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Zie hoe de stad zich spiegelt in water:

Wijkcentrum
d’Oude Stadt
is verhuisd
Het wijkcentrum d’Oude Stadt sluit haar deuren in
de Nieuwe Doelenstraat 55 na meer dan 30 jaar.
Zoals bekend was de huur opgezegd.
Afgelopen weken zijn vrijwilligers druk bezig
geweest met inpakken van de spullen.
Na maandag 27 augustus gaat daar de deur dicht.

Nieuw adres
Het had niet veel gescheeld of we hadden op
straat gestaan, maar we hebben een andere ruimte
gevonden in de Kerkstraat 123.
Die moet eerst opgeknapt worden. Pas dan kan die
nieuwe ruimte weer functioneren als kantoor en
vergaderruimte voor bewoners in het centrum.
Houd onze website in de gaten voor de datum
waarop u weer terecht kunt.
Daar vindt u ook hoe u d’Oude Stadt kunt helpen
en d’Oude Stadt u. Zie: www.oudestadt.nl
Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)

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

Oosterdok

overal inspirerende zelfreflectie!

Oproep aan actieve bewoners:

Verkiezing Wijkraad
Wijkcentrum d’Oude Stadt organiseert op maandag 5
november de verkiezing van een nieuwe Wijkraad.
Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid in uw buurt
en de stad en bijdragen aan de activiteiten van d’Oude
Stadt? Meld u aan als kandidaat.
Of wilt u alleen stemmen?
d’Oude Stadt faciliteert bewoners om zich in te zetten
voor het woon- en leefklimaat in hun buurt. d’Oude Stadt
ondersteunt bewoners om invloed uit te oefenen op het
beleid van de instanties die de beslissingen nemen. Denk
daarbij aan onderwerpen als wonen, milieu, de leefsituatie,
inrichting openbare ruimte, het bestrijden van overlast,
enzovoorts. De Wijkraad bepaalt de prioriteiten.
Wijkraad: van, voor en door bewoners
d’Oude Stadt wordt geheel gedragen en bestuurd door
vrijwilligers die het woon-, werk- en leefklimaat in hun
buurt willen verbeteren. Het bestuur bestaat uit maximaal
21 wijkraadsleden, drie uit elk van de zeven buurten in het
werkgebied (zie kaartje). De wijkraad komt ca. 9 keer per
jaar bijeen (eerste maandag van de maand van 20 - 22 uur).
De zittingsduur van de wijkraad is drie jaar.
In november wordt in een vergadering met alle
belangstellenden uit de buurten een nieuwe wijkraad
gekozen. Men kan alleen stemmen op kandidaten uit de
eigen buurt. Eén of twee maanden later kiest de nieuwe
wijkraad uit zijn midden een dagelijks bestuur.
Kandidaten gezocht
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners die van
hun buurt en de stad houden, die samen met bewoners in
andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad
in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met
andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een
positieve kritische blik.

Aanmelden
Wilt u meewerken aan de leefbaarheid in uw buurt en
de stad, en bijdragen aan de doelstellingen van d’Oude
Stadt? Aarzel dan niet om u kandidaat te stellen. Ga naar
www.oudestadt.nl. Daar vindt u meer informatie en een
aanmeldformulier. Doe dit vóór 21 oktober.
Betrokkenheid bij of lidmaatschap van buurtverenigingen of
stadsdorpen zijn geen beletsel, integendeel.
Stemmen
Wilt u zich niet kandidaat stellen, maar wilt u wel aanwezig
zijn om mee te beslissen wie voor uw buurt in de wijkraad
komt? Meldt u zich ook daarvoor aan, in verband met de
ruimte. Ook vóór 21 oktober via www.oudestadt.nl.
Doet u zelf niet aan internet of email? Vraag buren,
vrienden, familie om hulp.
Tijd en plaats van de verkiezing worden t.z.t. op de
website bekendgemaakt.
www.oudestadt.nl

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

020-638 22 05
wijkcentrum@oudestadt.nl
www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/
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September: 3 , 9 , 17 , 23 Herfst-Equinox, 25 

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
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Oktober: 2 , 4 Dieren, 9 , 16 , 24 , 28 Wintertijd, 31  Halloween

Benefiet concert in de Mozes en Aäronkerk op 5 september
Deze zomer speelde pianiste Frederique Lucanet elke woensdag van 12:15-12:45 in de Mozes en Aäronkerk het
24preludia-programma. Eerste een prelude van Bach en daarna een eigentijdse prelude gemaakt op verzoek van
Lucanet naar aanleiding van die Bach-prelude door Louis Andriessen, Boudewijn Tarenskeen, Gijs van Dijk,
Maarten van Norden en vele andere Amsterdamse componisten.
Deze gratis toegankelijke concerten
werden goed bezocht en konden
doorgaan dankzij een subsidie van
de Gemeente Amsterdam.
Als afsluiting is er een
benefietconcert op 5 september
van 12:15 - 13:00.

CTvM 2018

A.S. Onderwijzerhof

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 13 september, 11 oktober
& 8 november 20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom
www.bewonersraad1011.amsterdam

U kunt dan een moderne prelude
kiezen die u nog eens wilt horen.
De componisten zijn zelf
ook aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Toegang voor dit unieke concert is
€20 (alleen contant).
www.24preludia.nl

Huis De Pinto

kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil,
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.

Huis De Pinto pakt uit met vioolweek

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en

Van 7 september tot 12 september staan violen centraal
in Huis De Pinto. Er is een programma voor jong en oud
met live optredens, lezingen en documentaires.
Vrijdag 7 september 20.15 uur
Cosima Soulez Larivière speelt haar nieuwe repertoire met
onder meer Bach en Hindemith.

Jubileum Splendor
Op 21, 22 en 23 september viert Splendor het
vijf jarig bestaan met bootconcerten, muziek
vanaf buitenpodia en huiskameroptredens bij
buurtbewoners. Uitgevoerd door topmusici.
De groep van 50 muzikanten, ondersteund door bijna 1200
leden en 50.000 bezoekers, is in die vijf jaar uitgegroeid tot
een uniek fenomeen in de wereld van de muziek.
Toen de oprichters van Splendor destijds het leegstaande
badhuis op het Uilenburgereiland een nieuwe toekomst
gaven was het uitdrukkelijk ook de bedoeling iets unieks
voor de buurt te betekenen. Een muziekwerkplaats en
onafhankelijk podium waar het experiment centraal staat,
gedragen door musici die zich op een bepaalde manier
verwant voelen en door vrienden om hen heen. Splendor
ging en gaat dwars door alle muzikale genres heen. Het is
een collectief van alle generaties die elkaar inspireren, met
elkaar delen en talent laten bloeien.
Vrijdag varen 25 topmusici op 8 boten in een parade van
miniconcerten rond het Uilenburgereiland. Met optredens
die ‘typisch Splendor’ zijn: een kopertrio onder leiding
van tubavirtuoos Dave Kutz of stevige powerpop van Ciao
Lucifer, waarachter Marnix Dorresteinen Willem Wits
schuilgaan. En veel meer.

Zaterdag 8 september 15.00 uur
In kader van de Open Monumentendag belicht Simon Kuin
de Nederlands-Portugese betrekkingen.
Zaterdag 8 september 16.00 uur
Expositie en Open Podium onder de titel ‘Bouw de
Boventoon’ met vioolbouwers uit de buurt.
Zaterdagavond 8 september 20.15
Documentaire Sitka. Deze hartverwarmende documentaire
gaat over liefde voor muziek. In een vissersplaatsje in
Alaska komen al veertig jaar lang de beste musici van de
gehele wereld bij elkaar om voor de plaatselijke bevolking
te spelen.
Na afloop volgt een panelgesprek met medewerking van
Christiaan Bor en Matthieu Besseling.
Hierna treedt opkomend talent Sào Soulez Larivière op.
Zaterdagavond 8 september 21.30 uur
Recital van Sào Soulez Larivière. Hij speelt onder meer
werken van Bach, Reger en Hindemith.
Zondag 9 september 10.30 uur
Koffieconcert in samenwerking met het Conservatorium van
Amsterdam. Programma volgt.

Zondag 9 september vanaf 14.00 uur
Vergeten Muziek met lezingen en optredens in het kader van
de Open Monumenten Dag en de Europese dag voor Joods
Cultureel Erfgoed.
Zaterdagavond komen alle stijlen van Splendor aan bod in
Lezing, informatie en documentatie door Eleonore Pameijer.
een optreden met meer dan 50 musici, die te horen zijn vanaf
Ursula Schoch (viool) en Eleonore Pameijer (fluit) spelen
balkons, op daken of vanuit een raam. En twee podia. Op het
muziek uit de jaren ‘20 en ‘30 van de door nazi’s vervolgde
programma: een vergeten juweel uit de geschiedenis van de
componisten Samuel Schuijer, Geza Frid en Leo Smit.
barokopera, maar ook de zomerfestivalhit ‘Dolly Parton’. En
iets eigenzinnigs met David Dramm, countrymuziek en Burt
Maandag 10 september 20.15 uur
Bacharach.
Pintotonics n+1. In kader van de Viooldagen een speciaal
optreden van het Maya Felixbrodt op altviool.
Zondag: 15 huiskamerconcerten. Splendor laat in
Zij speelt samen met Henk Zwerver op gitaar en Ziv
huiskamers en bedrijfspanden unieke combinaties tot
Taubenfeld op basklarinet. Verder is er een fascinerend sololeven komen. Wat slagwerker/componist Bart de Vrees
optreden van George Hadow op slagwerk.
gaat doen in de lokale metaalwerkplaats kan niet anders
dan verrassend zijn, maar niet minder verrassend dan wat
Maandag 10 september, dinsdag 11 september en
Nora Fischersamen met Tony Roe en duo Maarten Ornstein
woensdag 12 september:
(saxofoon) en Mike Fentross (luit) laten klinken.
Diverse activiteiten voor de jongeren in de buurt.
Meer informatie over Slendor en het programma vindt u op:
www.splendoramsterdam.com

Meer informatie over de viooldagen verschijnt in de loop
van deze maand op onze website www.huisdepinto.nl.

Verder in september 2018
Woensdag 13 september 20.15 uur
Start van de cursus poëzie-lezen met dichter Florence Tonk
Deze cursus van vier avonden is voor iedereen die
nieuwsgierig is naar gedichten. Hoe lees je gedichten, hoe
kun je ze duiden?
Zondag 16 september 16.15
Muziekmatinee met jazzconcert
Combo Caramba bestaat uit Joost Kesselaar (drums), Sven
Schuster (contrabas) en Olaf Zwetsloot (altsaxofoon).
Combo Caramba brengt een frisse mix van jazz, calypso,
funk en latin. Een combo met verschillende versnellingen,
dansbare ritmes, ouderwetse romantiek en rare fratsen.
Als vaste onderdelen zijn er iedere maand:
Pintotonics n+1, een altijd weer verrassend jazz-programma
(ieder tweede maandagavond)
Koffieconcert in samenwerking met het Conservatorium
Amsterdam (iedere tweede zondagochtend)
Muziekmatinee op zondagmiddag met een verrassend
gevarieerd muziekprogramma (iedere derde zondag)
Underground Filmavonden
Een wisselende tentoonstelling
Verder draaien we regelmatig documentaires, organiseren
we boekpresentaties en literaire avonden en zijn er
discussieavonden over diverse actuele en historische
onderwerpen.
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.

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl
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Pentagonlift in gebruik genomen.
In een zonovergoten Pentagon is de lift in gebruik
genomen. Na jarenlang heel hard werken is een
verbetering in het markante bouwwerk van Theo Bosch
voltooid. Een verbetering want een twintigtal bewoners
kan daardoor naar hun woningen zonder de trappen op
te hoeven klauteren.
In 2013 startte het Stadsdeelbestuur - Jeanine van Pinxteren
- een ‘taskforce’ om het ouderen in Amsterdam Centrum
mogelijk te maken langer zelfstandig te blijven wonen.
De Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo Piet Seijsener - heeft in deze ‘taskforce’ een hele serie
voorstellen gedaan, waaronder het plaatsen van liften op
daarvoor geschikte plekken. Helaas bleek weinig mogelijk.
Het pleit voor de woningcorporatie Stadgenoot, dat zij niet
‘nee’ zei toen de Pentagonlift werd gesuggereerd. En voor
het stadsdeelbestuur dat dit mogelijk heeft gemaakt.
Dick Moleman, de aannemer - Archelbouw - verklaarde
zijn bedrijf tot de beste liftenbouwer van Amsterdam en
omstreken. Nadat dit project succesvol is afgerond zijn
alle andere liften in de toekomst een peuleschilletje. Het
Pentagon is weliswaar geen monument, maar zal dat snel
worden. Aanwezige bestuursleden van de VVAB lieten
daarover geen twijfel bestaan.
Karin Dorrepaal - Door Architecten - vertelde, dat zij
met het uitgevoerde ontwerp aangesloten heeft bij Theo
Bosch’ schepping. Het gebruik van de glazen stenen en het
kleurgebruik voor de stalen constructie is erop geïnspireerd.
Ook het gegeven dat de lift bovenop de metrobuis staat en
aan een dijk en naast een sluis, maakte de constructie er niet
eenvoudiger op. Ook niet goedkoper.
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 December: 5/6 Nicolaas, 7 

Stadgenoot - bij monde van bestuurslid Marien de Langen
- is trots op deze lift. Stadgenoot belooft de woningen, als
ze vrijkomen, aan ouderen toe te gaan wijzen. Hiermee is
een wens van de ouderen uit de buurt in vervulling gegaan.
Stadgenoot kan echter niet garanderen dat de woningen ook
bij voorkeur aan buurtbewoners worden toegewezen.
Het buurtgericht toewijzen van woningen is aan de politiek.
Ilse Griek, opvolgster van Jeanine van Pinxteren in het
stadsdeelbestuur, vertelde dat in het coalitieaccoord van
het nieuwe college van B&W ouderenhuisvesting extra
aandacht krijgt. Dat zijn nu alleen beloften. Zij gaat met
groot enthousiasme aan het werk om zelfstandig wonen
voor ouderen in de buurt mogelijk te houden.
De Pentagonlift werd ceremonieel in gebruik genomen toen
Jeanine van Pinxteren en Gerard Andriessen - directeur van
Stadgenoot - door bewoonster Monica Metz mee omhoog
genomen werden. Boven aangekomen lieten ze een regen
van vuurrode bloemblaadjes naar beneden dwarrelen.
Beneden speelde een jazzband muziek van Miles Davis.
Monica Metz vertelde hoe blij zij is met de lift en wat het
voor haar betekent om in haar buurtje te kunnen blijven
wonen.
In zijn dankwoord na afloop van de plechtigheden, roemde
Piet Seijsener - Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot
Waterloo - het geduld van de bewoners. Hij prees Maria
Rijnbout, die in alle jaren nooit boos was geworden,
maar onvermoeid alternatieven bleef aandragen om alle
problemen op te lossen.
Piet dankte ook de medewerkers van Stadgenoot in de
persoon van Gerard Andriessen.
Het siert alle betrokkenen dat juist op één van de minst
waarschijnlijke plekken een lift is gerealiseerd.

Ook de ambtenaren van de gemeente Amsterdam werden
bedankt voor hun inzet. De bloemen werden overhandigd
aan Jeanine van Pinxteren zelf, die heel erg blij was, dat het
allemaal goed was afgelopen.
De Pentagonlift is een geweldig voorbeeld dat in de hele
stad navolging zal krijgen.

Wat vooraf ging....
De gemeente maakte eind 2016 bekend dat ze het
complex Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59 beschikbaar
stelde voor verkoop.
Een aantal oudere buurtbewoners zag hier een kans
om voor ouderenhuisvesting te pleiten. Want daar is
behoefte aan: levensloopbestendige woningen.
De mensen die hun buurt mede vorm en inhoud hebben
gegeven willen er blijven wonen, maar hun woningen
zijn uiteindelijk vaak niet meer geschikt. De Vereniging
Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo
werd opgericht (met inmiddels meer dan 100 betalende
leden) die de belangen van de oudere buurtbewoners in
de Nieuwmarkt en Groot Waterloo wil behartigen, maar
vooralsnog voornamelijk plannen ontwikkelt voor ‘het
Uilenburgerhof’.

Stand van zaken op dit moment:
Een eerste succes hebben wij inmiddels binnen: de
Gemeente heeft in december 2017 bepaald dat de locatie
wordt bestemd voor ouderenhuisversing: een 40 tal
woningen in een mix van sociale, middeldure en vrije
sectorwoningen (verhouding 40-40-20), in combinatie met
buurtvoorzieningen. Of een gezondheidscentrum er ook een
plaats krijgt, is nog niet zeker.
Komend najaar start de Gemeente de procedure om een
ontwikkelende partij te selecteren. Wij pleiten er bij
de Gemeente voor om met betrouwbare Amsterdamse
organisaties in zee te gaan.
Prachtige geveltuinen in de bloei aan de Zwanenburgwal.

Geveltuinenprijs 2018
Op vrijdagmiddag 28 september vanaf half zes,
worden in Huize De Pinto de jaarlijkse Auke Bijlsma
Geveltuinenprijzen uitgereikt.

Buurtbewoners werden uitgenodigd lid te worden, plannen
aan te dragen en mee te praten. Door ambtelijke en
politieke contacten, hulp van een architect en gesprekken
met woningbouwverenigingen en Stadsherstel, kreeg het
plan handen en voeten. We werken ook samen met Villa
Mazzelsteijn, die er naar streeft betaalbare woningen
voor joodse ouderen te realiseren in een buurt die voor de
doelgroep interessant is.
De Gemeente staat een complex voor ogen met een mix
van wonen en buurtgerichte voorzieningen. De Vereniging
zocht contact met huisartsen en fysiotherapeuten uit de
buurt, die nu enthousiast aan de ontwikkeling van een goed
bereikbaar en toegankelijk 1e lijns gezondheidscentrum
werken.
We bepleitten het afgelopen jaar onze zaak bij de lokale
gemeenteraadsleden en bestuurders, en we spraken in
tijdens raads- en commissie-vergaderingen.

Maar we zijn er nog niet ....
We blijven praten en ideeën ontwikkelen. We pleiten
voor toewijzing van de woningen aan bewoners uit de
buurt die gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor het
project en ook voor elkaar willen nemen. We willen dit
mogelijk maken door met de toekomstige bewoners een
beheercoöperatie op te richten om in samenwerking met
de ontwikkelende partijen een bijdrage te leveren aan het
beheer, de vorm, de toewijzing en het onderhoud van een
levendig, groen en duurzaam woonhof. We streven naar een
energieneutraal complex: zonder aardgas, gebruik makend
van alternatieve energiebronnen.
En groen: een aanwinst voor de directe omgeving.

U bent allen van harte welkom om dit feest van de groene
stad met ons te komen vieren. Het is duidelijk te zien, dat in
de Nieuwmarktbuurt al decennialang aan en in geveltuinen
wordt gewerkt. En met veel liefde, geduld en groene vingers.
Veel tuintjes in deze buurt worden dan ook ruimhartig
bekroond. Maar ook geveltuinen uit de Waterloopleinbuurt
vallen in de prijzen.
De Auke Bijlsma Geveltuinenprijs voor de winnaar, de
allermooiste tuin in de buurt, wordt ditmaal door een
mystery guest uitgereikt, waarschijnlijk een verse politicus,
die na de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar is
begonnen aan een nieuwe termijn.

Voor meer informatie zie:
www.ouderenwonenindebuurt.nl
We houden u op de hoogte !
Namens de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt /
Groot Waterloo,
Bart Sinnema

Opening op 20 juli gemist? Geeft niks. Kom eens langs.
Het wordt alleen maar nog mooier!
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Er is een stem zonder woorden, luister .........

Roze Koffie Inloop in de Flesseman
Vanaf 21 september start een nieuwe reeks
ontmoetingen tussen buurtbewoners en bewoners
in Centrum van Ouderen de Flesseman op de
Nieuwmarkt 77.

Binnenk ant 83
Rumi

Ter gelegenheid van hun honderjarig bestaan in 1996 schonk
Hotel l’Europe een heerlijk geurende witte acacia aan de
stad op het hoekje van de Nieuwe Doelenstraat met de
Binnengasthuisstraat aan de rand van een parkeerterreintje.
Ooit stond hier Hotel Les Pays Bas en bestond de
Binnengasthuisstraat nog niet.

Tussen 14 en 16 uur is Stichting De Roze Poort
aanwezig om er een gezellige middag van te maken,
met soms wat licht entertainment. Maar ook genoeg tijd
om een gesprek aan te knopen met een bewoner, die
ook wel eens een ander gezicht en/of inzicht wil zien en
horen over wat er buiten de beschermende muren van
Flesseman gebeurt.
Iedere 14 dagen op vrijdagmiddag, in de even weken,
wordt deze Inloop gehouden. En omdat het dan bijna
weekend is gaat de bar ook een uurtje eerder open.
Dus… houd jij van roze gezelligheid? Vind je het
prettig gevoelsgenoten uit je eigen stadsdeel maar
ook uit de (wijde) omgeving te ontmoeten? Wil jij je
kennissenkring uitbreiden? Dan ben je welkom bij de
Roze Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welkom!

Negen jaar eerder (in 1987) werd hier de nieuwbouw
opgeleverd. Een groot wooncomplex met op de begane
grond sociaal-maatschappelijke functies als het wijkcentrum
d’Oude Stadt, de Blankenbergstichting (later CentraM), het
Steunpunt Wonen en een Juridisch Bureau.
De ‘vrije marktwerking’ heeft anno nu dit om zeep geholpen.

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

Open huis voor de Waterloopleinbuurt
Waterlooplein 205
22 september van 11 uur tot 16 uur

Joods Historisch Museum
Tot 30 september Tentoonstelling over de relatie tussen
de joodse gemeenschap en het Huis van Oranje.

www.burendag.nl
Kaarslichtconcert in de Portugese Synagoge
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
Gezicht op Valkenburg vanaf de Peperbrug

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 vragen stellen over bijvoorbeeld administratie,
boodschappen, vervoer, gezelschap, of 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

TunFun is weer veilig verklaard
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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Waarom zo bang voor stilte?

Stilte is de basis van alles!

Rumi

Uitspraak over toestaan bewegende reclame in de binnenstad uitgesteld
Donderdagochtend 26 juli was de hoorzitting voor
de bezwaren tegen het verlenen van een tijdelijke
vergunning voor 28 MUPI’s (de beeldschermen met
bewegende reclame). Deze vergunning houdt geen
rekening met bestaand en nieuw beleid.
De Gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat
bewegende beelden niet meer mogen.
Bewoners
Gehoord werden achter elkaar de verschillende
bezwaarmakers, waaronder d’Oude Stadt. Alle aanwezigen
verbaasden zich over de motivering van het besluit dat 28
Mupi’s tijdelijk vergund worden. Het verzoek om de Mupi’s
te mogen plaatsen is immers in strijd met de bouw- en
gebruiksbepalingen van de bestemmingsplannen. Volgens
de bezwaarmakers kon er dan maar één conclusie volgen:
afwijzen.
Toch blijkt hier een illegale toestand zonder meer
gelegaliseerd te kunnen worden. Ondanks de APV, bestaand
beleid, o.a. Welstandnota, nota Buitenreclame en de
UNESCO eis: “no moving advertisements”, maar ook nieuw
beleid in wording, waarvan de kaders al op papier staan en
de motie ‘geen bewegende beelden’. Terwijl er veel geld is
uitgeven om de puien van het Damrak en zo, reclamebordvrij te krijgen. De vraag die werd opgeworpen, wat levert
dit de stad qua geld op en is dat de hinder waard?

Beste redactie van De Binnenkrant,
Hierbij laat ik ook jullie kennismaken met een prachtig
voorstel dat onze buurten schoner kan maken.
Samen voor een schone buurt.
Een voorstel waarbij bewoners en bedrijven uit
Amsterdam Centrum - enkele buurten om te beginnen als
proef - een handje bijdragen aan schone(re) buurten.
Hoe?
Door af-en-toe hun eigen stoep, hun eigen omgeving te
vegen. Schonere straten nodigen uit om schoon te houden
en actieve bewoners en bedrijven geven een positief
signaal naar de mensen van stadsreiniging.

Gemeente
De gemeente verdedigde zich dat bij een reguliere,
volledige, aanvraag alle (beleids-)regels wel moeten
worden meegewogen. Dus ook het nieuwe reclamebeleid,
de APV etc. Maar hier betreft het een tijdelijke aanvraag
voor een object, dat dan een tijdelijk ‘bouwwerk’ (geen
‘seizoensgebonden bouwwerk’) is. Daarom hoeft de
aanvraag voor de 28 MUPI’s niet getoetst te worden aan
redelijke eisen van welstand, beleidsnota’s etc..
En ook hoeft er geen rekening gehouden te worden
met wijzigend beleid, zoals dat wel gebeurde bij het
evenementenbeleid (vooruitlopen op). De aanvrager
(JCDecaux) gaf die tijdelijkheid in de aanvraag aan.
Aldus is beoordeeld.
Artikel 2.23 e.v. van de Wabo geeft aan dat dit mogelijk
is. Artikel 2.23A bepaalt dat de toestand beëindigd kan
worden. Tenzij het bouwwerk past na beoordeling van een
(toekomstige) permanente aanvraag. De WABO is “hogere
wetgeving”: Dus de APV doet er niet toe. De gemeente kan
dus niet weigeren. Er lopen ook nog contractuele afspraken
(maar die vallen ook buiten deze beoordeling).

Drankje in de binnenhof
Dijkstraat 117
21 september van 18 uur tot 20 uur
www.burendag.nl

Uitspraak al verdaagd
Iedereen was het er over eens dat er aan het besluit een
motiveringsgebrek kleeft. Dat dan wel weer te repareren
is in deze bezwaarfase. Omdat onduidelijk is of de
stedenbouwkundige in zijn advies de Unesco-regels heeft
betrokken, ook voor de buffer-zone, wordt eerst contact met
hem opgenomen.
Vanwege vakantie gaat dat niet op korte termijn lukken.
Uitspraak ergens in september.
Wordt vervolgd.

Houd Parken en pleinen
open voor bewoners
Actiegroep Mokum Reclaimed heeft in iets meer dan
twee weken tijd via donaties 4.250 euro opgehaald.
Dit bedrag is nodig om de vergunning aan te vragen
voor ‘Het jaar van het Park en Plein’. Met deze
vergunningsaanvraag wil de actiegroep bereiken dat de
gemeente het beschikbaar stellen van openbare parken
en pleinen aan commerciële partijen moet beperken.
Nu het bedrag voor de leges-kosten bijeengebracht is, kan
Mokum Reclaimed de vergunningsaanvraag opstellen
en indienen, waarmee openbare ruimte in Amsterdam
gevrijwaard blijft van afsluiting door festivals en
evenementen van commerciële partijen.
“Het feit dat er ook donateurs uit andere steden zijn, geeft
aan dat het probleem van festivalisering van de openbare
ruimte ook elders herkend wordt,” zegt Roos Suring,
bedenker van Mokum Reclaimed.

Ik hoop dat jullie het voorstel wilt steunen en je stem
gunt. Ik verzoek je zo mogelijk aandacht aan dit initiatief
in De Binnenkrant te geven met verwijzing naar
StemvanCentrum
Michel van Wijk

JCDecaux
JCDecaux liet zich vertegenwoordigen door een advocaat.
Er staan in Amsterdam 38 MUPI’s, daarvan worden er
slechts 28 digitaal (Stadsdeelpilot ging om 5!). De motie,
zelfs Unesco-regels zijn geen toetsingskader. De advocate
wees op de private afspraken met de gemeente, maar
openheid werd daarover niet gegeven. Er had immers door
de gemeente een aanbesteding plaatsgevonden, die zij
gewonnen hadden. Afspraken met de gemeente lopen tot en
met 2027.

Toesingskader tijdelijk:
Past het niet volgens het bestemmingsplan, dan bestaat er
een “Tijdelijke buitenplanse afwijkingsmogelijkheid”.

Mijn idee, voorstel staat op StemvanCentrum:
https://stemvancentrum.amsterdam.nl/plan/154

met vriendelijke groet,

Er vindt dan een afweging plaats of de gemeente die
tijdelijke afwijking wenselijk vindt.

Geplaatst door de luchtwachters
op het Mr. Visserplein, hoek Valkenburgerstraat.

Ga in gesprek met de deelraad
Uitnodiging Stem van Centrum avond
17 september, 19.00 uur
Aknathon, Nieuwezijds Kolk 2

Afgelopen voorjaar heeft u ons verkozen om u in
stadsdeel Centrum te vertegenwoordigen.
We nodigen u graag uit om te horen wat u te vertellen
heeft over uw buurt.
Heeft u een goed idee voor uw buurt? Welke dingen gaan
goed? Zijn er dingen die beter kunnen? En hoe?
Wij zijn benieuwd!

Inloop vanaf 18.30 uur

In het eerste gedeelte van de avond kunt u 1 op 1 met een
stadsdeelcommissielid praten, in het tweede gedeelte kunt u
voor de zaal het woord voeren.
Aanmelden
Graag aanmelden via stemvancentrum@amsterdam.
nl of schrijf naar Postbus 202 1000 AE Amsterdam t.a.v
stadsdeelcommissie Centrum.
Kunt u niet komen?
U kunt u ideeën ook mailen naar stemvancentrum@
amsterdam.nl of schrijven naar Postbus 202
1000 AE Amsterdam t.a.v. stadsdeelcommissie Centrum.
Meer informatie op:

amsterdam.nl/centrum

Volgens onderzoeker Martijn Mulder van Erasmus
Universiteit is de groei van het aantal festivals in
dichtbevolkte binnensteden de afgelopen jaren explosief
geweest. Hij stelde in het radioprogramma WNL op
Zaterdag (11 augustus) vast dat dit leidt tot problemen en
overlast. Hoewel er voor iedere locatie een locatieprofiel
is, ontbreekt het volgens hem onder meer aan passend
beleid. Wat Mulder betreft is een belangrijke vraag of de
draagkracht van een gebied groot genoeg is voor het aantal
festivals - en indien niet, of er alternatieven kunnen worden
gevonden.
Ook in Amsterdamse parken vinden jaarlijks honderden
evenementen plaats. Veel commerciële evenementen gaan
gepaard met een dagenlange periode van op- en afbouw.
Hierdoor zijn Amsterdamse parken en pleinen gedurende
meerdere dagen niet vrij toegankelijk voor inwoners
en bezoekers van de stad en zorgen ze bovendien voor
vervuiling, geluidsoverlast in de wijde omgeving en schade
aan flora en fauna.
Wat de initiatiefnemers betreft zijn parken en pleinen
onderdeel van de openbare ruimte: ze worden onderhouden
met belastinggeld van inwoners; ze moeten voor iedereen
vrij toegankelijk zijn om er te wandelen, te genieten van
groen en van rust, te sporten of te picknicken.
De crowdfunding campagne is te vinden op:
www.gofundme.com/mokum-reclaimed
Meer informatie op:

http://mokum-reclaimed.nl

Mokum Reclaimed is ook te volgen op twitter:
@mokumreclaimed
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Geef je hoofd zo nu en dan een pauze door eventjes met aandacht je hart te waarderen. ........

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

BUURTPICKNICK NOORDERDWARSSTRAAT
Zondag 9 september van 13:00 tot 17:00 uur
We wonen en leven in een fantastische (Noorder)buurt.
Met steeds meer kinderen en ouderen, die veilig op
straat willen spelen en elkaar ontmoeten.
Ons dynamisch stukje binnenstad vraagt om een
goede balans tussen bereikbaarheid voor iedereen en
leefbaarheid voor jong en oud. Kan de “Leefstraat”
Noorderdwarsstraat bijdragen aan een betere balans en
aan meer verbondenheid en zorg voor elkaar?
Kom 9 september meepraten, elkaar ontmoeten, spelletjes
doen en genieten van de muziek! Wees welkom en neem
een hapje en een drankje mee. We nodigen je uit om onder
het genot van muzikale klanken de leefstraat te beleven.

CTvM 2018

Utrechtsedwarsstraat

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.

Elk feest geeft wel wat te herstellen

Komt twee-maandelijks bijeen in
De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29
Voor data, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

‘Magic Circus
op het Amstelveld
18 en 19 september van 16:tot 18:00 uur
www.magic-circus.nl

Programma:
- Discussiecorner. Kom zitten en deel je gedachten, wensen
en gevoelens met elkaar. Wij zijn ook één en al oor.
- Panel. Van 15:00 tot 16:00 uur zal er een panel zijn
bestaande uit stadsgenoten met verschillende meningen.
Onder leiding van een moderator.
- Spelletjeshoek. Voor jong en oud zijn er verschillende
spelletjes om te spelen, zoals schaken en sjoelen en
dergelijke.
- Muziek. Doe je mee met muziek maken en/of zingen,
meld je aan bij Aad (aad.doorduijn@gmail.com).

Ter info:
De agenda met de activiteiten staat in het oude bakkersraam
op de hoek van de Noorderdwarsstraat en de Noorderstraat.
Wil je iets inbrengen aan activiteiten of ideeën, meld je aan
bij Sanya (juffiesanya@icloud.com)
Wij zijn heel blij met elke gift, groot of klein voor in de pot
op 9 september, om de onkosten die we maken te dekken.
Graag tot de 9e!
Hartelijke groet, de buurtbewoners

Heimwee
De bekende open deur: “het was me ’t zomertje wel”.
Mokum in de tropen, een ongekend fenomeen. Niet zozeer –
we blijven tenslotte Amsterdammers – het gezeur en geklaag
over de warmte, de teveel toeristen, de drukkende wietlucht,
het waterhuishouden, de teveel tegelijk opgebroken straten,
het toenemende bootjesverkeer en de gestremde bruggen,
maar de vrolijke mensen die volop genoten van de koperen
ploert. Het blijft raar dat het zonnetje het gedrag van mensen
doet veranderen in positieve zin.
In mijn buurt was het contact van de buren onderling
opmerkelijk meer dan in de wintermaanden, iedereen
maakte een praatje tot zelfs diep in de nacht. Het WK
voetbal, de Tour de France en zelfs de verrichtingen van
Max Verstappen waren volop in de picture. Een geweldige
zomer.

Het Frederiksplein staat al maanden droog
omringd door stoffige wegwerkzaamheden.
Soms is het plantsoen en groen één grote fietsenstalling.

Maar één ding bleek een echt gemis; de van plezier
krijsende kinderen in de fontein op het Frederiksplein. Nada.
Waarschijnlijk pomp kapot of zoiets. Voor bestuurders een
klein detail maar voor velen een gemis van jewelste. Het zal
nog wel een tijd duren voordat dat ding het weer doet, maar
hopelijk in het komende voorjaar weer volop fonteinplezier.
Wouter Perquin

Klassiek op het Amstelveld:

gevarieerder en internationaler dan ooit

Zondag 16 september
Muziekworkshops en familieconcerten: vanaf 13.30 uur
Kleutersinfonietta - Workshop Trombone - Meespeelconcert
slagwerk - Masterclass contrabas - Workshop operazang
en nog veel meer

Zaterdag 15 september
Open Podium: 10.00 - 14.00 uur
Hoofdprogramma: 15.00 - 22.00 uur
Toegang: gratis & voor iedereen
Het festival stelt jong muzikaal toptalent centraal in een zeer
gevarieerd programma. Tijdens het Open Podium krijgen
jongeren van alle niveaus de kans hun talenten te laten zien.
In het Hoofdprogramma is het podium voor winnaars van
(internationale) concours samen met top ensembles zoals
Slagwerk Den Haag, New Trombone Collective en FUSE.
De avond sluit af met een uitvoering van het Slavenkoor
uit Verdi’s Nabucco, door het Noordhollands Jeugdorkest
en het Amsterdams Opera Koor. Presentatie is in handen
van Dominic Seldis (aanvoerder contrabassen van het
Koninklijk Concertgebouworkest) en Tatiana Chevtchouk
(artistiek leider van Klassiek op het Amstelveld).
Nederlands debuut voor jeugdig toptalent
De 10-jarige Russische Alexandra Dovgan is de jongste
deelnemer op het Hoofdprogramma. Dovgan begon op
5-jarige leeftijd met pianospelen, en studeert inmiddels aan
de Moscow Central Music School of the Moscow
Conservatory.

Jongste topmuzikanten ter wereld op het Amstelveld

Zing mee! met het Amsterdams Opera Koor: 19:00 uur
In de Amstelkerk is er de Kleutersinfonietta waarbij
kinderen van 4 tot 6 jaar op speelse wijze kennis maken
met klassieke muziek. Dominic Seldis geeft een kijkje in
de wereld van de contrabas en zijn leven als musicus in het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Een andere opvallende jonge meester is de Franse
trompettiste Lucienne Renaudin Vary (18 jaar).
Lucienne Renaudin Vary wint sinds haar elfde alle
concours en wedstrijden waaraan ze heeft meegedaan.
Op het Amstelveld speelt zij samen met FUSE! en het
Noordhollands Jeugdorkest.
Niek Baar (26 jaar), winnaar van het Nationaal
Vioolconcours, brengt het eerste vioolconcert van Max
Bruch ten gehore onder begeleiding van het Noordhollands
Jeugdorkest.

In de Duif wordt een workshop opera zingen gegeven
door het Amsterdams Opera Koor, gevolgd door een
meezingconcert voor de hele familie.

www.klassiekophetamstelveld.nl
www.facebook.com/klassiekophetamstelveld
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Pride 2018
Voor spel

KISS
Of het nu over links of over rechts moet, de

handhaving in onze stad schiet tekort. We
barsten - naast tekortkomingen - van goeie
spelregels die echter teveel aan de bekende
laarzen gelapt worden.
Ergerlijk wordt ervaren het geneuzel van
handhavers die op hun strepen staan bij kleine
onbelangrijke voorvallen om nog maar te
zwijgen het openlijk negeren van respect
voor politieagenten en hulpverleners. Tijd- en
geldverspilling.
Vandaar een oproep aan de stadsbestuurders
“Keep It Super Simpel”. Gooi het gehele
handhavingsbeleid eens op tafel. Pas de aanpak
en begroting fors aan, laat het gezonde verstand
zegevieren oftewel geen woorden maar daden.
Werk aan de winkel voor dat echt alles uit de hand
loopt. Heb Mokum lief en hou het leefbaar!

Rembrandt

Het festijn komt er aan. Plantsoenen en pleinen verdwijnen achter hekken en doeken.
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Wouter Perquin

Amstel

De monumentale deur van het pleinwachtershuisjes bevindt
zich vermoedelijk in reparatie. We missen haar al een tijdje.
Gemeentelijk advies: Parkeer je fiets maar in het plantsoen.
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Herinrichting Amstel tussen Munt en Blauwbrug gereed rond 1 november
Besluit bankjes op de Amstel
Op de Amstel zijn in 2017 als proef vier banken geplaatst:
twee opklapbanken en één dubbele canapébank (dit
zijn twee enkele banken met de rug tegen elkaar aan).
Bewoners konden in april 2018 hun voorkeur aangeven
door mee te doen aan een enquête.
Ook de politie, de gemeentelijke directie Openbare Orde
en Veiligheid en Beheer hebben advies uitgebracht.

Magere Brug

Op basis van de uitslag van de enquête en het uitgebrachte
advies heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum
een besluit genomen.
Dit betekent dat de enkele, retro canapé bankjes op de
Amstel geplaatst worden in de kijkrichting van de Amstel.

veld
Exposities Kerkstraat 411
www.artacasa.nl

GINEKE ZIKKEN

8 september tot 8 oktober

Voor deze expositie heeft Gineke zich geconcentreerd op
de in hoog tempo veranderende IJ-oevers.
Ze is gefascineerd door grijstinten in combinatie met
soms felle, heldere kleuren.

De banken worden uitgerust met zogenaamde
ouderenvoorzieningen. Dit zijn armleuningen waarmee het
gemakkelijker opstaan is. De banken zijn bovendien zo
ontworpen dat slapen onmogelijk is.

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

ANNA HULZINK & EDITH SNOEK
13 oktober tot 12 november

Anna Hulzink wil maken wat ze ziet, omdat ze wát ze
ziet zo mooi vindt.
Edith Snoek schildert gevoelig en bescheiden. Dat maakt
haar schilderijen ontroerend en aantrekkelijk.

SPONSORS
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ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

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

Join the Community!
Op 10 september gaat het nieuwe dansseizoen
van Stichting ‘Dance Connects’ van start.
Op 7 locaties in Amsterdam kunnen
dansliefhebbers van 60+ weer terecht voor
moderne dansles vol ontmoeting en beweging.
Van 10 tot 15 september zijn de lessen gratis.

Café
Waterlooplein ‘77

Bij moderne dans staat expressie centraal, maar is
er ook aandacht voor techniek. De lessen bevatten
elementen uit klassieke dans, jazz, afro, latin en
hiphop. Naast verschillende danstechnieken leren
deelnemers ook improviseren.
De lessen zijn actief en gezellig, er wordt elke
week gezamenlijk een kopje thee gedronken.
Daarbij hebben de professionele dansdocenten
oog voor ieders mogelijkheden: met of zonder
ervaring, met of zonder fysieke beperking,
iedereen kan meedoen.
Maandag van 16.00 tot 17.30
Huis van de Buurt De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
Dinsdag van 10.30 tot 12.00
Donderdag van 13.30 tot 15.00
Wladimir Dance Studios, Lijnbaansgracht 166
Voor meer locaties en data:
www.danceconnects.nl

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18
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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:
Maandag: Fitgym, Muziekcursus, Muziekclub,
Yoga. Dinsdag: Meer bewegen voor ouderen,
Bridgen, Dialooggroep. Woensdag: Naai- en
breiclub, Film of Lezing, Franse conversatie.
Donderdag: Schilderen en tekenen, Duitse literatuur,
Eettafel. Vrijdag: Bridge-inloop, Leesclub,

Oproep voor leuk vrijwilligerswerk
Onze druk bezochte eettafel voorziet in een duidelijke
behoefte van alleenstaande ouderen.
Het enthousiaste team vrijwilligers van de eettafel
heeft dringend behoefte aan uitbreiding.
Het betreft de donderdagmiddag (vanaf 2 uur).
Het team assisteert de dienstdoende kok bij het
bereiden van de door hem/haar bedachte maaltijd die
om 6 uur wordt geserveerd.
Uiteraard zijn vrijwilligers voor andere activiteiten
ook welkom!
De vrijwilligers doen hun werk met veel plezier en
inzet volgens een in goed overleg vastgesteld rooster.
Ons motto is WEL VRIJWILLIG MAAR NIET
VRIJBLIJVEND!
Zin om mee te gaan doen ?
Bel dan met coördinator Karla Reiss 020-624 54 95

Films

Lezingen

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

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

5 september Heldhaftige bankiers in oorlogstijd
Walraven en Van Hall bedachten riskante constructies om
leningen van miljoenen guldens af te sluiten waarmee
het verzet kon worden gefinancierd. Walraven werd
gefusilleerd. Met Barry Atsma, Jacob Derwig en Pierre
Bokma, Regie Joram Lursen, 2018

12 september Een kijk op Indië rond 1900
Peter Slors, oud-directeur Onderwijs van het Koninklijk
Instituut van de Tropen
Voor de derde keer duikt Peter voor ons in het Indische
verleden. Een boeiende kijk aan de hand van ruim 1500
meer dan 100 jaar oude brieven van een Hollandse arts.

19 september Liefde in de zomer
Een plotselinge heftige romance tussen een gevoelige
adolescente jongen en een academische vriend van zijn
vader tijdens wat een luie zomer had moeten worden op
het Italiaanse platteland. Met Timothée Chalamet en Armie
Hammer, Regie Luca Guadagnino, 2017

26 september Noordhollandse droogmakerijen uit de
Gouden Eeuw Han van Zwet, gepensioneerd chemicus,
omgeturnd tot historicus
De nieuwe polders waren technische hoogstandjes, maar de
investeerders kwamen lang niet overal aan hun trekken.

3 oktober Een roman van Virginia Woolf
Virginia Woolf schrijft aan haar roman Mrs Dalloway. Haar
thema wordt verbonden met twee vrouwen op het moment
dat zij een feestje voorbereiden: de één voor haar man, de
ander voor een vriend. Met Julianne Moore, Meryl Streep
en Nicole Kidman, Regie Stephen Daldry, 2002
17 oktober Roadmovie door Frankrijk
Filmregisseur Agnès Varda (88) en fotograaf JR (33)
trokken door het Franse platteland en filmden bijzondere
lokaties en mensen in de openlucht. Volgens een recensent
‘poëtisch, ontroerend en deksels amusant’.
Regie Agnès Varda en JR, 2017
7 november De zwaarste beslissing van Winston
Churchill Binnen enkele dagen nadat hij premier is
geworden moet hij kiezen tussen een vredesverdrag met
Nazi-Duitsland of vechten voor het ideaal van vrijheid en
ontmoet hij weerstand in eigen partij.
Met Gary Oldman, Regie Joe Wright, 2017
21 november Na de dood van Joseph Stalin
In de twee dagen dat hij op sterven lag heerste een hevige
concurrentieslag om het verkrijgen van de hoogste macht.
Twee dagen van waanzin, perversiteit en onmenselijkheid.
Regie Armando Iannucci, 2017
5 december Samen op weg naar het einde
John en Ella zijn in de tachtig en meer dan vijftig jaar
getrouwd. Zij lijdt aan kanker, hij heeft Alzheimer. In een
oude camper reizen ze dwars door Amerika. Een tocht vol
passie voor het leven en liefde voor elkaar. Met Donald
Sutherland en Helen Mirren, Regie Paolo Virzi, 2017

Filmspecials!
Maandag 10 en 17 september
Mozart en Salieri
Als start van de Muziekcursus draaien we, verdeeld over
twee maandagen, de beroemde film van Milos Forman uit
1984. Salieri is hofcomponist van Keizer Jozef. De jonge
Mozart komt op bezoek bij het hof en een verbijsterde
Salieri moet vaststellen dat de goddelijke inspiratie
waarnaar hij zoekt werd geschonken aan deze losbandige,
hondsbrutale nar. Gek van jaloezie besluit hij Mozart te
gronde te richten.
Beide keren aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00
Zondag 4 november
De Franse driekleur
Een drieluik (1993) van regisseur Krzysztof Kieslowski
over de drie idealen van de Franse Revolutie: Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap
Halverwege is er een onderbreking voor een lichte lunch.
Aanvang 11.00 uur. Opgeven vóór 20 oktober
Toegang € 10,00 (vooruit betalen)

10 oktober Murano en de triomf van het Venetiaanse
glas Kitty Laméris, antiquair en expert tegels en glas bij
Kunst en Kitsch
Waarom kon het glas van het glasblazerseiland Murano
sinds de 16 de eeuw zo beroemd worden? Allerlei
glastechnieken zullen worden belicht aan de hand van
schilderijen, archiefstukken en de glazen zelf. U kunt een
tegel of glas ter beoordeling meenemen.
24 oktober Vijf ambitieuze broers en zusters van Aletta
Jacobs Inge de Wilde, historica
Charlotte begon een apotheek in Batavia, Frederika was het
eerste meisje op de HBS, Julius werd arts, Eduard de eerste
joodse burgemeester en Johan Rudolph militair in de Atjeh
oorlog.
14 november Immuno-art en de afweer tegen kanker
Florry Vyth-Dreese, bioloog/immunoloog
Kunst, gebaseerd op de kleurrijke microscopische beelden
van actieve afweercellen in weefsels.
28 november Dickens in the heart of medicine
Ernst E. van der Wall, emeritus hoogleraar Cardiologie
LUMC
Hoe Dickens in zijn romans zijn visie op de geneeskundige
ontwikkelingen in de 19 de eeuw verwerkte.
Ook worden enkele ‘Christmas Stories’ besproken.

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
Van 7 september tot 10 oktober
Imaginaire beelden in textiel
Saskia Weishut-Snapper
Ik wil het publiek afleiden van al het afschuwelijks
in de wereld. Met imaginaire landschappen,
gebouwen, natuur of joodse onderwerpen,
uitgedrukt in veel soorten textiel en machinaal
borduurwerk.
Opening vrijdag 7 september van 16.30 tot 18.30 uur
Van 12 oktober tot 21 november
De pop in de hoofdrol
Liesbeth Langendijk
Mijn schilderijen van met name poppen zoomen in op
details, stofuitdrukking en dieptewerking.
Opening vrijdag 12 oktober van 16.30 tot 18.30 uur
Van 23 november tot 19 december
Landschappen, stadsgezichten en nesten
Ronald Vles exposeert voor de tweede keer in de Tweede
Uitleg met aquarellen en schilderijen in olieverf en acryl.
Mary Kuiper toont haar bijzondere nesten in brons.
Opening vrijdag 23 november van 16.30 tot 18.30 uur

In De Corvershof aan de Nieuwe Herengracht 18 heeft Terwille Verslavingszorg dit jaar haar 11e polikliniek in het land geopend.
Onder het motto: ‘Ieder mens is bestemd
om vrij te zijn’ helpt Terwille mensen om
een middelenverslaving, eetstoornis of
gedragsverslaving los te laten.
Daarnaast helpt de organisatie vrouwen die
uit de prostitutie willen stappen of slachtoffer
zijn van loverboys.
Omdat ieder mens uniek is, werkt Terwille
zoveel mogelijk op maat en durft daarbij buiten
kaders te denken. “We zagen onder onze cliënten
dat er behoefte is aan flexibiliteit en zelfregie,
wat ons kleinschalige team in Amsterdam
goed kan bieden.” zegt woordvoerder Marlies
Leuvenink.

9

De christelijke identiteit van de organisatie
komt naar voren in de benadering van mensen.
Terwille gelooft dat ieder mensenleven
waardevol is, en dat er geen hopeloze gevallen
zijn. Iedereen is welkom zich te melden voor
hulp. “We geloven dat er voor iedereen herstel
mogelijk is. We laten mensen niet vroegtijdig
los en gaan ook de honderdste mijl met hen
onderweg”, aldus Leuvenink.
Worstel jij zelf met verslaving of vraag je je af
of je wellicht hulp nodig hebt?
Kijk op www.terwille.nl
of bel naar 050-313 0700
om direct met een hulpverlener te spreken.

Medewerker
Sanne
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Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs en verander ik mezelf.

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

Binnenk ant 83
Rumi

Amsterdam in Gesprek
In het Stadsarchief worden elke 1e en 3e zondag van
de maand 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.

16 september: Het wonder van de Noord/Zuidlijn.
		
De metro die er ondanks alles kwam
Met: Bas Soetenhorst (Parool-journalist) en
Tjeerd Herrema (oud-wethouder Verkeer en Vervoer).
7 oktober:
Het Amsterdam van Dolf Toussaint
Met dochters Iris en Merel Toussaint, Bob Bronshoff
(fotograaf) en Anne Knuvelder (oud-leerling en
beste vriendin van Dolf Toussaint).
CTvM 2018

Weteringsluis

Burendag 2018 in de Leidsedwarstuin
Lange Leidsedwarsstraat 154
23 september van 14 uur tot 19 uur
www.burendag.nl

Tips en trucs
Veel instanties vragen contactgegevens van burgers
als die contact zoeken via internet. Er staat dan een
formulier met veel verplichte velden. Helaas zijn de
websites van veel instanties en overheden slecht beveiligd
en worden gegevens door onverlaten gestolen en
doorverkocht. Wat hiertegen te doen?
TIP: Als je echte adres en telefoonnummer niet nodig zijn
dan kun je het beste een fake-adres en fake-telefoonnummer
invullen. Juist het achterlaten van je telefoonnummer op een
website kan narigheid geven.
Dat bleek na het éénmalig invullen van een telefoonnummer
op de Amsterdamse gemeentesite. Telefoontjes uit Somalië
(+252), Bangladesh/Taiwan (+88) en Rusland/Kazachstan
(+7) zijn het gevolg. Op zich vooral vervelend, maar als je
per ongeluk opneemt of terug belt gaat het je geld kosten.
Ook het achterlaten van je mailadres, waar dan ook, kan veel
spam opleveren.
TIP: Het is handig om aparte mailadressen aan te maken
voor privé, werk en handel op internet zoals Marktplaats en
winkelbestellingen. Als de spam toeneemt neemt maak je
gewoon een nieuw mailadres aan voor je koop- en verkoop
activiteiten.

21 oktober:
Amsterdammers.
		
Foto’s van Leo van der Noort
Met Leo van der Noort (fotograaf) en
Frits Berends (kunstenaar/fotograaf).
4 november:
De Amsterdamse herberg 1450 -1800
Met Maarten Hell (historicus).
18 november: Het Amsterdam van Ed van Thijn
Met Willem van Bennekom (biograaf van Ed van Thijn)
en Felix Rottenberg.

De poppenkast op de Dam vierde zijn 125-jarig bestaan!
Drie generaties poppenkastspelers ontvingen hiervoor de
Jubileumpenning van de gemeente Amsterdam:
Wim Kerkhoven, Egon, Lucy en Moritz Adel.

2 december:
Amsterdam 1928. Het onbekende
verhaal van de Nederlandse Olympische Spelen
Met Jurryt van de Vooren (sporthistoricus).
www.amsterdam.nl/stadsarchief

De Heren van Amstel
Presentatie in de Schatkamer
27 oktober - 6 januari
De Heren van Amstel stonden aan de wieg van
Amsterdam. Wie waren deze illustere heren en wat
was hun relatie met Amsterdam? Tijdens deze viering
van de Verjaardag van Amsterdam vertellen wij u over
dit middeleeuwse geslacht, ooit een van de machtigste
adellijke families tussen Holland en Utrecht.

Museumnacht

3 november
Bij ons gaat de Museumnacht dit jaar over Amsterdamse
straatfotografie. Wij bouwen samen met onze bezoekers
een mooi feest rond de fototentoonstelling ‘Amsterdam
voor het voorbij is’.

Ons nieuwe Stadsbestuur (zie: www.amsterdam.nl) gaat
heldhaftig en vastberaden aan de slag om de vergissingen
uit het verleden recht te zetten. Succes met het werken aan
een barmhartige, eerlijke, vrolijke, groene, verdraagzame,
creatieve, sociale, rechtvaardige en evenwichtige stad.

Zie museumnacht.amsterdam voor meer informatie.

Stadsdorp Wetering+: we zijn weer begonnen!
Tijdens het succesvolle buurtfeest van 15 juni heeft
een aantal stadsdorpsgenoten nieuwe buurtactiviteiten
gelanceerd. In september starten een yogacursus en een
nieuwe architectuurwandeling.
De yogacursus richt zich speciaal op de kleine fysieke
problemen op latere leeftijd. Simpele oefeningen geven
dan vaak snel verlichting. De architectuurwandeling zal
dezelfde vorm hebben als de bestaande. Die laatste blijft
gewoon bestaan, maar het aantal deelnemers heeft het
maximum bereikt. Verder zal in september bij voldoende
belangstelling ook weer een salsacursus starten. Voor deze
activiteiten geldt dat het aantal deelnemers beperkt is, dus
als je je snel aanmeldt via info@stadsdorpweteringplus.nl
maak je de meeste kans om mee te kunnen doen.
Meer informatie over deze initiatieven vind je in onze
nieuwsbrieven en onze website.

Verder hebben we de website van het stadsdorp aangepast.
Omdat het stadsdorpsforum dat we vorig jaar gestart zijn
niet aan onze verwachtingen voldeed, hebben we dat van
de website verwijderd. In plaats van het forum zullen we
nu een besloten groep op onze Facebook-pagina gaan
gebruiken.
Die kun je vinden op www.facebook.com/SDWplus .
Voor een toelichting bij deze keuze en een uitleg over de
manier waarop je samen met je buurtgenoten veilig kunt
communiceren, verwijzen we naar de nieuwspagina op onze
website www.stadsdorpweteringplus.nl
De nieuwsbrieven en de website blijven natuurlijk gewoon
bestaan. De nieuwe besloten facebook-groep geeft alleen
meer mogelijkheden om met elkaar in contact te komen.
Stadsdorpsgenoten hebben nog meer in petto: Denk aan
het ‘digitaal trefpunt’ dat elke eerste vrijdag van de
maand computer/tablet/smartphone problemen oppakt
en probeert op te lossen, de burenhulp die buurtgenoten
bijstaat met hand- en spandiensten of alle buurtactiviteiten
zoals leesclubs, filmclubs, museumgroep, wandelgroepen,
eetgroepen enzovoort.
Lees onze nieuwsbrieven voor meer informatie!
Via de website www.stadsdorpweteringplus.nl kun je je
daarop abonneren. Mocht dat niet lukken, dan kun je altijd
bellen naar 020-7371427.

Een installatie met reuze hoofden
waarin intiem miniatuur-theater te zien is,
gespeeld door automatische marionetten en machines.

www.electric-circus.eu
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Verhef je woorden, niet je stem .....

Rumi

De hittegolf en onze gezondheid
Ik leef in de kieren
van uw bestaan
tussen uw komen
en uw gaan
bleef ik
verloren
leegte
die zich maar niet vult
dan in deze woorden.

( Leegte )
Erica Lastdrager
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De krant berichtte dat de 80 plussers de snikhete zomer van 2018
opmerkelijk goed hebben overleefd. Het CBS concludeerde: dat er wel
wat meer ouderen deze zomer stierven dan in een ‘normale zomer’,
maar ‘voorgaande hittegolven waren dodelijker’. Het is nog niet
duidelijk hoe dat komt. Wellicht is het Nationale Hitteplan van het
RIVM voor velen een leidraad geweest, en gaven de media duidelijke
waarschuwingen.
Ik heb mijn leeftijdgenoten daarnaar gevraagd. En ja, inderdaad zij hadden
deze zomer in de media, maar vooral van buren en kennissen belangstelling
ondervonden. “Hoe gaat het met je, nu het zo warm is. Drink je wel genoeg
of kom je even mee, ik heb wat in de koelkast staan….”
Mij was die belangstelling ook opgevallen. En ja, het was heet en de meeste
zorg-instanties hadden vanwege de vakantie nog minder tijd voor ons
beschikbaar, maar er was een prettige sfeer.
Daarom denk ik dat ik mede namens mijn leeftijdsgenoten kan schrijven:
Amsterdammers: hartelijk dank! Door jullie steun en zorg en hebben wij het
er in het algemeen goed afgebracht.
Over de overheid ben ik minder positief. Ik ben nog geen bericht tegen
gekomen over de uitzonderlijke droogte en de daardoor extra slechte

luchtkwaliteit. Het ‘fijnstof’ bleef door het gebrek aan regen maar
rond dwarrelen. Dat in de vakantietijd er extra veel fijnstof door het
vliegverkeer boven onze hoofden werd uitgestoten, is zorgwekkend. Ons
gemeentebestuur is over fijnstof niet mededeelzaam. Nog erger is het feit,
dat de gemeente geen meetapparatuur neerzet op plekken die daarom vragen.
Zo is er op het Zeeburgereiland noch bij de mond van de Piet Hein-tunnel,
noch op de IJburglaan (een drukke auto- en fietsroute) een meetpunt. Het
RIVM geeft desgevraagd voor die IJburglaan bij droogte geregeld een
alarmerende code af.
Kortom, wij ouderen zijn deze zomer redelijk goed door gekomen, maar
in welke mate de Amsterdammers die (een deel van) de betreffende droge
weken thuis waren en dus de extra vervuilde lucht inademden, in hun
levensverwachting zijn aangetast, is niet bekend. Een overzichtelijke
publicatie zou wel eens tot een drastisch ander beleid kunnen leiden. Daarbij
denk ik aan het snel verlagen van de uitstoot van fijnstof in en boven
Amsterdam. Dus Schiphol verplaatsen naar de Noordzee en het gebruik van
de Amsterdamse auto-tunnels alleen toestaan voor auto’s met een fijnstofvrije motor (uitgezonderd brandweer, politie etc.)…
En ja, dan wordt de kans dat we in Amsterdam allemaal een paar jaar in
goede gezondheid ouder worden, flink verhoogd.
En dat wens ik u toe.

Saar Boerlage

Spinozadag in Paradiso
Zondag 25 november 12-16 uur

Thema: Spinoza - vreemdeling
Met prof. Irene Zwiep (UVA),
dr. Pooyan Tamimi Arab en Luc Panhuysen.
Burgemeester Femke Halsema opent de dag.
www.spinozadag.nl
CTvM 1982

Max Euwe Centrum
In 2017 heeft het Max Euwe Centrum (MEC) een
bescheiden verlies geleden. Uiteraard streven we ernaar
om het verlies de komende jaren weg te werken, maar
het MEC kan – op deze wijze - in ieder geval nog enkele
jaren voortbestaan!
Momenteel hebben we een tijdelijke tentoonstelling met
bijzondere en fraaie schaakspelen ingericht. Bijvoorbeeld
het schaakspel uit Lang leve de koningin, de film van
van Esmé Lammers, dat wij in bruikleen hebben. Ook
het orginele bord van Euwe waarop hij wereldkampioen
is geworden kunt u bewonderen. Daarnaast diverse fraaie
spellen van over de hele wereld. Alle reden om een keer
langs te komen!
Max Euwe Centrum		
Max Euweplein 30a		
1017 MB Amsterdam		

020-6257017
euwemec@xs4all.nl
www.maxeuwe.nl

Uw fiets of scooter parkeren rond het Leidseplein kan
een behoorlijke uitdaging zijn. Om ruimte te maken voor
de bouw van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling zijn
de tijdelijke plekken op het Kleine-Gartmanplantsoen
opgeheven.
Spandoek 350 jaar Spinoza 1632-1982
voor liever groen op het
Waterlooplein

Vragen over werkzaamheden of hinder Leidseplein?
Marieke Nonhebel: 06-2238 0285 (ma t/m do),
marieke.nonhebel@amsterdam.nl
U kunt elke eerste donderdag van de maand zonder
aanmelden binnenlopen bij ons wekelijkse spreekuur.
Van 16:00 – 17:30 uur bent u van harte welkom op
Vondelstraat 11E (begane grond).

Aan de Zieseniskade komen twee extra dekschuiten voor
fietsparkeren. Daar kunnen tijdelijk 250 fietsen staan totdat
de ondergrondse stalling klaar is, naar verwachting eerste
kwartaal 2021. Het is wat verder lopen, maar straks zijn er
ongeveer 2.000 plekken in de ondergrondse stalling.
Parkeer uw fiets of scooter in een stalling, rek of vak. Staat
uw fiets op een plek waar dat niet mag, dan kan deze worden
losgeknipt en meegenomen naar het Fietsdepot. Staat uw
scooter niet in een vak, dan riskeert u een boete. Op het
kaartje kunt u zien waar u uw fiets of scooter goed kunt
parkeren.

www.amsterdam.nl/leidseplein

Dweilen met de kraan open
TientjeVanStientje@gmail.com wil helpen het plastic
zwerfafval te ruimen door deelnemers er 10 euro per
uur mee te laten verdienen.

Leidsegracht tot eind oktober afgesloten
op donderdag- t/m zaterdagnacht

De gemeente werkt aan het terugdringen van overlast
en uitgaansgeweld in de Leidsebuurt. Een van de punten
die wordt aangepakt is overlast door taxi’s. Het gaat dan
Zolang de plastic industrie niet zelf de verantwoordelijkheid om toeteren, stoppen waar dat niet mag en overlast van
neemt van hun wegwerp producten en niet zelf de overheid instappende passagiers.
vertelt wanneer ze helemaal stoppen met het produceren,
komen er steeds meer slachtoffers (van de economische
De proef bestaat uit het afsluiten van de Leidsegracht
groei). Fabrieken van zwerfvuil maken de levensgevaarlijke tussen de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht voor
vervuiling, niet de slordige scholing van de onwetende
al het autoverkeer, behalve bestemmingsverkeer zoals
consumenten.
bewoners, bezoekers van bewoners, vergunninghouders,
Sommige mensen zijn blijkbaar niet verantwoordelijk voor leveranciers en nood- en hulpdiensten. Daarom verandert de
verkeerssituatie op en rondom de Leidsegracht.
wat ze de maatschappij aandoen als het woord geld of
Op de donderdag, vrijdag en zaterdag van 22.00 uur
werkgelegenheid er bij staat, uiteraard in een net pak want
tot 06.00 uur zijn onderstaande routes afgesloten voor
dan is massale industriële dodelijke vervuiling een hoog
autoverkeer:
geëerde vooruitgang.
• de route naar de westzijde van de Leidsegracht
Wij, mensen met een hart voor lucht en water dieren,
vanaf het Raamplein ter hoogte van de Raamstraat.
strand en weide vogels, wolken en regenbuien, klagen de
• de route vanaf de Prinsengracht naar de westzijde
plastic industrie aan en veroordelen hen om zelf hun eigen
van de Leidsegracht.
producten op te ruimen.
Niet stiekem verbranden, over de schutting gooien of
Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor drie
verkopen aan arme buren. Wel netjes chemisch terug
maanden. Na de evaluatie bekijkt de gemeente wat het
splitsen en overal het natuurlijk evenwicht herstellen.
vervolg wordt. Als tussendoor extra maatregelen nodig zijn,
Vier de Tijger kunnen die worden ingevoerd.
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Foto: Ben Kleyn

Huurdersprotest Manifest Passend Wonen

Het Kosmisch Magisch Octaaf

met magiër Ramana en muzicus Ben Waalwijk

Vrijdag 7 september, Pianola Museum, Westerstraat 106
Magiër Ramana en componist/musicus Ben Waalwijk
vormen een duo dat magie, humor, klank en kleur weet om
te zetten in een weergaloos spektakel. Ramana geeft als
antropoloog, etnobotanicus en beroepstovenaar vorm aan
een mix van Indiase magie zoals fakirstunts, het bespelen
van de nektrompet en het mentalisme. De acts worden
ingeleid met autobiografische vertellingen over de oorsprong
van de showbizz, volgens het perspectief van Ramana te
verklaren vanuit het shamanisme.
Ben Waalwijk verzorgt de muzikale omlijsting met eigen
composities en is even vingervlug. Hij plaatst de wereld
van Ramana in een klanktuin, maar zingt ook eigen teksten
en houdt krachtige komische speeches. Beide solisten
versterken elkaar op unieke wijze. Komt dat zien!

De Amsterdamse huurdersorganisaties voelen zich
overvallen door het Manifest Passend Wonen dat 23
woningcorporaties, waaronder 5 Amsterdamse, op
7 juni aan minister Ollongren hebben overhandigd.
De alarmbellen bij huurders zijn afgegaan, nu er
op initiatief van de corporaties een fundamentele
stelselwijziging in het huurrecht wordt voorgesteld die
de rechtszekerheid van huurders aantast.
De corporaties verzoeken de minister om een wettelijke
basis te leggen voor een door hen voorgestelde inbreuk op
bestaande huurcontracten van huurders. Doel is de huurders
die volgens de normen van corporaties te goedkoop wonen
naar hun inkomen of te groot naar hun gezinssamenstelling,
financieel de pin op de neus te zetten, zodat zij gedwongen
worden het huurcontract van hun woning op te zeggen.
De corporaties noemen ‘te goedkoop’ of ‘te groot’
wonen ‘scheefwonen’. Dat ‘scheefwonen’ moet volgens
hen aangepakt worden om doorstroming op de sociale
woningmarkt mogelijk te maken. Doorstroming betekent in
de praktijk dat individuele huurders plaats (moeten) maken
voor andere woningzoekenden.

Huurders van sociale huurwoningen moeten elk jaar
gaan bewijzen dat zij nog ‘passend wonen’; passend naar
inkomen en/of passend naar gezinssamenstelling. Als dat
volgens de corporaties niet meer passend is, kan in een paar
stappen de zogeheten ‘huurkorting’ vervallen. Iedere sociale
huurwoning kent een maximale huurprijs die volgens het
puntenstelsel gevraagd kan worden. Het verschil tussen die
maximale huurprijs en de huur die betaald wordt, noemen
de corporaties ‘huurkorting’. Vervalt die ‘huurkorting’ dan is
de realiteit in Amsterdam dat de huur voor de meeste sociale
huurwoningen tussen de € 711,- en € 1.200,- zal bedragen.
Het vervallen van de huurkorting betekent feitelijk een
Deur open 20u, show start 20.30u sharp.
enorme huurverhoging. Huurders kunnen daardoor
Reserveer tickets a €15,- via info@pianola.nl
www.ramana.nl gedwongen worden om hun huurcontract op te zeggen,
omdat de huur eenvoudigweg niet langer kan worden
opgebracht. Van vrijwillig opzeggen laat staan van enige
keuzevrijheid is dan geen sprake meer. Huurders worden
verjaagd uit hun woningen en dat is ook de bedoeling.
Deze door de corporaties voorgestane stelselwijziging
van het huurrecht heeft tot gevolg dat het huurcontract het
karakter krijgt van een voorziening. De huurder kan in de
gehuurde woning blijven wonen zolang de huurder aan
de voorwaarden van inkomen en/of gezinssamenstelling
voldoet. Het huren van een woning in de sociale sector
wordt hierdoor een gunst. Een verdergaande flexibilisering
van het huurcontract ligt in het verschiet.
Net als bij de inkomensafhankelijke huurverhoging
zijn ook bij dit voorstel weer gegevens nodig die de
privacy van huurders aantasten. Die inbreuk zal met
dit voorstel zelfs nog groter zijn. Waarschijnlijk zullen
preciezere inkomensgegevens nodig zijn en daarnaast
ook gegevens over gezinssamenstelling en mogelijk nog
andere kenmerken van de persoonlijke levenssfeer. Er
lopen nog rechtszaken over de inbreuk op de privacy bij
de inkomensafhankelijke huurverhoging. Het is maar de
vraag is of een nog grotere inbreuk op de privacy juridisch
overeind zal blijven.
De woningmarkt is volledig vastgelopen, zowel de koopals de huurmarkt. Er zijn domweg te weinig woningen
beschikbaar. De overheid is verantwoordelijk voor het

goed functioneren van de woningmarkt. Dat er nu schaarste
is op het gebied van passende woonruimte, komt voor
rekening van de achtereenvolgende kabinetten, sinds de
woningcorporaties hun eigen broek moeten ophouden. Er
is in de loop der jaren structureel te weinig gebouwd. De
hypotheekrenteaftrek wordt door de overheid beschermd,
hetgeen een prijsopdrijvend effect heeft gehad voor
koopwoningen. Ondertussen melkt de overheid de
woningcorporaties uit door ze een verhuurdersheffing op te
leggen. Veel corporaties hebben hun tafelzilver (lees: grote
woningen) verkocht of geliberaliseerd. En bovendien stelt
de lokale overheid veel te weinig bouwlocaties beschikbaar
om meer woningen in de sociale en middenhuursector te
kunnen bouwen. Tegelijkertijd gaat de overheid corporaties
verbieden samen te werken met ontwikkelaars om de
tekorten voor nieuwbouwwoningen in de sociale en
middenhuursector te nivelleren met woningen in de dure
huursector en de koopsector zoals voor 1995 usance was.
Met het voorstel dat nu voorligt, worden de problemen
op de woningmarkt onevenredig zwaar afgewenteld op
een kleine groep huurders. Het tast de rechtszekerheid en
waardigheid van huurders aan. Verder betekent het een
onaanvaardbare inbreuk op het recht van huurders om hun
eigen leven in te richten en een toekomst op te bouwen op
één plek. Uiteindelijk zal dit ten koste gaan van de cohesie
van buurten en samenlevingen. Met alle gevolgen van dien!
Daarnaast wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat
huurders een huurcontract hebben afgesloten waarbij een
dergelijke inbreuk volstrekt niet te voorzien was.
Wat is de oplossing?
1. Veel meer bouwen en in een hoger tempo voor zowel de
koop- als de huursector. Zorg dat de voorraad woningen op
peil komt.
2. De corporaties kunnen zelf sturen op woonconcepten en
regelingen die het wel aantrekkelijk maken om te verhuizen,
maar huurders daar niet toe dwingen.
Het Manifest Passend Wonen is zonder overleg met de
huurders tot stand gekomen. De corporaties zijn inmiddels
stevig aan het lobbyen bij de landelijke en gemeentelijke
politiek. De huurders zijn de primaire belanghebbenden
van de woningcorporaties. Hun belangen staan op het spel.
Het is ongehoord dat verschillende vertegenwoordigers
van woningcorporaties al doen alsof deze inbreuk op de
rechten van de huurders een trein is die niet meer gestopt
kan worden.
Conclusie
Het Manifest Passend Wonen pleit voor een fundamentele
stelselwijziging van het huurrecht die op onevenredige wijze
inbreuk zal maken op de woonzekerheid van individuele
huurders. De rekening van falend overheidsbeleid komt bij
een beperkte groep huurders te liggen en betekent voor hen
een buitensporige last. Maar dat niet alleen; de voorgestelde
stelselwijziging zal werken als een steen in de vijver en de
gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie zullen,
zeker in de Randstedelijke gebieden, immens zijn.
Deze inbreuk op de rechten van de huurders past zowel de
overheid als de woningcorporaties niet en wordt door de
ondertekenaars van dit pamflet als onaanvaardbaar gezien.
Het tij moet worden gekeerd!
www.hvdh.org

MUZIEKKAPELLEN in landelijk Noord
Zondag 2 september 13.30-17.00
SCHELLINGWOUDE
Harmonie Tuindorp Oostzaan
Nieuwe Buren
RANSDORP
Waterland Harmonie
Cotton Club
DURGERDAM
Film Orkest
Bucket Bog Bans

Met koor: “Sing Along”
Elandsstraat 101
22 september van 12 uur tot 17 uur

www.muziekkapellen.nl

www.burendag.nl
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Leven is niet iets wat je overkomt. Leven beantwoordt je overtuigen.

Geen wees- en deelfietsen op de stoep

Nog tot 6 januari 2019

Kleurenfoto’s uit begin 20e eeuw

Er ligt een plan om alle katten te chippen in de strijd
tegen zwerfkatten, maar over chippen van alle fietsen in
de strijd tegen weesfietsen hoor of lees ik niets!

Het Allard Pierson Museum toont vroege
kleurenfotografie uit de collectie van Albert Kahn.

Meerdere malen heb ik een ‘melding openbare ruimte‘
gemaakt van fietswrakken in mijn omgeving maar dat
levert niets op. Zij houden veel fietsparkeerplekken bezet
en het kost steeds meer moeite een plek voor de mijne te
vinden. Een gedeelte van de weesfietsen is fietswrak. Ze
staan of hangen op de kop en/of zijn gevandaliseerd. Dat
geeft een verwaarloosd en rommelig beeld aan de stad.

Deze Franse bankier en filantroop liet vanaf 1908
wereldwijd volkeren fotograferen om de wereldvrede te
bevorderen. Dankzij een nieuw procedé kon dat in kleur.
Kahns project ‘Les Archives de la Planète’ kent een
achterliggend ideaal van onderling begrip en wereldvrede.
Dit vredesideaal contrasteert scherp met de wreedheden van
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Heb inmiddels met Ewout van der Hoog maar zelf actie
ondernomen. Alleen rond het Maagdenhuis telden wij 69
weesfietsen. Fietsen die duidelijk lange tijd niet gebruikt
zijn en voor het overgrote gedeelte geheel onbruikbaar.
In de Handboogstraat lag al tijden (ik denk een half jaar)
een berg van 28 fietsen. Ja echt waar, al wel een half jaar
een mans hoge berg van op elkaar gegooide fietsen. Ewout
en ik hebben ze een tiewrap gegeven en 3 weken later
gekeken wat er nog niet gebruikt was. Ewout heeft het
gemeente knipteam zo ver gekregen om ze te verwijderen.
Ze kwamen maar helaas namen ze alleen de berg mee. De
rest ligt, staat en hangt nog steeds rond het Maagdenhuis.
Als Ewout er niet was geweest lag de berg er ook nu nog.
Nu wil de gemeente 9.000 deelfietsen gaan toestaan.
Zogenaamd voor de amsterdammers. “Amsterdam geeft
ruimte aan deelfietsen” zegt een propaganda brochure van
10 pagina’s .“De fietsen mogen in het centrum niet overal
staan” Haha. Wel op 27 aangewezen stallingen die nu al
bomvol staan. Het is een ‘proef’. Een zeer lang durende
proef van 3 jaar. Waarom niet die nieuwe technologie waar
de brochure over spreekt aan te wenden bij de controle van
het huidige fietsenarsenaal?
K Maas

Groeten uit de

Frans Halsbuurt

Wilt u iets doen voor uw buurt in
stadsdeel Centrum?

Claire Zammit www.evolvingwisdom.com

De selectie is vooral afkomstig uit het Musée Albert-Kahn
in Parijs. Daarnaast zijn er kleurenfoto’s van de Russische
fotograaf Sergej Prokoedin-Gorski en Nederlandse
fotografen als Bernard Eilers en Jacob Olie jr.
Locatie: Bijzondere Collecties UvA
Oude Turfmarkt 129
www.allardpiersonmuseum.nl

Woont of werkt u in het Universiteitskwartier? Kom dan naar de
participatiebijeenkomst op 10 september.
Het Universiteitskwartier zal de komende jaren
een ontwikkeling doormaken, waarbij de gemeente
Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en
stedenbouwkundig bureau West 8 samen optrekken.
Er is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de (UvA)
gebouwen, de openbare ruimte en naar diverse thema’s
zoals duurzaamheid en logistiek. Daarbij zijn ook de ideeën
uit de buurt meegenomen. Dit alles zal leiden tot een
zogeheten ‘strategisch masterplan’ als vertrekpunt van de
integrale gebiedsontwikkeling.
Om tot een breed gedragen gebiedsvisie te komen,
hebben al verschillende participatiesessies met de buurt
plaatsgevonden. Op 10 september worden de studieuitkomst tijdens een buurtbijeenkomst gepresenteerd.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Ziet u kansen voor dit gebied, voor uw directe
woonomgeving of misschien wel uw onderneming? Of heeft
u zorgen of wensen? Kom naar de bijeenkomst, wij hopen
van u de laatste input te ontvangen om dit -waar mogelijknog op te nemen in het concept masterplan dat we u op
1 november zullen presenteren.

Maandag 10 september
Inloop 18.45 - 21.15 uur
VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9
U kunt zich tot 6 september aanmelden voor de bijeenkomst
via universiteitskwartier-ho@uva.nl.
Het gehele programma voor deze participatiebijeenkomst
vindt u op uva.nl/universiteitskwartier.

Lieve Kiki van de reclamecampagne van Airbnb,

Meer informatie
Kijk voor de mogelijkheden op:
www.amsterdam.nl/centrum onder nieuws
of neem contact op met de gebiedsmakelaar over uw idee.
Die denkt mee en kan uitzoeken welke mogelijkheden het
stadsdeel heeft om u te ondersteunen.

Nee Kiki wij genieten niet meer zo van de stad .
Dat komt door Airbnb.
Je schrijft over elke dag rust op je balkon. Ja dat hadden wij ook vóór
Airbnb de stad overnam.
Nu is de rust ver te zoeken met 7 Airbnb adressen in ons straatje.
De vier Spanjaarden aan de overkant vieren vandaag een feestje
en de drie Engelsen een paar huizen verderop hebben house muziek
opstaan. Gisteren kwamen zij totaal bezopen om 3 uur in de ochtend
schreeuwend ‘thuis’. Er is geen controle door de eigenaren van de
woningen want die zien we bijna nooit. Van één weten we dat hij op
Ibiza woont. De handhaving van de gemeente is een langdradig proces
en neemt jaren in beslag. Als een woning dan eindelijk weer voor
normale bewoning beschikbaar komt duurt het maar kort voor de
volgende huurder met onderhuren begint. Met een paar trucjes op het
internet zijn ze niet op te sporen en bovendien zijn de 60 dagen of 30
dagen al veel te veel overlast. Ook met het aantal valt makkelijk mee te
sjoemelen blijkt hier in de praktijk. In de Helmersstraat is de helft van
alle adressen Airbnb.
Jij verhuurt, begrijp ik maar één vertrek van je woning, waar je echt
ook woont. Dat noemen we: Bed en breakfast en daar is inderdaad
weinig overlast van gezien er controle in huis is.
Helaas is Bed en breakfast slechts een fractie van het Airbnb aanbod.
Wist jij dat dan niet?

Een overzicht van de gebiedsmakelaars in stadsdeel
Centrum vindt u op de achterpagina van deze buurtkrant

Met vriendelijke groet
Karien

Heeft u een idee waar de buurt van opknapt, waardoor het
gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te
ontmoeten? Vraag dan subsidie aan bij het stadsdeel.
Bijvoorbeeld een sportdag voor de buurt, een speeldag
voor kinderen of een gezamenlijke actie in de openbare
ruimte? Dan kunt u aanspraak maken op subsidie voor
bewonersinitiatieven in stadsdeel Centrum. Het stadsdeel
beloont buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving verbeteren. Of de sociale samenhang binnen
een wijk en tussen bewoners versterken.
Voorwaarden
Uw activiteit moet éénmalig zijn en nog niet hebben
plaatsgevonden. De kans van slagen is groter als
buurtgenoten er positief over zijn. Betrek ze daarom bij het
plan. Wie weet hebben ze meteen al aanvullende ideeën en
aandachtspunten, waar u samen iets mee kunt in de buurt.
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Veilig de spekgladde Mokumse stoepranden trotseren? Stap in mens- en natuurvriendelijke schoenen: Ababa Akaso

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

Wanneer je deze Binnenkrant leest, heeft Stadsdorp
Gracht en Straatjes nét haar 1e Lustrum gevierd.
In 5 jaar tijd zijn we gegroeid tot ruim 170 leden, die
allemaal bij elkaar in de buurt wonen, ruwweg tussen
Raadhuisstraat - Singel - Prinsengracht en Vijzelstraat.

De feestmiddag werd gevierd in het mooie Museum het
Grachtenhuis, waar we door het museum konden dwalen,
toegezongen werden door ons Stadsdorp-koor en de
directeur van het museum ons een interessant inzicht gaf
in het ontstaan van het museum en de geschiedenis van het
huis.
Begijnhof

Beste lezer,
Heeft u geen tuin maar wilt u wel tuinieren /
leren tuinieren ?
Ik heb een tuin van 330 m2 en zoekt iemand die wil
helpen. Er staat een leuk huisje bij dat van bijna alle
gemakken voorzien is.
Met de fiets in lijn 26 ben je er in 25 minuten vanuit het
centrum. (het ligt net over de Schellingwoubrug)

De opkomst was met zo’n 125 mensen geweldig, ook
doordat leden ieder een buurtgenoot konden meenemen, om
zo kennis te maken met het Stadsdorp. Sommigen leerden
mensen kennen die vlakbij bleken te wonen, maar die zij
nog nooit gesproken hadden. De functie van Stadsdorp:
de sociale cohesie in de buurt bevorderen, bleek ook deze
.
lustrum-middag goed te werken
Leer je graag buurtbewoners kennen of wil je een actieve
bijdrage leveren, meld je aan via
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

Telefoonnr : 06-5579 6144.
Mail : karienm@chello.nl

Het geld ligt op straat

De volhouders aan de gracht

Na de Gay Pride was er een enorme hoeveelheid
gebroken glas op straat. Flessen maar ook veel gebroken
bier glazen! Op koningsdag was dat niet zo. Toen was er
geld te verdienen met de plastic bierbekers.
Het is mij niet duidelijk waarom de gemeente niet
is doorgegaan met het koningsdagbeleid: beperkte
alcoholverkoop en statiegeld. De lachgaspatronen zouden
als metaal verzilverd kunnen worden, door er statiegeld op
te zetten. Plasticflessen inleveren, wijnflessen overal kan
statiegeld op en zo krijgen de opruimers een beloning, die
ze vrij kunnen besteden aan zichzelf of aan een ander goed
doel.

Wat voor de bewoners geldt, geldt ook voor de planten in
de Binnenstad. Ze houden vol ondanks verkeer, drukte
en andere ongemakken die over hun hoofden worden
uitgestort. Dit jaar kwam daar het gebrek aan regen bij.
Op de foto (vlnr) zijn afgebeeld de Canadese Fijnstraal. Hij
behoort tot de familie van de composieten. Hij vestigt zich
spontaan op braakliggende landjes, aan de rand van gevels,
trottoirs. Dus hier aan de grachten komt hij ook overal op.
Plantgrootte 20-80 cm. Oorspronkelijk uit Noord-Amerika.
Ingevoerd in de 17e eeuw in enkele botanische tuinen.
Sinds de 18e eeuw komt de plant in Nederland voor.
Herderstasje: De jonge toppen kunnen in de salade verwerkt
worden. De blaadjes smaken naar waterkers. De zaden zijn
eetbaar evenals de wortel. Het kent verschillende namen:
herderstasje of moederhart. Zaaien in het voorjaar: oogsten
het hele jaar door.

Bij het vallen van de avond begonnen bewoners al op te
ruimen. De extra vuilniszakken waren onvoldoende. De
gemeente onderschat het feest dat langer doorgaat dan
Koningsdag. Er is ook geen avondklok zoals bij koningsdag.
Daar is het om 9 uur opeens bijna stil.
De gay-pride suddert nog door in de vele feesten thuis of op
de bootjes, die muziek aan boord hebben. Geluidsoverlast
binnen de norm (?) maar wel overlast en dat geldt ook voor
het afval.
En wat te denken van statiegeld op sigarettenfilters!
Een drie ledig doel
1. Minder vervuiling op straat.
Hoe lang duurt het dat zo’n filter verteerd is?
2. Verhoging van de volksgezondheid.
Roken ontmoedigen.
3. Bijverdienste voor mensen, die het nodig hebben
en van een schone straat. Wel met handschoenen aan
of een zakje voor de peuken.
Inleveren bij de telmachine van de bank.
UW

www.barefoot.com

Weemoed, walging en hoop

Als je de website bekijkt www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl
dan zie je hoeveel activiteiten we samen ondernemen.
Op regelmatige basis wandelt men, eet en drinkt samen,
bezoekt musea in de buurt, gaat naar lunchvoorstellingen en
de film, leest samen boeken en velen zien elkaar daarbuiten
ook, als zij daar zin in hebben.
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Varkensgras. Hij behoort tot de duizendknoopfamilie de
botanische naam Polygonum betekent veel knieën.
Het dankt zijn naam aan de tijd dat varkens over het erf
scharrelden en het opaten.
De Melde (foto onder) behoort tot het geslacht
Chenopodium, familie van de spinazie, en houdt het ook vol.
UW

Alles gaat voorbij en dat stemt weemoedig. Vrienden
en bekenden sterven. Het straatbeeld verandert.
Het heden wordt geschiedenis en dat bestaat uit een
combinatie van verhalen, beelden, feiten en feitjes.
Vorige week stierf Arnaud Schulte Fischedick. Iemand
die zijn werk in stilte deed. De meeste buurtbewoners
zullen hem niet kennen, ik gelukkig wel. Voor mij is hij
een voorbeeld van een echte steunpilaar. Gedreven en
standvastig runde hij ruim 30 jaar Studio Korte Leidse.
Op de Korte Leidsedwarsstraat 12 zit dit verzamelgebouw
met repetitieruimtes en kantoren voor kunstbeoefenaars
en culturele organisaties. Filmers, musici, schrijvers
en vernieuwers. De langste en bekendste huurders
zijn het Ricciotti ensemble en het Nederlands Blazers
Ensemble. Samen met Jan van Ommen vormde Arnaud
het kloppende hart achter dit fijne kruip-door-sluip-door
gebouw.
Arnoud staat voor het soort mens die zich langdurig
engageert. Het nieuwe ‘loopbaan-ideaal’ van de afgelopen
decennia is het 2-jaarlijks wisselen van opeenvolgende
functies met als belangrijkste doel almaar meer geld
verdienen. Gelukkig zijn er mensen zoals Arnaud die zich
langdurig inzetten voor, zeg maar, sociaal kapitaal: het
is belangrijker iets goed te doen en op flexibele manier
continuïteit en stabiliteit te creëren. Een fijne thuisbasis
voor uitvoerende kunstenaars. Dank Arnaud!
Hoop: afscheid en nieuw thuis voor het wijkcentrum
Het vertrek uit onze huidige stek is het directe gevolg
van het besluit van (eer-)vorige stadsdeelpolitici die, in al
hun wijsheid, de maatschappelijke bestemming schrapten
van nagenoeg alle maatschappelijke panden. Dus ging de
maatschappelijke eigenaar, woningbouwvereniging de
Key, voor het grote geld met voorbijgaan aan het feit dat
dit onderstuk is gebouwd met als functie wijkcentrum.
Ze hebben het zelfs niet te koop aangeboden aan ons, de
huurders. Dat is balen.
Intussen is het Dagelijks Bestuur van het wijkcentrum al
meer dan een jaar op zoek naar een nieuw onderkomen.
Dat lijkt eindelijk te lukken, krap 2 dagen voor de
verhuizing. Duimen maar.
Walging: Bungehuis
Helaas pindakaas: alle bezwaren en beroepen van
buurtbewoners tegen de extreem ruime vergunningen
van deze SoHo evenementen-locatie zijn verworpen.
Al op de openingsavond is het raak: geluidsoverlast
en een oerwoud aan her en der neergezette fietsen. De
zogenaamde ‘bijdrage aan de buurt’ (een vergunningseis)
houdt voor SoHo slechts in dat ze enkele buurtbewoners
uitnodigen voor een drankje. Héél beperkt.
Buurtbewoners protesteren ludiek: in zwemkleding
eisen zij op woensdagmiddag 8 augustus toegang tot het
zwembad op het dak, dát is een echte bijdrage aan de
buurt. Uiteraard kan het elitaire SoHo dit niet toestaan,
want je moet eerst voor 1.800,- per jaar lid worden.
Aanvankelijk moest je daarvoor ook kunstenaar zijn,
want het gaat om een sociëteit voor kunstenaars meldde
SoHo in haar vergunningsaanvraag. Uiteraard is dit
zogenaamde principe intussen losgelaten. De overlast is
voor de buren en verder niets! Het Europese Hof voor
de Mensenrechten heeft al ruime schadevergoedingen
toegekend aan bewoners die lijden onder het nachtelijk
uitgaansleven. Te betalen door de gemeenten die hiervoor
toestemming gaven. Iets voor Amsterdammers?

amsterdammeren
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Natuur geeft les in tegenstellingen. Zo krijg je twee vleugels om te vliegen, niet één.
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Rumi

Huis Marseille
8 september / 2 december

Koos van Breukel

/ Zoon

Portretten van zijn zoon vanaf zijn geboorte in 2000.
Casper wordt dit jaar achttien. Voor Koos Breukel het
moment om de portretten te tonen.

7 toeristengroepen op het Spui, elk meer dan 20 m/v

Gesprek met de Ombudsman
De Wallen, het Rembrandtplein en de Leidsebuurt
kampen met zeer extreme overlast. Maar ook in de
Centrumbuurten daarbuiten zorgen o.a. toeristen,
uitgaanspubliek, hotels en de groei van horecaterrassen
voor overlast en afbraak van de sociale structuur.
Half mei voerden twee wijkraadsleden hierover een gesprek
met de Ombudsman, de heer Zuurmond en enkele van zijn
medewerkers. Vooraf hebben ze een snelle inventarisatie
gemaakt van de klachten in deze woonbuurten.

Jacob de Wit-weken
in het Cromhouthuis
T/m zondag 16 september organiseert het Cromhouthuis samen
met Stichting Jacob de Wit 2020 de Jacob de Wit-weken.
Lezingen, rondleidingen en wandelingen brengen de ooit zo
beroemde maar in vergetelheid geraakte Amsterdamse schilder
Jacob de Wit (1695 - 1754) over het voetlicht.
De activiteiten hebben als uitvalsbasis het Cromhouthuis
aan de Herengracht 366, waar Jacob de Wit precies 300
jaar geleden de prachtige en nog altijd te bewonderen
plafondschildering voltooide. Dankzij die opdracht, van
eigenaar en mecenas Jacob Cromhout, kreeg de carrière van de
jonge Jacob de Wit een vliegende start.
De geboren Jordanees Jacob de Wit werd beroemd door zijn
vele schilderijen in monumentale stadspaleizen, buitenplaatsen
en kerken in heel Nederland en Europa. Door zijn talent en
schildertechniek was hij in staat om onder andere bedrieglijk echte,
op beeldhouwwerk lijkende, schilderijen te maken die uiteindelijk
zelfs naar hem zijn vernoemd: de ‘Witjes’. In de binnenstad van
Amsterdam zijn diverse van zijn ‘verborgen’ schilderijen te vinden.

De Ombudsman is blij met de brief van wijkcentrum d’Oude
Stadt en vooral met de bijlage met voorbeelden. Hij ziet
dat de overlast van de drukte en bijbehorende criminaliteit
zich verspreidt over het hele Centrum, zoals bacteriën
op een Petri-schaaltje zich vermenigvuldigen. Een groot
onderliggend probleem is ‘ondermijning’ d.w.z. de grip van
de (georganiseerde) criminaliteit. Er zijn geen cijfers over
De werken van Jacob de Wit zijn veelal van hun oorspronkelijke
wat het hen oplevert.
De Ombudsman meent dat de situatie (drukte/balans)
intussen behoorlijk over het kantelpunt heen is. Hij
constateert ook dat het vertrouwen van de burgers in de
gemeente op een dieptepunt beland is. Bewoners vertrouwen
de overheid niet meer. Hij heeft voorgesteld dat het nieuwe
College met regelmaat gesprekken voert met burgers om het
vertrouwen te herstellen. Daarna moet de gemeente dan wel
aan de slag met de uitkomsten van deze gesprekken.
In hoeverre heeft de overheid nu eigenlijk een zorgplicht
jegens haar bewoners? De Ombudsman: het is een begrip
dat hij ook altijd gebruikt maar het is geen juridische term.
Daarentegen heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten
recent uitspraken gedaan gebaseerd op de privacy en
onschendbaarheid van de woning. Die resulteerden in fikse
schadevergoedingen die gemeenten moeten betalen aan
bewoners die nadeel ondervinden van het nachtleven.
De Ombudsman stelt voor om na de zomer een bijeenkomst
te organiseren met bewoners uit Centrumbuurten, politici en
ambtenaren met bevoegdheden voor de aanpak.

locatie verdwenen; een van de uitzonderingen is het prachtige
plafond in het Cromhouthuis. Henk Atze Dijkstra, van Stichting
Jacob de Wit 2020, vertelt op zondag 2 september, 11.30 uur
over de boeiende zoektocht naar de werken van Jacob de Wit, in
Nederlandse maar ook in internationale collecties. De lezing kost
€ 2,50 (exclusief entree het Cromhouthuis, entree is gratis met
museumkaart).
Op zaterdag 8 en zondag 9 september geven museumdocenten in
de Grote Salon van het Cromhouthuis ter plekke toelichting op het
300 jaar geleden door Jacob de Wit beschilderde plafond. Uiteraard
vertellen zij ook over de schilder Jacob de Wit zelf, die enige tijd in
de achtertuin van het Cromhouthuis atelier hield. Om 12.00, 13.00,
14.00 en 15.00 uur starten de speedtalks, die bij de entree van het
Cromhouthuis zijn inbegrepen.

Casper Vinkeveen 2008 © Koos Breukel

Hellen van Meene

En alles blijft bestaan wanneer je sterft
In 2017 werd Hellen van Meene getroffen door de ziekte
en dood van haar moeder, Ada. De foto’s zijn de creatieve
verwerking van haar diepe verdriet.

The Farmers, 2018 © Hellen van Meene

Han Singels / Polder Holland
Het typisch Hollandse polderlandschap.
De koe staat bij Singels centraal.

In het weekend van 15 en 16 september nemen gidsen groepen
bezoekers mee vanaf Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en
Museum Willet-Holthuysen naar het Cromhouthuis. In deze musea
worden de schilderingen door Jacob de Wit bekeken en onderweg
vertelt de gids alles over het leven aan de gracht in de 17de tot en
met 19de eeuw, en het netwerk van rijke Amsterdammers waarin
Jacob de Wit zijn opdrachten vervulde.
Op zaterdag 15 en zondag 16 september zijn er twee wandelingen;

Wordt vervolgd. een korte langs twee musea en een langere langs drie musea.

- Zaterdag 15 september (kort): 11.00 uur start bij Museum Ons’
Lieve Heer op Solder, eindigt rond 12.30 uur bij het Cromhouthuis
- Zaterdag 15 september (lang): 14.00 uur start bij Museum Ons’
Lieve Heer op Solder, via Museum Willet-Holthuysen, eindigt rond
16.00 uur bij Het Cromhouthuis
- Zondag 16 september (kort): 11.00 uur start bij Museum WilletHolthuysen, eindigt rond 12.30 uur bij het Cromhouthuis
- Zondag 16 september (lang): 14.00 uur start bij Museum Ons’
Lieve Heer op Solder, via Museum Willet-Holthuysen, eindigt rond
16.00 uur bij het Cromhouthuis.
Aanmelden voor de wandelingen kan via de website van het
Cromhouthuis. Deelname aan de korte wandelingen kost € 15,(inclusief bezoek 2 musea) of € 5,- met Museumkaart. Deelname
aan de langere wandeling kost € 22,50 (inclusief bezoek 3 musea)
of € 7,- met Museumkaart.

Hogedijk, 2008 © Han Singels

Joscha Steffens / Teen Spirit Island
De Duitse fotograaf Joscha Steffens is geïntrigeerd door
subculturen binnen de maatschappij. In zijn video-installatie
Dream / Hack zoomt Steffens in op de kliksnelheid van
de muishanden, de sleutel tot hun succes, die per definitie
tijdelijk - want leeftijdgebonden - is.

Wandelroute in print of online
Wie op 15 of 16 september niet mee kan wandelen, kan bij
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Museum Willet-Holthuysen
en het Cromhouthuis vanaf 31 augustus de wandeling gratis
ophalen aan de museumkassa’s, of zelf downloaden vanaf de
websites van deze musea. De wandelroute geeft 25% korting op
een bezoek aan de drie locaties (de locaties zijn gratis toegankelijk
met Museumkaart en voor kinderen t/m 17 jaar).
Het Cromhouthuis, Herengracht 366
Museum Ons’ lieve heer op Solder, OZ Voorburgwal 38
Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605
www.cromhouthuis.nl en www.jacobdewit2020.nl.

DreamHack, Video-Loop, 2015 © Joscha Steffens

Keizersgracht 401
Open: 11-18.00 uur, maandag gesloten
www.huismarseille.nl
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Je hart blijft breken, totdat je het opent.

Rumi

Betaal aanmaning huurverhoging niet
zomaar
Wat veel mensen niet weten is dat de
huurverhoging pas doorgaat als de
huurder zelf akkoord gaat of als de
Huurcommissie de verhuurder gelijk
geeft.
Zolang dat niet het geval is, mag een
verhuurder de verhoging niet opleggen
en aanmaningen sturen. Deze dient
namelijk binnen 3 maanden na de
ingangsdatum van de huurverhoging
een aangetekende rappelbrief te sturen,
waarna de Huurcommissie door de huurder
verzocht kan worden om een uitspraak. Bij
geliberaliseerde contracten is de regelgeving
iets anders. Stichting !WOON kan samen
met u de bezwaarmogelijkheden bespreken.

Contractkosten voor rekening
verhuurder

Mag een verhuurder bij een nieuwe
huurovereenkomst administratiekosten in
rekening brengen? Een tiental huurders
in de Nieuwmarktbuurt voerde vorige
jaar met succes een procedure tegen
stichting Woonzorg bij de kantonrechter.
Met de huurders was de kantonrechter
van mening dat een bedrag van € 2 aan
administratiekosten meer dan voldoende
was. Dit terwijl de huurders maar liefst € 75
hadden betaald.
Onlangs hebben 37 huurders van Ymere ook
een claim ingediend. En met succes. Ymere
gaat de volledige contractkosten van soms
meer dan € 100 terugbetalen. Heeft u ook
administratiekosten betaald bij het aangaan
van een nieuwe huurovereenkomst neem
dan contact op met !WOON.

Evaluatie woningdelen

Woningdelen staat in de kijker. De
huurprijzen zijn bijzonder hoog, maar
voor veel jongeren is het de enige manier
om aan woonruimte te komen.
Deze woonvorm is de laatste jaren dan ook
sterk toegenomen. Je huurt samen met een
paar vrienden, collega’s of studiegenoten
één woning, en je deelt gemeenschappelijk
voorzieningen zoals keuken en sanitair.
De gemeente voerde een vergunning in
om overlast te voorkomen en zaken te
reguleren. Veel eigenaren vonden dat
in eerste instantie ingewikkeld en de
rechtspositie van de bewoner laat nog veel
te wensen over. Na de zomer volgt een
evaluatie in de Amsterdamse gemeenteraad.
Meer informatie hierover vindt u op onze
website.
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

• Sociaal Loket 		

020-255 2916

Algemeen nummer 14 020
Voor: o.a. Reiniging, Grofvuil,
Fietswrakken, Storing
straatverlichting, Fout geparkeerde
auto’s en touringcars

• Veilig Thuis		

0800-2000

• Horecaoverlast		

020-421 4567

• Wmo Helpdesk		

0800-0643

Woonfraude

• Financiën		

020-255 2912

Gemeente Amsterdam

• 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.

• 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

Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in hun
eigen gebied spelen en eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen.

Gebiedsmakelaars in het Binnenkrant-gebied
Buurt		
Zes		
Waddenlandschap

Nog te zien t/m 7 oktober: Expositie ‘De Stilte’ van Cees Vegh
Dutch Accent galerie, Berenstraat 41. Dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 17.30
www.dutch-accent.nl
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verschijnt rond 3 december

Buurt Zes

Ou

Advertenties max. 1 euro per cm2
Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Jor

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Marijke Storm, Paul Spoek,
Corina Teunissen van Manen,
Albertien Pareau Dumont.
Cartoon Peleia.nl

Verspreidingsgebied

www.amsterdam.nl/centrum-oost/

Postcode
Nana de Loor
1017		
Tim Bunink
		 Kiki Lauterslagen

06 1259 3194 n.de.loor@amsterdam.nl
06 2317 9249 t.bunink@amsterdam.nl
06 1369 5745 k.lauterslagen@amsterdam.nl

Groot
Waterloo

06 1853 1510
06-1249 6948

Marije Willems
Eefke van Lier

marije.willems@amsterdam.nl
eefke.van.lier@amsterdam.nl
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De Binnenk ant

www.amsterdam.nl/centrum-west/
Guido Kuijvenhoven 06 8362 4579 g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
Rinke Oostra
06 1264 1995 r.oostra@amsterdam.nl

Verschijnt 4x per jaar

Heeft u een NEE-NEE sticker,
maar wilt u wél 4x per jaar
de Binnenkrant ontvangen?
Maak dan uw eigen sticker.
Knip het plaatje uit
en plak het op uw brievenbus.
Heeft u géén brievenbus?
De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant

Wel graag de
Binnenkrant

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.

