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400 jaar GRACHTENGORDEL
door Hans Bergmans

2013 is het jubeljaar van onze stad:
525 jaar Marine, 375 jaar Hortus,
300 jaar banden met Rusland,
200 jaar koninkrijk, 175 jaar Artis,
40 jaar van Gogh Museum,
Rijksmuseum heropend, troonopvolging en, niet in het minst, 400 jaar
grachtengordel.

D

it laatste wordt uitbundig herdacht en Buurtkrant Zeven wil
daar niet bij achterblijven.
Weliswaar wordt nu ‘Grachten 400’
gevierd, maar in 1613 werd pas de
eerste spade in de grond gestoken.
In april van dat jaar aanvaardde de
vroedschap (stadsbestuur) definitief
het plan voor de derde stadsuitleg.
Daar was heel wat aan voorafgegaan.
Door de vloedgolf van immigranten
op het einde van de 16de eeuw was er
grote behoefte aan woningen, maar
de voorhanden zijnde ruimte binnen
de stadswallen kon hier lang niet aan
voldoen. Het stadsbestuur was al jaren
bezig met de voorbereiding van een
uitvoerbaar plan voor de nieuwe
stadsuitbreiding. Dit werd aanzienlijk bemoeilijkt door de ‘voorsteden’,

BUURTBABBEL

Babbelen met je buurtgenoten in
‘De Klepel’, Prinsenstraat 22
Elke laatste maandag van de maand
van 17.00 tot 19.00 uur
• 29 april
• 27 mei
• 24 juni

DE DAMETJES

EIND
REDACTIE

GOED
BEGIN !

beeld: Stadsarchief Amsterdam
De Eenhoorns Sluys - Korte Prinsengracht gezien vanaf de Brouwersgracht

uitgebreide illegale bebouwingen
buiten de stadswallen, waar een belangrijk deel van de bevolking woonde.
De eigenaren hadden rechten opgebouwd en speculanten hadden veel
grond aangekocht. De daaruit voortvloeiende conflicten werden pas na
langdurige procedures opgelost.
Het aanvankelijke plan voor een cirkelvormige omwalling van de stad
werd om technische, juridische en
financiële redenen tot een derde teruggebracht: vanaf ’t IJ tot aan de huidige
Leidsegracht. De verdediging van de
stad speelde een belangrijke rol, zodat
eerst de nieuwe fortificatie werd aangelegd. Deze kwam te liggen langs
de nieuw te graven Singelgracht. Het
nieuwe gebied moest gerooid worden
om er grachten, straten, marktpleinen
en bruggen aan te leggen. De Jordaan
(toen ‘t Nieuwe Werck geheten) werd
bebouwd volgens het bestaande patroon van evenwijdige sloten. De
overlast gevende bedrijven, zoals leerlooierijen en lakenververs, werden naar
de Jordaan overgeplaatst. De nieuwe
grachten werden volgens een strakke
geometrische vorm aangelegd.
Na voltooiing van de nieuwe vestingwal
kon de bestaande wal bij de voormalige
stadsgracht (de ‘smalle Herengracht’)
worden geslecht en werd begonnen
met de verbreding van de Herengracht.
De publieke werken, nodig voor de realisering van de ambitieuze plannen,
moesten deels gefinancierd worden
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door grondopbrengst. Er werd een gedetailleerde kaart gemaakt met oppervlaktes en ligging van de aangeboden
percelen op de Herengracht. Dit was
nodig om de eerste veiling van de
kavels in januari 1614 plaats te laten
vinden en zodoende de geldstroom op
gang te brengen. De daaropvolgende
fasen van het uitbreidingsplan waren
het graven van de Prinsengracht in
1614, gevolgd door de Keizersgracht
een jaar later. Hierbij werd door de
overheid een scheiding van economische en sociale functies nagestreefd.
In de Jordaan kwam een menging van
wonen en werken, terwijl de Herenen Keizersgracht voornamelijk werden
bestemd voor welgestelde inwoners.
Dit begin van de stadsuitbreiding zou
uitgroeien tot een stedenbouwkundig,
waterbouwkundig en architectonisch
meesterwerk. Deze stadsaanleg riep
zowel toen als nu grote bewondering
op bij binnen- en buitenlandse bezoekers. Het heeft enige tijd mogen
duren, maar in 2010 werd de grachtengordel door UNESCO uitgeroepen tot
ons jongste Cultureel Werelderfgoed.
Voor diegenen die zich
willen verdiepen in de
fascinerende geschiedenis
van de 17de eeuwse
stadsuitbreiding is
‘De grote uitleg van
Amsterdam’ van J.E.
Abrahamse een aanrader.

Stadsdorp Buurt 7 in oprichting

Werkende weg van start
door Ina Wilbrink

‘Genoeg gepraat, we gaan er gewoon werkende weg aan
beginnen’, dat is de belangrijkste conclusie van de
eerste bijeenkomst in 2013 van de initiatiefgroep
Stadsdorp Buurt 7.

D

e bomen groeien niet meer tot in de hemel, de overheid
kan niet meer in alles voorzien en voor de voorzieningen die wel beschikbaar zijn, kan de eigen bijdrage
pittig oplopen. Het idee van een eigen ‘dorp’ in de stad waar
buurtgenoten wat meer omzien naar elkaar, nuttige informatie uitwisselen en dingen samen slim organiseren,
spreekt dan ook velen aan. Het voorbeeld van Stadsdorp
Zuid, door Henny Brouwer in vorige Buurtkranten al toegelicht, inspireert steeds meer wijken en buurten tot eigen
initiatieven. Stadsdorp Nieuwmarkt ging in december van
start en in zes andere buurten wordt de haalbaarheid onderzocht, waaronder nu ook onze eigen buurt.
De activiteiten van de voortrekkers in de Apollo- en Prinses
Irenebuurt waren bij de start drie jaar geleden vooral gericht
op ‘nuttige’ zaken: het stimuleren van ‘modern nabuurschap’
en het afsluiten van voordelige contracten met betrouwbare aanbieders van kluswerk, computerhulp, thuiszorg
en wijkverpleging of van lekkere en gezonde maaltijden.
In de praktijk bestaat er voor sociale activiteiten minstens evenveel belangstelling.
Het dorp kent inmiddels acht
succesvolle kringen, rond gemeenschappelijke interesses
zoals bridgen, wandelen,
koken, uit eten gaan of samen
naar Tuschinski voor de rechtstreekse operavoorstellingen
vanuit de MET. Daarnaast
zijn er de contacten binnen
de tien ‘Binnenbuurten’. Veel
mensen blijken het op prijs te
stellen hun straat- of buurtgenoten beter te leren kennen
betrouwbaar
en dat leidt soms ook weer
en voordelig
tot vormen van nabuurschap.
Bijvoorbeeld: een boodschap
kluswerk
meenemen of de hond uitbeeld: Dreamstime.com
laten, een oogje in het zeil
houden bij afwezigheid of

Stadsdorp wil het
‘modern nabuurschap’ stimuleren

beeld: Dreamstime.com

ondersteuning bij een bezoek aan arts of ziekenhuis. Alle
activiteiten komen voort uit initiatieven van de leden en
worden door henzelf gerund. Het dorp in Zuid telt na drie
jaar circa 300 leden; de inkomsten uit hun maandelijkse
bijdrage van d 7.50 per persoon (met korting voor samenwonenden) dekken ongeveer de apparaatskosten en een
bescheiden vergoeding voor de parttime coördinator. De
meeste leden zijn 60 plussers, maar met name het nabuurschap blijkt ook voor jongere buurtgenoten van belang,
want ziektes en andere calamiteiten kennen nu eenmaal
geen leeftijdsgrenzen. Vooral onder jonge gezinnen stijgt
de animo voor deelname aan het stadsdorp.
Met dat alles is Stadsdorp Zuid een voorbeeld dat inspireert tot navolging, maar het is wel een voorbeeld voor de
mensen en de omstandigheden daar in Zuid. Elk stadsdorp
in oprichting staat voor de uitdaging werkende weg zelf uit
te vinden wat past bij de mensen en de omstandigheden in
de eigen buurt. In Buurt Zeven bestaat de groep die aan die
uitdaging begint nu uit ongeveer 20 belangstellenden.
Prioriteit ligt voorlopig bij verdere verkenning van de
wensen en ideeën die in de buurt leven. Om daarbij vanaf
het begin zoveel mogelijk buurtgenoten te betrekken,
wordt ook gewerkt aan de opzet van een eigen website.
En natuurlijk blijft ook de Buurkrant u informeren over de
voortgang van Stadsdorp Buurt 7 in oprichting.

Herenstraat 16 a1015 CA Amsterdam a020 3303800

Internationale keuken en 7 dagen per week geopend
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BENEFIETCONCERT
door Marijke Winnubst

De in Trier geboren concertmeester
en violiste Monika Geibel heeft haar
professie, op een paar kleine
muziekprojecten na, voorlopig
ingeruild voor het fulltime moederschap.

Z

e heeft drie kinderen waarvan de
oudste gehandicapt ter wereld
kwam. Hannah Sophie ziet er op de
foto schattig uit. Niets wijst op een
meervoudige complexe handicap. Maar
onder haar rode staartje en blauwe
kijkers zitten miljarden hersencellen,
die geen enkel contact maken met
haar gezonde sterke lichaam waardoor ze functioneert op het niveau
van een baby van drie maanden. ‘Zes
weken na haar geboorte vermoedde ik
dat er iets mis was, maar het duurde
tien lange maanden voordat de medische stand mijn vrees bevestigde’, zegt
Monika zonder bitter te zijn. ‘Het heeft
geen zin om te speculeren over het
hoe, wanneer en waarom. Het heden
en de toekomst zijn belangrijker, we
moeten al onze energie gebruiken om
te zorgen dat ze nú gelukkig is. Mijn
dochter is 12 jaar en weegt 30 kilo, dat
is zwaar voor iemand die immobiel is
en bovendien aan epilepsie lijdt.’
Twee jaar geleden heeft ze samen met
ouders die eenzelfde last dragen én
een aantal ‘professionals’ Stichting Ark
opgezet. Een non-profit organisatie om
kinderen die buiten bestaande reguliere opvang vallen een huis te geven,
dat voorziet in hun speciale noden. De
opvang stoelt op drie pijlers :
• liefhebbende zorg van één op één,
• ontmoetingsplaats voor de kinderen
onder elkaar,
• het ouderwetse nabuurschap

Hannah Sophie met haar moeder Monika 		

Voorlopig hebben ze een ruimte in de
Watergraafsmeer bij een particulier
waar acht kinderen worden opgevangen.
Toch zijn ze nu op zoek naar een grotere
ruimte omdat de kinderen ouder worden
en er een wachtlijst is ontstaan.
‘Er is in die twee jaar zoveel bereikt’,
vertelt ze vol enthousiasme dat zo
aanstekelijk werkt dat het moeilijk is
neutraal te blijven ‘niet alleen op financieel gebied maar ook als het gaat om
aandacht en empathie van buurtbewoners en vrienden.’
Op de eerste verjaardag van Ark, afgelopen jaar, werd het benefietconcert
in de Amstelkerk een hartverwarmend
succes.(Zie het filmpje onderaan dit artikel)
‘Het mooiste concert dat ik heb meegemaakt. De sfeer was ongeëvenaard,
als een grote familie. Hapjes, drankjes,
bloemen, musici, het lenen van de
vleugel, en zelfs de foto’s, het filmpje
en drukwerk was liefdadigheid uit onze
buurt.‘
Als moeder en ervaringdeskundige
vindt ze het belangrijk haar liefde en
kennis te delen, te beginnen met jonge
kinderen. Daartoe heeft ze samen met
een ‘juf’ van de Burghtschool een les

EIND REDACTIE – GOED BEGIN !
Meestal mag u de cryptische teksten van ‘de dametjes’ zelf
decoderen, dit keer is een toelichting op zijn plaats. Want zij
spreken over het afscheid van Rita Tingen en Theo Vos, die
negen jaar lang samen de verantwoordelijkheid droegen voor
eindredactie en productie van onze krant. Ze verzorgden 35
nummers, waaronder 6 extra dikke en bewerkelijke eindejaarsnummers. Daarbij nam Theo – alias Foxx - bovendien ook
regelmatig de foto’s voor zijn rekening. Hoeveel werk ze samen
hebben verzet werd pas duidelijk toen ze het uitwerkten in hun
overdrachtsdocument. Rita en Theo bedankt voor al jullie (vrijwillige) inzet en geniet samen van de welverdiende vrijheid!
En welkom aan onze nieuwe eindredacteur Gemma Crijns en
Hans Bergmans, vanuit de zijlijn van de acquisitie en zijn bijdragen over buurthistorie, nu ook toegetreden als redactielid.
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foto: Marijke Winnubst

ontwikkeld waarin de kinderen verschillende rollen spelen en er gepraat
wordt over hoe het is en voelt om gehandicapt te zijn of om ze te helpen.
‘Het was een groot succes en de
reacties van de kinderen waren geweldig. De kinderen van de Burght- en
Eilandenschool hebben zelfs tijdens de
Avondvierdaagse één euro per gelopen
kilometer voor Ark opgehaald.’
Natuurlijk sluit Buurtkrant Zeven
(naast zo’n vijfentwintig winkels en
particulieren uit onze buurt) zich aan
om dit burgerinitiatief te steunen. In
plaats van naar de geplande redactievergadering gaat de redactie samen
naar het volgende concert. Gaat u ook
mee? Dan zien we elkaar op het:
BENEFIETCONCERT 06/04 om 20:15 uur
in de Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 126
KAARTJES: 25,- euro, te bestellen via:
arkspecialevents@gmail.com of 020-7780894
PROGRAMMA:
W.A. Mozart, Divertimento in D Groot, KV 136
F. Chopin, Grande polonaise brillante precedee d’un
Andante spianato Op.22
A. Dvorak, Piano Quintet Nr. 2 in A Groot, Op. 81
Om de stichting verder te steunen met periodieke
giften is er ook een ‘Club van 100’ en ‘Vrienden van de
Stichting Ark’ .
Zie voor meer informatie www.arkstichting.nl
Filmpje concert Amstelkerk:
www.youtube.com/watch?v=ypJsxkXmr7g

UITZWAAIEN
Ooit leerde ik dat plannen vooral geschikt zijn om snel te begrijpen dat
alles anders moet. Nietsvermoedend
kondigde ik een tijdje geleden bij
de redactie mijn plan aan, om na
25 jaar, bij nummer 100, met mijn
columns te stoppen. Dat zou het
aanstaande septembernummer zijn.
Inmiddels zijn mijn plannen veranderd. Ik ga zeer binnenkort Europa
te voet verkennen, de maat nemen
en beleven.
Wie drastische plannen heeft, moet
wel eerst een paar schepen achter
zich verbranden. Ik bezit bijvoorbeeld een huis. Daar wonen behalve
mijn vrouw en ik ook twee poezen. Zij
houden niet van wilde plannen. De
plotselinge versnelling komt omdat
mijn huis zich vrijwel vanzelf heeft
verkocht, terwijl de huizenmarkt plat
ligt.
Mijn vrouw deelt mij bovendien mee
dat ze de voetreis voor ons samen
een prachtidee vindt. Ook biedt zich
bijna onmiddellijk een oppas aan
voor onze poezen, en zo stellen wij
een vertrekdatum vast: wij gaan per
1 mei op pad, om te beginnen naar
Zuid-Italië.
Als klap op de vuurpijl kondigt de
koningin plotseling aan dat ook zij
ermee gaat stoppen, ‘maar niet
helemaal’, heeft ze gezegd. Eerst
wil ze nog één keer met zijn allen
feestvieren. Dan krijgen we een
vierde koning Willem en Maxima
als koningin. Een koning zal nog
wennen worden na ruim een eeuw
koninginnen.

Straatgeluiden
door Els Willems en Frank Bakker

S

ommige levendige straatgeluiden van weleer zijn verdwenen. Geen paardenkarren meer en ook geen creatieve geluiden (hóedendozén!) van de
straatventers meer. Wel slaat de vertrouwde Westertoren nog steeds elk kwartier,
al hebben nieuwe bewoners ooit geprobeerd hier een eind aan te maken.
Nieuwe geluiden kunnen ergernis opwekken: geluiden van versterkte muziek,
van vliegtuigen die juist bij harde zuidwestenwind over de binnenstad vliegen,
van de stadsreiniging, van bierfietsen en brommertjes met jongeren met teveel
testosteron, van een ongeduldig toeterende automobilist, van toeristen met de
onvermijdelijke rolkoffer.
Ieder heeft zijn eigen ergernis. Kunnen we er wat aan doen? Of hoort het bij het
wonen in het centrum van Amsterdam?
Hieronder de ergernis van een buurtbewoner, die er wat aan wil doen.

Muziekoverlast

Sinds enige jaren worden wij in het centrum getrakteerd op Oost-Europese
‘artiesten’, die op straat hun klaagmuziek ten gehore brengen.
Ik spreek slechts over de buurt waar ik zelf woon, de westelijke grachtengordel .
Ik heb geen artistiek oordeel over muziek. Daar ben ik niet toe bevoegd.
Maar wat wij en de buurtbewoners vooral s’ zaterdags ongewild moeten aanhoren is onderworpen aan art. 2.49 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
In het kort komt het er op neer, dat niet langer dan 30 minuten muziek mag
worden gemaakt. Onze Oost-Europese vrienden hebben daar wat op gevonden. Zij wisselen elkaar af. Zij spreken af wie waar staat en dan ruilen ze
na 30 minuten van plaats.
Op de eerste plaats is dat een ondergraving van de wezenlijke bedoeling van
de APV door deze vooropgezette, planmatige aanpak met als enig doel de uitvoering van art. 2.49 te ondermijnen.
Op de tweede plaats is dit ‘optreden’ in feite een gecamoufleerde vorm van
bedelarij. Bedelarij is in Amsterdam verboden. Dus is er ook op deze grond
sprake van overtreding van de APV. De nieuwe Buurtregisseur Haarlemmerdijk
ziet in dit wisselen onvoldoende grond om in te grijpen. Ik zie dat wel.
Ik vraag een ieder, die mijn standpunt deelt, mij dit per mail te laten weten.
Bij voldoende support zal ik mij namens belanghebbenden tot de gemeenteraad wenden
met het verzoek tot handhaving. Email: fajbakker@gmail.com

Ik kijk vast vooruit. Ik schrijf deze
column in januari. Als u dit leest is
het maart. Anderhalve maand later
is het zover. We vertrekken. De halve
wereld zal dus bij ons vertrek op de
Dam staan. Het is aardig van de majesteit om ons te komen uitzwaaien,
maar het lijkt mij overdreven om ook
alle regerende koningshuizen uit te
nodigen. Onvermijdelijk staat ook de
wereldpers op de Dam. Wij zwaaien
natuurlijk ijverig terug. Maar je zult
zien dat we vanwege de beveiliging
niet eens met een rugzak op de Dam
mogen komen. Dan is het uitzwaaien
voor niets en dat zou toch jammer
zijn.
Peter Vos
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Mantelzorglunchroom
in Amsterdam Centrum

Bent u mantelzorger in het stadsdeel
Centrum, dan bent u van harte welkom
op de gratis maandelijkse mantelzorglunches in het Claverhuis.
Elke maand staat er een thema rondom de mantelzorg centraal, waarbij u
vragen kunt stellen aan deskundigen.
Ook ontmoet u andere mantelzorgers,
kunt u uw problemen delen en genieten van een heerlijke lunch. HB
Data en tijd : 21 maart, 25 april, 23 mei,
11 juli, 19 september, 24 oktober en
21 november van 11.30 – 13.30 uur.

Kijk op www.wswonen.nl/centrum/shortstay/

Hierop kunt u – al dan niet anoniem–
melding maken van een adres waarvan
u denkt dat het er niet pluis is. Voor
de buurt kan het oneigenlijk gebruik
van appartementen door steeds wisselende gasten een bron van overlast
worden ten aanzien van afvoer van huisvuil, geluidsoverlast en brandgevaar.
In het voorjaar zal deze bundeling van
klachten worden voorgelegd aan de
beleidsmakers van B&W.
Maar ook de gemeente zelf heeft een
online meldpunt, Zoeklicht, om woonfraude te melden. www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving/wonen/opsporingwoonfraude/ of telefoon 14020

De mantelzorglunches worden mogelijk
gemaakt door Stadsdeel Centrum en
uitgevoerd door Markant, Centrum voor
Mantelzorg.

Hier kunt u niet alleen overlast melden
maar ook vermoedens uiten over een
verhuurder die in overtreding is en de
regels aan zijn laars lapt. Na serieuze
signalen komt een handhavingsteam in
actie binnen 24 uur.
Wethouder Freek Ossel wil dat alles
op alles wordt gezet om te voorkomen
dat er steeds meer huizen worden onttrokken aan normale bewoning, en dat
er branden uitbreken zoals afgelopen
zomer op de Nieuwezijds Voorburgwal.
Om dit te signaleren heeft hij de steun
van de burger nodig. MW

Het thema op 21 maart a.s. is: wat kan het
Sociaal Loket voor u doen?

Belangrijke informatie voor

Waar? - Het Claverhuis, Het Huis van de
Buurt Jordaan en Gouden Reaal,
Elandsgracht 70.
Telefonisch aanmelden tot twee dagen van
te voren bij Markant 020-8868800
Tussen 08.30 – 17.00 of
per e-mail: info@markant.org

Spreker: Dorine Verdurmen, loketadviseur
Stadsdeel Centrum.

Meldpunt overlast

short stay

Aanvullend op het artikel in het decembernummer 2012 Amsterdam ’Global’
én multicultureel, waarin het short
staybeleid van de gemeente onder de
loep werd genomen, het volgende:
Wijksteunpunt Wonen heeft een pagina
ingericht voor het melden van overlast
bij short stay situaties.

Bent u in het bezit van een rijksmonument of huurt u dit? Vanaf 2012
moet de WOZ-waarde met 7% verlaagd
worden.
Het Gerechtshof in Den Haag heeft de
gemeente Amsterdam veroordeeld om
de WOZ- waarde met 7% te verlagen
omdat ‘monumenten óók nadelen
hebben’.
Voor de belastingaangifte moet men
sinds kort 60% van de – nu met 7% verlaagde – WOZ-waarde aangeven.
Omdat een aantal belastingen gekop-

www.ch-ontwerp.nl

?

Frans Vermeer
fransvermeer@quicknet.nl

m m m m m m
AMATEURFOTOGRAFEN
PAK UW KANS om in één keer
een beroemdheid te worden in uw
eigen Buurt Zeven. Door foto’s te
maken die geplaatst worden bij
de verschillende artikelen in deze
krant. Het is wel vrijwilligerswerk.
Geïnteresseerd?
Meldt u aan bij Gemma Crijns.
Email: gcrijns@xs4all.nl

rijksmonumentbezitters

Ontwerp nodig?

mijn logo

peld zijn aan de WOZ-waarde, is er nog
extra voordeel te behalen.
Weet u niet hoe een bezwaar in te
dienen? Stuur mij een mail en ik zend
u een voorbeeld.

boeken | logo’s | huisstijlen
| uitnodigingen | advertenties |
brochures | flyers | webdesign
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beeld: dreamstime.com

Kom langs en ervaar

onze sappen en
tussendoortjes
Gezond en
I OO % vers!

openingtijden:
maandag en zaterdag 10:00 - 18:00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur
telefoon: 0684919800
web: www.simosjf.com
Korte Lijnbaanssteeg 4 1012 SL Amsterdam

Drukkerij Bevrijding bv
Elementenstraat 14
1014 AR Amsterdam
T (020) 623 85 01
F (020) 623 72 48
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Redactieleden
Hans Bergmans		
Henny Brouwer		
Peter Vos			
Ina Wilbrink		
Els Willems		
Marijke Winnubst		
Eindredactie
Kopij adres:
Gemma Crijns		
Prinsengracht 203 k
1015 DT Amsterdam
gcrijns@xs4all.nl

tel. 624 00 34
tel. 420 26 16
tel. 627 8036
tel. 624 49 48
tel. 622 64 37
tel. 623 06 05

Lunchpauzeconcerten van april tot oktober, bijna wekelijks
Aanvang steeds om 13.00 uur | toegang vrij

CANTATEDIENSTEN | toegang vrij
zondag

10 maart 19:00 uur

BWV 244 Matthäus-Passion

vrijdag

29 maart 19:30 uur

BWV 245 Johannes-Passion

zondag

28 april 19:30 uur

Mozart KV 427 Grote Mis in C

Uitvoerenden: Het Westerkerkkoor, Bach Orkest en solisten o.l.v. Jan Joost van Elburg

tel. 422 64 16

Advertenties
Hans Bergmans		
tel. 624 00 34
e-mail: hans@wbergmans.nl
Bezorging
Sophie Josephus Jitta

tel. 622 72 72

Wijkraadsleden
Henny Brouwer		
Eveline van Nierop		
Ruth Oria			
Els Willems (duo)		

tel. 420 26 16
tel. 623 55 01
tel. 622 10 52
tel. 622 64 37

Drukker en Lay Out
Drukkerij Bevrijding, Amsterdam, oplage 5.000
CH Grafisch Ontwerp www.ch-ontwerp.nl
Rekeningnummer ING 234 15 76 t.n.v.
BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam
Penningmeester: Henny Brouwer

LEZING: DE KUNST VAN HET TWIJFELEN
16 APRIL OM 20:00 UUR | toegang vrij
Prof. dr. Mirjam van Veen in de Westerkerk verzorgt een lezing met als titel
‘De kunst van het Twijfelen’. Ds. Fokkelien Oosterwijk is deze avond gespreksleider en na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
De ideeën van Sebastian Castellio (1515-1563), humanist, calvinist en vrijdenker
staan centraal.
MUZIEK: WOUT OOSTERKAMP ZINGT ZIJN FAVORIETE
23 APRIL OM 20:00 UUR | toegang vrij
Bas-baritonWout Oosterkamp zingt al veertig jaar in de Wester.

Zie het volledige programma op

LIEDEREN

www.westerkerk.nl

Buurtspreekuren openbare ruimte
Binnenkort start stadsdeel Centrum met spreekuren bij u in de buurt. Op deze
spreekuren kunt u ideeën, vragen of problemen over de openbare ruimte inbrengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het schoonhouden of het onderhoud van
de openbare ruimte.
1012

data spreekuren westelijke binnenstad

data spreekuren postcodegebied

Volgende krant - juni 2013
Sluitingsdatum advertenties - 15 april 2013
Kopij voor 15 april sturen naar de eindredactie

In de westelijke binnenstad zullen de
spreekuren maandelijks plaatsvinden bij het
SOOJ in de Tichelstraat en het Claverhuis aan
de Elandsgracht.

In postcodegebied 1012 zullen de spreekuren
maandelijks plaatsvinden.

De redactie van BUURTKRANT ZEVEN acht
zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de gepubliceerde artikelen

locatie sooj

Tichelstraat 50,

Elke eerste maandag van de maand,
van 11.00 tot 12.00 uur.
locatie claverhuis

DAG RITA !

foto: Dreamstime.com

WESTERKERK AMSTERDAM

COLOFON

DAG THEO !

Elandsgracht 70,

Elke eerste vrijdag van de maand,
van 15.00 tot 16.00 uur.
contact

Voor vragen over het spreekuur en/of de
openbare ruimte in de westelijke binnenstad
kunt u contact opnemen met:

locatie kantoor straatmanager

Dirk van Hasselsteeg 5,
Elke eerste woensdag van de maand,
van 09.00 tot 10.00 uur.
contact

Voor vragen over het spreekuur en/of de
openbare ruimte in postcodegebied 1012
kunt u contact opnemen met:
Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl,
tel. 06-51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl,
tel. 06-28883440
klachten openbare ruimte

Anatashia Kemnaad, akemnaad@centrum.
amsterdam.nl, tel 06-8363911 of
Immelien Visser,
ivisser@centrum.amsterdam.nl, tel. 06-51399583

MIJN DOELGROEP
WOONT IN BUURT 7

Klachten over de openbare ruimte kunnen
ook te allen tijde worden gemeld bij de
klachtentelefoon tel.2563555, of
via de website www.centrum.amsterdam.nl

WAAROM ADVERTEER
JE DAN NIET IN
BUURTKRANT ZEVEN!

Voor informatie mailt of belt
u met Hans Bergmans
Email: hans@wbergmans.nl
Telefoon: 6240034
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NUTTIGE NUMMERS | BUURTKRANT ZEVEN
ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie			
Politie niet spoedeisende zaken (€ 0.14 p/m)			
Aangifte diefstal					
Centrale doktersdienst (werkdagen) 				
Centrale doktersdienst (dag en nacht)			
Eerste Hulp O.L.V.G. 					
Landelijke Geneesmiddelen Infolijn (10.00-16.00 uur) 		
GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Gemeente Amsterdam		
Voorlichtingscentrum Gemeente Amsterdam			
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht				
Info Stadsdeel Centrum					
Klachten bestrating					
Milieudienst Geluidsoverlast - handhaving terrassen		
Milieudienst (klachten filmopnames)				
Openbare verlichting / Dynamicom - KimDivv@amsterdam.nl		
Meldpunt discriminatie					
Meldpunt extreme overlast binnenstad			
Meldpunt overlast te water - www.waternet.nl - 24 uur per dag
Waternet o.a. Putzuigdienst en Storingen 			
Milieu klachtenlijn					
Reiniging – grofvuil, vragen en klachten & Reinigingspolitie		
Horeca klachtentelefoon - 24 uur per dag			
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 			

112
0900-88 44
020-559 88 44
020-592 34 34
088-30030 600
020-599 30 16
0800-099 8877
14 020
020-624 11 11
020-553 05 21
020-256 44 44
020-551 95 55
020-551 34 56
020-256 44 57
020-597 26 26
020-638 55 51
020-256 44 42
0900-93 94
0900-93 94
020-620 79 76
020 5519555
020-421 45 67
0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Wijkcentrum d’Oude Stadt				
Kindertelefoon [gratis] 					
Bureau Rechtshulp					
Sociaal Raadslieden: d’Oude Stadt - Blankenberg Stichting		
Stopera				
Amsterdams Steunpunt Wonen				
Huurspreekuur d’Oude Stadt				
Huurteam Binnenstad					
Thuiszorg Amsterdam					
CentraM-voorheen Blankenberg Stichting			
Blokkeren bankpassen en pincodes				
Dieren Ambulance					
Ongedierten Bestrijding GG&GD				
Geluidoverlast Schiphol					
Bureau Brandveiligheid					
BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord - Roeland Plugge
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - Immelien Visser
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl
Buurtregisseur Stadshart Noord, Harm Versloot 			
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks			
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, Piet Zwaneveld 		
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

020-638 22 05
0800-04 32
020-520 51 00
020-344 51 20
020-552 25 37
020-523 01 30
020-638 22 05
020-421 48 68
0900-95 51
020-557 33 33
0800-03 13
020-626 21 21
020-555 56 00
020-601 55 55
020-555 66 66
06-51 71 45 79
06-51 39 95 83
06-53 19 72 27
06-20 03 52 25
tel.nr. geheim

ACTIVE CLUB
A M S T E R D A M

Fit worden en afvallen op een
verantwoorde wijze vraagt om
deskundige begeleiding. Bespreek
daarom uw wensen en doelen met
onze personal trainers.
De sfeer, de muziek, het tempo en
niveau worden afgestemd op uw
wensen. Active Club inspireert en
motiveert in een luxe omgeving
met sauna en zwembad.
Altijd trainen met uw personal
trainer kan in Active Club al vanaf
€ 15,00 per training.

aanbieding*
5 x trainen met
personal trainer
voor C 59,95
www.activeclub.nl
Damrak 1-5 Victoria hotel
020-6200522
Amsterdam @activeclub.nl
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