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Amsterdam Autoluw
Maandagavond 14 december 20.00 uur Buurtenoverleg
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55
Binnenstadbewoners zijn in meerderheid voor een autoluwe
binnenstad (sinds referendum eind vorige eeuw).
Heel langzaam zijn er maatregelen getroffen.
Bewoners deden ondertussen de auto weg en stapten massaal
op de fiets. Maar het werd niet minder druk, integendeel.
De drukte in de binnenstad staat al jaren ter discussie.
Binnenstadbewoners vinden het veel te druk. En dan gaat het niet
alleen over geluidsoverlast van rolkoffertjes en bierfietsers. De
algehele drukte wordt geweten aan de vele toeristen, de vele auto’s,
de hufterige scooterrijders, de tegendedraadse fietsers, enz.
In het Parool staan wekelijks onrustbarende redactionele stukken
te lezen over de overlast van deze of gene groep in de binnenstad,
met een stroom aan ingezonden berichten en reacties op sociale
media.
De overlast wordt het hardst gevoeld door bewoners,
- die moeten verhuizen,
- die extra zorg nodig hebben,
- die kleine kinderen hebben,
- die schoolgaande kinderen hebben,
- die aangewezen zijn op buurtvoorzieningen,
- die last hebben van de luchtverontreiniging.
Door alle bewoners eigenlijk. En bijna alle bewoners vinden
ook dat de balans in de stad flink verstoord is ten koste van de
leefbaarheid voor de buurtbewoners. Enkelingen vinden echter
dat het nog wel drukker kan zoals wethouder Kajsa Ollongren
van Economie (D66). Of dat auto’s nog wel harder mogen rijden
(minister Melanie Schultz VVD).
Al tijden waarschuwen buurtbewoners bij het bestuur van het

Op 5 oktober kwam de nieuwe Wijkraad bijeen.
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5

10

Buurt 6

9

Maandag 14 - 17 uur
Dinsdag 10 - 17 uur
Woensdag 10 - 17 uur
Donderdag 10 - 17 uur
Vrijdag 10 - 13 uur
en op afspraak
stadsdeel centrum en bij het gemeentebestuur dat het steeds erger
wordt. De maatregelen, die genomen worden, zijn halfslachtig,
helpen niet en maken de stad alleen maar drukker en drukker en
voller en duurder en lawaaieriger en viezer. Het lijkt er sterk op,
dat wij binnenstadbewoners de strijd aan het verliezen zijn.
Waarom gebeurt er niks?
Zou het kunnen zijn, dat het bestuur bewoners, ondernemers en
instellingen tegen elkaar uitspeelt?
Bij de plannen voor herinrichting van het Muntplein worden de
ondernemers van het Rokin geholpen ten koste van de bewoners.
Bij de herinrichting van het Roeterseiland wordt de Universiteit
van Amsterdam geholpen ten koste van de bewoners in de
omgeving. Weer andere maatregelen gaan ten koste van bewoners
langs de S100 (de Stadhouderskade-ring) en de Wibautas
(Wibautstraat, Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Prins
Hendrikkade), de afvalputjes van de stad.
Hoe dan ook hebben bewoners het gevoel, dat er niet voldoende
naar hen geluisterd wordt. Er is een vuist nodig, die hard op de
tafel slaat.
Het wijkcentrum d’Oude Stadt roept alle binnenstadsbewoners op
om op 14 december hierover van gedachten te komen wisselen en
een plan te maken om het tij te keren.
Er komen sprekers uit verschillende gremia en buurten uit het
centrum. Van de politieke partijen, Milieudefensie, de Vereniging
van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Marketing
Amsterdam, en bewoners van de Oostelijke Eilanden, de Weesperen Plantagebuurt, de Nieuwmarkt-Groot Waterloobuurt, de
omgeving Utrechtsestraat (Rode Loper Centrumsloper), de Leidse
buurt, Wetering-Verbetering, de Stadhouderskade, de Jordaan en de
Haarlemmerbuurt.
Cliff van Dijk 06 2058 3677
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Buurtenoverleg
Sinds begin 2015 jaar organiseert het Wijkcentrum d’ Oude
Stadt Buurtenoverleggen. Het buurtenoverleg bespreekt
zowel zaken die in de afzonderlijke buurten spelen als buurt
overschrijdende onderwerpen, zoals verkeer- en parkeerbeleid. In
deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en worden
zo mogelijk beleid en acties in de buurten op elkaar afgestemd.
Alle individuele bewoners, evenals leden van actiegroepen en
bewonersorganisaties, zoals de stadsdorpen zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

Paul Busker
Voorzitter

Woensdag 20 januari

Nieuwjaarsreceptie

Wijkcentrum d’ Oude Stadt
U bent van harte welkom
van 17.00 tot 19.00 uur
Meet up over schone lucht in Amsterdam
Luchtvervuiling zorgt na roken en overgewicht voor de meeste
vermijdbare ziekte- en sterfgevallen. In Amsterdam is veel
lucht te vuil. Uit cijfers van Onderzoek & Statistiek blijkt
dat het aantal milieu-gerelateerde gezondheidsklachten in
Amsterdam-Centrum de afgelopen jaren fors is toegenomen.
Hier moet wat aan gedaan worden, vind u niet?
Toch lopen bewonersgroepen in Amsterdam nog altijd tegen een
muur als zij concrete maatregelen van de politiek vragen.
De GroenLinks afdeling van Amsterdam-Centrum wil dat naar
deze bewonersgroepen geluisterd wordt en de politiek snel concrete
maatregelen neemt voor schone lucht in Amsterdam.
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we onze krachten bundelen.
Kom op donderdag 11 februari naar Wijkcentrum d’Oude Stad,
Nieuwe Doelenstraat 55. Samen maken we een concreet plan om
dit punt op de politieke agenda te krijgen.
Inloop vanaf 19.00, start om 19.30. Gratis toegang.
Meer informatie en aanmelden via paulien.gankema@gmail.com

Uit hun midden werd vervolgens op 2 november een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen
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GROOT WATERLOO

 December : 11  , 14 Geminiden, 18 , 22 Winterwende, 25  Kerstmis, 31 Oudjaar  Januari : 2 , 4 Boötiden, 10 , 17 , 24 

Mozeshuis en Mozes en Aaronkerk: plek voor vrede en dialoog
De klokken van de Mozes en Aaron kerk beieren sinds 2014 trots over de stad na de komst van de Stichting Sant’Egidio in het
Mozeshuis. In Amsterdam heeft Sant’Egidio nu een publiek gezicht. De kerkdeuren staan weer open voor gebed, elke dinsdag en
vrijdag om 20.00 uur. Op zondag is er een eucharistieviering om 17.00 uur.

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 14 januari, 11 februari
en 10 maart 20.00 - 23.00 uur

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

Straatmanager Waterlooplein
In 2015 is een nieuwe pleinmanager aan de slag gegaan.
Anne van den Brink gaat samen met de marktkooplieden, de
gemeente, de ondernemers, de organisaties en de omwonenden
werken aan nieuwe glans en toekomst voor het plein.
Het komende jaar is daarvoor belangrijk. Er ligt al een visie
voor het plein: Waterlooplein 2020, een Dame met Amsterdamse
Allure. En de afgelopen maanden is er een algemene oproep
gedaan om voorstellen te doen voor andere functies op de begane
grond van het Stadhuis onder de naam Het Stadhuis verbouwt.
Hier komt binnenkort 9.000 m2 vrij. Met de nieuwe ideeën moet
het Stadhuis meer open worden en een geliefde plek worden
voor Amsterdammers. De wereld direct om het Stadhuis heen zal
daarmee ook een nieuwe impuls krijgen.
Er zijn inmiddels 150 plannen ingediend, klein en groot.
In november hebben 70 mensen in een ‘pitch’ van 1 minuut hun
idee toegelicht. In enkele vervolgstappen wordt in december
gekeken of er ideeën te combineren zijn welke scenario’s mogelijk
zijn. Ook de relatie met de Waterloopleinmarkt wordt verder
uitgewerkt. Een boeiend jaar om als straatmanager Waterlooplein
aan de slag te gaan.

Op www.santegidio.nl/amsterdam vertellen ze over de inzet
“Doel is om deze historisch belangrijke plek voor de stad als een
deel van haar ziel aan de bewoners aan te bieden: als plaats van
gebed en luisteren naar Gods woord, als plaats van heling van de
wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plaats van verzoening
en vrede tussen joden, christenen en moslims.”
Gebed en inzet voor armen en jongeren gaan hand in hand.
In de stichting werken ongeveer 150 personen samen, het
merendeel als vrijwilliger. In Amsterdam worden veel zaken
opgepakt. Er zijn maaltijden voor daklozen en noodlijdenden,
de Franciscustafel. Er is naschoolse begeleiding opgezet voor
kinderen en jongeren en ondersteuning van ouderen in kansarme
wijken. In 2014 zijn enkele jongeren begonnen met de School van
de Vrede: huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende
activiteiten en vriendschap. Elke week worden bejaarden in
verzorgingscentrum Groenhof bezocht en worden uitstapjes
georganiseerd.
Sant’Egidio is opgericht in 1986 in Rome met de idealen van
de eerste christelijke gemeenschappen en Franciscus van Assisi
voor ogen. In 70 landen en met 60.000 leden werkt de christelijke
lekengemeenschap aan dialoog tussen godsdiensten en vreedzame
oplossing van conflicten. In het licht van de recente aanslagen
krijgt deze inzet een nog diepere betekenis.
Het afgelopen jaar heeft de gemeenschap in onze stad een
vliegende start gemaakt. In de komende jaren krijgen de
activiteiten in en vanuit de Mozes en Aäronkerk een verankering en
worden die verder uitgebouwd. Voor iedereen in en om Amsterdam
staat de kerk open voor bezinning, voor ontmoeting en ook om
kennis te maken met de gemeenschap Sant’Egidio.
MS

Uilenburgerconcert Flirtations: 14 december
Nieuwe Uilenburgerstraat 116, aanvang 20.15 uur

Het afdwingen van een referendum over TTIP krijgt helaas
veel minder media-aandacht dan het associatieverdrag
met Oekraïne. Maar TTIP is veel ingrijpender, want de
‘vrijhandelsverdragen’ TTIP en CETA bedreigen direct onze
democratie.

Stephan

Eleonore

Yumen & Jianyin

Pianoduo Yumen & Jianyin, die de Leo Smit (1900 -1943) prijs
wonnen, spelen werk van Nederlandse componisten, die allen leden
e
onder de bezetting tijdens de 2 wereldoorlog. De muziek van
‘Flirtations’van Dick Kattenburg, kwam pas in 2010 aan het licht.
Eleonore Pameijer (fluit) & Stephan Heber (cello) vertolken werk
van Konrad Boehmer, Rokus de Groot, Sas Bunge, Henri C. van
Praag, Daan Manneke en Leo Smit.
prijs € 17,50 / € 14,- (Stadspas/leden Splendor)
Reserveren: www.splendoramsterdam.com

Huis de Pinto

Sint Antoniesbreestraat 69

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
Tot en met 31 december
Expositie Lynne Leegte Migration
Tussen de Regels / Between the lines
Een serie tentoonstellingen met werk van kunstenaars die met taal
of boeken werken. In dit kader heeft Lynne Leegte speciaal voor
het Huis De Pinto een installatie ontworpen.
Woensdag 9 december – 20.00
Documentaire ‘Waar de ratten koning zijn’ van Barbara den Uyl
Over de Amsterdamse Staatsliedenbuurt die in het begin van
de jaren tachtig een vrijstaat was voor krakers, punkers en
oorspronkelijke bewoners.
Na afloop discussie over de protestcultuur van Amsterdam
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree: 5 euro
Donderdag 10 december - 20.30
Salon De Pinto
Cultureel programma met dichters, schrijvers, kunstenaars en
muziek. Dichter Marieke Rijneveld; schrijfster Sanneke van
Hassel; Gezongen Sprookjes van Peter Zegveld en Thijs van der
Poll; dichter Willem Thies met Take Away Poetry.
Reserveren: salon@huisdepinto.nl
Deur open 20.00 uur,. Entree 7,50 euro
Maandag 14 december 20.30 uur
Pintotonics n+1
Solo: stemmagiër Jaap Blonk verzorgt een soloset vol eigenzinnig
geïmproviseerde associatieve klankassociaties.
Ensemble: Het ‘Tetterapadequi’ kwartet bestaande uit Daniele
Martini (sax), Giovanni Di Domenico (piano), Goncalo Almeida
(contrabas), Joao Lobo (drums).
Deur open 20.00 uur. Entree 10 euro, studenten/CJP 7,5 euro

TTIP referendum

Internationale bedrijven kunnen de overheid aanklagen voor
speciale tribunalen als zij democratisch beleid aannemen dat hun
kansen op winst aantast. Dus niet in het openbaar voor de rechter.
Dit kost de staat, oftewel ons burgers, soms miljarden euro’s.
Europa moet bovendien de vaak slechtere Amerikaanse
standaarden voor consumentenbescherming, sociale rechten en
milieubescherming accepteren.
Dan voeren we Amerikaanse wetgeving in Europa in zonder dat
burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben.
Zelfs de besprekingen en de onderhandelingen zijn geheim!
Meer informatie en de petitie op https://ttip-referendum.nl/

Onze stadspatroon trakteert. Zie hiernaast

→

Zondag 20 december – 16.15 uur
Muziekmatinee
Het Willem Hellbreker Quartet met eigen werk en een speciale
Stan Getz-tribute. Willem Hellbreker (saxofoon), Tilmar Junius
(piano), Pieter Bast (drums) en Jan Voogd (contrabas).
Deur open 15.45 uur. Entree: 5 euro, kinderen 2,50 euro
Reserveren: matinee@huisdepinto.nl
--------------------------------------=====--------------------------------zondag 17 januari
Muziekmatinee
Vivezza trio - piano, klarinet en viool
Rugile Daujotaite - jazz zangeres
zondag 21 februari
Muziekmatinee
Emirhan Tuga - composities van Turkse componisten
Leticia Bal - soloact met marimba en slagwerk
---------------------------------------------------------------------------

Elke vrijdag Computerspreekuur in Huis de Pinto
Van 11:00 tot 13:00 uur houdt Hans Wijnhof in Huis de Pinto
gratis een computerspreekuur. Het principe is ‘breng je eigen
apparaat mee’, maar proberen op een van de computers van
Huis de Pinto kan ook. Het doel van het spreekuur is om kleine
dagelijkse problemen op te lossen en vragen te beantwoorden,
zodat u zo snel mogelijk (weer) aan de gang kunt.
Het spreekuur is dus geen basiscursus Windows, Word, enz.
Als het probleem niet ter plekke kan worden opgelost of meer tijd
vergt, dan kan er een vervolgafspraak worden gemaakt.
U kunt van tevoren een afspraak maken door een e-mail te sturen
naar Hans Wijnhof
hanswijnhof@hotmail.com of via 06-8147 6447

Wil je deze Sint in het echt zien? Kijk op pagina 12
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 Februari : 1 , 8  Chinees Nieuwjaar, 15 , 22  , 29 Lentenummer verschijnt

 Maart : 2  , 9  , 15 , 20 Lentepunt

Huis van de Buurt de Boomsspijker

In buurtcentrum de boomsspijker kunt u terecht voor verschillende diensten, spreekuren en activiteiten.
Recht Boomssloot 52
Tel. 020-626 40 02
www.facebook.com/boomsspijker
www.ijsterk.nl
SPREEKUREN
Pluspunt
Werkplaats voor financiële en administratieve
zaken, en alle vragen over de buurt.
Open inloop elke maandag 9.30-11.30 uur.
Chinees spreekuur
Centram houdt elke maandag 9.30-11.30 uur een
inloopspreekuur voor Chinese ouderen vanaf 60
jaar. Ze kunnen in hun eigen taal terecht voor
alle vragen over hun post en administratie.
Wijksteunpunt Wonen Centrum
Geeft huurders informatie, advies en
ondersteuning op het gebied van huren en
wonen. Inloopspreekuren: elke woensdag 14-17
uur en 19-20 uur. www.wswonen.nl/centrum
Huurteam (op afspraak) voor controle huurprijs,
onderhoudsklachten en woningopnames.
Centram
Maatschappelijke dienstverlening. Ook voor
schuldhulp. Maandag t/m vrijdag 9-11 uur,
tel. 557 33 38 of kom langs bij het Pluspunt.
Mantelzorg - Markant
Voor tijden inloopspreekuren: www.markant.org
of bel 06-5241 4751.
Ymere
Elke 2e woensdag van de maand houdt de
gebiedsbeheerder van woningcorporatie Ymere
een inloopspreekuur 15.30-16.30 uur.

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN
Bibliotheekservicepunt
De Boomsspijker beschikt over een
bibliotheekservicepunt van de OBA.
Elke dinsdag en donderdag, 10-12 uur
is er een vrijwilliger aanwezig voor hulp.

Internet en leestafel
U kunt dagelijks, ook ’s avonds, gebruikmaken
van de computers met internetverbinding in
de barzaal. Er is ook een leestafel met diverse
tijdschriften. In iedere ruimte is wifi.
Bewonersraad Nieuwmarkt en Groot
Waterloo
De bewonersraad vergadert elke tweede
donderdag in de maand, 20-23 uur
Ouderen 70+/creatieve middag
Elke maandag, 13-16 uur, komen ouderen bijeen
om elkaar te ontmoeten. De ene week voor
de bingo en de andere voor de creatieve club.
Iedereen is welkom. Rond de feestdagen zijn er
altijd speciale activiteiten zoals een paaslunch
en een kerstdiner. In de zomervakantie zijn er
bus-dagtochten.
Buurtsoep
Elke maandagochtend is er verse soep voor alle
bezoekers, voor € 1,50.
Gespreksgroep filosofie
Elke twee weken op dinsdag, 10-12 uur.
Oosterse of westerse filosofie of religies kunnen
aan de orde komen.
Informatie: Fred Fischer, tel. 6279057.
Filmavond met maaltijd
Iedere 2e vrijdag van de maand, 18 uur, eet u
voor € 12,50 een heerlijke maaltijd. Aansluitend
is er een film in de theaterzaal. Reserveren
vanaf de eerste maandag van de maand bij de
Boomsspijker of via 626 40 02.
Fotografieworkshop, Mentrum/Roads
Elke vrijdag, 15.30-17.30 uur. Basisregels van
compositie en praktijk. Ervaring niet nodig.
Kosten: € 3,50. Aanmelden bij Danielle Maas,
danielle.maas@roads.nl, tel. 06-1134 6829

Bedank een vrijwilliger

met een Taartje en een Kaartje!

Kunstclub en filmhuis, Mentrum/Roads
Elke donderdag, 14-17 uur. Films en
documentaires over alle soorten kunst,
kunstenaars, kunstgeschiedenis. Iedereen is
welkom. Informatie: Sandra Hummel,
tel. 06-1107 7583, sandra.hummel@roads.nl.
Buurtzorg
Buurtzorg, team centrum, heeft een kantoor in de
Boomsspijker. Buurtzorg levert wijkverpleging
en -verzorging, op indicatie of pgb.
Info: www.buurtzorgnederland.com;
amsterdamcentrum@buurtzorgnederland.com,
tel. 06-2291 9112 (24 uur per dag).
Gezonde lunch Boomsspijker
Iedere vrijdag, 12-13.30 uur. Kosten € 3,50.
Info: Danielle Maas, tel. O6-1134 6829,
danielle.maas@roads.nl.
Computerclub
Elke dinsdag, 13-15 uur. Voor iedereen die
beter met de computer of tablet wil omgaan.
Aanmelden niet nodig, computers en tablets
zijn aanwezig, persoonlijke begeleiding, eigen
tempo. kosten 10 x voor € 5.
Restaurant Chef Ferdi
Elke eerste vrijdag van de maand serveert Chef
Ferdi een vegetarisch driegangen menu, voor
€10. Aanvang 18.00 uur.
Aanmelden via De Boomsspijker, 626 4002

IJsterk
Kijk op www.ijsterk.nl welke activiteiten
voor volwassenen en kinderen er zijn.
Voor het huren van ruimtes stuurt u een
e-mail naar boomsspijker@ijsterk.nl

恭賀新禧

新年快樂

Maandag 8 Februari (2016)

Chinees Nieuwjaar
Jaar van de Aap (4713)

火陽

猴 丙申

Joods Historisch Museum 14 december t/m 26 juni
Benno Premsela - Max Heymans. Mannen met lef en stijl

Vrijwilligers doen belangrijk werk, in de buurt, voor oudere
mensen, op scholen of bij culturele evenementen.
Het is goed om die waardering te laten blijken.
In de week van 7 december (Nationale Vrijwilligersdag)
kunnen daarom organisaties en bewoners uit stadsdeel
Centrum twee (of meer!) gratis taartjes en kaartjes ophalen,
om vervolgens een vrijwilliger te bedanken!
Bent u blij met een vrijwilliger? Misschien doet u zelf een beroep
op een vrijwilliger of kent u iemand die mooi vrijwilligerswerk
doet? Bedank een vrijwilliger met een Taartje en een Kaartje!
In de week van 7 december kunt u op diverse plekken in de
stad gratis taartjes en kaartjes ophalen. Op de kaart, in de vorm
van een tegeltje, kunt u opschrijven waarvoor u de vrijwilliger
wilt bedanken. Vervolgens kunt u de kaart aan de vrijwilliger
brengen en samen de taartjes opeten. Of u komt ze samen met de
vrijwilliger(s) ophalen en eet de taartjes meteen op.
Uitdeelmomenten:
• Maandag 7 december,
Stadsloket Centrum, Amstel 1, 11:00 – 15:00 uur
• Dinsdag 8 december,
De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, 10.00 – 14.00 uur
• Woensdag 9 december,
De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, 10.00 – 14.00 uur
Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Geldersekade 101, 15.00 - 17.00 uur
• Donderdag 10 december,
Het Claverhuis, Elandsgracht 70, 10.00 – 14.00 uur

Deze campagne is bedoeld voor bewoners en vrijwilligersorganisaties in stadsdeel Centrum. Organisaties mogen maximaal
12 taartjes en kaartjes gratis meenemen voor de vrijwilligers die u
wilt bedanken.
Vrijwilligers Centrale Amsterdam voert deze campagne uit in
opdracht van Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum.
Via de stedelijke campagnewebsite www.amsterdambedankt.nl
kunt u vrijwilligers al online bedanken.

Tentoonstelling over het leven en werk van vormgever en
interieurarchitect Benno Premsela (1920-1997) en couturier
Max Heymans (1918-1997).
Benno Premsela was een van de meest bepalende figuren voor
de vormgeving en kunsten in Nederland. Max Heymans ging de
modegeschiedenis in als de ‘nestor van de Nederlandse couture’
met een voorliefde voor de couture in Parijs.
www.jhm.nl

foto Mila Wybenga

Even voorstellen: nieuw team De Boomsspijker
Het Huis van de Buurt De Boomsspijker heeft een nieuw team.

Veronika Esser, Pim van Galen en Carolien Marsman
staan klaar voor al uw vragen en ideeën.

Het team werkt aan participatie en activering van bewoners,
sociale samenhang en onderlinge hulp in buurt. De teamleden
ondersteunen bewoners bij kwesties op alle levensgebieden.
Indien nodig helpen ze bewoners richting intensieve(re) of
specialistische ondersteuning. Altijd in goed overleg.
Het team Boomsspijker richt zich in 2016 op het stroomlijnen en
uitbreiden van de (buurt)activiteiten. Denk aan: computerlessen,
bewegingscursussen en buurtrestaurants. Daarnaast is het team
aanspreekpunt voor iedereen die ondersteuning zoekt voor zijn of
haar idee voor de buurt.
Loop eens binnen
Hebt u vragen en/of wensen? Bent u op zoek naar activiteiten,
vrijwilligerswerk of hebt u een ander idee voor de buurt? Loop een
langs of neem contact op met Carolien, Pim of Veronika.

Nieuwjaarsreceptie

CentraM, IJsterk en Wijksteunpunt Wonen
vrijdag 15 januari 17.00-19.00 uur
Tiende geveltuinendag in 2016 – helpt u mee?
Werkgroep Geveltuinendag zoekt versterking
Zaterdag 7 mei 2016, J.S. Siebbeleshof: geveltuinendag
editie tien. We willen dit vieren met buurtgenoten,
planten- en tuinliefhebbers.
Hulp gezocht
Voor de organisatie van deze dag zoekt de Werkgroep
Geveltuinendag dringend versterking. Het gaat
om voorbereidingen, publiciteit, contacten met
kraamhouders, organisatie van het programma en
de logistiek, hand- en spandiensten. Draagt u de
geveltuinendag een warm hart toe, schroom dan niet en
doe mee. Alvast bedankt, namens de werkgroep.
Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl, De Boomsspijker,
Recht Boomssloot 52, 020-626 4002
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 Logica brengt je van A naar B.

Verbeelding brengt je overal.

(Albert Einstein)

10 Pakhuizen leeg na vertrek bezoekerscentrum
Oeroud pandje Thorbeckeplein bijna hersteld

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

www.denachtwacht.org

Stichting Buurtplatform De Nachtwacht

Buurtraad Amstelveld

Maandag 25 januari en 28 maart
20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

30 Vuilcontainers t.b.v. Kerstmarkt-kramen

Maak uw zaak toegankelijk met een loopplank!

Al eind november lentebloesem in de Kerkstraat

Speeltuinvereniging U.J.Klaren
Zondag 3 januari 18-20.00 uur

2e Weteringplantsoen 10, www.ujklaren.nl

De bewonersevaluatie eerste 3 maanden (jul t/m sept) van
de pilot ‘Gastvrij en Veilig Rembrandtplein’ met ruimere
openingstijden. De evaluatie is gebaseerd op de verkorte
enquete en meldingen in de maand september.
Overall conclusie: ‘De algemene indruk van de bewoners in het
woongebied rondom Rembrandtplein is dat de overlast sinds de
invoering van de pilot op 1 juli dankzij extra handhaving licht
is afgenomen. De door de bewoners gevreesde verslechtering
heeft zich gelukkig niet voorgedaan, maar er is nog steeds sprake
van excessieve overlast. De relatie met veel horeca-ondernemers
is verbeterd en geluidsoverlast door horecazaken kon vaak in
onderling overleg worden opgelost. De meeste overlast wordt
veroorzaakt door schreeuwende vertrekkende bezoekers, die ook
nog vaak rommel, urine en kots achterlaten. Ook de overlast als
gevolg van toeterende taxi’s is nog groot. Handhaven helpt, maar
het evenwicht is zeer broos. Veel werk nog aan de winkel dus.’
Onze Facebook-pagina stroomt vol met foto’s en commentaren.
o.a.:

Nieuwjaarsreceptie

Warme chocoladamelk & Glühwein
bij kerstboom-vuur
Breng uw oude kerstboom en een goede wens mee!

t.b.v. belangenbehartiging bewoners/eigenaren huizen
en bedrijven op en rond het Rembrandt- en Thorbeckeplein. Gesprekspartner bij overleg overheden, instanties
en andere belangenorganisaties.

De Munt verpakt als Kerstcadeautje

De eerste dagen was het niveau van de muziek op Wintermarkt
acceptabel. Vandaag is de ‘achtergrond’ muziek ineens aanzienlijk
harder, en is het bij bewoners ook binnenshuis nog te horen. Bij
eerdere edities in 2010 en 2011 was geluidsoverlast ook aan de
orde en meldingen bij de organisatie en het stadsdeel hielpen
niet of slechts tijdelijk. Het stadsdeel besloot dit jaar onder
ruimere voorwaarden dan vorig jaar (toen er voor het eerst
géén geluidsoverlast was) muziek toe te staan. Dit ondanks het
nadrukkelijk verzoek van omwonenden enkel onder dezelfde
voorwaarde als in 2014 muziek toe te staan. Wij waren hier erg
teleurgesteld over en nu zitten wij wéér met geluidsoverlast. Als we
geluk hebben is het een incident, als het tegenzit ondervinden wij
de komende 5 weken tot wel 3 uur ‘s nachts hinder van muziek.
www.facebook.com/stichtingdenachtwacht

			In

speeltuin U.J. KLaren

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers (met of zonder
ervaring) die volgens rooster een aantal uurtjes, dagdelen of
dag per week willen helpen in de speeltuin.
Als vrijwilliger ben je van enorme waarde voor het speelplezier
van de kinderen.
Door jou kan de speeltuin zoveel mogelijk open zijn!

Brug Amstel/Keizersgracht waterdicht gemaakt

Als vrijwilliger zorg je ervoor dat de speeltuin open is. Je zorgt er
ook voor dat de kinderen samen met hun ouders, opa’s, oma’s en
andere buurtbewoners lekker vaak kunnen spelen.
Maar ook houd je een oogje in het zeil, ben je een aanspreekpunt
én zorg je ervoor dat de speeltuin schoon en heel blijft.
Dat laatste betekent ook lichte schoonmaakzaken zoals legen van
vuilnisbakken, zorgen dat het materiaal netjes wordt gebruikt, het
toilet schoonhouden etc. Is het slecht weer? Dan kan de speeltuin
natuurlijk dicht en verwachten wij niet dat je aanwezig bent.
Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger, zolang je maar
affiniteit hebt met kinderen, zelfstandig kan werken en boven de 16
jaar bent.
De vele enorm blije gezichten van de spelende kinderen en hun
ouders zijn natuurlijk al goud waard! Daarnaast doe je leuke,
nieuwe contacten op, kan je (werk)ervaring en vaardigheden
versterken zoals taal, samenwerken etc.
Interesse of meer informatie?
Angelique Wijnberg (speeltuinleider U.J. Klaren) je kunt haar
benaderen in de speeltuin, of via mail: a.wijnberg@ijsterk.nl

Speelplein ASVO-school vastgesteld. € 2 miljoen.

De Duvelshoek telt nog enkele smalle stegen

WINTER 2015
Sterren

5

BINNENK ANT 72
zijn als vrienden:

-

Soms zie je ze niet,

maar je weet

dat ze er altijd zijn.
Stadsdorp
Utrechtsestraat

En twee nachtjes extra lichtjes op de Magere Brug
Langdurige blokkade vanwege 200 jaar Koninkrijk

MAG HET EENS WAT MINDER?

Zeer geacht College, zeer geachte bestuurders,

Wij willen samen met onze buren iets betekenen voor elkaar en
de buurt nog leefbaarder te maken voor jong en oud.
Ons stadsdorp loopt van Reguliersgracht tot Amstel, en van
Weteringschans tot Rembrandtplein.
Met de Utrechtsestraat als centrale as.

Teveel bewoners uiten zich momenteel negatief over de leefbaarheid in
onze buurt. De toenemende verkeersonveiligheid, aantasting van het
stadsgezicht en de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente inzake
evenementen rondom de Magere Brug en Amstel, vormen het gesprek
van de dag. Tevens wordt het para-commerciële en asociale effect van het
huidige Airbenb-beleid, steeds meer merkbaar.

Wij willen het buurtgevoel versterken door bewoners bij elkaar te
brengen en te helpen op het gebied van bijvoorbeeld:
• boodschappen, • klussen, • vervoer, • oppas (ook voor sleutels!),
• samen op stap/eten, • veiligheid (inbraakpreventie),
• lijst van betrouwbare vaklieden (b.v. loodgieter, elektriciën),
• voorlichting over ‘zorg in de wijk’

Hieronder een sterk ingekorte versie van de oproep aan het stadsbestuur
dd 28 september 2015 van Amstel-bewoner Wout Perquin

200 nachten per jaar is de brug maar half verlicht

Met meerdere bewoners wil ik u mondeling informeren over genoemde
onderwerpen om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te geven van irritaties,
overlast en onvrede, met als doel, te trachten gezamenlijk zo snel mogelijk
oplossingen te vinden.
1. Leefbaarheid
Een samenvattinkje van alleen dit jaar:
a. Een gigantisch afsluitingsfestijn van de viering van
200 jaar Koninkrijk (geheel onverwacht)
b. Het jaarlijkse bevrijdingsconcert op 5 mei
c. De Gay Pride
d. ALS sponsor swimming
e. Koningsdag
f. Meerdere wel en niet aangekondigde filmproducties
g. Toeristenbijeenkomsten op de Magere Brug.
h. Een maand (!) lang ontgroeningsactiviteiten
van drie studentenverenigingen

Snertavond donderdag 21 jan. 2016
U bent vanaf 18.00 welkom bij Flex427 voor erwtensoep (3,- per
kop). Verschillende koks zullen hun ‘all times favorite’ recept graag
met U delen. Er wordt ook een vegetarische variant geserveerd.
Uiteraard zullen er ook drankjes zoals wijn, bier, fris, koffie en thee
tegen betaling verkrijgbaar zijn. Tot 22.00 hebben we de ruimte tot
onze beschikking voor eten, drinken en een goed gesprek.
Begin januari zal hierover nog een mail worden verzonden en
een flyer worden verspreid in de buurt. Het adres van Flex427 is
Kerkstraat 427, tussen Utrechtsestraat en Amstel.

Bij de Amstelsluize verscheen een luxe woonschip

2. Veiligheid
Hiervoor zijn de volgende onderwerpen actueel;
a. Tweerichtingsverkeer en toename verkeersaanbod
b. Het opgeheven Politiebureau Prinsengracht
c. Verkeersstremmingen bij evenementen
3. Openbare ruimte
a. Slordige aanbieding van huisvuil
b. Parkeerchaos fietsen en scooters
c. Plaatsing van industriële trafo’s
d. Chaos op het water
e. Rembrandtplein route
f. Parkeerplaatsen tekort
g. Misbruik Magere Brug

Buurt tafel
De buurt tafel vindt plaats op iedere eerste dinsdag van de maand
bij DeQuake op het Frederiksplein. Hoofdmaaltijd (vlees, vis of
vegetarisch) en 1 drankje kosten 15,Vanwege de grote belangstelling en beperkte ruimte is het absoluut
noodzakelijk om vooraf aan te melden en te betalen.
Wij zijn onafhankelijk, dus niet gebonden aan de Gemeente,
thuiszorg-instanties of wat voor clubs dan ook.
Het accent ligt op nabuurschap en kleinschaligheid.
Belangstelling en ideeën voor de buurt, meld je aan:
info@stadsdorputrechtsestraat.nl
Meer info: www.stadsdorputrechtsestraat.nl

Die plek was toch als wissellocatie bestemd?

4. Airbnb
a. Het uit balans raken van bestemmingen
b. Ongedierte
c. Aantasting Buurtkarakter
Tot zover de onderwerpen waarover buurtgenoten en ik ons met u willen
onderhouden in een poging oplossingen te vinden. Ik doe een beroep op uw
gezonde verstand. Besturen is nog steeds: vooruit zien én oplossingsgericht
denken én doen. Bij voorbaat dank.

Aan het Amstelveld ligt de verbouwing al lang stil

Nog te zien t/m 16 januari Expositie Ineke Hofste
Twee werelden: Recente Architectuurschilderijen
Galerie Bel-Etage, Prinsengracht 1097A
open vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak

Over ritme en evenwicht in de wereld van stedelijke architectuur.
Met haar recente werk over het gebombardeerde Syrië sleepte ze
dit najaar voor de tweede keer de Herman Krikhaar Prijs van de
vakjury in de wacht.

Meestal afgesloten. Nog meer verdwenen.

Utrechtsestraat/Kerkstraat krijgt een hoekingang

In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam organiseert
de galerie maandelijks een gratis lunchpauzeconcert.
Bijvoorbeeld vrijdag 8 januari van 12.30 tot 13.00 uur.
www.bel-etage.nl

6

BINNENK ANT 72

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...
...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

SPONSORS

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 624 13 63

Café
Waterlooplein ‘77
Waarom Zuster Jansen?
Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

Zuster Jansen

Holtkamp een tractatie voor Mokum

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

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

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

WINTER 2015
55+ Sociëteit

Tweede Uitleg

Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid
Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNET-INLOOP,
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!

VROEG- & VOORSCHOOLSE EDUCATIE:
IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET…!
De voorscholen van IJsterk Welzijn richten zich op de brede
ontwikkeling van peuters van 2,5 tot 4 jaar. Door middel van
spel wordt de ontwikkeling van peuters gestimuleerd, zodat
zij een betere start maken op de basisschool. In een uitzending
van Brandpunt stelt Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar
kinderopvang en educatieve voorzieningen aan de UvA, dat de
programma’s voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) niet het
gewenste effect opleveren.
IJsterk vindt het spijtig dat Fukkink aangeeft dat voorscholen niets
opleveren. De organisatie is van mening dat je het kind niet met
het badwater moet weggooien. Zij onderschrijft wat Fukkink zegt,
Maak een stripboekje De Lange Weg van G.Wasco
ter afsluiting van dit Vincent van Gogh’s zonnebloemen jaar.
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Films

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

16 december Hilarische film die zich afspeelt in de weken vlak voor
kerstmis, waarin relaties tussen vriendjes en vriendinnetjes, echtgenoten
en echtgenotes, vaders en zoons, popsterren en hun managers op de proef
worden gesteld. Met Hugh Grant, Liam Neeson en Colin Firth. Regie
Richard Curtis.

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

6 januari Michiel de Ruyter was als admiraal een briljant strateeg, die
de Engelse vloot spectaculair versloeg. Maar hij werd meegesleurd in de
politieke strijd tussen de republikeinse raadspensionaris Johan de Witt en
de naar macht strevende prins Willem III. Regie Roel Reiné, 2015.
20 januari Klassieke film die zich afspeelt in Casablanca, tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Voor vluchtelingen een tussenstation naar Amerika.
De hoofdpersonen, gespeeld door Ingrid Bergman en Humphrey Bogart,
staan voor intens moeilijke keuzes. Regie Michael Curtiz, 1942.
3 februari Vrolijke vete tussen de eigenaresse van een klassiek restaurant
in een ZuidFrans dorpje (Helen Mirren) en de Indiase familie die daar een
Indiaas restaurant begint. Het wordt erger als de zoon des huizes steeds
meer interesse krijgt in de Franse keuken. Regie Lasse Halström, 2014.
17 februari Vrijbuiter en kleine crimineel Randle P. McMurphy (Jack
Nicholson) wordt in een psychiatrische instelling opgesloten en doorbreekt
met zijn aanstekelijke zin voor heibel de afstompende routine van de
monsterlijke zuster Ratched (Louise Fletcher) Regie Milos Forman,
1975.
2 maart Komedie, gebaseerd op waargebeurde feiten: Margareth Thatcher
probeert de mijnwerkersstaking te breken, maar deelnemers aan de Gay
Pride in Londen komen te hulp. De vakbond vindt dat maar niets, de
mijnwerkers zelf verliezen hun vooroordelen. Regie Matthew Warschus,
2014.
16 maart Bollywoodfilms lijken sentimentele niemandalletjes, maar
behandelen vaak actuele maatschappelijke thema’s van de moderne
Indiase samenleving: misdaad, religieuze tegenstellingen, discriminatie en
corruptie. Fragmenten uit enkele beroemde films.
Zie de lezing van 9 maart

Speciaal op zondagmiddag
17 januari De meeslepende Noorse serie over een episode in de Tweede
Wereldoorlog. De nazi’s zijn bezig een atoombom te ontwikkelen en de
geallieerden vechten verbeten om dit te voorkomen. Regie Per-Olav
Sorensen. Zes aflevingen van 45 minuten, onderbroken door een lichte
lunch. Aanvang 11.00 uur. Opgeven vóór 3 januari. Toegang € 5,00
(vooruit betalen)
21 en 28 februari Deense serie over de driehoeksverhouding tussen twee
onafscheidelijke broers en hun geliefde Inge. Na een zorgeloze jeugd
worden ze tijdens de Deens-Pruisische oorlog van 1864 gescheiden.
Gebaseerd op Inge’s in 2014 teruggevonden dagboek. Regie Ole
Bornedal. Op beide zondagen vier afleveringen van 60 minuten,
onderbroken door een lichte lunch. Aanvang 11.00 uur.
Opgeven vóór 7 februari. Toegang € 10,00 (vooruit betalen)
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

Onder de Kerstboom
woensdag 23 december van 14.30 tot 17.00

Maria met zoontje Jezus en moeder Anna

Gerda van Ham vertelt over dit schilderij
van Leonardo da Vinci waarop de engel Maria’s
zwangerschap aankondigt. Een speurtocht naar de
geheimen achter Leonardo’s Heilige Familie.
Ineke Swanevelt leest enkele daarbij passende gedichten.

Nieuwjaarsreceptie
vrijdag 8 januari van 16.00 tot 18.00
namelijk dat de kwaliteit op de voorschool niet wordt bepaald door
de uitvoering van het VVE-programma.
De kwaliteit op de voorschool staat of valt met kwalitatief
hoogwaardige leid(st)ers die in staat zijn om op gerichte wijze
te werken aan de brede ontwikkeling van het kind. Het opheffen
van voorscholen zou betekenen dat bepaalde groepen kinderen
en ouders helemaal uit beeld verloren raken omdat Kinderopvang
voor hen geen optie is. De organisatie onderkent wel het
gegeven ‘segregatie’ wat Van den Broeck, dr. in de pedagogische
wetenschappen, noemt. Dit vraagt volgens IJsterk om een
basisvoorziening voor alle peuters.
Linda Lemmens, interim manager Gezin bij IJsterk: “Wij geven
al langere tijd bij onze opdrachtgever, de gemeente Amsterdam,
aan dat enkel de uitvoering van de programma’s niet het beoogde
resultaat behaalt. IJsterk vindt het vooral belangrijk om in te
Knip de plaatjes langs de kniplijnen los,
zodat je zes dubbele pagina’s krijgt.

13 januari Het IJ rondom, Sabine Lebesque, architectuurhistoricus,
werkzaam bij de Gemeente Amsterdam.
Het IJ heeft de afgelopen twintig jaar een totaal ander aanzicht gekregen
en begint meer en meer het centrum van de stad te worden.
Een korte geschiedenis van de recente transformatie van het waterfront en
inzicht in de gemeentelijke plannen die op stapel staan.
27 januari Mijnen ruimen voor beginners, Gerhard van de Rhoer,
ex-voorzitter van het Actiefonds Mijnen ruimen
In ongeveer 40 landen, vooral in de Derde Wereld, is oorlogstuig
(landmijnen, clusterbommen, niet-ontplofte munitie, wapen- en
munitievoorraden) blijven liggen na een conflict.
Het fonds gaf voorlichting en zamelde geld in om dit probleem in die
landen te helpen oplossen.
10 februari 12 jaar wereldontwikkelingswerk, Lida Schoen, chemica
Een verslag van haar werk tussen 2003 en 2014 in 41 projecten in 28
landen in vier werelddelen, waar zij het publiek liet zien dat scheikunde
een leuk en nuttig vak is. Zij leerde dat aan docenten en leerlingen aan
de hand van praktisch werk over huis-, tuin- en keukenproducten, waarin
theater, tekenen en handvaardigheid een belangrijke rol spelen.
24 februari Douane Schiphol Cargo, Dorien Dedding-Warmerdam,
douanemedewerkster
Zij neemt u mee voor een kijkje achter de schermen van deze organisatie
op de luchthaven Schiphol en vertelt hoe de overheid er alles aan doet de
balans tussen controle en logistiek te behouden.
9 maart Bollywood song and dance, Lodewijk Brunt, emeritus
hoogleraar Universiteit van Amsterdam
De spreker vertaalt Hinditeksten, waaronder liedjes van Hindifilms uit
de filmindustrie van Bombay. Deze worden ten onrechte zelden vertaald.
In India zijn ze enorm populair, vaak geschreven door vooraanstaande
dichters en de zangers zijn halve godheden.
Sprekende fragmenten van een bijzonder genre.
Zie de film van 16 maart
23 maart Rekenen aan het weer, Harry Otten, oprichter Meteo Consult
Vroeger werden weersverwachtingen gemaakt door naar de wolken te
kijken of weerspreuken te volgen. In het begin van de 20e eeuw werd het
duidelijk dat er ook aan het weer gerekend kon worden.
Dat heeft na de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht genomen, waardoor
weersverwachtingen veel betrouwbaarder zijn geworden..

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 24 december Terugblik op een schildersleven
Jan Nolte (1922-2010); Tussen Amstel en Pyreneeën, ...
met een uitstapje naar Tunesië.
Van 15 januari tot 10 februari Transformaties in Olieverf

Naqiba Bergefurt

Of je wilt of niet: wij gaan van verandering naar verandering
Kijken helpt daarbij
Opening vrijdag 15 januari van 16.30 tot 18.30
Van 12 februari tot 9 maart In Beeld

Gerdi Wind

Soms zie je beelden met je ogen, soms in je hoofd
Opening vrijdag 12 februari van 16.30 tot 18.30
Van 11 maart tot 20 april Stillevens en landschappen

Madelon de Keizer

De stillevens zijn geïnspireerd door de Hollandse meesters uit de
zeventiende eeuw
Opening vrijdag 11 maart van 16.30 tot 18.30

spelen op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, die
aansluit bij de belevingswereld. Bovenop het aanbod zijn alle
activiteiten op de speelzalen hierop gericht. Maar de haalbaarheid
hiervan is afhankelijk van de mogelijkheden om deze visie te
kunnen financieren.”
Het verheugt de organisatie daarom dat de gemeente Amsterdam
programma-gestuurde methodieken loslaat en toe wil naar
ontwikkelingsgerichte aanpak zoals zij in haar beleidsplan
Peutergroep/VVE 2016-2018 ‘Ontwikkelkansen voor alle
Amsterdamse peuters’ heeft opgenomen.
“Het is goed te vernemen dat staatssecretaris Dekker het
voornemen heeft te onderzoeken welke effecten wél aanwezig zijn
bij VVE. Hij is van harte welkom bij onze peuterspeelzalen om een
kijkje te nemen en zich te informeren, hoe wij binnen IJsterk het
voornoemde al in praktijk brengen”, aldus Lemmens.
Leg de pagina’s op volgorde op elkaar en bindt ze in met naald
en draad of nietje . Klaar voor 2016: het jaar van het Boek.
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LEIDSE- WETERING

Beste bewoner,
Per 1 september werk ik in Het Claverhuis met als opdracht
bewoners, bewonersgroepen en werkgroepen in de buurten
Amstelveld, Kerkstraat, Weteringbuurt, Leidsebuurt, Grachten
en Straatjes (tussen Prinsengracht en Singel) te ondersteunen,
te informeren en te adviseren betreft het woon- en leefklimaat.
Voor de buurten in 1011 en 1012 kunt u terecht bij
Pim van Galen, werkzaam in de Boomsspijker.
p.van.galen@ijsterk.nl, 06-2255 6603
Diensten die ik kan leveren en waar ik van waarde kan zijn voor u;
het mee ontwikkelen van vergaderingen en (nieuwe) activiteiten,
digitaal archief vormen, faciliteren van vergaderingen, het mee
ontwikkelen, notuleren, brainstormen, mijn netwerk, etc.
Voordat ik bij IJsterk kwam heb ik ruim 2,5 jaar gewerkt bij
wijkcentrum d’Oude Stadt als participatiemedewerker. In deze
functie heb ik in samenwerking met bewoners onder andere de
volgende activiteiten uitgevoerd; buurtschouwen, symposium
Buurt in Balans, Touringcarsymposium 2013, Vrijwilligersdag
2013 en het Shortstay Meldpunt (in samenwerking met WSWonen).
Zelf ben ik in Amsterdam getogen en woon
ook in de binnenstad. Mocht u vragen hebben,
schroom dan niet om contact op te nemen
met mij.
Met vriendelijke groet,
Florian Gase
f.gase@ijsterk.nl, 06-2041 2537

Veiling nalatenschap Tim Killiam
Zondag 13 december 14.30 uur Kerkstraat 211 A
Voorafgaand aan de veiling bezichtiging 12.30-14.30
De schepper van de Amsterdamse Grachtengids (1978),
tekenaar en fotograaf Tim Killiam, overleed vorig jaar.
Een deel van zijn bezitting gingen naar het Stadsarchief.
De rest komt nu onder de hamer.
De opbrengst gaat naar de T.S. Killiam Citybook Stichting
ter verdere documentatie van de binnenstad.
www.tskilliamcityboekstichting.nl

Is de ijsbaan op het Leidseplein te druk, wijk dan eens uit naar het Museumplein

Laat uw fiets chippen als u in een
actief wegknipgebied woont

Voor het chippen moet je eerst per mail een verzoek indienen
bij de heer Jules Pollaert <j.pollaert@amsterdam.nl>. Met zijn
bevestiging, kan er een telefonische afspraak gemaakt worden met
Pantar 020-416 86 00 Rigakade 10. ma. t/m vrijdag 7.30-16.00.
Bevestiging, identiteitsbewijs en fiets meebrengen. De fiets mag
vervolgens niet langer dan 4 weken op één plek staan. Al met al
tamelijk omslachtig en ook ver weg die Rigakade, hoewel niet zo
ver als het fietsdepot halverwege Haarlem. Het was fijn geweest
als de gemeentelijke dienst die zo ijverig onze fietsen verwijdert,
van te voren bij bewoners een brief in de bus had gedaan met deze
informatie. PS op het fietsdepot liggen 1.000-en fietsen, sommige
gloednieuw en heel veel andere met 1 of 2 kinderzitjes, misschien
ook een artikel waard?
Dank je wel Hermi voor deze waardevolle tip (*redactie).

Al rijdt de tram, de Vijzel is nog lang niet af

foto’s Lies Ros

Winter: De tijd van vrede op Aarde
Het seizoen van gezellig eten en snoepen is weer begonnen.
Voor een gezonde en ontspannen sfeer is het verstandig geen
synthetische toevoegingen in uw eten te verdragen.
Laat je zenuwstelsel en hersenen niet beïnvloeden door
bijvoorbeeld: smaakversterker Mono Sodium Glutamaat E 621
of de zoetstof Aspartaam E 951.
Lees Wat zit er in uw eten? De gids van Corinne Gouget, die er
voor zorgt dat u zich niet langer vergiftigt: www.ahealthylife.nl
Onverwacht zit Gelatine E 441, meestal gemaakt van varkensbotten, in allerlei producten zoals: snoep, yogurt, taart, ijs en
toetjes. Dat transvetten ongezond zijn is intussen algemeen bekend,
maar weet u dat ze vaak in koffiecreamers, kant-en-klare cappucino
en chocolademelk uit de koffieautomaat zitten?
Transvetten, in de meeste fabrieks-koekjes, -pizzabodems,
-craeckers, -deegwaren verhinderen de opname van gezonde olieën
in het lichaam.
Vermijdt ook palmolie en -vetten. De ruime omgeving van Sumatra
is onleefbaar door verstikkende rook door oerwoud-verbrandingen
voor oliepalm-plantages. Arme wereld en arme oerang oetangs.
www.gedachtenvoer.nl

De internationale 24 uur/24 pagina’s Strip teken-dag in Amsterdam was een succes. Het vrije inloop atelier ‘Kleur*Plaats’ organiseerde het dit jaar.
Het wijkcentrum d’ Oude Stadt bleek een uitstekende locatie. Zowel voor het striptekenen als voor de vele fans buiten en binnen was het 24 uur genieten.
Hartelijk dank aan alle deelnemers en vrijwilligers, die het wijkcentrum even een frisse creatieve invulling gaven. Chapeau!
Het is zonneklaar dat vergaderingen en overleg ook wat vrolijker kunnen. Lachen is tenslotte het beste medicijn.
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Wel doen en blij zijn

Stadsdorp
Wetering+

Roerloos blank
en nog onbeschreven
lig je voor me.
Een streng van je haar
glijdt langs de pagina
geeft aan waar ik ben gebleven
als ik je in gedachten opensla.

Een oproep en berichten uit stadsdorp Wetering+

Verstild lig je nu nog
in de leegte
zo vreemd ver weg
ben je van hier
dat ik je nauwelijks kan horen
tot je
omdraait in je sporen
door mij heen barst
en uitbreekt in woorden.
In deze vorm
waar iedere letter liefde is
wordt je huid perkament
de inkt gemaakt uit je ogen
ben je voor altijd
bereikbaar gemaakt
heb ik met jou
mijzelf feilloos bedrogen.
In dit schrift ging jij
mijn liefste verloren
heb ik je veilig
tussen papieren lakens gelegd
om vrij uit mij
weer op te staan
ben je als muze geboren.

( Transformatie )
Erica Lastdrager

Club10
		

(Spinoza)

In deze decembermaand kijken we ook in ons stadsdorp even
terug op een dynamisch 2015 en nemen we een voorschot op
het nieuwe jaar. De terugblik wordt gedomineerd door de druk
bezochte barbecue en de nieuw gerealiseerde initiatievenen.
Oase 1e Weteringplantsoen. De bouwkeet in het water is eindelijk afgebroken.

Gaat het Max Euwe Centrum verdwijnen?
U heeft mogelijk vernomen dat de
gemeente Amsterdam de subsidie aan
een aantal instanties gaat stoppen,
waaronder het Max Euwe Centrum.
Daardoor komt een uniek (schaak-)
museum in grote financiele problemen,
aangezien de subsidie 1/3 van haar
begroting is. Het bestuur van het Max
Euwe Centrum is nu drukdoende om dit
financiele gat te stelpen, maar makkelijk
gaat dat niet worden.
In 1935 werd de Amsterdammer Max
Euwe wereldkampioen schaken. Jarenlang
was hij de beste schaker van Nederland en
door zijn boeken heeft hij het schaken in
Nederland enorm gepopulariseerd.
Na zijn schaakcarriere is Euwe ook nog
voorzitter van de wereldschaakbond
geweest. Dat allemaal naast zijn baan als
wiskundeleraar en - later - professor.
In 1986 werd ter ere van hem het Max
Euwe Centrum opgericht.

schaakbibliotheken van de wereld en
het organsiseert talloze activiteiten,
zoals filmmiddagen, tentoonstellingen,
trainingen, boekenbeurzen en jaarlijks een
groot Pleinfestival.
Het Max Euwe Centrum is gevestigd
op Max Euweplein 30a, op de eerste
verdieping boven het grote schaakspel op
het Max Euweplein. Het is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag en de eerste
zaterdag van de maand van 12-16 uur.
Buurtbewoners: kom snel een keer langs!

Het Max Euwe Centrum is gevestigd
aan het Max Euweplein. Het heeft een
museum over Euwe, een van de grootste

voor tieners,
door tieners!

Tieners in Amsterdam hebben sinds kort
een eigen plek in hartje centrum aan de
Tweede Passeerdersdwarsstraat 9.
Club10 is de nieuwe hot spot voor tieners uit heel Amsterdam.
Club10 biedt Amsterdamse tieners een veilige plek waar zij zelf
het gevoel van vrijheid en zelfstandigheid hebben maar waar
alles wel (onzichtbaar) goed geregeld is. Onze ervaren crew
begeleidt de tieners in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid
vanuit een fijne en vertrouwde sfeer. In Club10 hebben tieners
inspraak in de keuze van activiteiten, wat de regels zijn en
hoe ze met elkaar omgaan. Club10 is geen BSO en geen
huiswerkinstituut maar een Junior Social Club. Club10 is de
logische stap ná de BSO!
Floris 14: Ik drink meestal eerst een kopje thee met Jackson,
dan ga ik in de Study huiswerk maken en
daarna is het tijd voor een potje air hockey.
Tieners tussen de 10-15 jaar kunnen in Club10 met elkaar
sporten, muziek maken, chillen, meubels maken, koken, leren
programmeren, en feesten organiseren.
Ook hebben we inmiddels onze Tech Lounge ingericht waar er in
teamverband Minecraft gespeeld kan worden.

Teun 12: Ik vind het zo fijn dat ik zelf mag bepalen
wanneer ik kom en wanneer ik weer wegga.

Na de eerste bijeenkomst rond het thema langer thuis wonen, zijn
ontstaan: Een werkgroep ‘Langer thuiswonen’ dat een beroep
op u wil doen en de senioren wandelgroep, wandelen door ons
mooi Amsterdam in een aangenaam tempo. Zij hebben twee
wandelingen achter de rug en bereiden zich nu voor op nieuwe
maandelijkse routes.
Zowel de leesgroep als de filmgroep werden uitgebreid met een
tweede telg en de groep ‘Burenhulp’ deed op buurtgenoten een
succesvol beroep tot uitbreiding van het helpersbestand.
Bent u ook bereid om een of meer uurtjes per week voor een
buurtgenoot wat hand en spandiensten te verlenen reageer dan met
een mailtje naar: burenhulpweteringplus@gmail.com
Vooruitblikkend op het nieuwe jaar 2016: er is wederom een
grote buurtontmoeting in voorbereiding. Heeft u ook nog goede
herinneringen aan de snertavond van afgelopen winter? Op 3
februari zal er iets soortgelijks gerealiseerd gaan worden. Er komt
een middag met ondersteuning bij uw digitale aangifte Inkomsten
Belasting en een nieuwe IPad cursus in april. De werkgroep
‘Langer thuiswonen’ gaat in actie komen en roept u op.
Oproep!!!
De werkgroep ‘Langer thuiswonen’ doet met enige schroom een
beroep op u. De werkgroep (die overigens wel wat uitbreiding kan
gebruiken) is van plan met een uit uw ervaringen rond het thema
langer thuiswonen opgebouwde publicatie te komen.
Zij zoeken buurtbewoners die hun verhalen met betrekking tot
dit onderwerp willen delen. Wilt u als ervaringsdeskundige in
deze gehoord worden? Laat ons dat dan weten en mail naar
stadsdorpweteringplus@gmail.com of bendertdijkstra@
hotmail.nl, u kunt Bendert Dijkstra ook bellen op telefoonnummer
020 6382515.
Frans Scheen

kwartiermaker Stadsdorp Wetering+

Meer informatie: www.stadsdorpweterinplus.nl

Naast al deze leuke activiteiten bestaat er ook Club10 Study.
Een aparte ruimte binnen de club waar ze zelfstandig of
met ondersteuning huiswerk kunnen maken. En als alleen
huiswerkondersteuning niet genoeg is bestaat ook de
mogelijkheid tot intensieve begeleiding of het volgen van een
workshop planning en organiseren. Op deze manier wisselen ze
huiswerk maken af met chillen, sporten en creatief bezig zijn.
Een combinatie die heel succesvol blijkt te zijn.
Moira 10: je voelt je zo lekker thuis in de club
en het is zo fijn dat je nooit alleen bent.
Club10 is elke dag open van 14.00 tot 20.00.
Dus ook in het weekend en in de vakanties.
Club10 wil tieners dwars door de stad met elkaar verbinden in de
leukste Junior Social Club van Amsterdam en is nog steeds op
zoek naar nieuwe leden. Loop gerust een keer binnen, of maak
een afspraak. Onze crew geeft graag een rondleiding.
En mocht je Club10 vrijblijvend willen uitproberen, dan kan dat
natuurlijk ook.
Vraag via onze site: www.club10.nl een introductiekaartje aan
om twee keer een hele dag mee te maken bij Club10. Of kijk op
onze facebook-pagina om te zien welke leuke activiteiten er zijn:
www.facebook.com/Club10Amsterdam

Werkzaamheden Leidseplein e.o.
Zieseniskade: omdraaien parkeervakken
Vanaf maandag 23 november worden de parkeervakken op de kade
omgedraaid, de lantaarnpalen en de parkeermeter verzet.
Deze werkzaamheden duren circa 4 weken en zijn naar
verwachting voor de kerst klaar.
Nog voor de kerst worden alvast fietsparkeerverbodsborden
geplaatst voor werk dat in het nieuwe jaar op het Leidseplein
begint. Op 11 januari starten ingrijpende werkzaamheden in de
bocht voor de Apple Store. Dat duurt 8 weken. Daarna volgen meer
werkzaamheden op en rond het plein. En die gaan naadloos over in
de afsluiting van de monumentale Leidsebrug voor renovatie op 1
april 2016. Daarom moet het verkeer al vanaf 11 januari rekening
houden met een gewijzigde verkeerssituatie en omleidingen.
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.
projectleidseplein@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
Overige vragen?

Marjanne Grotenhuis, omgevingsmanager
tel. 06 3064 4954 (ma t/m do)
Marjanne.Grotenhuis@amsterdam.nl
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Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

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

Hulde!
“Hoe gaat het met je? En met P.?”
Gelukkig voor mij is dit een vaste vraag van
mijn buren. In mijn buurtje zijn alle buren op
de begane grond kleine middenstanders. Hun
medeleven is een grote steun.
De bakker geeft regelmatig wat lekkers mee, evenals het
Portugese winkeltje. De kapper biedt een hoofdmassage
aan om lekker te ontspannen en de Griekse traiteur
een toetje. Ook alle anderen zijn altijd belangstellend.
Iedereen drukt me op het hart om ook zelf leuke dingen
te doen. Aan mezelf te denken om niet kopje onder te
gaan bij het zorgen voor mijn geliefde.
Mijn zout der aarde, deze buren!
Heel anders dan de grootgrutter waar ik noodgedwongen
een deel van mijn boodschappen moet doen sinds de
andere buurtwinkels hier verdwenen zijn. Heb ik net
een paar keer Dzjan, Tulipan en Fatima kort aan de
kassa gesproken, een paar maanden later zijn ze al weer
weg. Ontslagen omdat ze 22 zijn geworden dan wel
vervangen door een robot-kassière.

FELIX COLLEGE
Serder Tonkas:
Waarom we al 100 Jaar spelen
Van Kermiscaroussel tot springkussenfestival
Woensdag 16 December 18:00 -19:30 | Teekenzaal | €17,50
Slimmer worden terwijl je eet – dat kan bij het wekelijkse Felix
College. Na een aanschuifdiner gekookt door restaurant Staets
word je verrast door een boeiende spreker uit de literatuur,
wetenschap, kunst, politiek, sport, religie of journalistiek.
Na negentig minuten sta je weer buiten, zowel geestelijk als
lichamelijk gevoed.
Toen Serdar Tonkas tweeënhalf jaar geleden de TonTonClub
oprichtte op de Amsterdamse Wallen, had hij niet verwacht dat
dit zou leiden tot twee XL edities, een tijdelijke sublocatie op het
Westergasterrein en grote installaties op festivals. De TonTonClub
is de speelhal die Amsterdam eigenlijk al heel lang miste, met
oldschool arcadespellen tot eigengemaakte levensgrote racebanen
en jenga- spellen. Zijn we het spelen dan toch nooit verleerd?
Hij spreekt over de spelende mens en de evolutie van het spel.

Waar ik allergisch voor ben, zijn de leugens van enkele
politici die zeggen dat het de schuld is van de bewoners
dat die buurtwinkels verdwenen zijn, omdat ze allemaal
hun boodschappen bij de grootgrutter zouden doen. Met
voorbijgaan aan de prijsopdrijving van de verhuurders
en de vastgoedmaffia! De steun van de PvdA voor het
opheffen van het puntensysteem voor winkelverhuur in
de jaren 70. Veel winkels hebben huurcontracten voor 5
jaar. Afhankelijk van het contract kan de verhuurder dan
de huren aanpassen aan de ‘marktwaarde’. De slagers,
bakkers, groentewinkels en zelfstandige drogisten
maakten plaats voor dure modeketens en showrooms
van internationale reuzen, die in de winkelruimte niets
hoeven te verdienen, want dat doen ze wel via internet.
Ja dàt drijft de huurprijzen stelselmatig omhoog. Daar
bovenop komen er ‘ijs-waffel’ zaken die op papier
een huur van 10.000,- euro betalen voor een klein
onderstukje, ja zo gaan die huren ook nog eens virtueel
omhoog.
Want wie controleert of die huren ook echt betaald
worden? Dan wel onder tafel weer terug betaald?
Gaat de kleine winkelier niet ‘vrijwillig’ akkoord met
huurverhogingen van 100 tot 200% dan wordt hij kapot
geprocedeerd, oftewel tot de neringdoende helemaal
leeggelopen is op advocaten.

BUURT 6

Hotels en de buurt
Stadsdeel Centrum vraagt aan nieuwe hotels wat ze
toevoegen aan de buurt of wat ze voor de buurtbewoners
willen betekenen.
Het antwoord is eigenlijk zo simpel, maar ik lees het
nergens: namelijk voorkomen van overlast!
Die overlast bestaat inderdaad meestal niet uit dronken
gasten, bierfietsen, touringcars, discobussen en andere
ongein. Maar wèl uit de grote toename van vrachtverkeer
vanaf half 6 in de ochtend tot laat op de avond van allerlei
leveranciers. Met tot gevolg: dreunende diesels, parkeren
op de stoep, verkeersopstoppingen, verpeste lucht en ander
ongemak.
Dus antwoord 1 is stadsdistributie met elektrische
vrachtauto’s en binnen de venstertijden. Dus niet de
buren wekken vóór half 6 ’s ochtends met de piepende
achteruitwaarschuwing. Gewoon NIET beginnen met
vuilnisophaal en leveren van schoon wasgoed vóór 7 uur!
De was van veel Amsterdamse hotels wordt gedaan
op de Veluwe, in de Betuwe en ander ver weg gelegen
locaties. Antwoord 2: waarom geen hotelwasserij in de
eigen kelder of dichter in de buurt, te halen en brengen
via stadsdistributie. Minder uitstoot! Kleinere ecologische
voetafdruk.
Dan het vuilnis: sommige hotels hebben al een
vuilnispletter: prima. En daar bovenop kan het nog beter;
antwoord 3: het vuilnis later afvoeren middels de bestaande
afvoer per elektrische boot.
Antwoord 4 van wat het hotel kan doen voor de buurt: een
eigen taxibeleid en de parkerende en rondrijdende taxi’s
actief weren.
Het 5e antwoord is dat het hotel zich aan de regels in
de openbare ruimte houdt, de stoepen vrijlaat, geen
geluidsoverlast veroorzaakt op dakterrassen en het
voorkomen van ander ongerief zoals zwerfvuil.
En, bijna vergeten: antwoord 6: actief de overlast beperken
bij de bouw of de verbouwing tot hotel. Normale werktijden,
respect, dus voldoende ruimte voor passanten, verkeer,
bomen en andere objecten. Zelf de schade herstellen! Actief
communiceren met de buurt en dies wat meer zij.
Vorig jaar las ik in een plan voor een hotel met zwembad,
dat ze vergaderruimte beschikbaar wil stellen voor de
buurt. Nou geef mij als buurtbewoner maar een wekelijks
zwemuurtje als dat zwembad er echt komt!
APD

De nieuwste trend in hartje Amsterdam is dat kleine
ondernemers geconfronteerd worden met maffia
en bedreigingen. De zaak overdoen goedschiks of
kwaadschiks “.. anders staat over een week een
motorbende op de stoep!”

Even voorstellen...
Sinds 1 maart 2015 ben ik bij stadsdeel Centrum integraal
gebiedscoördinator voor gebied 1012. Dat betekent dat
ik de activiteiten die de gemeente uitvoert in gebied 1012
coördineer en eerste aanspreekpunt ben. Een mooie functie,
want 1012 is een zeer divers gebied met grote uitdagingen.
Het is belangrijk om dit geografische hart en oudste stukje
Amsterdam vitaal en aantrekkelijk te houden. Voor iedereen.
Ik kom graag in contact met bewoners en ondernemers
die positief-kritisch willen meedenken en oplossingen
aandragen voor de uitdagingen in het gebied. Om de rijkdom
aan bewoners en ondernemers en hun ideeën bekender te
maken, schrijf ik regelmatig blogs over deze ontmoetingen
op de website van de gemeente over het gebied 1012. U kunt
daar ook op reageren.
Zie https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied-1012/blog/
blog-joris-bokhove-0/
of via onze facebook-pagina: www.facebook.com/
StadsdeelCentrum1012.
Met vriendelijke groet,

Joris Bokhove

B&B ook zo’n verhaal: de platforms hebben de
macht overgenomen van idealistische particulieren en
daarnaast wordt zo’n 30% van alle woningen opgekocht
door bedrijven en rijke particulieren met als enig doel
B&B dan wel ‘vakantieverhuur’, verhuur aan toeristen.
Niet meer voor bewoning dus.
En ‘de politiek’ blijft maar zeggen dat het de schuld is
van de bewoners zelf!
Politici en opiniemakers weten verdomd goed wat er
aan de hand is, maar verbergen hun onmacht, en soms
onwil, achter de leugen dat de burger zelf de schuld is
van de wantoestanden die voortvloeien uit de airbnb en
het verdwijnen van de middenstanders.
Waanzinnig veel bewondering heb ik voor mensen als
mijn buren die heel hard werken, 6 of 7 dagen per week
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om de hoge
winkelhuur te kunnen betalen en een boterham met kaas
te kunnen eten.
Hulde en dank voor jullie geweldige steun!
Amsterdammeren

Op het Spui 26 is deze afschuwelijke ‘winkel’ verschenen,
die vloekt met de omgeving. En dat is nog zacht uitgedrukt!
Het soort uitbating die je wel ziet op het slechtste deel van de
Warmoesstraat of op de Wallen. Onder het mom van tabakszaak
is de zaak voor zeker 75% gevuld met blikjes, aanstekers en
flauwekul voor het soort toeristen, die voor de hasjcafé’s komen.
Waterpijpen aan de muur. En dat afgrijselijke licht….
Zeker bedoeld voor de rondhangende Spui-dealers.
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Interview met straatmanager
Moheb Alecozy
“Het samenwerken van de ondernemers met de gemeente
én de bewoners staat voorop bij het aantrekkelijker
maken van de openbare ruimte”, aldus Moheb Alecozy,
straatmanager in de Spuistraat.
“De hoofdtaak van een straatmanager, ook wel
winkelstraatmanager genoemd, is intermediair en
belangenbehartiger zijn voor ondernemers. Ik ben het
aanspreekpunt voor ondernemers en namens hen ook voor
derden. Samen het gebied prettig maken (schoon, heel,
veilig) en het versterken van het winkelgebied. Daarbij hoort
branding, marketing, branchering en economisch stimuleren
om het ondernemersklimaat te versterken.”
De Spuistraat en omgeving heeft een BIZ-Ondernemersvereniging, wat betekent dat alle 135 ondernemers op de
begane grond onderdeel zijn van de BIZ en investeren in het
gebied.

BIZ en bewoners
Moheb: “Ondernemers en bewoners in een winkelstraat
hebben grotendeels dezelfde wensen zoals een schone straat,
waar het prettig toeven is. Een paar voorbeelden van onze
activiteiten zijn de plantenbakken op straat, een wens van
zowel bewoners als ondernemers. Dat geldt ook voor de
verkeersproblematiek. Dan trekken ondernemers met hun
werkgroep verkeer en bewoners samen op met de gemeente.
Zo hebben we in samenwerking bereikt dat er nu een
speciale elektronische haltepaal is voor de touringcars met
als gevolg dat de touringcars niet meer lang blijven staan
op de gewone parkeerplaatsen. Maar ook bij overlast van
zwerfvuil, vrachtverkeer is het goed om samen om de tafel te
gaan zitten voor een oplossing.”
De BIZ-vereniging werkt momenteel aan streetbranding.
Moheb: “Wie zijn wij en wat is de identiteit van ons
gebied. Wat gebeurt er in het gebied, hoe kunnen we dat
beïnvloeden ter verbetering van het gebied. Verder doen
we mee aan het project collectieve vuilophaal. Met het doel
om aantal vuilniswagens in het gebied te reduceren door
een collectiefcontract met een partij of zo weinig mogelijk
partijen en een schoner gebied. Vanuit de BIZ-vereniging
wordt er het jaarlijkse straatfeest georganiseerd en de
feestverlichting verzorgd.”

Huis Marseille, Keizersgracht 401
12 december t/m 6 maart

Dana Lixenberg / Imperial Court

Een persoonlijk fotoportret van de inwoners van Imperial Court
van 1993 – 2015. Dit gebeurde in de nasleep van de
Rodney King Riots, naar aanleiding van de vrijspraak
van vier blanke agenten, die hem hadden mishandeld.

Martin Roemers / Metropolis

In 2050 woont 70% van de wereld bevolking in steden van meer
dan 10 mljoen inwoners. M.R. fotografeerde 22 megasteden
van de 28, verspreid over 5 continenten.
Open: 11.00 - 18.00 uur, maandag gesloten

www.huismarseille.nl

Pakhuis de Zwijger

Programmering bij het Nederlands voorzitterschap van de EU
In het eerste half jaar van 2016 is Nederland voorzitter van de
Europese Unie en worden in Amsterdam regelmatig ministerraden
en dagelijks ambtelijke ontmoetingen georganiseerd. In totaal
komen er zo’n 25.000 deelnemers. Deze activiteiten spelen
zich grotendeels af op het voormalige Marine-terrein aan de
Kattenburgerstraat, 500 meter van de voordeur van Pakhuis de
Zwijger. Dat gaat dan ook stevig programmeren omtrent de grote
uitdagingen van Europa en in het bijzonder de steden in transitie.
Nu al organiseert Pakhuis de Zwijger in dit kader regelmatig
bijeenkomsten, vaak in het Engels. https://dezwijger.nl/

Een fraaie buurt met uitzicht op het water.
In 1652 bepaalde het Amsterdamse stadsbestuur dat niemand
in “leggers, schepen of toegemaeckte schuyten mag wonen,
kachels of vuyrsteden mag stellen, of vertrecken afschieten om te
bewonen”.[1] En inderdaad, in de grachten lagen vroeger geen
woonboten. Er lagen vrachtschepen, waar de schipper en zijn
familie op woonden.
Vanuit mijn jeugd herinner ik mij tijdelijk afgemeerde
beurtschepen en kolenschuiten. Er was geen sprake van permanente
bewoning in de grachten. Wel werd incidenteel een maand of zeven
in een gracht gewoond, bijvoorbeeld van april/mei tot oktober.
Een voorbeeld (en dat geldt dan nog niet eens de grachtengordel)
is het ‘Aalsmeers bloemenschip’ dat in de Boerenwetering aan de
Hobbemakade vlak bij de Roelof Hartstraat lag. De schipper en
zijn vrouw bewoonden hun vrachtschip met hun drie dochters en
zoon. Zomers verkochten zij planten en in het najaar vertrokken zij
met hun schip om het voorjaar daarop weer terug te komen. Later
is het schip verlegd naar de Ruijsdaelkade bij de Ceintuurbaan en
daar heeft het een permanente ligplaats gekregen.

Zondag 20 december: 15.15 Kerstconcert
Plantagekoor en Vocaal Ensemble Amadeus
o.l.v. Bert ’ t Hart in Engelse Kerk Begijnhof
Saint-Saëns: Oratorio de Noël
Herbert Howells: Magnificat
Morten Lauridsen: O Nata Lux
M.A. Charpentier: Magnificat
Rheinberger: Ave Maria
Heinrich Schütz: Ad dominum cum tribularer
en liederen van Brahms.
www.plantagekoor.nl
www.ercadam.nl

De periode dat woonboten vast onderdeel van het stadsgezicht
gingen uitmaken waren de 50’er jaren van de vorige eeuw. Het
bewonen van een schip werd gedoogd omdat er in Amsterdam een
grote woningnood was ontstaan.[2] Thans liggen er veel boten in
Amsterdam, ook in de grachtengordel.
Een aantal van die boten wordt niet bewoond maar verhuurd aan
toeristen of gebruikt voor opslag van goederen. Sommigen vinden
die woonboten mooi en een verrijking voor de stad. Deze mening
wordt niet door eenieder gedeeld.
Dat geldt niet alleen voor bewoners van de huizen aan de
grachten, ook in bestuurlijke kring leeft twijfel. Zo ontstond bij
stadsdeel centrum de gedachte om het Kattenburgerplein en de
Kattenburger-, Wittenburger en Oostenburgergracht aantrekkelijker
te maken door de zichtbaarheid van de Nieuwe Vaart vanaf de
kant te verbeteren. Waarom zou de Nieuwe Vaart vanaf de kant
beter zichtbaar moeten zijn dan de grachten? De meningen
zullen verdeeld zijn maar een goede inventarisatie ontbreekt.
De meest gerede partij wordt gevormd door de bewoners van
de grachtenpanden die door gemeentelijk gedoogbeleid zijn
geconfronteerd met veelal ontsierende schepen en arken. De
bewoners van de boten in de grachten zijn inmiddels ook partij
geworden. Een derde partij is het comité dat gaat over de plaatsing
op de werelderfgoedlijst. In hoeverre mag een werelderfgoed
worden ontsierd alvorens het van de lijst wordt geschrapt?
Jan Overweg
Referenties

[1] Renée E. Kistemaker. Vroege pleziervaart en woonboten in Amsterdam,
‘Binnenstad’ nr 181, maart/april 2000
[2] Amsterdamse schatten - Grachten en Torens. Stadsarchief Gemeente Amsterdam

foto Hans Pietersma

Grutto gekozen tot Nationale Vogel

Om kwart voor 2 ’s nachts in de nacht van 15 op 16 november
geschreeuw op straat, gewone nachtelijke kost. Al heel snel politie
met sirene, om de ruzie te sussen lijkt het. Luttele minuten later
de brandweer. Oeps, nog net op tijd om te voorkomen dat het hele
huizenblok af fikt. Toevallig in de keuken van een echte bewoner en
geen illegale B&B. Schade ook voor de boven- en benedenburen.
Op wie de schade te verhalen? Typisch een gevalletje voor het juridisch
spreekuur in wijkcentrum d’Oude Stadt.

Stadsdorp Gracht en Straatjes,
alleen gezellig of meer….?
Het Stadsdorp Gracht en Straatjes wil de sociale cohesie in
de buurt bevorderen. Tijdens de maandelijkse borrel leer
je buurtgenoten kennen, er zijn thema-avonden, er wordt
regelmatig gezamenlijk gegeten, er is een koor, een leesclub en
er zijn mensen die samen naar de film gaan.
Elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten staat voorop en
dat het vaak gezellig is valt te lezen en te zien op de website van
het stadsdorp.
Wat biedt het stadsdorp meer?
- Meer buurtbewoners leren kennen door deel te nemen
aan activiteiten.
- Op loopafstand van huis met een klein groepje
een hobby uitoefenen.
- Met elkaar van gedachten wisselen over vraagstukken als,
‘wat is de toekomst in de zorg’, of
‘wat vinden we van de kwaliteit van wonen in onze buurt?’
- Kennis delen, zoals tijdens de iPad-bijeenkomsten.
- Zelf een bijeenkomst of clubje starten dat bijdraagt
aan de sociale cohesie.
Met het Stadsdorp bouw je samen aan je eigen toekomst en die
van je buurtgenoten. Spreekt dit je aan, kom een keer kennismaken
tijdens een van onze bijeenkomsten.
De volgende buurtborrel is op donderdag 3 december, de
koffieochtend op maandag 14 december en de eettafel op maandag
21 december. Voor locaties en tijden raadpleeg de website.
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

Deze ‘koning van het weiland’ kreeg 24% van de stemmen.
De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie.
Van alle grutto’s broedt 85% in Nederland. Het is een typische
weidevogel. “En daarom terecht de Nationale Vogel”, zegt Kees
de Pater van Vogelbescherming Nederland, “Nergens broeden
zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van
Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië
en Frankrijk samen.” Maar helaas staat de grutto onder druk door
onder meer onze steeds intensiever geworden landbouw.
In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000
broedpaartjes, dit jaar waren er minder dan 30.000. Er kwamen dit
jaar ook nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt
en bij lange na niet genoeg om de populatie in stand te houden
volgens de Vogelbescherming, die koste wat kost het tij wil keren.
Onder meer door het opzetten van een netwerk van weidevogelboeren, die laten zien hoe het wél kan. Boeren die een goed lopend
bedrijf en de zorg voor weidevogels weten te combineren.

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015
organiseert Arcam in januari en februari van 2016
opnieuw een serie van zes Winterlezingen.
Dit keer staat daarin de Amsterdamse openbare ruimte centraal.
Zes tot de verbeelding sprekende Amsterdamse openbare ruimtes
– twee straten, twee pleinen en twee parken – worden door
deskundigen aan een nadere beschouwing onderworpen.
Nieuwsgierig welke plekken dat zijn?
Bekijk het volledige programma op:
www.arcam.nl

Het PC Hoofthuis terug geven aan de stad. Daaraan werkt het
bewonersinitiatief STADonderDAK. We werken samen met allerlei
professionals aan een nieuwe bestemming als de UvA er vertrekt.
Een paar weken geleden heeft het AB van stadsdeel Centrum het
structuralistische pand van Theo Bosch tot gemeentelijk monument
bestemd. De komende maanden willen we graag bewoners in alle
leeftijdsgroepen interviewen over hun wensen of wat ze missen in
de buurt. Wil je meedoen?
Mail: marijkewin@icloud.com

Vriend van STADonderDAK
Naam:
Adres:
E-mail:

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Stuur aan M. Winnubst, Lindengracht 197B
1015 KG Amsterdam
Of per e-mail: marijkewin@icloud.com

DONEER AAN STADonderDAK

Cooperatieve Vereniging STADonderDAK UA
IBAN: NL45 TRIO 0391 0182 56
Richtbedrag 15 euro,
maar elk bedrag is zeer welkom

www.stadonderdak.amsterdam
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Een kunstenaar is niet een speciaal soort mens, maar ieder mens is een speciaal soort kunstenaar

(Eric Gill)

Nieuws van het
Wooncoachproject gaat door!
Het afgelopen half jaar hebben wooncoaches
veel ouderen in het centrum bezocht die op
zoek zijn naar een levensloopbestendige
woning. Uit die gesprekken is nu een
rapport gekomen dat inmiddels met de
gemeente besproken is. Daaruit blijkt
dat er veel te doen is. Ouderen willen
verhuizen, maar er zijn voor hen te weinig
geschikte woningen in het centrum. De
wooncoaches, het Wijksteunpunten Wonen,
de Huurdersvereniging Amsterdam en
het ASW trekken dan ook aan de bel om
verhuismogelijkheden voor ouderen te
verbeteren. Aandachtspunten zijn, naast het
meer labellen van woningen voor ouderen,
vooral het verbeteren van de huidige
voorwaarden om van hoog naar laag te
kunnen verhuizen, alsook om van groot
naar kleiner/beter te kunnen verhuizen.
Omdat er nog veel te doen is gaat het project
wooncoach dan ook door! Als u interesse
hebt voor een gesprek met een wooncoach
dan kunt u bellen met het WSWonen
Centrum, tel (020) 622 42 88.
WOZ waarde per 1 oktober onderdeel
van puntentelling
Per 1 oktober is de WOZ waarde onderdeel
van het woningwaarderingsstelsel geworden.
Dit betekent niet dat de verhuurder de

huurprijs zomaar mag verhogen. Elk jaar
bepaalt de minister met welk percentage de
huur mag stijgen. Toch loont het de moeite
om de huurprijs te checken. Dat kan via
www.huurverlaging.nl.
Laatste kans behoud woonduur
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

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.

Huurteam

421 48 68

Voor vragen over huurprijs- en onderhoudsprocedures kunt u bellen met het Huurteam
Binnenstad

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

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 woensdag
van 14 tot 16:00 - op: 06-4704 9605.

Jo Cadeau Cultuurlezingen
Een vorige keer informeerden wij u over een nieuw initiatief in het wijkcentrum:
lezingen over kunst, architectuur en literatuur. De eerste twee lezingen hebben inmiddels
plaatsgevonden en waren een groot succes. Twee bevlogen deskundigen vertelden over
achtereenvolgens de Chinese kunstenaar Ai Weiwei en over Hoe Fotografie Kunst Werd.
De zaal zat vol en de toehoorders waren enthousiast.
13 december – Liesje Schreuders: De grote drie & de oorlog (Hermans, Mulisch en Reve)
24 januari – Max Put: H.P. Berlage
6 maart - Krzysztof Dobrowolski, Liesje Schreuders: Amsterdam in woord en beeld
17 april – Krzysztof Dobrowolski: Pieter Saenredam
De lezingen kosten € 12,50 (inclusief drank en hapjes) en worden steeds in het wijkcentrum
d’ Oude Stadt gehouden van 15.30 – 17.30 uur. U kunt zich per mail bij ons opgeven:
Daan Mulder en Elzemien Warnink
daan46@gmail.com of Elzemien@gmail.com
Misschien heeft u ook belangstelling voor de rondleidingen die wij regelmatig organiseren?
De volgende vindt plaats in het Rijksmuseum bij de prachtige tentoonstelling Azië > Amsterdam,
Luxe in de Gouden Eeuw. Kosten: € 15 (exclusief toegang).

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, aansprakelijkheid en problemen
van kleine ondernemers met een juridisch
aspect.

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

De Binnenk ant
verschijnt 4x per jaar
Oplage: 12.000

Redactie Ulrike Weller, Cliff van Dijk,
Marijke Storm, Paul Spoek,
Albertien Pareau Dumont, CTvM
Cartoon Peleia.nl
Advertenties 1 euro per cm2
Drukkerij Rodi Rotatiedruk
Binnenk®ant #73
verschijnt rond 29 februari 2016
kopij inleveren vóór 3 februari
Redactieadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Sociaal Loket .......................... 256 48 00
Veilig Thuis ............................. 0800 2000
Meldpunt Horecaoverlast ..... 421 45 67
Meldpunt Overlast te Water . 0900 9394
Digitale meldingen openbare ruimte:
Zie bij: www.centrum.amsterdam.nl/
algemene_onderdelen/contact/

C O L O F O N
Verspreidingsgebied

