentie er als selectiecriterium bijgekomen.

Exposities

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

Vrijdag 29 augustus
vanaf 16.00 uur

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 13.00 uur

Nieuwe Looiersstraat 29

Nog te zien tot 27 juni

Dubbel Expositie
Art To Use Marijke Jacobs maakt accessoires voor lijf en huis.

Op deze expositie vooral shawls en tasjes van zijde en wol.

Kleur en Vorm Danny Ruevekamp wordt voor haar schilderijen
geïnspireerd door realistische voorstellingen, maar het uiteindelijke
resultaat staat daar los van.

1017 VA Amsterdam
020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Mantelzorgondersteuning in Amsterdam-Centrum
Markant, Centrum voor Mantelzorg biedt ondersteuning aan
mantelzorgers en hun hulpbehoevende naasten.
Doel is dat de mantelzorger de zorg kan volhouden en niet
overbelast raakt.
Mantelzorgspreekuur
Voor mantelzorgers in het Centrum is er op
4 locaties een mantelzorgspreekuur.
Mantelzorgers kunnen er terecht met hun
vragen over mantelzorg en voor individuele
ondersteuning van een mantelzorgmakelaar van
Markant. Gratis, een indicatie is niet nodig.
- Wijkcentrum d’Oude Stadt: wekelijks
op maandag van 13.30-15.30 uur.
- Centrum van Ouderen De Flesseman: elke
1e maandag van de maand van 10.00-12.00 uur
- Woonzorgcentrum St. Jacob: elke elke
3e maandag van de maand van 10.00-12.00 uur
- Woonzorgcentrum de Rietvinck: elke
4e maandag van de maand van 10.00-12.00 uur.
U kunt ook een afspraak maken. Zonodig komt
de mantelzorgmakelaar op huisbezoek.
Vrijwilligerszorg
Vrijwilligers van Markant kunnen de zorg van de
mantelzorger een paar uur per week overnemen
zodat deze even tijd voor zichzelf heeft.
Vrijwilligers worden ingezet bij volwassenen
en kinderen met een chronisch ziekte of een
beperking, bij dementerenden en bij mensen in de
laatste levensfase.
Nieuwe cursus ‘De Zorg de Baas’
In deze cursus leren mantelzorgers in
5 bijeenkomsten beter met hun situatie om
te gaan en de balans te vinden tussen zorgen
voor de ander en zorgen voor zichzelf. In het
najaar organiseert Markant een cursus die in de
avonduren wordt gegeven.
AMWAHT-opleiding
In het najaar start deze opleiding van 10
maanden, specifiek voor mantelzorgers die
gedurende hun leven door zorgtaken weinig
kansen hebben gehad om zich op andere
vlakken te ontwikkelen. AMWAHT staat voor
Amsterdamse Mantelzorgers Werken Aan Hun
Toekomst en leidt op om lotgenotengroepen te
organiseren en te begeleiden.
Gratis als men de opleiding afmaakt.

In Amsterdam-Centrum geeft Markant hulp door
middel van mantelzorgspreekuren, een maandelijkse
mantelzorglunchroom, cursussen, het inzetten van vrijwilligers
en netwerkcoaches. De hulp is gratis.

Mantelzorglunchrooms: ontspanning,
informatie en lunch
Informatieve lunchbijeenkomsten over
uiteenlopende thema’s met lotgenotencontact en
ontspanning voor mantelzorgers.
Data: 9 september, 7 oktober, 4 november en
9 december van 11.30 tot 13.30 uur.
Locatie: De Flesseman, Nieuwmarkt 77.

Versterk uw netwerk
Een goed sociaal netwerk is voor iedereen
belangrijk. Voor aanspraak, gezelligheid en hulp.
Is de kring van mensen om u heen niet zo groot
en zou u graag wat meer contacten hebben?
Weet u niet hoe u dat moet aanpakken. Een
netwerkcoach van Markant kan u helpen.
Niet-aangeboren hersenletsel
Markant en Heliomare werken samen om
mantelzorgers van mensen met Niet-aangeboren
hersenletsel, bijv. door een beroerte of ongeluk,
thuis te ondersteunen. Een deskundige begeleider
van Heliomare komt bij u thuis om uw situatie in
kaart te brengen, om knelpunten te bespreken en
samen naar oplossingen te zoeken. Dit gebeurt in
vijf huisbezoeken.

Voor aanmelding en meer informatie:
(020) 886 88 00 / www.markant.org

Netwerkcoach voor mantelzorgers
Vrijwillige netwerkcoaches van Markant gaan
mantelzorgers, die maar weinig sociale contacten
hebben, ondersteunen bij het opbouwen en
verstevigen van hun persoonlijke netwerk. Met
dit nieuwe project wil Markant, Centrum voor
Mantelzorg bereiken dan mantelzorgers zich
minder alleen voelen staan en stimuleren dat zij
weer activiteiten voor zichzelf gaan ondernemen.
De eerste groep netwerkcoaches is inmiddels
geschoold en staat klaar om ingezet te worden.
De draad oppakken
Mantelzorgers zorgen soms jarenlang voor hun
hulpbehoevende partner, ouder, kind of andere
naaste. Vaak slokt de zorg al hun tijd op. Het
contact met familie, vrienden en kennissen kan
daardoor verwateren of helemaal wegvallen.
Hobby’s en ontspanning zijn dikwijls op de
achtergrond geraakt. Sommige mensen vinden het
moeilijk om hulp te vragen of zichzelf toe te staan
te ontspannen. Dat kan leiden tot overbelasting en
eenzaamheid. De netwerkcoach helpt om de draad
weer op te pakken.
Hulp bij het zelf doen
De netwerkcoaches bieden hulp bij het in kaart te
brengen en uitbreiden van sociale contacten.
Men kent vaak meer mensen dan men denkt. Een
eerste stap kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zijn
buurvrouw belt en haar uitnodigt voor een kopje
koffie. Simpel maar niet vanzelfsprekend. Mensen
komen niet altijd op de gedachte of hebben een
idee hebben over zichzelf en de ander. De coach
kan helpen met een andere blik naar de situatie te
kijken en de stap toch te zetten. De coach neemt
het niet over van de mantelzorger maar denkt mee
en adviseert over de mogelijkheden die er zijn.
Kosteloos
Mantelzorgers die een steun in de rug kunnen
gebruiken bij het versterken van hun sociale
netwerk kunnen contact opnemen met Markant.
Tel: 020 – 886 88 00 / www.markant.org
Deelname is kosteloos.
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LEIDSE- WETERING

Wubbo Ockels: “Als we zó doorgaan, gaat de Aarde naar de Maan.”

Beste bewoners en ondernemers,
Rond uw huis of bedrijf, in het park of onderweg valt u
altijd wel iets op. Huisvuil op steeds dezelfde plek, een
illegaal hotel of te weinig ouderenvoorzieningen. Ook
kunt u een onveilig gevoel hebben rond hangplekken of
behoefte aan beter onderhouden groen. U weet wat er beter
kan. Het stadsdeel gebruikt uw informatie om plannen te
maken voor buurten en de gebieden daaromheen.
U kunt het aan ons kenbaar maken door voor 10 juni de
buurtenquête in te vullen op:
www.centrum.amsterdam.nl/indebuurt
Hartelijke groeten,
Namens Sander Smit,
Gebiedscoördinator Gebied Zuid

BBBinnenstad gaat door!!
Sinds december 2013 bestaat de stichting BBBinnenstad
(Bewoners&BuurtbelangenBinnenstad) met als doel de
bewoners in het centrum meer stem te geven dan tot nu toe
in dit stadsdeel het geval was.
De poging om een zetel te krijgen in de nieuwe
bestuurscommissie is mislukt, maar de vele stemmen op
BBBinnenstad tonen aan dat er zeker behoefte is aan een
niet politiek gebonden platform waar de bewoners van het
centrum terecht kunnen met buurtgebonden problemen.
We gaan nu eerst een database maken van opgedane
ervaringen met en aanpak van buurtproblemen.
Deze database zal voor een ieder toegankelijk zijn via onze
website. Men kan daarin zien hoe andere buurten bepaalde
problemen hebben aangepakt: met andere woorden:
men hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Nachtrit koetsjes 12 juli
(bij volle maan)
www.hoofdstadaanspanning.nl

www.gijzelgracht.nl
Sinds dit voorjaar vinden met behulp van
palmesbuisjes, NO2 metingen plaats om de
luchtkwaliteit Vijzelgracht in de gaten te houden.
Gijzelgracht is blij met de samenwerking met de GGD en
de NZ/lijn. Het lijkt een trend dat de luchtkwaliteit op de
Vijzelgracht verslechterd.

Paleis van Justitie in de openbare verkoop
Hotelketens staan in de rij
Het bieden is begonnen
Zienswijze tegen
ondergrondse parkeergarage ingeleverd
De plannenmakerij van Stadsdeel Centrum voor
een mechanische ondergrondse parkeergarage op de
Vijzelgracht gaat stug door.
Er ligt nu een ontwerp voor de wijziging van het
Bestemmingsplan Vijzelgracht, waarin een mechanische
parkeergarage en een fietsenstalling als belangrijkste
wijzigingen zijn opgenomen.

DVD van Günther en Julia nu beschikbaar
Het heeft even geduurd, maar nu is ie er dan:
de DVD van Günther en Julia,
buurtopera over de Noord/Zuidlijn,
met een gecombineerde beeld- en geluidsregistratie van de
voorstellingen in speeltuin UJ Klaren
op 20, 21 en 22 september 2013.
Het is een prachtige registratie geworden!

Stichting Culturele Activiteiten
Vijzelgrachtbuurt Amsterdam
SCAVA.NET

Indrukwekkende herdenking in het Eerste Weteringplantsoen (4 mei)

1. We vragen van u een inventarisatie te maken van de
problemen die in uw buurt de afgelopen 2 jaar hebben
gespeeld. Wat zijn de acties van de buurt geweest?
Wat waren de resultaten daarvan.
2. Stuur deze inventarisatie naar info@bbbinnenstad.nl.
3. Wij zorgen ervoor dat de problemen worden
gerubriceerd en gepubliceerd op onze website:
Met hartelijke groet,

www.bbbinnenstad.nl

Wally Soesman
Voorzitter Stichting Bewoners&BuurtbelangenBinnenstad

Stadsdorp Wetering+
Het motto is en blijft:
Ontmoet je buren en doe mee!
De grote verrassing op de afgelopen bijeenkomsten was
dat je mensen ontmoet die je of wel eens gezien hebt,
maar waarvan je geen idee hebt wie of wat die persoon
is of doet, of waarmee je iets gemeenschappelijks blijkt
te hebben.
Op de vorige bijeenkomst kreeg de leesclub meer
deelnemers en werd het eetgezelschap uitgebreid met
enkele belangstellenden. Vraag en aanbod worden steeds
beter op elkaar afgestemd en nieuwe thema’s worden
aangesneden. Op de bijeenkomst van 4 juni a.s. zal ook
aandacht zijn voor de ontwikkelingen in de zorg: geen
ingewikkelde verhalen, maar een simpel antwoord op
de vraag wat er allemaal gaat veranderen en wat we
eventueel gezamenlijk als buren kunnen doen.
Op weg naar de zomer met vele onderlinge contacten
hopen wij u (weer) te ontmoeten op 4 juni a.s. om 19.30
uur in HITB, Eerste Weteringplantsoen 2 C.

Welk stadsdeel veegt de Heinekenbrug?

Gebouw Prins en Keizer (‘Duintjer’) biedt
per 1 juli 140 parkeerplaatsen aan voor
twee euro vijftig per half uur

Heeft de rondvaart zelf geen prullenbak?
Waar blijft het statiegeld op blik?
Hoe kom je bij het strooizout als het nodig is?
Waar is de deksel gebleven?

Héél veel waait weg het majum in!

(met een maximum van 55 euro per dag).

Stadsdorp-bijeenkomst 12 maart

Oh, wat ben ik blij
Gelukkig leef ik autovrij
En geniet ik op mijn fiets gratis en voor niets.

www.apcoa.nl

ZOMER 2014
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De Groene Menukaart ter verduurzaming van oude panden. Voor isolatie, water, stroom, warmte en bespaartips zie: www.degroenemenukaart.nl
Het is stil om het huis aan zee.
Zij leest de krant
en rookt een petit cigarro
In de vroege ochtendzon
kringelt de rook gestaag
langs de letters omhoog
en in de lucht vormt zich
een nieuwe taal.

WeVe op het Web

Nieuwe categorieën, uitbreidingen van de bestaande, verdere
invullingen, veel beeldmateriaal, links naar andere websites…..

www.weteringverbetering.nl

Doe mee en laat onze website bloeien! Wij nodigen iedereen uit
de website te voeden en stukjes, foto’s, informatie te sturen naar
contact@weteringverbetering.nl. Ook uw op- en aanmerkingen
horen we graag.

Eindelijk is het zover: Wetering Verbetering heeft een website:
Het heeft lang geduurd maar nu is het zover. We zijn er blij
mee. Niet voor ieder wissewasje alle deuren langs met flyers,
maar snel en efficiënt via de website en daaraan verbonden de
nieuwsbrief. Het zal de communicatie binnen de buurt heel veel
gemakkelijker maken. Hoera!
Een website is een levend ding: hij groeit en verandert, hij past
zich aan, beweegt en ademt. Wat we nu hebben is een begin.
De komende tijd zullen nog heel wat toevoegingen volgen.

Het bestuur
van Wetering Verbetering:
Maartje Romme, Ad van Zwieten,
Bart Kruijver, Jan Fraijman, Jolien van Gulik

Een taal
die geen klank behoeft
en die alleen zij verstaat.
Op een duikvlucht van meeuwen
scheert ze door de zee
de wind slaat
een golfslag in haar haar.
Schijnbaar doelloos dobbert
ze nu op het water
en kijkt naar de kust.
Langs de vloedlijn loopt
een man naar het zuiden.
Eenmaal draait hij zich om
als was hij in de verte iets vergeten
maar nietsontziend
is haar silhouet
de zilt zengende zon.
En terwijl de dag zich ontvouwt
rond het huis stil van taal van de zee
slaat ze luchtig
de volgende pagina om.

Feestelijke opening Kruidenpluktuin in het Eerste Weteringplantsoen (17 mei)
Een stralende dag met odes aan de zon, de liefde, de kruiden
en tuin- mannen en -vrouwen door Duo La Primavera (harp en
zang) en woorden van Jeanine van Pinxteren Stadsdeel Centrum
en Wetering Groen. Er was heerlijke thee van Four Leaves,
amandelcakejes van Chocolaterie Lunchroom Pompadour, taart
van Joos en Janna, kruidencocktails van cocktailbar Njoy en een
megagrote graskaas van de BioMarkt natuurvoeding! Dank jullie
wel! En Hans Kamstra: dank voor de mooie foto’s op facebook.

‘Adopteer een boombak’

Twintig boombakken in de buurt mogen zelf door de bewoners beheerd
worden. Voor een ‘eetbare’ bak, kan schone biologische grond worden
geleverd. De beheerder tekent een contract met de gemeente waarin hij/
zij verklaart de bak goed te onderhouden. Een aantal bewoners heeft
zich al opgegeven, maar er zijn nog boombakken beschikbaar, dus meldt
u zich nu aan bij weteringgroen@gmail.com. Verdeling gaat volgens het
principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst zaait’.

www.weteringverbetering.nl/wetering-groen/

( Fata morgana )
Erica Lastdrager

Ontwikkelingen betreffende De Rijkskas
In de herfst van 2013 kregen we steun van
InnovatieNetwerk om het idee voor De Rijkskas verder
uit te werken. InnovatieNetwerk is opgericht door het
Ministerie van Economische Zaken met als doelstelling
grensverleggende vernieuwingen in landbouw,
agribusiness, voeding en groene ruimte te stimuleren. Met
deze steun werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
en een eerste ontwerp gemaakt. In het eerste ontwerp
werd tevens rekening gehouden met een broodnodige
ondergrondse fietsenstalling, waarvoor zich ook al een
potentiële exploitant meldde.
Met het ontwerp en globale invulling van De Rijkskas in
de hand, hebben we met zoveel mogelijk organisaties en
partijen gesproken. Zo hebben we aan wethouder Carolien
Gehrels en Zef Hemel, adjunct-directeur van de

Dienst Ruimtelijke Ordening, een korte presentatie
mogen geven die met veel enthousiasme werd ontvangen.
Hetzelfde enthousiasme voor De Rijkskas vonden we
onder andere bij het Rijksmuseum, De Gezonde Stad,
GrownDownTown, de Hortus Botanicus Amsterdam,
Platform Eetbaar Amsterdam en Slow Food. De lijst met
sympathisanten blijft nog steeds groeien.
Omdat De Rijkskas bovenal een initiatief voor en door de
buurt is, vonden we het belangrijk om de meningen in de
Leidse- en Weteringbuurt te peilen. We hebben dit onder
meer gedaan door te flyeren in de directe omgeving van
De Rijkskas. Na een paar dagen meldden zich ruim 200
buurtgenoten via post en mail, vaak met hartverwarmende
steunbetuigingen en aanbod van concrete hulp. Ook
vele ondernemers en instellingen meldden zich om hun

Maison Descartes
Walenweeshuis / Hospice Wallon 1683-1967
Sinds 1971 Frans Consulaat / Institut Français.
Frankrijk ziet op tegen de renovatiekosten en wil consulaat
en instituut elders onderbrengen. Wie koop het pand?
De Initiatiefgroep Maison Descartes (IMD) wil bij de
nieuwe ontwikkeling van het pand nauw betrokken zijn.
Verschillende functies worden onderzocht met een
(maatschappelijke) meerwaarde voor buurt en stad.
IMD werkt samen met architectenbureau Van Stigt/De
Academie voor Herbestemming en met Stadsherstel N.V.
Team en Contact: Maartje Romme, Eva de Klerk, Renée
Hoogendoorn, Stanja van Mierlo en Suzanne Heering
m.romme@worldonline.nl

steun te betuigen of expertise aan te bieden. Verder kan
De Rijkskas ook op social media rekenen op support: op
Facebook heeft De Rijkskas binnen 5 maanden ruim 700
vrienden en op Twitter hebben we binnen een maand 170
volgers. Kortom, De Rijkskas, een cadeautje voor de stad,
wordt door vele in de armen gesloten.
Op 3 april jl. waren wij te gast bij Blooming Cities in
Pakhuis de Zwijger waar wij de vraag: “Wie heeft er
tips om De Rijkskas te kunnen realiseren?” aan 300
genodigden uit de tuin- en stadslandbouw mochten stellen.
Dat leverde 50 mooie ideeën en tips op uit de zaal die we
nu verder aan het onderzoeken zijn.
Met vriendelijke groet,
Karen Gamester, Diana Wind en Roos Suring
www.facebook.com/derijkskas.nl
www.weteringverbetering.nl/de-rijkskas/
De Rijkskas twittert ook: @derijkskas
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BUURT 6

Dromen zijn sneller dan licht

Felix Meritis houdt open huis t/m 30
september. zie www.felixandfoam.org

De kleine Utopie,
dorp in een gebouw
Een groep bewoners en jonge ondernemers maakt
plannen voor de toekomst van het PC Hoofthuis, dat
over een aantal jaren leegkomt. Onze plannen omvatten
wonen en werken met de nadruk op duurzaamheid.
In het centrum is grote behoefte aan levensloopbestendige
woningen voor ouderen, maar ook jonge gezinnen en
studenten wonen er graag. Generatie-breed wonen in een
groot gebouw levert veel sociale meerwaarde op: veel
ouderen hebben behoefte aan sociale contacten en jonge
gezinnen aan kinderopvang en betrouwbare oppassers.

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

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

Het PC Hoofthuis moet een broedplaats voor duurzaamheid
worden en werkruimte bieden aan duurzame bedrijven en
samenwerkingsvormen. Vaste en losse werkplekken bieden
aan starters, bestaande bedrijven en bewoners.
In de geest van architect Theo Bosch streven wij naar een
extravert gebouw dat zonder toeristische functies open staat
voor anderen zoals buurtbewoners en initiatieven op het
gebied van duurzaamheid. Een aangename inspirerende
ontmoetingsruimte waar ondernemers nieuwe ideeën en
plannen kunnen uitwisselen. Een ruimte waar de buren
elkaar kunnen ontmoeten, vergaderen of gewoon een
spelletje doen.
Wij werken nauw samen met Stadsdorpbuurt7.

SPUISTRAATFEEST

Meer informatie: www.dekleineutopie.nl

EERSTE PINKSTERDAG
ZONDAG 8 JUNI - 12:00-23:00

Met een spetterend buurtfeest gaat de nieuwe ondernemersvereniging van start.
Jarenlang bestond het zuidelijk deel van de Spuistraat uit allerlei eilandjes.
De Ondernemersvereniging Spuistraat en Omgeving bundelt die variëteit.
Kernwoorden: levendig en veelzijdig.
Ondernemer (en voorzitter van de O.V.) Chap Commandeur
van Trattoria Caprese: “Ik vond het erg jammer dat
de ondernemingen in de Spuistraat en haar zijstraten
een beetje als los zand aan elkaar hingen. Het zijn
ondernemingen met een heel verschillend karakter
maar juist daardoor is de straat zo representatief voor
Amsterdam. Je vind er alles: van een autonoom café in
Vrankrijk tot luxe restaurants en van coffeeshops tot chique
boetieks. Daarom heb ik samen met mede-ondernemer Leo
Hick het initiatief genomen om een ondernemersvereniging
op te richten. We willen de samenwerking tussen de
ondernemers bevorderen en gezamenlijk activiteiten
ondernemen.”

freestyle voetbal, poppenkast, schminken voor de kinderen
en nog veel meer. Voor elk wat wils dus en natuurlijk met
veel gratis attenties van de ondernemers want de Spuistraat
deelt uit op eerste Pinksterdag!”
Meer informatie: www.facebook.com/spuistraatfeest

Dit bleek een gouden greep: van de ongeveer 80
ondernemers in het gebied zijn er na vier maanden al meer
dan 50 lid. Chap: “Onze winkelstraatmanager is Moheb
Alecozy. Het doel van de vereniging is: betrokkenheid
en veiligheid vergroten, zorgen voor een schonere en
dus aantrekkelijke buurt en het contact met de gemeente
intensiveren. Natuurlijk willen we ook graag samenwerken
met de bewoners. Als ondernemersvereniging steunen we
bijvoorbeeld het Slangepand, wij willen graag dat het
blijft.”
“In ons gebied zit een zeer gevarieerd aanbod van
ondernemingen. Het is een veelzijdige straat van en voor
bewoners, bezoekers, kunstenaars, autonomen, toeristen
en elite.” Chap hecht aan de lange culturele traditie met
galeries, boekwinkeltjes en de postzegelmarkt vlakbij: “in
de jaren zestig ontstond hier de beroemde galerie d’Eendt
en in later jaren volgden o.a. het kunstenaarscollectief
Aorta, het atelier van Herman Brood, de Slang en de
galerie van Klashorst. Veel panden in de Spuistraat zijn
prachtige monumenten uit verschillende bouwperiodes. Met
de ondernemersvereniging zou ik in de toekomst ook een
culturele dag willen organiseren.”
Het eerste grote evenement van de ondernemersvereniging
is het Spuistraatfeest op zondag 8 juni, eerste Pinksterdag.
Chap: “het motto is ‘Nice to meet you’, want de
ondernemers stellen zich die dag voor. Aan elkaar, aan
de bewoners en aan de bezoekers. Het programma is zeer
uitgebreid met 2 muziekpodia met dj’s en live bands, mode& beautypresentaties, een boekenmarkt, diva’s op stelten,

Chap

De nieuwe Ondernemersvereniging Spuistraat en Omgeving
behartigt de belangen van de ondernemers die gevestigd
zijn binnen het gebied dat wordt begrensd door de
Raadhuisstraat, het water van het Singel, het Spui en de
Nieuwezijds Voorburgwal.
Contact: Winkelstraatmanager Moheb Alecozy.
E-mail: moheb@alecozyconsult.nl
Tel: 06 - 52 55 60 66

14020: rode lap op deze stier
Helaas zijn de medewerkers van 14020 nogal eens
onterecht het subject van mijn woede.
Onterecht, want de echte ellende wordt natuurlijk
veroorzaakt door wethouders en het DB van deelraad
Centrum in het bijzonder.
Dus ik bel al jaren alleen in uiterste noodzaak en
helaas neemt die noodzaak steeds meer toe nu alle
diensten overgaan op dit door mij gehate nummer.
Wat veroorzaakt die woede? Waarom werkt het bellen
van dit nummer bij mij als een rode lap op een stier?
Je wordt uitgebreid doorgevraagd over je naam en je
klacht alvorens je doorverbonden wordt, ALS je al het
’geluk’ hebt dat je doorverbonden wordt.
Gehaat, ja, want de kennis is minimaal en de doorlooptijd
van klachten is alleen maar toegenomen. Om nog maar
niet te spreken over de management “new speak”: een
klacht is afgehandeld als die is doorgezet naar een
volgende schijf. Maar dan is er nog niemand in actie
gekomen! Graffiti meldingen verdwijnen ergens in een
groot diep zwart gat in cyberspace. Mijn huiseigenaar
betaalt voor het verwijderen daarvan!

Horeca-telefoon
En een klacht over horeca is afgehandeld zodra een
SMS of een mailtje aan de burger is verstuurd, waarin
gewoonlijk niet meer staat dan een klachtnummer en
het woord ‘afgehandeld’. Ik heb maar afgezien van
schriftelijke terugkoppeling en vraag waar mogelijk
tegenwoordig om telefonische terugkoppeling.
Wat moet ik nou met een SMS terugkoppeling?
Die kan ik niet bewaren, want pas dan heb ik tenminste
een kans om te achterhalen wat er echt mee gebeurt naast
de virtuele afhandeling.
Deze mails bewaren blijkt ook nodig want na een melding
over terrasoverlast wist een medewerker mij te vertellen
dat er al 5 jaar geen klacht over dit café was geweest
en toen kon ik meteen 7 mails met ontvangen klachten
doormailen. Dus dit systeem werkt ook nog eens niet!

Een Raadsadres is geen postbus
En dan de informatie van 14020: de meest eenvoudige
vragen stuiten op een muur van onwetendheid. Een vraag
over hoe ik een raadsadres moet versturen mondt uit in
een discussie over een Postbus. Beste medewerker/-ster:
het adres van het Stadhuis is Amstel 1, 1011 PN, dat weet
ik al jaren uit mijn hoofd. Het postbus adres, dat zal wel,
dat is niet mijn vraag. Weet u eigenlijk wat een raadsadres
is? Nee dus. Wie is de verantwoordelijk wethouder? Na
15 minuten komt als antwoord wethouder van de Burg.
“He he”, zegt mijn geliefde: “de gemeentesecretaris is de
hoogste leidinggevende”.
Vanochtend op 25 april ontstak ik in blinde woede, toen
ik na alweer bot gevangen te hebben, vroeg wie er nu
namens stadsdeel Centrum politiek verantwoordelijk
was. Na nog eens minimaal 10 minuten kwam als
antwoord: van de Burg of Gehrels. Ja maar die zijn van
de gemeente. Ik bedoel de deelraad, dus van Pinxteren
(met een x) of Oranje. Allebei nog nooit van gehoord.
Van Pinxteren zit niet in het systeem, Oranje wel. Bedoelt
u Boudewijn Oranje? Enfin, ook dat spoor leidde tot
niets. Het is niet eens bekend dat het stadsdeel Centrum
ook opdrachtgever is. Laat staan wie van het stadsdeel
verantwoordelijk is. Na 27 min en 29 seconden wist ik
alleen dat Handhaving vandaag (25 april) geen meldingen
aanneemt en alleen voor Koningsdag werkt.
De graffiti van 3 dagen geleden is nog steeds niet
verwijderd, terwijl dat bij een directe melding al na
1 of uiterlijk 2 werkdagen gebeurt.
Hoezo bezuinigen op ambtenaren? Zo snel mogelijk
‘onze’ directe nummers terug en 14020 afschaffen voor
dit soort meldingen en complexe vragen.
Waarom moet het minstens 15 minuten duren voor een
simpele klacht over overlast van touringcars, ook met het
webformulier! En waarom wordt er alleen gehandhaafd
als je elke dag of meerdere keren per dag belt voor dit
soort klachten? Gemeentesecretaris, help, doe iets!
Dit 14020 kost nog steeds 10 x zoveel tijd als de goed
opgeleide en ingevoerde medewerkers die eerder de
burger te woord stonden.
Amsterdammeren

ZOMER 2014
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Vind je ‘draai in’ of geef je ‘draai aan’ deze wereld
Oorlogsgravenstichting, Den Haag 2011

Huis Marseille 14 juni – 7 september

Santa Companhia de Dotar Orphas e Donzellas, Amsterdam 2012

Taco Anema / Het overleg
Portretten van Nederlandse besturen

Nederland bestuurt zichzelf
Annie Romein-Verschoor noemde regentenportretten
‘de meest indringende, de meest onmiddellijke en de meest
verheven weergave van het burgerlijke levensideaal die
wij bezitten’. Uit de groepsportretten die fotograaf Taco
Anema in de afgelopen jaren maakte van Hollandse
besturen komt iets gemeenschappelijks naar voren.
Al die besturen zijn stuk voor stuk op een bepaalde
manier erg Hollands, ook zij die zich met hun
buitenlandse achtergrond inzetten voor hun eigen
landgenoten en cultuur. Ze laten zien dat formeel
overleg in Nederland bijzonder vanzelfsprekend is.
Taco Anema vond zijn inspiratie in het Hollandse
‘poldermodel’, de politieke en bestuurlijke cultuur die wordt
gekenmerkt door overleg en het streven naar consensus.
Anema maakte tussen 2009 en 2014 groepsportretten van
besturen van 85 non-profit organisaties, die uiteenlopen
van besturen van een moskee, een studentengezelschap,
een voetbalvereniging, een moslimvrouwenorganisatie, een
Japanse culturele stichting tot de Industriële Grote Club aan
de Dam.

25 jaar gallery 9 (nine)
Sinds 2013 gevestigd op Keizersgracht 548.
Daarvoor zat de galerie op verschillende adressen
elders in de binnenstad.

Taco Anema maakt zichtbaar dat deze organisaties de
gaten vullen die overheid en bedrijfsleven laten vallen.
Het verhaal van Jamila Talla maakt duidelijk hoe die
bestuurscultuur de Nederlandse samenleving vormt.
Talla klopte als Afghaanse vluchteling jarenlang bij
allerlei instanties aan met ideeën om haar lotgenoten
hulp te bieden. Ze was hiervoor meer dan deskundig: als
voormalig directeur van Unicef in Mazar-i-Sharif was zij
verantwoordelijk voor een hulpprogramma voor vrouwen
en kinderen in de negen noordelijke provincies van
Afghanistan. Pas toen ze haar eigen stichting oprichtte,
werd ze serieus genomen en werd ze ‘gesprekspartner’.
Toen trad ze namelijk niet langer op als mevrouw Jamila
Talla, maar als voorzitster van de Stichting Voice of Afghan
Women met als doel ‘Het opkomen voor de rechten van
Afghaanse vrouwen en het streven naar versterking van
weerbaarheid, zelfstandigheid en zeggenschap van die
vrouwen.’
Zo heeft elke stichting zijn eigen doel. ‘Het bevorderen
van het sluiten van huwelijken van Sefardische joodse
weesmeisjes of jonge dochters met Sefardische joodse

Open Tuinen Dagen Amsterdam
20, 21 & 22 juni van 10 tot 17 uur

De kunstenaars die samenwerken met gallery 9
hebben speciaal voor het jubileum klein werk (25 x
25 cm) gemaakt voor een jubileumprijs van € 250,- .
Ook is de zilveren gallery 9 broche opnieuw in
beperkte oplage uitgebracht. Deze broche is te koop
voor € 150,-

gallery 9 hair studio
www.gallery9hairstudio.nl
06-1159 7453

Keizersgracht 401 www.huismarseille.nl

Stadsdorp Gracht en Straatjes
heeft bijna 100 leden

Stadsdorp Gracht en Straatjes is er voor alle bewoners
van een deel van de grachtengordel, postcodegebied
1016 en 1017, globaal van de Vijzelstraat tot de
Raadhuisstraat en de negen straatjes.

2014 is voor gallery 9 een jubileumjaar!
Het is 25 jaar geleden dat de galerie is gestart door
Nine van Caldenborgh in de Sint Jacobsstraat 9.
Sinds 5 jaar heeft Dick Bouma de leiding.

gallery 9 (nine) 		
www.gallerynine.nl
06-1321 2049		

Uit de portretten van Taco Anema rijst een karakteristiek
beeld op van de onpersoonlijke vergaderingomgeving die
gekenmerkt wordt door steeds dezelfde attributen: koekjes
en koffiekannen vormen de bakens van de vergadercultuur.
De oprichting van een eigen stichting geeft nog altijd
hetzelfde gevoel van trots en onafhankelijkheid dat de
opkomende burgerij in de Gouden Eeuw ervoer.
De portretten die Taco Anema van Nederlandse besturen
maakte vallen in dezelfde iconografische traditie als de
geschilderde Regentenportretten en schuttersstukken uit de
collecties van het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum.

Stadsdorp Gracht en Straatjes is opgericht op
initiatief van bewoners in navolging op het succes van
soort gelijke initiatieven in binnen- en buitenland.
Het doel van de vereniging is om bewoners in de
buurt met elkaar in contact te brengen, elkaar te
leren kennen en goed nabuurschap mogelijk maken.

gallery 9 toont hedendaagse kunst met het
accent op minimalistisch abstract, zowel twee- als
driedimensionaal. Per jaar organiseert gallery 9 zo’n
9 exposities met werk van 2 of 3 kunstenaars.
Tot 28 juni: Joan Costa en James Lambourne!

Bij aankoop in 2014 van een kunstwerk(en) voor
een bedrag van € 1000,- ontvangt u een gratis
behandeling door hairstylist Andy Jee van de in het
souterrain gevestigde gallery 9 hair studio.
Andy heeft als hairstylist ruim 20 jaar ervaring en
werkte in de beste kapsalons van Singapore.
Hij is gespecialiseerd in de behandeling van zowel
Europees als Aziatisch haar. De behandeling bestaat
uit knippen, wassen, hoofdmassage en styling.
Hierbij worden biologische producten gebruikt.

mannen door het beschikbaar stellen van giften; het
bevorderen van joods sociaal en cultureel werk in de
ruimste zin’ luidt bijvoorbeeld het doel van de Santa
Companhia de Dotar Orphas e Donzellas (opgericht in
1615). En de Diaconie van de Kloosterkerk (opgericht
in 1918) heeft als doel ‘barmhartigheid (goed doen) en
gerechtigheid (recht doen) te bevorderen.’

Ruim 25 tuinen openen hun deuren voor het publiek.
Dit jaar in het teken van Nut en Vermaak.

Binnen de vereniging hebben senioren het initiatief
genomen om de sociale cohesie binnen de buurt te
borgen. Zij willen hier blijven wonen en zien het belang
van een goede buur. Voor jongere bewoners, in een
andere levensfase is het net zo belangrijk om de naaste
buur te kennen en er voor elkaar te zijn.
Er zijn inmiddels meer dan 90 buurtbewoners lid
geworden van de vereniging.
Wilt u kennismaken met het stadsdorp, dan bent u van
harte welkom op de maandelijkse buurtborrel in
Café De Pels, Huidenstraat 25 op woensdag 4 juni
van 17.00 tot 18.30 uur.

Bij de aanleg van de grachtengordel in de 17e eeuw werden de
tuinen meestal zó ingericht dat ze nuttig waren. Op de oudste
stadsplattegronden zie je boomgaarden, moes- of kruidentuinen en
bleekvelden aangegeven. Naarmate de bewoners rijker werden werd Het Stadsdorp Gracht en Straatjes heeft een eigen
website met informatie over de buurt en activiteiten:
de siertuin een statussymbool.
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl.
Tegenwoordig is er in de grachtentuinen weer een tendens te
bespeuren tot het verbouwen van groente, fruit en kruiden.
Aan dit verschijnsel wordt op de Open Tuinen Dagen aandacht
Mail: stadsdorpgrenst@gmail.com
gegeven waardoor tuinliefhebbers niet alleen een wandeling
Geen internet? Post is ook welkom op:
kunnen maken langs formele parterres, bijzondere tuinhuizen
en ornamenten, maar ook langs bleekvelden, moestuinen en
Secretariaat Stadsdorp Gracht en Straatjes
fruitbomen.
Keizersgracht 409, 1016 EL Amsterdam
www.opentuinendagen.nl

Stadswandelingen met Hans Tulleners
In de maand juni heeft monumentenkenner en stadsgids
Hans Tulleners weer een reeks wandelingen uitgezet
langs monumentale plekken in oud-Amsterdam.
Op zondagochtend en woensdagmiddag zijn er wandelingen
van twee uur voor slechts 10 euro per persoon, langs hofjes
in de Jordaan, stadspoorten en poortjes, historische cafés of
langs historische huizen van burgemeesters.
Heel bijzonder is een bezoek aan twee, zelden opengestelde,
huizen van Vereniging Hendrick de Keyser, namelijk het
huis van Brienen en het huis Bartolotti.
Het volledige programma, bestaand uit 15 wandelingen,
kunt u vinden op www.amsterdam-inside.nl.
U kunt het telefonisch aanvragen bij Hans Tulleners:
020-622 22 13 of mail: hanstulleners@zonnet.nl

12

ZOMER 2014

BINNENK ANT 66

De sterren zijn louter hele noten. De hemel is de partituur. De mens het instrument. (Christian Morgenstern)

Wijkcentrum d’Oude Stadt

Nieuwe Doelenstraat 55, Tel. 020-638 22 05

Gedurende de zomer met beperkte openingstijden
Wel altijd bereikbaar per mail:
wijkcentrum@oudestadt.nl
En bordevol actuele informatie op:
www.oudestadt.nl
Zaterdag 14 juni demonstratie

HONGKONG, EEN OASE VAN RUST

tegen de afbraak van en
bezuinigingen op buurthuizen,
sportvoorzieningen, (thuis)zorg
en sociale woningbouw.

Op 3 mei jl verscheen een twee pagina’s groot artikel in de
NRC over de vreselijke overlast die inwoners van HongKong
ondervinden van toeristen. Maar liefst 54 miljoen per jaar, en dat
op een inwoneraantal van 7,2 miljoen.

‘Stop de sociale sloop!
Verzet.nu’
De demonstratie begint om 14:00
op het Beursplein. Van daar gaat
de optocht door de binnenstad naar
de Dokwerker op het Jonas Daniël
Meijerplein alwaar de afsluitende
manifestatie zal worden gehouden.
Meer informatie op: www.verzet.nu

Gewoontegetrouw reken ik dat soort getallen uit de krant even na
en het blijkt dat er per jaar 7,5 zoveel toeristen in HongKong komen
als er inwoners zijn. Voor de lol even gegoogeld naar de cijfers over
Amsterdam. Volgens het ATCB kwamen er in 2013 12,7 miljoen
bezoekers naar Amsterdam en ik houd het op 0.8 miljoen inwoners.
Een snelle deling gemaakt en het blijkt dat in Amsterdam bijna 16 keer
zoveel toeristen jaarlijks komen als er inwoners zijn! Waar maken die
mensen in HongKong zich druk over? Wanneer komt de NRC met een
reportage uit de buurt van haar *) vestiging op het Damrak?
*): Hoewel de courant naar eigen zeggen een meneer is,
geeft Van Dalen toch als geslacht aan: m(v).			

Bruno

Nieuws van het
Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging
De reguliere huurverhoging bedraagt per 1 juli dit jaar 4%.
Huishoudens met een bruto jaarinkomen boven de
€ 34.085 kunnen een maximale huurverhoging krijgen
van 4,5% en huishoudens met een inkomen van meer dan
€ 43.602 maximaal 6,5%. Een voorwaarde daarbij is wel
dat de verhuurder een verklaring van de Belastingdienst
moet meezenden met het huurverhogingsvoorstel. De
extra huurverhogingen gelden niet voor geliberaliseerde
huurovereenkomsten. Daar is contractueel meestal een
indexeringsclausule opgenomen. Die is dit jaar 2,5%.
Eind april is de Woonlastenkrant huis aan huis verspreid.
Deze is ook af te halen bij het WSWonen / wijkcentrum
d’Oude Stadt op de Nieuwe Doelenstraat 55.

Woonspreekuur

622 42 88

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.

In deze krant worden de bezwaarmogelijkheden tegen de
huurverhoging helder uiteengezet. Neem ook een kijkje
op www.huurverhoging.nl, waar met het beantwoorden
van een paar vragen duidelijk wordt of er met succes
bezwaar kan worden gemaakt. Op deze site is een standaard
bezwaarschrift te downloaden.
Bezwaar maken kan tot 1 juli, maar als de huurverhoging
niet wordt betaald en de verhuurder heeft het voorstel niet
per aangetekende brief verzonden, moet de verhuurder een
herinnering sturen (rappel). Daarna kan de huurder alsnog
bezwaar maken, maar dan moet er een verzoekschrift bij de
huurcommissie ingediend worden.
Huurders kunnen bij het Huurteam terecht voor advies en
ondersteuning.

Huurteam

421 48 68

Voor vragen over huurprijs- en onderhouds-procedures kunt
het Huurteam Binnenstad bellen.

www.wswonen.nl/centrum
centrum@wswonen.nl

Algemeen nummer stadsdeel Centrum ..... 14 020
Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken en
Openbare Ruimte
............................. 256 35 55
Fout geparkeerde auto’s/touringcars ... 553 03 33
Storing straatverlichting
................ 597 26 26
Sociaal Loket
................................ 256 48 00
Steunpunt Huiselijk Geweld ................ 611 60 22
Meldpunt Horecaoverlast
................ 421 45 67
Meldpunt Overlast te Water
.......... .. 0900 9394
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