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Wat doet u op Burendag?
In het weekend van 25, 26 en 27 september gaan veel bewoners aan
de slag in hun eigen buurt. In de Lange Leidsedwarsstraat knappen
ze het Kostpleintje op, speeltuin UJ Klaren krijgt een frisse beurt
en de Kruidenpluktuin wordt voorzien van een irrigatiesysteem.
Ook in andere buurten zoals in de Nieuwmarktbuurt en Leidsebuurt
slaan bewoners de handen in één. Wat doet u?
Burendag is een initiatief van het Oranjefonds en heeft als doel
om de sociale cohesie en verbinding in de buurt te versterken
doormiddel van bijvoorbeeld een opknapactie. Bijkomend effect
is dat uw buurt veiliger, schoner en leefbaarder wordt. Het is de
bedoeling dat het vóór, met en in de buurt is.

Maandag 13 - 17 uur
Dinsdag 10 - 17 uur
Woensdag 10 - 17 uur
Donderdag 10 - 17 uur
Vrijdag 10 - 13.30 uur

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
638 22 05
www.oudestadt.nl
wijkcentrum@oudestadt.nl

Buurtgenoten!

Bent u al actief in uw buurt of wilt u dat worden!
Wijkcentrum d’ Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, is de
plek voor informatie en burgerparticipatie in de binnenstad.
Voor bewoners door bewoners. Dat doen we vooral door
het beschikbaar stellen van ruimte en faciliteiten voor
Het sociaal wijkteam Amsterdam Centrum stelt de Huizen van de
bewoners en buurtgroepen. Daarnaast organiseren wij het
Buurt beschikbaar voor Burendag. Ondersteuning gewenst bij uw
maandelijkse open Buurtenoverleg. Daar wisselen bewoners
bewonersinitiatief voor Burendag, neem contact op met:
ervaringen en kennis rond een thema met een gast. Het
Florian Gase: 06-2041 2537, f.gase@ijsterk.nl wijkcentrum biedt ook ruimte voor úw initiatieven.
Heeft u ook een leuk initiatief of wilt u uw buren helpen?
Voor voorwaarden, activiteiten en tips zie:
www.burendag.nl
www.facebook.com/Burendag > Burendagtips

en op afspraak

Kandidaten gezocht
Het wijkcentrum heeft geen betaalde medewerkers meer.
Daarmee zijn de taken veranderd. Het wijkcentrum draait
geheel op vrijwilligers, oude en nieuwe gezichten. Wij zijn
op zoek naar mensen die op een of andere wijze willen
bijdragen. Dat kan door als bewoner of ZZP-er aanwezig te
zijn als gastvrouw/-heer tijdens de openingstijden.
Ook kunt u als wijkraadslid uw buurt vertegenwoordigen in
de wijkraad (de toezichthouder). De wijkraad kiest uit haar
midden het Dagelijks Bestuur (DB). De wijkraad komt 3 à 4
keer per jaar bijeen.
Voor vertegenwoordigers van de buurten van het
wijkcentrum, de wijkraad, en het DB organiseert het
wijkcentrum verkiezingen op 5 oktober om 20 uur, locatie:
Nieuwe Doelenstraat 55.
U kunt zich kandidaat stellen tot 1 oktober

Het Kostpleintje

Ga in gesprek met wethouder Choho
over Duurzaam Amsterdam
Maandag 7 september om 20.00 uur is wethouder
Abdeluheb Choho te gast op het Buurtenoverleg in
wijkcentrum d’Oude Stadt. Hij zal in gesprek gaan met
buurtbewoners over luchtkwaliteit, een onderdeel van
het brede thema ‘duurzaamheid’.
Choho: “Amsterdam groeit en dus moeten we er voor zorgen
dat de stad sterker, leefbaarder en gezonder wordt”.
U kunt uw vragen voorbereiden en op het Buurtenoverleg
stellen aan de wethouder.
Zijn agenda is te vinden op: www.amsterdam.nl/duurzaam

per e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl
of bel:
06-5470 5427
Meer informatie:
www.oudestadt.nl

Nieuwe Doelenstraat Binnengasthuisstraat

Nieuw in d’Oude Stadt: cultuurlezingen
Al voor het derde seizoen organiseren wij de zogenaamde JO
Cadeau Cultuurlezingen; vanaf september a.s. voor het eerst in
Wijkcentrum d’Oude Stadt.
Jaren geleden volgden wij een studiedag over moderne kunst bij de
Vrije Academie. Docent was Krzysztof Dobrowolski. Wij waren
bijzonder enthousiast. Wat een geweldige spreker! Zeer deskundig
en heel stimulerend. De manier waarop hij de aanwezigen bij het
onderwerp betrok was echt uniek te noemen.
Intussen had Josje Damsma, het bedrijfje JO Cadeau opgericht.
Je kon bij hen ZZP’ers inhuren. Tot onze grote verrassing stond
Krzysztof ook op de lijst. Snel besloten wij hem te vragen voor een
lezing over de Gouden Eeuw. We mailden vrienden en bekenden
en even later kon de lezing gehouden worden bij JO Cadeau aan de
Plantage Middenlaan. De aanwezigen waren zo enthousiast dat we
onmiddellijk besloten om een volgende lezing met Krzysztof af te
spreken.
We ontdekten op de lijst van JO Cadeau twee nieuwe sprekers die
ons wel interessant leken: Max Put, deskundig op het gebied van
architectuur en vele andere onderwerpen en Liesje Schreuders,
specialiste in literatuur. Beiden geven ook les aan de Vrije
Academie. Een traditie was geboren: twee seizoenen lang kreeg de
allengs groeiende groep belangstellenden interessante lezingen

voorgeschoteld over gevarieerde onderwerpen: Japonisme, Art
Nouveau in Amsterdam, Paul Cézanne, Louis Couperus, Vladimir
Malevich, Impressionisme, Graffiti en Street Art.
Intussen is JO Cadeau helaas gestopt. We moesten op zoek naar
een nieuwe locatie voor onze lezingen.
We zijn heel blij dat we van Wijkcentrum d’ Oude Stadt de
gelegenheid krijgen om de reeks lezingen voort te zetten.
We hebben een interessant, gevarieerd programma samengesteld:
zondagenmiddagen van 15.00 - 18.00 uur
27 september Max Put: Ai Weiwei
1 november Krzysztof Dobrowolski: Hoe fotografie kunst werd
13 december Liesje Schreuders: De grote drie & de oorlog
(Hermans, Mulisch en Reve)
24 januari Max Put: H.P. Berlage
6 maart Krzysztof Dobrowolski: Pieter Saenredam
17 april Krzysztof Dobrowolski en Liesje Schreuders:
Amsterdam in woord en beeld.
De lezingen worden gegeven in het Wijkcentrum, Nieuwe
Doelenstraat 55, en kosten € 12,50 per lezing, inclusief drank en
hapjes. U bent van harte welkom!
Daan Mulder en Elzemien Warnink
Opgave per mail:

daan46@gmail.com, elzemien@gmail.com
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 September : 5 , 13  , 21 , 28 

GROOT WATERLOO

 Oktober : 4 , 13  , 20 , 27 

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

met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 10 september, 8 oktober
en 12 november 20.00 - 23.00 uur

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom
info: cliff@kpnplanet.nl

Ondersteuning aan huis of in de wijk
door wijkzorg
Bewoners die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg
en ondersteuning aan huis of in de wijk kunnen daarvoor
onder meer terecht bij het wijkzorgnetwerk. Samen wordt
in één of meerdere gesprekken gekeken naar wat u nodig
heeft om (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij
wordt ook gekeken naar wat u zelf of met hulp van mensen
uit het eigen netwerk kan doen en hoe dit georganiseerd
kan worden. Als u verschillende vragen heeft of hulp voor
langere tijd, wordt er een ondersteuningsplan gemaakt.
Voor zorg en ondersteuning kunt u terecht bij uw huidige
hulpverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, maatschappelijk
werker of (woon)begeleider van CentraM, MEE of
wijkverpleegkundige. Hebt u nog geen hulpverlener, maar u
heeft wel vragen over zorg dan kunt u terecht bij CentraM.

Dialoog over meer kwaliteit
voor Stadhuis en Waterlooplein
Amsterdammers en het Stadhuis, dat is niet direct een warm beeld. Wat is er
mogelijk om door te groeien naar een Stadhuis als ‘het’ huis van onze geliefde stad?
Waar de inwoners en bezoekers graag komen vanwege de goede dienstverlening,
de sfeer, de functies, de directe omgeving? Het College van B&W en het Dagelijks
Bestuur van Stadsdeel Centrum willen de noodzakelijke technische verbeteringen
van het Stadhuis aangrijpen om ook de functies van het Stadhuis aan te pakken
en het stadsbeeld te verbeteren door een goede aansluiting met de omgeving. Er
kan ook een nieuw programma op de begane grond komen omdat binnenkort
verschillende ruimtes leeg komen. In de komende maanden worden in een dialoog
ideeën en plannen ontwikkeld.
Kernvraag is hoe Stadhuis en de openbare ruimte op en rond het Waterlooplein
een nieuwe rol kunnen krijgen in het stedelijk leven, een plek die attractief is voor
bewoners en bezoekers, een boeiend stukje stad door de verschillende functies en
sferen. Er zijn veel ingrediënten om op voort te bouwen: het Stadhuis als centrum
voor het bestuur; de culturele functies in de Stopera (opera en ballet), de markt
op het plein en de vele onderwijsinstellingen en culturele instellingen en musea
rondom Waterlooplein en Stopera. Van gesloten bastion moet het Stadhuis /Stopera
een meer open uitstraling krijgen.
Een programmeur ‘publieke ruimtes in en om het stadhuis’ organiseert de dialoog
met direct belanghebbenden en andere Amsterdammers. Belangrijke punten zijn
de gebruiksvriendelijkheid, de uitstraling en aantrekkingskracht van het Stadhuis,
mogelijkheden voor ander programma op de begane grond en de relatie met de
omgeving. De verkeersplannen voor de bereikbare binnenstad tellen mee en vooral
ook de herinrichting van het Waterlooplein als een stadsplein met verblijfskwaliteit.
In 2016 gaat het college van B&W zich buigen over 1 tot 3 voorstellen voor
aantrekkelijker publieke ruimtes op de begane grond en directe omgeving van
het Stadhuis. Er wordt een voorkeursvariant gekozen en een plan voor uitvoering
uitgewerkt. Dat is de eerste stap naar een nieuw ‘hart’ voor Amsterdam.
MS

Telefoon: 557 33 38 op werkdagen van maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 11.00 uur. Pluspunt (inloopspreekuur) op de
maandag van 9.30 – 11.30 uur,
locatie de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Ook mantelzorgers met vragen over zorg zijn welkom.

Huis de Pinto

Sint Antoniesbreestraat 69

Joods Historisch Museum organiseert fotowedstrijd
020-370 02 10

Kom langs voor kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil, het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en op zaterdag van 12.00 tot 16.30.
www.huisdepinto.nl
Eind september presenteert Huis de Pinto een vierdaags
programma over de strijd om de Nieuwmarktbuurt rond 1975
en de betekenis ervan voor de stad.
Donderdagavond 24 september worden drie documentaires uit
en over die tijd vertoond met in de pauzes Q&A met de makers.
Vrijdag 25 september zijn er twee lezingen: in de middag Walther
Schoonenberg met daarna een wandeling door de buurt en soep
toe, ’s avonds Tjebbe van Tijen, een van de actievoerders van
toen. Zaterdagmiddag 26 september de boekpresentatie van
Martijn van der Moolen en een bijeenkomst met vraaggesprekken
en een aansluitend debat met Doeners, Denkers en Duiders.
Tenslotte op zondagmiddag 27 september de oud- en nieuwmarkt
met buurtinitiatieven van toen en nu, de presentatie van
Geluidsarchief Nieuwmarkt en levende muziek.
In september zijn er op verschillende plaatsen in de stad
tentoonstellingen over de Nieuwmarktbuurt rond 1975 te zien.
Huis de Pinto toont werk van fotograaf Pieter Boersma.
Op maandag t/m zaterdag zijn daar tussen zijn 14:00 en 17:00
unieke filmbeelden te bekijken en een verzameling pamfletten,
brochures en boeken in te zien. Het Stadsarchief besteedt
aandacht aan het politieoptreden, maar ook aan de buurtbewoners
en de stedenbouwkundige plannen. In de muurvitrines in de Sint
Antoniesbreestraat hangen interieurfoto’s van Hannes Wallrafen
en de Boomsspijker toont een mooie selectie foto’s uit Het Vrije
Fotoarchief, dat daar gevestigd is. Ook het Amsterdam Museum
doet mee met een kleine presentatie met een schilderij van Albert
Blitz en in Boekwinkel Pantheon komen foto’s van Wim Ruigrok
met het thema recreatie. Verder worden in het metrostation
Nieuwmarkt affiches uit die tijd getoond.
Huis de Pinto biedt buiten de gewone openingstijden nog veel
meer; van muziekmatinee, improvisatie-avond, gedichten en
lezingen tot schrijfcursus. Zie daarvoor: www.huisdepinto.nl

Het Joods Historisch Museum wil nieuwe foto’s van het
hedendaagse joodse leven in Nederland toevoegen aan zijn
collectie. Vandaar de fotowedstrijd, waar iedereen aan kan
meedoen. Tot en met 1 november kunt u foto’s met het thema
‘Joods Leven anno 2015’ uploaden via:

www.jckfotowedstrijd.nl
De mooiste foto’s nemen we in de collectie op en exposeren we in
december. Niet alleen de fotografische kwaliteit telt, maar ook de
originaliteit van het onderwerp. Bijvoorbeeld het alledaagse leven
thuis, joodse objecten, gerechten, bijeenkomsten, feestdagen,
rituelen of een selfie.
Belangrijk is dat de foto in Nederland is gemaakt en actualiteit
uitstraalt. De winnaar van de vakjuryprijs en de winnaar van de
publieksjuryprijs winnen een Leica camera.
Het Joods Historisch Museum organiseert deze fotowedstrijd
in het kader van de fototentoonstelling ‘De oorlog voorbij’ met
foto’s van de beroemde Amerikaanse Magnumfotograaf Leonard
Freed (1929-2006). Deze foto’s geven een beeld van joods
Amsterdam in de jaren vijftig en laten het herstel van het joodse
leven in Amsterdam zien in de eerste decennia na de oorlog.
De tentoonstelling is te zien van 30 oktober t/m 14 februari 2016.

Het najaarsprogramma van
de Volksuniversiteit Amsterdam
Verdeeld in de categorieën: Kunst & Cultuur, Mens &
Maatschappij, Talen (19 verschillende), Nederlands aan
anderstaligen, Creativiteit, Digitale media en Doe-het-zelf.
Honderden inspirerende cursussen, workshops, lezingen,
rondleidingen en wandelingen. Voor ieder wat wils!
De activiteiten zijn divers, verrassend en bovendien zeer
betaalbaar. Samen leren is een goede manier om kennis uit te
wisselen en nieuwe mensen te leren kennen. Het programma is
o.a. te vinden bij de bibliotheken en stadsdeelkantoren.
Ook te vinden op www.vua-ams.nl

HERFST 2015
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November :

3 , 13  , 19 , 25  , December :

3 , 5 Pakjesavond, 6 Klaas vertrekt

Huis van de Buurt de Boomsspijker

Recht Boomssloot 52 626 40 02 www.facebook.com/boomsspijker
PLUSPUNT DE BOOMSSPIJKER
Werkplaats voor financiële en
administratieve zaken, en alle vragen
over de buurt. Open inloop elke maandag
van 9.30 uur tot 11.30 uur.
CHINEES SPREEKUUR
CentraM houdt elke maandagochtend van
9.30-11.30 uur een inloopspreekuur voor
Chinese ouderen vanaf 60 jaar.
Ze kunnen terecht in hun eigen taal
voor alle vragen over hun post en
administratie.
WIJKSTEUNPUNT WONEN
Geeft huurders informatie, advies en
ondersteuning op het gebied van huren en
wonen.
Inloop spreekuren: elke woensdag van
14.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
www.wswonen.nl/centrum
Huurteam (op afspraak) voor controle
huurprijs, onderhoudsklachten en
woningopnames. (Meer op pagina 12)
CENTRAM
Maatschappelijke dienstverlening. Ook
voor schuldhulp. Maandag t/m vrijdag
van 9.00-11.00 uur bereikbaar op tel.
5573338 of kom langs bij het Pluspunt.
MANTELZORG - MARKANT
Zie de website voor actuele tijden
inloopspreekuren 06-52414751.
www.markant.org
YMERE
Elke 2e woensdag van de maand houdt de
gebiedsbeheerder van woningcorporatie
Ymere een inloopspreekuur van 15.3016.30 uur.

BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT
De Boomsspijker beschikt over een
bibliotheekservicepunt van de OBA. Elke
dinsdag en donderdag van 10.00-12.00
uur is er een vrijwilliger aanwezig voor
hulp.
INTERNET EN LEESTAFEL
U kunt dagelijks, ook in de avonduren,
gebruikmaken van de computers met
internetverbinding in de barzaal. Er
is ook een leestafel met een keur aan
tijdschriften. Elke ruimte heeft Wifi.
70+/CREATIEVE MIDDAG
Op de maandagmiddag van 13.00-16.00
uur komen ouderen bijeen om elkaar te
ontmoeten. Een maal in de veertien dagen
voor de bingo en de andere middag voor
de creatieve club. Iedereen is welkom.
BUURTSOEP
Elke maandagochtend wordt verse soep
gemaakt voor alle bezoekers.
Een kop soep kost € 1,50.
GESPREKSGROEP FILOSOFIE
Eens per twee weken op dinsdag van
10.00-12.00 uur. Oosterse of westerse
filosofie of religies kunnen aan de orde
komen. Informatie: Fred Fischer,
tel. 627 90 57
FILMAVOND MET MAALTIJD
Iedere 2e vrijdag van de maand om
18.00 uur krijgt u voor € 12,50 een
heerlijke maaltijd geserveerd.
Aansluitend is er een film in de
theaterzaal.
Reserveren vanaf de eerste maandag
van de maand: tel. 626 40 02.

FOTOGRAFIEWORKSHOP
Vrijdag van 15.30-17.30 uur.
In deze cursus worden de basisregels
van compositie geleerd en in praktijk
uitgevoerd. Ervaring is niet nodig.
Kosten: € 3,50.
Aanmelden: Danielle Maas
danielle.maas@roads.nl
tel. 06-1134 6829
KUNSTCLUB/FILMHUIS
We draaien films en documentaires
over alle soorten kunst, kunstenaars,
kunstgeschiedenis. Iedereen is welkom.
Informatie : Sandra Hummel
tel. 06-1107 7583
sandra.hummel@roads.nl
donderdag 14.00-17.00 uur
BUURTZORG
Buurtzorg, team Centrum, heeft een
kantoor in de Boomsspijker.
Buurtzorg levert wijkverpleging en
-verzorging, zowel op basis van indicatie
als PGB.
Nadere informatie kunt u vinden op
www.buurtzorgnederland.com.
Tel. 06-2291 9112
24 uur per dag bereikbaar.
GEZONDE LUNCH
Iedere vrijdag van 12.00-13.30 uur
info Danielle Maas tel. 06-1134 6829,
danielle.maas@roads.nl
Kosten € 3,50

Foto: Marijke Storm
De openlucht-vertoning van ‘Fietsen naar de Maan’ op het Waterlooplein
werd een groot succes. De regenbuien waren net op tijd vertrokken om
plaats te maken voor een paar honderd buurtbewoners. Het was een feest
van herkenning, maar ach, wat is Amsterdam in vijftig jaar toch veranderd.

Van deze film restte slechts een sterk ingekorte/verknipte versie. Gelukkig
wist buurtgenoot Guido Frankfurther, zoon van de producent, voldoende
materiaal uit de archieven bijeen te garen om de film te reconstrueren.
Na 25 vertoningen in EYE en de openluchtvoorstelling op het
Waterlooplein is ‘Fietsen naar de maan’ nog enkel op DVD verkrijgbaar.

Meer activiteiten voor volwassenen en
kinderen op: www.ijsterk.nl
Voor het huren van ruimtes mail naar
boomsspijker@ijsterk.nl

Foto: Paul Starink
Op 26 juni 2015 vond de herpremière plaats in Eye met als eregasten
(van links naar rechts); Rick Goudsmit (zoon acteur Lex Goudsmit), Bregje
van der Heyden (dochter regisseur Jef van der Heyden), Joyce Goudsmit
(dochter acteur Lex Goudsmit), Maartje van der Heyden (dochter van
regisseur Jef van der Heyden), Janneke Harmsma (catering productie
1962), Tamar Frankfurther (dochter producent P. Hans Frankfurther),
Guido Frankfurther (zoon producent P. Hans Frankfurther), Michiel
Kerbosch (acteur, speelt Joost in de film), Iwan Walhain (zoon van acteur
Johan Walhein), Rivka Lensink (dochter van acteur Ton Lensink), Devika
Strooker (dochter acteur Ton Lensink), Peter van Doorne (namens de
figuranten uit 1962)

Succes voor Taskforce Wonen voor Ouderen

Foto: Gerbina vd Hurk

Nationale Burendag 2015
26 september, 13-17 uur
Buurtcentrum De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52, 020-626 4002
boomsspijker@ijsterk.nl
www.faceboook.com/boomsspijker
www.ijsterk.nl
www.burendag.nl
Kom ook eten bij buurtrestaurant De Halve Wereld
lekker, goedkoop eten & de buren ontmoeten
3 gangen voor 5 euro
elke derde donderdag van de maand
aanvang rond 18u
Turfsteeg 4, bij het Waterlooplein
svp opgeven via buurtrestaurantdhw@gmail.com
of 06-2810 3808
data en menu op:
https://buurtrestaurantdhw.wordpress.com

Burendag in De Boomsspijker
Op 26 september is het burendag in Nederland, het jaarlijks
terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de
buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij
veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Het Sociaal Wijkteam nodigt iedereen van harte uit om
deze dag te vieren en elkaar te ontmoeten.

De in 2012 door het stadsdeel centrum ingestelde
Taskforce ‘Wonen voor Ouderen’ heeft een succes
te melden. In het Pentagon (Sint Antoniebreestraat/
Zwanenburgwal) wordt een externe lift geplaatst bij het al
bestaande noodtrappenhuis. Het wordt een heel bijzondere
lift; de fundering gaat slechts veertig centimeter de grond
in en de toegankelijkheid en veiligheid is gewaarborgd.
Dit was nodig omdat dit gedeelte van de woningen daar
recht boven de metrobuis gebouwd zijn en omdat hij in de
openbare ruimte staat. Nu ook de Dienst Metro accoord is,
kan de lift dit najaar gebouwd worden.
Het stadsdeel financiert de bouw en Stadgenoot, de
eigenaar van deze panden, gaat hem zelf aanleggen.
Met deze lift worden vijfentwintig sociale woningbouwwoningen toegankelijk gemaakt voor senioren.
Zij zullen ook worden ‘gelabeld’ als zodanig.
Dus als er hier een woning vrijkomt, krijgen senioren
voorrang bij de toewijzing.
CvD

De Amsterdamse binnenstad wordt druk gebruikt en als bewoner
is het weleens lastig met alle evenementen en toeristen om de
buurt leefbaar en schoon te houden.
Er zijn veel bewoners actief die samen met hun buren veel moois
organiseren in hun straat, buurt of speeltuin.
Op de burendag geven wij informatie over bestaande initiatieven
en activiteiten waarbij u kunt aansluiten. Lijkt het u leuk om
zelf iets te organiseren, maar weet u nog niet precies wat, hoe of
waar? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden zijn. Wilt u
zelf een activiteit onder de aandacht brengen, kom dan ook langs.
Ook als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk bij een organisatie
in de buurt, kunt u bij ons terecht.
Voor koffie, thee en wat lekkers zorgen wij.
Neemt u vragen en ideeën mee?

Op de Oosterdoksdam aan de Prins Hendrikkade is het buurttuinieren stralend van start gegaan. Alle groene handjes welkom!
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 ‘One World’ het tijdschrift dat ons verbindt met de hele wereld: www.oneworld.nl

Verdwenen

Verschenen

Waar is de pomp gebleven op de heuvel van het Amstelveld
tussen café Nel en de zandbak?

Deze gedenksteen werd herontdekt en kreeg een mooie plek
in de speeltuin bij het Weteringcircuit

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

Maandag 28 september en 30 november
20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Frederiksplein
Beste lezers/buurtgenoten,
Het was mijn bedoeling op deze plaats de inspraakavond aan te
kondigen van de aangepaste plannen voor het speelterrein van de
ASVO-school aan het Frederiksplein. Helaas is er nog steeds geen
datum bekend. Hou dus de website van de gemeente goed in de
gaten, want bewonersbrieven worden slechts karig verspreid.
Paul

Er was er eens.

Er was er eens een majestueuze boom.
Hij stond daar als een vorst op het speelterrein van de kinderen.
Op het Frederiksplein. Hij spreidde zijn dikke takken met
verspreidende dunnere takken als een parasol beschermend uit over
de speelplaats. Hij beschermde tegen al te felle zon en tegen weer
en wind. Hij vulde het hele luchtruim. Schonk bovendien heel veel
zuurstof aan onze kinderen en allen die daar al of niet in de buurt
waren. Zijn vorstelijkheid overzag een groot rijk. Hij was een grote
rijkdom. Hoe dom kon het gaan
Hij was opgenomen in het voorlopige plan. Deze monumentale
boom moest beschermd en behouden. Aan zijn voeten kreeg hij een
mooie houten vlonder voor de waterdoorlaatbaarheid.
Op een dag kwam er een hevige storm en rukte een van zijn takken
af. Nou gebeurt dat wel meer en zo’n sterke gezonde boom, zou dat
moeten kunnen overleven. Maar op een morgen was er een vreemd
knagend zeurend indringend geluid. De boom werd totaal ontdaan
van al zijn takken. En alleen zijn romp stond daar nog.
Net toen kwam ik langs in de auto en zei tegen mijn bestuurder
Stop Stop!! Jij bent gek zei de bestuurder dit hou je niet meer
tegen. Na even afgestemd te hebben met mezelf, kwam bij mij
boven: Nu komt alles anders te liggen in het nieuwe plan. En hoeft
de weg mogelijk niet verlegd want hoe noodzakelijk is dat.
Als deze mooie grote majesteit zich daarvoor heeft opgeofferd.
Ik belde de gemeente om te weten wie beslist hierover. Hoe komt
zo’n besluit tot stand. De desbetreffende ambtenaar was er niet.
Het heeft dagen aan me geknaagd had ik iets kunnen doen die dag.
Ik had toen moeten bellen. Met golfjes kwam voorbij, de boom is
weg. Toen ging ik weg. De hoofdstam heeft er nog dagen gelegen
en de kern was kernachtig gezond.
Maria

Beste allemaal,
Ik sta versteld. Nog 3 bomen op de nominatie om gekapt te worden.
Er zijn inmiddels al drie bomen via zo’n ‘noodkapvergunning’
weggehaald, 2 op het plein en 1 op het plantsoen. De kap van de
monumentale boom kort geleden heeft het plein ernstig ontwricht.
Ons plan valt in duigen als er op die plek VIER volwassen bomen
verdwijnen. Waar hebben we het dan nog over.
Er moet iets gebeuren. Niet alleen bellen, maar ook officieel
bezwaar maken. Heeft iemand een idee?
Marion
Op 30-6-2015 is de intentie uitgesproken niet meer ‘en grande
comité’ bijeen te komen. Als Werkgroep hebben wij daarom het
voorlopige plan voorgelegd aan de buurtgroep Achtergracht/
Frederiksplein. (dus in aanvulling op verslag dd. 30-6-2015):
1.
Het verleggen van de weg met 9 m (hart/hart) richting Achtergracht
is het maximale (tot op de mm!!) anders gaat dit ten koste van de
bomen(wortels). Wij verzoeken het stadsdeel na te gaan of er tóch
nog minder dan 9 m kan worden verlegd. De verplaatsing van de
judasboom kan alleen als deze een ruime plek krijgt. Namens de
buurt zijn Maria Wijnhoven, Anja Brasser en Marion Crince-le-Roy
betrokken bij de beplanting van het plantsoen kop Achtergracht.
2.
Het totale aantal fietsplekken, zowel aan de zuid- als noordzijde,
gaat met 100 omhoog. Het lijkt of het aantal aan de noordzijde
erg groot is (m.n. aan de rand van de bocht). Dit is tijdens de
bijeenkomst van 30-6-2015 ook geconstateerd. Hier zou nog naar
worden gekeken. De uitkomst hiervan zien wij graag tegemoet.
3.
Per saldo verdwijnt 1 parkeerplaats. Wij verzoeken het Stadsdeel
of deze gecompenseerd kan worden door hergebruik van de eerder
afgesloten plek t.h.v. Achtergracht 4. Aan de zuidkant van het
plein, richting hoek Sarphatistraat, is wellicht nog plek voor 1 a 2
plaatsen. Deze zouden de gedoogplekken langs het park kunnen
compenseren. Graag uw medewerking voor deze compensatie.
4.
Al met al is de buurtgroep, in het algemeen, zeer tevreden over het
voorlopige ontwerp. Aan 2 van de 3 voorwaarden (rijrichtingen,
parkeerplaatsen) is (bijna) voldaan, aan de 3e (plantsoen) deels,
zij het dat de bovenvermelde punten nog uitstaan. Het ontwerp is
in vergelijking met het allereerste ontwerp heel sterk verbeterd.
Bovendien is het een gezamenlijk project geworden van buurt,
school en Stadsdeel en dat, an-sich, is al mooi.
5.
Toch is, bijna aan het einde van het ontwerp-traject, de vraag
legitiem of het (voorlopige) resultaat in juiste relatie staat tot
enerzijds het budget en anderzijds het nut (m.n. voor ASVO als
initiatiefnemer en grootste part-time gebruiker). Start- en eindpunt
willen nog wel eens -onbewust- van elkaar weglopen. Een kritische
blik (is dit wat we willen en is het dat waard) is altijd verstandig.
Met vriendelijke groet,

Nico

namens de Buurtgroep Achtergracht/Frederiksplein

De brug tussen Oosteinde en Stadhouderskade heeft wederom
een metamorfose ondergaan. Alles vanwege de veiligheid.
Er ligt nu een enorm oppervlakte aan kale stoep.
Dit vraagt om een milieuvriendelijke invulling.
Te denken valt aan schooltuinieren in grote houten bakken.
Wel enkel voor bloemen-teelt, want de luchtkwaliteit van de
Stadhouderskade is (nog) te slecht voor eetbare groente.

Per 8 augustus is opnieuw een alcoholverbod
ingesteld op het Frederiksplein en de Falckstraat.
Alcoholverboden worden tijdelijk ingezet in gebieden waar
sprake is van ernstige alcoholoverlast, die niet met andere, minder
ingrijpende maatregelen verminderd kan worden.
In 2014 gold hier al een alcoholverbod, maar dat verdween
afgelopen maart, omdat de overlast over was. Het stadsdeel heeft
de buurt hierbij toegezegd om de situatie nauwlettend in de gaten te
houden en het alcoholverbod terug te brengen indien nodig.
Dit laatste is nu het geval.
In een alcoholverbodsgebied is het verboden om alcoholhoudende
drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen,
blikjes en dergelijke. Het verbod geldt niet op een terras gekoppeld
aan een horecabedrijf, maar wel voor alle personen in het gebied.
Dus ook voor bewoners die alcohol willen drinken op straat.

HERFST 2015
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Bespaar drinkwater, recycle katoen! Kijk op: www.stadroog.nl en zie hoeveel liter drinkwater nodig is voor één katoenen T-shirtje

Muziek

Langs de straat

Lawaai

Wat heerlijk dat niet iedereen met de auto komt
naar al die vrolijke evenementen in onze buurt

Overlast hotel Weteringschans 82 en slooppand op 84 A

Klassiek op het Amstelveld
19 september

Een dag lang prachtige klanken voor groot en klein,
muziekkenners en leken; iedereen is van harte welkom.
In het Hoofdprogramma (14.00 - 22.00 uur) treden jonge klassieke
toptalenten op, ondersteund door grote voorbeelden uit de klassieke
muziekwereld. Presentatie Joost Karhof enTatiana Chevtchouk.
Voorafgaand aan het Hoofdprogramma is een Open Podium voor
jonge musici t/m achttien jaar, die hun talent en enthousiasme voor
de klassieke muziek willen delen met een groot publiek op een
groot podium.
Klassiek op het Amstelveld is dit jaar uitgebreid met een educatief
programma ‘Hand in hand met de maestro’. Op 20 september
worden in de Amstelkerk twee gratis workshops gegeven aan
kinderen en jongeren: ‘Kennismaken met muziekinstrumenten’
en ‘Thuis oefenen met plezier’. Daarnaast is er een speciale
masterclass voor (jonge) semi-professionals.
Het aantal plaatsen in de workshops en masterclass is beperkt en
deelname is alleen mogelijk na aanmelding.

Een terras op het stukje Utrechtsestraat met de breedste stoep
belemmert flink de doorgang. Pas op de tram!

Gelukkig verschenen er nieuwe waarschuwingsborden,
want zo’n tram zie je al gauw over het hoofd.

Gezocht: Vrijwilligers voor het festival Klassiek op het Amstelveld.
Heb jij net als wij een passie voor klassieke muziek en wil je graag
meehelpen bij dit festival? Neem dan gauw contact op met ons.
Mail naar: tatiana@klassiekophetamstelveld.nl en wij nodigen
jou graag uit voor een gesprek. Hopelijk tot snel!
Mocht ‘Amstelveld Klassiek’ inspireren en motiveren om zelf
ook piano te leren spelen, dan heeft buurtgenote Fonsa op de
Prinsengracht, nog plaats voor leerlingen vanaf 7 jaar (haar
oudste leerling is nu 91).
Bij haar staat de techniek van muziek in dienst van het luisteren
naar en het beleven van de menselijke kant, van het spelen met
mooie, klassieke klanken.
fonsatenvelde@xs4all.nl

Nog meer herrie
Verse pijlen en strepen waarschuwen dat je niet zonder gevaar
het volgende stukje Utrechtsestraat kan binnenrijden.

Wil je je zangkwaliteiten op een hoger niveau brengen?
Coaching van Anne Brattinga in de binnenstad van Amsterdam.
www.singingcircle.nl

Zondag 18 oktober, 13 - 17 uur

Kamperende asielzoekers op de Achtergracht?
Nee, er wordt gewerkt aan een nieuwe glasvezel-verbinding.

We gaan de herfst ‘ruiken en proeven’in de bossen van de
Utrechtse Heuvelrug en luisteren naar de wind in de bomen.
In een boshuisje studeren we enkele eenvoudige canons en liederen
in, zodat we met de bossen kunnen meezingen.
Wil je zelf een broodje meenemen voor je lunch?
Aanmelden bij www.movingthroughmusic.nl
Barbara Wessel

Een nare verrassing de volgende ochtend. Pal op de brug
bederft een grote grauwe kast het uitzicht.

Voor heel veel muziek op en rond het Amstelveld zie:
www.stadsherstel.nl
of bekijk de vitrine-kast van de Amstelkerk aan de Reguliersgracht

In november 2013 is er een buurtbijeenkomst geweest omdat velen
het onacceptabel vinden dat hun nachtrust wordt verstoord.
Vaak wordt de politie al gebeld en de overlast lijn, maar het
probleem verdwijnt niet want alle nieuwe gasten presteren
hetzelfde gedrag. Tevens werd het slooppand op nr. 84 A
besproken. Het staat er al bijna 3 jaar zo bij! De eigenaar wil er
persé een hotel exploiteren, maar de bestemming is en blijft een
kantoor.
In 2013 maakte hij van 2 panden schuin tegenover (Weteringschans
251-253) ook al een hotel.
De gemeente en de rechtbank hebben een vergunning voor een
hotel al 3x afgewezen, maar hij heeft nu hoger beroep aangetekend
bij de Raad van State. De situatie als slooppand zal dus nog wel
een jaar zo blijven! Het ziet er vreselijk uit! Ook de bewoners in de
Den Texstraat hebben last van het lawaai van de Weteringschans
door het open gat.
Bewoners van de Weteringschans en de Den Texstraat

Voor ambitieuze zangers:

Zingende bossen

Sinds 2004 is hotel Sphinx een budgethotel geworden (voorheen
een net familie hotel) en blijft er voortdurende lawaaioverlast van
jongeren die op de brandtrapbalkons en in de tuin tot in de late
nacht (0.00 uur tot 4.00 uur) uit hun raam klimmen om te roken en
daarbij luidruchtig praten. Een naaste buur zit dan rechtop in bed
en kan de slaap niet meer vatten. In de zomer wel 3 nachten per
week! Er is geen nachtportier, die het in de gaten houdt. Je moet
zelf schreeuwen dat ze naar binnen moeten gaan. ALS ze het doen.
Hoe is het mogelijk dat dit toegestaan is in een woonbuurt, waarin
alle geluiden ‘s nachts door de tuinen galmen en omhoog stijgen.

Twee weken later een ramp. Schreeuwerige reclame-borden
ontsieren beide zijden (ook aan de waterkant) van die nieuwe kast.

Dat de goedkope sportschool Fit for Free aan de
Lijnbaansgracht 350 voor overlast zorgt weten we al jarenlang.
Vooral door de groepslessen is het veel te druk, teveel fietsen
en scooters die zo dicht mogelijk bij de ingang willen parkeren.
Veel te veel mensen die de enige toegangsdeur gebruiken.
Binnen mag je niet telefoneren, dat gebeurt dus op straat. Dat is
waar de klanten rondhangen. Met veel lawaai en afval als resultaat.
Al jaren ondervinden buren overlast, zelfs zo dat meerdere mensen
om deze reden verhuizen.
Sinds de interne verbouwing begin oktober 2014 is de afdeling
zware gewichten verplaatst. Bij de bovenburen is te horen hoe
deze gewichten gebruikt worden. Op klachten van buren wordt niet
gereageerd, pas als de overheid constateert dat het boven de norm
is neemt de sportschool maatregelen.
Inmiddels zijn we tien maanden verder, en is voor de derde keer
geconstateerd dat zelfs tientallen meters verder de geluidsnorm
wordt overschreden. Gezien de ruime openingstijden van de
sportschool hebben de buren door het gedreun geen woongenot
meer. De voortdurende opgedrongen aanwezigheid van dit drukke
bedrijf geven stress, slaap- en daarmee gezondheidsproblemen.
Nog verder reikt de geluidsoverlast van de airco, die zoveel lawaai
maakt dat de halve Fokke Simonszstraat er last van heeft.
De sportschool zit in een gebouw dat er niet voor geschikt is. En
de mentaliteit van deze nationale sportschoolketen past misschien
in een industriegebied, maar zeker niet in een woonwijk. Waarom
staat de Gemeente dit toe?; bij horeca was er allang ingegrepen.
De Bewonersgroep Lijnbaansgracht.
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ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...

Ondersteuning bij
Langer thuiswonen

...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Netwerkuitbreiding
Problemen met geld,
administratie en instanties
Persoonlijke en relationele
problemen
Veilig thuiswonen
Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

Waarom Zuster Jansen?

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl

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

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

Ook voor interessant
vrijwilligerswerk
kunt u terecht bij CentraM
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

Weteringschans 193

Zuster Jansen

www.centram.nl
www.sociaalwijkteamamsterdam.nl

Café
Waterlooplein ‘77
Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77
Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

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

info@zusterjansen.nl

Wegwijzer voor mantelzorgers
in het Centrum
Voor mantelzorgers in Amsterdam Centrum is er
vanaf nu een speciale Mantelzorgkrant beschikbaar
met praktische informatie en adressen waar men in
het stadsdeel terecht kan voor ondersteuning. Een
handige wegwijzer voor iedereen die langere tijd
zorgt voor een familielid of naaste die lichamelijk
of psychisch ziek is, een beperking heeft of
vergeetachtig is.
De krant is gratis af te halen bij alle sociale
loketten, buurtcentra, gezondheid- en
welzijnszorginstellingen of aan te vragen bij
Markant, centrum voor mantelzorg:
tel.020 - 886 88 00.
De ‘Mantelzorgkrant Amsterdam Centrum’ is een
uitgave van Markant en is mogelijk gemaakt door
de Gemeente Amsterdam Centrum.

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

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

HERFST 2015
55+ Sociëteit
Tweede Uitleg
Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid
Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNETINLOOP,
NAAILES, MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA,
MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP, LEESGROEP,
DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN
EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, DE EETTAFEL,
BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS 8.1.

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
1017 VA Amsterdam
020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl
ZIN OM MEE TE DOEN ?
Hoe meer bezoekers een handje helpen
des te gezelliger het wordt
Ons enthousiaste team van gastvrouwen
en gastheren zoekt uitbreiding
Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit ?

Kom eens langs voor informatie!

Bewegingscursussen – Najaar 2015
Locatie: Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, tel. 626 40 02
Bewegen is belangrijk, zeker voor wie ouder wordt. Het houdt
u langer fit en zelfredzaam. In de Boomsspijker zijn vele
cursussen en sportlessen mogelijk, betaalbaar of zelfs gratis.
Meer Bewegen Voor Ouderen
Dinsdag 11-11.45u. Gymnastiek 60+
Donderdag 9.45-10.30 en 10.45-11.30u. Gymnastiek 60+
Donderdag 11.45-12.30u. Tai Chi 50+
Vrijdag 11.00-11.45u. Yoga 55+
Donderdag 10.45-11.30u. Gymnastiek Chinese Ouderen 55+
Kosten gymlessen en Tai Chi: € 5,50 per maand; yoga € 13 per
maand. Gratis proefles mogelijk.
Aanmelden en informatie: mbvo_amsterdam@hotmail.com;
020-886 10 70 of bij de docent.
Wing Tshung Kung Fu

Realistische zelfverdediging voor iedereen. Instromen is mogelijk. Onze
lessen zijn geschikt voor iedereen, jong en oud, iedereen is welkom! We
willen graag een relaxte sfeer zonder spiervertoon en machogedrag. Grote
spierbundels, een goede conditie of lenigheid zijn niet nodig voor het
beoefenen van Wing Tshung.
Maandag 20.45-22u. Vrijdag 16-17u. (kids, vanaf 2 okt), 19.30-21u.
(daarna 1/2 uur conditietraining mogelijk), Zaterdag 14-15u. (ook voor
kids)
Kosten per maand (voor 1x per week): €25 (kinderen); €30 (studenten/
stadspas); €40 (volwassenen). Aanmelden en info: Sifu Maarten Blok,
06-1678 4489, info@wtaa.nl, www.wtaa.nl
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Lezingen

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,- inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

2 september De brug over de rivier (1957) Britse krijgsgevangenen
moeten tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Japanners een brug
bouwen in een jungle in Azië. Onder leiding van Colonel Nicholson (Alec
Guinness) behalen ze een morele overwinning door bij het bouwen alle
touwtjes in handen te nemen. Maar ze weten niet dat er een geallieerde
missie staat gepland om de brug te vernietigen.
Zie ook de lezing van 9 september.

9 september De Tweede Wereldoorlog in Azië Peter Slors, oud-directeur
onderwijs van het Koninklijk Instituut van de Tropen.
Na zijn vroege pensionering is hij zich gaan verdiepen in de geschiedenis
van WO II in Azië. Samen met Kees Hin maakte hij een documentaire
onder de titel ‘Oude Pijn, in Nederland en Japan’.

16 september De spoorwegman (2013) Het waargebeurde verhaal van
een Schotse luitenant (Colin Firth) die tijdens de Tweede Wereldoorlog
door de Japanners gevangen wordt genomen. In een kamp in Thailand
wordt hij gemarteld. Jaren later lijdt hij nog aan posttraumatische
stressstoornissen, tot zijn vrouw (Nicole Kidman) hem aanraadt te
schrijven naar de man die hem gevangen nam.
Zie ook de lezing van 9 september.
7 oktober Stephen Hawking (2015) De film vertelt het verhaal van de
beroemde natuurkundige Stephen Hawking (Eddie Redmayne) en gaat
vooral over zijn vroege jaren aan de Universiteit van Cambridge. Daar
wordt hij verliefd op de studente Jane (Felicity Jones) die medicijnen
studeert. Hij trouwt met haar en kort na het huwelijk wordt bij Hawkins
ALS vastgesteld, een ongeneeslijke spierziekte.
21 oktober Duitsland eind jaren vijftig (2014) De economie kent
hoge toppen. Er heerst opnieuw een goed gevoel. De gebeurtenissen van
minder dan twintig jaar terug verdwijnen langzaam naar de achtergrond.
Maar op een dag moet journalist Thomas Gnielka (André Szymanski) in
Frankfurt voor de rechtbank verschijnen in verband met een voormalig
kampbewaarder van Auschwitz die als leraar schijnt te werken.
4 november Alzheimer (2014) Alice Howland (Julianne Moore) is
docent taalkunde aan de Harvard-universiteit. Kort na haar vijftigste
verjaardag en op het toppunt van haar carrière blijkt ze de ziekte van
Alzheimer te hebben. Het leven en de verhouding met haar man (Alec
Baldwin) en kinderen, vooral met dochter Lydia (Kristen Steward)
veranderen drastisch voor deze sterke, onafhankelijke vrouw.
18 november Moord in het klooster (1986) Meeslepende verfilming van
de bestseller van Umberto Ecco. De mysterieuze sterfgevallen worden
door de monniken aan de Duivel toegeschreven, maar Broeder William
(Sean Connery) ziet het anders en denkt aan een moordenaar. Samen
met zijn jeugdige metgezel Adzo (Christian Slater) speurt hij naar de
waarheid. De film is opgenomen in een twaalfde-eeuws klooster.
2 december Dirigent wordt schoonmaker (2009) Andrei Filipov
(Aleksei Gustov) is dirigent van het Russische Bolshoi Orkest. Als hij
tijdens het communistische bewind weigert Joden te ontslaan verliest
hij zijn positie. Hij blijft in hetzelfde gebouw als schoonmaker werken.
Tijdens het werk vindt hij een heel bijzondere fax en ziet hij zijn kans
schoon. In de film wordt het vioolconcert van Tsjaikovsi gespeeld.
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
Nog te zien tot 7 oktober Dubbelexpositie
Ellen Jongeleen Herkenbaar motief
grove penseelstreken en meerdere verflagen
Elly Bunder Hotweaving & Hotprintingf
improvisaties op een thema; unieke weefsels - unieke prenten
9 oktober tot 11 november Wandobjecten
Imelda Thijssen laat u verrassen in deze kleurrijke wereld
Opening vrijdag 9 oktober van 16.30 tot 18.30 uur.
13 november tot 24 december Terugblik op een schildersleven
Jan Nolte (1922-2010); Tussen Amstel en Pyreneeën, ...
met een uitstapje naar Tunesië.
Opening vrijdag 13 november van 16.30 tot 18.30 uur.

Maandag 15.30-16.30u. Yoga
Voor iedereen die wil leren in het dagelijkse bestaan meer te ontspannen
met simpele yoga-houdingen. Ervaring niet nodig. We gaan aan de slag
met Hatha Yoga. Er is ruimte voor vragen en begeleiding. Kosten: geen.
Aanmelden en info: marieke.starreveld@roads.nl; 06-4673 1338
Maandag 19.30-20.30u. Pilates/Stretching
In de pilates-training werken wij met rustige bewegingen en concentratie
aan de dieper liggende spieren rond de wervelkolom en aan de lage
buikspieren. Zachte rekoefeningen en massageballen bevorderen de
mobiliteit. De toepassing in alledaagse activiteiten helpt rugklachten te
voorkomen.
Cursus : maandag 7 sep. t/m 25 jan. 2016. Instroom in de cursus is altijd
mogelijk. De cursus is gemengd en voor alle leeftijden.
Kosten: 5 lessen €40, hele cursus (18 lessen) € 130, proefles/losse les € 10
Aanmelden en info: damasu@hetnet.nl
Dinsdag 19-20.30u. Hatha Yoga
Op een makkelijke en ontspannen manier oefenen wij yogaposities,
ademhaling en meditatie. Hierdoor wordt het lichaam krachtig en soepel
en komt de geest tot rust. Geschikt voor beginners en gevorderden.
Doorlopende cursus. 10 lessenkaart (4 mnd geldig) € 100; abonnement 3
maanden € 100; proefles € 8 /losse les € 12
Aanmelden en info: roberta.amador@gmail.com; 06-2460 6386
Woensdag 9-10u. Bodywork
Oefeningen uit de yoga, pilates en bodyfit op zorgvuldig uitgezochte
muziek. Startend met een opwarming waarin de spieren warm en soepel
gemaakt worden, vloeit de les over in een gedeelte waarin kort aan de
conditie gewerkt wordt. Door een variatie van (simpele) bewegingen achter
elkaar, wordt het uithoudingsvermogen aangesproken en vergoot. Daarna
volgt een blokje spierversterkende oefeningen voor buik, been, billen en
armen. De les sluit af het ‘stretchen’ van de spieren en ontspanning.

23 september De fiets- en voetgangerstunnel van het Centraal Station
Francine Stoffels, angliste en redactrice van het jaarblad Tegel.
Zij geeft uitleg over de gigantische, handgeschilderde betegeling
met oorlogsschepen en haringvloot, die de nieuwe fiets- en
voetgangersdoorgang naast het CS siert. De tunnel gaat dit najaar open.
14 oktober Piketty in vogelvlucht Pieter Karsdorp, gepensioneerd
econoom van het Directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische
Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.
Piketty probeert aan te tonen dat in Westerse landen sprake is van
grote en toenemende inkomens- en vermogensverschillen. Zonder
overheidsmaatregelen keren we terug naar een situatie waarin een kleine
groep superrijken de samenleving gaat regeren.
28 oktober De ruimtelijke-historische ontwikkeling van Amsterdam
Wim Ringe, sociaal geograaf en oud-studieleider aardrijkskunde aan de
Hogeschool van Amsterdam. Rond 1300 heeft Amsterdam 1.000 inwoners
en is wat nu het Damrak en Rokin is. Vanaf 1900 stijgt het aantal van
500.000 naar 822.000 in 2014.
11 november Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland Frank
Bovenkerk, emeritus hoogleraar criminologie aan de Universiteit van
Utrecht. Hij deed onderzoek naar de manier waarop criminaliteit onder de
tweede generatie immigranten uit Marokko in Frankrijk, België, Duitsland
en Nederland wordt aangepakt. Dit levert een onthullend kijkje op in de
Nederlandse cultuur!
25 november Oekraine Dick Leurdijk, oud-medewerker van het Instituut
Clingendael in Den Haag. Oekraine beheerst het wereldnieuws. Wat
beweegt Poetin? Hoe moet het Westen reageren? Sommigen vrezen voor
een terugkeer naar de Koude Oorlog. Wat staat ons nog te wachten?
9 december Het Weihnachtsoratorium Govert-Jan Bach schrijft
luisterboeken over complexe, meerlagige muziek, zoals de Passionen van
Bach. Hij geeft daarover ook muziekcursussen, zoals in de Tweede Uitleg.
Deze herfst komt zijn luisterboek over het Weihnachtsoratorium uit. In
deze lezing wil hij helpen dit magistrale werk van Bach beter te leren
kennen.

Zondag in de Tweede Uitleg
27 september, 14.30 uur Timbuktu Een film van Aderrahmane Sissako,
die zich afspeelt in Mali, het land waar Gonny en Jacqueline van Stigt het
ons bekende succesvolle Dogon Vrouwen Initiatief organiseren. De film
is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis uit 2012, toen Al-Qaidastrijders Aguelhok in trokken en de ouders van twee jonge kinderen
doodden door steniging omdat zij niet getrouwd waren. Een woedende
aanklacht is de film echter niet. Het is een poëtisch en ontroerend pleidooi
voor begrip. Jurriaan van Stigt zal een toelichting op de film geven.
Toegang € 5,- bestemd voor de Stichting Dogon Onderwijs
Na afloop vindt een verloting van tuinboeken plaats waarvan de
opbrengst ook naar de Dogon Stichting zal gaan.
25 oktober, 15.00 uur Scrabblemiddag Spelen is belangrijker dan
winnen! Maar toch staat voor de winnaar een fles port klaar!
Wie een spel heeft, graag meebrengen
Toegang € 2,- inclusief thee en koffie
15 en 22 november, 10.30 uur Het kaartenhuis, de derde serie uit 2015
De beroemde televisieserie over de meedogenloze Francis Underwood
(Kevin Spacey) die er alles aan doet om als president aan de macht te
blijven. Hij doet dit niet alleen, maar met hulp van zijn even ambitieuze
vrouw Claire (Robin Wright) en zijn chief of staff Doug Stamper
(Michael Kelly). Zes afleveringen van 51 minuten op de eerste zondag,
Zeven afleveringen van 51 minuten op de tweede zondag.
Beide keren onderbroken door een lichte lunch.
Opgeven vóór 1 november, Toegang € 10,- (vooruit betalen)

Kosten : €55 (blok van 10x vooraf betalen); €7 (losse les).
Aanmelden en info: renske.tewitt@gmail.com; 06-5498 3306,
www.renskedans.nl
Woensdag 19.30-21.00u. Iyengar Yoga
Iyengar yoga is een actieve, pittige en uitdagende vorm van yoga,
ontwikkeld door de Indiase yogaleraar B.K.S. Iyengar. In de lessen leert
u verschillende houdingen (asana’s) om het lichaam sterk en soepel te
maken. Hierbij krijgt u gedetailleerde uitleg en er zijn hulpmiddelen
aanwezig zodat de houdingen op verschillende niveaus gedaan kunnen
worden. Het doen van de houdingen verbetert de algehele conditie, de
lichaamshouding en de concentratie en zorgt voor diepe ontspanning van
lichaam en geest. Iedere les eindigt met een korte ontspanningsoefening.
Enige ervaring is prettig, maar instroom van beginners is mogelijk.
Kosten: 10 lessen € 85. Docent: Marike op den Akker
Proefles en instroom mogelijk na overleg.
Aanmelden en info: m.opdenakker@icloud.com
Vrijdag 9.15-10.15 u. Work-Out
Aan het begin van de les werken we aan het opbouwen van de conditie
vanuit variërende stijlen en op stimulerende muziek. 20 minuten lekker
actief bewegen gevolgd door versterkende spieroefeningen voor benen,
buik en armen. De laatste 10 minuten van de les gebruiken we om weer tot
rust te komen en de spieren weer op lengte te brengen door stretching. Dus:
moeite met het losse concept van een sportschool? Kom dan naar deze
wekelijkse les. Want: een vast tijdstip en een vaste kern mensen stimuleert
je te sporten. Alle niveaus en leeftijden welkom. Instroom altijd mogelijk.
Kosten per les: €5,50 (bij betaling per half jaar), €7 (losse les).
Aanmelden en info: renske.tewitt@gmail.com; 06-5498 3306

Zie voor actuele info www.ijsterk.nl.
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LEIDSE- WETERING

Toen God de Tijd schiep, maakte Ze er echt wel genoeg van.

Start herinrichting westzijde Rokin en spoorvernieuwing Muntplein
Op 7 september start de herinrichting van de westzijde van
het Rokin en de vernieuwing van de tramsporen tussen
Munt en Olieslagerssteeg. De werkzaamheden in deze eerste
fase zijn ongeveer eind november afgerond. In januari
gaan de werkzaamheden verder en volgt het aanbrengen
van bestrating tussen Spui en Munt en de vervanging van
de tramsporen tussen Olieslagerssteeg en Spui. Vanaf april
2016 volgt de rest van het Rokin, de Oude Turfmarkt, de
Doelensluis en verdere inrichting van de Munt.

7 september – 5 oktober

5 oktober – 14 november

Het werk start aan de westzijde van het Rokin ter hoogte van
de Wijde Kapelsteeg. De werkvakken schuiven vervolgens op
richting Dam en richting Spui. Tegelijkertijd vernieuwt Waternet
het riool en vervangt Liander een stukje gasleiding. De winkels,
woningen en bedrijven aan de westzijde blijven bereikbaar, ook
voor laden en lossen. Er wordt gewerkt van 7.00 tot 23.00 uur.

Werkzaamheden Leidsebrug e.o.
De aanleg van de tijdelijke brug aan de oostzijde van Leidsebrug
is gestart. Het werk wordt grotendeels vanaf het water uitgevoerd,
waardoor er voor het wegverkeer geen hinder is. Het onderstel is
half september gereed. Hierover gaan straks de kabels en leidingen
lopen. Het omleggen van de kabels en leidingen in een ruim gebied
rondom de brug loopt tot het einde van het jaar.
Op de Leidsekade West (van Marnixstraat tot American) tussen
huisnummer 86 en Leidsebrug wordt aan de gasleiding gewerkt.
Het werk start in september en duurt naar schatting 5 weken
tot half oktober. Voor de werkzaamheden worden hier alle
autoparkeervakken De Leidsekade West (vanaf de Marnixstraat) is
gestremd voor doorgaand verkeer. Laden en lossen blijft mogelijk..
In oktober start het werk aan kabels en leidingen op de vier hoeken
van de Leidsebrug en Leidsekade oost (richting Hirsch Garage).
Op de plek van het groen op het Kleine-Gartmanplantsoen komen
in november tijdelijke fietsparkeerplaatsen.
In november worden op de Zieseniskade de schuinparkeervakken
omgedraaid evenals de rijrichting. Aan de zijde van de

Mond op Mond met Vondel, Hooft, Bredero e.v.a.
Volop theater uit de Gouden Eeuw op de planken
Komend seizoen brengt Theater Kwast maar liefst acht
theaterstukken uit de Gouden eeuw eenmalig terug op
de planken in de serie Mond op Mond. Acteurs en musici
repeteren in één dag een stuk en spelen het vervolgens
dezelfde avond met tekst in de hand voor publiek. Alle
groten en mindere goden uit de Gouden eeuw komen aan
bod. Drie tragedies van Vondel in het markante VondelCS,
één jeugdwerk van P.C. Hooft op het Muiderslot en vier
kaskrakers uit de Gouden eeuw in Theater Perdu te
Amsterdam; een unieke reeks.
Op zaterdag 26 september trapt Kwast af met de Nederlandse
Hamlet, De Veinzende Torquatus uit 1644 van de Amsterdamse
dichter Geeraardt Brandt (1626-1685). Het stuk neemt het
publiek mee naar het Romeinse keizerrijk. Keizer Noron is op
onrechtmatige manier op de troon gekomen. Hij heeft zijn broer,
keizer Manlius, vermoord en diens vrouw Plancina verleid en
getrouwd. Aan de in Athene studerende zoon van Manlius, de
jonge Torquatus, verschijnt de geest van de dode keizer. Deze
geeft hem opdracht terug te keren naar Rome en zich voor te
doen als krankzinnig. Zo kan Torquatus in de nabijheid van
Noron komen en de dood van zijn vader wreken. In een reeks
van gruwelen, verkrachtingen en moorden wordt de bloederige
machtsstrijd voor de ogen van het publiek uitgevochten; een
onterecht vergeten publiekslieveling uit de Gouden eeuw.
De Veinzende Torquatus, Zaterdag 26 september, 20.15 uur
Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86
Entree: €12,50 Reserveren via: www.theaterkwast.nl
Complete speellijst en meer informatie: www.theaterkwast.nl

Ook start vanaf 7 september de spoorvernieuwing van de Munt.
Het GVB legt een nieuw type tramspoor aan dat harder is dan het
huidige tramspoor en ongeveer twee keer langer meegaat.
Van 7 september tot 5 oktober ligt het werkterrein vanaf
de Vijzelstraat (bij Pathé de Munt) tot halverwege de
Reguliersbreestraat. Vanaf 5 oktober breidt het werkterrein zich
uit naar het Rokin tot aan de Olieslagersteeg.
Het Muntplein is tijdens de tramspoorvernieuwing afgesloten
voor al het autoverkeer vanuit de Vijzelstraat. Het Rokin blijft
voor autoverkeer bereikbaar vanuit Amstel, Singel en Nieuwe
Doelenstraat. Na 5 oktober breiden de werkzaamheden op het
Muntplein zich uit richting Olieslagerssteeg en is het Rokin
alleen nog vanuit Amstel en Nieuwe Doelenstraat met de auto
bereikbaar.
Het fietspad aan de westzijde kan gedurende het gehele werk
niet worden gebruikt. Fietsers worden vanaf de Dam en het Spui
omgeleid via onder andere de Spuistraat en het Singel.
De westzijde van het Rokin blijft gewoon bereikbaar voor
voetgangers. De tram blijft doorrijden tijdens de uitvoering,
behalve in het weekend van 24, 25 en 26 oktober.
Tijdens het werk is er een inloopspreekuur: vanaf 15 september
kunt u op dinsdagen op Rokin 97 tussen 17.00-18.00 uur
binnenlopen voor informatie en klachten.
Meer informatie op:
www.amsterdam.nl/rodeloper
Spiegelgracht komt een verzinkbare paal (Vezip).
U kunt zich abonneren op de e-nieuwsbrief Vernieuwing
Leidseplein. Deze verschijnt eens per maand met het belangrijkste
nieuws, achtergronden en ontwikkelingen rondom het Leidseplein.
projectbureau@amsterdam.nl
Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden of hinder?
Frans Blüm, projectopzichter, tel. 06 5571 7786
Frans.Blum@amsterdam.nl
Eric van Ham, projectopzichter, tel. 06 1600 9798,
Eric.van.Ham@amsterdam.nl

Stadsdorp
Wetering+

Beter een goede buur….
Eerst even….. Wat is dat Stadsdorp ook alweer?
Stadsdorp Wetering+ wil de voordelen van een dorp verbinden
aan een mooie buurt in het centrum van Amsterdam.
Wij willen een moderne vorm van nabuurschap ontwikkelen en
praktiseren.
Als stadsbewoner ben je gesteld op je privacy en anonimiteit,
autonomie staat hoog aangeschreven. Ook, zijn er stadsbewoners
die graag wat meer tijd willen investeren aan het ontmoeten, helpen
en bijstaan van buurtgenoten. Dikwijls is er van beide kanten
sprake van grootstedelijke verlegenheid: Kan ik die ander wel
zomaar aanspreken? Die ander zal het wel druk hebben. Zou ik,
als ik iets vraag niet zielig worden gevonden? Toch wil je als buur
gezien en gekend worden. “Een goede buur is beter dan een verre
vriend”.
‘Stadsdorp Wetering+’ faciliteert inmiddels meerdere initiatieven
van buurtbewoners en zwengelt projecten aan die samenhang en
nabuurschap in de buurt vergroten. Er zijn activiteitengroepen zoals
een leesgroep, een museumgroep en een architectuur wandelgroep.
De leesclub heeft afgelopen week weer een boek besproken, de
museumgroep heeft de expositie van Marlene Dumas bezocht en
de architectuurwandelingen onder begeleiding van Ludy Giebels
verheugen zich in grote belangstelling. Er is een dienstenmarkt
met een gevarieerd aanbod aan diensten en hulp die buurtbewoners
elkaar kosteloos aanbieden. Ook vind je daar een overzicht van
betrouwbare vaklieden waar buurtgenoten goede ervaringen mee
hebben.

Overige vragen?

Marjanne Grotenhuis, omgevingsmanager Een nieuwe loot aan de stam is de erkenning van de binnenbuurten.
tel. 06 3064 4954 (ma t/m do) Op een aantal plekken in het stadsdorp zijn er groepjes
Marjanne.Grotenhuis@amsterdam.nl buurtbewoners die vlak bij elkaar in de buurt wonen, die weet van
elkaar hebben en met elkaar een ‘los-vaste’ club van bewoners
Het concept Definitief Ontwerp Vijzelgracht ter inzage
vormen. Zij ontmoeten elkaar bijv. op straat, op een bankje in de
zon, al dan niet met een drankje of hapje. Wij spreken dan van
U kunt hierop t/m 7 oktober reageren. Voor de terrassen aan de
‘binnenbuurten’ en willen de ontwikkeling daarvan stimuleren.
oostkant is een apart Terrassenplan opgesteld.
Wij denken dat in elke binnenbuurt of straat een paar bewoners
Dit plan ligt eveneens ter inzage.
De stukken vindt u bij de bekendmakingen op www.amsterdam.nl zijn die de boel kunnen aanzwengelen. Met een zestal van hen is er
inmiddels contact met het Stadsdorp. Voel je je aangesproken, wil
of bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis.
je er meer van weten, bel gerust 020-737 14 27.
In ons Stadsdorp mag er ook ontspanning zijn. Zo is er in februari
op initiatief van het Stadsdorp een avond geweest waarop
stadsdorpbewoners gezamenlijk snert aten en naar live muziek
luisterden en op 26 augustus is een buurtbarbecue georganiseerd.
Het Stadsdorp Wetering+ onderneemt eveneens initiatieven op het
terrein van kennisoverdracht zoals een cursus in het gebruik van
een tablet, een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderende zorg
Waar over spraken zij
in Amsterdam en op 12 juni een themabijeenkomst over ‘langer
die drie daar in ’t plantsoen?
thuiswonen’: Wat kun je doen om langer thuis in onze prachtige
buurt te kunnen blijven wonen. Deze bijeenkomsten mochten zich
‘t Was over de barbecue van
Stadsdorp Wetering+, op 26-8!
verheugen in een grote belangstelling.
Op een dag dat iedereen de weergoden Ook kent het Stadsdorp een burenzorgkant en in de ontwikkeling
wantrouwde, organiseerde stadsdorp daarvan is al veel gerealiseerd, zo kennen we inmiddels de
Wetering+ in samenwerking met het projecten ‘versterken van netwerken’ en ‘ondersteuning bij
HTIB een barbecue voor zo’n 150
intakegesprekken’
buurtbewoners.

Met het Eerste Wetering Plantsoen
als decor werd er buiten gegrild en
het HTIB onderkomen gebruikt voor
binnen activiteiten.
Daar genoten we van zang en
dans. Het eten was prima; vlees en
vegetarische alternatieven van de
houtskoolgrill, salades, ijs en dessert
afgewisseld met cultuur.
Buurtbewoners verzorgden het vocale
programma en een Turkse groep de
dans. Er was een delegatie van het
buurtkoor ‘Koor-ga-door’, Christie de
Wit met pianobegeleiding van Carel
Petersen en Anne Brattinga met drie
prachtige blues nummers.
Na drie Slavische en Turkse
volksdansen volgde een heuse
buikdans. Met zonneschijn en aan het
slot regen bleken de weergoden ons
toch nog gunstig gezind.
Jazeker een gebeurtenis waar nog lang
door velen over zal worden nagepraat.

Veel buurtgenoten zouden graag meer contact krijgen met anderen
in de buurt, maar zien daar geen mogelijkheden toe. Zij aarzelen
daarover te praten. Toch is het zonneklaar dat je met een goed
sociaal netwerk meer zelfregie hebt en zelf beter in staat bent
initiatieven te nemen.
Het stadsdorp wil een brug te slaan met deze buurtgenoten;
door vertrouwen te scheppen, een luisterend oor te bieden en
ontmoetingen te organiseren. Nabuurschap in pure vorm.
Het voeren van een intakegesprek bij een verzoek om zorg, ook
wel “keukentafelgesprek” genoemd, is niet eenvoudig.
Zeker niet wanneer u niet zelf, maar anderen, zich zorgen makend
om uw welzijn, de wijkzorg hebben ingeschakeld. Hoe moet ik dat
aanpakken? U hoeft dat gesprek niet alleen te voeren, een derde
mag u bij dat gesprek vergezellen. Even geen (verre-) vriend of
familie beschikbaar, wat zou het dan plezierig zijn als er iemand uit
de buurt bij aanwezig wil zijn.
-Maak gerust contact met onze burenhulplijn; 020-737 00 92
of via burenhulpweteringplus@gmail.com
Frans Scheen
Voor meer informatie surf naar: www.stadsdorpweteringplus.nl
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Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt.

Bestorm me
en beblader me.
Stuif mij weg
en striem mij op de huid.

Keurtuinen

het goud van de binnenstad

Drijf mij naar de verste verte
drijf mij op
en strooi mij uit
waar ik
in onvindbaar landen
mij in duizendvoud verbreid.

De 27 keurblokken met de door
de uit 1612 daterende keur
beschermde binnentuinen

Ben ik het stof boven uw akkers
ik draag het blauw van uw rivier
ik spiegel trillend
aan de einder
olijfgrijs stroom ik
terug uit zee.
Tot in de vruchten en de zaden
tot in de laatste kleur
van iedere bloem
zo zal ik stijgen en weer dalen
ben ik de bodem
voor een nieuwe kiem.

( Terra Nova )
Erica Lastdrager

De grachtengordel is de parel van de binnenstad. De waarde wordt
bepaald door de bijzondere 17e-eeuwse stadsuitleg met hoofd- en
dwarsgrachten waarlangs historische bebouwing. Maar niet alleen
daardoor. Achter de grachtenpanden bevinden zich tuinen die al in
1615 via wetgeving, zogenaamde ‘willekeuren’, zijn beschermd. De tuin
achter het pand is de keurtuin en alle tuinen binnen een blok vormen het
keurblok. De bescherming hiervan was een serieuze zaak, de regels waren
streng. In de wet stond bijvoorbeeld dat iemand die een boom in het
keurblok beschadigde gestraft kon worden met handafhakking.
Tot circa 1945 gaven de wettelijke regels (keuren) voldoende bescherming.
Na de Tweede Wereldoorlog is in een aantal keurblokken de hand gelicht
met de sinds 1615 bestaande regels. Vooral in het noordelijk deel van de
westelijke grachtengordel werden tuinen overkapt ten behoeve van de daar
florerende textielindustrie (inmiddels zijn de overkappingen verdwenen en de

tuinen terug). Ook werden boven- en ondergrondse parkeergarages aangelegd.
Hiervoor werden bomen gekapt. Dit was en is strijdig met de oude, nog altijd
geldende, keuren die thans zijn opgenomen in de diverse bestemmingsplannen
die in de binnenstad gelden.
Het is nog altijd verboden om in keurtuinen te bouwen, verhardingen aan te
brengen, te parkeren, motorvoertuigen aan- en af te voeren, te laden en lossen,
bedrijfsmatige activiteiten uit te voeren, de tuin te onderkelderen, de tuin te
gebruiken voor opslag en voor stort- en bergplaats en om airconditioners te
plaatsen. Parkeergarages of kelders zullen er niet zo snel meer komen. Begin
jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het toenmalige college van B&W daar
nog eens een extra besluit over genomen en gelukkig wordt daar niet aan
getornd. Er zijn nog twee ‘oude’ parkeerterreinen, maar als de eigenaar met
de exploitatie stopt, mag de vergunning niet overgedragen worden. De tuinen
moeten dan weer worden hersteld. Ook het gebruik van tuinhuizen in de
keurtuinen is aan regels gebonden. Zo mag in tuinhuizen niet worden gewoond
en mogen deze ruimtes niet worden gebruikt als kantoor, bedrijf of atelier. De
achterliggende gedachte is dat de keurtuinen de oases van rust en de groene
longen van de stad zijn die ook voor de toekomst moeten worden bewaard.
Er zijn bewoners en bedrijven die geen oog hebben voor dit erfgoed en die hun
keurtuin willen betegelen, er willen parkeren, er een horecavoorziening willen
vestigen of die er bijvoorbeeld een tuinhuis met zwembad willen zetten.
Dit laatste is recent gelukkig verhinderd, mede dank zij acties van
buurtbewoners. Eigenlijk zouden wij er op moeten kunnen vertrouwen dat
de ambtenaren in het stadhuis weten welke aanvragen wel en welke niet
gehonoreerd kunnen worden met een vergunning. Wij mogen immers van de
overheid verwachten dat zij de regels kent en uitvoert. Zekerheid daarover
hebben wij jammer genoeg niet, een bestemmingsplan wordt soms achteloos
aangepast. Dat kan er toe leiden dat keurtuinen door de kleinere culturele
instellingen voor horecadoeleinden, een trouwerij, een muziekuitvoering
of een bijzonder feest worden gebruikt. Dat mag volstrekt niet, juist omdat
(grote) groepen mensen de rust in een keurblok enorm kunnen verstoren.
Wees alert, ook als het een aanvraag voor een nieuw te bouwen tuinhuis
betreft.
Jan Overweg
Schrijver dezes heeft dankbaar geput uit publicaties in “Binnenstad” van de hand van
mevrouw Vera Amende, mevrouw Addy Stoel en de heer Geurt Brinkgreve.

Strijd tegen Hottugs gaat door
Op 30 juni heeft de Rechtbank het besluit van
B&W om vijf ‘hottugs’ (varende badkuipen
met houtkachel) toe te staan vernietigd.
Of dit een blijvend succes is, valt nog te
bezien, want er ligt nog een tweede vergunning
die op gewijzigde gronden is verleend en
die eerst nog besproken moet worden in de
bezwaarschriftencommissie van de gemeente
(openbare zitting 3 september, 12 uur,
stadhuis). Op basis van een nieuwe uitspraak
van deze commissie beslist B&W om de
vergunning al dan niet in stand te laten.

Niet iedereen heeft het geluk uit te kunnen kijken op het groen van een weelderige (keur)tuin.
Als troost sieren enkele prachtige bomen de smalle Leidsedwarsstraatjes.
tot een stadsmoestuin. Binnen een jaar realiseer
je samen het idee. Tijdens de wedstrijd krijg je
advies van bevlogen professionals. Wil jij graag
de handen uit de mouwen steken en zelf iets aan
jouw leefomgeving verbeteren? Ga dan naar
www.kernmetpit.nl en schrijf je tot 31 oktober
2015 in met jouw project voor Kern met Pit
editie 2016!

van droom tot daad!
Tijd voor actie! Schrijf je in.
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(KNHM) organiseert de wedstrijd Kern met
Pit. Verbeter jouw eigen buurt of wijk. Samen
met anderen verzin je hoe en wat. Denk aan
het organiseren van een buurtcamping in het
park, het bouwen van een groot insectenhotel,
het opzetten van een bibliotheekbus of het
omtoveren van een braakliggend stukje grond

De beste ideeën nemen deel aan de wedstrijd.
Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren.
Gedurende het uitvoeringsjaar staan wij voor
je klaar met advies en met ons netwerk. Bij
realisatie van je project ontvang je het predicaat
Kern met Pit èn duizend euro.

Tot op heden lijken Waternet en B&W geen
boodschap te hebben aan onze bezwaren;
kort samengevat: past niet in de (erfgoed)
wateren van de binnenstad, veroorzaakt onveilige
situaties, voldoet niet aan het milieuvoorschrift
‘uitstootvrij’.
Dit College lijkt er plezier in te scheppen om
allerlei initiatieven van ondernemers te honoreren
die het karakter van de binnenstad als pretpark
voor attractiezoekende bezoekers verder
versterken (bierfietsen op de wal en te water,
commerciële open sloepen, e.d.).
Door de toenemende drukte en overlast -van
geluid en rotzooi- komt het in relatieve rust
genieten van onze prachtige binnenstad in het
gedrang.
Het College zegt voor spreiding te zijn, maar
stopt niet met het faciliteren van extra ‘attracties’
en evenementen in de binnenstad.
Het College zegt te willen luisteren naar de
bewoners, maar negeert de bezwaren.
Het mantra ‘wat goed is voor de ondernemers

is goed voor de stad en zijn bewoners’ is
hardnekkig. Daarom ook is de betekenis van
onze strijd tegen de hottugs en de bierfietsen van
verstrekkend belang.
Deze ‘symbolen’ zijn exemplarisch voor de
economistische kijk van het college op de stad.
Het is tijd voor herstel van de balans.
Waternet en het College hebben in het hottugdossier een gevoelige tik op de vingers
gekregen. Het College zal moeten toezien op
zorgvuldige procedures en een belangenafweging
moeten maken waarin de wensen van de
binnenstadsbewoners zwaar meewegen.
De rechterlijke uitspraak vormt een
aardig opstapje voor verbreding van het
maatschappelijke en politieke debat over wat
wenselijk is in de (binnen)stad, wat bijdraagt aan
een monumentale en gezellige (binnen)stad, aan
een stad in balans.
Wij hebben goede hoop dat wij als
erfgoedorganisatie de stem van onze leden en van
menig verontruste burger alsnog, succesvol, bij
het College over het voetlicht kunnen brengen.
De strijd tegen de hottugs en de bierfietsen gaat
in elk geval door.
Deze quasi-vervoersvormen passen niet bij onze
monumentale binnenstad, met haar beschermde
stadsgezicht en werelderfgoed, en staan haaks op
de inspanningen om de balans en leefbaarheid in
de binnenstad te herstellen en te verbeteren.
Diana Wind, voorzitter werkgroep water VVAB
Fred Kramer, secretaris VVAB

Museum Van Loon
2 oktober t/m 8 november
‘Bachelor’s Delight’

KNHM weet wat er bij komt kijken als je als
burger een idee wilt realiseren. Wij hebben
jarenlange ervaring met burgerinitiatieven en
daarnaast hebben we maar liefst 180 adviseurs
in huis die op vrijwillige basis burgers
begeleiden. Dit doen we met inzet van kennis,
procesbegeleiding en ons uitgebreide netwerk.
KNHM organiseert al bijna 40 jaar de wedstrijd
Kern met Pit.
Meer informatie op www.knhm.nl.

Jasmijn Visser heeft tijdens de ‘Artist’s
Residency’ van 4 maanden de leefomgeving
van vroegere generaties bewoners van het huis
aan de Keizersgracht in beeld gebracht.
De Amsterdamse stripverhalen-tempel
‘Lambiek’ verlaat na 47 jaar de Kerkstraat.
Bezoek deze enorme weelde aan wereldwijde
comics en strips, nu de winkel er nog is in zijn
avontuurlijke historische vorm.
Vanaf half november zal ‘Lambiek’, kleiner
en fijner, een nieuw stripspaleis betrekken in
Koningsstraat 27.

Zij bestudeerde met historicus Tristan Mostert
de vele objecten in het museum met speciale
aandacht voor de land en zeekaarten uit het
Atlas Van Loon. Met Stefan Scháfer ontwierp
Jasmijn Visser een digitale atlas die op diverse
beeldschermen te zien zal zijn.
Als afsluiting van de tentoonstelling geeft zij
op 7 november (Museumnacht!) een toelichting
in een ‘Artist’s Talk’.
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Iedere definitie van je zelf is een bedrieglijke schuilplaats

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

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

Cursus Amsterdam
2015/2016

In deze cursus geeft Walther Schoonenberg
een schets van de architectuurgeschiedenis
en stedenbouw van de historische binnenstad van Amsterdam.
De cursus is bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die de
geschiedenis van hun stad beter willen kennen. De cursus met
fraaie en unieke lichtbeelden vindt plaats in het Huis de Pinto aan
de Sint Antoniesbreestraat. In acht opeenvolgende lessen passeren
de verschillende architectuurperioden de revue en wordt ingegaan
op vragen als: Hoe is de zeventiende-eeuwse binnenstad tot stand
gekomen? Wat was er zo bijzonder aan deze stadsuitbreiding? Hoe
zijn latere generaties omgegaan met de binnenstad?
Hoe komt het dat binnenstad zo goed bewaard is gebleven, terwijl
andere Europese hoofdsteden ingrijpend aan de moderne tijd zijn
aangepast?
De acht cursusavonden op woensdag vinden plaats op: 11, 18, 25
november, 2 december 2015, 13, 20, 27 januari en 3 februari 2016.
Walther Schoonenberg heeft kunstgeschiedenis, specialisatie architectuur,
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is verbonden aan de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Informatie en opgeven: www.amsterdamsebinnenstad.nl/cursus

Fototentoonstellingen
Huis Marseille, Keizersgracht 401

12 september t/m 6 december

Esko Männiko / Time flies

Esko Männiko woont op het Noord-Finse platteland en fotografeert
bijzondere details om zich heen in het dun bevolkte gebied. Hij
maakt duizenden foto’s per dag van het verval, zoals verweerde
deurposten, stenen, gezichten, dieren en fragmenten van het
dagelijks leven. Hij zoekt beelden die symbool staan voor het
verstrijken van de tijd.

Hanne van der Woude / De wereld van Emmy

Opvolger voor de Opstapper in de Binnenstad?

In Badhoevedorp hebben Peter en Linda van Rijn de
Boodschapshuttle gestart. Op dinsdag, woensdag en
vrijdag rijden zij voorlopig van 10.30-12.30 uur een vaste
route. De kosten zijn 2,50 per ochtend. De oranje bus is
milieuvriendelijk en comfortabel uitgevoerd. Makkelijk
in- en uitstappen aan twee kanten en de rollator kan mee.
Mogelijk dat ze in de toekomst hun rondes gaan uitbreiden
, Lauriergracht 11
naar Nieuwe Meer en Lijnden. Voor info kan men tussen
Ghislain & Marie de Lossy / Not Alone
09.00 uur en 10.00 uur bellen met 06-8389 9726.
Foto’s uit Karelië (Finland) van de eindeloze bossen met een enkel
Nu maar hopen dat dit initiatief hier in de Binnenstad wordt
dier ‘Not Alone’.
Opening 26 september 16.00 uur overgenomen.
UW
Van der Woude deelde vanaf 2009 het leven van een ouder echtpaar
en hun verwanten door ze te vergezellen in een busje op weg
naar een berg in Frankwijk. Van der Woude werd vijf jaar lang
onderdeel van hun leven. Uiteindelijk blijft Emmy, de 83 jarige
kunstenares als laatste over.

Galerie Fontana

Viswijf
Vanmiddag nam het viswijf in mij de regie over.
De zoveelste hork: in een stampvolle tram 13
weigerde een jonge Amsterdamse haar piepkleine
handtasje van de stoel naast haar te halen zodat
ik kon zitten. Praten, beledigen, schelden: haar
handtasje bleef liggen.
Gelukkig voor mij stond een andere passagier voor me
op. Het was de zoveelste overvolle tram deze zomer.
De zoveelste passagier die weigerde zich te gedragen.
Eigenlijk net als ik, wanneer het viswijf in mij zich
roert.
Nu kan ik uiteraard, net als velen, een heel verhaal
ophangen: dat ik 3 x zo oud ben als zij, dat ik stijf sta
van de stress omdat mijn geliefde al maanden in het
ziekenhuis ligt. Dat ik twee dagen geleden gekneusde
ribben had opgelopen bij een noodstop van de tram. Dat
ik afgelopen zaterdagmiddag achtervolgd werd door
een groepje Nederlandse vrijgezellen, die me het bloed
onder de nagels haalden door tergend te blijven zeuren
om een kunstje voor hun camera.
Dat ik me dagelijks een weg door groepen toeristen
en dagjesmensen moet banen, omdat zelfs de breedste
stoepen te smal zijn, want de gemeente weigert de
grootte van de horecaterrassen te handhaven.
Dat ’s nachts om 4 uur ‘mensen’ onder mijn raam staan
te ruziën en nog geen 2 uur later piepende vrachtwagens
het linnen bij het naburige hotel afleveren. (Hoezo
geven hotels geen overlast!)
Dat veel te veel onverschillige, egoïstische toeristen
en dagjesmensen als een sprinkhanenplaag onze stad
lawaaiig teisteren, van alles op hun weg vernietigen
en de rotzooi achterlaten. De openbare ruimte als
permanent festivalterrein. Stress.
Maar daarover zeg ik niets tegenover de vrouw in
de tram en de treiterende vrijgezellen. Helaas ben ik
soms na beleefdheden, negeren en dies wat meer zij,
alleen nog maar in staat tot schreeuwen en schelden.
Pure onmacht en frustratie. En oh wat voel ik me
verschrikkelijk en schuldig achteraf. Schaam ik me
diep. Want ook andere mensen hebben problemen en
persoonlijk verdriet. Mea Culpa. Mocht je een filmpje
van een als viswijf tierende mij op internet zien: eigen
schuld dikke bult. Maar ik hoop liever toch maar niet.

Amsterdammeren

Architectuurtour: Cuypers en De Amsterdamse School
Elke tweede zondag van de maand organiseert
Stichting Open The Doors in samenwerking
met Stadsherstel Amsterdam een bijzondere
stadswandeling, waarbij verborgen plekken van
Amsterdam ontsloten worden. Leidraad is de
architectuur van Pierre Cuypers en de reactie
van De Amsterdamse School op zijn werk.
Pierre Cuypers (1827-1921) is de grote architect
van het Rijksmuseum (1885) en het Centraal
Station van Amsterdam (1889). In feite blies hij in
de negentiende eeuw de architectuur in Nederland
nieuw leven in met zijn neogotische bouwwerken.
Niet iedereen was enthousiast over de bouwstijl van
hem. Een aantal van zijn leerlingen vormden De
Amsterdamse School als een reactie op de stijl van
Cuypers.

- Wat was zo kenmerkend aan de architectuur van
Cuypers?
- Op welke verrassende plekken is het werk van
Cuypers nog meer te zien?
- Waarom zette de Amsterdamse school zich zo af
tegen Cuypers en ook Berlage?
- Hoe kon De Amsterdamse School in een korte
tijd zoveel gebouwen neerzetten?

Data: 13 september, 11 oktober, 8 november en
13 december. 11:00 tot 14:00 uur. Verzamelen
om 10:50 uur voor het Centraal Station bij
Stationsplein 10.
Kosten: € 19,50 p.p. (incl. koffie of thee)
Voorwaarden: Deelname vanaf 15 jaar, op eigen
risico, niet geschikt voor mindervaliden.
Aanmelden: peter@gidspeter.nl o.v.v. van uw
naam, aantal deelnemers en dag.

Tijdens een unieke rondleiding van ca. 2,5 uur uur
langs de mooiste en opvallendste gebouwen van
Pierre Cuypers en de Amsterdamse school in hartje
Amsterdam, worden deze vragen beantwoord.
Route: Amsterdam CS -Scheepvaarthuis -Zeedijk
-Dam -Beurs van Berlage –Posthoornkerk.
In de Posthoornkerk wordt de groep gesplitst om
een uitleg te geven boven de gewelven van de
Posthoornkerk.

Stichting Open The Doors heeft als doel deuren
te openen die normaal gesloten blijven voor het
publiek. De stichting organiseert bijvoorbeeld
de jaarlijkse Open Toren Dag i.s.m. onder meer
Stadsherstel Amsterdam.
Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en
beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te
restaureren, een passende bestemming te geven en
te verhuren. Meer info: www.stadsherstel.nl.

HERFST 2015

11

BINNENK ANT 71

Alle Waarheid gaat door 3 fasen: A: het wordt belachelijk gemaakt, B: het wordt geweldig tegengewerkt, C: het wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd.

24 hour comics Day

Slachtoffers bouw hotel W, Spuistraat 172

Hét jaarlijkse, wereldwijd gebeuren voor striptekenaars
en liefhebbers, met de bedoeling om binnen 24 uur zelf
24 pagina’s te verzinnen en te tekenen.
Stripverhalenwinkel ‘Lambiek’, die voorgaande jaren
gastheer was, gaat verhuizen, daarom is het dit jaar in
wijkcentrum d’ Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.

De bouw van dit hotel levert al ruim een half jaar grote overlast op voor omwonenden, fietsers en voetgangers.
Bovendien is tenminste 1 boom definitief de klos! Voor het hotel staan 3 platanen, daar geplant bij de renovatie
van de Spuistraat in 2002. De bouworganisatie slaagt er niet in om ze te beschermen. Mail hierover van een
buurtbewoonster werd niet beantwoord. De vervuiler betaalt, dus: hotel W trek de portemonnee!

We beginnen op zaterdag 3 oktober om 11:00 uur en
werken door tot zondag 10:59 uur.
Het is ook prima in minder tijd jouw stripverhaal te maken.
De ruimte is geschikt voor 9 deelnemers.
De grote tafels, de bakken koffie/thee en de centrale locatie
(nabij de Munt) maken het makkelijk en inspirerend.
We zoeken nog vrijwilligers die een gedeelte van de dag
willen begeleiden en een sponsor voor soep en broodjes.
Alleen komen kijken en aanmoedigen kan ook.
Er zijn geen kosten voor deelname aan de dag.
Info: www.24hourcomicsday.com
Aanmelden vóór 1 oktober: visiblevoice.nl@gmail.com
Corina Teunissen van Manen

Boom 1: heeft veel schade aan de stam, door het ontbreken
van bescherming van een houten schot. Volgens de
uitvoerder (de baas van de bouw) is het de schuld van de
gemeente die deze boom in de zomer verplaatst zou hebben.
Maar het fysiek beschermen valt onder de bouw! Niet alleen
betalen maar regel ook een nieuwe plataan van gelijke
hoogte.

Boom 2: Deze boom heeft wel bescherming rond de stam.
Maar de bouwers hebben een container naast de stam en
onder het bladerendek geplaatst. Uit die container worden
regelmatig goederen gehesen die de taken en bladeren
beschadigen. Dus hotel W: z.s.m. een bomendokter
inschakelen!

Het wijkcentrum kijkt uit op
een beroemde graffiti-wand

Verandering in onze buurt

Een uniek concept: STAD onder DAK

De veranderingen in de stad houden de gemoederen
van veel Amsterdammers bezig. Lijvige gemeentelijke
rapporten over Balans in de stad, de Waternota en het
verse rapport ‘Beleving van drukte in de binnenstad’
leiden tot reacties in zelfs landelijke nieuwsbladen.
Daarover gaat de thema avond die op maandag 28
september georganiseerd wordt voor en door leden en
belangstellenden van Stadsdorp Gracht en Straatjes.

In de vorige Binnenkrant schreef Jeroen van der Hulst
een stuk waarin hij de vraag stelt wat te doen om samen
een tegenwicht te bieden aan de eenzijdige nadruk op
economische belangen. In antwoord daarop pleit ik voor
het volgende:

(voorheen de kleine Utopie)

Thema avond Stadsdorp Gracht en Straatjes

Tijdens deze avond zullen drie sprekers ons informeren over
de ontwikkelingen en geven ons de gelegenheid vragen te
stellen.
Minne Dijkstra, groot kenner van de binnenstad, is
bewoner en lid van het stadsdorp en zal vertellen over de
historische ontwikkeling van onze binnenstad.
Carla Hoffschulte, lid van het stadsdorp heeft in
het kader van haar Masterstudie Urban Management
onderzoek gedaan naar het perspectief van bewoners van
Gracht&Straatjes op de groei van het toerisme in hun buurt.
Zij zal deze avond haar bevindingen presenteren.
Els Iping, heeft als bestuurslid in de Werkgroep Balans van
de VVAB recent de petitie tegen de bierfiets aangeboden aan
de burgemeester. Zij vertelt wat de Vereniging Vrienden van
de Amsterdamse Binnenstad vindt van de ontwikkelingen en
wat deze werkgroep nog meer in petto heeft.

Het straatfeest in de Spuistraat was weer een groot succes!
De ondernemersvereniging BIZ Spuistraat e.o. organiseerde een
fantastisch spektakel met muziekoptredens, clowns en allerlei
activiteiten voor jong en ouder.

Bewoners en jonge ondernemers hebben een coöperatieve
vereniging opgericht: ‘STAD onder DAK’ om het huidige
studentenbolwerk te transformeren in een duurzaam, meergeneratie-complex waar gewoond, gewerkt, geleerd, gezorgd
en gerecreëerd kan worden door een mix van stedelingen
van alle leeftijden en inkomensgroepen. Een plan met een
uniek concept waarbij omwonenden, potentiële gebruikers,
investeerders en ondernemers worden betrokken bij het
realisatieproces.

Traditiegetrouw is aan het eind van de avond de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te
wisselen onder het genot van een glas.
Aanmelden voor deze avond graag per email:
stadsdorpgrenst@gmail.com
Voor leden van de vereniging zijn er geen kosten verbonden
aan deze avond. Van overige belangstellenden vragen we 5
euro bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten voor de
huur van de zaal.
Thema avond: Verandering in onze buurt
Maandag 28 september 2015
Onze Lieve Vrouwe kerk, Keizersgracht 118b
Aanvang: 19.30 uur. Einde uiterlijk 22.00 uur
Het Stadsdorp Gracht en Straatjes is een bewonersinitiatief
in de binnenstad met als doel de sociale cohesie te
bevorderen. Wilt u meer weten over andere activiteiten
bezoek dan de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

Het PC Hoofthuis van de UvA aan de Singel/Spuistraat
wordt binnen enkele jaren van de hand gedaan aan de
hoogste bieder. Er wordt gefluisterd dat er geen hotel
komt, (je weet maar nooit, gezien de drie nieuwe hotels
met zeker 330 kamers in de Spuistraat, ná de hotelstop van
2013) maar óók een buurt-onverschillig consortium van
anonieme speculanten en investeerders uit China, Rusland of
Arabische landen vernietigt de ziel van de wijk.

Zomerbui op het Spui

De verdeling wordt 30% sociaal en 70% marktconform,
zowel voor wonen als voor de niet-woonruimte.
In december dit jaar zal de eerste versie van het projectplan
klaar zijn, inclusief tekeningen en plattegronden. Er is
ruimte voor in totaal ±110 woningen voor senioren (met
of zonder zorg), jonge stedelingen (met of zonder gezin)
en studenten. De niet-woonruimte wordt voor ten minste
30% ingeruimd voor publieke functies, zoals bijvoorbeeld
een gezondheidscentrum en organisaties die bijdragen aan
het welzijn en het sociale netwerk van de buurt en haar
bewoners. Daarnaast komen er commerciële bedrijfsruimtes.
Met dit projectplan in handen kunnen de onderhandelingen
tussen STAD onder DAK, de UvA en het Stadsbestuur
beginnen.
Om meer gewicht in de schaal te werpen hebben wij uw
steun nodig. Wordt vriend van STAD onder DAK.
Marijke Winnubst
marijkewin@icloud.com
www.stadonderdak.info
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Nieuws van het
WOZ per 1 oktober onderdeel van
puntentelling
Per 1 oktober vormt de WOZ waarde
onderdeel van het woningwaarderingsstelsel.
Een ingewikkelde berekening op basis van
de WOZ waarde vervangt de punten voor
woonomgeving, woonvorm, hinderlijke
situaties en schaarstepunten. Procedures
over de huurprijs worden ingewikkelder
en voor gemeenten betekent het flink wat
extra werk omdat de hoogte van de WOZ
waarde ter discussie kan staan. Toch loont
het de moeite om de nieuwe maximale
huurprijs te berekenen. In een klein aantal
gevallen kan de nieuwe systematiek zelfs
een huurverlaging opleveren. Doe de
huurprijscheck via www.huurverlaging.nl.
Betaal aanmaning huurverhoging niet
zomaar
Wat veel mensen niet weten is dat de
huurverhoging pas doorgaat als de huurder
zelf akkoord gaat of als de Huurcommissie
de verhuurder gelijk geeft. Zolang dat
niet het geval is, mag een verhuurder ook
geen aanmaningen sturen. Ook dit jaar
zien de wijksteunpunten wonen weer
diverse huurders met een aanmaning of
betalingsherinnering van de verhuurder voor
de recente huurverhoging. Maar zo hoort het
niet. De verhuurder dient binnen 3 maanden
na de ingangsdatum van de huurverhoging
een aangetekende rappelbrief te sturen,
waarna de huurcommissie door de huurder
verzocht kan worden om een uitspraak.
De wooncoach op bezoek
Na succesverhalen elders heeft Amsterdam
ze sinds dit voorjaar ook: wooncoaches
die 65-plussers informeren over langer
zelfstandig wonen en verhuizen. In het
centrum zijn 5 wooncoaches actief en zij
hebben inmiddels 29 ouderen bezocht.
De wooncoach vertelt over mogelijke

(WMO-)aanpassingen in huis om zo langer
in de eigen woning te kunnen blijven. De
bezochte ouderen willen echter vooral
informatie over verhuizen. Zij voorzien dat
het traplopen in de toekomst problemen
gaat opleveren. Gelukkig zijn veel ouderen
al ingeschreven bij WoningNet. Het
inschrijven bij WoningNet is heel belangrijk
want vanaf 1 januari 2016 wordt de
woonduur afgeschaft.
De wooncoach geeft daarnaast informatie
over het gebruik van WoningNet en vertelt
ook over de regelingen die er voor oudere
huurders van corporatiewoningen zijn: Van
Hoog naar Laag en van Groot naar Beter.
Uit de gesprekken blijkt dat ouderen die
regelingen niet of onvoldoende kennen.
Hebt u ook interesse in een gesprek met
een wooncoach? Bel dan het Wijksteunpunt
Wonen Centrum voor een afspraak.
Telefoon: 622 42 88
Woonduur wordt afgeschaft
Huurders van zelfstandige woonruimte
die nog niet ingeschreven staan bij
WoningNet, let op: Uw woonduur vervalt
binnenkort! Er komt een overgangsregel
en woningzoekenden worden geadviseerd
om zich zo snel mogelijk in te schrijven
bij Woningnet. Doe dit in ieder geval
vóór 1 januari. Meer informatie op www.
woningnet.nl.

Woonspreekuur

622 42 88

Huurteam

421 48 68

Voor alle vragen over huren en wonen kunt
u elke woensdag van 14-17 uur en van 1920 uur terecht op het Woonspreekuur,
Recht Boomssloot 52.
Voor vragen over huurprijs- en onderhoudsprocedures kunt bellen met het Huurteam
Binnenstad

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

Komt een oude vrouw bij de dokter. Het
is dokter Choho. “Dokter, ik heb zo’n last
van gebonk” zegt de vrouw. “Gebonk?”
vraagt dokter Choho “Wat bedoelt u
precies?” De vrouw legt uit dat ze al heel
lang, maar de laatste tijd steeds meer last
heeft van “bonk bonk bonk” in haar oren,
zoals ze het omschrijft. Dokter Choho kijkt
verbaasd. “Hoort u het nu ook?” vraagt hij
belangstellend. “Jazeker dokter, hoort u het
dan niet?” vraagt de vrouw. Dokter Choho wil
graag weten waar het geluid vandaan komt.
“Van buiten” zegt de vrouw. Dokter Choho
schuift het raam open. “Nu wordt het erger!”
roept de vrouw. Dokter Choho hoort niets.

Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer ..................

14 020

(idem) ....................................... 624 11 11
Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken
en Openbare Ruimte .............. 256 35 55
Fout geparkeerde auto’s
en touringcars ......................... 553 03 33

12 & 13 september

Storing straatverlichting ........ 597 26 26

Open Monumentendag

Hij zegt: “Ik hoor alleen het geluid van een
feestelijk evenement, een paar kilometer
verderop. Maar dat hoor je de laatste tijd
steeds vaker. Dat betekent dat de mensen
plezier hebben”. Maar de vrouw schudt haar
hoofd. “Hoort u het gebonk dan niet? Het is
nu bijna iedere avond en ook vaak overdag!”
Dokter Choho kijkt haar wanhopig aan. “Ik
zal u een briefje geven voor de oorarts. En
ook een briefje voor een psycholoog, mocht
het niet in uw oren maar ertussen zitten” zegt
hij geruststellend.
De vrouw steekt het briefje in haar tas.
Ze loopt weg. Bij de deur draait ze zich om en
zegt zachtjes: “Dag Dokter Choho.”
RB

Sociaal Loket .......................... 256 48 00
Steunpunt Huiselijk Geweld .. 611 60 22
Meldpunt Horecaoverlast ..... 421 45 67
Meldpunt Overlast te Water . 0900 9394
Digitale meldingen openbare ruimte:
Zie bij: www.centrum.amsterdam.nl/
algemene_onderdelen/contact/

Ontdek het andere Amsterdam
Rond het landelijke thema Kunst & Ambacht
openen bijzondere monumenten de deuren.
Er is volop aandacht voor bouwkunst, plekken van
creatie, kunst in en aan monumenten, architectuur,
interieurs en verschillende ambachten. Denk aan spectaculaire panden zoals de voormalige
Citroëngarage, de Atelierwoning van André Volten,
het Cygnus Gymnasium of de Koninklijke Industrieele Groote Club.
Daarnaast zijn er wandelingen, boot- en fietstochten, concerten, lezingen en speciale
activiteiten voor jongeren. Soms is reservering vereist.
Op zaterdag 12 september kunt u ook ’s avonds genoeg beleven.
Doe bijvoorbeeld mee met de Werelderfgoed quiz in De Bazel of kom alles te weten over
scheepsbouw in Amsterdam tijdens een lezing in de Oude Kerk.

www.amsterdam.nl/openmonumentendag

Onder andere in Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam
Spreekuur voor gastouders
Gratis algemeen juridisch
kinderopvang door Ronald
inloopspreekuur van Jan Overes
Goedhart van Oppas.nl
Iedere donderdag 14 tot 16:00 uur
Gastouders zijn particulieren die thuis of
bij de ouders thuis kinderen opvangen en
die ten minste beschikken over het diploma
Zorg en Welzijn niveau 2 en landelijk zijn
geregistreerd.
Inbellen mag ook - alleen op donderdag van
14 tot 16:00 - op 06-4704 9605.

Elke donderdag van 14 tot 16.00 uur
Juridisch advies voor bewoners en kleine
ondernemers.
Denk aan problemen op het gebied van
arbeid, letselschade, familierecht, sociale
zekerheid en problemen van kleine
ondernemers met een juridisch aspect.

De Binnenk ant
verschijnt 4x per jaar
Oplage: 12.000

Redactie Ulrike Weller, Cliff van Dijk,
Marijke Storm, Paul Spoek,
Albertine Pareau Dumont, CTvM
Cartoon Peleia.nl
Advertenties 1 euro per cm2
Drukkerij Rodi Rotatiedruk
Binnenk®ant #72
verschijnt rond 7 december 2015
kopij inleveren vóór 11 november
Redactieadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
06-4389 0132
post@binnenkrant.nl
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