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Nu ook te lezen op www.oudestadt.nl

Bij het afscheid van een
eigenzinnige linksbuiten
door Ina Wilbrink

Terwijl de straten in onze buurt in
de aanloop naar de troonswisseling
steeds meer oranje kleurden,
beleefde de Buurtkrant alvast haar
eigen wisseling van de wacht: het
vertrek van Peter Vos.

JUNI 2013 NUMMER 99

Ja,

a een ononderbroken reeks van 99
columns staat in dit nummer dan
echt zijn laatste bijdrage als onze vaste
linksbuiten op pagina vier. Een unieke
prestatie en een goede aanleiding om
ze nog eens allemaal door te nemen
en de voorpagina in te ruimen voor een
kleine nabeschouwing.
Bij zijn aantreden eind 1984 schrijft
Peter Vos aanvankelijk gewoon als
wijkraadslid over zaken als IJ-oevers,
parkeergarages of handhavingsbeleid.
Maar zijn stukken bevatten zoveel speciale openingszinnetjes, filosofische
terzijdes en zijsprongen naar klassieke
oudheid, psychologie of wereldliteratuur dat duidelijk is dat we hier met
een bijzonder redactielid te maken
hebben. Al snel klaagt hij zelf dat collega-redactieleden hem niet serieus
nemen omdat zijn stukjes te ‘leuk’ zijn.

BUURTBABBEL

Babbelen met je buurtgenoten voor de
laatste keer in De Klepel, Prinsenstraat 22.
Ien heeft De Klepel verkocht en de nieuwe
eigenaar gaat verbouwen. Daarna elke
laatste maandag van de maand in ’t Kalfje,
Prinsenstraat 5, voortaan vanaf 17.30.
27 mei De Klepel 17.00-19.00 uur
24 juni ‘t Kalfje vanaf 17.30 uur
29 juli ‘t Kalfje vanaf 17.30 uur
26 aug. ‘t Kalfje vanaf 17.30 uur

dat is Peter
foto: Ella

Peter is het daar niet mee eens, hij
gebruikt humor juist om er dodelijk gif
mee toe te dienen.
Dodelijk kan zijn gif inderdaad zijn,
vooral als hij zich later helemaal toelegt op de columnvorm. Zijn vaste
plaats linksbuiten op pagina vier geeft
de vrijheid om zich niet te houden aan
de eis dat onderwerpen ‘buurtgerelateerd’ zijn. Wel houdt hij zich aan de
maximale omvang van zijn column. Die
schijnt zelfs zo in zijn systeem te zitten,
dat zijn tekstverwerker na het 324ste

peter wandelt
weg..

krabbelt op!

de anderen, maar vanwege de hypocrisie van hun redenaties’. Aangezien
het CDA in Amsterdam doorgaans in
de oppositie zit, weet hij zich prima te
behelpen met burgemeesters, commissarissen van politie, wethouders
en deelraadofficials.
Herhaaldelijk eindigt zo’n betoog met
een verwijzing naar Cassandra, de
Trojaanse koningsdochter, door de
goden veroordeeld om de waarheid te
spreken, maar door niemand geloofd
te worden. Toch zijn Peters stukken
niet echt zwartgallig, daarvoor
bevatten ze teveel relativering
en zelfspot en een - ondanks
alle manco’s - te hardnekkig
vertrouwen in de corrigerende werking van democratie.
Of het nu gaat om wijkraad ,
stadsdeel, gemeente, provincie, Tweede Kamer of Europa,
hij laat geen kans onbenut om ons op
te roepen tot een gang naar de stembus.

“Schrijven vind ik leuk en
spannend: kijken wat er nu
weer uit men pen vloeit.”

De Dametjes
Marijke

beeld: Ella Kruzinga

N

woord vanzelf een punt zet. Maar dat
wil niet zeggen dat het schrijfproces
ook vanzelf gaat. Herhaaldelijk maakt
hij de lezer deelgenoot van de hobbels
onderweg. Allereerst zijn diep gewortelde neiging tot langdurig uitstel en
vervolgens moet hij vaak al schrijvend
nog ontdekken waartegen hij nu weer
eens van leer zal trekken. ‘Jan Peter’
en andere CDA-politici zijn eigenlijk
zijn favoriete slachtoffers, bekende hij
ooit: ‘niet omdat ze slechter zijn dan

Hoe het met Peter en zijn vrouw verder
gaat op hun voetreis naar Rome kunnen
we volgen op hun blog. Welke invulling zijn opvolger Marijke Winnubst
gaat geven aan de plaats die hij vrijmaakt, blijft gewoon te lezen op de
vertrouwde plek links op de vierde
pagina.
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Wijkcentrum d’Oude Stadt bedreigd

Nieuwe Buurtoverleggen
door Els Willems

door Els Willems

Ons Wijkcentrum ligt al langer onder vuur! Maar naast
de bezuinigingen en het tegelijkertijd opleggen van
nieuwe taken dreigt er nu ook nog een verhuizing. De
wijkraad is het bestuur van de Stichting Wijkcentrum
d’Oude Stadt en bestaat uit vrijwilligers. Bij ons staat
de burgerparticipatie voorop; de portefeuillehouder,
Rengelink, wil meer opbouwwerk, meer ondersteuning
van de zwakkeren in de samenleving. Wij vrijwilligers
zijn echter geen opbouwwerkers.

H

et Wijkcentrum is nu, samen met het Wijksteunpunt
Wonen, gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat 55. Dit ligt
midden in het gebied waarover het Wijkcentrum gaat. De
ruimte is op de begane grond, op een hoek met glas rondom
en is mede daardoor zeer toegankelijk. Deze fantastische
locatie zouden we moeten verlaten om ingekwartierd te
worden in buurthuis de Boomsspijker aan de Recht Boomssloot. Die plek ligt niet centraal en is slecht met openbaar
vervoer bereikbaar. De heer Rengelink wil ons daar graag
hebben omdat de gemeente eigenaar is van dat pand en
onze huidige plek wordt gehuurd. De huur is echter laag
en de Boomsspijker moet verbouwd worden voor e 400- á
450.000 Nu hebben we 160 m2, straks 65 m2 , bovendien op
de eerste etage. Minder ruimte en minder toegankelijk dus.
Medegebruikers zullen de professionele organisaties Centram en Ysterk zijn, daarvoor moet in ieder geval verbouwd
worden. We werken wel samen, maar hoeven niet in één
gebouw. Deze organisaties werken meer van negen tot vijf,
terwijl bij ons de avonden belangrijker zijn. Dan vergaderen de verschillende werkgroepen, er worden buurtkranten
gemaakt en er wordt ruimte verhuurd, ook voor cursussen.
Een groot verschil tussen beide ruimtes is het beheer. In de
Doelenstraat doen we alles zelf, het koffiezetten, de sleutel
regelen, etc. In de Boomsspijker is professioneel beheer,
waardoor de avondactiviteiten bemoeilijkt worden.
De doelstelling van het Wijkcentrum: verbetering van
het woon- en leefklimaat, is gebaat bij laagdrempelige
toegankelijkheid. Daaraan voldoet de Doelenstraat heel
goed. Er is gemakkelijk informatie te krijgen door even
binnen te lopen, de gemeentelijke stukken in te zien en
deskundig personeel te raadplegen. In de Boomsspijker is die toegankelijkheid minder. Bovendien zullen
er ongetwijfeld vrijwilligers afhaken, terwijl die bij een
zich terugtrekkende overheid, steeds belangrijker worden.

De commissievergadering over het verhuisplan is 11 juni a.s.

De oplettende lezer van de buurtkrant heeft gezien dat
op pagina zeven van het laatste nummer, tijd en plek
genoemd staan van maandelijkse buurtspreekuren over
de openbare ruimte. Die spreekuren zijn nieuw en
zullen we blijven publiceren.

D

e ambtelijke organisatie van het stadsdeel is gereorganiseerd, de beheergroepen zijn afgeschaft en er
zijn nieuwe, brede overleggen voor in de plaats gekomen.
‘Breed’ in de zin van deelnemers, onderwerpen en gebied.
Niet alleen bewoners maar ook ondernemers en instellingen
zullen meedoen aan het overleg, dat niet meer alleen over de
openbare ruimte zal gaan maar over álle onderwerpen waar
het stadsdeel over gaat. Bovendien is het gebied drastisch
groter geworden, het Buurtplatform West beslaat de hele
Westelijke Grachtengordel, de Jordaan en de Haarlemmerbuurt, waaronder de Westelijke Eilanden. Voor dit nieuwe
gebiedsgerichte werken is het stadsdeel Centrum verdeeld
in vijf gebieden: West, Zuid, Oost, 1011 en 1012. Buurt
Zeven valt ten dele onder West, ten dele onder 1012. De
grens ligt in het Singel. In elk gebied werkt een team onder
leiding van een gebiedscoördinator.
Voor WEST: Barbara Lavell 06 3069 5193
blavell@centrum.amsterdam.nl
Voor 1012: Arjen Hoogeveen 06 2853 9949
ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl

Op de eerste bijeenkomst van Buurtplatform West in februari
waren zo’n 15 bewoners aanwezig. Het is de bedoeling te
komen tot een nieuwe gebiedsvisie 2014-2018 met jaarplannen met concrete uitvoeringsacties. Dat is niet simpel,
toch staat er iets op papier voor de komende vergadering op
5 juni in de Posthoornkerk 19.30 tot 22.00.
Na een beschrijving van het gebied met buurtkarakteristieken, waarbij de kansen, bedreigingen en knelpunten
uiteraard niet ontbreken, concludeert men, dankzij de input
van deelnemers en uit gegevens van Onderzoek en Statistiek, de volgende belangrijkste aandachtspunten:
overlast van horeca en haar bezoekers, geluidsoverlast,
gebruik en omvang van terrassen, vuilnis, short stay, coffeeshops, verkeersproblemen in winkelstraten, fietsparkeren
en verkeersveiligheid, vervuiling, ouderenvoorzieningen,
huisvesting en sociale- en zorgvoorzieningen.
NB: deze krant zal te laat zijn voor de vergadering van 5 juni, daarom
hierbij www.centrum.amsterdam.nl/buurten/gebied-west/ ter
informatie. U kunt altijd reageren en u opgeven voor het vervolg.
Praktische suggesties zijn welkom, wist u bijvoorbeeld van het bestaan
van een zogeheten “peukentegel”, een soort asbaktegel in de stoep?

Herenstraat 16 a1015 CA Amsterdam a020 3303800

Internationale keuken en 7 dagen per week geopend
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door Hans Bergmans

Het is bijna niet voor te
stellen, maar zo’n 100 jaar
geleden heerste er in Amsterdam, ook in onze Buurt
Zeven, kolossale armoede en
vuilheid. Deze wantoestanden deden zich natuurlijk
niet alleen hier voor; ook in
de rest van Nederland en in
alle grote Europese steden
waren er mensonterende
situaties. De toenmalige
sloppenwijken zijn vergelijkbaar met de huidige mistoestanden in grote delen van de
miljoenensteden in de derde
wereld.

Gangen, sloppen en krotten

R

ond 1900 was er nog een
rigide klassenmaatschappij:
circa 5% hoorde bij de sociale
beeld: Stadsarchief
elite, 45% bij de middenstand
en de rest bestond uit de ‘geringe klasse’, de ‘onderwereld’,
de ‘mindere man’. Deze laatste cate- Achterbuurten waren in alle delen van
gorie bestond uit de bewoners van de stad te vinden, maar de grootsloppenwijken, maar ook daar waren ste concentraties bevonden zich in de
belangrijke sociale verschillen. Bijna Jordaan en de Jodenbuurt. In zijn boek
de helft van de Amsterdamse bevolking ‘Krotten en sloppen’ beschreef Louis
leefde in afschrikwekkende omstan- Hermans in 1901 de erbarmelijke condigheden waar we nu van gruwelen. dities waarin de bewoners leefden van
In de sloppenwijken vonden koken, een inpandig buurtje tussen het Hekeleten, werken, slapen, wassen en de veld, het Kattegat en de Engelsesteeg,
stoelgang plaats in ruimtes van 15 in onze nu zo keurige Buurt Zeven. Het
tot 25m2, de grootte van een moderne geheel werd uiteindelijk afgebroken
slaapkamer. Dit was de behuizing voor om in 1931 plaats te maken voor het
huishoudens van vier, vijf, soms zeven gebouw van De Arbeiderspers, dat op
personen. De burger had weinig weet zijn beurt in 1970 werd vervangen door
van de achterbuurten want die waren het Renaissance Hotel.
moeilijk zichtbaar vanaf de straat; via Dat gangen veelvuldig voorkwamen
onopvallende poortjes kwam men in blijkt uit het Jaarboek van 1906 van het
de gangen en sloppen (doodlopende Genootschap Amstelodamum. Hierin
armoedige stegen). Licht, lucht en stond een lijst van circa 1700 gangen,
ruimte ontbraken. Er was structureel waarvan weliswaar de meerderheid
wateroverlast, met water tot aan de toen al ‘aan den openbaren dienst ontvoordeur, binnenmuren waar het water trokken’ was. Al in de 16de en 17de
in straaltjes naar beneden liep, opsta- eeuw werden talloze gangen aangepeling van vuil en weerzinwekkende legd ondanks het verbod daarop. Maar
in de tweede helft van de 19de eeuw
stank.

ontstond een wildgroei van sloppen
door de massamigratie van het platteland.
De wantoestanden werden lang
beschouwd, en geaccepteerd, als de
door God gegeven orde der dingen.
Dankzij de inzet van geëngageerde
journalisten en auteurs werd die situatie rond de eeuwwisseling voor een
breed publiek bespreekbaar. Geleidelijk ontstond het besef dat beëindiging
van de sociale ellende de verantwoordelijkheid van de politiek en het
openbaar bestuur hoorde te zijn. Hierdoor kwam er draagvlak voor een
sociale politiek die in 1901 uitmondde in de woning- en gezondheidswet.
Langzaamaan werden de sloppen en
krotten afgebroken en door de vele
woningbouw verenigingen vervangen
door grootschalige sociale woningprojecten. Na deze omslag was er
nog een eeuw nodig om in de nu zo
vanzelfsprekende verzorgingsstaat te
geraken.
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ANDERE TIJDEN
Misschien is het u nog niet opgevallen, maar de economische wereldcrisis
is een illusie. Terwijl tal van bedrijven
verdwijnen en velen werkeloos worden,
zoals de statistieken zeggen, groeit de
online markt bliksemsnel. De digitale
vloedgolf overspoelt ons bestaan.

Voortaan vindt u op deze
pagina de ‘Krabbels’ van
Marijke Winnubst. Peters
belevenissen kunt u blij-

ven volgen op zijn blog:
Financiële deskundigen zeuren maar
door over de eurocrisis. Winkeliers
verliezen hun markt, maar de interwww.ellapeteronderweg.wordpress.com
nethandel groeit met reuzensprongen.
Alleen, dat zit nog niet herkenbaar in
de statistische getallen. Wij zijn er wel
toe overgegaan om minder euro’s uit te
geven, maar handelen daarnaast online KANKERPITTEN
met ‘Bitcoins’ of ‘Linden dollars’ waar
het ministerie van financiën geen weet Van de week kwam ik er wéér eentje
van heeft en waarvan niemand zegt dat tegen, één voor mijn bizarre verzameer 21% BTW bij komt.
ling ‘Amsterdamse Kankerpitten’. Dit
keer op de Lindengracht bij de groenIk voorzie dat kopen en verkopen steeds testal.
vaker buiten het officiële geldcircuit om “Welke aardbeien zal ik nemen ?”,
gebeurt. Ik bestel en ritsel net zo mak- vroeg de, zó op het eerste gezicht
kelijk mijn artikelen in Brazilië of Italië charmante, goed geconserveerde, 60
als hier om de hoek. Alleen aan de plusser uit de Beethovenstraat. De
pakjesbezorgindustrie kan nog worden vraag bleef een beetje in de lucht
afgemeten hoe welvarend wij zijn, maar hangen, terwijl we allemaal keken
dat is alleen maar zichtbaar in de statis- naar de bakjes met onnatuurlijtieken van die bedrijfstak. Deskundigen ke grote aardbeien, die pips om het
weten alles over de waarde van geld, kroontje eerder op winter- dan op
maar wie gebruikt dat nu nog? Het zijn zomerkoninkjes leken.
veranderende tijden.
Het is geen aardbeientijd dacht ik,
Wij zijn een land van stinkrijke armoed- maar vroeg “waar komen ze vanzaaiers. Wij hebben een koning die daan?”
niet ‘de vierde’ wil zijn. Zo’n 90% van Het lager geprijsde doosje kwam uit
de Nederlanders stamt af van immi- Spanje en ‘t andere uit Nederland.
granten uit het verleden. De helft van “In Spanje spuiten ze nog steeds met
ons wil alle vreemdelingen wegsturen verboden gif, laat die maar staan”,
naar waar zij vandaan komen. Zo loopt bemoeide ik me ertegen aan.
Nederland helemaal leeg, want van het
resterende deel is de afkomst onbe- Wat ik niet zei was dat de provincie
Almeria, waar ze vandaan komen, een
wijsbaar.
grote, ziekmakende plastic vlakte is
U zult het binnenkort zonder mijn geworden. Toen ik daar eens een paar
commentaar moeten stellen. Na 100 uur doorheen had gereden, nam ik me
buurtkranten ga ik iets anders doen. Ik voor Spaanse groente en fruit zoveel
loop, ergens in Europa, maar waar weet mogelijk te mijden.
ik nog niet. U kunt onze reis virtueel “Maar ach “, zei ik nu toegeeflijk “ je
volgen op internet. Via google zoekt u draagt een steentje bij aan de Spaan‘ellapeteronderweg’. Vanzelf verschijnt se economie”.
dan ons reisverslag. Zoals dat tegenwoordig hoort, kunt u de reis niet alleen Dit had ik niet moeten zeggen, de
volgen maar ook meteen uw reactie keurige nicht werd opeens pislink en
terugmelden. Wij zien dat dan vanzelf barstte los in een onvervalste Jordanese tirade dat de economie in een
op ons draagbare digitale geweld.
ander land hem geen ene moer kon
Inmiddels groet ik u vanuit mij tijdens schelen. Ze hadden hem al genoeg
bestolen. Ze moesten ons geld binnen
het schrijven nog onbekende oorden.
onze grenzen laten.
Peter Vos
Om zijn chauvinisme nog wat op te

Marijke Winnubst

krikken opperde ik “Nou, dan neem je
toch de Hollandse”.
Een nieuwe ontploffing. Geen hulpvaardigheid uit zijn portemonnee,
daar bleven ze helemaal vanaf. Hij
griste naar de goedkopere Spaanse
want zoals gezegd hij was zijn leven
lang al bestolen door het geteisem.
“Ze hebben me totaal uitgekleed. En
niet zo’n beetje ook. Ze kunne allemaal de kelere krijge... “
En daar ging de man in bonis in zijn
dure vrijetijdsmerkkleding met een
tas vol kostbare groenten en veredelde vruchten voor een habbekrats door
gastarbeiders geoogst.
Wat een rijkdom. Nu maar hopen dat
ze, het ondoorzichtige dievengebroed,
niet op de uitkijk staat.
Marijke Winnubst

Wie helpt de Buurtkrant
levendiger en visueel aantrekkelijker te maken ?
Heeft u ‘n klein beetje tijd en ‘n
heleboel zin om één keer in de
drie maanden met een fototoestel
op pad te gaan om een plaat te
schieten als illustratie bij één van
onze artikelen?
Meldt u zich dan aan bij Gemma Crijns
(e-mail: gcrijns@xs4all.nl) en u bent
onze huisfotograaf.
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Zorgen over Monumentenzorg

door Els Willems

We vieren dit jaar ‘400 jaar grachtengordel’ maar als
het huidige beleid van Monumentenzorg eerder was
ingezet, dan had dit werelderfgoed er nu heel anders
uitgezien.

M

onumentenzorg blijkt moeite te hebben met historiserend bouwen en met reconstructie. Toch is deze
werkwijze een eeuwenoude traditie in de grachtengordel.
Met terugwerkende kracht wordt impliciet het heilzame
werk van Stadsherstel voor het herstel van de binnenstad
in de vorige eeuw veroordeeld.
In het concept van de nieuwe Welstandsnota is sprake van
een verbod op “pseudo-historische reconstructie”. Door de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die
een raadsadres schreef en een discussieavond organiseerde, zijn de politici gealarmeerd. Het onjuist interpreteren
van Unesco-documenten kan niet meer. De tekst moet veranderd worden, opdat duidelijk is dat historiserend bouwen
en reconstructie mogelijk blijven naast “eigentijds” bouwen.
Een voorbeeld: De eigenaar van Keizersgracht 207 wilde de
rijkelijk versierde kroonlijst weer terugbrengen. Het mocht
niet van Bureau Monumenten & Archeologie. De bestaande geveltop laat nu eenmaal de bouwgeschiedenis zien en
moet dus blijven. Wat ons daardoor onthouden wordt, blijkt
uit de vergelijking van de huidige toestand met de afbeelding in het Grachtenboek van Caspar Philips.
Ander voorbeeld: Het Huis met de Hoofden. Bureau
Monumentenzorg & Archeologie (BMA) was sinds 1983 de
gebruiker hiervan. Van buiten ziet het er goed uit, al is de
verticale brievenbus midden in een raampartij links naast
de voordeur niet fraai, maar wat een treurnis is het binnen!
Op de extra Open Monumentendag was het te bezichtigen
en er waren scheuren te zien vanwege verzakking van de

zijmuur van het achterhuis. Funderingsherstel is nodig,
anders kan er geen sprake zijn van de Bibliotheca Philosophica Hermetica van Joost Ritman met de daarbij beoogde
publieke functie. Door verhuizing van BMA naar De Bazel
kwam er niets meer van restauratie. De Stichting Huis met
de Hoofden gaat het pand aanpakken en wil o.a. de oorspronkelijke spiltrap weer terugbrengen. Deze werd in de
jaren dertig vervangen door een lift, die door hoogteverschillen slecht bruikbaar is en het ook letterlijk niet meer
doet. Zou het mogen? De bouwgeschiedenis laat meerdere, later aangebrachte, onhandige of lelijke details zien,
waarover gestreden moet worden met deze “monumentenzorgers”.
Pikant: de bronzen buste van de vroegere erudiete directeur van BMA, Zantkuyl, is door de huidige
foto:directeur,
Marijke Winnubst
Esther
Agricola, achtergelaten bij vertrek naar De Bazel!

Stadsdorp Buurt 7
in oprichting
door Henny Brouwer

S

tapje voor stapje zet het Stadsdorp zich in beweging.
Er is inmiddels een website in de lucht: www.stadsdorpbuurt7.nl waar voorlopig alleen wat eerste informatie op
staat en een e-mail adres.
In de loop van mei wordt de site met nieuws aangevuld.
De kop (samengesteld door vrijwilligers uit de buurt) boven dit artikeltje is
dezelfde als die van onze site.
Op het moment dat de krant gedrukt
wordt, is het Stadsdorp Buurt 7 niet
langer i.o. maar is de officiële oprichting een feit en is het de Coöperatieve
Vereniging Stadsdorp Buurt 7 U.A. met
een ANBI status.
Een ANBI is een algemeen nut beogende
instelling die een aantal belastingvoordelen geniet.
De volgende stap zal zijn contact leggen
met een financiële instelling om een
bankrekening te openen tegen zo laag
mogelijke kosten en het werven van
fondsen maar vooral ook het werven
van leden.
In de volgende buurtkrant leest u over
de verdere activiteiten en samenkomsten, maar tussentijds kunt u per mail
vragen stellen, ideeën aanleveren etc.
Gebruik daarvoor het volgende
e-mailadres: contact@stadsdorpbuurt7.nl
____________________________________
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Ontwerp nodig?

Z

•
•
•
•
•
•
•
•

ELF IN TE VULLEN DOOR
DR en DV !

boeken
huisstijlen
logo’s
uitnodigingen
advertenties
brochures
flyers
webdesign

www.ch-ontwerp.nl
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Hans Bergmans		
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Bezorging
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WESTERKERK AMSTERDAM

Colofon

Lunchpauzeconcerten, aanvang 13.00 uur, toegang gratis
Op alle vrijdagen in juni, juli en augustus
Op maandag 15 juli is er
een extra lunchpauzeconcert
t.g.v. de geboortedag van
REMBRANDT VAN RIJN

Bach op zondag, aanvang 13.00 uur, toegang gratis
Op alle zondagen in juli en augustus
Geen dag zonder Bach, aanvang 13.00 uur, toegang gratis
Iedere dag, van maandag 5 augustus t/m zondag 11 augustus
Op zaterdag 15 juni is er een uitvoering van het Requiem van
Mozart door het Studentenkoor Amsterdam. Aanvang 20.15 uur

tel. 622 72 72
Zie voor het volledige programma www.westerkerk.nl

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
Media Services DR & DV, Amsterdam,
oplage 5000
CH Grafisch Ontwerp, www.ch-ontwerp.nl

Buurtspreekuren openbare ruimte
Tijdens 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.
data en locatie van de maandelijkse spreekuren

data en locatie van de maandelijkse spreekuren

westelijke binnenstad

postcodegebied

Donaties ontvangen. Dank aan:
F.M.Kusters en/of J.Bos - Vaassen - H 50,Mevr. drs. E. Pelger - H 100,-.

locatie sooj

Rekeningnummer ING 234 15 76 t.n.v.
BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam
Penningmeester: Henny Brouwer

locatie claverhuis
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Kopij vóór 2 juli 2013 sturen naar de
eindredactie
De redactie van BUURTKRANT ZEVEN acht
zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de gepubliceerde artikelen.

Tichelstraat 50,

Elke eerste maandag van de maand,
dus op 3 juni en 1 juli, 5 augustus, 2 september,
11.00 – 12.00 uur

Elandsgracht 70,

Elke eerste vrijdag van de maand, dus op 7 juni
en 5 juli, 2 augustus, 6 september, 15.00 – 16.00
uur.
contact

Voor vragen over het spreekuur en/of de
openbare ruimte in de westelijke binnenstad
kunt u contact opnemen met:
Anatashia Kemnaad, tel 06-83639211
akemnaad@centrum.amsterdam.nl`
of
Immelien Visser, tel. 06-51399583
ivisser@centrum.amsterdam.nl

1012

locatie kantoor straatmanager

Dirk van Hasselsteeg 5,
Elke eerste woensdag van de maand, dus op 5
juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 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

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

Italiaans leren op de gracht!
kleine groepen
Italiaans voor:
-beginners
-gevorderden
-50+
-adolescenten
-Universitaire
studenten

www.casadidante.nl
Casa di Dante Keizersgracht 31 1015 CD Amsterdam tel: 0649199823
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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
Meldpunten overlast short stay: * Zoeklicht			
e-mail: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
* Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl
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
tel. 14020
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
06-53 34 69 63

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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