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STAD onder DAK
Een uniek concept
Marijke Winnubst

Het is de allerhoogste tijd dat wij iets
ondernemen tegen de penibele gevolgen die de financiële wereld en het toerisme hebben op onze leefomgeving. Wij
mogen niet langer stoïcijns berusten en
onze wijk klakkeloos overlaten aan de
werking van de markt, noch aan de politiek die de storende effecten verbloemt
en bagatelliseert met als droevig gevolg
dat geëngageerde ‘stadsdorpers’ de benen nemen naar ‘rustoorden’.

I

n 2012 beperkte stadsdeel Centrum
de uitbreiding van het aantal hotels
in de binnenstad, alleen hotels
met een ‘uniek concept’ maken nog
kans op een plekje. Dat betekent dat er
in de Spuistraat drie ‘unieke’ hotels*****

BUURTBORREL
Ontmoet je buurtgenoten in Wannemakers, Singel
210, elke laatste maandag van de maand vanaf
17.00 uur.
■ 28 sep ■ 26 okt ■ 30 nov ■ 28 dec

tjes

De Dame

broodje bal?

liever worst
van de os!

bijkomen (met openbare voorzieningen als
bars en restaurants, maar zonder inpandige
parkeergarages).
Driehonderddertig unieke tweepersoonsbedden voor unieke rijken: de Soho Club in
het Bungehuis (79 kamers), twee ‘W’ hotels,
één boven de Albert Heijn (185 kamers) en
één in het voormalig pand van de Kasbank
(66 kamers).
Schatting: duizenden bezoekers erbij op
zo’n minuscuul stukje Werelderfgoed.
Opbrengst: 5% toeristenbelasting op overnachtingen voor de gemeentekas, maar
heeft de lokale winkelier en de buurtbewoner profijt van deze prestige-economie?
Jawel, de schillen en de dozen en de uitstoot
van nog meer vreemdelingenverkeer en
vertier van ronddolende ‘dagtochtelingen’,
die op fietsen zwieberen en door de ramen
gluren. Tel daar de krioelende meute
van Damrak en Nieuwendijk, de Damevenementen, de Canal Parade en het
Prinsengrachtconcert bij op, naast de miljoenen bezoekers van het Anne Frankhuis
en het rustverstorende nachtelijk gesmacht
van de hoerenlopers op Singel en Oude
Nieuwstraat. Je gaat ervan hallucineren.
Het is dus niet meer dan billijk dat onze
wijk ter compensatie een maatschappelijke
rustplek krijgt in het dichterlijke hoofd van
PC Hooft, één van de vier beeldbepalende
gebouwen in het Centrum die door de UvA
binnenkort - aan de hoogste bieder - wordt
verkocht.
Ook al wordt er gefluisterd dat er geen hotel
komt (je weet het maar nooit bij zo’n uniek
Jumboformaat gebouw van Theo Bosch),
óók een buurtonverschillig consortium
van buitenlandse vastgoedspeculanten,
die het monument hoofdzakelijk als
handelsobject beschouwt, vernietigt de ziel
van de wijk (slechtste scenario: het Damrak
van de Barazani’s)
“De cultuur en geschiedenis van de stad
bewaren” schreef de UvA ooit in een
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huisvestingsplan. Laat deze koestering nu
naadloos aansluiten bij het streven van de
coöperatieve vereniging STAD onder DAK:
het in onbruik geraakte studentenbolwerk
transformeren in een duurzaam, milieuvriendelijk, meergeneratiecomplex waar
gewoond, gewerkt, geleerd, gezorgd en
gerecreëerd kan worden door een mix
van stedelingen van alle leeftijden en
inkomensgroepen. Een ‘uniek concept’
waarbij omwonenden, potentiële gebruikers, investeerders en ondernemers worden
betrokken bij het realisatieproces.
Op 1 december a.s. is de eerste publicatie
van het ondernemingsplan klaar, inclusief
tekeningen en berekeningen. Er is ruimte
voor ±110 woningen (koop en huur) voor
senioren (met of zonder zorg), studenten
en jonge stedelingen (met of zonder gezin).
De niet-woonruimte wordt deels bestemd
voor maatschappelijke organisaties, die
bijdragen aan het welzijn van de buurt,
deels voor commerciële bedrijven. Met
dit projectplan in handen kunnen de
onderhandelingen beginnen.
Hierbij hebben wij uw steun nodig. Wordt
vriend van STAD onder DAK.

#

In dit nummer o.a:

VRIEND VAN STAD onder DAK
Naam: ..........................................................
Adres: ..........................................................
E-mail: ..........................................................
Stuur aan M. Winnubst, Lindengracht 197B,
1015 KG Amsterdam
Of per e-mail: marijkewin@icloud.com

DONEER AAN STAD onder DAK
Stichting In Sight t.a.v. Stad onder Dak
Bank IBAN: NL52 INGB 0004 8783 78
Richtbedrag 15 euro, maar elk bedrag is zeer
welkom

www.stadonderdak.info

Krabbels

Marijke Winnubst

Fier Leven Ons Streven
bewoners rondom de Raamgracht
Dop ehebben
met succes de rustgevende sfeer
hun stukje gracht verdedigd: een petitie met duizenden handtekeningen, affiches
achter ramen, grote spandoeken en ouderwets de straat op tegen de komst van het
Soho House in de voormalige panden van de
Weekbladpers. Bij zoveel protest én negatief
advies van de gemeenteraad trok Aedes Real
Estate zich terug en kocht het Bungehuis in
de Spuistraat.
Ook de ondernemende Marjan Minnesma,
leider van Urgenda, de organisatie die onze
samenleving sneller duurzaam wil maken,
pakt het groots aan. Om te bewijzen dat
duurzame oplossingen voor het oprapen
liggen bestelde ze 50.000 zonnepanelen en
beloofde deze binnen vijf maanden kwijt
te raken aan particulieren, scholen, kerken
en bedrijven. Het lukte zonder subsidie en
zonder krediet van de bank.
In juni dit jaar won ze een geding aangespannen
tegen de Staat der Nederlanden voor een
stringentere aanpak van de uitstoot van
broeikasgassen. Bij het opstellen van de dagvaarding maakte Urgenda gebruik van het
zogenaamde crowdpleiten, waarbij online
honderden Nederlanders stukjes expertise
leverden, die in de processtukken van ruim
honderd pagina’s werden verwerkt.
De unieke uitspraak van de rechtbank verblufte de wereld. Deze luidde in het kort
dat de overheid een zorgplicht heeft m.b.t.
bescherming van het leefmilieu en de rechter
achtte de kosten voor het terugdringen van
de CO2-uitstoot niet onaanvaardbaar hoog.

Gevelreclames
Els Willems

Reclameboodschappen werden al in Pompeï op muren aangetroffen. In Amsterdam
dateert de enorme groei uit de 19e eeuw. Goederen en diensten werden met grote
opschriften en illustraties aangeboden, te zien op foto’s van Jacob Olie.

U

it het aardige boekje ‘Muurreclames in Mokum’, blijkt dat Oud-West rijkelijk
bedeeld is met muurreclames, waarvan er vele zijn gerestaureerd dankzij inspanning
van de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam.

Ook onze buurt biedt veel, als je er op let. Mijn laatste vondst was op Singel 44: fraaie
gerestaureerde krulletters A F Koster en daaronder Papieren in soorten, Inkoop van Oud Papier
tot de hoogste prijs.
Bekend is de vroege hoogbouw op Keizersgracht 174 (uitbreiding in 1966) voor De
Eerste Hollandsche Levensverzekerings Bank. Letters op het dak en tegeltableaus met een
beschermende engel geven de oorspronkelijke bestemming aan. De Eerste Hollandsche
adverteerde echter ook op andere gevels, zoals op Rozengracht 58, Raadhuisstraat 12
en zelfs Ceintuurbaan hoek Amsteldijk, waar ze nooit gevestigd waren. Op deze
muurreclames wordt verwezen naar Kantoor Keizersgracht 174 (of later 174-176).
In de Raadhuisstraat op nr 46, nu een Turkse Bank, staat heel hoog T Binnenhuis. Veel
van onze ouders lieten zich daar adviseren over een modern interieur. Daarnaast laag
op een lateibalk 52 Sportmagazijn Bertam 52 . Aan de overkant onder de galerij op nr. 39
boven achter het rolluik, Specialiteit TL/Buizen Verlichting, en daar is ook nu nog een
electriciteitswinkel.
Een andere zaak, die de bestemming heeft behouden, is op Nieuwendijk 75 een Wijn- en
likeurkoperij, sinds 1710, met prachtig gerestaureerde schildering.
Mijn dilemma: moet je, als je de historische muurreclames mooi vindt, ook eigentijdse
reclames (zie foto) waarderen? Brandon heeft het oude opschrift boven de ingang De
Ooievaar genevers... niet geheel hersteld, maar wel een nieuw bord op de zijgevel (nu met
ode aan Drs.P) aangebracht.
In de Korte Korsjespoortsteeg
tegenover de ingang van de
Dominicuskerk, staat nu een
steiger voor een gevel met de
oud(st)e muurreclame, voor
de katholieke bladen Het
Centrum en De Volkscourant, met
abonnementsprijzen. Broodnodige restauratie daarvan is
afhankelijk van financiën.

Ook de energiejournalist Mark van Baal nam
een tegendraads initiatief. Zijn simpele stelling is dat als iedereen aandeelhouder van
Shell wordt, wij de koers en de strategie van
het bedrijf bepalen: van olieboer tot duurzame energieonderneming. Binnen enkele
maanden had hij 550 (groene) aandeelhouders (35.-per aandeel) en tienduizenden
aandelen bij elkaar; bovendien sloten pensioenfondsen zich bij zijn actie aan.

foto: Ingrid de Groot

Zie: www.urgenda.nl

Selectie uit: www.gevelreclames.nl en
Ons Amsterdam 2000/2001

L e l i e gr acht 60
1 0 1 5 D J Ams terdam
T +3 1 2 0 639 01 09

Zie:follow-this.org

E spa n j e re nv a n tw i st@planet.nl
w w w. spa n j e re nv antwis t.nl

Tot slot een campagne om ‘Ons Geld’ aan te
wenden tot algemeen belang om een eind te
maken aan de graaicultuur.

da g e l i j k s g e o pe n d v a n 10-01 uur
l u n ch 10-17 uur
di n e r 1 7 : 30-22 uur

Zie: www.burgerinitiatiefonsgeld.nu

Deze voorbeelden van de alternatieve ‘bovenbouw’ komen van onderop en geven mij burgermoed om te lobbyen voor STAD onder
DAK.
S E I Z O E N S G E B ON D E N G E R E C H T E N
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Die Port van Cleve
gerenoveerd
Hans Bergmans

foto: Ingrid de Groot

O

p 4 september is het 145 jaar geleden dat de gebroeders
Hulscher op de Nieuwezijds Voorburgwal het etablissement
Die Port van Cleve feestelijk openden. 6 Jaar daarvoor had
Gerard Heineken, oprichter van het bierconcern, de op die plek
gelegen Bierbrouwerij De Hooiberg gekocht. Hij besloot zijn
bedrijf te verplaatsen naar de Buitensingel (nu Stadhouderskade).
Op de nieuwe locatie in de polder verrees een grote en uiterst
moderne fabriek, ontworpen door de jonge architect Isaac
Gosschalk. In 1870 kwam op de Voorburgwal een imposant nieuw
gebouw met op de begane grond een ongebruikelijk hoge en grote
zaal in navolging van de befaamde bier- en koffiehuizen in Berlijn
en Parijs. Het kreeg de naam Die Port van Cleve naar een tijdens
de verbouwing gevonden gevelsteen. De Hulscher broers gaven
dezelfde Gosschalk later opdracht om het pand van een nieuwe
gevel te voorzien.
De Hulschers maakten wat in de volksmond De Poort werd genoemd
tot een zeer populair bierhuis. Het waren vooruitstrevende lieden.
Waar tot dan toe voornamelijk gaslampen voor verlichting zorgden,
introduceerden zij in 1879 elektrisch licht in de stad. De stralende
verlichting van de grote zaal zorgde voor een sensatie en mensen
stroomden vanuit het hele land toe om dit technische wonder te
kunnen aanschouwen. De Poort werd uitgebreid met een eethuis
en de befaamde biefstukken maakten hun intrede. In dit lokaal
telden rangen en standen niet. Deftige bankiers, kooplui, burgers
en buitenlui zaten bij elkaar aan tafel. Ver in de 20ste eeuw werd
aan het restaurant een hotel toegevoegd en veranderde de naam in
Hotel Die Port van Cleve.
Aan de linkerkant van het pand bevindt zich Bodega De Blauwe
Parade. Het was de eerste gelegenheid in Amsterdam waar dames
niet alleen waren toegestaan, maar zelfs verwelkomd werden.
Dat was een unicum want in bars werden alleen dames van
twijfelachtig allooi gezien. De naam van de bodega verwijst naar
het metershoge tegelfries dat zich boven de eikenhouten panelen
over 3 wanden van het lokaal uitstrekt. Het tableau uit 1887 is het
grootste dat De Porceleyne Fles ooit gemaakt heeft en stelt voor een
eerbetoon aan keizer Maximiliaan I, die Amsterdam het recht gaf
zijn kroon in het stadswapen te dragen. De afgebeelde figuren in
de parade zijn kinderen in 17de eeuwse kleding gestoken.
In 1996 werd Die Port van Cleve gekocht door Aeon Plaza Hotels,
die een ingrijpende verandering in gang zetten met behoud van
de historische sfeer. De renovatie is op tijd klaar gekomen voor
het 145-jarig jubileum. Het restaurant, herdoopt tot Brasserie
Maximiliaan, heeft een geheel nieuw, kleurrijk interieur. De

Herwin Otten, Hotel Manager van Die Port van Cleve, in De Blauwe Parade
oriëntatie is niet langer gericht op grote gezelschappen. In plaats
daarvan wil men met de brasseriesfeer de Amsterdammer en
de individuele toerist aantrekken. De bekende genummerde
biefstuk (elk honderdste exemplaar komt met een fles wijn van het
huis), waarvan er al meer dan 5,8 miljoen geserveerd zijn, prijkt
natuurlijk nog altijd op het menu. Sterker nog, om het jubileum
gepast te vieren doet de brasserie in september een bijzondere
biefstukaanbieding (zie pagina 6)!
Het interieur van De Blauwe Parade is volledig gerestaureerd en
er worden vrijwel uitsluitend Amsterdamse dranken geschonken:
diverse lokale bieren en het complete likeur- en geneverassortiment
van Distilleerderij A. van Wees. Het prachtige tegeltableau alleen
al is een bezoek dubbel en dwars waard.
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De Leeskring

Hanna Lantinga

Lezers zijn we, maar aardige

lezers. Al zeg ik ’t zelf om maar
eens te variëren op de openingszin van Titaantjes geschreven
door de Amsterdammer Nescio.

D

Als eerste boek kozen we De jongen
die uit de lucht kwam vallen van Ria
Mathijsen, de schrijfster in ons
midden. Het gaf een inkijkje in
‘vertel me wat u leest…..’
een heftig leven met autisme, ook
dát komt voor achter mooie grachtengevels, een boeiend, leerzaam
verhaal.
De Buurman van Voskuil was ons tweede boek: scenes op de
Herengracht of hoe je vooral niet met buren om moet gaan!
De voorbeeldige schrijversweduwe Lousje Voskuil-Haspers liet
na de dood van hun buurman het boek publiceren, ondanks
daarin beschreven echtelijke ruzies waarin zij niet op haar mooist
uitkomt, want ‘het is natuurlijk een prachtig boek’ zegt ze. Nee,
niet iedereen vindt dat. Maar door Voskuils beschrijving dacht
Marijke Winnubst, die zich met afkeer door het boek geworsteld
had, wel diens merkwaardige buurman indertijd op de gracht
gezien te hebben.
Daarna lazen we Zondagsgeld van Philip Snijder over zijn jeugd
op Bickerseiland. In hilarisch beschreven situaties komt de arme
volksbuurt tot leven zoals deze in de zestiger jaren nog was.
Henny Brouwer, die in de buurt had gewoond, wees op een
foutje in situering van een winkel, maar alas, het zij de schrijver
vergeven, de curieuze bewoners van de Grote Bickersstraat vergeet
je niet gauw en iedereen was laaiend enthousiast. Ga het lezen!
Gerard Heineken, De man, de stad en het bier, een biografie over de
oprichter van bierconcern
Heineken door Annejet van
der Zijl, schonk ons daarna
een mooie blik op Amsterdam
in de tweede helft van de 19e
eeuw. Samen met andere

foto: Ingrid de Groot

ecember vorig jaar kwamen
we met z’n vijven voor het
eerst bijeen als leeskring van
Stadsdorpbuurt7 en dit gezelschap breidt zich gestaag uit. Al
boeken lezend over de buurt participeren we in de Amsterdamse
stadsdorpenbeweging, die buurtcohesie hoog in haar vaandel
draagt.

inspirerende stadgenoten leidde Gerard Amsterdam een tweede
gouden eeuw binnen. Familiekwesties, zoals zwartmakerij van
zijn schoonzuster en geheimen rond de erfopvolging, geven de
biografie een intrigerend tintje.
Het vijfde boek brengt ons verder terug in de tijd. Naar het
Amsterdam in 1597 door Gabri van Tussenbroek per maand verteld,
met uitgever en boekhandelaar Cornelis Claesz als centrale
persoon. Deze opzet maakt de stortvloed aan informatie over
levensomstandigheden onder alle lagen van de bevolking tot een
zeer leesbaar verhaal. Speciale gebeurtenissen waren de brand in
de Warmoesstraat, te zien vanuit de uitgeverij, en de terugkeer
van scheepsexpedities naar Oost-Indië en de Noordpool. Terwijl
Cornelis Claesz nog werkte aan het verslag van Houtmans reis
naar de Oost, wandelden ineens overlevenden uit Nova Zembla
in berenvellen door Amsterdam. Cornelis Claesz kreeg als eerste
Gerrit de Veers scheepsjournaal van deze gruwelijke tocht onder
ogen en snel ging hij aan de slag voor een geïllustreerde uitgave.
Het boek dat we binnenkort bespreken is De Joodse cel van
Bordewijk, een verhaal met een absurde ontknoping dat zich
afspeelt in een huis aan de Haarlemmerhouttuinen. Niet Buurt 7,
maar wel dichtbij.
Met spanning wachten wij natuurlijk op schrijvers uit onze buurt
die hun prachtromans situeren in eigen straat. Tot die tijd nemen
we onze toevlucht tot boeken die ook in andere Amsterdamse
buurten spelen. Of over die aardige jongens van Nescio en hun
zwerftochten langs de Diemerzeedijk, want lezen zullen we.

Ontwerp nodig?

Kijk op www.ch-ontwerp.nl
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Vakmanschap is meesterschap

Vleeschhouwerij Reinhart,
van vader op zoon
Ina Wilbrink

...‘Een verrukkelijk zachte smaak en een perfect stuk vlees dat
in je mond uit elkaar valt ... het allerlekkerste plakje ossenworst dat we ooit hebben geproefd.’
Het juryrapport van de jaarlijkse Ossenworsttest van Mokum
Magazine klinkt haast poëtisch, maar de winnaar, onze eigen
‘buurtslager’ Danny Reinhart blijft er laconiek onder: ‘Ik ben
onderhand wel gewend om met mijn worsten in de prijzen te
vallen. We werken nou eenmaal met vlees van topkwaliteit,
uitsluitend van eigen vee - koeien die eenmaal gekalfd
hebben en bij onze eigen boer worden afgemest. Lang voordat
biologisch en ambachtelijk werken een hot item werd, deed
mijn vader dat ook al.’

In het aangaan van die uitdaging is de eigenheid verder gegroeid
én hij heeft er naar eigen zeggen ‘zelf ook steeds meer aardigheid
ingekregen’. Het assortiment wordt gestaag uitgebreid, alles naar
zelf ontwikkelde receptuur, vaak geïnspireerd door iets wat hij in
de vakantie geproefd heeft. Thuis begint het experimenteren en
kant-en-klare mixen van de kruidengroothandel komen daar niet
aan te pas; alles wordt apart afgewogen. Maar hoe nauwkeurig
ook, iedereen heeft toch weer een andere ‘hand van werken’. Om de
kwaliteit nog constanter te houden werkt het team tegenwoordig
mijn doelgroep
woont in buurt 7

foto: Ingrid de Groot

H

oewel opgegroeid boven de slagerij, was zelf slager worden
bepaald geen jongensdroom, maar meer een pragmatische
keuze: ‘Je moet nou eenmaal ergens je brood mee verdienen.
De opleiding op de slagersvakschool duurde toen nog zeven jaar,
maar als leerling kreeg je meteen een normaal loon in plaats
van een soort stagevergoeding.’ Eenmaal gediplomeerd was ook
het overnemen van de zaak van zijn vader Daan allesbehalve
vanzelfsprekend: ‘Ik werkte jarenlang bij een grote slagerij in
de Maasstraat en had die zaak al bijna overgenomen toen bleek
dat Pa zelf ook wilde stoppen.’ En zo werd het zeventien jaar
geleden uiteindelijk toch de Vleeschhouwerij op de hoek van
de Oude Nieuwstraat en Lijnbaansteeg. Toen was het nog een
straatje met een compleet winkelaanbod voor de dagelijkse
dingen. De bakker in het buurpand, de groentezaak verderop,
binnen een paar jaar waren ze allemaal verdwenen en ook uit de
aanpalende Herenstraat vertrokken de meeste dagzaken. Danny’s
slagerij was een adres geworden waar je niet meer vanzelf langs
kwam, je moet er speciaal voor omlopen. Om mensen daartoe te
verleiden, moet je echt wel iets eigens te bieden hebben, besefte hij.

Danny Reinhart
met een vaste taakverdeling. Zijn beide assistentes leven zich uit
op hun eigen domein, de salades, gehaktballen, goulash en andere
stoofschotels; het maken van worsten, hammen en patés houdt de
slager helemaal zelf in de hand.
Zo consequent kiezen voor kwaliteit en
originaliteit van grondstoffen, receptuur
en bereiding betekende onherroepelijk
ook kiezen voor klein blijven, maar
Danny is er absoluut niet rouwig om.
De grote zaak die hij ooit bijna overnam,
bestaat allang niet meer, terwijl voor zijn
eigen ambachtelijke Vleeschhouwerij
veel klanten wel meer dan een straatje
omlopen.
https://nl-nl.facebook.com/SlagerijReinhart

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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handgemaakte
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reparaties

unieke
ontwerpen

diamanten
parels
kleur edelstenen

Korte Korsjespoortsteeg 1
1012 TC Amsterdam
020 6252023 / 06 28346673
j.beijer-goudsmid@xs4all.nl
www.jacquelienbeijer-goudsmid.nl
www.tulipjewels.nl

Voor uw gehele
media pakket!
• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Elementenstraat 12
1014 AR Amsterdam
020 411 66 40
info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf 1
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Toilet Westermarkt

Oproep Wijkcentrum d’Oude Stadt
Het Wijkcentrum, de plek voor informatie en burgerparticipatie in de
binnenstad, stelt ruimte beschikbaar voor buurtgroepen en organiseert een
maandelijks open Buurtenoverleg. Daar wisselen bewoners ervaringen en
kennis uit met een gast of rond een thema.

foto: Ingrid de Groot

Op maandag 7 september, 20 uur, over luchtkwaliteit en mobiliteit;
wethouder A. Choho en portefeuillehouder J.van Pinxteren zullen aanwezig zijn.
Bewoners kiezen de Wijkraad, die ongeveer 3 á 4x per jaar bijeenkomt en uit
haar midden een Dagelijks Bestuur (DB) kiest.
Het wijkcentrum draait nu geheel op vrijwilligers en zoekt kandidaten:

D

e aanhouder heeft gewonnen! Na twintig jaren inspreken en
creatief meedenken heeft Eveline van Nierop bereikt dat op
18 mei 2015 het openbare toilet in de Westerkerk kon worden
geopend. Waterlooplein en Leidseplein gingen ons voor, er was op
de Westermarkt gesteggel over de plek en het budget werd aan iets
anders besteed. Dankzij onze gebiedscoördinator Barbara Lavell
kwam er opnieuw geld en nu is het wel gelukt.

VRAGEN EN KLACHTEN OPENBARE RUIMTE

• om mee te helpen tijdens openingstijden
• om als wijkraadslid de buurt te vertegenwoordigen.
Verkiezingen voor de Wijkraad zijn op 5 oktober, 20 uur,
Nieuwe Doelenstraat 55

U kunt zich kandidaat stellen tot 1 oktober:
secretaris@oudestadt.nl of 06 54 70 54 27.
Nadere info: www.oudestadt.nl

WESTERKERK AGENDA

integraal gebiedscoördinator gebied west:

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl

Barbera Lavell: blavell@centrum.amsterdam.nl, tel. 06 30695193

LUNCHPAUZECONCERTEN
13.00 tot 13.30 uur Toegang vrij

voor vragen over de openbare ruimte in de westelijke binnenstad:

Anatashia Kemnaad, akemnaad@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 83639211
Immelien Visser, ivisser@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 51399583
integraal gebiedscoördinator gebied 1012:

Arjen Hoogeveen, ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl,
tel.06 28539949
voor vragen over de openbare ruimte in postcodegebied 1012:

Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl,
telefoon 06 28883440

Vrij 04/9
Vrij 11/9
Vrij 18/9
Vrij 25/9

Gert van Hoef, orgel
Jan Pieter Lanooij, orgel
Iddo van der Giessen, orgel
Anco Vahl, orgel

Vrij 02/10
Vrij 09/10
Vrij 16/10
Vrij 23/10
Vrij 30/10

Kirstin Gramlich, orgel
Jos van der Kooy, orgel
Ingeborg van Dokkum - Prins, orgel
Harmen Trimp, orgel
Alexander de Bie, orgel en Jos van der Kooy, orgel

Zaterdag 31 oktober Concert op Hervormingsdag Matthijs Koene,
panfluit en Jos van der Kooy, orgel

OPEN MONUMENTENDAGEN
klachten openbare ruimte

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

Zaterdag 12 september 2015 van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 13 september 2015 van 13.00-17.00 uur

Colofon
Redactieleden
Hans Bergmans
Henny Brouwer
Ingrid de Groot (foto’s)
Ina Wilbrink
Els Willems		
Marijke Winnubst

tel. 624 00 34
tel. 420 26 16
tel. 428 96 00
tel. 624 49 48
tel. 622 64 37
tel. 623 06 05

Eindredactie, correspondentie- en
kopijadres
Gemma Crijns
tel. 422 64 16
E-mail:
buurtkrant7@gmail.com

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

Drukker en Lay Out
Media Services DR & DV, Amsterdam,
CH Grafisch Ontwerp, ch-ontwerp.nl

Bezorging
Sophie Josephus Jitta tel. 622 72 72

Oplage 5000

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

tel. 420 26 16
tel. 623 55 01
tel. 622 10 52
tel. 622 64 37
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NUTTIGE NUMMERS
ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed.......112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal............. 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) ..................
592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. ..................................................599 30 16
GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam .....................14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht ......................... 553 05 21
Klachten bestrating (openbare ruimte).................... 551 95 55
Meldpunt overlast binnenstad/terrassen/horeca 
14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn ............. 421 45 67
Openbare verlichting ............................................... 597 26 26
Meldpunt discriminatie............................................. 638 55 51
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........0900-93 94
Meldpunten overlast short stay: ....................................14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl
Reiniging – grofvuilvragen - klachten

reinigingspolitie ........................................................256 35 55
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ......0800-70 00
HULPDIENSTEN EN ADVIES
Gemeentelijke Ombudsman.......................................625 99 99
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld.......................... 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt ....................................... 638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ...........................................0800-04 32
Juridisch Loket........................................................ 0900–80 20
Amsterdams Steunpunt Wonen................................. 523 01 30
Huurspreekuur d’Oude Stadt..................................... 638 22 05
Huurteam Binnenstad ...............................................421 48 68
Thuiszorg Amsterdam .............................................0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting ..........................557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes ........................0800–03 13
Dierenambulance .............................................0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD ................................. 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... 601 55 55
Bureau Brandveiligheid ............................................ 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit......................0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie,

Zorg & Overlast, Taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:
www. stadsdorpbuurt7.nl.................................. 06 4625 64 12
BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord Roeland Plugge .................................................06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel Immelien Visser .................................................06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl
Buurtregisseur Stadshart Noord,
Harm Versloot ....................................................06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks ..........06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel,
Piet Zwaneveld .................................................06-53 34 69 63
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

www.huidartsdemari.nl

www.parkstadkliniek.nl

parkstadkliniek

Mw. drs. M. Kharfi
spreekt Nederlands, Engels, Frans (moedertaal),
Italiaans en Arabisch

drs. Fr. de Mari
• acne
• allergische aandoeningen
• cosmetische problematiek
• couperose
• eczeem
• haarproblemen
• huidkanker
• kinderdermatologie
• lasertherapie
• onrustige moedervlekken
• ouderdomsvlekken
• overbeharing
• s.o.a.
• schimmelnagels
• wratten
• zwemmerseczeem

U kunt een afspraak maken
via nummer 020 6249888
Indien u verwezen bent door uw huisarts worden de
kosten door uw zorgverzekering vergoed.
Polikliniek voor Dermatologie heeft er een nieuwe
locatie bij: Keizersgracht 43, 1015 CD Amsterdam
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