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Als je niet kan ontsnappen uit de drukke stad, omdat alle wegen verstopt zitten, is er toch nog één oase in het Centrum, zolang die met rust gelaten wordt.

Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes2 6 14

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. 
Heeft u vergaderruimte, pc of internet nodig? 
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:

www.oudestadt.nl
Nieuwe Doelenstraat 55

1012 CP Amsterdam
020-638 22 05

wijkcentrum@oudestadt.nl
www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/

Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van deze vier buurten
10

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van advocaat Jan Overes
Juridisch advies voor bewoners en ondernemers. 
Bij problemen op het gebied van arbeid, letselschade, 
familierecht, sociale zekerheid, aansprakelijkheid en 
problemen van kleine ondernemers met een juridisch 
aspect.  Elke donderdag van 14 tot 16.00 uur
             Wijkcentrum d’Oude Stadt

Vrijdag 6 april om 9:30 uur stond d’Oude Stadt samen 
met zo’n 15 supporters voor de rechtbank. 
De zitting werd uiteindelijk geschorst en partijen hebben 
in goed overleg afgesproken dat het wijkcentrum vóór 1 
september 2018 vertrekt uit de Nieuwe Doelenstraat 55. 

Andermaal vroeg het wijkcentrum aan de rechtbank om 
voorlopig te mogen blijven in de Nieuwe Doelenstraat 55. 
Vorig jaar gaf de rechtbank d’Oude Stadt een jaar uitstel tot 
1 april 2018. Maar tot op heden vond het Wijkcentrum geen 
geschikte kantoor/vergaderruimte. Dat had ook te maken 
met de onduidelijkheid van de hoogte van de subsidie. Twee 
dagen voor de zitting kwam het bericht van het stadsdeel dat 
het wijkcentrum meer subsidie kan krijgen bij het zoeken 
naar een nieuw pand, vanwege de hogere huurprijzen. Dat 
bericht biedt duidelijkheid, perspectief en hoop op een 
nieuwe kantoor/vergaderruimte.

Zitting
Het werd een lange intensieve zit. De rechter luisterende 
naar de argumenten van de advocaat van het wijkcentrum 
en het bestuur, van de eigenaar en zijn advocaat en zelfs 
van de aanwezige supporters van d’Oude Stadt. De rechter 
onderbrak herhaaldelijk hun betogen, met vragen en 
overwegingen. Tegen 11:00 uur had de rechter wel genoeg 
gehoord van alle argumenten om een vonnis te kunnen 
vellen en ging over naar “fase 2”.

Schikken
De rechter vroeg of partijen een idee zouden hebben wat 
redelijk wenselijk zou zijn in de uitkomst van de rechtszaak. 
Een dag voor de zitting hadden de advocaten al voorstellen 
gewisseld, maar daar kwamen partijen toen niet uit. 
Uiteindelijk werd de zitting toch geschorst om te kijken 
welke mogelijkheden er zijn en werden partijen de gang 
opgestuurd. Daar kwamen partijen wederom niet nader 
tot elkaar. Toen dat bericht aan de rechter werd uitgelegd, 
kwam hij met een voorstel dat plots acceptabel bleek voor 
zowel het wijkcentrum als de eigenaar. Partijen zijn akkoord 
gegaan met het intrekken van de zaak, onder de voorwaarde 
dat d’Oude Stadt vòòr 1 september van dit jaar het pand 
ontruimt. Die afspraak is in een proces-verbaal door de 
rechter vastgelegd en door partijen ondertekend en wordt 
nog nagezonden. De zitting werd beëindigd om 11:30 uur 
onder dankzegging door enkele supporters aan de rechter 
voor zijn inbreng.

Zoeken
Het is nu zaak dat het wijkcentrum zijn zoektocht 
intensiveert en voor 1 september een nieuw pand betrekt. 
Alle hulp is daar bij welkom. Weet u iets? Mail ons via: 
wijkcentrum@oudestadt.nl
Bedenk daarbij dat wij kantoorruimte nodig hebben en 
vergaderruimte voor minstens 20-30 personen. Ook dat 
het geheel rolstoeltoegankelijk moet zijn, of gemaakt kan 
worden.

Feesten of Beesten 
De Ombudsman heeft een 2e rapport geschreven over 
de uitwassen van het toerisme en de gevolgen daarvan 
voor het leefklimaat en de bewoners. Het wijkcentrum 
d’Oude Stadt heeft de Ombudsman geschreven n.a.v. 
van diens 2e rapport ”Feesten of Beesten 2”. 

Dit rapport gaat namelijk vooral over de officiële 
uitgaansgebieden zoals het Leidseplein. De overlast daar 
is echt heel extreem. Maar in het hele Centrum is sprake 
van grote overlast zoals nachtelijk gelal en geschreeuw, 
rondrijdende taxi’s, zwerfvuil, toeristenhordes, walmen 
van waffelzaken, onbegaanbare stoepen en dies wat meer 
zij. Daarom hebben we de Ombudsman uitgenodigd 
voor een bewonersbijeenkomst hierover. Het doel van dit 
gesprek is om met elkaar te praten over mogelijkheden om 
de gemeente te dwingen haar zorgplicht jegens bewoners 
serieus te nemen. 

www.ombudsmanmetropool.nl
Kijk bij: nieuws en publicatie

Agenda Zomer 2018
Zondag 27 mei Fietsdemonstratie (Zie pagina 2)

mei t/m september Vondelpark: openluchttheater.nl
13 juni Nationale Buitenspeeldag: jantjebeton.nl

30 juni Schaakfestival Max Euweplein: maxeuwe.nl
14 juli Nachtrit koetsjes: hoofdstadaanspanning.nl

4 augustus Canal Pride: pride.amsterdam
10-19 augustus www.grachtenfestival.nl

20 augustus Hartjesdag: stichtinghartjesdagen.nl
24-26 augustus www.uitmarkt.nl

8-9 september www.openmonumentendag.nl

Binnenkort verdreven uit de Nieuwe Doelenstraat

De monumentale tuin met dank aan de Marine

Overleg passagiersvaart. Zie pagina 10
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 14 juni 20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Mei: 29     Juni: 6 , 13  Buitenspeeldag, 15/17 Open Tuinen, 20 ,  28    Juli:  1 Keti Koti, 6 ,  13 , 14 Nachtrit Koetsjes, 19 , 

Zomer 2018

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

Huis De Pinto
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  

Standaard hebben we maandelijks een jazz-avond, 
literaire avonden, op zondag een muziekmatinee of 
een koffieconcert, waarbij we samenwerken met het 
Conservatorium van Amsterdam. 

Nieuwsbrief
Wil je meer weten over ons culturele programma? 
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.
Maar je kunt natuurlijk ook even binnenwippen 
en je e-mailadres in Huis De Pinto achterlaten. 

Fietsdemonstratie 
Zondag 27 mei
R U I M T E voor IEDEREEN

De Vrije Fietsdemonstratie voor jong en oud, langs Vrije 
Culturele Ruimtes. Start om 16.00 vanaf de Dokwerker 
(Jonas Daniël Meijerplein). Eindpunt rond 18.00 bij 
Zaal100 (de Wittenstraat 100). Na afloop picknick in het 
Westerpark en Iftar in de Rudolf Dieselstraat.
 
De stad is het kruispunt van ontmoeting en bestuiving en 
dat vraagt om open ruimte, open harten, vrije lucht en zeeën 
van tijd en de fiets is het vehikel van de vrijheid. Op de fiets 
vechten en vieren wij de vrijheid van beweging, van de 
geest en de verbeelding. Met deze rijwielreis door de ruimte 
vieren we dat een aantal vrije broedplaatsen hun toekomst 
hebben veilig gesteld. Maar dit staat in schril contrast met de 
struggle for life die vluchtelingen op straat te voeren hebben. 
We Are Here! Vrijheid is deelbaar!
Vanaf de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein 
vertrekt de stoet rond 16:00 uur naar We Are Here Village in 
de Rudolf Dieselstraat (het tijdelijke dorp der statuslozen) 
naar o.a. OCCI (Julian Jansen), de Binnenpret, de 
Vondelbunker, OT301, Tetterode en de Nieuwe Anita.

Zaal 100 wordt als laatste aangedaan. Hier wordt een 
tijdcapsule gevuld met onze boodschappen aan de toekomst. 
Want de tijdcapsule zal pas over 50 jaar weer geopend 
worden. De aanleiding is een erfpachtcontract tussen de 
Gemeente Amsterdam en De Witte Reus/Zaal 100 voor de 
komende 50 jaar. Dit is je laatste kans een boodschap naar 
de toekomst in te leveren. 

Aan dit alles wordt deelgenomen door o.a. Amsterdam 
Fietsmuseum, Fair City, Urban Resort, We Are Here en 
Culturele Stelling van Amsterdam.
Doe mee, met toeters en bellen.
HIER DIE STAD!
                                      Info:                    Myriam Corzilius

myriamcorzilius@live.nl
Facebook:  @FairCity Amsterdam

ZID THEATER RIJKDOM & GELD 
De Boomsspijker, donderdag 21 juni. Aanvang 20.00 uur

RIJKDOM & GELD bestaat uit een serie voordrachten 
en presentaties waarin bewoners en buurtacteurs al of 
niet een persoonlijk statement maken over wat rijkdom 
en geld betekent in relatie tot enkele universele thema’s 
zoals liefde, familie, vriendschap, wereld en geluk. 

Wat betekent rijkdom en geld voor bijvoorbeeld de buurman 
die zijn werk kwijt is geraakt? Of voor het eenouder gezin? 
Of de jonge mantelzorger die voor zijn/haar broertje en zusje 
moet zorgen? Voor de ZZP-er? Voor u? 
Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal.

Met deze voorstelling staan we stil bij wat geld kan doen 
in relatie tot ons welbevinden en is tot stand gekomen met 
de inzet van het ZID Community Theater. Met behulp van 
community theater willen we actuele thema’s die in de buurt 
spelen op een creatieve manier zichtbaar en bespreekbaar 
maken.

De toegang is gratis. Na af loop is er de mogelijkheid 
onder het genot van een drankje met elkaar na te praten. 
De voorstelling is een initiatief van het sociaal wijkteam 
CentraM en DOCK. 

Lift Pentagon in gebruik
De vlag kan uit. De nieuwe lift, aangebouwd aan het 
Pentagon, is in werking gesteld voor de bewoners. 
Het is een bijzonder initiatief geweest, van bewoners, 
stadsdeel en woningcorporatie Stadgenoot.
De bewoners hebben jaren op die lift moeten wachten; om 
de woningen toegankelijk te maken voor minder mobiele 
huurders. Dus ook voor zittende oudere huurders om er zelf 
langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

CTvM 2018

Mr Visserplein

Kaarslichtconcerten in de Portugese Synagoge
21 juni 

Haytham Safia Qu4rtet, een versmelting van Arabische, 
Afrikaanse en Europese muziektradities.

     Haytham Safia  - oed
             Osama Meleegi - percussie

       Eva van de Poll - cello
Hanneke Ramselaar - hobo

16 augustus (nog een verrassing)

6 september
Ásdís Valdimarsdóttir  - altviool

        Marcel Worms  - piano 

Deuren open 19.30, aanvang concert 20.00, einde 21.00
Kaarten: €14,50 – Museumkaart niet geldig

jck.nl/nl/agenda/evenementen

Joods Historisch Museum
Woensdag 25 juli 13-15.30 Koosjere Koninklijke Koek
Kom met je (groot-)moeder, broertje, zusje, vriendje of 
vriendinnetje naar dit inloopatelier en bak samen een 
boterkoek met een oranje laagje.
Tot 2 september Foto’s van Maria Austria (1915-1975)
Tot 30 september Tentoonstelling over de relatie tussen 
de joodse gemeenschap en het Huis van Oranje.
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Ik ben organist van de Mozes en Aäronkerk op het 
Waterlooplein. Vanaf 16 juni t/m 1 september heb ik 
een serie orgelconcerten georganiseerd en is de kerk de 
hele dag open voor bezoekers.

16 Juni - Edith Yam (AUS)
23 Juni - Rik Mbengue & Jas Hutchinson-Bazely (NLD / GBR)
30 Juni - Antonio Pedrosa (POR)
  7 Juli - Elisabeth Hubmann (AUT)
14 Juli - Victor Baena (ESP)
21 Juli - GEEN CONCERT
28 Juli - Stefan Donner (AUT)
  4 Augustus - Diederik Blankesteijn (NLD)
11 Augustus - Jeroen Koopman (NLD)
18 Augustus - Daniel Nunes (POR)
25 Augustus - Zsombor Tóth-Vajna (HUN)
  1 September - Nicholas Papadimitriou (GRC)

De organisten zijn allemaal studenten of recent afgestudeerd 
van het Conservatorium van Amsterdam. Af en toe zijn 
er optredens in combinatie met andere instrumentalisten/
zangers. Het programma zal in de week voor elk concert 
vermeld worden op de posters bij de ingang tot de kerk.

De concerten beginnen om 13.00 uur.
We vragen een vrijwillige bijdrage.

Ross Luescher

REFLECTIES nog tot en met 15 augustus
‘Reflecties’ is de nieuwe expositie in de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat.
In deze wisselexpositie wordt de schilderkunst van Frits Heimans (1952) getoond. 
Het is een ode aan de stad.
Voor kunstenaar Frits Heimans (musicus en schilder) is zijn omgeving de 
inspiratiebron voor zijn schilderkunst. Heimans woont en werkt sinds 1975 in 
Amsterdam. De stedelijke omgeving, in het bijzonder Amsterdam, is voor hem 
daarom bekend terrein. De stad is in zijn schilderijen een abstracte voorstelling 
geworden. Maar in elk schilderij verwijzen de lijnen, het kleurgebruik en de 
composities naar kenmerkende stedelijke eigenschappen.
Meer werk van Heimans is gedurende dezelfde periode te zien 
in restaurant De Witte Zwaan, Sint Antoniesbreestraat 46.

                                  Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum 
                                                     heeft deze expositie mogelijk gemaakt.
Industrial City 1, 2014

Sinds de aanleg van het verkeersplein in de jaren 60 ligt 
er onder het plein een  labyrint van gangen. Het idee 
was dat voetgangers veilig naar de andere kant van het 
plein konden lopen en trampassagiers naar de halte 
van lijn 9 midden op het plein. Een succes was het niet. 
Voetgangers willen niet naar de ‘ondergond’, ze willen 
veilig bovengronds lopen. Vijftien jaar geleden opende 
Tunfun een kinderspeelplaats in een deel van de verlaten 
gangen: een ondergrondse variant van spelen op straat. 
Veel kinderfeestjes zijn hier gevierd. 
De vergunning was tijdelijk en werd elke keer verlengd. 
 

In al die jaren zijn er vele plannen voor het plein 
gemaakt vanuit de vraag hoe dit grote verkeersplein een 
aantrekkelijker verbinding kan worden tussen Binnenstad en  
Plantage, met bebouwing op het plein en nieuwe functies. 
Het bleef bij plannen maken.
Kortgeleden moest Tunfun een aantal zaken aanpassen. 
Het was niet brandveilig en er waren spullen opgeslagen 
op plekken waar het niet mocht. De Gemeente besloot 
op 25 april om Tunfun te sluiten. Failliessement dreigt 
en Vastgoed en leisurebedrijf Nedstade wil de speeltuin 
overnemen en verbouwen. De partijen zijn echter nog niet 
tot overeenstemming gekomen. 
Nu is er een patstelling over Tunfun. 

Tegelijkertijd lobbyen buurtbewoners al enige tijd om de 
grote ruimten (2000 m2) onder het plein in te richten voor 
herdenking van slachtoffers van WO II. Hier, in het hart 
van de Jodenbuurt, naast en onder het Joods Historisch 
Museum en de Portugese Synagoge, zou een prachtige 
locatie zijn voor een namenmonument. De plannen 
voor een namenmonument van Daniel Libeskind aan 
de Weesperstraat zijn omstreden: te groot voor de plek, 
te overweldigend, het is zonder participatie en inspraak 
ontworpen en uitgedacht, de procedures kloppen niet. 

Volgens beeldend kunstenaars Roos Theuws en Marien 
Schouten is de ondergrondse ruimte een betere en ingetogen 
locatie voor herdenking. En bovengronds wordt het 
zichtbaar met glazen wanden van 40 m breed en 10 m hoog 
waarlangs water stroomt. De tram rijdt dan straks tussen 
deze waterwanden. 

De wanden lopen door tot op de bodem van het lager 
gelegen niveau en verbinden de bovengrondse en 
ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen 
niveau is plaats voor de stenen met de namen van de 
Holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige 
herdenking mogelijk is. 
De zichtbare water wanden van water geven het plein 
bovengronds meer gezicht en identiteit en ondergronds is er 
veilige ruimte voor educatieve projecten.

MS

NOG EVEN HET TOERISME
Het onvolprezen maandblad Ons Amsterdam heeft een 
rubriek met nieuws van 25 (en 50) jaar geleden. Dit leert 
ons dat de PvdA in 1993 vond dat er meer ruimte moest 
komen voor touringcars omdat Amsterdam toerisme 
nodig had. 

Daar is naar geluisterd. Het ontstane touringcarprobleem is 
inmiddels aardig onder controle, hoewel de verplaatsing van 
de cruiseterminal zorgen baart.
Een maand later liet een woordvoerder van de Dienst 
Ruimtelijke Ordening weten dat er ingezet moest worden 
op de betere kwaliteit van het toerisme dan op de kwantiteit. 
Meer kapitaalkrachtige bezoekers dus ipv grote groepen. 
Naar deze man is niet geluisterd. Nu zitten we er mee. 
Zondag 6 mei bv voeren er per uur 240 boten en bootjes 
door de Zwanenburgwal, bijna allemaal vol toeristen.
Maar het gedoe in de stad brengt natuurlijk wel veel op. 
Per dag zo’n tonnetje of twee alleen al aan toeristenbelasting 
(natte vinger). En dan de rest nog. 
Daar profiteren we allemaal van. Toch? 
Een beetje inschikken hier en daar moeten we er voor over 
hebben. Hier en daar een vuilnisbakje meer en we zijn er. 
Niet zeuren. En als je zelf op reis gaat; gewoon rolkoffertje 
mee. Schaam je niet.

R Broens

Werelden onder het Mr Visserplein
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Huis van de Buurt 
de Boomsspijker

DOCK organiseert welzijn, activering en ondersteuning 
samen met bewoners en vrijwilligers, van jong tot oud.

Hulpvraagzuil thuiszorgagenda 
Via de zuil kunt u makkelijk en snel uw hulpvraag naar de 
juiste zorg- of welzijnsorganisatie sturen. 
U kunt bv. vragen stellen over administratie, boodschappen, 
vervoer en gezelschap, of bv. slachtofferhulp.

Ouderensoos
Maandag in de even weken 13-16 uur, € 1,- per keer
Voor een kopje koffie/thee, een praatje of een potje bingo. 
Info Carolien Marsman, cmarsman@dock.nl 020-626 4002

Hobbyclub
Maandag in de oneven weken 13-16 uur. € 1,50 per keer. 
Consumpties voor eigen rekening.
Kom knutselen, breien, haken, knippen, plakken.
Je mag je eigen spulletjes meenemen. 
We maken er een gezellige ontspannen middag van. 
Info Yvonne Dijkhof 06-2191 7831

Meer bewegen voor ouderen
Dinsdag 11-11.45, donderdag 9.30-10.15. € 5,50 per maand. 
U komt in aanmerking voor een vergoeding als u bij het 
Zilveren Kruis een aanvullende verzekering heeft.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Trek makkelijk zittende kleding aan en platte schoenen.
Info 020 - 886 1070, www.mbvo-amsterdam.nl

Roads Yoga
Elke dinsdag 12.30-14.30. Gratis.
Leer ontspannen met simpele yoga houdingen.
Info en aanmelden: Marieke Starreveld 06-4673 1338

Pluspunt inloop voor al uw vragen, papieren, etc.
Elke maandag 9.30-11.30 uur 

Pluscafé met Moon & Vroon
Elke woensdag 10-12 uur
Koffie met gebak €1,50, verse jus €0,50
Broodje Boomsspijker €1,50

Woonspreekuur 
Elke woensdag 14-17 en 19-20 uur 

Roads Film
Elke donderdag, 14-17 uur. Gratis. Laat je verrassen. 
Informatie en aanmelden: Sandra Hummel, 06-1107 7583

Computerclub
Elke dinsdag 13-15 uur. Kosten € 5 voor 10 keer.
Aanmelden niet nodig. Computers aanwezig.
Opleidingsniveau onbelangrijk. Geen studieboeken nodig. 
Eigen tempo. Begeleiding door Sanne van den Eijnde

Roads Theater-inloop Ontdek je talenten
Elke donderdag, 13-15 uur. Gratis.
Voor liefhebbers van theater en improvisatie. 
Info en aanmelden: Elsa van der Kooy 06-2940 2039

10.00-12.00 Koffie- en thee inloop
Elke vrijdag 10-12 uur
Even de deur uit om een bakkie te doen met anderen uit de 
buurt. Maak kennis met de activiteitenbegeleider en ontdek 
welke activiteiten in uw buurt georganiseerd worden.
Kosten: gratis. Informatie bij Daniëlle Maas, 06-1134 6829

Gezonde Leefstijl – Gezonde lunch
Elke vrijdag 12.00-14.00
Met een groep bereidt u een eenvoudige betaalbare lunch en 
eet deze samen op. Kosten: €1,- (gratis voor deelnemers van 
Roads). Informatie bij Daniëlle Maas, 06-1134 6829

Elke maandag heerlijke buurtsoep 
vanaf 13 uur voor maar € 1,50 zolang de voorraad strekt.

Kinder-kook-club
Woensdagmiddag om de week met kinderen van groep 7/8 
tussen 14-16 uur. Elke keer wat anders, uit een ander land. 
Aanmelden via Rick Leeuwenstein, rleeuwestein@dock.nl, 
deelname is gratis.

Buurtrestaurant op de vrijdag
Bijna elke vrijdage kan rond 18.30 uur gesmikkeld worden.
18.30 uur (inloop 18 uur), Kosten € 5,- kinderen € 3,-
Inschrijven via 020-6264002, pvgalen@dock.nl of de 
Boomsspijker balie

De advieswinkel 
Elke 1e en 3e woensdag van de maand 17.30-20.30 uur

Repair Café Weggooien? Mooi niet!
Kleding, meubels, speelgoed en electrische apparaten zijn 
vaak prima te herstellen. Vrijwillige bijdrage.
Elke 1e maandag van de maand 13-15 uur

Recht Boomssloot 52
020-626 40 02 boomsspijker@dock.nl

www.dock.nl/locaties/boomspijker
www.facebook.com/boomsspijker 
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Roze Koffie-Inloop voor 50-plus LHBT-ers 
op vrijdag 1, 15 en 29 juni, 14:00-16:00 uur

Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het prettig 
gevoelsgenoten uit uw eigen buurt en (wijde) omgeving te 
ontmoeten? Wil je je kennissenkring uitbreiden? 
Dan ben je welkom bij de Roze Koffie Inloop. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee kun je een praatje 
maken met gelijkgestemden. Alle leeftijden zijn welkom!

Wij vragen geen geld voor de koffie, maar een kleine 
bijdrage, in de pot van het Bitterballenfonds, wordt altijd 
op prijs gesteld.

Data kunnen worden gewijzigd, let daarom op:
WWW.OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM 

Voor meer Roze-Koffie-Inloop-locaties zie
https://derozepoort.amsterdam

NEMO Kennislink Live
Maandelijkse interactieve discussieavonden over actuele 
wetenschap op het dak van NEMO Science Museum op een 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

12 juni: Controle over ons klimaat
Over wolken maken, CO2 opslaan en wonen op het water.
Wat als al het ijs smelt en de zee echt stijgt? 
Welke maatregelen zetten zoden aan de dijk? 

Meld je van te voren aan om zeker te zijn van een plaats.
Toegang is gratis.                 www.nemokennislink.nl/live

Zomer 2018

Op 21 april was het schitterende weer. Iedereen ging er op 
uit. Naar de Groenmarkt op het JW Siebbeleshof, naar de 

eerste ‘Expeditie Oosterdok’, of stoepen met de buren.

WeMakeThe.City 
het grootste stadsfestival ter wereld. 

Van 20 t/m 24 juni in en om Amsterdam. 
De onstuimige groei van Amsterdam en de Metropoolregio 

brengt urgente vraagstukken met zich mee over bijvoorbeeld het 
klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid. In wat voor 

een stad willen wij leven - over vijf, tien, vijftien jaar? 
WeMakeThe.City gaat met jou en heel veel anderen op zoek naar 
antwoorden. We veranderen de stad voor vijf dagen in één groot 
festival, met 600 sprekers, 150 locaties, 25 themaconferenties, 
30 urban talks, 50 workshops, 30 stadsexpedities, 15 speciale 

evenementen, 10 expo’s en 30.000 deelnemers. 
Zo biedt WeMakeThe.City inspiratie, interactie én innovatie.

            Woensdag 20 juni  De stad als vraagstuk
           Donderdag 21 juni  De stad als uitdaging
                 Vrijdag 22 juni  De stad in ontwikkeling
         Weekend 23-24 juni  De stad als laboratorium

Vrijwilligers gezocht. Heb je eind juni tijd, skills en wil je 
betrokken zijn bij de toekomst van je stad? 

Meld je dan nu aan als vrijwilliger bij: 
www.wemakethe.city

Voor een ander geluid zie: www.wij-amsterdam.eu

   UITNODIGING 
   SYMPOSIUM
   vrijdag 8 juni, 15.00-19.00 uur.
   Uilenburgersjoel,
   Nieuwe Uilenburgerstraat 91

Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum 
(K&CAC) nodigt u uit voor het symposium over kunst 
en cultuur in de buurt. Zij subsidieert lokale kunst- en 
cultuurprojecten in het centrum van Amsterdam en is 
tegenwoordig verantwoordelijk voor een deel van de 
subsidies van Stadsdeel Centrum.
 
Sinds januari 2018 werken Kunst & Cultuur Stadshart, 
Centrum Oost en Jordaan/Gouden Reael samen in de 
nieuwe stichting K&CAC. De stichting presenteert hiermee 
de fusie en gaat het gesprek aan met Stadsdeel Centrum, 
subsidiefondsen, subsidieaanvragers en het publiek onder 
leiding van moderator Sandra Rottenberg over de verdeling 
en verantwoordelijkheden van deze subsidiegelden. 
Met als resultaat het duidelijk in kaart brengen van het 
netwerk voor subsidieaanvragers in Amsterdam Centrum.
 
Wij zorgen voor een goed gesprek, een glas wijn en een 
lokaal, inspirerend programma.

Graag tot dan!
Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum

www.kunstencultuurcentrum.nl

Côte d’Azur?  Nee, Oosterdok!

Wie weet een geschikte lokatie voor het 5-mei concert?
Sommige Amstelbewoners zitten al 24 jaar rond 

Bevrijdingsdag opgesloten achter hekken. Wie lost hen af?



Wij mensen leven van lucht. Waarom mag dit oervoedsel niet onvoorwaardelijk schoon blijven, ook voor industrie/welvaart? 
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Nieuws vanuit het wijkcentrum
Luchtkwaliteit

Met een verkeersbesluit wil de gemeente de overlast 
aanpakken van het verkeer en rondjes rijdende taxi’s bij de 
Nieuwmarkt en omgeving. Het is een proef die duurt tot 
eind oktober 2018. D’ Oude Stadt heeft bezwaar gemaakt 
omdat dit betekent dat minstens 2 andere straten meer 
overlast zullen ondervinden, namelijk de Valkenburgerstraat 
en de Prins Hendrikkade. Die zitten beide al ver boven de 
Europese normen. 

De gemeente: “De pilot is succesvol als …. de intensiteit 
op de route rondom de oude binnenstad tijdens de 
weekendnachten met maximaal met 90 voertuigen per uur 
toeneemt.” De gemeente calculeert dus bewust met meer 
verkeer in andere buurten. Dit terwijl de Nieuwmarktbuurt 
een paar jaar geleden al een plan presenteerde, dat rekening 
houdt met alle omliggende buurten. 

De rechterlijk uitspraak van 7 september 2017 zegt:
De overheid moet in straten waar de Europese norm wordt 
overschreden:
1) zo snel mogelijk voldoen aan de Europese wet voor 
luchtkwaliteit.
2) de overheid mag geen nieuwe maatregelen nemen die 
de kans op overschrijdingen van de Europese wet voor 
luchtkwaliteit vergroten.

en MUPI’s

De werkgroep Buitenreclame heeft al twee jaar z’n handen 
vol aan de digitale MUPI’s. De gemeente realiseert zich 
niet hoe die dingen steeds storender worden in de openbare 
ruimte. Omdat ze het zicht in de steeds drukkere straten 
belemmeren, het zicht op onze fraaie stadsgezichten 
verpesten, en omdat JCDecaux vindt dat reclame moet 
bestaan uit flitsende bewegende beelden. Omdat het 
stadsdeel Centrum een (zogenaamd tijdelijke) vergunning 
heeft afgegeven voor het wijzigen of legaliseren van maar 
liefst 28 digitale MUPI’s is voor ons de maat vol. 

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft samen met de werkgroep 
Buitenreclame een bezwaarschrift ingediend met twee 
bijlagen: observaties van MUPI-locaties door bewoners, en 
de (in de gemeenteraad aangenomen) motie Ernsting om 
MUPI’s met bewegend beeld te verbieden. 

Meer buurtnieuws in de Nieuwsbrieven op 
www.oudestadt.nl

blowUP media schendt privacy
argeloze voorbijgangers
Mensen op straat stiekem gefilmd

Billboardbedrijf blowUP media filmt onwetende 
passanten op het stationsplein in Rotterdam en 
het uitgaansgebied rondom het Rembrandtplein in 
Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van Trees, de 
interactieve app voor onderzoeksjournalistiek van 
Human en VPRO. De camera’s kunnen voorbijgangers 
herkenbaar in beeld brengen. 
De beelden zijn opgeslagen en gedeeld met derden. Dit 
gaat in tegen de privacywetgeving.

In het verleden zijn beelden aan het mediabedrijf 
Kinetic gegeven, dat vervolgens analyses maakte van de 
voorbijgangers. Volgens Bart Custers, onderzoeker bij 
eLaw, het centrum van recht en digitale technologie van de 
Universiteit Leiden, is wat blowUP media allemaal doet niet 
toegestaan.

Het onderzoek van Trees is gebaseerd op verschillende 
anonieme en onafhankelijke bronnen. De redactie beschikt 
over een aantal foto’s, waaruit blijkt dat de camera’s in hoge 
kwaliteit filmen en ver kunnen inzoomen. Mensen kunnen 
op ongeveer vijftig meter afstand herkenbaar in beeld 
komen.

Als bedrijven een camera willen ophangen in de publieke 
ruimte moeten ze dat melden bij de toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze bepaalt vervolgens of 
het wettelijk is toegestaan. ‘Publiek cameratoezicht voor 
reclamedoeleinden mag niet’, aldus Vincent Böhre, jurist 
van Privacy First. Hij noemt het onethisch dat blowUP 
media voorbijgangers filmt zonder dat zij het weten.

Billboardbedrijf blowUP media wil niet reageren, maar laat 
desgevraagd wel weten dat de camera tegenover het centraal 
station in Rotterdam op dit moment niet wordt gebruikt. 
De camera op het dak van Hotel Schiller in Amsterdam 
staat volgens het bedrijf gericht op hun eigen scherm 
om te controleren of de reclamebeelden goed worden 
weergegeven.
 
De Autoriteit Persoonsgegevens vindt het een interessante 
casus, maar wil op dit moment niet inhoudelijk reageren.

Wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van het Universiteitskwartier? 
Of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het 
gebied? Kom dan naar de 2e participatie-bijeenkomst 
op 4 juni in ‘Perdu’ op de Kloveniersburgwal 86.
 
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni per mail via 
universiteitskwartier-ho@uva.nl 
 

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom 
het Universiteitskwartier neem dan contact op met 
omgevingsmanager Thomas Vernooy, 
universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020-525 77 24 of 
Marian Breeman, projectmanager gemeente Amsterdam, 
m.breeman@amsterdam.nl / 06-1091 5614 

             Of bezoek: www.uva.nl/universiteitskwartier

Nieuw snuffelpaalstation aan de Stadhouderskade

OBA Oosterdokseiland
Zondag 3 juni, 15.00 uur Filosofisch café 
Bespreking van recent verschenen filosofische werken. Het 
programma wordt opgenomen en ‘s avonds vanaf 22.00 
uitgezonden op Salto. Begane grond, toegang gratis
Aanmelden via oba.nl/filosofie
Woensdag 6 juni 20.00 uur Jasmine Chinese Music 
Ensemble uit Nanjing met een mix van klassiek en modern
gespeeld op 琵琶 pipa, 古箏 guzheng, 中胡 zhonghu, 
                   二胡 erhu, 胡琴 huqin en 柳琴 liuqin.
OBA Theater, € 10 (met OBA pas € 5)
Aanmelden via oba.nl

Avond van het Jonge Talent
donderdag 21 juni, De Duif, Prinsengracht 756

Aankomende zomer vindt alweer de zesde editie plaats van 
Klassiek op het Amstelveld. De kracht en onderscheiding 
van het festival liggen in de ongedwongen uitstraling, de 
laagdrempeligheid voor het publiek en de hoge kwaliteit van 
de optredens. 
Het is nergens anders mogelijk om op één dag, op één 
podium, alle niveaus van muzikale ontwikkeling te beleven. 
Van de allereerste stapjes in de klassieke muziek tot aan de 
wereldtop delen de artiesten één podium. 

Elk jaar weet de organisatie het weer voor elkaar te krijgen 
om professionele musici samen te laten spelen met jonge 
talenten. 
Voor deze jonge talenten een onvergetelijk ervaring. Een 
aantal talenten komen samen tijdens de Avond van het Jonge 
Talent

Kaarten Normaal €25, Studenten €15
De gehele opbrengst van deze avond gaat naar het festival 
Klassiek op het Amstelveld op 15 & 16 september.

www.klassiekophetamstelveld.nl

Denk mee over de invulling van het Universiteitskwartier
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Op maandag 27 augustus 20.00- 21.30 uur

Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Voor data, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

amstelveldbuurt@gmail.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Aardig voor de Aarde geeft je  Waardering, Dankbaarheid en Respect, bij je beslissingen voor verblijf op onze geliefde Planeet     Hermes Trismegistus
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Bewoners worden voortaan wakker 
met een schone stoep
Braaksel, ontlasting of afval. Voor bewoners in de buurt 
van Rembrandtplein en Thorbeckeplein is het altijd weer 
een verrassing wat ze op hun stoep aantreffen als ze ‘s 
ochtends de deur uitgaan. De gemeente maakt immers de 
straten wel schoon, maar niet de stoepen en portieken van de 
bewoners. Want die zijn prive eigendom. Vanaf 1 mei wordt 
het anders. Horeca-ondernemers hebben hun collectieve 
verantwoordelijkheid opgepakt en zorgen er voor dat de 
stoepen en portieken op zaterdagochtend en zondagochtend 
worden schoongemaakt. De gemeente betaalt. 

Wayfinding Rembrandtplein 
Amstelbewoners Gebroeders Grimm 
onthulden nieuwe wegbewijzeringspalen 
op Rembrandtplein en Thorbeckeplein. 
De nachtelijke bestemmingen (in het wit) 
worden ‘s nachts verlicht. 
De nieuwe borden leiden de bezoekers ‘s 
nachts via hoofdwegen naar de belangrijkste 
bestemmingen. 
Hiermee worden de meeste (helaas niet alle) 
grachten, stegen en straatjes ontzien waar 
mensen wonen die ‘s nachts willen slapen. 
De routes zijn vastgesteld in overleg met 
bewoners. Kortom: een voorbeeld van hoe 
het wél kan.

 Het seizoen is weer begonnen! Elke maandag is het 
Amstelveld van vroeg in de ochtend tot halverwege 
de middag bedekt met een kleurrijk tapijt van vele 
variëteiten planten, bloemen en bloembollen die ruim 
uitgestald staan op het plein. Op een zonnige dag is het 
echt genieten van deze pracht.

De kooplui prijzen hun waar aan, het publiek wandelt rond, 
men maakt her en der een praatje met elkaar. Buurtbewoners 
ontmoeten elkaar en bezoekers van elders kopen ‘en masse’ 
plantjes voor perken, potten, en geveltuintjes. De sfeer is 
gezellig en gemoedelijk, de stemming opperbest.

Een schril contrast met wat te lezen valt in de concept 
Marktvisie 2018-2026 (december 2017) van de gemeente. 
De markten in Amsterdam zijn de laatste jaren onder druk 
komen te staan. Dat geldt ook voor de plantenmarkt op het 
Amstelveld. Zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek. 
Oorzaken zijn o.a. onderbezetting, vergrijzing aan aanbod- 
en vraagzijde, beperkte instroom en snelle uitstroom van 
jonge ondernemers en te vroege sluitingstijden. 
Daarnaast constateert de gemeente een (te) lage 
verdiencapaciteit, onvoldoende ondernemerschap en gebrek 
aan innovatie en collectieve actie.

Uit het gemeentelijk onderzoek blijkt ook dat er 
positieve uitzonderingen zijn op de neerwaartse tendens: 
themamarkten met een gespecialiseerd productaanbod doen 
het goed. De uitzondering hierop is de gespecialiseerde, 
sinds 1975 traditionele plantenmarkt op het Amstelveld. Die 
doet het onvoldoende goed, aldus de gemeente. 
Er zou sprake zijn van flinke onderbezetting.

De Vereniging Amstelveldbuurt stuurde haar zienswijze 
op het concept Marktvisie naar de gemeente en vroeg 
daarin om opheldering over een aantal zaken aangaande 
de plantenmarkt. Bijvoorbeeld: zijn bij het berekenen van 
de bezettingsgraad van de plantenmarkt, met een aanbod 
van seizoensgebonden producten, de koude maanden (nov. 
t/m feb.) wel buiten beschouwing gelaten of zijn die - ten 
onrechte - meegerekend?
In haar zienswijze maakt de Vereniging Amstelveldbuurt 
zich sterk voor het behoud van de plantenmarkt op 
maandag. Die traditie moet blijven en voortgezet worden!
Er zijn echter ook een paar zorgpunten. Er verschijnen 
steeds meer stalletjes met ‘algemene waren’ die niet vallen 
onder het thema planten, bloembollen en bloemen. 
Is dat wel wenselijk? 

De Vereniging meent, afgaande op de geluiden uit de 
buurt, van niet. Temeer niet omdat de gemeente zelf 
aangeeft dat themamarkten met een helder marktprofiel 
waarin goed gedefinieerd is welke producten op de markt 
toegelaten worden, de beste kans maken om te overleven 
in de toekomst. Ook is er sprake van vergrijzing onder 
de plantenkooplui op het Amstelveld. Op een enkele 

uitzondering na, zal de volgende generatie de ouder(s) niet 
opvolgen. En de plantenmarkt sluit wel erg vroeg, ca. 3 uur 
in de middag en mist daardoor misschien een deel van de 
potentiële clientèle.

De Vereniging Amstelveldbuurt is over de zorgpunten in 
gesprek met de marktkooplui: welke verbeteringen kunnen 
er aangebracht worden om het voortbestaan van de markt op 
termijn te garanderen en hoe moet dat gebeuren? 
Gebleken is al dat men zeker niet afwijzend staat tegenover 
langere openingstijden. De noodzaak van het vergroten 
van de naamsbekendheid wordt ook als een belangrijk 
punt gezien. En mogelijk kan de plantenmarkt een 
aantrekkelijker lay-out krijgen met wat meer kramen (maar 
niet teveel… en niet te vol…).

Planning en vervolg
Het proces rond de concept Marktvisie loopt binnen de 
gemeente intussen verder. De nota van beantwoording van 
de 60 inspraakreacties en de vaststelling van de Marktvisie 
zullen de komende zomer in de gemeenteraad afgekaart 
worden. De gemeente wil de regie over de markten weer 
meer in handen nemen en ondernemingszin en innovatie 
onder de marktkooplui gaan bevorderen. 
In de herfst volgt verdere uitwerking in concrete plannen en 
profielen per markt, in samenspraak met de marktkooplui. 
De Vereniging Amstelveldbuurt gaat zich ook in die 
fase samen met de kooplui sterk maken voor behoud 
en verbetering van de maandagse plantenmarkt op het 
Amstelveld. Een helder geformuleerd marktprofiel voor 
deze markt is het eerste doel.

Links
Concept Marktvisie van de gemeente:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/individuele-
paginas/udo-kock/persberichten/amsterdam-gaat/

Zienswijze van de Vereniging Amstelveldbuurt op de 
Concept Marktvisie: https://amstelveldbuurt.files.wordpress.
com/2018/02/vereniging-amstelveldbuurt-reactie-op-
concept-marktvisie-26022018.pdf

Bloei en groei op de Amstelveld plantenmarkt, maar hoe lang nog?

Het blijft behelpen

Geachte gebiedsbeheerder,                          April 2018

Ruim een half jaar terug heb ik u verzocht een oplossing 
te vinden voor de overvloed aan karton, die regelmatig de 
papiercontainer verstopt. Tot nu toe tevergeefs. Gedurende 
de Pasen lag er weer een overvloed aan gedumpt papier, 
naast de container. 
 
Een waarschuwingssticker dat men beboet wordt als men 
iets naast de container zet, vond u geen goed idee, omdat 
er toch niet gehandhaafd werd. 
Dat is geen steekhoudend argument. Alleen de dreiging met 
een boete heeft al een preventieve werking. 

Daarnaast wordt er niet geveegd op het kleine pleintje 
voor het witte huisje (voormalig politiepost). 
Zodat we in het voorjaar nog met herfstbladeren zitten. 
Wel nog hartelijk dank voor het onderhoud van dat witte 
huisje. Het staat er piekfijn bij. 

Jammer dat het niet meer gebruikt wordt als re-integratie 
locatie door Schoon en Heel. Toen zag ons pleintje en 
plantsoen er heel wat netter uit. 
 
Met vriendelijke groet, 

Een buurvrouw van de Achtergracht

LijnbaansgrachtCTvM 2018
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De Amstel tussen de Blauwbrug en het Muntplein wordt 
opnieuw ingericht. Er komen bredere trottoirs, auto’s 
en fietsers rijden samen op een duidelijk afgebakende 
rijstrook richting het Muntplein. In de tegenrichting 
komt een fietsstrook. Er komt nieuwe bestrating 
met rode klinkers, nieuwe verlichting en nieuw 
straatmeubilair. Plus vervanging van de gasleidingen, 
elektriciteitskabels en het riool.

De werkzaamheden starten op maandag 28 mei en duren 
tot 1 november 2018. Er wordt in principe gewerkt van 
maandag t/m vrijdag tussen 7.00-23.00 uur. Bij avondwerk 
wordt na 19.00 uur geluidsarm materiaal gebruikt.

Omleidingen voor auto’s en fietsers
De Amstel is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten 
voor verkeer. Doorgaand autoverkeer wordt via de 
Weesperstraat of Wibautstraat, via de Stadhouderskade en 
Vijzelstraat omgeleid naar de Munt. Bestemmingsverkeer 
voor de Kloveniersburgwal rijdt via de Jodenbreestraat, St. 
Antoniesbreestraat en Nieuwmarkt. Ook fietsers worden 
omgeleid.

De Halvemaansbrug is tijdens de werkzaamheden 
afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers kunnen altijd 
gebruikmaken van de brug. De fietsroute tussen de 
Halvemaansteeg en de Halvemaansbrug wordt zo lang 
mogelijk in stand gehouden. De parkeervakken op de brug 
worden tijdelijk ingericht als fietsparkeerplekken.

De omleidingsroutes worden aangegeven met borden. En 
er komen verkeersregelaars. Parkeergarages The Bank 
Rembrandplein en Stadhuis/Muziektheater (Stopera) blijven 
bereikbaar. De aanlegsteiger voor de rondvaart wordt 
tijdelijk opgeheven.

Laden, lossen en afvalinzameling
Laden en lossen kan alleen tijdens de venstertijden (7.00-
11.00 uur). Dezelfde tijden gelden voor het ophalen van 
bedrijfsafval door afvalinzamelingsbedrijven.

Bewoners kunnen hun huisvuil tijdens de werkzaamheden 
op de gebruikelijke inzameldagen (dinsdag en vrijdag vanaf 
6.00 uur) aanbieden. Hiervoor komen tijdelijk nieuwe 
locaties aangegeven met borden.

Actuele informatie
Tijdens de herinrichting geeft de gemeente actuele 
informatie per mail. Wilt u deze nieuwsberichten 
ontvangen? Mail dan naar: s.tilstra@amsterdam.nl
Elke twee weken vergadert de begeleidingscommissie over 
de uitvoering van het werk. Bewoners en ondernemers zijn 
hierbij van harte welkom. Tijdens de vergadering wordt 
steeds twee weken terug en twee weken vooruit gekeken.

Actuele informatie over de werkzaamheden, inclusief datum 
en tijdstip van de tweewekelijkse vergadering, staat op: 

amsterdam.nl/herinrichtingamstel

Fokke Simonszstraat

Pieter Pauwstraat & Huidekoperstraat

In de Nieuwe Looiersstraat is de schade door de grote 
stroomstoring van 9 maart 2 ½ maand later nog lang niet 
hersteld. Bij het transformatorhuis verdampten zware 
hoogspanningskabels door een extreme stroomstoot.
Ook diverse apparatuur van omwonenden begaven het.

Herinrichting Amstel tussen Munt en Blauwbrug 28 mei - 1 november

Tot 1 november is er over het Muntplein tijdelijk weer 
autoverkeer mogelijk richting Rokin.

Na de succesvolle maatregelen op het Muntplein is er vanaf 
zomer 2018 ook geen doorgaand verkeer mogelijk over het 
Prins Hendrikplein en de Paleisstraat. Op de Nieuwezijds 

Voorburgwal geldt dan eenrichtingsverkeer.

Werkzaamheden fase 2 van 5 (28 mei t/m 15 juni)
Op maandag 28 mei gaat Waternet bij de kruising Frederiksplein 

- Westzijde de hoofdwaterleiding en riolering vervangen.

Voor voetgangers zijn er looppaden langs het werkgebied. Voor 
overstekende scholieren van de ASVO-school op de Achtergracht 

worden tijdens schooltijden verkeersregelaars ingezet.

Tussen vrijdag 8 juni tot en met zondag 10 juni wordt het hele 
weekend en ook ‘s nachts doorgewerkt.

www.amsterdam.nl/frederiksplein

Fanfares in de Amstelveldbuurt
Zondag 1 juli 13.30-17.00 u

Frederiksplein Bears Project & Toeters en Bellen
Thorbeckeplein Straatorkest Toos & AMC Big Band

The Marching Band zal lopen 
van Thorbeckeplein naar Frederiksplein en terug

www.muziekkapellen.nl

Stadsdorp Utrechtsestraat e.o. 
Buurttafel: iedere 1e dinsdag van de maand 
bij Café Kale. Inloop tussen 18:30 en 18:45

Jeu de Boules: maandagmiddag 16.30-17.30 uur.

Buurtborrel: Café Krom op 13 juni en 18 juli,
vanaf 17.00 tot ± 19.00.

www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus

Behalve door afzettingen voor filmopnamen en langdurige 
werkzaamheden aan Weteringschans en Weteringcircuit 
zijn de Noorder- en de Den Texbuurt vaak nauwelijks 
bereikbaar vanwege overmaatse bouwprojecten. Het is soms 
onbegrijpelijk hoe het lukt om al die hijskranen, containers, 
bouwmateriaal en keten in deze smalle straatjes af te 
leveren. Het belooft nog een lange stoffige zomer te worden.
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  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

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

Binnenk ant 82

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77

Zomer 2018

    Zorgartikelen:
              – Rolstoelen                 – Rollators
              – Looprekken               – Krukken
              – Wandelstokken          – Handgrepen
              – Nekkussens                – en nog veel meer

    Elektrisch Gereedschap:
            – Boormachines             – Schuurmachines
            – Decoupeerzagen          – Cirkelzagen
            – Hoge drukspuit           – en nog veel meer
  
  En natuurlijk blijven wij het vertrouwde adres voor al uw 
    (gloei-)lampen, fittingen, snoer, stekkers, enzovoort.

  Vijzelstraat 27 – 35
  1017HD   Amsterdam
  020 – 6234062
  amsterdam@aurora-kontakt.nl



9

55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Cursussen 
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam

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

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

Vast Weekprogramma:
Fitgym, Computer- en internetinloop, 

Muziekcursus, Muziekclub, Yoga, 
Meer bewegen, Bridgen, Brei-inloop, Leesgroep, 
Dialooggroep, Franse conversatie, Bridge-inloop, 

Schilderen en tekenen, Duitse literatuur, De eettafel, 
Computerles Windows 10. 

 

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

16 mei Lady Macbeth op het boerenland
Het is 1865 en Katherine is getrouwd met een veel oudere 
man. Zij haat haar liefdeloze huwelijk en haar koude 
schoonfamilie. Als ze verliefd wordt op een jonge arbeider 
ontketent dat een kracht in haar om met alle middelen te 
bereiken wat zij zélf wil. Het is een tragisch portret van 
een mooie, sterke en meedogenloze vrouw die vecht voor 
haar onafhankelijkheid in een door mannen gedomineerde 
wereld. Met o.a. Florence Pugh, Cosmo Jarvis en Paul 
Hilton. RegieWilliam Oldroyd, 2017

6 juni Doodlopende weg
De oudere en wat perverse George (Donald Pleasence) is 
getrouwd met de jonge sexy Theresa (Françoise Dorléac). 
Hun rustige leventje wordt verstoord als twee gewonde 
gangsters hun huis binnenvallen en hen gijzelen. Teresa 
dwingt haar man in actie te komen, maar de gangsters 
blijken nogal vreemde, exentrieke vogels waar geen peil op 
te trekken valt. Uiteindelijk staat Theresa haar mannetje in 
dit drama.Regie Roman Polanski, 1966

20 juni Billboards in Missouri
Een meisje is vermoord. Na drie maanden is nog geen spoor 
van de dader gevonden. Dan neemt haar moeder, Mildred 
Hayes (Frances McDormand), een gedurfd besluit 
en zet drie billboards langs de weg, gericht aan het zo 
gerespecteerde politiehoofd William Willoughby (Woody 
Harrelson). Diens assisten Dixon (Sam Rockwell) blijkt 
een voorliefde te hebben voor geweld. Dat maakt de strijd 
tussen Mildred en William heftiger.
Regie Martin MacDonagh, 2017

Viering derde lustrum met receptie
30 mei Amstelkerk van 17.30 tot 20.00 uur

Reserveren per e-mail verplicht

Afsluitingsborrel
voor het einde van het seizoen
Vrijdag 29 juni vanaf 16.00 uur

Zomerstop
Alleen Eettafel en Bridge gaan door

2 juli tot 31 augustus

Feestelijke opening
van het nieuwe seizoen

Vrijdag 31 augustus vanaf 16.00 uur

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

23 mei De Memoires van luchvaartpionier Jan Bach
Boudewijn & Govert Jan Bach
De sprekers vertellen over hun vader, luchtvaartpionier, 
oorlogsheld, tandarts, luchtmacht-generaal, directeur KLM 
en tegenstander van Prins Bernard. Een vliegtuig in de tuin 
bij het ouderlijk huis, dat in 1920 naar Indië had moeten 
vliegen was richtingbepalend voor zijn leven.

13 juni Darwins cijferslot, onze eigen draai aan de 
evolutie
Frans W. Saris, oud-directeur AMOLF en ECN*
CO2 moet je niet in de grond stoppen, maar recyclen. Een 
optimistische visie op onze meest urgente problemen: 
energie en klimaat, biodiversiteit en voeding, vrede en 
veiligheid. Maar ook op oplossingen zoals CO2-recycling. 
* Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica / Energieonderzoek Centrum 
Nederland

27 juni Beatles, de belangrijkste popgroep
Flip Hamman, oud-leraar Nederlands
In de radio top-2000 over 2017 stonden meer dan veertig 
liedjes van de Beatles. Het vijftigjarig jubileum van het 
album Sgt.Pepper werd uitvoerig herdacht. De groep ging 
48 jaar geleden uit elkaar. Is het de kwaliteit van de muziek 
of is er sprake van de grootste marketingtruc aller tijden?

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

Nog tot 30 mei
Geen nummers maar Namen

De afgelopen jaren interviewden scholieren van onder 
meer Het Baarnsch Lyceum overlevenden van het 

concentratiekamp Dachau. 
Ze legden de verhalen vast in een herinneringsboek en 

maakten een tentoonstellingsbanier over ‘hun’ gevangene. 
Elke banier vertelt het indrukwekkende verhaal van één 

persoon, vaak met sprekende beelden.

Van 1 juni tot 29 juni
Icarus

Els Kramer
‘Uit de chaos van vlekken die ik maak 

ontstaat altijd een voorstelling’.
Opening vrijdag 1 juni van 16.30 tot 18.30 uur

SPONSORSBinnenk ant 82 Zomer 2018

“Elke week een paar uurtjes in de buitenlucht”
Amsterdam is een sociale stad. Uit onderzoek is gebleken dat 
35 procent van de Amsterdammers vrijwilligerswerk doet, 
dit percentage ligt bijna 10 procent hoger dan in de rest van 
Nederland. De diversiteit aan werk en vrijwilligers is groot; 
allerlei soorten mensen elk met hun eigen motivatie. 

Loutje (67): “Toen ik op zoek ging naar iets in de buitenlucht, 
vond ik precies wat ik zocht.” Loutje onderhoudt samen met 
anderen de Kruidenpluktuin in het Weteringplantsoen. “Veel 
onkruid moet gewied worden tussen planten en paden. Behalve 
het gebruik van kruiden in eten, kunnen bloemen en blaadjes 
ook verzameld worden in geurzakjes. Wij geven workshops 
waarbij mensen geurzakjes kunnen vullen of kruidenazijn en 
kruidenlikeur kunnen maken. Het geeft me veel voldoening aan 
iets te doen waar de hele buurt van kan genieten. En ik ben elke 
week een paar uurtjes heerlijk in de buitenlucht bezig.”
Nu de zomer voor de deur staat groeit de behoefte om buiten te 
zijn. Ook het vrijwilligerswerk verplaatst zich meer naar buiten 
door buitenfestivals, kinderkampen en hulpbehoevenden die van 
het zonnetje willen genieten. Er is genoeg te doen in Amsterdam! 

Meer weten over vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt je graag verder. 

Kijk op: www.vca.nu/centrum

De Advieswinkel opent haar deuren in 
buurtcentrum De Boomsspijker
Stichting De Advieswinkel is in 2014 ontstaan met het 
doel om mensen gratis en vrijblijvend een luisterend 
oor aan te bieden. De psycholoog-vrijwilligers geven 
praktische adviezen omtrent allerlei zaken waar mensen 
dagelijks tegenaan kunnen lopen.

De Advieswinkel ontvangt onder andere bezoekers met 
werkstress, mensen die in een dip zitten of mensen met 
relatieperikelen. Samen met de bezoeker structureren de 
vrijwilligers het probleem en gaan ze op zoek naar kleine 
behapbare doelen om weer een klein stapje verder te komen. 
De vrijwilligers zijn vergevorderde psychologiestudenten. 
Zij worden uitgebreid getraind en begeleid door 
professionele psychologen.

De Advieswinkel opende allereerst haar deuren in een 
woonzorgcentrum in Amsterdam Oost, en breidde uit naar 
een huisartsenpraktijk in het centrum. Omdat de stichting 
nog meer mensen in de stad wil bereiken, werken zij 
vanaf april op drie nieuwe locaties: kringloopwinkel De 
Lokatie (oost), het Huis van de wijk Lydia (zuid) en ook het 
levendige buurtcentrum de Boomsspijker in het centrum. 
Sinds april biedt De Advieswinkel iedere eerste en derde 
woensdag van de maand in de avond spreekuren aan in de 
Boomsspijker. Een afspraak maken kan op de locatie zelf 
of via de website. Kom jij ook langs voor een vertrouwelijk 
gesprek?

www.de-advieswinkel.nl

Iedere eerste en derde woensdag 
van de maand, om 17.30-20.30 uur 

in de Boomsspijker 
(Recht Boomssloot 52).

Het zorgen voor een naaste …… 
            een gesprek met een mantelzorger
Onlangs ontmoette ik in het PlusPunt in de Boomsspijker 
de heer Janzen (74) die hulp vroeg bij het invullen van een 
formulier voor de aanvraag van een zorgvoorziening. Meneer 
vertelde dat hij mantelzorger is voor zijn vrouw (78) die 
langdurig ziek is en volledig van hem afhankelijk. 

Hij helpt zijn vrouw met aan- en uitkleden, douchen, naar het toilet 
gaan, meegaan naar artsen en ziet er op toe dat zij drie maal daags 
haar medicijnen inneemt. Voor de zware huishoudelijke taken krijgt 
hij ondersteuning vanuit de gemeente. Daar is hij blij mee. 

Het is voor hem vanzelfsprekend dat hij voor zijn vrouw zorgt. 
“Het is zwaar maar als je al zo lang met elkaar bent getrouwd 
(54 jaar) dan wil je het karwei afmaken”, aldus Janzen. Hij hoopt 
dat hij haar tot het laatst zelf kan verzorgen. “Haar mag niets 
overkomen”. Hij heeft moeite met wat haar is overkomen. 
Ondanks het feit dat hij dagelijks bezig is met de verzorging van 
zijn vrouw en zij nauwelijks nog mobiel is proberen ze samen toch 
nog wat te ondernemen. Bij mooi weer even naar buiten of naar 
Drenthe samen met vrienden. Op de vraag of hij nog tijd heeft 
voor zich zelf en van huis weg kan “Ik kaart nog regelmatig op de 
maandagavond met vrienden. De buren letten dan op mijn vrouw”.

De ervaring leert dat veel mantelzorgers in de loop der tijd zich zelf 
wegcijferen en veel contacten verliezen. 
Om mantelzorg lang te kunnen volhouden en overbelasting te 
voorkomen is het belangrijk om ruimte voor je zelf te creëren om 
iets leuks te doen waardoor je weer je eigen accu kan opladen. 
Ook het hebben van contacten waarop een beroep kan worden 
gedaan voor hand- en spandiensten helpt hierbij. 

Ondersteuning aan mantelzorgers door CentraM 
Voor wie als mantelzorger ondersteuning nodig heeft bij het 
versterken van het eigen netwerk of een andere vorm van 
ondersteuning kan contact opnemen met de mantelzorgcoach van 
CentraM (Dian Mekkes), tel: 06-4702-3554 
of email: dian.mekkes@centram.nl.  
Voor vragen kunt u ook terecht op werkdagen van 9.00-12.00 uur, 
telefoon 020-557.33.38 of bij één van de PlusPunten

www.centram.nl 
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Liefde tilt je op tot daar, waar je thuis bent                                Buffy Sainte-Marie

LEIDSE / WETERING Binnenk

Tussen Koningsplein, Singel, 
Vijzelstraat, Weteringcircuit, 
Singelgracht en Leidsegracht,

Weteringsluis

ant 82

Amsterdam in Gesprek 

In het Stadsarchief worden elke 1e en 3e zondag van 
de maand (behalve in juli en augustus) spraakmakende 
gasten geïnterviewd over onderwerpen uit de 
Amsterdamse geschiedenis.

De toegang is gratis, aanvang 15.00 uur.
 LET OP: de capaciteit van de zaal is beperkt. 

 3 juni: Het leven van uitgeven en mecenas Johan Polak
  Met Wiljan van den Akker en Koen Hilberdink
17 juni: Oeroud Amsterdam
  Met Jerzy Gawronski en Ranjith Jayasena

www.amsterdam.nl/stadsarchief

Zomer 2018

Leidsedwarsspeeltuin
Lange Leidsedwarsstraat 152 

Help je mee onze geschiedenis op het internet te zetten?
Iedereen kan archieven online toegankelijk maken.
Ervaring is niet nodig, wel passie voor ons verleden.
Leuk en verslavend!
• Kies een project
• Voer gegevens in of beschrijf foto’s
• Op je eigen pc of laptop
• Waar en wanneer het jou uitkomt
• Draag bij op een leuke en eenvoudige wijze!

https://velehanden.nl/

Overlast bestrijden met regenboog-kleuren
Kan licht een rol spelen bij het terugdringen van overlast? Dat 
wordt getest in het westelijk deel van de Reguliersdwarsstraat. 

Bewoners en ondernemers ervaren vooral in de verbindingsstegen 
en -straatjes met de Bloemenmarkt, allerlei vormen van overlast. 
Veel planten sneuvelen door vandalisme, baldadigheid en 
wildplassen. De ondernemersvereniging, politie, gemeente, 
ondernemers en bewoners bekijken nu samen of licht kan helpen de 
situatie te verbeteren.
Tot half mei is geëxperimenteerd met gekleurde verlichting. Hard, 
koud wit licht moet er rond de sluitingstijd van cafés en clubs voor 
zorgen dat uitgaanspubliek snel naar huis gaat, in plaats van hun 
feestje in de straat voort te zetten. Als dat nodig is, kan de politie 
vanuit de meldkamer de normale witte stand inschakelen. Daarbij 
kunnen zelfs de aanrijroutes voor hulpdiensten met kleur worden 
gemarkeerd.
Dit is één van de laatste experimenten van Stad in Balans. De 
resultaten worden vastgelegd met enquêtes en interviews.

Zie ook: www.amsterdam.nl/stadinbalans

WeteringVerbetering
Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering 

maandag 4 juni 
20:00 - 22:00 uur

https://weteringbuurt.nl

Stakeholderdialoog passagiersvaart
Water leeft, merkte Adriaan Krans op toen woensdag 25 
april meer dan 40 bewoners aanwezig waren in d’Oude 
Stadt. Adriaan Krans is de onafhankelijke begeleider 
van de stakeholderdialoog over de passagiersvaart. 
Doel van die dialoog is een advies aan de wethouder voor 
nieuw beleid voor de rondvaart. De contouren van een 
advies tekenen zich af en het wordt nu voorgelegd en 
toegelicht aan een bredere groep bewoners. 

De Raad van State (RvS) zette met zijn uitspraak op 7 
juni 2017 een streep door het vergunningenstelsel voor de 
passagiersvaart. Nu moet gewerkt worden aan nieuw beleid. 
In meer dan 70 gesprekken met rederijen, bewoners, 
Havenbedrijf, Waternet en gemeente wordt mogelijke 
ordening verkend inzake overlast te water, verduurzaming 
en vaarbevoegdheid.

Direct betrokkenen maken deel uit van de werkgroep water. 
Veel aanwezigen boot- en walbewoners wisten van niks 
en werden bijgepraat. Grootste zorg is de handhaving, 
of beter het gebrek aan. Dat gaat over snelheid, lawaai, 
uitstoot, illegale verhuur (woon)boten, drankvaarten, op-/
afstapplekken, het werken met proppers, etc. 
Probleem is net als bij de taxi’s. Het zijn er gewoon te veel.

Uit de Grachtenmonitor 2017:
• In 2017 zijn 273 bootjes gezonken of tot wrak verklaard. 
Waternet haalde er 117 uit het water, waarvoor de eigenaars betaalden, 
en sleepte 44 verwaarloosde bootjes weg. 156 eigenaren haalden zelf hun 
bootjes weg.
• 1339 mensen klaagden in 2017 over overlast op het water. 
De meeste klachten gaan over lawaai: 975. Ruim een kwart van de 
meldingen komt van bewoners van de Prinsen- en Brouwersgracht.
• In 2017 is extra handhavingscapaciteit ingezet in de avonduren 
(16.00 tot 1.00 uur) naar aanleiding van de ‘Pilot extra handhaving in de 
zomermaanden’. Er zijn minder meldingen van geluid en snelheid in de 
avonduren waargenomen.
• Het aantal klachten over gevaarlijke manoeuvres is met de helft 
gedaald: 89 tegenover 172 in 2016. De klachten over te hard varen zijn in 
aantal ongeveer gelijk gebleven: 275.
• Op de Prinsengracht startte in april 2017 een proef met 
éénrichtingsverkeer. Boten varen makkelijker door en omwonenden zeggen 
minder overlast te hebben. Daarom is de proef tot april 2019 verlengd. 
De proef dat boten vanaf de Oudezijds de Grimburgwal niet meer op 
kunnen heeft effect en wordt daarom een vaste regel.

• In 2017 is voor het vaarseizoen gestart met het ontwikkelen 
van een nieuwe versie van de bestaande app Vaarwater. Om de app 
aantrekkelijker te maken voor de gebruikers wordt meer relevante 
informatie toegevoegd over de omgeving waar wordt gevaren. De app 
‘Vaarwater’ is winnaar geworden van de internationale Red Dot Award.
• Als je met een bootje in de grachten wil liggen en varen, heb 
je een binnenhavengeld-vignet (BHG) nodig. Het aantal BHG-vignetten 
is van 11.290 in 2012 gedaald naar 7.276 in 2017. Dat komt omdat de 
gemeente vaker wrakken wegsleept, een BHG-vignet in prijs is gestegen en 
vervuilende tweetaktmotoren sinds januari 2017 verboden zijn. 
Waternet gebruikt deze inkomsten voor het schoonhouden van het water.
• Bijna één op de vijf pleziervaartboten heeft een milieuvignet. 
Booteigenaren met een groene motor kunnen een milieuvignet aanvragen. 
Daarmee betalen booteigenaars 70% minder voor een gewoon BHG-vignet.

Speelplek
Eerste Weteringplantsoen

Speeltuin UJ Klaren
Tweede Weteringplantsoen

Kom Kijken zaterdag 9 juni vanaf 16.00 uur
Dat de Vijzelgracht er weer prachtig bij ligt, vieren we graag met u.

Het programma vindt u op amsterdam.nl/komkijken.

Na jaren van hekken, stof en lawaai breekt er even een 
korte rustperiode aan voor de Vijzelgracht. 
Op 22 juli gaat de metro rijden en wordt de dienstregeling 
van het openbaar vervoer compleet overhoop gehaald.
Even later verdwijnt de tram uit de Vijzelstraat om de 
restauratie van de drie bruggen mogelijk te maken. 
Dat wordt uiteraard weer een gigantische bouwoperatie.
Ook de zojuist opgeknapte Vijzelgracht staat een afknapper 
te wachten: een mechanische ondergrondse parkeergarage 
voor circa 250 auto’s. Kortom gaten boren, hijskranen en 
zwaar bouwverkeer tussen de vers geplante boompjes. 
Plus de bouw van drie autolifthuisjes.

En als dan na een paar jaar de hekken en het stof eindelijk 
weer verdwenen zijn, komt de nieuwe overlast: Enorme 
opstoppingen bij de lifthuisjes, want per lift krijg je zeker 
geen 80 auto’s binnen twee uur erin of eruit. 
En bij een storing kan je het helemaal wel vergeten. 
Maar los daarvan; al het parkeerverkeer zal bovendien het 
fietspad moeten kruisen. Brrr.
Wetering Verbetering en de vereniging Milieudefensie 
hebben op 24 april een uitgebreide zienswijze ingediend 
om dit rampzalige plan te voorkomen.
Deze zienswijze (en nog veel meer) is te vinden op:

 https://weteringbuurt.nl

CTvM 2018



11

Als er niemand meer is
zijn wij er nog
als de straten slapen
en in het park
de fontein is gedoofd
zijn wij er nog.

Door niemand gezien
knerpend
over het grind
haasten wij ons 
op de trillende treden
van het hotel
en gaan binnen
zo wellustig
vreemd van zinnen
dat wij pratend zoenen
handen tastend 
steeds elkaar bedoelen 
en drinkend in elkaar 
ten onder gaan.

Niets is er meer
van jou of mij
opgaand
in dit kortstondig wij
veel dichter dan dichtbij
zijn wij één adem
en dan zijn wij voorbij.

Slapend half ontwakend
aangespoeld 
uit elkaars armen
zijn wij gestrand 
in de morgen.

Zijn wij 
alleen nog 
ik en jij.

( Als er niemand meer is )

Erica Lastdrager

Stel je Zelf eens de fundementele vraag: Hoe is ‘t dat iets is?                              Carlo Suarès

LEIDSE / WETERINGBinnenk ant 82

Stadsdorp 
Weteringplus 
vol plannen 
de zomer in
Op vrijdag 15 juni vanaf 18.00 uur organiseert 
het Stadsdorp Weteringplus weer de halfjaarlijkse 
buurtmaaltijd: gezellig bijkletsen met buurtgenoten uit 
de Noorderbuurt, Den Texbuurt en de Weteringbuurt 
onder genot van een heerlijke (vegetarische) maaltijd 
in muzikale omlijsting: informatie uitwisselen en samen 
nadenken over nieuwe initiatieven. 
Een mix die inmiddels staat als een huis.

Het gaat goed met het Stadsdorp. De lees-, wandel-, film- 
en dansclubs lopen goed. De iPad cursus is weer goed 
bezocht en zal een vervolg krijgen. Het ‘digitaal trefpunt’ 
waar deelnemers 1x per maand, onder begeleiding, zelf 
op zoek gaan naar de oplossing van problemen die ze zijn 
tegengekomen komt op gang. 
De burenhulplijn biedt hand en spandiensten aan 
buurtbewoners die even omhoog zitten. 

Themabijeenkomsten over “langer thuis wonen” en 
“veiligheid om - en in de eigen woning” krijgen een vervolg: 
een “Leergang Technologie -in-huis” wordt voorbereid en 
als vervolg op de geslaagde bijeenkomst met de brandweer 
is er contact gelegd met de wijkpolitie. Als lokatie voor 
activiteiten op kleinere schaal denken we gebruik te gaan 
maken van de “buurtkamer” in de speeltuin U.J.Klaren.

In de zomer is er tijd voor reflectie en onderhoud. Er zijn 
verscherpte wettelijke eisen voor beveiliging en gebruik van 
gegevens. Wij blijken daaraan reeds te voldoen. 
Er zijn ontwikkelingen in de wijkzorg en de gemeentelijke 
politiek die wij - ook samen met andere stadsdorpen - op de 
voet volgen. Een lome lange zomer ? Vergeet het dus maar: 
Stadsdorp Weteringplus bruist.

Blijf ons volgen. Bezoek onze vernieuwde website 
www.stadsdorpweteringplus.nl en abonneer je via de site 
op de digitale nieuwsbrief. Een aanrader!

Zomer 2018

Tijdens het werk blijft het kruispunt open voor 
voetgangers (ook met de fiets aan de hand)
Na de werkzaamheden op de kruising, volgt 
de gedeeltelijke renovatie van de brug over de 
Lijnbaansgracht. Begin juni is het kruispunt met de 
Zieseniskade aan de beurt. 
Vervolgens verplaatsen de werkzaamheden zich 
richting de Balie en het Hirsch-gebouw. 
Eind van het jaar zijn we weer bij de Heineken Hoek.
In 2018 blijft hier een beperkt aantal 
fietsparkeerplekken beschikbaar.

Vragen over werkzaamheden of hinder?
Marieke Nonhebel:  06-2238 0285 (ma t/m do), 
marieke.nonhebel@amsterdam.nl

U kunt elke donderdag zonder aanmelden 
binnenlopen bij ons wekelijkse spreekuur. 
Van 16:00 – 17:30 uur bent u van harte welkom op 
Vondelstraat 11E (begane grond).

www.amsterdam.nl/leidseplein

Paradiso zet complete 
archief online
Het volledige archief van poppodium 
Paradiso van de afgelopen 50 jaar 
is vanaf nu voor iedereen online 
toegankelijk en doorzoekbaar. 
Op de archiefwebsite zijn ruim 25.600 
programma’s te vinden. 

Op www.paradisogeschiedenis.nl kun 
je het archief doorzoeken via sorteren 
op jaar of filteren op een selectie uit het 
programma. De site is verrijkt met beeld, 
video’s, audio-opnames, recensies en 
persoonlijke verhalen. 
Bij circa 5000 programma’s zijn ook de 
oude concertposters te zien. Daarnaast 
is er een koppeling met de website 
Het Geheugen van Paradiso (www.
geheugenvancentrum.nl/paradiso) 
van het Amsterdam Museum, waarop 
persoonlijke verhalen over Paradiso 
gedeeld worden. 

In het archief zijn niet alleen iconische 
optredens van bekende popartiesten 
zoals Nirvana, Amy Winehouse en The 
Rolling Stones terug te vinden, maar 
ook programma’s zoals het 69 uur 
durende Seropositive Ball in 1990, de 
uitvaartdienst van Herman Brood in 2001 
en het legendarische Terroristencongres 
door Stads Kunst Guerilla in 1980. 
Het Paradiso Archief is nog niet geheel 
compleet en zal regelmatig aangevuld 
worden met programma’s, nieuwe 
informatie, beeldmateriaal en persoonlijke 
verhalen. Iedereen kan bijdragen aan het 
archief, graag zelfs!

Theater Bellevue verbouwt deze zomer 
Meer ruimte voor het publiek en een mooiere gevel 

De gemeente financiert het grootste deel van deze 
verbouwing, en uiteraard betaalt Bellevue ook zelf 
mee, maar we komen nog €30.000 tekort. Voor dat 
ontbrekende bedrag zijn we een crowdfunding gestart. 

Of je nu een VIP-behandeling rondom een Zondag met 
Lubach uitzending, een persoonlijk lied van Theo Nijland, 
een speciale roddel- en achterklap tour, óf een iconische 
theaterstoel wilt hebben – we hebben voor elk wat wils. 
Vanaf €30 maak je kans op een Wild Card voor een 
(uitverkochte) voorstelling naar keuze en vanaf €60 loot 
je mee voor het Golden Ticket: een passe-partout voor 
voor álle voorstellingen van het nieuwe seizoen. Vanaf 
€100 wordt het nóg interessanter en hebben we exclusieve 
belevenissen op het menu, met dank aan onze trouwe 
theatermakers en relaties (o.a. Marcel Musters, Theo 
Nijland, Kiki Schippers, Johan Fretz e.v.a.).
 
Bekijk ons filmpje en doneer nu via 

www.voordekunst.nl/bellevue 

Marokko, wie zou er niet heen willen gaan? Genieten van het 
authentieke overheerlijke eten, de prachtige handgemaakte 
decoratie en de vrolijke, warmhartige mensen. Helaas voor 

sommigen is het toch een afstand, daarom heeft PURE MAROC 
de missie om 100% authentieke en traditionele Marokkaanse 
producten te delen met de rest van de wereld. De eerste echte 
Marokkaanse brand store van Nederland, oftewel Marokko is 

nu om de hoek! Kom gerust langs in onze winkel en proef al het 
lekkers wat wij te bieden hebben. Ervaar zelf de traditionele en 

overheerlijke authentieke smaken van Marokko.
Van onze biologische oliën tot onze versgemalen, zoutloze 

kruiden en natuurlijke beauty producten, u vindt het hier allemaal. 
Marhaba, u bent van harte welkom in onze winkel.

Op de kruising Lijnbaansgracht/Leidsekruisstraat 
is het voorbereidende werk gestart voor de bouw 

van de fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen.

Pijpenkabinet toont bijzondere aanwinst
Van 4 juni tot 25 augustus wordt een overzicht van het 
legaat Van Tienhoven in het Amsterdam Pipe Museum 
tentoon gesteld
Het betreft een legaat van een particuliere verzameleling 
die over meer dan veertig jaar is opgebouwd. Verzamelaar 
Felix van Tienhoven woonde voor zijn werk in Brazilië, 
Japan en Afrika. En bezocht Namibië, Tibet, China en 
de Filippijnen. Overal kocht hij het lokale rookgerei: 
tabakspijpen maar ook waterpijpen. Bij zijn overlijden 
bleek de totale collectie aan dit museum te zijn vermaakt.
Het legaat was voor het museum een complete verrassing. 
Duco: “Ik sprak met Felix wel eens over de bestemming 
van zijn collectie. Indertijd overwoog hij veel objecten 
aan musea te vermaken in landen waar de pijpen vandaan 
kwamen. Ik beschouw het als een grote eer dat hij 
uiteindelijk besloten heeft deze unieke collectie bijeen te 
houden en ons museum heeft gekozen als eindstation.” 

Zo wordt de complete collectie toegevoegd aan het 
Amsterdam Pipe Museum, ruim 400 stuks. 
Een mooi voorbeeld van een ’tribal pipe’ is de afgebeelde 
pijp uit Tibet, waarvan de steel gemaakt is van een 
jakhoorn. Deze is van een zilveren montage voorzien en 
tenslotte opgesmukt met kleurige halfedelstenen. 
Het museum is open ma. t/m zat. 12 -18 uur.  
Gratis met Museumkaart!

Prinsengracht 488
www.pipemuseum.nl

Pure Maroc
Nieuwe Nieuwstraat 26
1012 NH Amsterdam

020-331 82 81
kevin@puremaroc.nl
www.puremaroc.nl

Hoek Lange Leidsedwars- en Leidsekruisstraat:
Van vier kanten staan de auto’s met de neuzen naar elkaar.

En niemand durft/wil achteruit. Tsja. Dan staat het vast.



Levend Water:  laat je inspireren door Viktor Schauberger en Johann Grander over de natuurlijke wijsheid van Water.
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Open Tuinen Dagen 15, 16 en 17 juni
Openingstijden: 10.00-17.00 uur

Tijdens het derde weekend van juni openen meer dan 30 tuinen van 
zowel particulieren als instellingen hun deuren weer voor het publiek. 
Dit jaar is het thema ‘tuinontwerpen’.

De tuinen achter de statige huizen van de grachtengordel vormen een oase van 
rust in de drukte van de Amsterdamse binnenstad. Vroeger waren geometrische 
figuren belangrijk omdat het vooral kijktuinen waren voor in de winter als men in 
de stad verbleef.
De laatste decennia vormt de tuin meer een eenheid met de architectuur en het 
interieur van het huis.
Tuinarchitecten als Angrid Tilanus, Arend Jan van der Horst, Piet Oudolf, Robert 
Broekema en Saskia Albrecht, hebben vele tuinen omgetoverd tot ware lusthoven.

Tickets:
Voorverkoop via de webshop van Museum Van Loon : € 18,-
Verkoop bij één van de startadressen aan de deur: € 20,00
In het entreebewijs staan alle adressen met een korte beschrijving. 
Het ticket is 3 dagen geldig
  
Startadressen:
Amnesty International, Keizersgracht 177
Cromhouthuis, Herengracht 368
Museum Van Loon, Keizersgracht 672
Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605
Huis Marseille, Keizersgracht 401
 
N.B.
De tuinen zijn helaas vanwege stoepen en trappen niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Honden en kinderwagens worden niet toegelaten.
Met uw stadspas krijgt u gratis toegang tot de Open Tuinen Dagen. De pas kan 
tijdens het Open Tuinen Dagen weekend gescand worden bij Museum Van Loon, 
waarna men een passe-partout ontvangt.
Deze actie geldt alleen voor de stadspas met een groene stip.

www.opentuinendagen.nl

2 miljoen voor groen in de buurt
Vindt u dat het groen in uw straat er een beetje 
armetierig bij ligt? Of ziet u wel een rijtje boompjes 
voor zich in uw kale straat? Of een paar vaste 
plantenbakken? 
Voor zo’n initiatief kunt u de subsidie Groen in de buurt 
aanvragen. Of u sluit zich aan bij één van de groene 
initiatieven in uw buurt.

De gemeente heeft jaarlijks 2 miljoen beschikbaar om iets 
nieuws groens in uw buurt aan te leggen. Maar ook om het 
bestaande groen op te knappen, bijvoorbeeld plantsoenen 
of parkjes. De subsidie voor groene buurtinitiatieven is 
maximaal € 5000,- per initiatief.

Daar staat wel iets tegenover: dat u en uw buren zorgen voor 
het onderhoud. Daarover en over wat er precies komt, maakt 
u  afspraken met een medewerker van het stadsdeel. En als 
het om wat grotere projecten gaat, dan moet u eerst zelf 
steun van de buren regelen. Wil iedereen wel die boompjes 
in de straat? Ook moet het groen passen bij de uitstraling 
van uw buurt én voor iedereen toegankelijk zijn. Geld voor 
het opknappen van uw eigen (gevel)tuintje krijgt u dus níet.

De roep om groen
Waar is al dat groen nou voor nodig en waarom stelt de 
gemeente hier zo veel geld voor beschikbaar? Allereerst: 
veel mensen worden blij en ontspannen van wroeten in de 
aarde en zien wat er opkomt. Door groen in de buurt ontstaat 
er bovendien sneller een buurtgevoel. Kinderen kunnen 
fijner spelen dan enkel op stenen. Maar niet alleen mensen, 
ook bijen, vlinders en vogels komen af op groen. En dat is 
goed voor de natuur. Behalve dat groen zuurstof oplevert, 
nodigt een groene buurt ook uit om te bewegen. Wat is er 
lekkerder dan een stukje wandelen, fietsen of hardlopen in 
het groen? Groen in de stad is goed voor iedereen.

De roep om groen in de stad wordt ook steeds luider, nu 
het klimaat verandert. Zomers en winters worden steeds 
wisselvalliger met meer wind en regen, hitte en droogte. 
Groen is nodig om dat regenwater op te vangen. En om de 
hitte op zomerse dagen te dempen. U kunt ook kijken wat 
er al aan groene initiatieven is in de buurt. Er is namelijk 
al heel veel. Fiets eens door de buurt en ga kijken bij die 
moestuin om de hoek. Misschien kunt u wel helpen.

Wilt u inspiratie opdoen of heeft een goed groen idee voor 
uw buurt? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Uw 
stadsdeel beslist uiteindelijk of uw groene idee mogelijk is. 

www.amsterdam.nl/groenebuurt

Meepraten via OIS en Rekenkamer
Meepraten over uw buurt kan o.a. door mee te doen 
aan de enquêtes van het Amsterdamse bureau voor 
Onderzoek en Statistiek (OIS). Dat doet regelmatig 

onderzoek onder Amsterdammers over allerlei 
onderwerpen zoals veiligheid, verkeer, het algemene 
jaarlijkse buurtonderzoek en onderzoek naar allerlei 

vormen van overlast. En nog veel meer.
Het gaat daarbij over jouw ervaringen, goed of minder goed, 

dat maakt niet uit.
Je kunt je aanmelden als panellid van het ondernemers- of 

bewonerspanel of www.ois.amsterdam.nl

Amsterdam heeft ook een gemeentelijke Rekenkamer. 
Die is onafhankelijk en onderzoekt niet alleen de 

financiën, maar ook of de gemeente haar inhoudelijke 
doelstellingen haalt. 

Ook als burger kun je de Rekenkamer benaderen met een 
onderzoeksvraag. Die moet actueel zijn en relevant voor een 

grote groep inwoners. De Rekenkamer doet jaarlijks één 
groot onderzoek onder Amsterdammers. Dat speelt rond een 

thema. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn: privacy, 
drukte en woningaanbod. 

Aanmelden: www.rekenkamer.amsterdam.nl/

Meer tips over actief lobbyen: het boekje “Lobby Lokaal” is 
te lezen op het wijkcentrum d’Oude Stadt.

Concerten in de Oosterkerk
Drie keer per maand. Meestal door (oud-)studenten 

van het Conservatorium van Amsterdam. 
Deze concerten worden naast subsidie van de 

Werkgroep Kunst & Cultuur Binnenstad mede 
mogelijk gemaakt door uw vrijwillige bijdrage.

 
dinsdag  5 juni  20:00 uur 

Tangocollectief Quinteto del Diablo
en danseres Goda Žukauskaitė

zondag 17 juni  12:00 uur
Trio Yoffi  -  Rami Koch viool

Daniela Zlatkin cello
en Jetze Dubbelman piano

vrijdag 22 juni  14:30 uur
Joanna Rotberg piano

woensdag 27 juni  20:00 uur
Henk Verhoef orgel

dinsdag 3 juli  20:00 uur
Lotte Grotholt  klarinettrio

zondag 15 juli  12:00 uur
Mark van Tongeren boventoonzang

Sinan Arat ney

vrijdag 20 juli  14:30 uur
Silvan de Smit gitaar

Iasonas Daskalakis gitaar

zondag 19 augustus  12:00 uur
Ketevan Sharumashvili  piano

Stichting Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1

www.oosterkerk-amsterdam.nl

Expositie ‘Zaanse Polders’ van Stella Burggraaf 
van 3 juni t/m 21 juli op 2 locaties, Berenstraat 21 en 41
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 17.30

Stella Burggraaf kent het Wormer- en Jisperveld van huis 
uit op haar duimpje. Dit gebied is voor haar als kunstenares 
een dankbare inspiratiebron geworden. Na de klassieke 
opleiding aan de Ruudt Wackers Academie ontwikkelde zij 
zich naar het abstracte en een herkenbaar handschrift wat 
gekenmerkt wordt door een losse schildertoets. 

De landschappen die ze in olieverf vastlegt zijn zeker geen 
fotografische registraties maar geven een impressie: de sfeer 
van drassige landjes, spiegelend water en Hollandse luchten. 
Kleuren, vlakken en vormen, daar draait het om in haar 
werk. Haar uitgangspunt is de horizon waaromheen zij haar 
eigen beeld creëert, ruimtelijk en simpel. 
Dit resulteert in geabstraheerde sfeerlandschappen. 
Door het gebruik van zachte kleuren en terugkerende, 
herkenbare patronen straalt haar werk rust uit.

Naast schilderen tekent Stella ook met houtskool. 
Bovendien geeft zij korte cursussen in haar atelier in 
Westknollendam en workshops vanaf een boot in het zo door 
haar geliefde Wormer- en Jisperveld.

www.dutch-accent.nl

90 x 90 - olieverf op doek - Stilte voor de storm

Feestelijk seizoen voor Jan Klaassen en Katrijn

De Poppenkast bestaat 125 jaar en dat gaan we vieren.
Tot en met zondag 7 oktober staat de Poppenkast weer elke 
zondag om 13:00 uur, 14:00 uur, 15:00 uur en 16:00 uur op 
haar vaste plek voor het Koninklijk Paleis op de Dam. 

Zondag 19 Augustus is er op de Dam een Internationaal 
Festival met poppenkasten uit verschillende Europese 
tradities zoals Pulcinella uit Italië en Punch and Judy uit 
Groot-Britannië. 

Van 26 juni tot 5 september is er een kleine tentoonstelling 
over de Poppenkast op de Dam in de Schatkamer van het 
Stadsarchief Amsterdam. 

www.poppenkastopdedam.nl
www.janklaassenacademie.nl

www.pantijn.nl



Met Vrede verzinnen kom je in het verbeelden van Vrede en dan blijkt dat Vrede er al is.

13Binnenk ant 82

Thuis in d’Oude Stadt (deel 3)

De Bloemgracht wordt wel eens de 
Herengracht van de Jordaan genoemd 
vanwege de verschillende deftige, 
grachtenpanden. Met zicht op de Westertoren 
is het bovendien net een plaatje. 

De gracht – tussen Prinsengracht en Lijnbaansgracht -  is 
aangelegd in de eerste helft van de 17de eeuw tijdens 
één van de grote Amsterdamse stadsuitbreidingen, de 
zogenaamde Derde Uitleg. De naam Bloemgracht komt 
van de oorspronkelijke naam van het destijds nabijgelegen 
bolwerk De Blom. Het lijkt bijna ondenkbaar, maar in 
de jaren na de oorlog lag de gracht er uiterst vervallen en 
verwaarloosd bij. Dat gold helemaal voor de drieling op 
Bloemgracht 87, 89 en 91.

Bekend onder de naam de Drie Hendrickjes, worden 
ze ook wel de pareltjes van de Jordaan genoemd. De 
drie eenvoudige 17de-eeuwse burgerhuizen zijn in 1642 
gebouwd in een traditionele stijl met bakstenen trapgevels 
en zandstenen elementen. Elk huis is 3,5 meter breed en 
11 meter lang. Ooit heeft de stad er vol mee gestaan, dat 
weten we via schilderijen.

Toen de Vereniging Hendrick de Keyser *) ze tussen 
de jaren 1927-1929 één voor één aankocht, waren ze 
gesplitst  in beneden- en bovenwoningen en was er een 
tweede ingang. Bloemgracht 91 werd in 1927 gekocht 
voor 7250 gulden. Bloemgracht 87 en 89 beide in 1929, 
resp. voor 7800 en 7750 gulden.

Behalve dat ze er slecht aan toe waren, was het 
oorspronkelijke karakter flink aangetast. Het heeft wel 
even geduurd, maar tussen 1943 en 1947 werd een 
restauratie van de panden uitgevoerd onder leiding van 

architect Jan de Meijer (1878-1950) en de toenmalige 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het leidde 
uiteindelijk tot een bijna volledige reconstructie 
van deze 17de-eeuwse huizen. Er is een vorm van 
restaureren toegepast die in de opvatting van veel 
monumentenzorgers gelijk is aan vloeken in de kerk. 
Het interieur werd op radicale wijze herzien, waarbij de 
splitsing in kleine, nauwelijks bewoonbare, eenheden 
ongedaan werd gemaakt. Die reeks ingrepen heeft de 
panden behoed voor sloop en verval. De drie ‘oudere 
heren´ - met ook nog eens drie gevelstenen uit de Gouden 
Eeuw - staan er nog steeds puntgaaf bij alsof het nooit 
anders is geweest. 
Ook voor de komende decennia wil de thans 100-jarige 
Vereniging Hendrick de Keyser dit bezit veiligstellen. Dat 
is de reden waarom de drie juweeltjes nieuwe funderingen 
krijgen. Een kostbare operatie die momenteel gaande is.
 
Vrij recent heeft de jubilerende Vereniging een boek 
uitgegeven met als titel “Huizen in Nederland. De 
negentiende en twintigste eeuw”. Het standaardwerk kent 
456 pagina’s en is uitgegeven bij Waanders Uitgevers in 
Zwolle en kost € 49,95. Vanwege het leeftijdsverschil was 
er voor de drie hoogbejaarde Hendricken in deze uitgave  
geen plaats.

©Hans Tulleners, Schrijver/journalist/monumentenzorger

*) hendrickdekeyser.nl

De mooiste 17e-eeuwse grachtenhuizen in deze werelderfgoedstad 
zijn de Drie Hendrickjes; Bloemgracht 87, 89 en 91 uit 1642.
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Spuibuurt Straatfeest  
zondag 17 juni

De BIZ-Ondernemersvereniging Spuibuurt organiseert 
alweer voor de vijfde keer het succesvolle autovrije 
Spuibuurt Straatfeest. Op deze feestdag presenteren de 
ondernemers uit de Spuibuurt (het zuidelijk deel van de 
Spuistraat, van Paleisstraat t/m Spui) en de directe omgeving 
zich aan de buurtbewoners en het publiek.
Om 12.00 uur start het met een fanfareoptocht. Het 
buitenprogramma loopt tot circa 22.00 uur. 
Naast kramen van de buurtondernemers zijn er live 
optredens op meerdere muziekpodia, diverse mode- en 
beautypresentaties, vertier voor kinderen, een boeken- & 
platenmarkt, hapjes en drankjes, kunst, straattheater en nog 
veel meer.

We nodigen de buurtbewoners en hun kinderen uit om actief 
deel te nemen aan de niet-commerciële vrijmarkt op de 
postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal waar ze hun 
spullen mogen verkopen aan het publiek. Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven als deelnemer en kosteloos een plek 
reserveren. De ondernemersvereniging zorgt voor gratis 
kramen, muziek en een goede sfeer ter plekke. Let op: Het 
aantal kramen is beperkt, vorig jaar was een succes, dus 
schrijf je zo snel mogelijk in!

Voor inschrijving voor een kraam op de vrijmarkt kun je 
contact opnemen met winkelstraatmanager Moheb Alecozy, 
telefoon 06 5255 6066,  mail: moheb@alecozyconsult.nl 

www.facebook.com/Spuibuurtamsterdam

De loodsen van de museumtramlijn moeten wijken voor woningbouw. Steun de vrijwilligers een nieuwe plek te vinden!         Reddetram.nl         www.museumtramlijn.org

Op 22 juli gaat de NoordZuid-lijn open voor het publiek.                         Fotograaf Rob van den Heuvel geeft alvast een verstilde impressie.

Betty Asfaltcomplex
NZ Voorburgwal 282

Rondom het Rembrandtplein (7 en 8 juni)
Dit is een nieuwe Nederlandse musical gebaseerd op het 
ware leven van revueartiest Frits Schakels en speelt zich 
af eind jaren ‘20 van de vorige eeuw. Schakels reisde met 
zijn eigen revuegezelschap door heel Nederland, maar 
kwam altijd thuis in Amsterdam. Daar speelde hij zijn 
voorstellingen vooral op en rondom het Rembrandtplein. 
Frits was heimelijk homoseksueel. Om de schijn op te 
houden trouwde hij met de lesbische artieste Marie.
Met: Frank Sanders, Petra Laseur, Robin van den Heuvel, 
Christian Seijkens en anderen. Regie: Eddy Habbema 

Open B.A.C.
De wekelijkse ‘Open B.A.C.’ is een spannende en 
afwisselende avond waar u in intieme setting kennis 
maakt met de eerste try-outs van jong en oud talent. Een 
muzikaal combo o.l.v. Vera Marijt begeleidt de artiesten. 
De Open B.A.C wordt elke dinsdag gepresenteerd door 
een andere presentator en de verschillende optredens duren 
max. 15 minuten. Dinsdag 5 juni presenteert Ivo de Wijs. 
Presentatoren van de afgelopen twee jaar waren o.a. Dolf 
Jansen, Brigitte Kaandorp, Lenette van Dongen, Margot 
Ros, Erik van Muiswinkel, Paul Haenen en Hetty Heijting.
 
Abels Americanana
De maandelijkse bonte roots muziekavond van Abel de 
Lange. Muziek en literatuur gaan hier hand in hand. 
Op 20 juni begeleidt The Bayou Mosquitos, de band van 
Abel gast Jaap Boots

www.bettyasfalt.nl



De kluts kwijt?   Kijk eens op amsterdam.nl/gevondenvoorwerpen!  En ja, hoera... vergeet dan niet 10% ‘vindersloon’  aan te bieden.

BUURT ZES

Tussen Leidse- en Prinsengracht, 
Westermarkt, Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, Rokin, 
Munt, Singel, Koningsplein en 
Herengracht
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Stadsdorp Gracht en Straatjes bestaat dit jaar 
5 jaar en viert in september het eerste lustrum.

Naast de vele clubjes die door de leden (inmiddels 170) 
zijn gestart, zijn er buurtborrels en koffie-ochtenden waar je 
zonder afspraak kunt aanschuiven. Dit geeft voor aspirant 
leden ook de gelegenheid om eens kennis te maken met 
het stadsdorp. Tijdens deze bijeenkomsten komen nieuwe 
initiatieven tot bloei. 
Recent werd door een groepje een reanimatiecursus 
georganiseerd. Ook willen we onderzoeken waar in onze 
buurt AED-apparaten beschikbaar zijn. Deze zomer is er 
weer een open tuinenmiddag, die niet bezocht wordt door 
de vele dagjesmensen die Amsterdam bezoeken, maar 
uitsluitend vóór en dóór stadsdorpers. Een hele leuke manier 
om buurtgenoten te leren kennen. Een reden te meer om lid 
te worden. Vrijblijvendheid staat voorop, maar door deel te 
nemen aan activiteiten vergroot je je sociale netwerk in de 
buurt. Het initiëren van nieuwe ideeën, ook kleinschalige 
activiteiten zijn welkom. Het gaat om plezier met elkaar in 
de buurt. Bouw aan je eigen sociale netwerk en dan komt de 
zorg voor elkaar vanzelf.
Meer informatie op: 

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

Branchering
Het lijkt niet lang te duren tot “winkelier” toegevoegd 
gaat worden aan de lijst met uitgestorven beroepen. 
Wat ik heel erg jammer zou vinden. Elke goede en 
betrokken winkelier is een steunpilaar van onze stad!

Branchering is een chique woord voor een veelzijdig 
winkelaanbod. Een dam tegen de oprukkende 
eenzijdige vreetcultuur! De gemeente, een enkele 
belangenorganisatie en een paar marktpartijen maken 
zich daar sterk voor. Hele straten en buurten zijn al ten 
prooi gevallen aan (al dan niet malafide) investeerders en 
pandjesmelkers voor wie die stad slechts wingewest is 
voor snel geld. Zij bepalen dat in die straten niets anders 
te koop is dan eten.

Dus maar eens een beeld geschetst van mijn ideale 
winkelstraat. Die heeft brede stoepen en nauwelijks 
terrassen; parkeergelegenheid voor fietsen waar 
eerst auto’s stonden. Winkels waar ik graag mijn 
boodschappen doe:

- onafhankelijke boekwinkel 
- winkel met rookwaar, kranten en bladen
- kinderboekwinkel
- kantoorboekhandel met postfunctie
- kringloopwinkel, bric-a-brac
- Fournituren, knopen en wol
- IJzerwaren, gereedschappen, klusbenodigdheden
- stomerij, kledingreparatie
- spelletjeswinkel, ook met hobbymaterialen: verf, 
  vliegers, etc.
- feestartikelen
- muziek: platen, CD’s, muziekinstrumenten
- dierenwinkel
- lampen en elektra benodigdheden
- drogist
- apotheek
- planten-/ bloemenwinkel
- computer-, foto-, telefoon- en elektronicazaak 
  incl. reparaties
- lijstenmaker, pasfoto’s, fotografie 
- opticien
- kledingwinkel dames
- kledingwinkel heren
- kledingwinkel kinderen
- kapper
- afvalpunt voor klein chemisch afval
- afhaalpunt voor pakketjes met koelruimte voor voedsel
- warme bakker
- Franse bakker
- comestibles
- ambachtelijke slager, evt. ecologisch
- vishandel
- kaaswinkel à la Kef
- Islamitische vlees-/groentewinkel
- een (niet-‘blauwe’) kruidenier/supermarkt
- 1 café, terras tot max. 23 uur 
- 1 restaurant, terras tot max. 23 uur
- plastic afval bak
- glasbak
- kledingbak
- papierbak
- inpandige fietsenstalling & reparatie

In de omgeving:
  
- cursuscentrum en ontmoetingspunt voor bewoners
- HEMA
- Blokker
- huisartsen, gezondheidscentrum
- fysiotherapie met fitness
- buurtzorg kantoortje
- orthopedische hulpmiddelen
- schoonheidsspecialist(e)
- (medisch) pedicure

amsterdammeren

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel
donderdag 7 juni, De Rode Hoed

Gebiedsteam West organiseert twee keer per jaar 
gesprekken voor bewoners, ondernemers en instellingen 
die mee willen denken over de toekomst van hun buurt.

Samen praten we over wat er speelt in de buurt, hoe we 
de toekomst van de buurt zien en bespreken we of er 
onderwerpen zijn die prioriteit moeten krijgen.
Het gebiedsteam is de hele avond beschikbaar om u te 
woord te staan. Per buurt staan enkele onderwerpen centraal. 
Aan verschillende tafels zijn betrokken deskundigen 
aanwezig die informatie geven over deze onderwerpen. 
Met hen kunt u natuurlijk ook in gesprek. 
Tijdens het buurtgesprek is er ook gelegenheid om wat te 
eten en drinken. In verband met de catering vragen wij u 
zich aan te melden.

Van 17:00 – 20:00 uur Inloop buurtgesprek
Vanaf 18:00 uur Hapje en drankje
19:30 – 20:00 uur Borrel

amsterdam.nl - zoeken op: nieuws stadsdeel Centrum

Zomer 2018

Sportschool verdriet
 
Sinds januari 2017 bezoek ik na mijn fietsongeval 
regelmatig de sportschool om de spieren weer op hun 
vroegere peil te krijgen. Daar ontmoet ik veel lotgenoten, die 
door een roekeloze mede fietser of automobilist omver zijn 
gereden, zonder zelf aan het ongeval schuld te hebben. 
Het gaat om actieve weggebruikers van alle leeftijden. 
De gevolgen van een val na een fractuur (wintersport) of 
knieoperatie is rampzalig. Het is bijna nooit mogelijk de 
dader te achterhalen, want deze maakt zich uit de voeten per 
auto of fiets. De omstanders helpen je maar de dader gaat 
er van door. Beleefdheid bestaat niet en je moet wel echt 
blijven liggen als een obstakel voor het verkeer voordat de 
politie komt.

Er zijn op de sportschool twee groepen van slachtoffers: 
slachtoffers door mede weggebruikers of slachtoffers door 
loszittende tegels of gladde hardstenen stoepranden. 
Voor de stoepranden is de gemeente verantwoordelijk. 
Bewoners hebben daar bij de aanleg tijdens de inspraak al 
voor gewaarschuwd. Het mocht niet baten. Dan is er nu 
een derde groep bij gekomen: de toerist, die onverwacht 
oversteekt en daardoor slachtoffers maakt. Ze hebben totaal 
geen begrip voor de bewoners die in de Binnenstad lopen. 
Zij zijn altijd ‘on the wrong time’ en ‘the wrong place’ 
 

UW

Händel en Copland in Engelse Kerk 
Zondag 17 juni 15.15 uur, Engelse Kerk, Begijnhof

Plantagekoor en Vocaal Ensemble Amadeus 
zingen de bijzondere en weinig uitgevoerde 
Anthem for the Funeral of Queen Caroline 
van Georg Friedrich Händel in één concert 

samen met de Old American Songs 
van Aaron Copland.

Een concert met een prachtig en heel verschillend koor, 
zonder solisten, maar bij Händel een uitzonderlijk grote 

instrumentale bezetting. 
Dirigent  Bert ’ t Hart; violiste Ruña ’t Hart.

 € 15 (in voorverkoop € 13), Kinderen tot 12 jaar gratis 

www.plantagekoor.nl; www.ercadam.nl

Niet voor het eerst moet straatmeubilairplaats maken voor 
de uitbreiding van een terras. Hier op de Spuistraat vlak 
voor het Spui moeten 5 altijd volgeparkeerde fietsnietjes 

plaats maken om nog een enigszins acceptabele loopruimte 
over te houden na de vergunning om het terras te vergroten 

van (eerdere overtreder) Spuistraat 299.

Opeens een prachtige blauwe bloem die zich omhoog 
heeft gewerkt tussen het grijze hardsteen. Het is vlakbij 
het Italiaans Cultureel Instituut een ‘Italiaanse Ossetong’ 
of wetenschappelijk benoemd de Anchusa Italica. 
De bloemen zijn eetbaar. Ze smaken ietsje bitter en 
kunnen in ijsklontjes worden ingevroren voor de winter. 
Het blauw van deze bloem verdrijft een regenachtige 
zondag middag. Als plant die voor het jaar 1500 naar 
Nederland is gekomen is het een ‘Stinsenplant’.

UW

Naast het Italiaans Instituut

BegijnhofCTvM 2018



Leven duur? Dood kost pas echt wat!  Zie: budgetuitvaartamsterdam.nl of lijkwade24.nl
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Gratis advies brandveiligheid
Sirenes, veel sirenes. Een politie megafoon herhaalt 
continu dat alle bewoners onmiddellijk hun huis moeten 
verlaten. Ramen en deuren sluiten.

Slaapdronken stap ik uit bed en trek snel een broek aan over 
mijn nachthemd. Heel vaag ruik ik brandlucht. Slippers aan 
en meteen de trap af, de straat op. Het is kwart voor 7 op 
zaterdagochtend 21 april. 
Er staan minstens 6 brandweerauto’s verdeeld over de 
Spuistraat en het Singel. De grote uitslaande brand zit er 
tussen: in de opslagplaats voor fietstaxi’s of het kantoortje 
erachter. Bij de bakker onder mij zijn koffie, thee en 
broodjes ruim voorradig en ik ontmoet bekende en nog 
onbekende straatgenoten, sommigen in pyjama. 
Het is gelukkig goed afgelopen: niemand is gewond geraakt. 

Een paar dagen later loop ik in de steeg een paar 
brandweermannen tegen het lijf. Over de oorzaak van de 
brand is nog niets bekend, maar ze maken wel meteen 
reclame voor de gratis woningbezoeken van de brandweer. 
Op afspraak komt een brandweerman/-vrouw langs en krijg 
je advies op maat over brandveiligheid in jouw huis. 
Het is niet de bedoeling om zaken af te keuren, wèl om tips 
te geven. En een gratis brandmelder!

Afspraak maken via 020-555 6000 (evt. inspreken) of mail:
 samenbrandveilig@brandweeraa.nl

On Balans 
Uit Gebiedsplan 2018 voor Centrum West, 
vastgesteld op 30 januari 2018

“In 2018 wordt extra handhaving ingezet voor de 
handhaving van het besluit van 5 oktober 2017 om in het 
centrum geen nieuwe winkels meer toe te staan waarvan 
het aanbod alleen op toeristen is gericht. Voorbeelden 
hiervan zijn ticketshops, fietsverhuurbedrijven en attracties. 
Ook beperkt het stadsbestuur het aantal winkels dat eten 
voor directe consumptie verkoopt, zoals ijs en andere 
zoetigheden. Bij meldingen wordt direct handhavend 
opgetreden.”

* Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat een 
toeristenwinkel (stroopwafelzaak in de Gasthuismolensteeg) 
máánden na meldingen nog steeds open is? Geopend ná 
5 oktober 2017, het ingaan van het verbod op toeristische 
winkels.
* Ondanks een mondelinge toezegging van onmiddellijke 
aanpak, ook al 2 maanden geleden, heeft een nieuwe 
(verboden) toeristische bonbonzaak op de Nieuwezijds 
Voorburgwal nog steeds stoelen en 2 tafeltjes achter in zijn 
zaak staan. Sluiting lijkt al helemaal niet aan de orde!
* De dierenwinkel op de Antoniesbreestraat heeft nu ook al 
een gemengde functie: 4 kaartenmolens en een wandje ook 
met ansichten. (eigenaar en verhuurder: de gemeente!!)
* verkoop van gemeentepanden aan de hoogste bieder 
en niet de beste: degeen die zorgdraagt voor balans en de 
winkeliers wèl handhaaft op ongewenst gedrag!! 

Trend
Hoe is het mogelijk dat café’s zich kunnen vermommen als 
‘hamburgerrestaurants’ en dan alsnog terrassen met zeer 
ruime openingstijden krijgen. 
Van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s nachts in de weekenden! 
Welke Amsterdammer heeft genoeg aan 4 uur slaap?

Meld je onbalans via post@binnenkrant.nl

 Huis Marseille 
9 juni - 2 september

The 3rd House Owner

Huis Marseille dankt zijn naam aan de Franse koopman 
Isaac Focquier die het liet bouwen, er woonde en het zijn 
naam gaf. De derde eigenaar-bewoner was de weduwnaar 
Wouter Valckenier, een schoonzoon van de rijke Louys Trip. 
Hij liet zich schilderen in een Japanse kimono. 
De band van de 1e eigenaar met Marseille en het bewogen 
leven van Valckenier vormen de inspiratie voor de Japanse 
kunstenares Chikako Watanabe en haar associatieve 
multimedia installatie. 

Amsterdams Spul

Op 12 meter onder Damrak en Rokin ligt de Amstel, 
de oude slagader van de stad. In negen jaar tijd heeft 
Monumenten en Archeologie 700.000 vondsten kunnen 
opgraven omdat mensen in alle tijden de gewoonte hebben 
om afval in het water te gooien. Harold Strak maakte van 
deze uiteenlopende, alledaagse objecten 35.000 opnamen. 
Uiteindelijk staan 15.000 foto’s afgebeeld in “Spul”, de 
omvangrijke catalogus van archeologische vondsten die 
wordt uitgebracht bij de opening van de nieuwe Noord-
Zuidlijn. Deze tentoonstelling toont een selectie uit die 
waterval aan spullen. 

Keizersgracht 401
Open: 11-18.00 uur, maandag gesloten

www.huismarseille.nl

Zoekplaatje: Waar zit de Rasphuispoort?

Nieuwe Zijde Noord - inspraak start eind mei
Op 27 maart was er een informatieavond over de 
plannen van de gemeente voor het noordelijk deel van de 
Nieuwezijds Voorburgwal. 
Eind mei start de inspraak die 6 weken loopt.

Wensen uit de buurt volgens het verslag:
• Meer groen, liefst niet alleen bomen.
• Betere verlichting, vooral op de trottoirs. Zowel de 
ervaring van mensen uit de buurt als lichtonderzoek wijzen 
uit dat het (te) donker is op de trottoirs.
• Oplossing voor het afval en vuil op straat.
• Bereikbaarheid, aandacht voor laden & lossen en parkeren.
• Overlast fietsparkeren en scooters, met name op de stoep 
en in de stegen.
• Oversteekbaarheid verbeteren.
• Bankjes/zitplekken: dit is niet door iedereen genoemd, 
sommige mensen verwachten overlast van bankjes.
Daarnaast zijn er wensen om van de Spuistraat een 30km- 
straat te maken. Dit is ook een wens van het stadsdeel. 
Dat bekijkt of er middelen zijn om dit op (korte) termijn 
te regelen. Tijdens de inspraakperiode kun je bezwaar 
maken tegen de uitgangspunten en tevens aanvullingen en 
suggesties indienen.

Nieuwe Zijde Zuid
De 4e en laatste klankbordbijeenkomst over het 
zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal is op 
donderdagavond 31 mei a.s. in het Betty Asfalt Complex, 
Nieuwezijds Voorburgwal 282. 
Inloop vanaf 19 uur, start 19.30 uur. 
De volgende thema’s komen aan de orde: materiaalgebruik 
(bestrating en meubilair), verlichting, groenplan en 
terrassenplan. Hierna ronden de ontwerpers het maaiveld-
ontwerp af, mede op basis van de input tijdens de 
klankbordgroepen. Begin juli presenteert de gemeente dit 
ontwerp aan de buurt. Na de zomer nemen de deelraad en de 
gemeente een besluit over het definitieve ontwerp.

Terrassenplan
De inspraak over het terrassenplan is deze zomer, startdatum 
nog onbekend. Het terrassenplan wordt NIET aan de hele 
buurt gepresenteerd. Het sluipt er nu een beetje tussendoor 
tijdens allerlei vakantieperiodes. De gemeenteraad heeft bij 
de Nota van Uitgangspunten gesteld dat het moet uitgaan 
van de huidige terrasvergunningen. Uitbreiding van de 
horeca is alleen toegestaan bij voldoende draagvlak. 
Het is juist de bedoeling dat dit stukje stad een rustige 
oase blijft. Wees alert op dit terrassenplan want, de horeca 
kennende, zullen de meesten willen uitbreiden of iets nieuws 
beginnen!

Aanmelden voor deze 4e bijeenkomst van de 
klankbordgroep via d.meiboom@amsterdam.nl
Meer info en inspraak: 

amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds-aanpak/

Een prachtig moment, Japanse visuele poëzie

‘Wabi sabi’ is het gemeenschappelijke kenmerk van de 7 
exposerende Japanse fotografen. Kort samengevat staat dit 
begrip voor schoonheidsbeleving van serene aandacht voor 
eenvoudige dingen en het patina van de tijd. 
Naast serene rust speelt ook de verbeelding met gevoelens 
van beklemming. 

Uit de serie Nami (2004) van Syoin Kajii (Niigata, 1976)

Dierenwinkel !?

Gasthuismolensteeg 3



www.amsterdam.nl/centrum-oost/
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Huurverhoging 2018
De meeste huurders hebben eind 
april een huurverhogingsvoorstel van 
hun verhuurder ontvangen met als 
ingangsdatum 1 juli 2018. 

Voor inkomens t/m € 41.056 geldt een 
maximale verhoging van 3,9% (inflatie 
+ 2,5% opslag). Huishoudens met 
een inkomens vanaf € 41.056 kunnen 
maximaal 5,4% aangezegd krijgen. 
Wel moet de verhuurder een verklaring 
van de Belastingdienst meezenden. Bij 
geliberaliseerde huurcontracten, check uw 
huurcontract. 
Bezwaar maken tegen de huurverhoging 
kan nog tot 1 juli. Lees meer in het !WOON 
magazine dat in heel Amsterdam huis aan 
huis verspreid is. Deze is ook te downloaden 
via onze website, of af te halen bij de 
kantoren van stichting !WOON. U kunt ook 
een huurverhogingscheck doen op www.
huurverhoging.nl. Uiteraard kunt u met al 
uw vragen over de huurverhoging terecht 
bij het huurteam en inloopspreekuur van 
stichting !WOON.

Achterstallig onderhoud
Onderhoudsklachten kunnen uw 
woongenot aardig verstoren. 
Gelukkig is daar wat aan te doen. 

Als uw verhuurder weigert klachten te 
verhelpen, dan 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. Bel stichting !WOON 
voor een afspraak of kom langs op ons 
woonspreekuur.

Eindafrekening servicekosten
Elke verhuurder is wettelijk verplicht 
om jaarlijks een eindafrekening 
te verstrekken ten aanzien van de 
bijkomende kosten, ook wel servicekosten 
genoemd. 

Het bedrag dat maandelijks betaald 
wordt door de huurder geldt namelijk als 
voorschotbedrag. Zo dient de verhuurder 
aan de hand van facturen aan te tonen 
wat de werkelijke kosten waren. Vooral 
bij gemeubileerde verhuur worden te 
hoge bedragen in rekening gebracht. 
De verhuurder heeft na afloop van het 
kalenderjaar 6 maanden de tijd om een 
eindafrekening te verstrekken. Doet de 
verhuurder dat niet, of stemt de huurder 
niet in met de eindafrekening, dan kan een 
procedure overwogen worden. Dat kan tot 
30 maanden na afloop van het kalenderjaar.  
Voor meer informatie over servicekosten 
kunt u terecht bij stichting !WOON. 

Bel of kom langs op ons spreekuur
Voor alle vragen over huren, wonen 
en VvE aangelegenheden kunt u elke 

woensdag van 14-17 uur en van 19-20 uur 
terecht op het woonspreekuur, 

Recht Boomssloot 52. 

U kunt ons ook bellen op 020-523 0130. 
E-mail: centrum@wooninfo.nl 

website: www.wooninfo.nl

Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer    14 020

Voor: o.a.  Reiniging, Grofvuil, 
Fietswrakken, Storing 
straatverlichting, Fout geparkeerde 
auto’s en touringcars

Woonfraude 
• illegale verhuur/ illegale bewoning • een 
woning die al lang leegstaat • een wietplantage 
of drugshandel in een woning • prostitutie 
in een woning • overlast door particuliere 
vakantieverhuur
Kunt u melden via 14 020:
•    maandag t/m woensdag van 9-17 uur
•    donderdag en vrijdag van 9-22 uur
•    zaterdag en zondag van 14-22 uur
U wordt dan direct doorverbonden met een 
handhaver. 

Overlast personen op straat 
(schreeuwen, plassen, etc) 
Kunt u melden via 14 020. 
Met wat geluk wordt u doorverbonden 
naar de meldkamer van Handhaving 
en Toezicht. Daar wordt gekeken of er 
handhavers ter plekke zijn die direct op het 
probleem af kunnen gaan. 

WIJZIGING Melden van overlast te 
water

Overlast van boten en/of mensen vanaf het 
water moet je sinds kort melden via 14020. 

Dit is nieuw. Helaas gaat het niet meer 
via Waternet, die zo nodig meteen kan 
uitrukken en die verstand van boten en 

vaarroutes heeft. 
Nu hang je eerst minutenlang aan de 

telefoon eer een melding doorgegeven 
wordt, áls dat al gebeurt. 

Invullen van het formulier kan ook maar 
dat kost al gauw een kwartier! 

Het doel van deze klachten is volgens 
de gemeente het in kaart brengen 

van knelpunten. Over handhaven en 
maatregelen geen woord! Maar ja dat kan 

dan ook niet meer …
De gemeente op internet: “Hebt u last van 

harde muziek op een boot? Of van een 
boot die te hard vaart? Meld het dan bij 

de gemeente Amsterdam. Met uw melding 
brengt de gemeente in kaart waar de 

meeste overlast is.”
Het is maar dat u het weet: 14020. 

Dag en nacht (zeggen ze).

Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in 
hun eigen gebied spelen. Zij zijn voor bewoners en ondernemers het eerste 

aanspreekpunt voor vragen en wensen.

Bewustwording tegen ouderenmisbruik

Jaarlijks is er in juni internationaal aandacht 
voor het signaleren, stoppen en voorkomen van 
ouderenmishandeling. 
Ook in ons werkgebied zijn er ouderen die te 
maken krijgen met ouderenmisbruik gepleegd 
door familie, buren of verzorgers.

Op 18 juni is er een bijeenkomst voor 
professionals, vrijwilligers en actieve bewoners 
die met en voor ouderen werken en iedereen 
die belangstelling heeft voor het onderwerp. 
Met informatie over de verbetering van de 
communicatie tussen dementerende oudere en 
de mantelzorger, bescherming tegen financieel 
misbruik, de inzet van het vlaggensysteem voor 
het signalen en bepalen van ouderenmishandeling 
en voorbeelden van goodpractice in de aanpak van 
misbruik. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met 
Dance Connect en vindt plaats in de Zilverentoren, 
naast het Centraal Station. 

Aanmelden kan bij dian.mekkes@centram.nl

Voor zang liefhebbers, uit verleden, heden en toekomst, van 
(koor-dirigente) Barbara Wessel is er op zaterdag 7 juli de 
afronding van het seizoen met zingen rond een kampvuur, 

vanaf 9 uur ‘s avonds. Nog bij daglicht, studeren we de liedjes 
in, daarna zingen we ze voor de sterren in het donker.
Wel eerst aanmelden: info@ movingthroughmusic.nl

www.movingthroughmusic.nl

Nyingma
Reguliersgracht 25

di 29 mei 20.30-21.45 uur 
Volle Maan Mantra *

Buddha’s Enlightenment Day
 

za 2 juni 10.00-13.00 uur
Workshop Meditatie
‘Meditatie Volhouden’

 
za 16 juni 10.00-13.00 uur
Workshop Kum Nye Yoga

‘Vreugde van Zijn’
 

do 28 juni 20.30-21.45 uur 
Volle Maan Mantra *

 
vr 27 juli 20.30-21.45 uur

Volle Maan Mantra *
 

* aanmelden niet nodig
 

Inschrijven en informatie: 
www.nyingma.nl

Buurt Zes Guido Kuijvenhoven 06 8362 4579   g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
  Rinke Oostra             06 1264 1995   r.oostra@amsterdam.nl

Disclaimer: De inhoud van dit blad is met de meeste zorg samengesteld. 
Toch kan de informatie onvolledig of onjuist zijn. 

De Binnenkrant sluit elke aansprakelijkheid dienovereenkomstig hierbij uit.

• Sociaal Loket   020-255 2916

• Veilig Thuis  0800-2000

• Horecaoverlast  020-421 4567

• Wmo Helpdesk  0800-0643

• Financiën  020-255 2912

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Werk en Inkomen 020-252 6000

• Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911
Met de app van verbeterdebuurt.nl 
is het mogelijk om met je telefoon een 
melding openbare ruimte te doen bijv. over 
zwerfvuil of straatverlichting.
 Digitale meldingen openbare ruimte:

www.amsterdam.nl/mor

Postcode 1017 Nana de Loor            06 1259 3194    n.de.loor@amsterdam.nl
  Tim Bunink               06 2317 9249    t.bunink@amsterdam.nl
  Rosa Hoogstraten      06 2269 3084    r.hoogstraten@amsterdam.nl

Postcode 1011 Marije Willems           marije.willems@amsterdam.nl
  Eefke van Lier              06-1249 6948     eefke.nan.lier@amsterdam.nl

Actuele informatie en contactgegevens van de gebiedsmakelaars. 
www.amsterdam.nl/centrum-west/




