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Veranderingen
Het vorige vorige bestuur heeft ervoor gezorgd dat het 
wijkcentrum ook na 2014 open is gebleven. Daarmee 
bleef het pand aan de Nieuwe Doelenstraat 55 beschikbaar 
voor vergaderingen van bewonersgroepen. Door het 
buurtenoverleg met relevante thema’s en gasten is de 
belangstelling van bewoners toegenomen en is andermaal 
het bestaansrecht bewezen. 

Om de bewoners nog meer te betrekken bij het wijkcentrum 
is eind 2015 in alle 7 buurten een oproep gedaan om zich 
kandidaat te stellen voor de wijkraad. In oktober zijn 21 
buurtgenoten benoemd tot wijkraadslid en sinds november 
is er een nieuw bestuur. Op initiatief van het nieuwe 
bestuur is met de wijkraad voor de komende jaren voor het 
wijkcentrum een nieuw werkplan opgesteld. 

Werkplan 2016-2019
De nieuwe richting die het wijkcentrum in 2015 heeft 
ingeslagen wordt voortgezet. Het centrum wordt veelvuldig 
gebruikt door vergaderingen van bewonersgroepen 
met verschillende aandachtsgebieden. Ook worden 
er lezingen gehouden op het gebied van kunst en 
cultuur en de Amsterdamse historie. Verder worden er 
avonden georganiseerd met thema’s die bij bewoners uit 
verschillende buurten leven. Zo verbindt het wijkcentrum de 
7 buurten in zijn werkterrein. 

Het wijkcentrum is bovendien een kenniscentrum voor 
individuele bewoners en bewonersgroepen. Computers, 
printers, WiFi  e.d. zijn aanwezig. Vrijwilligers wijzen 
bewoners dan de weg, wanneer zij bijvoorbeeld verdwalen 
in de gemeentelijke organisaties en procedures, wordt hulp 
geboden bij het schrijven van brieven, bezwaarschriften, 
enz. 

Samenwerken
In de verschillende buurten bestaan groepen bewoners die 
zich vaak met dezelfde problemen bezighouden. Een van 
de doelstellingen van het wijkcentrum is het samenbrengen 
van deze groepen, zodat ze kennis kunnen uitwisselen en 
bij oplossingen ook rekening kunnen houden met wat er in 
de andere buurten aan de hand is. Buurt-initiatieven kunnen 
dan ook uitdrukkelijk een beroep doen op de faciliteiten en 
kennis van het wijkcentrum. 

Het wijkcentrum voor en door bewoners
Het wijkcentrum versterkt dus de sociale structuur en geeft 
bewoners de kans  hun woon- leef- en werkklimaat te 
verbeteren. Alleen met voldoende kennis kunnen bewoners 
volwaardige gesprekspartners zijn van ambtenaren, 
politici en anderen die de dienst uit maken en daardoor 
besluitvorming beïnvloeden. 

Verbonden aan het wijkcentrum zijn specialisten op allerlei 
terreinen. Dat doen zij als vrijwilliger. De meesten zitten in 
werkgroepen van het wijkcentrum (o.a. verkeer, water en 
ouderen) en beantwoorden vragen van bewoners. 
Ook is er iedere donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur een 
juridisch spreekuur. 
Door alle moderne middelen hoeft die deskundigheid niet 
steeds fysiek aanwezig te zijn in het wijkcentrum. 
Immers informatie kan ook gevonden worden op de 
website, vragen kunnen daar ook gesteld worden en door 
de experts beantwoord. Daarnaast heeft het wijkcentrum 
van oudsher samenwerkingsverbanden met plaatselijke en 
landelijke organisaties.

Nieuwe energie bij wijkcentrum d’Oude Stadt
Het wijkcentrum viert in 2017 haar zestigjarig jubileum. In al die jaren heeft het 
wijkcentrum haar bestaansrecht bewezen, maar ook diverse veranderingen ondergaan. 
Van een actieve organisatie voor het bevorderen van het woon- en leefklimaat, met 
betaalde medewerkers, is het wijkcentrum eind 2014 voortgezet door alleen vrijwilligers.

Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum voor 
informatie en burgerparticipatie van en voor bewoners 
die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen 
verbeteren. 

Loop binnen voor informatie en advies, ook als u mee wilt 
helpen. Of heeft u vergaderruimte, pc, internet nodig? 
Ga naar de website voor meer informatie: 
      www.oudestadt.nl

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
020-638 22 05
wijkcentrum@oudestadt.nl

         Openingstijden:

Succesvolle Meet Up
Donderdagavond 11 februari was de Meet Up Amsterdamse 
luchtkwaliteit. Besproken werd wat we gezamenlijk kunnen 
doen om sneller naar gezonde lucht te komen. Meer dan 30 
enthousiaste bewoners waren aanwezig. Aandacht werd gevraagd 
voor wat de politiek nu al doet aan schone lucht inclusief de 
uitbreiding van de milieuzone te beginnen in 1-1-2017. Ook is 
besproken de uitvoeringsagenda mobiliteit. Maar toch vinden 
bewoners dat te weinig, of in ieder geval gaat dat niet snel 
genoeg. Na een brainstorm zijn een aantal actie-ideeën benoemd. 
Die worden uitgewerkt. De volgende afspraak staat gepland op 
10 maart om 19.30 uur in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

Tweet van Roeland Rengelink, Lid dagelijks bestuur BCO 
stadsdeel Centrum. Zorg, welzijn, jeugd, financiën, cultuur, 

economie, burgerparticipatie en dienstverlening. 

Alle bewonersnetwerken en –initiatieven binnen en buiten 
het werkgebied van het wijkcentrum d` Oude Stadt vinden 
elkaar rond bepaalde thema’s in hun buurt en hebben als 
gemeenschappelijk doel het leven in de buurten aangenamer te 
maken, of te wel “het geluk van de bewoners te verhogen”. 

Het wijkcentrum meent dat mensen gelukkiger worden als 
ze eigen invulling kunnen geven aan de omgeving waarin 
ze wonen en werken. Dit sluit ook aan bij de ontwikkeling 
van de gemeente om meer ruimte te creëren voor actieve 
burgerparticipatie. In het werkplan staat dan ook dat het 
wijkcentrum de mate van geluk inzichtelijk wil maken door: 
“Het Groot Amsterdams Geluksonderzoek”. 

Voor het onderzoek zijn al gesprekken gestart 
met wetenschappers van universiteiten, 
worden ook andere samenwerkingspartners 
gezocht en uiteraard financiering. 
Wordt vervolgd.

Doe ook mee!
Omdat het wijkcentrum meer wil doen, zijn er meer mensen 
nodig die op vrijwillige basis hulp bieden. Bewoners die 
het belangrijk vinden dat dit wijkcentrum blijft bestaan, 
over relevante kennis beschikken en/of zich in diverse 
onderwerpen willen verdiepen. Bewoners die onze 
werkgroepen willen versterken, of nieuwe willen beginnen. 
Hele nieuwe ideeën voor het wijkcentrum hebben, of 
gewoon willen helpen bij het organiseren. 

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

en op afspraak
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 10 maart, 15 april

en 12 mei 20.00 - 23.00 uur
In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom
info: cliff@kpnplanet.nl

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Marijke Storm 06 20834489, 4233690 , marijk.storm@gmail.com 
Cliff van Dijk, 06 - 2058 3677 cliff@kpnplanet.nl
Manu Hartsuyker manhar@xs4all.nl

Bert van de Wiel, 06 - 4285 2592, weesperstraatvanmorgen@gmail.
com www.weesperstraatvanmorgen.nl
Pim van Galen 06-22556603 p.van.galen@ijsterk.nl
Rob Schrama, 06-46608660, mail@robschrama.nl , www.
happeningophetwater.nl 

Pascale Bonte, straatmanagerwaterlooplein@gmail.com, 06 535 78 
285, Facebook: waterloopleinmarkt

JHM, Margriet Kotek, Margriet@jhm.nl

Onnie Veltman 020-624 05 63
Diet Verschoor 020-420 35 91

Henri van Poll info@henrivanpoll.nl, 06-5156 9964
info@opentorendag.nl

Mokum Alef, Boudewijn Snoeck <snoeck@xs4all.nl>
020-627 99 01 mokumalef@xs4all.nl

www.dezondagsschilders.nl

Arjan Uittenbogaard a.uittenbogaard@ijsterk.nl

www.welzijn.ijsterk.nl
Ko Bijker     jacobusbijker@gmail.com (70+Soos)
Dini Glas           dini@scipweb.nl
daniëlle.maas@roads.nl  06-1134 6829 (Mentrum)

www.nosoho.nl

Nieuwe Uilenburgerstraat 116 Splendoramsterdam.nl 

www.etshaim.nl/manuscripten

 Maart :   2  , 6 Feest vd Oma’s, 9  , 8 Vrouwendag, 11/12  Vrijwilligersdagen, 15  , 20 Lentepunt, 23   ,  31   ,  27/28 Pasen   April :    7  ,  14  , 

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

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 zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur                                                  www.huisdepinto.nl

Nog te zien tot en met 26 maart
Expositie Frank Halmans 
Tussen de Regels / Between the lines 
Een serie tentoonstellingen met werk van kunstenaars die met 
taal of boeken werken. Frans Halmans transformeert alledaagse 
voorwerpen tot poëtische objecten.

Donderdag 10 maart - 20.30 uur
Salon De Pinto
Cultureel programma met o.a. de dichters Mustafa Stitou en Don 
Duijns. Reserveren: salon@huisdepinto.nl
Deur open 20.00 uur,. Entree € 7,50

Zondag 20 maart – 16.15 uur
Muziekmatinee
Nadja Filzer zingt liederen van Edith Piaf
Deur open 15.45 uur. Entree: € 5, kinderen € 2,50
Reserveren: matinee@huisdepinto.nl

Dinsdag 22 maart - 20.00 uur
Spreekstof: Tattoo’s in Amsterdam
Daan van Dartel spreekt over tatoeages in Amsterdam. 
Zij werkte vorig jaar mee als conservator aan de tentoonstelling 
Body Art in het Tropenmuseum en kan vurig vertellen over 
tatoeages, waarom mensen ze laten zetten en wat Amsterdam te 
maken heeft met deze unieke manier van lichaamsversiering. 
De zoon van Tattoo Peter zal komen spreken over tattooshop 
Tattoo Peter, de oudste tattooshop van Amsterdam, die in 1955 
opende en nu de oudste tatoeagewinkel van Amsterdam is. 
Er is beperkt plaats, dus reserveer snel!
Toegangsprijs: € 5,- studenten: € 2,50.
Reserveren via: Spreekstof@huisdepinto.nl of bel: 020 370 0210
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/spreekstof 

-------------------------------------------------------------------------------

Elke vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Computerspreekuur
Hans Wijnhof houdt in Huis de Pinto een gratis 
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 

Joods Historisch Museum 
Amy Winehouse: A Family Portrait is een persoonlijke en 
intieme tentoonstelling, samengesteld door Amy’s broer Alex 
Winehouse en The Jewish Museum in Londen. 
De expositie laat Amy’s passie voor muziek en mode zien, maar 
ook haar joodse familiegeschiedenis en schooltijd. Verder is er 
aandacht voor Londen, in het bijzonder Camden Town, waar Amy 
lange tijd woonde. De bezoeker krijgt een nog onbekende kant 
van de zangeres te zien: als tiener en jonge vrouw die nog niet is 
beïnvloed door de enorme media-aandacht en sensatiezucht die 
haar later fataal werden.                                         www.jhm.nl

Nieuw Programma Volksuniversiteit Amsterdam 

Honderden cursussen, workshops, lezingen, rondleidingen en 
wandelingen voor iedereen die bij wil blijven in 2016.

De kunst- en cultuurliefhebbers hebben keuze uit wandelingen 
door Amsterdam, lezingen over kunst en architectuur, excursies 
tot over de grens, rondleidingen door musea en inleidende 
muzieklessen. 

Voor diegenen met belangstelling voor filosofie, geschiedenis 
of natuur en milieu zijn er verschillende cursussen en lezingen 
gepland. Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling komen 
er allerlei activiteiten aan bod.
Er zijn in 12 verschillende talen, van Arabisch tot Zweeds, 
nieuwe cursussen op vele niveaus en voor diverse studietempo’s. 
Plus cursussen Nederlands aan anderstaligen en cursussen als 
Schrijven zonder spel- en stijlfouten en Journalistiek schrijven. 

Op het gebied van Digitale media Ontwerp je eigen website, 
In Design en Photoshop. Creatievelingen hebben keuze uit 
schilderen in alle technieken, boekbinden, werken met klei, 
beeldhouwen in speksteen en edelsmeden.

Een lachworkshop, Mindful training, Persoonlijk parfum zijn een 
paar voorbeelden uit de Body& Mind categorie. 

Voor diegenen die koken als passie hebben, is er Brood bakken, 
Een dagje zonder vlees en diverse wijncursussen om het geheel te 
completeren.

Het cursusprogramma is verkrijgbaar op Rapenburgerstraat 73 
en te vinden op www.vua-ams.nl en bij alle OBA vestigingen.

Zaterdag 16 april van 12.00 - 16.30 uur

Boekenmarkt
Een grote collectie boeken is uitgestald, die tegen 

spotprijzen van de hand zullen gaan. 
Er zijn romans, spannende boeken en boeken 

over uiteenlopende onderwerpen te koop, zodat er 
beslist voor elk wat wils te vinden zal zijn. 

U bent van harte welkom!

De werkgroep verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarkt 
en Groot Waterloo  organiseert op 17 maart het symposium 
Verkeer in de Zuiderkerk. Aanvang 20:00 uur. Voor de 
omgeving Nieuwmarkt is een verkeersplan geschreven, dat 
in zijn bouwstenen ook toepasbaar kan zijn voor andere 
buurten. De werkgroep nodigt daarom nadrukkelijk ook 
belangstellenden uit de andere buurten in Amsterdam.

Verkeer- en parkeerdruk
De Amsterdamse binnenstad en de Nieuwmarktbuurt in het 
bijzonder hebben te maken met een steeds toenemende verkeer- 
en parkeerdruk. De daaraan gepaard gaande problemen als 
filevorming, onbereikbaarheid, vertragingen, onveiligheid en 
luchtvervuiling bij de verkeerscirculatie; alsmede het niet of 
nauwelijks kunnen vinden van een parkeerplaats mogen algemeen 
bekend worden verondersteld. Zowel weggebruikers als bewoners, 
ondernemingen en instellingen hebben er last van.

Echte oplossingen
Echt adequate oplossingen zijn nog niet gevonden en er kunnen 
kanttekeningen worden gezet bij veel verkeersmaatregelen als 
bijvoorbeeld de aanstaande herinrichting van de Munt.

Aanmelden via Jet Willers: jet.willers@gmail.com

Symposium Verkeer 17 maart

Muziekschool Amsterdam organiseert op woensdag 2 maart een 
workshop Popcorner (8 t/m 12 jaar) en een workshop Sysmito 
(12 tot 16 jaar) in de Nieuwe Kerkstraat 122. Kinderen en jongeren 
kunnen tijdens de workshops kennis maken met muziek en ervaren 
hoe het is om in een popband of drumband te spelen.

Bij Popcorner spelen kinderen samen in een band en gaan direct 
aan de slag met drums, gitaar, basgitaar en keyboard. Samen met 
de bandcoach leren de kinderen een popnummer spelen. 

Bij Sysmito laat een dirigent een groep percussionisten met 
gebarentaal de meest fantastische ritmes spelen. 
Iedereen van 12 tot 16 jaar die van trommelen, improviseren en 
creativiteit houdt, met veel of weinig ervaring, kan meedoen. 

Workshop Popcorner 13:00-15:00, 10 euro 
Aanmelden | muziekschoolamsterdam.nl/workshop-popcorner/

Workshop Sysmito 13:00-17:00, 15 euro
Aanmelden | muziekschoolamsterdam.nl/workshop-sysmito/ 

(contant te betalen bij binnenkomst)

Na de workshops start er in maart een cursus Sysmito van 5 lessen 
of een half jaar Popcorner. 

Voor meer informatie  zie: muziekschoolamsterdam.nl

Workshops Popcorner en Sysmito voor 
kinderen en jongeren in voorjaarsvakantie
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22 , 27 Koningsdag, 30    Mei :  1 Dag vd Arbeid, 4 Herdenking, 5 Bevrijding Hemelvaart, 6  ,  8 Moederdag, 13  ,  15 Pinksteren, 21   ,   29     

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. Rond 
de feestdagen zijn er altijd speciale activiteiten. 
In de zomervakantie zijn er bus-dagtochten.

Buurtsoep 
Elke maandagochtend is er verse soep voor alle 
bezoekers, voor € 1,50.

Kunstclub en filmhuis, Mentrum/Roads
Elke donderdag, 14-17 uur. Films en 
documentaires over alle soorten kunst, 
kunstenaars, kunstgeschiedenis. Informatie: 
Sandra Hummel, tel. 06-1107 7583, 
sandra.hummel@roads.nl.

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.

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

Buurtzorg
Buurtzorg levert wijkverpleging en -verzorging, 
op indicatie of pgb. 
Info: www.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. 

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

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

De ene keer met buffet, de andere keer met film, verhalen of 
discussie. Zo zit u in de Poolse geschiedenis, een Turks buffet, 

een mooie Franse film of een diepe discussie. 

Eerste vrijdag van de maand: buurtrestaurant
Chef Ferdi kookt vegetarisch en werelds, vaak in buffetvorm, €10. 
Reserveren via Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl. Ook zin om te 

koken, of een keer in te vallen? Laat het ons weten.

Tweede vrijdag van de maand: film met maaltijd
Eten (18 uur) met aansluitende film (20 uur), €12,50, verzorgd 

door de film- en kookwerkgroep, bestaande uit actieve bewoners en 
buurtvrijwilligers. Reserveren tel. 626 40 02.

Derde woensdag van de maand: Babcia of Oma kookt
Een traditionele Poolse, Oekraïense of Russische buurtmaaltijd 

omlijst met verhalen voor €6.
Babcia is een initiatief van Nemoland Polen, een Nederlands/Pools 

ontmoetingscentrum in het Reuzengebergte. 
Reserveren via Nemo, voetpaden@gmail.com, tel. 681 70 13.

-
Vierde vrijdag van de maand: psychiatriecafé met maaltijd

Elke bijeenkomst heeft een thema en een gastspreker. En mensen 
die uit eigen ervaring vertellen. Bijv. over trauma’s, of schulden. 

Met vooraf, desgewenst, een eenvoudige, verse maaltijd, €3. 
Reserveren via informelezorg@deregenboog.org, 683 92 60.

Vijfde vrijdag van de maand?
Soms heeft een maand wel vijf vrijdagen. Daarvoor zoeken we nog 

een invulling. Inspiratie? We horen het graag.

Meer informatie en data via www.facebook.com/boomsspijker of 
www.ijsterk.nl. Buurtcentrum De Boomsspijker, Recht Boomssloot 

52, tel. 626 40 02, boomsspijker@ijsterk.nl

Negen kleine musea zijn nu beschreven in een handzaam, passend 
klein boekje met een voorwoord van Ilona Verhoeven, schrijver, 
journalist en beeldend kunstenaar. De negen musea die aan bod 
komen zijn: Van Eesterenmuseum, Electric Lady Land, Theo 
Thijssen Museum, Multatuli Museum, Woonbootmuseum, Max 
Euwe Centrum, Pianola Museum, Amsterdam Pipe Museum en 
Museum Perron Oost.

Het boekje 9 Kleine Musea in Amsterdam is een initiatief 
van de Stichting Kunst en Cultuur Stadshart, die kunst- en 
cultuurprojecten in de binnenstad organiseert en ondersteunt, o.a. 
tentoonstellingen in de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat 
Het boekje is voor € 5,- verkrijgbaar bij de bovengenoemde kleine 
musea. Ook kan het rechtstreeks worden besteld bij:

info@kunstencultuurstadshart.nl

Amsterdam kent een aantal kleine tot piepkleine musea.  Het zijn stuk voor stuk verborgen juweeltjes met aparte en 
interessante collecties. Zij kenmerken zich door hun beperkte ruimte maar alle met een heel eigen karakter. 
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Bijna elke week 
lekker (samen) eten 
in De Boomsspijker

Help mee de binnentuin 
in ere te herstellen!

11 Maart, van 10.00 tot 18.00 uur. 
Onkruid, verwilderde struiken, scheve 
tegels: de ruime binnentuin van de 
Uilenburgersjoel heeft een flinke 
opknapbeurt nodig. 
Afgelopen jaar heeft de synagoge een 
grote renovatie ondergaan, 
op 11 maart is het tijd de buitenruimte 
op te knappen! En dat doen we het 
liefst met elkaar. 
Een prachtige klus zodat de 
Uilenburgersjoel komend voorjaar 
en zomer zal schitteren, 
van binnen én buiten!

Stichting Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 
1011 LM Amsterdam
Contactpersoon: mevrouw I. Halm, 
irith.halm@gmail.com
Telefoon: 0647972066

Nog steeds hulp gezocht voor geveltuinendag, 7 mei
De werkgroep geveltuinendag zoekt versterking. Doet u mee aan de (voorbereidingen van) de tiende 

geveltuinendag? Laat het weten aan Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl, 020-626 40 02.

www. kunstencultuurstadshart.nl

Op het J.W. Siebbeleshof, wordt zaterdag 7 mei van 11 tot 
16 uur voor de 10e keer een Geveltuinendag gehouden 
met informatie over aanleg en onderhoud van geveltuinen. 
Verkoop van planten voor balkon, dakterras en stoep. 
Kinderen kunnen er bloemschikken voor Moederdag en 
knutselen. De dag wordt opgeluisterd door Draaiorgel 
De Hofmeester en andere buurtoptredens. 
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 4 april en 30 mei

20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

ROMEE KANIS & PETER SMIT
Expositie 26 maart t/m 30 april
Op haar achttiende begon Romee Kanis in Spanje en Frankrijk 
met het tekenen van portretten. Door te werken in grote steden in 
Europa kreeg zij een goede kijk op de mensen in haar omgeving. 
De telkens wisselende omstandigheden het steeds veranderende 
licht leidde naar een steeds betere techniek. Eind jaren tachtig 
maakte ze kennis met het beeldhouwen. Daar bleek haar grote 
passie te liggen. Vanaf die tijd werkte ze zowel impressionistisch 
als realistisch. Onder begeleiding van diverse kunstenaars van 
naam, werkte ze gestaag door aan wat voor haar de ultieme vorm 
van beeldende expressie is. Als het mensen raakt is zij tevreden.

Het impressionisme is springlevend en terug van nooit weg 
geweest. Peter Smit schildert veel op het strand. Bijna altijd zijn 
de mensen, en hun bezigheden een belangrijk element in het 
schilderij. Het menselijk gedoe, de intimiteit tussen mensen, komt 
ook in zijn andere werk tot uitdrukking. Vaak is Jet, zijn partner, 
het onderwerp. Ze is meer dan het onderwerp, ze is zijn muze. 
“Soms neemt Jet een houding aan, die me vervoert. Dan denk ik: 
wat prachtig.”

ARTACASA
Kerkstraat 411
020 639 32 13 - 06-5061 2322
artacasa@artacasa.nl
www.artacasa.nl

Op weg naar Bas Bewust Beleid
Er is een volksinitiatief gestart in Amsterdam om de 
geluidsnormen voor bastonen aan te passen. 
De bestaande normen dateren nog uit de tijd van voor 
de housemuziek. Om dit op de agenda te krijgen van de 
gemeenteraad zijn meer dan 1.200 ondertekende reacties nodig.

Het gemeentelijke advies met betrekking tot basregulering bij 
openlucht-evenementen luidt als volgt: 
‘Proefondervindelijk is vastgesteld dat geluidsnormen in dB(C) 
nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 
dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A).’
Meer regulering voor de beperking van basgeluid bestaat er niet, en 
er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze beleidsregel staaft. 

Hier is een vicieuze cirkel ontstaan: wegens het uitblijven van 
gegronde klachten wordt de proefondervindelijke vaststelling van 
de basregulatienorm aangenomen voor waarheid, voor onderbouwd 
beleid.  Tegelijkertijd worden alle klachten ongegrond verklaard, 
omdat festivals ongeveer binnen bestaande normen blijven. 
Dit is een situatie die zichzelf jaren in stand kan houden en die 
inmiddels door de werkelijkheid is ingehaald. 
Het is wel duidelijk dat de evenementen meer van de omwonenden 
vragen dan ‘het accepteren van enige reuring in de stad’. 
De overlast is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. 

Teken daarom het volksinitiatief. Alleen kiesgerechtigde inwoners 
van Amsterdam mogen tekenen.

En, alstublieft, deel dit bericht via Twitter, Facebook of Email, 
zodat we snel de benodigde handtekeningen binnenhalen. 

Voor meer informatie en de petitie ga naar: 
lagertoontje.nl

Buren en Basgeluiden
Het is jammer als goede buren vertrekken, want je weet niet wat 
er voor in de plaats komt. Aan de andere kant kan het ook heel 
leuk worden. Nieuwe buren vervullen je met blijde verwachtingen. 
Vervuld van deze positieve gevoelens viel het erg tegen dat de 
nieuwe buren aan het eind van de eerste week een feest gaven met 
veel herrie zonder de naaste buren uit te nodigen. Het feest begon 
tijdig om een uur of 6 ’s avonds. De verwachting is dat het dan 
tot 12 uur of hooguit 1 uur ’s nachts gaat duren. Niets was minder 
waar.  Het geschreeuw van de aangeschoten feestgangers, als 
gillende keukenmeiden, overstemde de muziek. De ramen naar de 
oude speelplaats gingen open en soms dicht. Om 3 uur had het feest 
zich verplaatst naar de ondergrondse garage, zodat de bastrillingen 
in huis te horen bleven. De volgende week een zelfde ‘feest’ met 
veel gedoe op de oude speelplaats. Bierflesje worden met maximaal 
geluid uit de kratjes gehaald en teruggezet. Lege wijnflessen hoor 
je stuk vallen. En tenslotte zet het trillende basgeluid zich voort in 
de garage, die eens de gymnastiekzaal was van het Gereformeerde 
Gymnasium met als spreuk ‘Ut cognoscant te’. Opdat zij u leren 
kennen! Bedoelden ze toen ook daarmee de nieuwe buren ?

UW

Op zich kan het worden toegejuicht dat sluipverkeer wordt 
tegengegaan, maar door de voorgenomen afsluiting van de bruggen 
over de Leidsegracht voor autoverkeer ontstaat er een virtuele 
muur tussen twee delen binnen de grachtengordel. 
Dit heeft verregaande consequenties voor de bewoners langs de 
grachten alsmede voor de mensen die daar werken en bezoekers 
voor wat betreft de bereikbaarheid met de auto. Het zal leiden tot 
veelvuldige opstoppingen, nodeloos omrijden en irritaties. 

De gemeente wil de binnenstad bereikbaar houden. Het is zeer 
de vraag of dat op deze wijze wordt gerealiseerd. De plannen 
van de gemeente zijn gebaseerd op het uitgangspunt (een 
veronderstelling) dat de grachten vooral worden gebruikt als 
sluiproute. Er is geen enkele aanleiding om de juistheid van die 
veronderstelling ook maar aannemelijk te achten. 
Het onderzoek van de gemeente lijkt in ieder geval volstrekt 
onvoldoende om die stelling te onderbouwen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse alternatieven aan de orde 
gekomen, die goedkoper en beter zijn. Daarbij valt te denken aan 
een uitbreiding van het huidige (parkeer)vergunningenstelsel en/of 
aan een systeem met automatische (tol)poortjes. 
In het buitenland (Londen en plaatsen met een historische 
binnenstad zoals in Italië) zijn hiermee goede ervaringen 
opgedaan.  

Voor meer informatie over het gehele project verkeersmaatregelen 
omgeving Munt raadpleeg de website www.amsterdam.nl/munt

Het is van groot belang dat belanghebbenden hun stem laten horen. 
U kunt dat doen door uw zienswijze voor medio maart in te dienen 
via het e-mailadres maatregelenmunt@amsterdam.nl 
en uw stem te laten horen op de komende inspraakavonden.

Jan van de Water

Plan afsluiting bruggen Leidsegracht voor doorgaand verkeer

                      Leef gezond.     Drink meer water!                                                                 En denk ook aan de plantjes.

Einde Stadshartlus
Hoera, de vlag kan uit. Eindelijk na 20 jaar praten, discussiëren, 
soebatten en aandragen van argumenten. De oplossing is al even 
simpel als doeltreffend: het afsluiten van het Singel tussen Spui en 
Koningsplein. Eerst ging het om een totale afsluiting, nu door het 
omdraaien van de rijrichting, de ‘afvoer’ van het verkeer dat van 
de westelijke Singel komt. Nu nog de handhaving op orde brengen 
voor de venstertijden in de Spuistraat!                                  APD
Binnen-Amstel éénrichtingsverkeer
Hoera, daar wachten we al ruim 20 jaar op. Maar tweerichtings-
verkeer in de Amstelstraat t.b.v. een parkeergarage, nulrichtings-
verkeer tussen Herengracht en Blauwbrug en voortaan omrijden via 
Weesperplein of Rozengracht gaat wel erg ver.                        PS

Boekenweek van 12 t/m 20 maart                www.boekenweek.nl

Tentoonstelling Bijzondere Boeken 11 t/m 13 maart
Roswitha Witten toont in haar atelier werk van verschillende 
boekbinders, waaronder de met glasgravures ingebonden boeken 
van Corina Teunissen van Manen.         www.roswithawitten.nl

Jaar van het Boek                          www.2016jaarvanhetboek.nl

De gemeente is van plan met vergaande maatregelen het doorgaand verkeer uit de binnenstad te weren. Als het goed is zijn de 
binnenstadbewoners hierover geïnformeerd middels een huis-aan-huis brief. Er zijn twee consultatiebijeenkomsten geweest,  
waarbij dankzij de aanwezigheid van veel binnenstadbewoners de argumenten tegen deze plannen goed naar voren zijn gekomen.

Nemoland is een vrijplaats gericht op zelfvoorzienend leven 
van/met de natuur. Buurtmoestuin en boomgaard: met je 
handen in de aarde en daarna oogsten en uitdelen.

Wekelijks wandelingen en struintochten door het groengebied 
van Westerpark, Bretten en de wijde omgeving van Amsterdam

www.nemoland.org
www.leefnatuur.nl

Geen tuin maar wel een vierkante meter ruimte op balkon, stoep 
of dak? Met het MiniMoestuinpakket kan elke beginnende 
tuinder (vanaf 6 jaar) al aan de slag.      www.moestuincoach.nl

www.zaaisite.nl

Grey Vibes gaat weer van start!
theater / zang / dans / voor iedereen vanaf 55+

www.greyvibes.nl
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Nog te zien t/m 16 april Expositie Loes Enklaar 
Tekeningen en schilderijen

Galerie Bel-Etage, Prinsengracht 1097A
open vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak

In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam 
organiseert de galerie maandelijks een gratis lunchpauzeconcert.
Bijvoorbeeld vrijdag 4 maart en 1 april van 12.30 tot 13.00 uur.

www.bel-etage.nl

   Wees liever een mens van waarde dan van succes                             (Albert Einstein)

Stadsdorp 
Utrechtsestraat

Kortom, wij maken ons ongerust over de aantasting van de 
leefbaarheid van Amsterdam. Daarom is Fair City opgericht. 

Fair City is nieuw initiatief dat begin januari is gelanceerd. 
Tientallen organisaties en andere betrokkenen hebben de 
uitgangspunten onderschreven: huurdersverenigingen, 
buurtcomités, cultuurpanden en cultuurmakers, 
welzijnsorganisaties, onderzoekers van de universiteit, een 
winkeliersvereniging, milieu- en verkeersorganisatie. 
Fair City wil een platform zijn van organisaties die zich ongerust 
maken over de huidige ontwikkeling van Amsterdam. 
Daar willen we een stad tegenover stellen waar diversiteit en 
rechtvaardigheid centraal staan en niet alles ondergeschikt gemaakt 
wordt aan de macht van het geld. 

De komende maanden wordt er een Manifest Fair City opgesteld. 
Met nieuwe plannen, positieve alternatieven en verrassende 
oplossingen willen we laten zien dat het wel kan, een eerlijke stad. 
Wij roepen iedereen op om de komende maanden zelf 
bijeenkomsten, buurtwandelingen, filmvoorstellingen, debatten, 
poëzieavonden en nog veel meer te organiseren. 
Eind mei, wanneer de EU in Amsterdam een Pact van Amsterdam 
over de Europese steden gaat afsluiten komt er een grote stedelijke 
manifestatie (o.a. in Paradiso) 

Wij roepen iedereen die zich ongerust maakt over de ontwikkeling 
van Amsterdam op om met Fair City mee te doen en mee te 
denken. Naar verwachting zal de groei van het toerisme naar 
Amsterdam de komende jaren alleen maar toenemen. Maar hoe 
stoppen we de overlast van het toerisme in de binnenstad? Grote 
delen van de Amsterdamse binnenstad zijn of worden omgezet 
in hotel. In hele stukken van de Amsterdamse binnenstad woont 
straks niemand meer. Huizenprijzen rijzen de pan uit en sociale 
huisvesting wordt verkocht. Hoe zorgen we ervoor dat niet alle 
Amsterdammers te maken krijgen met deze verdringingseffecten. 
Kortom, tijd voor Amsterdam Fair City. 

Kijk op www.faircity.amsterdam en doe mee!

Help mee de Speeltuin 
lenteklaar maken
11 Maart van 14.00 tot 17.00. We maken speeltuin 
UJ Klaren speelklaar voor het lente en zomerseizoen. 
Daarbij gaan we stoeptegel-mozaïeken maken en 
plaatsen in de speeltuin. Plantenbakken plaatsen en 
met mooie planten vullen.

Tweede Weteringplantsoen 10, 1017 ZD Amsterdam
Stichting IJsterk Speeltuinen

Angelique Wijnberg
a.wijnberg@ijsterk.nl
06-5159 3984

Vrijheidsmaaltijd 
in de Amstelkerk

 
Als verantwoordelijke 

voor de Vrijheidsmaaltijden 2016 
vraag ik uw medewerking aan het volgende:

 
We hebben contact met Stadsherstel, eigenaar van de Amstelkerk 

op het Amstelveld. Ze bieden hun locatie aan voor een 
Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Mijn vraag aan u is of er bewoners, 
vrijwilligers, organisaties zijn in de buurt die de organisatie en 
productie van zo’n Vrijheidsmaaltijd op zich willen en kunnen 

nemen. Stadsherstel kan wel wat ondersteuning bieden, maar 
hebben gewoon niet de mankracht en tijd om het van de grond te 

trekken. Ik hoop van harte dat u mee wilt doen.
 

Madea Le Noble
madealenoble@4en5meiamsterdam.nl

De bedoeling achter zo’n Vrijheidsmaaltijd 

Op 5 mei a.s. vieren we dat Nederland 71 jaar geleden bevrijd 
werd. In Amsterdam vieren we onze vrijheid sinds 2012 met 
Vrijheidsmaaltijden in alle stadsdelen: samen eten in je huiskamer, 
op straat, in het museum of restaurant – met een groot of klein 
programma over uiteenlopende onderwerpen. 
 
Elke Vrijheidsmaaltijd begint met een toast en een persoonlijk 
verhaal of lokale geschiedenis van vrijheid of verzet in onze stad:
- historisch: over de (oorlogs)geschiedenis van jouw plek, jouw 
organisatie, jouw buurt
-  actueel: over de thema’s van 5 mei: zoals vrijheid, tolerantie, 
democratie, verzet
- over het thema van 2016 ‘op de grens’: de armoedegrens, de 
gedragsgrens, jouw grens, grensgevallen, de grenzen van Europa, 
de toenemende kracht van het internet, de grens tussen waan en 
werkelijkheid, goed en kwaad, dag en nacht. Over vluchtelingen, 
migranten, van alle tijden, van waar dan ook.

Amsterdams 4 en 5 mei comité roept zoveel mogelijk 
Amsterdammers -uit alle stadsdelen, uit alle lagen van de 
bevolking en over alle generaties – op om een Vrijheidsmaaltijd te 
organiseren of te hosten. Leg verbindingen met organisaties in de 
buurt of met buurtgenoten die misschien niet meteen voor de hand 
liggen, kijk over je grenzen, en vind elkaar in gesprekken aan tafel 
boven een gedeelde maaltijd.
Voor aanmeldingen of vragen,

Amsterdams 4 en 5 mei comité 
kantoor: 020-5287129, mobiel: 06-16704804 

www.4en5meiamsterdam.nl

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. 

Terublik Snertavond
De “Snertavond” op 21 januari was een groot succes. We waren 
bijna met z’n vijftigen. Stoelen moesten we bijhuren, wijn werd 
bijgehaald door onze onvermoeibare gastheer Merlijn. Maar de 
grootste hulde gaat uit naar Superkoks Cerine en Annette! 
De vier grote pannen soep waren bijna op!
En hulde aan onze onverstoorbare bartenders Martje en Henk en 
Spreekmeester Peter! Een avond om eens te herhalen!

Buurtborrel
Uit het enthousiasme in januari blijkt dat de voorkeur uitgaat 
naar een maandelijkse bijeenkomst, bij voorkeur aan het eind van 
de middag. Daarom spreken we weer af bij: Cafe Krom, hoek 
Utrechtsestraat/Kerkstraat, de woensdagmiddag omstreeks de 15e 
van de maand, vanaf 17.00 tot ± 19.00.

Buurttafel
De buurttafel vindt plaats op iedere eerste dinsdag van de maand. 
De volgende buurttafel is bij Sluizer, Utrechtsestraat 45. 
Inloop 18:30. NB: geen vast menu, iedereen bestelt voor zich à la 
carte en rekent zelf af.

Jeu de Boules op het Amstelveld
Lentestart in april. Iedere maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 
Onder leiding van Cerine.

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

Alberdien en Martje zijn gestart met een oppas bemiddelings-
service. Wij brengen huisdier eigenaren en oppassers bij elkaar. 

Het gaat daarbij om incidentele oppasdiensten voor korte periode; 
zoals vakantie, weekendje weg, tijdelijke ziekte.

Vooraf inschrijven is nodig om een zo passend mogelijke oppas 
of huisdier voor u te vinden. Wilt u tijdelijk baasje worden en/of 
heeft u oppas nodig, dan komen wij graag bij u langs om samen 
het formulier in te vullen. Hoewel wij de informatie zorgvuldig 

samenstellen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor 
enige schade ten gevolge van deze service.

Alberdien & Martje
(Deze dienst is kostenloos voor Stadsdorp Utrechtsestraat)

Stadsdorpjes 
voor beter- en buurtschap
Het ontstaan van stadsdorpjes in Amsterdam doet me denken 
aan een ander experiment om buurten leefbaarder en gezonder 
te maken. In 1926 richtten twee doktoren het Pioneer Health 
Centre op in Peckham, toen een erg arme buurt in Zuid Londen 
met veel ongezonde mensen. 

Innes Pearse en George Scott-Williamson wilden de 
omstandigheden onderzoeken en scheppen die onze gezondheid 
zowel fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel bevorderen. 
Zou gezondheid ook besmettelijk kunnen zijn?
Architect Owen Williams ontwierp hiervoor in 1935 een mooi 
glazen gebouw waarvan alle ramen open konden, met in het 
midden een groot zwembad voor alle leeftijden en daar omheen 
ruimtes met kurkvloeren voor sport en spel, kinderopvang, clubs, 
dans, muziek en theater. Er was een cafetaria, waar groentes en 
melkproducten van eigen landgoed werden geserveerd. 

Families konden van het centrum gebruik maken op voorwaarde 
dat ze binnen loopafstand woonden, met de hele familie voor 
een klein bedrag lid werden en een keer per jaar deelnamen aan 
een medisch onderzoek. In ruil daarvoor kon iedereen ter plekke 
deelnemen aan alle activiteiten van het centrum of zelf activiteiten 
organiseren en doen.
Van 1939 tot 1945 werd het gebouw gebruikt als munitiefabriek. 
Er zijn toen veel families naar het landgoed buiten de stad verhuisd 
waar ze hun eigen voedsel konden blijven verbouwen, ruim genoeg 
om zelfs te delen. 
Op verzoek van de bewoners ging het project in 1945 weer door.

In 1950 moest het centrum sluiten omdat het niet paste in de opzet 
van het nieuwe National Health System (1946), dat ironisch 
genoeg geheel geïnspireerd was op het succes van dit Peckham 
Health Experiment! In 1990 werd het gebouw door het stadsdeel 
verkocht en tot luxe appartementen omgezet, met privé-zwembad.

Het idee was dat het ontwikkelen van gaves, zonder vorm van 
competitie, het welzijn bevordert en, indien dit gebeurde in 
gemeenschappelijke lokale uitwisseling vanuit de mensen zelf, 
dat daaruit een duurzame gezonde gemeenschap ontstaat.

Dus beste buurtgenoten: laten we alert zijn op wat onze overheid 
met onze initiatieven van plan is en laten we vooral de stadsdorpjes 
aanstekelijk gezellig maken om gezamenlijk die besmettelijke 
gezonde vrolijkheid te beleven.

www.peckhamvision.org CTvM

Over de groei 
van het aantal hotels 
en de toeristenindustrie

Over de afname van het 
aantal betaalbare woningen 
Over de verdringing van 
kleine, zelfstandige winkels 
Over het opkopen 
van hele stukken stad 
door de rijksten der aarde

Over het verdwijnen van de 
subcultuur en afwijkende 
cultuur uit Amsterdam

Fair City maakt zich ongerust over de 
ontwikkeling van Amsterdam
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

 

  Voor zorg welke
  aansluit op uw
  wensen...

...uitstekend verzorgd
 door Zuster Jansen!

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
Asterweg 19 D12   I  1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837

www.zusterjansen.nl    info@zusterjansen.nl

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

Last van rug- of nekklachten?

Nieuwe praktijk voor chiropractie 
in het centrum van Amsterdam.
Francis J. Durocher, Doctor of chiropractic
meer dan 12 jaar ervaring! 
Nederlands, Français, English

Openingsactie: intake-onderzoek-uitslag op 
vertoon van deze advertentie 30€ i.p.v. 90€

Voor het maken van een afspraak:
www.optimum-chiropractie.nl
06-38681517

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

www.aandeamstelmondhygienisten.com

info@aandeamstelmondhygienisten.com

Café
Waterlooplein ‘77

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
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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. 

In de muziekgroep is plaats voor nieuwe spelers! 
Alle instrumenten zijn welkom! 

Neem contact op met Roseline Piveteau 020-421 06 68, of kom 
kijken als de groep speelt: maandag van 16.00 tot 17.30 uur

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

Woensdag 27 april vanwege Koningsdag gesloten

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam

020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

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

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.

6 april Verfilming van het beroemde boek van John Grisham, waarin 
Mitch McDeere (Tom Cruise) – een advocaat die een armoedig bestaan 
leidt – gaat werken voor een klein welvarend advocatenkantoor onder 
leiding van Avery Tolar (Gene Hackman, die hiervoor een Oscar kreeg). 
Absolute loyaliteit is vereist. En dat brengt Mitch in grote problemen als 
de FBI hem confronteert met bewijzen van corruptie en moord binnen het 
kantoor en hij op zoek gaat naar de waarheid. Regie Sydney Pollack, 1993

20 april Kate (Charlotte Rampling) en Geoff (Tom Courtenay) zijn 
45 jaar gelukkig bij elkaar. De twee hebben aan halve zinnen en een 
stamelend ‘eh’ genoeg om elkaar te begrijpen en weten elkaar nog steeds 
aan het lachen te maken. Geoff krijgt dan bericht dat het lichaam van 
Katya, zijn eerste grote liefde die vermist raakte in de Alpen, perfect 
geconserveerd is teruggevonden in het ijs. Kate reageert ogenschijnlijk 
kalm, maar van binnen beginnen jaloezie en twijfel te spoken. Regie 
Andrew Haigh, 2015

4 mei De werkloze Alain (Matthias Schoenaerts) trekt samen met zijn 
zoontje van vijf in bij zijn zuster in Zuid Frankrijk. Hij krijgt een baan als 
portier bij een nachtclub. Daar ontmoet hij de mooie Stephanie (Marion 
Cotillard), verzorgster van gevaarlijke orka’s in een Dolphinarium. Ze 
hebben weinig gemeen, maar dat verandert als het noodlot toeslaat. Dan 
ontstaat een heel speciale emotionele en sensuele band tussen hen. Ook 
werken ze samen als Alain een eigen wat dubieuze zaak opzet. Regie 
Jacques Audiard, 2012

18 mei Een nieuwe, theatrale visie op de tijdloze roman Anna Karenina 
van Leo Tolstoj. Het epische liefdesverhaal werd een indrukwekkende 
beschrijving van het menselijk vermogen en onvermogen om lief te 
hebben. Nadat Anna (Kera Knightly) Graaf Vronski (Jude Law) ontmoet 
wordt het huwelijksleven met Aleksej ondraaglijk voor haar. Uiteindelijk 
verlaat zij man en zoontje om te gaan samenleven met Vronski. De sociale 
ontwrichting die dit meebrengt treft niet alleen het nieuwe liefdespaar. 
Regie Joe Wright, 2012 

Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

10 en 17 april  Filmarrangement op zondagmiddag
Na het Amerikaanse kaartenhuis vertonen we nu de originele Britse versie! 
Deze politieke BBC-serie uit 1990 is een venijnige satire over hebzucht, 
corruptie en ambitie in de hoogste kringen van de Britse politiek en is 
gemaakt naar de trilogie van Michael Dobbs. 
De hoofdpersoon is het machiavellistische monster Francis Urquhart, een 
briljante rol van Ian Richardson. Regie Paul Seed.
Beide zondagen zes afleveringen van 55 minuten, onderbroken door een 
lichte lunch. Van 10.30 tot 17.30 Opgeven vóór 27 maart 
Toegang € 10,00 (vooruit betalen)

22 mei Scrabblemiddag
Spelen is belangrijker dan winnen! Maar toch staat voor de winnaar een 
fles port klaar! Wie een spel heeft, graag meebrengen.
Aanvang 14.00 uur Toegang € 2,00

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

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..

13 april Op het grensvlak tussen fictie en werkelijkheid, Bettina Drion 
& Hans van den Pol, auteurs van het boek De engel en de adelaar 
Zij schreven samen een roman waarin oorlog en liefde zijn vervlochten. 
Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over een onmogelijke 
liefde tussen een Joodse vrouw en een ss-officier. In hun lezing zal het 
gaan over de nuancering van de begrippen ‘goed en fout’. Over de keuzes 
die mensen maken in oorlogstijd en het zwijgen over oorlogstrauma’s.

11 mei De verkiezingscampagne in de Verenigde Staten, Doeko 
Bosscher, emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis 
Het is op dit moment nog onzeker wie tegenover wie staat bij de 
presidentsverkiezingen in november van dit jaar. De race om de nominaties 
ligt bij de Republikeinse Partij in ieder geval gecompliceerder dan bij 
de Democraten. De lezing zal gaan over de actualiteit en de spreker zal 
vooruitkijken naar wat in de komende maanden te verwachten valt. 

25 mei Een huid van 55 plus, Marc Nahuijs, dermatoloog 
Wat zijn de kenmerken van een ouder wordende huid? Handen en hals, 
daar zie je ze het eerst. De rimpels, de leverbruine vlekjes en de aan de 
oppervlakte komende aderen. Wat zijn de kwetsbare plekken en hoe kun 
je die beschermen? De lezing zal ook gaan over de meest voorkomende 
problemen en de behandeling daarvan. En met het oog op het voorjaar en 
de zomer over de invloed van de zon op huidkanker.

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 9 maart In Beeld Gerdi Wind
Soms zie je beelden met je ogen, soms in je hoofd

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

Van 22 april tot 25 mei Mijn blik op de wereld
Fien Folders Overzicht van een halve eeuw tekenen, schilderen en 
grafisch werk. Portretten, stillevens en landschappen.
Opening vrijdag 22 april van 16.30 tot 18.30

Van 27 mei tot 28 juni Nederland gereduceerd tot het abstracte
Dorothé Takkenberg Schilderijen met als uitgangspunt de tegenstelling 
tussen het vlakke Nederlandse landschap en de hedendaagse architectuur 
van de grote stad.
Opening vrijdag 27 mei van 16.30 tot 18.30

LENTE 2016

Maak een stripboekje De Meermin van G.Wasco 
ter afsluiting van het winterseizoen. 

Knip de plaatjes langs de kniplijnen los 
en vouw de vier dubbele pagina’s.

En alweer een prachtig stripboekje klaar 
in dit speciale Boekjaar.

Leg de pagina’s op volgorde en bindt ze 
aan elkaar met draad of nietje.

I II III IV

Veel ouderen zijn eenzaam in de laatste levensfase en sterven 
alleen. Thuis maar ook in het verpleeg- of verzorgingshuis. Dat 
komt o.a. omdat de kring van mensen om hen heen steeds kleiner 
wordt en het de verzorging vaak aan tijd ontbreekt. Wanneer het 
levenseinde nadert heeft men dikwijls extra behoefte aan iemand 
die aanwezig is, die tijd en aandacht kan geven. Het is voor 
niemand fijn om in eenzaamheid te sterven. Vrijwilligers kunnen 
hierin veel betekenen.  
 
Er zijn voor iemand 
VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) 
zoekt mensen die een paar uur per week aandacht willen geven 
aan iemand in de laatste levensfase. Gewoon door er te zijn, te 
praten of samen een activiteit te ondernemen. Er zijn vrijwilligers 
nodig voor mensen die thuis willen sterven en voor mensen die 
in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en terminaal zijn. 
Ervaring is niet nodig. Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, 
inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats. 
Vrijwilligers krijgen een goede training, begeleiding en 
onkostenvergoeding. VPTZ-Amsterdam is onderdeel van Markant, 
centrum voor mantelzorg.

Foto: C. Sanders

Mantelzorgspreekuur
Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen met hun vragen 
over mantelzorg gratis terecht op het spreekuur. Harry Cox, 
van Markant, centrum voor mantelzorg, geeft informatie en 
advies, kan regeltaken overnemen en biedt een luisterend oor.   
Als u dat wilt, kan hij ook een vrijwilliger inzetten die een 
paar uur per week uw hulpbehoevende naaste gezelschap 
houdt of iets leuks onderneemt met hem/haar. Dan heeft u 
even de handen vrij om iets voor uzelf te doen. Een indicatie 
of verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis. 
Mantelzorgspreekuur in het Claverhuis, Elandsgracht 70: 
elke maandagochtend in de even weken van 10.00 - 12.30 
uur (7 en 21 mrt, 4 en 18 apr. 2 en 30 mei, 13 en 27 juni, 11 
en 25 juli, 8 en 22 aug, 5 en 19 sept, 3, 17 en 31 okt, 14 en 28 
nov, 12 dec 2016).
 Mantelzorgspreekuur in De Witte Boei, Kleine 
Wittenburgerstraat 201:  
elke maandagmiddag in de oneven weken van 12.30 - 15.00 
uur (29 feb, 14 mrt, 11 en 25 apr, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni, 4 
en 18 juli, 1, 15 en 29 aug, 12 en 26 sept, 10 en 24 okt, 7 en 
21 nov, 5 en 19 dec 2016). Voor meer informatie of een afspraak : 

020 - 886 88 00 / info@markant.org / www.markant.org

Laat niemand in eenzaamheid sterven
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Gedurende de maand april, of zolang als de tulpen 
bloeien, is er een route te gaan te voet of met de fiets 
langs parken en pleinen, lanen en grachten, tuinen en 
perken met tulpen in de volle grond maar ook in potten. 

Tulpen in de volle grond zijn wel het natuurlijkst, maar met tulpen 
in potten kan je flexibeler inspelen op de ruimte. Bovendien kan 
de kweker met tulpen in potten de bloeitijden manipuleren zodat 
er een veel groter assortiment tulpen tegelijkertijd in bloei getoond 
kan worden. In de volle grond bepaalt de natuur wanneer de tulpen 
bloeien, in potten de kweker. Vandaar dat Tulp Festival de tulpen 
op beide wijzen laat zien.
Honderdduizenden tulpen zullen er bloeien op markante plekken in 
de openbare ruimte en in de fraaiste tuinen van  musea en hotels. 
 
Laat u verleiden door de explosie van kleuren en de diversiteit 
aan soorten en laat u inspireren tot het planten van tulpen komend 
najaar. Van alle tulpen ‘on show’ staan de namen in een gids met op 
plattegronden de locaties.                                        Saskia Albrecht

initiatiefnemer

Werkzaamheden Leidseplein e.o.
Het werk in de bocht voor de Apple Store is klaar. Nu kunnen we de 
bestrating aanbrengen enkele weken eerder dan gedacht.

De verkeerssituatie (Leidsebrug afgesloten voor autoverkeer vanaf de 
Stadhouderskade) blijft daarna hetzelfde. Op 4 april volgt de gehele 
afsluiting van de brug voor alle verkeer (behalve voor de tram). Dan start 
de renovatie van de Leidsebrug. Fietsers en voetgangers maken vanaf 
dan gebruik van de naastgelegen tijdelijke brug. Die is al even in gebruik 
vanwege de aanleg van fiets- en voetpaden in het Leidsebosje.
Voor de bereikbaarheid van rederij Canal Company wordt er een tijdelijk 
kassahuisje en een steiger op de Leidsekade aangelegd. Naast de steiger 
die rederij Lovers gebruikt. Ook komt er een tijdelijk verkooppunt van 
Canal Company op de hoek van de Leidsebrug aan de oostkant van de 
Leidsekade, tussen de bomen.

Op de Stadhouderskade komen tijdelijke bushaltes aan weerszijden van de 
kruising met de Leidsebrug. Ook passen we hier de markering aan. Voor 
verkeer rechtsaf van de Nassaukade naar de Elandsgracht komt er een 
extra rijstrook. In de week van 14 maart beginnen de werkzaamheden die 
ongeveer één week duren.
Op de haltes wordt aangekondigd wanneer de bussen niet meer over de 
brug rijden, maar stoppen op de Stadhouderskade. 
De bocht  American/Marnixstraat wordt aangepast vanaf april. 
Ook komt er een voetgangersoversteekplaats naar het Hirschgebouw. 
De werkzaamheden starten op 21 maart en duren ongeveer één week.

Fietsers en auto’s vanuit de Marnixstraat kunnen niet meer rechts afslaan.
Maandag 4 april starten de werkzaamheden voor de volledige renovatie 
van de Leidsebrug. De brug is versleten en kan het zware verkeer niet meer 
aan. De brug wordt afgebroken, van een nieuwe fundering voorzien en 
weer opgebouwd. Voorjaar 2018 gaat de brug weer open.

Voor de laatste voorbereidende werkzaamheden en de renovatie van de 
brug verandert de verkeerssituatie ingrijpend. 
Binnenkort vindt u kaartjes van de aangepaste situaties op onze website.

Er blijken minder fietsparkeer-plekken nodig te zijn dan oorspronkelijk was 
voorzien. Metingen hebben uitgewezen dat op de drukste momenten 3.120 
plekken nodig zijn voor fietsen. Eerdere plannen hielden rekening met 
zo’n 3.660 plekken. Op het water van de Lijnbaansgracht komen nu 460 
plekken in plaats van 1.000 en de locatie achter het Barlaeus Gymnasium 
vervalt. Er is onder het Kleine-Gartmanplantsoen een ondergrondse stalling 
gepland (2.000 plekken). Ook komen hier en verder in het gebied plekken 
op straat. Behandeling in de gemeenteraad is voorzien op 9 maart. 
U kunt zich abonneren op de e-nieuwsbrief Vernieuwing Leidseplein. 
Deze verschijnt eens per maand:  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

Workshop tulpen schilderen
Zaterdag 9 april van 10.30 tot 12.30 uur

Altijd al een workshop schilderen willen volgen? Maak tijdens 
de Amsterdamse Tulpen Dagen kans op een geheel verzorgde 
workshop tulpen schilderen in de openbare ruimte! 

Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag; uit 
welk land is de tulp afkomstig? Mensen kunnen hun antwoord 
insturen via een formulier op www.amsterdam.nl. 
Uit de inzenders worden 6 of 8 deelnemers gekozen die mogen 
deelnemen aan de workshop. 
Deze eenmalige workshop vindt plaats op het Weteringsplantsoen. 
Hier zijn elk jaar 3 heuvels met tulpen. Het is een mooi plaatje om 
te zien en hopelijk ook om te schilderen. 
Er komen twee of 3 partytenten op het Weteringsplantsoen, zodat 
de workshop ondanks slecht weer door kan gaan. 
Aansluitend krijgen alle deelnemers een verzorgde lunch bij een 
leuk café in de buurt. 

www.tulpfestival.nl

Tulp Festival 
1 tot 27 april

Bij het Weteringcircuit staat een prachtige bank geschonken door Schouwen-Duivenland als dank voor de geboden hulp in 1953 bij de grote waternoodsramp met de wapenschildjes van alle gemeenten

Soms drie molshopen, maar binnenkort kleurrijke juweeltjes
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De lente bleef bevroren
in kiem en knop gesmoord
onzichtbaar
gaan alleen nog wortels
in de schrale bodem voort

uit een staal jagende hemel
knielen ruïnes op de aarde
staren ogen 
uit gitten gaten
naar ontzielde stapels straten

onder het verraderlijk tapijt
met dodelijk patroon
dat zich stap voor stap 
verspreidt
rijpen sappen in de aarde

groeien wortels uit tot staken
die duistere banieren 
zullen vervagen
met fiere vlaggen 
die hun eigen kleuren dragen.

(  Frozen Springs  )

Erica Lastdrager

LENTE 2016

Stadsdorp
Wetering+

Geachte redactie

Is het wellicht mogelijk dat ook de 
voetgangers aan de winkelzijde (oost) 
op de Vijzelgracht meer mogelijkheden 
gaan krijgen daar gewoon te lopen? 
Met name tussen het Weteringcircuit en 
de Prinsengracht.

Er zijn talloze rare hindernissen waardoor 
het een soort slalom wordt. Er zijn punaises 
door de gemeente aangebracht tot waar de 
terrassen mogen komen. 
Die gaan nogal ver. Enige herijking zou op 
zijn plaats zijn, vooral als er ook rekening 
gehouden gaat worden met rollators (ik ben 
zelf 74 jaar), kinderwagens en rolstoelen.
Op de hoek van de Fokke Simonszstraat 
is een bakkerij, annex een koffie- en 
lunchgelegenheid. Er staan geen punaises 
voor een terras buiten. Toch is dat er wel. 
Is dat toegestaan? Ik zou mij deze moeite 
hebben bespaard als er niet ook nog een 
sandwichbord had gestaan. 
Het is nog geen hoogseizoen, maar we 
moesten nu al op een toeristengroepje 
wachten dat van de andere kant kwam. 
Een ware bottleneck.

Ik heb de eigenaar aangesproken op dat 
bord. De bekende brutaliserende reactie. 
Ik heb hem gemeld dat ik dan maar nadere 
stappen zou gaan ondernemen. 
Bij deze.

Met vriendelijke groet,

G.A. Pont

Terugblik en informatie over wat er komen gaat

Woensdagavond 3 februari het Midwinterfeest, een avond met 
maaltijdsoep en gebak, met muziek, zang en informatie voor 
ruim 80 stadsdorp bewoners. Het eten van de soep, verzorgd door 
‘Marleen kookt’ en het gebak gemaakt door onze buurtbewoner 
Cees Holtkamp, werd begeleid door zang van een delegatie van 
het buurtkoor ‘Het-koor-gaat-door’ en zang en muziek door 
het duo de ‘De Hollandse Meesters’. Het bleek een uitgelezen 
gelegenheid om elkaar als stadsdorp bewoners ontspannen te 
ontmoeten, het nabuurschap te versterken en elkaar te informeren 
omtrent lopende en op handen zijnde activiteiten. 

Was u 3 februari  onverhoopt verhinderd dan wil ik u bij deze toch 
op de hoogte stellen van de nieuwe initiatieven van buurtgenoten 
en misschien kan ik u nog inspireren tot deelname, te weten: een 

tweede stadswandelingen-groep, een ‘koffie-uur’-groepje, de 
maandelijkse buurtborrel en de groep ‘restaurant ontdekken’. 
Wilt u meer weten en misschien deelnemen aan zo’n groep? 
Bezoek onze website of als u nog niets met internet doet, 
spreek een buurtgenoot aan. Iemand van de groep ‘Burenhulp’ 
bijvoorbeeld, tel. 020 737 00 92

Er komen  twee nieuwe thema bijeenkomsten en een tweede 
tabletcursus.
Uw belastingaangifte voor 2015 moet vóór 6 mei 2016 digitaal 
(per mail) gedaan worden. Omdat bij sommige buurtgenoten 
mogelijk lichte paniek uitbreekt bij de gedachte aan een digitale 
berichtenbox bieden wij u op dinsdag 8 maart om 19:30 uur in de 
Tweede Uitleg een nadere toelichting.
Op 29 april om 15:00 uur organiseren we een voorlichting over 
een levenstestament. Al wilt u er liever nog niet aan denken, er 

zou zich een situatie kunnen voordoen waarin u door ziekte of 
ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. 
Dat hoeft niet alleen om medische zaken te gaan. 
Het kan ook betrekking hebben op uw woning na verhuizing naar 
een verpleeghuis of de behartiging van uw bankzaken. 
Het gaat dus niet om een testament. 

Op 1 april (geen grap) begint weer een nieuwe tabletcursus. Ook 
dit keer hebben we weer bruikleen-tablets beschikbaar die u tijdens 
de cursus kunt gebruiken. Op die manier kunt u ondervinden of 
een tablet werkelijk iets voor u is. Doel van de cursus is iedereen 
voldoende vaardigheden te leren om de dagelijkse dingen te doen 
zoals e-mailen, internetten, foto’s maken, skypen enzovoort.

Voor al deze activiteiten vindt u informatie op onze website 
www.stadsdorpweteringplus.nl of bel ons op 020-737 14 27.

Frans Scheen
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                                                              Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.                    (Albert Einstein)

Zaterdag 19 maart Open Toren Dag

Vorig jaar heeft de stichting Gijzelgracht een 
enquête gehouden in de directe omgeving van 
de bouw van het metrostation Vijzelgracht.
Het gaat om een terugblik op de overlast en 
schadegevallen van de afgelopen 15 jaar. 
Het resultaat daarvan vind je op de website 
van de stichting: www.gijzelgracht.nl/ 

Reacties worden op prijs gesteld, 
dat kan via onze site www.gijzelgracht.nl 

of per telefoon, 020-776 29 87

Jan Monasso

Help mee in de 
Kruidenpluktuin 

 1e Weteringplantsoen!
11 Maart, vanaf 14.00 uur

 Timmeren van twee compostbakken. 
Onderhoudswerk aan de hekken en kisten 

(schoonmaken en schilderen). Wieden en schoffelen,
Het wordt een gezellige middag 

met behalve het werk, warme drank en taart. 
U bent van harte welkom! 

Aanmelden van tevoren is niet noodzakelijk.

Help mee 
met Lentekleuren 
in de Leidsedwarstuin!
12 Maart 13.00 -17.00 uur
beste buren, we gaan weer klussen 
en knutselen en tuinieren in de Lange 
Leidsedwars Speeltuin. 
Kinderactiviteit (muurschildering, 
plantenbakken versieren). Tuinactiviteit: 
Eenjarigen planten
Doet u mee?

19 historische en hedendaagse torens 
openen tussen 10.00 en 16.00 uur 
hun deuren voor het publiek. 

Dit jaar zijn er liefst 6 nieuwe torendeelnemers. 
VondelCS, Motel One, Ravel Residence en 
Crowne Plaza Amsterdam South, The Student 
Hotel Amsterdam City en de Rembrandt Tower 
Boardroom. 

Gedurende de Open Toren Dag zijn er vele 
activiteiten in en rondom deze torens: kunsttours, 
muziek, wandelingen langs torens en een foto- en 
filmwedstrijd met leuke Amsterdams prijzen! 

Kijk voor het volledige programma en 
inschrijvingen op:

 www.opentorendag.nl 

4 Mei Herdenking bij de Gevallen Hoornblazer
1e Weteringplantsoen, aanvang 19.40 uur
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Buurt 6 Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuisstraat, Paleisstraat, 
Dam, Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en Herengracht

De nieuwe ‘kleren’ van de Keizer
De Tabakspanden heten nu “De Keizer”. Dat is niet zo 
raar als het klinkt, want deze panden hebben nooit enige 
tabaksfunctie gehad. De naam komt van Hendrik Tabak, 
een van de grootste huisjesmelkers en ooit eigenaar. 
De nieuwe naam is geïnspireerd op de nabijgelegen steeg 
Keizerrijk.

De afgelopen jaren was er veel te doen over de tabakspanden. 
Daarbij is de wetgeving veranderd, waardoor woningbouw-
verenigingen zoals eigenaar de Key de uitvoering van dit soort 
projecten met koopwoningen niet meer mag doen. Bouwbedrijf de 
Nijs kocht de panden inclusief de plannen en vergunningen van de 
Key. Het wordt dus precies zo gebouwd en met dezelfde functies 
en plattegronden zoals ontworpen door de Key. 
De Nijs begint met het maken van funderingen, waarvoor o.a. 
delen van de huidige betonnen vloeren in de panden worden 
gesloopt, dan wel dat men gaten van ca. 40 cm doorsnede boort. 
Overlast dus. Het heien hierna gaat via het schroeven van heipalen. 
Dat geeft nauwelijks trillingen in de grond en er zou geen 
geluidsoverlast zijn.

De bouw duurt tot juli 2018. Ieder kan zich abonneren op de 
nieuwsbrief voor buurtbewoners via Doede Jaarsma. 
Heeft u vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden, 
dan kunt u contact opnemen met de heer Doede Jaarsma via: 
buurt@wonenindekeizer.info. Telefoon: 06-46132142. 
PDF-presentatie en info: www.wonenindekeizer.nl/buurt/

En … wil je een beroep doen op de Nijs om de Slang, de gevel van 
het Slangenpand als kunstwerk te behouden, dan moet je toch echt 
mailen aan de leden van de familie de Nijs!

APD

Felix in de Steigers
Ook in 2016 blijft Felix Meritis experimenteren met pand, publiek 
en programmering. Laat je verrassen door debatten, exposities, 
theater, film en muziek. Ervaar boven in de Sterrenzaal 
de ‘Stilte van de stad’ met Joyce Pijnenburg. Kom langs in pop up 
restaurant Staets of boek Felix voor je eigen event!

Begin 2017 komen de bouwvakkers, gaat de gevel in de steigers 
en worden de grote houten entreedeuren voor ongeveer een jaar 
gesloten. Na een grootse renovatie zal het ‘Huis der Verlichting’ 
vanaf 2018 de markt en het publiek weer kunnen bedienen.

www.felixmeritis.nl

12 maart t/m 5 juni
Jeroen Robert Kramer

Une Femme
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Jeroen Robert Kramer wil lelijke oorlogsherinneringen omzetten 
in kunst en van gruwelijk spektakel naar stilte gaan. 
Une Femme is een raadselachtig verhaal met een bijzondere 
ontknoping en tegelijkertijd een prachtige tentoonstelling waarin 
heden en verleden met elkaar worden verweven in poëtische 
foto’s die Jeroen Robert Kramer maakte in Beiroet. Het verhaal is 
gebaseerd op het leven van Monsieur Khiar, een oudere Libanese 
man met wie de fotograaf een bijzondere vriendschap onderhoudt.
De documentaire De Wereld volgens Monsieur Khiar wordt 
op 3 maart uitgegezonden door de NTR, 23:00 uur op NPO2.

Huis Marseille, Keizersgracht 401
Open: 11.00 - 18.00 uur, maandag gesloten

www.huismarseille.nl

Lente in het Begijnhof
 
Voorjaar op het Begijnhof begint al heel vroeg. 
Op het grote bleekveld staat al jaren begin december 
een grote groep narcissen te bloeien. 
Terwijl ik dit schrijf staan zowel het grote, maar toch vooral het 
kleine bleekveld vol met sneeuwklokjes. Nog even en dan zien we 
een blauwe waas van de sterhyacinten verschijnen.  
Dan hebben we nog de krokussen en de laat bloeiende narcissen. 
Voor de bezoekers goed zichtbaar en te bewonderen zijn de gele 
Keria Japonica en de bakken vol tulpen die later in het voorjaar 
onder de walnootbomen voor de pastorie staan te bloeien. 
En het definitieve bewijs van het voorjaar zijn de vergeet-mij-
nietjes die ieder jaar op het graf van de, op eigen verzoek in de 
goot begraven, Begijn gezet worden. Dus als u dit voorjaar weer 
eens over het Begijnhof loopt probeer dan niet alleen te genieten 
van de schoonheid en de relatieve rust maar ook van dit mooie 
stukje aangelegde natuur in de binnenstad van ons mooie Mokum.

 Esther Heijster

Jo Cadeau Cultuurlezingen
6 maart - Krzysztof Dobrowolski, Liesje Schreuders:  

Amsterdam in de Middeleeuwen 
Aan de orde komen bijvoorbeeld de oudste documenten over 

Amsterdam, de oudste architectuur (een heus kasteel?!), 
de schilders Jan van Scorel en Jacob van Oostsanen 

en de dichter Willem van Hillegaersberg. 
Bij deze gezamenlijke lezingen wordt niet gestreefd naar 

schoolse compleetheid, maar wordt één periode getypeerd door 
enkele kleurrijke onderwerpen uit de schilderkunst, proza, 

architectuur, poëzie etc. eruit te lichten.
17 april – Krzysztof Dobrowolski:  Jeroen Bosch

We sluiten daarmee aan bij de actualiteit: van 13 
februari tot 8 mei wordt in ‘s-Hertogenbosch een grote 

overzichtstentoonstelling gehouden over het werk van Bosch. 
Tientallen stukken van hem komen dan na vijfhonderd jaar 

weer thuis in de plaats waar ze gemaakt zijn. 
Het wordt zonder twijfel een zeer interessante tentoonstelling.  

De lezingen in wijkcentrum d’ Oude Stadt 
van 15.30–17.30 uur, kosten € 12,50 inclusief drank en hapjes.

U kunt  zich per mail opgeven: elzemien@gmail.com 
Daan Mulder en Elzemien Warnink

DÓÓR mensen VÓÓR mensen,
buurtinitiatief voor het PC Hoofthuis

De plannen van het buurtinitiatief STADonderDAK voor het 
ontwikkelen van nieuwe functies voor het PC Hoofthuis in de 
Spuistraat zijn haalbaar wijst onderzoek uit. De professionals 
van het ontwikkelteam hebben getekend en berekend in de 
afgelopen maanden.

Dagelijks zetten de teams van STADonderDAK stappen. 
Ons ontwikkelteam bestaat uit professionals uit verschillende 
disciplines zoals architecten, ontwikkelaars van maatschappelijk 
vastgoed, calculators en mensen met bouwtechnische kennis. Dit 
team heeft op vrijwillige basis een haalbaarheidsplan gemaakt met 
verschillende financiële scenario’s. Vanaf december krijgen wij ook 
ondersteuning van Amsterdamse ambtenaren op het gebied van 
planologie, monumentenzorg, vergunningen en team 1012. 

Support
Het bestuur en leden van het ontwikkelteam hebben de afgelopen 
maanden gesprekken gevoerd in de stad met mogelijke partners 
(ook financiële) en allerlei organisaties. Werkelijk iedereen reageert 
met enthousiasme op de plannen van STADonderDAK, een grote 
stimulans. 
We hebben een viertal vooraanstaande mensen bereid gevonden om 
zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling: Adri Duivesteijn, 
Jacques Allegro, Annemiek Roobeek en Walther Ploos van Amstel.
Maar vooral belangrijk voor de plannen van dit buurtinitiatief 
is het draagvlak in de buurt. STADonderDAK heeft een groot 
buurtnetwerk met leden, vrienden en donateurs. Meer steun blijft 
altijd welkom. Marijke Winnubst is de contactpersoon: 

marijkewin@icloud.com

Een belangrijk onderdeel van het plan zijn de functies voor alle 
buurtbewoners: een huiskamer voor de buurt, het buurtrestaurant 
en sociale & culturele activiteiten (van bridgen tot podiumkunsten). 
Wie denkt graag mee in het bewonersteam dat hier een puik plan 
voor maakt?                                  Mail: stadonderdak@xs4all.nl

Enquête buurtwensen
STADonderDAK onderzoekt de woonwensen van onze mede-
buurtbewoners. Aan wat voor soort woningen is de grootste 
behoefte. En daarnaast: welke voorzieningen mis je of wat zou je 
graag zien in het PC Hoofthuis naast de woonfunctie. Onderwijs? 
Medisch en paramedisch? Cultureel? We zien graag dat bewoners 
uit àlle leeftijdsgroepen aan deze enquête meewerken. 

Zie de Enquête op: www.stadonderdak.amsterdam 

Een uurtje zwerfafval prikken met 
buurtbewoners kan de buurt al 
zichtbaar opschonen. De gemeente 
faciliteert de schoonmaakacties 
met materialen zoals handschoenen, 
bezems, ringen, schepnetten of 
vuilgrijpers. 

www.amsterdam.nl/afval

19 maart Landelijke Opschoondag 
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In de serie Mond op Mond blaast Theater Kwast 
17e-eeuwse theaterteksten eenmalig nieuw leven in. 
In één dag repeteren acteurs en musici een stuk en 
spelen het vervolgens dezelfde avond met tekst in 
de hand voor publiek. Alle grote en mindere goden 
uit de Gouden eeuw komen aan bod. 

Zaterdag 26 maart 20.15 uur

Medea
Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86

Op 26 maart speelt Theater Kwast het 17e-eeuwse gruwelspektakel 
Medea van de Amsterdamse dichter Jan Vos (1610-1667). Een 
bizarre tragedie uit de Gouden Eeuw over de rampspoed van Jason 
en Medea, ondergang van prinses Kreüsa en de stad Korinthe. 
Jason is de ontrouwe echtgenoot van de toveres Medea. Op de dag 
van het huwelijk van Jason met de Korintische koningsdochter 
Kreüsa besluit Medea haar oude toverkunsten weer op te pakken 
om meedogenloos wraak te nemen. Ze schuwt geen enkel middel 
en verandert terloops paleiswachters in pilaren en eikenbomen 
en dan weer in beren en tijgers, terwijl ze door de wolken naar 
de ingang van de hel vliegt. Ondertussen verzamelt zich voor de 
muren van Korinthe het vrouwenleger van Hypsipyle, een oude 
geliefde van Jason; een barokke gruweltragedie in volle vaart! 

Zondag 17 april 15.30 uur

Lucifer
VondelCS, Vondelpark 3

Vondels drama over de val van de eerste engel van God is wellicht 
het beroemdste en beruchtste stuk van deze gevierde toneeldichter 
uit de Gouden Eeuw. In 1654 werd het stuk – ondanks 
overweldigend succes- twee dagen na de première op nadrukkelijk 
verzoek van de Amsterdamse predikanten van de planken gehaald, 
omdat de inhoud te explosief was. Vondel schreef dan ook een 
aangrijpend meesterwerk, waarin de sterfelijke mens een kijkje in 
Gods keuken krijgt. 

Entree: €12,50 , Reserveren en informatie: www.theaterkwast.nl

22 mei 2016___________
12–17.00 uur

Samen zingen we
mooie canons en liederen

uit verschillende tijden en windstreken
op een onbewoond eiland bij Jisp

Op fiets afstand vanaf station
Wormerveer of Purmerend Weidevenne
Kosten 35 euro (met koffie / thee, lunch)

Begeleiding Barbara Wessel                               
 
                aanmelden:
             info@movingthroughmusic.nl

              www.movingthroughmusic.nl

Amsterdamse pop-up bibliotheken 
omarmd door vluchtelingen 
De vier pop-up bibliotheken die de afgelopen twee maanden door 
de OBA zijn ingericht op de vier Amsterdamse noodopvanglocaties 
voor asielzoekers zijn positief ontvangen. Naast de locaties 
Havenstraat (Zuid), Flierbosdreef (Zuidoost), Marnixstraat 
(Centrum) is de laatste pop-up bibliotheek ingericht aan de 
Schipluidenlaan (Nieuw-West). Na een oproep in december aan 
alle Amsterdammers mocht de OBA ruim 8000 boeken en andere 
materialen in ontvangst nemen. 
 ‘Op de vlucht voor oorlog en geweld, aankomen in een vreemd 
land waar je de taal niet van kent, onzekerheid over je toekomst...’, 
schetst OBA-directeur Martin Berendse de situatie van de huidige 
stroom vluchtelingen. ‘Dan bieden boeken afleiding, ontspanning 
en steun. En ze helpen bij het leren van de Nederlandse taal. 
Daarom besloten we in december de hulp van alle Amsterdammers 
in te roepen om boeken te doneren. Samen met de gemeente, 
hulporganisatie HVO Querido, het Leger des Heils en het 
educatieve netwerk Leef en leer! hebben we de vier pop-up 
bibliotheken in twee maanden kunnen realiseren.’ 

Vluchtelingen worden bibliothecaris
Op de vier noodopvanglocaties zijn de pop-up bibliotheken gretig 
omarmd door de bewoners. Vluchtelingen die zich spontaan 
aanmelden als bibliothecaris, een uitleensysteem opzetten en de 
bibliotheek dagelijks bemannen. Daarnaast worden de pop-up 
bibliotheken ook gebruikt als ontmoetingsruimte en speelplek 
voor de kinderen. De collectie loopt uiteen van prentenboeken tot 
(woorden)boeken en tijdschriften in Arabisch en Farsi. 
Daarnaast vinden er activiteiten plaats die de vluchtelingen op 
weg helpen, zoals voorlezen en ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. 

Nederlands leren
Veel taalvrijwilligers hebben gevraagd naar materialen en advies 
om vluchtelingen Nederlands te leren. Daarin werkt de OBA 
samen met het Amsterdamse educatieve netwerk Leef en leer!, dat 
mensen op weg helpt om beter te leren lezen en schrijven. 
Leef en leer! geeft inmiddels trainingen aan deze taalvrijwilligers. 
Martin Berendse: ‘We vinden het waardevol dat we als OBA samen 
met betrokken Amsterdammers iets positiefs kunnen bijdragen aan 
de situatie van vluchtelingen in onze stad.’

Gratis en zelfstandig oefenen met de Nederlandse taal 
en de Nederlandse samenleving beter leren kennen? 
Dat kan in de Centrale OBA met het nieuwe online 
programma NT2 School.
NT2 School biedt onder meer oefeningen, toetsen en 
uitleg over grammatica. De deelnemers leren zo alles 
over wonen en werken in Nederland. 

Het werken met NT2 School is eenvoudig en het programma biedt 
de mogelijkheid om de Nederlandse taal stapsgewijs te leren en toe 
te werken naar NT2-examens. 

Het programma is beschikbaar op de Oefen-pc’s in de Centrale 
OBA. Deze pc’s zijn te vinden op de 5e etage bij het Leef en 
Leer!-plein. Bezoekers kunnen elke dag oefenen met het gratis 
programma, een OBA-lidmaatschap is niet vereist.

Het programma NT2 School is geschikt voor NT2-leerders die 
goed zelfstandig kunnen werken, met een beetje hulp waar nodig. 
Twee keer in de week is er een NT2-spreekuur, op dinsdag van 
10.00 tot 13.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 21.00 uur. 
Er is dan een docent NT2 aanwezig die extra begeleiding en 
ondersteuning geeft. NT2 School is een pilot van de OBA, 
die bij succes wordt geprolongeerd.

De OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) bestaat uit een 
Centrale OBA en 25 wijkbibliotheken in de gemeente Amsterdam, 
Diemen en Ouder-Amstel. Met ruim 180.000 leden, bijna vier 
miljoen bezoekers en ruim 7.500 activiteiten per jaar is de OBA 
de meest bezochte culturele ontmoetingsplaats in Amsterdam.

OBA lanceert nieuwe programma 
NT2 School (Nederlands als tweede taal)

Wanneer landt grutto Amalia?
Ze weet het zelf niet, maar grutto Amalia wordt nauwlettend 
in de gaten gehouden tijdens haar trektocht van Afrika naar 
Friesland. Reikhalzend kijken wetenschappers en liefhebbers 
uit naar haar aankomst, hoogstwaarschijnlijk in een weide bij 
Britswert. 

De beste voorspelling van Amalia’s aankomstdag en -tijd levert 
een reis op. De bestemming? De plek waar Amalia is op het 
moment dat jij je voorspelling plaatst. Half februari was dat 
Badajoz, Spanje. Nu vliegt ze via Frankrijk naar Nederland. Dus 
hoe eerder de voorspelling wordt geplaatst hoe verder weg de reis.

De grutto, onze Nationale Vogel, ziet  het landschap in Nederland 
en Europa snel veranderen, met als gevolg steeds minder veilige 
broedplaatsen en overlevingskansen voor de kuikens.

Meedoen aan de actie ‘Voorspel de aankomst van grutto Amalia’ is 
gratis. Na het plaatsen van een voorspelling wordt vrijblijvend om 
een donatie gevraagd. Het bedrag komt geheel ten goede aan het 
werk van Kening fan ‘e Greide. 

Meer informatie op www.waarisamalia.nu.

Stadsdorp Gracht en Straatjes 
barst van energie

In onze buurt biedt lidmaatschap van Stadsdorp Gracht 
en Straatjes de mogelijkheid om op een ongedwongen 
manier kennis te maken met medebewoners. 
Maandelijks zijn er tal van activiteiten waar leden aan 
deel kunnen nemen, maar niks moét. 
Je kunt naar de borrel komen, of met een groepje naar 
de film, meedoen in de leesclub, bridgen of aanschuiven 
aan de eettafel in de Doffer. 

Veel activiteiten worden inmiddels geïnitieerd door de 
leden zelf, die ook de organisatie op zich nemen. Er bleek 
behoefte aan bewegen en lopen dus heeft recent iemand een 
wandelclub opgericht, waar zó enthousiast op ingeschreven 
is, dat die nu met 15 leden aan zijn taks zit. 
Willen er nog meer mensen korte of lange wandelingen 
maken, dan richten we gewoon nog een wandelclub op.

Initiatieven genoeg
Zo zijn er plannen om het project ‘tussen de schuifdeuren’ 
leven in te blazen, een boeken-ruilbeurs en vanaf begin 
maart wordt er onder leiding van een van de leden getekend 
in Artis. Ook samen naar tentoonstellingen, toneel of concert 
is leuker dan alleen en een prettige manier om elkaar te leren 
kennen. Er zijn dus genoeg verschillende activiteiten om je 
bij aan te sluiten en er houvast en gezelligheid te vinden. 
Het Stadsdorp groeit gestaag en heeft nu 150 leden, die naast 
hun eigen sociale netwerk graag mensen in de buurt leren 
kennen om daarmee plezierige dingen te doen. Het netwerk 
dat je met Stadsdorp opbouwt bevordert goed nabuurschap, 
en de kans om zelf te zorgen voor een fijne, leefbare buurt. 

Door het jaar heen worden Thema-avonden georganiseerd, 
die een onderwerp behandelen dat voor velen leeft. Sprekers 
gaan dieper op het thema in en vaak volgt een discussie met 
de zaal en kunnen vragen beantwoord worden. Zo komt er 
een avond over Zorg, over Veiligheid en over de toekomst 
van Wonen in de binnenstad, met name voor ouderen.

Meedoen? 
De website van het Stadsdorp biedt plek om initiatieven te 
plaatsen, ideeën uit te wisselen of mensen mee te vragen 
voor uitjes en bezigheden. De activiteiten zijn op de website 
goed vindbaar, overzichtelijk ingedeeld en over de hele 
maand verspreid.

Dus kijk op:      www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 
of mail naar:                  stadsdorpgrenst@gmail.com

Theater Kwast
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Spreekuur voor gastouders kinderopvang door Oppas.nl 
Iedere woensdag 14 tot 16:00 uur, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amstedam
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 - Ronald Goedhart: 06-4704 9605.

Huisdier zoekt Oppas Oma’s en 
Opa’s in Amsterdam Centrum
Op de site www.oopoeh.nl kunnen baasjes 
en 55-plussers, die af en toe op een huisdier 
willen passen, elkaar vinden. 
“Zo vang je twee vliegen in één klap,” zegt 
initiatiefneemster Sofie Brouwer.

OOPOEH staat voor Opa’s en Oma’s Passen 
Op Een Huisdier. “Dat betekent niet dat we 
alleen maar opa’s en oma’s zoeken, zeker niet,” 
verduidelijkt Sofie. “Maar je wordt opa of oma 
van het huisdier als je meedoet, zo moet je het 
zien. Het gaat erom ouderen iets actiefs om 
te bieden. En om ze meer sociale contacten te 
geven, daar is veel behoefte aan.”

Stichting OOPOEH bestaat nu 3 jaar en heeft 
al een Social Impact Award en Europese 
onderscheiding op zak omdat ze ouderen op een 
originele manier aan meer sociale contacten en 
beweging helpt. 

Aleid: “Via via hoorde ik van de stichting 
OOPOEH en heb mij ingeschreven op de 
website. Ik heb vroeger een hond gehad. Toen ik 
met pensioen ging, wilde ik een hond aanschaffen 
(uit het asiel halen). OOPOEH zijn leek me een 
leuke manier om uit te proberen, of ik echt een 
hond wilde. Op dit moment heb ik twee honden 
waar ik op pas; een oudere hond en Sol, een 
lieve jonge speelse teckel. Het oppassen brengt 
mij veel plezier; ik geniet ontzettend van deze 
dagen. Ik ga meestal lekker wandelen in een 
park en maak regelmatig een praatje met andere 
hondenbezitters. Sol steelt altijd de show; die 
lieverd pakt iedereen in! Nu ik ervaar, hoeveel 
werk het is om in je eentje voor een hond te 
zorgen, wil ik geen hond meer voor mezelf. Zoals 
het nu is, met mijn oppasdagen vind ik het heel 
gezellig en dat is voor mij genoeg! Voor mij is 
het nu ideaal: ik heb wel de lusten, maar niet de 
lasten van een hond.”
Om alle OOPOEH’s kennis met elkaar te laten 
maken, verzorgt Stichting OOPOEH leuke 
uitjes. Zo genoten in december meer dan 90 
OOPOEH’s van de Amsterdam Light Tour in een 
rondvaartboot met glühwein en wat lekkers.

Ouderen die geen gebruik maken van het internet 
kunnen bellen naar 020-785 37 45 
bereikbaar op ma-di-en vrijdag van 14-17 uur
OOPOEH blijft op zoek naar nieuwe ouderen 
en huisdierbezitters om zoveel mogelijk goede 
matches te maken

Gluurverhoging onterecht
De Belastingdienst had geen 
inkomensgegevens van huurders mogen 
doorgeven aan verhuurders. Dat heeft de 
Raad van State onlangs bepaald in een 
gedane uitspraak. Het was namelijk niet 
goed in de wet geregeld. De uitspraak 
kan grote gevolgen hebben voor de 
huurverhoging van dit jaar, maar ook voor 
de al doorberekende huurverhogingen in 
voorgaande jaren.

De extra huurstijging voor de midden-
inkomens kan dit jaar alleen doorgaan als de 
minister de belastingwetgeving op tijd krijgt 
aangepast. Zowel Tweede als Eerste Kamer 
moeten daarmee instemmen en of dat tijdig 
lukt is zeer de vraag. 
De verhuurders hebben namelijk al 
komende maand deze gegevens nodig om 
tijdig de aanzegging van de huurverhoging 
te kunnen voorbereiden. Interessante 
vraag is ook of de inkomensafhankelijke 
huurverhoging van 2013 t/m 2015 op grond 
van deze uitspraak teruggevorderd kan 
worden. De inkomensgegevens waarop dit 
is gebaseerd blijken ten onrechte verstrekt 
te zijn. Het ligt voor de hand dat huurders 
op grond van dit nieuwe feit de verhoging 
met terugwerkende kracht ongedaan willen 
maken. Juristen buigen zich momenteel over 
de vraag hoe groot de kans van slagen is.

Hoge Raad: 
rendement niet doorslaggevend
In een recent arrest oordeelde de Hoge 
Raad dat de huurovereenkomst van een 
woning in de Amsterdamse binnenstad 
gewoon in stand blijft. De verhuurder eiste 
dat de huurder ontruimd zou worden omdat 
hij geen redelijk rendement zou behalen. 
Evenals het Gerechtshof ging de Hoge Raad 
niet mee in de eis van de verhuurder. 
Het komt regelmatig voor dat verhuurders 
bij het opzeggen van de huurovereenkomst 

een beroep doen op dringend eigen 
gebruik, waarbij gesteld wordt dat er een 
structurele wanverhouding is tussen de 
huuropbrengsten en de exploitatiekosten. 
In de betreffende zaak kocht de de huidige 
eigenaar het pand in gedeeltelijk verhuurde 
toestand. Middels een gerechtelijke 
procedure poogde hij de huurder die er al 
ruim 30 jaar woont eruit te krijgen. 

De Hoge Raad heeft nu een definitief 
oordeel geveld. De huurovereenkomst wordt 
niet ontbonden en de huurder mag blijven. 
Een belangrijke overwinning die voor vele 
andere huurders van groot belang is, mede 
mogelijk gemaakt door het Emil Blaauw 
Proceskostenfonds. Het arrest van de Hoge 
Raad kunt u via onze website downloaden.

Achterstallig onderhoud?
Onderhoudsklachten kunnen uw woongenot 
aardig verstoren. Gelukkig is daar wat 
aan te doen. Als uw verhuurder weigert 
klachten te verhelpen, kunt u een procedure 
voor huurverlaging bij de huurcommissie 
overwegen. 
Als de verhuurder de klachten verhelpt, 
gaat de huur weer terug naar het oude 
niveau. Ook bij vrije sectorhuur zijn er 
mogelijkheden om klachten verholpen 
te krijgen, maar dat moet dan wel via de 
kantonrechter als de verhuurder geen gehoor 
geeft.

Woonspreekuur      622 42 88
Voor alle vragen over huren en wonen kunt 
u elke woensdag van 14-17 uur en van 19-
20 uur terecht op het Woonspreekuur, 
Recht Boomssloot 52.

Huurteam               421 48 68
Voor vragen over huurprijs- en onderhouds-
procedures kunt u bellen met het Huurteam 
Binnenstad    

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

      Vrede kan niet worden afgedwongen, maar kan alleen worden bereikt door begrip.                                                             (Albert Einstein)

We Are Here – Leven in de schaduw
Foto-expositie 2 t/m 31 maart, Centrale OBA, fotogalerij

Al 3,5 jaar trekt We Are Here door Amsterdam, op zoek naar een veilig onderkomen. 
Fotograaf Ingrid de Groot volgde de groep van uitgeprocedeerde asielzoekers die hier niet mogen 
blijven en die ook niet terug kunnen naar hun eigen land. Haar werk is in de maand maart te zien in 
de centrale OBA. Van Vluchtkerk tot Vluchttoren, van demonstratie tot dagelijks leven: 
de expositie geeft een bijzonder beeld van het leven onder de radar van de stad.

Verschijnt 4x per jaar




