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Zonder blad aan onze lieve bomen kan de lage winterzon gelukkig door onze straten dromen

Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes2 6 14

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum 
voor informatie en burgerparticipatie van en voor 
bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in 
hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor 
informatie en advies, ook als u mee wilt helpen. 
Heeft u vergaderruimte, pc of internet nodig? 
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:

www.oudestadt.nl

020-638 22 05
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl

www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/

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

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van advocaat Jan Overes (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

Wijkraadsverkiezingen 5 november 2018

Nog vóór de opening op 20 november is de nieuwe 
wijkraad gekozen. Het was een aangename avond. 
Volle bak en gezelligheid in een nog kale ruimte. 
De officiële opening is tijdens de Nieuwjaarsborrel 
op maandag 14 januari om 17 uur.

De voorzitter vat de taken en verantwoordelijkheden 
van het huidige wijkcentrum samen. De wijkraad 
vormt het complete bestuur. Het bestaat uit bewoners 
die hun buurt goed kennen, signalen oppikken en hun 
buurtbewoners vertegenwoordigen. Het wijkcentrum 
geeft informatie, ondersteunt bewoners en stelt 
vergaderruimte ter beschikking aan bewonersgroepen. 
Bewoners moeten de ruimte vooraf reserveren bij de 
secretaris.

In het wijkcentrum zijn regelmatig bijeenkomsten 
over thema’s zoals luchtkwaliteit en drukte. Altijd op 
initiatief van bewoners. 
Bij bezwaren en protesten over bijvoorbeeld 
vergunningen en aantasting van de openbare ruimte 
is het wijkcentrum gewoonlijk belanghebbende. 
Als bewoner kan het zijn dat de gemeente je niet als 
belanghebbende erkent omdat je toevallig net een paar 
meter te ver weg zou wonen.

De vergaderingen van de wijkraad zijn altijd openbaar. 
De nieuwgekozen wijkraadsleden kiezen een 
Dagelijks Bestuur (DB). Dat is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken. Jaarlijks maakt het DB 
een begroting en een verantwoording. Eind december 
of begin januari kiest de wijkraad het nieuwe DB.

IepLinde

Vleugelnoot

Gekozen wijkraadsleden 
1. Burgwallen
Hans Perukel, Lennard Roubos 
(vervanger George Hulshof)
2. Nieuwmarktbuurt
Loes Buisman, Anita Mizrahi, Lishe Los, 
Esther Berkelouw (duo)
3. Groot Waterloo
Paul Busker, Cliff van Dijk
4. Amstelveldbuurt
Mischa Martherus, Paul Spoek 
5. Leidse-,Wetering- & Kerkstraatbuurt
Anneke Boeke, Gonny van Oudenallen,
Soeske Viergutz-Hartjes
6. Westelijke grachtengordel Zuid
Ulrike Weller,  Albertien Pareau Dumont
7. Westelijke grachtengordel Noord
Myriam Corzilius, Sven Pinck

Verkiezingsbijeenkomst tijdens de verbouwing Even pauze om stemmen te tellen

Nieuwjaarsborrel 
en officiële opening
maandag 14 januari 

vanaf 17 uur
Lees meer over de nieuwe locatie 

van het wijkcentrum op pagina 13
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag  14 februari & 14 maart

20.00-23.00 uur
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom
www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

December: 5/6 Nicolaas, 7 , 13 Lucia Lichtfeest, 15 ,  21 Midwinter, 22 ,  25 Kerst, 29      Januari:  1 Nieuwjaar,

Winter 2018

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

CTvM 2018

A.S. Onderwijzerhof

Huis De Pinto
Even opwarmen in Huis De Pinto
Huis De Pinto is en blijft in de winter open van maandag 
tot en met zaterdag. Zeker als het buiten guur is, is het een 
heerlijke plek om even binnen te lopen. Hier ontmoet u 
buren om even bij te praten met een kopje koffie of thee. 
U kunt natuurlijk ook een krant pakken of een tijdschrift. 
In Huis De Pinto kunt u terecht om boeken te ruilen 
en kunst te bekijken. ’s Avonds en op zondag hebben 
we bovendien regelmatig muziekuitvoeringen, films, 
documentaires, boekpresentaties en historische 
programma’s. Wanneer? Dat is te vinden op de website 
www.huisdepinto.nl. U kunt zich op de site ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief, die inmiddels al door meer dan 1500 
mensen wordt gelezen. 

Vaste programmering van muziek
Liefhebbers van klassieke muziek kunnen iedere tweede 
zondag van de maand genieten van een koffieconcert. In 
samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam 
biedt Huis De Pinto een podium voor talentvolle en 

gelauwerde musici. Zij kunnen in een informele setting 
ervaring opdoen en speciale muziek uitproberen. 
Vaak hebben ze dan ook nieuw repertoire of vormen ze een 
minder gebruikelijke ensemblesamenstelling. Deze jonge 
mensen mogen dit zelf kiezen. Het koffieconcerten beginnen 
altijd om 11 uur. De deuren zijn al open vanaf 10.30 uur. 
De lucht van verse croissants en koffie komt u al tegemoet. 

Iedere derde zondagmiddag is er Muziekmatinee. Hierbij 
kiezen we bewust voor een grote variatie aan stijlen: jazz, 
latin rhytm & blues of klassiek met soms heel bekende 
artiesten.  Elke maand biedt een verrassend nieuw 
programma met muzikanten uit alle windstreken. 
Aanvang  om 16.15. Na afloop is er altijd tijd om nog even 
na te praten. 

Pintotonics +1 staat voor een prikkelend en uitdagend jazz- 
en improvisatieprogramma op maandagavond. Onder het 
motto van Misha Mengelberg ‘Muziek bestaat niet. Het 
is hooguit een illusie’ bieden we iedere tweede maandag 
van de maand weer een avontuurlijke ontdekkingsreis! 
Met altijd een soloset en een ensembleset met authentieke 
muzikanten van internationale allure. 

Vooraankondiging Lustrumweek Huis De Pinto

De laatste week van maart 2019 viert Huis De Pinto 
zijn eerste lustrum 

met een spectaculair programma 
waaraan een groot aantal 

bekende artiesten zal meewerken. 
Hou de website en de nieuwsbrief in de gaten!

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

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur  

Muziekmatinee met muziek voor jong en oud.
(foto Peter Paschenegger)

In Huis De Pinto kan helaas nu nog alleen cash worden 
betaald (foto Corrie Bosch)

Tentoonstelling Gaten in de Stad 
van Herman van Bostelen & Florence Tonk

Gebiedsplannen 2019 
Dinsdagavond 20 november vergaderde de 
Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum over 
de Gebiedsplannen 2019. Deze plannen worden 
jaarlijks gemaakt en sluiten aan bij de Gebiedsvisie, 
de Gebiedsagenda, het nieuwe Coalitieaccoord en de 
Uitvoeringsagenda 2019. In het Gebiedsplan 2019 
worden de problemen, waar Amsterdam Centrum mee 
te maken heeft, benoemd. 

Gebiedsplannen gaan om belangrijke zaken als:
-  Overlast in de Openbare Ruimte, door bezoekers,
    toeristen, horeca- en drugsoverlast.
-  Overlast door een teveel aan vervuilend verkeer.
-  Overlast voor voetgangers door hufterig gedrag en 
    een teveel aan obstakels op de stoepen.
-  Overlast op de woningmarkt door vakantieverhuur 
    en de vastgoedmaffia.
-  Overlast op de buurteconomie door onevenwichtig 
    winkelaanbod, een teveel aan toeristenwinkels.

In het Gebiedsplan 2019 worden maatregelen beschreven 
voor al deze problemen.
Het bestuur wil de burger meer betrekken, door het inzetten 
van allerlei middelen, zoals de Stem van Amsterdam, 
de buurtenquêtes, informatie- en inspraakavonden 
en klankbord- en adviesgroepen. Participatie van de 
Amsterdammer krijgt een enorme impuls.

Terwijl in de vergadering bleek dat de Stadscommissieleden 
zelf erg tevreden waren met het Gebiedsplan, waren 
er vooraf vijftien bewoners, die in merendeel stevige 
kritiek hadden op onderdelen. De wijkraad was heel 
goed vertegenwoordigd en de leden Albertien Pareau 
Dumont, Myriam Corzilius, Cliff van Dijk, Gonny van 
Oudenallen, Loes Buisman en Paul Busker werden in 
hun kritiek nog aangevuld door Willemien Schellekens 
van de Vereniging Wonen voor Ouderen in 1011, Jeroen 
Verhulst, Oostelijke Eilanden, en bewoners van Plantage-, 
Weesperbuurt Overleg en het Burgwallenoverleg. Een 
Centrum-breed front van goed geïnformeerde bewoners, 
die de stadsdeelcommissieleden heel veel te denken hebben 
gegeven.

Kritiek is er voornamelijk op de verkeersparagrafen, waarin 
het bestuur slapheid werd verweten. De Weesperstraat wordt 
niet meer versmald en de maximum snelheid niet verlaagd. 
En ook de maatregelen voor gezondere lucht werden 
voorlopig weggehoond (City Trees) of onbegrijpelijk 
verklaard (éénrichtingsverkeer Plantage Middenlaan).
Ook maatregelen op het terrein van de woningmarkt werden 
als onvoldoende bestempeld, hoewel de plannen voor een 
Uilenburgerhof voor senioren en een eerstelijns zorgcentrum 
hoopgevend werden genoemd.

Wordt vervolgd in deel twee van deze besprekingen 
in december. U kunt dit volgen op de website van de 
Gemeente Amsterdam, Bestuur en Organisatie, Stadsdeel 
Centrum, toekomstige vergaderingen.



3
6 Drie Koningen, , 14 , 21 , 27   Februari: 1 Brigida, 4 , 5 Chinees Nieuwjaar, 12 , 14 Valentijn, 19 , 26 ,  

GROOT WATERLOOBinnenk ant 84 Winter 2018

SPRONG OVER HET IJ
Amsterdam Noord groeit. Daarom wil het 
gemeentebestuur een goede verbinding van dit stadsdeel 
met het Centrum. De ruggegraat van het openbaar 
vervoer - de Noord/Zuid metrolijn is daarvoor niet 
voldoende, ook niet als het eerst wegbezuinigde 
metrostation Sixhaven, toch aangelegd wordt.
Dus zijn alle mogelijkheden voor een oeververbinding 
over het IJ naast elkaar gelegd, afgewogen en een voor 
een weggestreept, totdat er een brug overbleef. 

Het gemeentebestuur geeft de voorkeur aan een prestigieuze 
brug, een mooi kunstwerk, waar alle Amsterdammers trots 
op zullen zijn. Liever nog wil het bestuur meerdere bruggen 
aanleggen, een in Centrum Oost, een in Centrum West. De 
brug in Centrum Oost - van het Java-eiland naar Noord, 
maakt de meeste kans. Maar er is nieuws.

Den Haag - altijd al negatief, omdat het IJ een erg drukke 
vaarweg is, waar geen obstakels worden geduld, is mordicus 
tegen. Rijkswaterstaat heeft alle brugvarianten afgekeurd, 
vanwege de nautische veiligheid. En dat is belangrijk, 
want Rijkswaterstaat heeft het op het IJ voor het zeggen 
en niet de gemeente Amsterdam. Wat vooral meespeelt, is 
de investering van driehonderd miljoen, die het Rijk en de 
gemeente in de zeesluizen bij IJmuiden hebben gedaan. 
Rijkswaterstaat wil de schepen het liefst de stad in laten 
varen, ondanks de enorme luchtvervuiling die dat met zich 
meebrengt (Eén cruiseschip stoot evenveel fijnstof uit als 
een miljoen auto’s! Een miljoen!!!). 

Verschillende partijen hebben zich nu uitgesproken 
voor een tunnelvariant. Ofwel voor een nieuwe fiets- en 
voetgangerstunnel ter hoogte van het Centraal Station, 
ofwel voor het ombouwen van een van de IJtunnelbuizen tot 
fietstunnel. Die laatste variant is veruit de goedkoopste (en 
daarmee bestuurlijk de minst interessante?). 
Die sluit ook mooi aan bij de wensen van de bewoners 
van de Waterloopleinbuurt. Omdat de luchtkwaliteit 
hier adembenemend slecht is, vragen de bewoners van 
de Weesperstraat en Valkenburgerstraat al jaren om 
maatregelen voor schone lucht. Het verminderen van het 
auwtoverkeer is daarvan de belangrijkste. Jos Louwman van 
MacBike en Guido Frankfurther, oud stadsdeelbestuurder 
(D66) spraken zich recent uit voor de fietsbuis-IJtunnel 
variant. Deze variant heeft ook onze voorkeur.

Collegie d’Ouwe Tijers 1926 - 2018
Bijna 20 jaar geleden verruilde studentenvereniging Unitas het 
voormalige schip van Stichting de Werkschuit in het Oosterdok 
voor de sociëteit op de Oudezijds Kolk. Op 14 oktober vond 
in het De Pintohuis de presentatie plaats van een boek over de 
geschiedenis van het oudste college van deze vereniging: het 
Roemrught Collegie d’Ouwe Tijers. Het boek beschrijft de 
geschiedenis van het college vanaf de oprichting in 1926 tot 
heden in bijna 350 pagina’s en vele foto’s.

Dit boekje beschrijft de ervaringen van leden en reünisten 
gedurende hun studietijd, in veel gevallen aan de Gemeente 
Universiteit, de latere Universiteit van Amsterdam. Zo wordt een 
helder en vaak persoonlijk beeld geschetst van een kleine eeuw 
studeren en studentenverenigingsleven in Amsterdam.

Aan de bezettingsjaren wordt ook ruimschoots aandacht besteed. 
Leden van het college hebben hun ervaringen uit die tijd bijtijds 
vastgelegd, zodat deze in het boek konden worden opgenomen. 
Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij de vorming van een tijdelijk 
‘geheim’ college dat uitsluitend open stond voor niet-NSB-ers.

Het boek is in te zien in de bibliotheek van het De Pintohuis.

Leden en reünisten na de jaarlijkse inauguratie van nieuwe leden 
op de Oudezijds Kolk in oktober

(Plattegrond NRC.NL)

De oostlijn van de metro is direct verbonden met de 
roerige geschiedenis van onze buurt. De plannen voor 
een snelweg en een metro waren oorzaak van een heftige 
strijd. Wat voor stad wilden we zijn? 
De protesten luidden de ommekeer in naar het herstel 
van de fijnmazige stad met het oude stratenpatroon, een  
buurt met een mix aan bewoners en bedrijfjes. 

Na ruim 30 jaar vervoer per metro onder onze buurten 
werd het tijd voor renovatie van de stations en technische 
installaties. In 2016 is dit begonnen en het is nu bijna 
afgerond. Bij de plannen voor vernieuwing is de Actiegroep 
“Red de ondergrondse Metrokunst” opgestaan om de 
bijzondere kunstwerken in de stations te redden. De 
gemeente heeft herstel toegezegd en daarna is Dienst Metro 
en Tram voortvarend aan de slag gegaan om de kunst te 
redden en te repareren.  

Regelmatig was er overleg tussen de Actiegroep en 
Dienst Metro en Tram, de laatste keer eind oktober 2018. 
Informatie uit dit overleg: de stations zijn in principe klaar, 
maar er moet nog wat kunst worden gerenoveerd, dit gaat 
nog een half jaar duren. Op station Nieuwmarkt worden 
de foto’s van het drieluik teruggehangen, en foto’s en de 
spiegels vervangen; op station Waterloo worden de letters 
hersteld. Er is nu ook budget voor het schoonmaken en 

schilderen van de wanden. Op het Zuiderkerkhof is de 
waaier in de vloer teruggelegd en het licht in de lift wordt ‘s 
avonds gedimd.

De Actiegroep heeft voortdurend aangedrongen op 
informatie over de kunst. Er komen tegels in de perronvloer 
met verwijzingen naar de website noordzuidlijn. 
De informatie wordt in overleg met de kunstenaars 
geschreven. Bij de opening van de Noord/Zuidlijn is een 
boekje uitgebracht met een overzicht van Kunst in de 
stations van beide lijnen.

Op 30 november 2018 gaan alle toegangen van de stations 
officieel open met feestelijkheden voor reizigers. In 2019 
willen de Actiegroep en Dienst Metro en Tram activiteiten 
organiseren rond het complete herstel van de metrokunst.

Op de website noordzuidlijn staat veel informatie over 
de renovatie van de stations. Het is wat lastig te vinden, 
daarom hier de link: http://noordzuidlijn.wijnemenjemee.nl 
en doorklikken naar nieuwsarchief. Hans van Os en Marijke 
Storm van de actiegroep vertellen daar ook over onze buurt 
en de metro: terug-naar-de-nieuwmarkt-van-de-jaren-70-
met-oud-actievoerder-hans-van-os/en brutalen-hebben-de-
halve-wereld-boven-station-waterlooplein/

MS

Renovatie oostllijn metro bijna klaar



Kies eenvoudig je bewustzijn: Van schaamte en aftakelen tot verlichting en groeien                     “Power vs Force” (Kracht versus Macht)  van David Hawkins
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In januari en februari organiseert Architectuurcentrum 
Amsterdam de Winterlezingen: een reeks van zes lezingen 
op zondagmiddag. Binnen een overkoepelend thema, praten 
zes sprekers over zes verschillende onderwerpen. In 2019 
trappen we het jaar af met een serie over grootschalige 
gebiedsontwikkelingen in het Amsterdam van nu.

De lezingen vinden plaats kriskras door de stad. 
Aan sommige lezingen is een excursie verbonden.
Lezing #1 – Zondag 6 januari 
Bajeskwartier
David Gianotten (Managing Partner-Architect OMA)
Lezing #2 – Zondag 13 januari 
Sloterdijk Centrum
Spreker nog een verrassing
Lezing #3 – Zondag 20 januari 
Buiksloterham
Yvonne Franquinet (directeur Arcam)
Lezing #4 – Zondag 27 januari 
Zuidasdok
Jeroen van Schooten (architect-directeur Team V) 
en Reinald Top (architect Zwarts en Jansma)
Lezing #5 – Zondag 3 februari 
Cruquiuseiland
Bart van der Vossen (architect-directeur Rijnboutt)
Lezing #6 – Zondag 10 februari 
Centrumgebied Amsterdam Noord en Elzenhagen
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)
Tickets kosten €12,50 per lezing, inclusief activiteit. 
Een passe-partout kost €65. verkrijgbaar via onze ticketshop en 
aan de kassa van Architectuurcentrum Amsterdam.
Prins Hendrikkade 600. Open: dinsdag - zondag 13.00 - 17.00 uur

www.arcam.nl

Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 17 januari



  De beste manier om de toekomst te voorspellen is om deze zelf te maken                                                                    Abraham Lincoln
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Midwinterfeesten
De midwinterfeesten zijn dit jaar weer begonnen met 
Halloween, gevolgd door o.a. St Maarten, St Nikolaas 
(en zwarte Piet), Kerstmis, drie koningen, Carnaval 
en Pasen. De heidense oeroude oorsprong van al deze 
feesten is bijna vergeten geschiedenis. Jammer, want het 
zijn prachtige verhalen, die in afgelegen gedeelten van 
Europa ongekerstend voort leven. 

Een van de meest bekende feesten bij ons is dat van Sint 
en Piet. Ook zij vinden hun oorsprong in een heidens 
midwinterritueel dat door de katholieke kerk gedeeltelijk 
werd omgezet in het verhaal van de heilige Sint Nikolaas, 
later (soms) vergezeld door een (geketende) zwarte duivel. 
Tot vandaag de dag verschijnt het duo, in veel delen van 
Europa in december ten tonele. In andere landen zien we in 
december geen duivel, maar andere roetvermommingen (aan 
roet werd een magische kracht toegekend) die ongekerstend 
bleven o.a. Père Fouettard in Frankrijk, Schmutzli in 
Zwitserland, Cerd in Tsjechië.

In Nederland blaast Jan Schenkman in 1850 Sinterklaas 
nieuw leven in, na 2 eeuwen illegaliteit in een protestants 
Nederland, Hij geeft hem als helper een roetvermomming, 
zich baserend op wat hij zag in zijn eigen omgeving: 
mannen die met zwarte gezichten, een roe en een zak in 
december op straat verschenen op verschillende plaatsen 
in Nederland. Schenkman, een schoolleraar maakt er onze 
veel kindvriendelijkere Zwarte Piet van. Het hoe en waarom 
van meer dan 20 eeuwen roetvermommingen is een  te lang 
verhaal voor hier. Duidelijk is wel dat er zwart roet gebruikt 
dient te worden vanwege die magische kracht. Het verwijst 
niet naar een huidskleur of etniciteit, maar naar een oeroude 
dodencultus en vruchtbaarheidsritueel. 

Er zijn eigenlijk 3 soorten archetypen die alle drie iets 
bijdroegen aan onze huidige Piet. 

1    In Duitstalig gebied Knecht Rupert of Krampus, 
plus een groot aantal varianten. Het merendeel van deze 
figuren is met roet onherkenbaar vermomd. Ze spelen 
de rol van een ander wezen, een magisch wezen. Rond 
de winterzonnewende zijn ze nog steeds te vinden in 
afgelegen gebieden zoals hoge bergdalen en verre eilanden.  
Je Googelt: 5 december in Vipiteno, Bad Mittendorf, 
Bischofswiesen… en je weet even niet wat je ziet.

2    De duivel. Hij is de gekerstende versie van deze  
roetvermommingen, voorgesteld  als een zwart wezen op 
bokkenpoten en met bokkenhoorntjes op zijn hoofd. Hij is 
de copy/paste van de  griekse god Pan en de griekse sater. 
Pan-iek en satir-e horen bij hem. In het katholieke geloof 
wint het goede het altijd van het kwade, hetgeen wordt 
gevisualiseerd door de geketende duivel. De duivel en de 
dood liggen niet ver uit elkaar. Een bijnaam van de dood 
was vroeger Pietje Pek, Piet Pik of zelfs zwarte Piet.

3    De Arlequino uit het Italiaanse volkstoneel. Hij stamt uit 
de 16-de eeuw. Hij komt jaarlijks op straat tijdens carnaval 
in Venetië. Hij is ondeugend en acrobatisch. Hij draagt een 
zwart masker. Gelijksoortige figuren komen trouwens in  
heel Europa voor: de harlekijn, de paillasse, de paljas, de 
trickster, de schelm, de clown, de (hof)nar. Zij zijn grappig 
en stout maar soms ook droevig. Zij kunnen anoniem en met 
een grap de waarheid vertellen, of een wantoestand aan de 
kaak stellen. zoals dat gebeurt in het Sinterklaas gedicht.
Schenkman maakt van Piet en Sint Nikolaas een duo, niet 
alleen om de pakkende verhaallijn (Don Quijote en Sancho 
Panza) maar ook vanwege de dualiteit die de mensheid 
sinds zijn ontstaan bezig houdt. Naast elkaar bestaan goed 
en kwaad, licht en donker, leven en dood, hemel en hel, Yin 
en Yang enz. De één kan niet zonder de ander. Ze houden 
elkaar in balans. Ze straffen en belonen. Ze zijn de hoeders 
van onze normen en waarden.

KM

Vipiteno Sint

Zondag 9 december, Zondag 23 december, Woensdag 26 december en 
Vrijdag 28 december. Aanvang 15.00 uur
€ 16,-, kinderen € 7,50/ korting € 12,- (CJP, Studenten, Stadspas)
Al die stoffige boekenwijsheid... Doctor Faust heeft er 
schoon genoeg van. Zélf de wereld ontdekken, dat is wat 
hij wil. Hij zoekt zijn heil bij de Magie, en sluit een pact 
met de duivel. Mefisto is zijn gids bij zijn reis door de 
tijd en over de continenten. 
Een spannend avontuur vol magie en tovenarij, met 
humor én een vleugje filosofie.

Veel mensen kennen het Faust-verhaal over de man 
die zijn ziel aan de duivel verkoopt vooral door het 
beroemde werk van Goethe. Maar lang vóór Goethes 
tijd speelde de mythische Faustfiguur al een rol in het 
volkspoppenspel. Vanaf de late Middeleeuwen is het 
traditie dat elk poppentheater zijn eigen Faust-versie 
maakt. Voor het Amsterdams Marionetten Theater 
vormden de oorspronkelijke volkspoppenspelen een 
inspiratiebron voor een bijzondere voorstelling, waarin 
de muziek een centrale rol speelt.

Een team van zes poppenspelers bespeelt de grote, uit 
lindenhout gesneden marionetten. 
Uitgevoerd met een eigen muziekopname in het 
Nederlands, in een bewerking voor harmonium, piano, 
slagwerk en cello o.l.v. Vaughan Schlepp. 

Poëtisch muziektheater voor volwassenen en kinderen 
(vanaf 9 jaar).

www.marionettentheater.nl

DE WONDERBAARLIJKE 
REIS 
VAN DOCTOR FAUST 

met muziek van Gounod, 
Wagner en Offenbach 

Houten acteurs presenteren een 
unieke vorm van muziektheater voor 
jong en oud: 
het klassieke marionettentheater.

Nieuwe Jonkerstraat 8

CTvM 1978 CTvM 1978



6 AMSTELVELDBUURT

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Komt twee-maandelijks bijeen in

De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29
Voor data, verslagen en berichten zie:

amstelveldbuurt.wordpress.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

                                                                                 Zelfs ‘s nachts hinder van MUPI-licht?   Maak een papegaaiendoek op maat, zodat je weer kan slapen.

Binnenk ant 84

UtrechtsedwarsstraatCTvM 2018

Winter 2018

Dat is nou jammer.
Wordt jouw straat feestelijk geopend en blijkt opeens een  

dag en nacht flikkerende reclamezuil pal voor jouw woning 
geplaatst te zijn, terwijl je bij alle plannen betrokken was. 
Zelfs in het definitief ontwerp staat geen MUPI getekend.

Een ander betreurt het ontbreken van een watertappunt, 
maar dat is trekken aan een dood paard. 

Frederiksplein
Knakenpaal

Muziek met
Fijnmetaal

Lintknippen

Amstel weer open!
Op 1 november werd geheel volgens planning de 
Binnenamstel (Blauwbrug tot Munt) feestelijk geopend. 
Alleen het weer hield zich niet aan de afspraak.

Dat mocht de pret niet bederven. De plaatselijke 
ondernemers deelden tal van smakelijk verrassingen aan 
het toegestroomd publiek: Koekjes, hot choco, soep, 
kleurpapier, whiskey en nog meer.
De muziekband speelde dapper in de regen vrolijke muziek, 
die sommigen deed dansen. Steltlopers, Grimm-brothers, 
ambtenaren, jeugdige lintenknippers, verkeersregelaars.
Alleen het verkeer moest na de opening nog even wachten.

Bewoners aan het Amstelveld maken hun stoep steeds 
fraaier en gezelliger. Dat krijg je ervan als je naast de 
plantenmarkt woont.  Dank je wel.

De bewoners van de Noorderdwarsstraat lieten 
zich inspireren door Utrecht waar enige straten 
tot speelstraat omgetoverd zijn. Het stadsdeel gaf 
toestemming voor een kort experiment.

Op 9 september was het straatje vol kinderen, hapjes, 
muziek, zon, tafels en buren. Het experiment werd niet 
door iedereen gewaardeerd. Overdag zijn de omringende 
straten vaak geblokkeerd door auto’s van besteldiensten. 
Elke afsluiting maakt de buurt nog moeilijker bereikbaar. 
Sommigen voelden zich overvallen, want niet van te voren 
geraadpleegd. Buurtbewoonster Mascha ten Bruggencate 
(en tevens stadsdeelbestuurderr) vertelde dat het slechts een 
korte proef is dat nog geëvalueerd zal worden. De ruimere 
buurt wordt daarbij betrokken. 
Wellicht is slechts afsluiting in het weekend mogelijk, 
of op speciale tijden. Of .., of... Dat zijn we nu juist aan 
het onderzoeken. In ieder geval was het een prachtige, 
smakelijke en vrolijke dag.                                               PS
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De kunst van zachtaardig protesteren?                                                                       Bekijk voor inspiratie de Craftivist Collective van Sarah Corbett

AMSTELVELDBUURTBinnenk ant 84

Artacasa Kerkstraat 411
www.artacasa.nl 

Winter 2018

Expositie ‘Time Traveling’
11 januari tot 25 februari

Antje Weber - objecten

Amstel foetsie!
De toename van groepen toeristen op en rond de 
Magere Brug is - echt niet overdreven - merkbaar. 
Zowel te voet als met de fiets wordt nog steeds het alom 
bekende verhaal van de twee zussen luid en duidelijk in 
verschillende talen door de gidsen verkondigd. 

Dan komt er weer een bruidspaar voor de bekende kiekjes 
en lopen wat bewoners over de brug  terwijl hordes fietsers 
af en aan de meerderheid vormen. Kortom druk op de brug, 
het dagelijks beeld. Op de hoek van de Amstel/Kerkstraat 
staan wat toeristen te worstelen met een plattegrond en 
koekeloeren alle kanten op. Hun twijfel neemt steeds meer 
toe. Dus ik help ze verder. Laat ze zien dat ze op de hoek 
Kerkstraat/Amstel staan. Alleen het straatnaambordje 
Amstel is van de muur verdwenen! Later bleek dat 
steigerbouwers die in de buurt aan het werk waren het wel 
aardig vonden om even een trap tegen de muur te zetten 
en het bordje als souvenirtrofee van de muur te schroeven. 
Lache! Gelukkig zag een van de bewoners dat en eiste het 
straatnaambordje terug. Dat ging gepaard met nogal wat 
nieuwe scheldwoorden en geschreeuw maar het resultaat 
was dat het bordje veilig werd gesteld. Chapeau voor de 
dappere man. Uiteindelijk was dit incident aanleiding voor 
enkele bewoners, nadat de steiger weer uit het straatbeeld 
was verdwenen, om op feestelijke wijze het naambordje 
- onder het genot van een glaasje wijn - weer op de muur 
extra goed vast te maken. Een tussendoor Amstel feestje. 

Wouter Perquin

Oordoppen!
De gemeente en Waternet zijn vaak gewezen op het nut 
van toezicht door een brugwachter op de Magere Brug. 
Kort samengevat: een alerte brugwachter voorkomt 
ongelukken op deze internationaal unieke locatie. 

Zogenaamd om de kosten in de hand te houden, heeft de 
gemeente besloten om alle bruggen op afstand te bedienen. 
Dag brugwachters! Echter, er is voorbij gegaan aan de 
gevaren die dit bij, met name, hefbruggen kan hebben. 
Een hefbrug heeft een contragewicht dat bij het openen van 
de brug naar beneden komt. Menig argeloos toerist, die met 
z’n mobieltje staat te filmen, ontgaat dit gevaar volledig. 
Vandaar dat de brugwachters, voordat ze de brug openden, 
het gebied waarin de contragewichten bij opening naar 
beneden komen,’schoon vegen’ voordat de enthousiaste 
toeristen mogelijk worden geplet. Een dagelijks voorkomend 
ritueel. Als oplossing zijn er nu luidsprekers geïnstalleerd 
om wachtenden te wijzen op de gevaren. 
Fijn voor de omwonenden. Op basis van de ervaring 
waarmee brugwachters doende waren de brug vrij te krijgen 
van te nieuwsgierige toeristen, is het aanstellen van een 
‘Brug DJ’ een mogelijke oplossing. Lekker tetteren door de 
geluidsinstallatie in de hoop dat met behulp van effectief 
opgestelde camera’s de brug afdoende vrij gemaakt kan 
worden. En de omwonenden? Ach, die kunnen de kwalitatief 
goeie oordoppen van de gemeente waarschijnlijk tegen 
gereduceerd tarief verkrijgen.

Wouter Perquin

Natalia Dik - schilderijen

lady’s glove                                 exop her shoe

chambre claire                                   rode rozen

DEMONSTRATIE
Vanuit de ADM is het initiatief genomen voor een 
demonstratie ‘Stad voor Iedereen’ op 15 december. We 
willen laten merken hoe boos iedereen is over de uitverkoop van 
de stad: toerisme, airbnb, gentrification, verkoop van de sociale 
woningvoorraad, segregatie van buurten en wijken, het opjagen 
van sociale centra en non-profit organisaties, kleine bedrijfjes 
die in de problemen komen vanwege extreme winkelhuren. De 
stad wordt onbetaalbaar. Jongeren en studenten kunnen nergens 
een betaalbaar plekkie vinden. Amsterdammers weten niet 
meer waar hun kinderen moeten wonen. Lerarentekort omdat er 
geen betaalbare woonruimte meer is voor nieuwe leerkrachten, 
verpleegkundigen, etc. Huurdersrechten worden uitgehold. Steeds 
meer tijdelijke huurcontracten, goeie woningen verdwijnen uit 
de sociale voorraad, wachttijden zijn eindeloos. Panden worden 
opgekocht om als airbnb hotel te gebruiken.
Naarmate de stad commerciëler wordt verdwijnen vrijplaatsen om 
plaats te maken voor monocultuur. Heel Amsterdam heeft belang 
bij het behoud van de ADM, als grootste internationale vrijplaats. 
150 bewoners en talloze bedrijfjes en initiatieven, unieke 
manifestaties en festivals die nergens anders in Amsterdam kunnen 

plaatsvinden moeten wijken voor een onzinnig en onrealistisch 
bedrijfsplan. Maar dat doet er niet toe want eenmaal ontruimd zal 
de grond en haven enorm in waarde stijgen en daar gaat het om. 
Juist om speculatie te voorkomen besloot de gemeenteraad dat er 
uitsluitend een scheepswerf mag komen op het terrein maar nu 
doet de gemeente er ineens niet moeilijk over. Het ADM terrein 
was van de stad Amsterdam en moet behouden blijven voor de 
stad!
We nodigen iedereen uit om de afbraak en uitverkoop van de stad 
een halt toe te roepen. De druk op sociale woningsector, sociale 
woon/werkpanden, panden in zelfbeheer en vrije podia neemt 
alsmaar toe. Als de ADM moet verdwijnen, wie is er daarna aan de 
beurt? Wat bij de Haarlemmerpoort is gebeurd mag niet herhaald 
worden. Wat gaan we doen om betaalbare woon- en werkplekken, 
die steeds schaarser worden te beschermen: het doel van deze 
demo is een signaal af te geven dat we het zat zijn: de stad is 
van ons allemaal: geen uitsluiting, geen sociale segregatie, geen 
monocultuur. We willen tegendruk tegen te creeren, om onze 
belangen bij een vrije, open en toegankelijke stad te verdedigen.
Zet dat sluimerend potentieel en die sluimerende onvrede om in 
een warme kerst.

De bordjes ‘Amstel’ zijn zeer geliefd
en verdwijnen regelmatig 

richting studentenkamer of café?

Hoek Kerkstraat - Amstel

Hoek Amstel - Herengracht

Geen zebrapad of klaarover in de Utrechtsestraat, 
maar strakke lijnen als van een landingsbaan

voor supersonisch snelle gasten.
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  Voor zorg welke
  aansluit op uw
  wensen...

...uitstekend verzorgd
 door Zuster Jansen!

Waarom Zuster Jansen?

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

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12   I  1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837

www.zusterjansen.nl   info@zusterjansen.nl

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

Binnenk ant 84

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

Café
Waterlooplein ‘77

Winter 2018

TELEFONISTE parttime

ABS Actual Business Services, 
een klein secretariaatskantoor in het centrum 
van Amsterdam zoekt voor ons hechte kleine 
team, een flexibele telefoniste voor minimaal 
16 uur per week. 
Wij zijn geopend van 8.30 tot 17.30 uur. 

Vereisten:
. Woonachtig in Amsterdam 
. HAVO-denkniveau
. Ervaring als telefoniste
. Goede telefoonstem
. Klantvriendelijk, stressbestendig 
  en servicegericht
. Goede beheersing van Nederlandse 
  en Engelse taal
. Goede typevaardigheid

Interesse?  
Stuur een mail naar abs@abs-info.nl 
met CV en motivatie. 
ABS Actual Business Services 
Eerste Weteringdwarsstraat 50-52 
1017 TP Amsterdam

Cor van Snippenberg
11-9-1937           28-10-2018

    

Oud redacteur van de Binnenkrant
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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, 

Bij de kerstboom
19 december van 14.30 tot 17.30 uur

Na de lezing van Gerda van Ham
is er vanaf 16.00 uur glühwein en kerstbrood 

met een kort intermezzo waarin Ineke 
Swanevelt een kerstverhaalvoorleest van 

Godfried Bomans De kerstengel

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

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. 

9 januari Fien wilde gelukkig zijn
Fien de la Mar (1898-1968) was een uitzonderlijke 
actrice. Ze trad op in revues en cabarets, maar speelde 
ook grote dramatische rollen. Ze had veel talenten, 
maar wist niet goed die evenwichtig te hanteren. Het 
was haar mateloosheid die haar uiteindelijk fataal werd. 
Documentaire met Johanna Ter Steege van buurtgenoot 
Annette Apon, die de film zal inleiden. Discussie na afloop.

23 januari Heldhaftige bankiers in oorlogstijd
Walraven en Gijs van Hall bedachten riskante constructies 
om leningen van miljoenen guldens af te sluiten waarmee 
het verzet kon worden gefinancierd. Het was de grootste 
bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis. Walraven 
werd gefusilleerd. 

6 februari Liefde in de nadagen van een geliefde 
Hollywood-ster
De ooit zo geliefde Hollywood-actrice Gloria Graham 
slijt haar dagen in kleine theaters. De jonge acteur Peter 
Turner raakt in de ban van de legendarische femme fatale. 
Wat begint als een vurige affaire met de dertig jaar oudere 
actrice ontwikkelt zich tot een diepe relatie.

20 februari Een meestercrimineel in de problemen
De ijzig koude en gevaarlijke Tom Ripley is terug... Zijn 
buurman Jonathan pleegt voor veel geld een huurmoord, 
waarna Ripley hem volkomen in zijn macht heeft. Een 
tweede aanslag in opdracht mislukt. Ripley moet nu zijn 
eigen duistere belangen beschermen tegen de Russische 
maffia. 

Film op zondag
17 en 24 februari 

Seizoen 2 van de BBC serie over het leven 
van koningin Elisabeth II van Engeland

Op beide dagen vijf afleveringen,
halverwege onderbroken voor een lichte lunch. 
Aanvang 11.00 uur. Opgeven vóór 4 februari 

Toegang € 20,00 (vooruit betalen)

Nieuwjaarsreceptie
4 januari van 16.00 tot 18.00 uur

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

12 december Klimaatopwarming Antoine M. Cleef, 
emeritus hoogleraar Tropische Vegetatie, Ecologie en 
Kartering De ijsmassa van de nu nog met sneeuw en 
gletschers bedekte Noordelijke Andes van Columbia 
krimpt gestaag en zal rond 2050 geheel zijn verdwenen. 
Kortgeleden brachten twee internationale expedities op 24 
plaatsen de situaties in kaart.

19 december De ambachtsman, de mens als maker
Gerda J. van Ham, kunsthistorica  Zelfs in het digitale 
tijdperk duiken de woorden Ambacht en Vakmanschap 
steeds vaker op. De vakman is een duizendpoot en moet 
zich voortdurend aanpassen en vernieuwen. Een reis door 
de tijd met visionaire geesten. 

16 januari Israël en de Palestijnse problematiek
Salomon Bouman, oud-correspondent NRC. De Standaard  
en NOS radio Met Donald Trump in het Witte Huis zit 
Israël via verdergaande bouw in de bezette gebieden zo 
stevig op de Westelijke Jordaanoever, dat er niet voldoende 
leefruimte is voor een levensvatbare Palestijnse staat. 

30 januari Ed van Thijn: beeld en werkelijkheid
Willem van Bennekom, oud-advocaat en oud-rechter 
In het boek Ed van Thijn, leven als opdracht staat centraal 
hoe de Tweede Wereldoorlog het leven van de vroegere 
PvdA-voorman en burgemeester heeft bepaald. Aan de 
hand van nooit eerder gepubliceerd materiaal ontrolt zich 
het beeld van een gekwelde persoonlijkheid die voor 
Amsterdam veel heeft betekend.

13 februari De toren van de Gouden Eeuw
Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke identiteit en 
monumenten In 1645 legde een felle brand de Nieuwe Kerk 
in de as. Kort daarna begon het herstel en de bouw van een 
enorme toren. Ook met de bouw van het nieuwe stadhuis 
werd een begin gemaakt. Er ontstond een architectonische 
tweestrijd die het stadsbestuur tot op het bot verdeelde.

27 februari Het Saramacca project Alexander 
Heldring, oud-ambassadeur Heldring publiceerde onder 
pseudoniem de thriller Saramacca Road: waarom werkt een 
Nederlandse diplomate mee aan een mogelijke staatsgreep 
in Paramaribo? Later promoveerde hij op een proefschrift 
over het Saramacca project, dat de vestiging beoogde van 
ontheemde Europese joden in Suriname (1946-1956)

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

Nog tot 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

SPONSORSBinnenk ant 84 Winter 2018

MANTELZORGSTEUNPUNT 
AMSTERDAM CENTRUM

Sinds enige tijd zijn er in alle stadsdelen 
mantelzorgconsulenten die verbonden 
zijn aan een Mantelzorgsteunpunt. 
Het steunpunt in Amsterdam Centrum is 
ondergebracht bij Centram, een 
organisatie voor maatschappelijke 
dienstverlening. 

In Amsterdam Centrum zijn Dian Mekkes 
voor de Oostelijke Binnenstad en Rogier 
Willems voor de Westelijke 
Binnenstad de mantelzorgconsulenten. 
Zij zien het als hun taak mantelzorg onder 
de aandacht te brengen van bewoners, 
collega’s en hulpverleners in de wijk. Met 
vragen over mantelzorg kunt u ook bij 
andere sociaal werkers van CentraM terecht.

Waarvoor kunnen mantelzorgers terecht 
bij het steunpunt? 
In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is 
mantelzorg iets waar je meestal niet voor 

kiest maar dat je overkomt. Het gaat om de 
onbetaalde zorg voor iemand die je nabij 
staat. “Soms komen buren bij ons omdat die 
een tijd een buurman of buurvrouw 
hebben geholpen, maar op den duur de zorg 
en verantwoordelijkheid als te veel 
ervaren”, aldus Dian Mekkes. In overleg 
wordt samen gekeken wat nodig is en of de 
zorg anders kan worden georganiseerd.

Mantelzorg kan veel van je vragen, zeker als 
het om langdurige zorg gaat. Hoe combineer 
je zorgtaken met je werk? Wat betekent het 
voor kinderen als hun ouder veel zorg nodig 
heeft? Hoe vind je iemand die de zorg even 
van je over kan nemen (respijtzorg)? 
Welke voorzieningen zijn er voor mantel-
zorgers? Welke zorg kan door professionele 
hulpverleners overgenomen worden? 
Hoe wordt de zorg gefinancierd? 
Kun je ook van een Persoonsgebonden 
Budget (PGB) gebruik maken? 

Zo wil een man die voor zijn dementerende 
partner zorgt weten wat het financieel 
betekent als zijn vrouw een indicatie krijgt 

op grond van de Wet Langdurige Zorg. 
Kan met een PGB zorg ingekocht worden? 
Hoe zit het dan met de ambulante begelei-
ding die hij nu vanuit de WMO krijgt? 
Wat betekent het financieel voor hen als zijn 
vrouw in een woonzorgvoorziening gaat 
wonen?
 Ondersteunen van mantelzorgers is maat-
werk. De ene keer gaat het om het bieden 
van een luisterend oor, de andere keer om 
het leren begrenzen van wat iemand aan 
kan, of het zoeken naar de juiste informatie 
of hulp. De ervaring leert dat het bieden van 
een luisterend oor waardevol is, vooral 
wanneer er in de eigen omgeving geen tijd 
of begrip is voor de zorgen die een mantel-
zorger heeft. 
Soms hebben mantelzorgers een concrete 
vraag: zo zocht de dochter van een ernstig 
zieke moeder hulp bij het schoonmaken van 
de woning. Een zoon van een ouder demen-
terend echtpaar vroeg of hij een voorrangs-
indicatie voor een woning in Amsterdam 
zou kunnen krijgen, zodat hij dichter bij zijn 
ouders zou kunnen wonen. 

Navraag bij zowel het Sociaal Loket als 
Markant leerde dat hij niet aan de strenge 
voorwaarden voldeed. Wel konden we hem 
de weg naar de wijkverpleging wijzen 
omdat zijn vader het innemen van de 
medicijnen niet goed meer kon overzien. 

Meer informatie over mantelzorg en de 
steunpunten vindt op: 

www.centram.nl 
www.mantelzorgamsterdam.nl 
www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning 

Centram biedt individuele mantelzorg-
ondersteuning. 
Voorheen werd dit gedaan door Markant. 
Markant richt zich op groepsactiviteiten 
(cursussen, lotgenotencontact) en vrijwillige 
respijtzorg voor mantelzorgers. 
Markant is tevens het expertisecentrum op 
het gebied van mantelzorg. 

Meer informatie op: www.markant.org
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Je hebt veel moed nodig om voor jezelf op te komen tegenover vijanden, maar minstens even veel als tegenover je vrienden.                                                J.K.Rowling

LEIDSE / WETERING Binnenk

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

Weteringsluis

ant 84

Op vrijdag 14 december organiseert het Stadsdorp 
Weteringplus weer de halfjaarlijkse buurtmaaltijd: 
gezellig bijkletsen met buurtgenoten uit de 
Noorderbuurt, Den Texbuurt en de Weteringbuurt 
onder genot van een heerlijke (vegetarische) maaltijd: 
informatie uitwisselen en samen nadenken over nieuwe 
initiatieven. Een mix die inmiddels staat als een huis.

Het gaat goed met het Stadsdorp. De stretching yoga, lees-, 
wandel-, film- en dansclubs lopen goed. De iPad cursus is 
weer goed bezocht en zal weer een vervolg krijgen. Het 
“digitaal” trefpunt blijkt erg nuttig te zijn. Deelnemers 
ontmoeten elkaar elke eerste vrijdag van de maand om 13:30 
uur in de Tweede Uitleg om samen problemen oplossen. 
Daarnaast worden belangrijke thema’s behandeld zoals 
veilig internetten in publieke ruimten.

De burenhulplijn biedt hand en spandiensten aan 
buurtbewoners die even omhoog zitten. 
Themabijeenkomsten over “langer thuis wonen” en 
“veiligheid om en in de eigen woning” krijgen een vervolg.
Veel oudere stadsdorpsgenoten worstelen met de vraag 
of zij hun woning moeten aanpassen of voorbereidingen 
moeten treffen om te verhuizen. Vorig jaar heeft het 
stadsdorp daarover een aantal bijeenkomsten georganiseerd. 
Bij voldoende belangstelling organiseren we een vervolg, 
waarbij we ook zouden kunnen ingaan op nieuwe plannen 
van de gemeente op het gebied van ouderenhuisvesting.

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

CTvM 2018
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Onderdoorgang van de
Dit stukje ‘Rode Loper’, bedoeld voor meer ruimte voor 
voetgangers en meer allure, is juist na het gereedkomen 
van de grote verbouwing van het gebouw ‘Prins en 
Keizer’ verslechterd.

Op het laatst van de bouw is de hoofdingang verplaatst naar 
de hoek van de Kerkstraat, waar de galerij op zijn smalst 
is. Daar staan verblijvende mensen op elkaars tenen precies 
in de looproute, net naast een overdreven groot akelig leeg 
tochtportaal. Voorheen was hier juist een terugspringende 
pui om buiten verblijvende mensen uit de looproute te 
houden. Door de huidige nieuwe pui enkele meters naar 
achteren te plaatsen kan de openbare doorloop weer 
functioneel zijn. 

Er spelen ook andere problemen zoals nachtelijke 
verlichting en soms nachtelijk lawaai. Daarom is er 
overleg geweest met een beheerder, die sprak namens de 
Duitse eigenaar. Deze beheerder uit IJsselstein kende de 
Amsterdamse fietsproblemen niet. Een bordje “geen fietsen” 
helpt namelijk niet. We zouden vervolgoverleg krijgen. 
Zonder overleg met de buurt heeft de beheerder vervolgens 
dwarshekjes geplaatst, die er volgens het bestemmingsplan 
niet mogen staan. Hier moet een vrije doorgang van 
minstens 3,60 meter zijn. Deze beheerder is al na 2 maanden 
afgedankt. Er schijnt nu een andere beheerder te zijn, maar 
die is voor ons onbereikbaar. 

Zebra en kruispunt
Bij de zebra over de Kerkstraat waren verhoogde stoepen 
aangebracht. Na 2 x herbestraten is de opstap nog steeds 
niet geheel verdwenen zoals bij kruispunten hoort. 
Op de smalle stoepen van de Kerkstraat-onderdoorgang 
staan fietsen geparkeerd. Voetgangers moeten uitwijken naar 
de rijweg, waar geladen en gelost wordt. 
Een handiger plek voor het fietsparkeren is tussen de 

Kerkstraat bij de Vijzelstraat 
kolommen aan de Vijzelstraat. Dit kan nu nauwelijks 
door het plaatsen van hekjes en bloembakken. De bakken 
versmallen de loopruimte tegen alle logica in.

Onlangs is in de Kerkstraat, niet ver van de onderdoorgang, 
een enkel verkeersbord geplaatst, dat het hele kruispunt 
vrij moet blijven van geparkeerde fietsen. Wij zijn blij dat 
de gemeente door heeft dat er problemen zijn die vragen 
om een oplossing. De huidige zgn. oplossing is echter zo 
ondeskundig dat wij opnieuw twijfelen aan het functioneren 
en de bedoelingen van de gemeente. Het bord staat zó dat 
niemand het ziet en de vakken voor fietsers zijn nergens 
zichtbaar.
In een aanverwante kwestie in de onderdoorgang heeft 
ruim een jaar geleden de gemeentelijke Ombudsman de 
juridische afdeling van Bouwtoezicht erop aangesproken 
dat een ontoelaatbaar probleem in de eerste plaats opgelost 
moet worden. Dat kan niet afgedaan worden door het 
Kerkstraat Comité onbevoegd te laten verklaren om namens 
voorbijgangers te spreken. Waar is de vanzelfsprekendheid 
om samen de wereld te verbeteren, net als vroeger? 
Dat werkt ook veel sneller.
Ik ben hierover voorlopig uitgemopperd en misschien zelfs 
blij, want in het verslag over de herbestrating staat dat de 
gemeente het overleg met de eigenaar opnieuw probeert te 
starten om tot oplossingen te komen.

Carlo van Someren

Stadsdorp Weteringplus: 
vol activiteiten de winter in.

Herbestrating Kerkstraat
De gemeente wil de hele Kerkstraat opnieuw bestraten 
met een ander profiel. Het deel tussen Vijzelstraat en 
Nieuwe Spiegelstraat is het eerste aan de beurt, zodra de 
parkeergarage op de Vijzelgracht klaar is. 

Het eerste overleg met bewoners en bedrijven was op 15 
oktober. Op priegele tekeningen werden verschillende 
variaties getoond voor plaatsing van fietsenrekken e.d.
Het huidige profiel met de paaltjes om de vele fietsers 
van de fietsroute te laten passeren langs werkauto’s die 
midden op de smalle rijweg staan worden verwijderd voor 
een verhoogde stoep. Een beleid dat op de grachten geldt 
kan niet klakkeloos overgenomen voor een fietsroute in 
twee richtingen in een smalle straat. Hier komt een stroom 
fietsers, vooral op het spitsuur, dagelijks hier en daar vrijwel 
continue klem te zitten tussen een blokkade op de rijweg en 
de stoeprand. 

Ondanks de beperkte mogelijkheden van de smalle 
Kerkstraat is toch een eenvoudige oplossing mogelijk. 
Waar de paaltjes verdwijnen is een duidelijke witte streep 
of stippellijn een goede vervanging. Fietsers kunnen om 
opstoppingen heen. Auto’s gaan evengoed op de verhoogde 
stoep staan als over een stippellijn heen. Zij doen dit om 
de rijweg vrij te houden. Voor rolstoelen, rollators enz. is 
het niet meer een ramp om op- of af de stoep te komen. Uit 
contacten met bewoners verwacht ik instemming met de 
stippellijn, terwijl waarschijnlijk iedereen  het gemeentelijke 
plan afwijst.

 
Bewoners en bedrijven mogen geen mening uiten, want 
de gemeente heeft al beslist volgens beleid. Opmerkingen 
over deze hoofdstructuur komen niet in het verslag. De 
praktijk van de werkelijkheid die nu al elders opgedaan 
wordt bestaat niet want staat bij de gemeente niet op papier. 
Die lering wordt afgekapt. Dit is onjuist en onaanvaardbaar. 
Deze gang van zaken van beleid en uitvoering moet spoedig 
verbeterd. Bewoners kunnen gezamenlijk per straatdeel een 
voorstel doen waar fietsenrekken en dergelijke gewenst zijn. 
Daar is veel belangstelling voor. Geen slinger in de rijweg. 

De vroegere wethouder Guusje ter Horst ging jaarlijks 
vanuit het Wijkcentrum d’Oude Stad met buurtbewoners 
problemen in de buurten ter plaatse bekijken. Dit was heel 
zinvol en oplossingsgericht. In die tijd waren chauffeurs 
niet op paaltjes bedacht en veroorzaakten veel schade. 
Ter Horst vond dit te duur en wilde daar van af. Ook vond 
zij het straatbeeld zonder paaltjes rustiger.en de grote lijn 
stijlvoller. Zij heeft er ook voor gezorgd dat er een eenheid 
van materialen werd toegepast en niet een partijtje stenen 
dat toevallig voorhanden was. Zij was geïnterresseerd 
in praktijkervaringen maar was weg toen de nieuwe 
bestratingen ruime ervaringen opleverden. Deze ervaringen 
zijn juist bij een drukke fietsroute van essentieel belang. 
Zij kunnen niet als bijzaak beschouwd worden.

Enige voorgeschiedenis
Ongeveer 5 jaar geleden had het Kerkstraatcomité een 
overleg met stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje. De 
gemeente had toen ook herbestratingsplannen. Oranje met 
ambtenaren erkenden onze wens om de huidige profilering 
zo te laten omdat die het beste functioneerde. Het bleef 
dus zo. Omstreeks de eeuwwisseling wilde de gemeente 
ook al een herbestrating omdat om de 30 jaar de riolering 
vernieuwd moest worden. Toen is het deel Kerkstraat tussen 
Vijzelstraat en Reguliersgracht herbestraat. Dat wordt nu 
als een verslechtering ervaren. Wij tussen Vijzelstraat en 
Nieuwe Spiegelstraat hebben geweigerd. Toen is erkend dat 
een vernieuwing om de 30 jaar niet nodig was.

Bij een eventuele verhoogde stoep, de rijweg verlagen. 
Sinds de oorlog  zijn de straten hier 20 cm opgehoogd met 
allerlei problematische aansluitingen aan de bestaande 
bebouwing. Dit mag niet zo ondeskundig doorgaan.

Dus:  Graag geen verslechtering van het functionele profiel. 
De algemene voorkeur van de buurt is een mogelijkheid 
tot uitwijking van een geblokkeerde rijweg of stoep. Dit 
kan eenvoudig met een witte streep als de paaltjes weg 
moeten. Geen verhoogde stoeprand. Omdat er geen wens of 
noodzaak is voor een herbestrating, kan het ook uitgesteld 
worden tot andere tijden.  

Carlo van Someren

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat
Op deze website vindt u alle verslagen en verder nieuws 
over de voorgenomen herinrichting van de Kerkstraat.

Op maandag 10 december presenteren we de ontwerpvisie 
en het voorlopig ontwerp voor het gedeelte van de 
Kerkstraat tussen de Vijzelstraat en de Nieuwe Spiegelstraat. 
Stadhuis, Boekmanzaal vanaf 19:15 uur.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via 
info@herinrichtingkerkstraat.nl.
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De jeugd 
van mijn geheimen
ging verloren.
In deze van drank 
doordrenkte nacht
braken zij open
om nooit meer 
toegedekt te zijn.

Een bloot stuk huid
ooit ongeschonden
verblindde
je nu duistere ogen
waarin zonder mededogen
het oordeel leek geveld.

Je dronk 
maar dronk 
niet meer met mij 
dronk niet meer 
de verleiding van het heden
je dronk je in 
in het verleden
en vormde alles 
naar jouw beeld.

Zwijgend pakte je 
ineens mijn hand
voelde je 
een ander land
met nog onverkende grenzen
en kwam je terug 
op deze plek
als van een verre zware reis.

(  Reis  )

Erica Lastdrager

                                                 Wie viert in 2019 het feestje mee van de dan 10 jarige MIR-Methode?                                Begin zelf: Aai je liefdevol gezond in 9 stappen.  
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Plantdag Kostplein 
21 december

De herinrichting is op 19 december
afgerond. Op de 21e mogen de 

buren het pleintje beplanten

De omwonenden van de Vijzelgracht kunnen 
hun borst nat maken: de zojuist aangelegde 
Rode Loper-profilering, het stuk tussen de 
Eerste Weteringdwarsstraat en de Nieuwe 
Weteringstraat, gaat binnen afzienbare tijd 
weer volledig op de schop. Waarom? Omdat 
er van de gemeente een volautomatische 
vergunningengarage moet komen. 

Een ondergrondse bunker, een restruimte in het 
metrostation Vijzelgracht, waarnaar de auto’s 
via nieuw te verrijzen huisjes in het huidige 
wandelgebied met liften worden afgevoerd. 
Een kwetsbaar systeem dat nog vrijwel nergens 
z’n waarde heeft bewezen en vooral voor 
ellende en storingen zorgt. Daarvoor moet dan 
de zojuist ingerichte profilering met groen en 
bankjes weer overhoop om plaats maken voor 
parkeerverkeer dat straks de trambaan en het 
fietspad doorsnijdt. Is er eindelijk wandelruimte 
op de Vijzelgracht, moeten we die weer 
inleveren voor files van wachtauto’s met 

walmende uitlaatgassen.
Want stinken gaat het: de volautomatische 
vergunningengarage biedt geen ruimte voor 
electrische auto’s. Er zijn daar beneden geen 
oplaadpalen. Dat is wat je noemt ‘achterhaald 
modern denken’. 

Eén deel van het gemeentelijke beleid wil in 
2030 de binnenstad emissievrij hebben en ‘meer 
ruimte creëren voor voetgangers en fietsers’ 
(Prioriteit 3 van het Concept gebiedsplan 2019 
Centrum Oost), een ander deel legt in 2019 
een volautomatische vergunningengarage aan 
voor alles behalve schone auto’s en offert daar 
wandelgebied voor op. Wij horen uw klomp 
breken. Weet de gemeentelijke linkerhand nog 
wel wat de rechter doet?

In de NRC werden kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de veiligheid van het 
Vijzelgrachtproject. “Wanneer in die 
parkeergarage brand uitbreekt en de garage 

redelijk vol is, slaat een automatisch CO2-
blussysteem aan. “Dan is er kans dat het 
overschot aan CO2 – dat zwaarder is dan lucht 
– via de doorgangen in het station terechtkomt”, 
aldus Galesloot en Beij, die inmiddels 
overleggen over een alternatief blussysteem 
voor deze parkeergarage.”

Als u bovendien weet dat er op geringe 
loopafstand van de Vijzelgracht twee 
parkeergarages zijn (Mari Heinekenplein en 
de Boerenwetering) die volop parkeerruimte 
bieden, en dat er rond het station Vijzelgracht 
eerder behoefte is aan fietsenstallingen dan 
aan autostallingen, dan begrijpt u waarom wij 
de gemeente dringend adviseren om het hele 
Vijzelgrachtparkeergarageplan voor onbepaalde 
tijd te parkeren.

Fred Hekket 
namens Wetering Verbetering

Nieuwjaarsconcert
zondag 6 januari 2019 van 12:30 tot 14:00

Ieder jaar kijken we uit naar nieuwjaarsconcert van de 
Wiener Philharmoniker. Noem het onze guilty pleasure. 

Reden genoeg voor ons om Paradiso dit jaar 
om te toveren tot Schloss Schönbrunn.

https://tramharmonie.nl/concerten/

Vijzelgracht weer overhoop voor omstreden parkeergarage

    Amstellerij
Toerisme wordt steeds meer als 
zondebok gekenmerkt voor het 
mogelijk verval van onze mooie stad 
evenals bijvoorbeeld in Barcelona 
en Venetië. De economische 
meerwaarde van het toerisme wordt 
volledig weggevaagd in menig betoog 
van de klagers. 

Onterecht natuurlijk want juist 
het toerisme is van belang voor 
werkgelegenheid en onze welvaart. 
Dat de stad daar onvoldoende van 
profiteert wordt nergens vermeld. 
Er zijn behalve echt onvriendelijke 
en onaantrekkelijke maatregelen om 
de toeristenstroom in te dammen, 
simpeler oplossingen te vinden. 

Allereerst zou het meer dan verstandig 
zijn als het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad werkbezoeken gaan 
organiseren naar Venetië en Barcelona. 
Natuurlijk weer onmiddellijk het 
geluid van “wat kost dat allemaal 
wel niet?” doch het is een investering 
die later ongetwijfeld z’n vruchten 
zal afwerpen uitgaande van de 
bekwaamheid van genoemde beide 
instanties. Men zal versteld staan van 

de verschillende maatregelen die reeds 
elders worden genomen en die kunnen 
bijdragen in het vinden van effectieve 
oplossingen. 
Een voorbeeld: in Venetië sluit de 
politie gedeeltes van de binnenstad 
af zodra het telsysteem aangeeft dat 
het bijna gevaarlijk druk is. Zou 
bijvoorbeeld voor de wallen en 
winkelstraten in de binnenstad effectief 
kunnen zijn om maar iets te noemen. 
Het echt meer dan fors verhogen 
van de toeristenbelasting van B&B 
adressen zou ook een oplossing kunnen 
zijn om daarmee alleen al, effectiever 
toezicht te verkrijgen. 

Ook het bestrijden van het geruisloos 
ingeslopen para commercialisatie 
zou meer aandacht kunnen krijgen. 
Het is en blijft te gek dat iedereen bij 
wijze van spreken, z’n achterkamertje, 
bezemhok of schuurtje met hangmat 
kan verhuren voor overnachtingen 
met alle nadelen van dien, terwijl 
gediplomeerde horecaondernemers 
onder streng toezicht staan met allerlei 
wettelijke bepalingen op het gebied 
van met name brandveiligheid en 
hygiëne. Dat vergt ook nog eens giga 
investeringen. Daarnaast gaan veel 

B&B-ers voorbij aan de overlast voor 
het woonklimaat van de buurt oftewel 
het oh zo belangrijke sociale klimaat 
waar Mokum over het algemeen een 
waardevolle geschiedenis in kheeft. 
Ik heb ook niets met de unieke vondst 
van de opvallende slogan en de  
daaruit geplaatste giga letters van het 
item “I amsterdam”. Een intelligent 
gegeven dat z’n weerga niet kent en 
een opvallend item is. Dat dit laatste 
gegeven nu als oorzaak van overlast 
wordt aangemerkt is echt “Amstellerij” 
van de eerste orde. Weer een zogeheten 
piepklein oplossinkje. Laat die dingen 
gewoon staan waar ze staan nabij de 
musea die de kroonjuwelen van de stad 
zijn en blijven. 

Natuurlijk kunnen we deze krant 
volschrijven over het onderwerp 
“overlast en oplossingen” om 
het toerisme in goede c.q. meer 
acceptabele banen te leiden. De wens 
is en blijft dat bestuurders meer 
hun best moeten doen om betere 
en effectievere oplossingen aan te 
dragen en zich niet moeten laten 
verleiden tot ‘Amstellerij’. Leuk voor 
mediaverhaaltjes en politieke kunstjes 
van de eerste orde. 

Wouter Perquin

Het voetgangerslicht Vijzelstraat richting 
AH blijft op rood staan als je het knopje niet 
indrukt. Van opzij vallen op de krappe stoep 
knop en bordje nauwlijks op. Na lang vergeefs 
wachten op groen, Wagen voetgangers de 
oversteek op hoop van zegen en veel geluk.

Als zelfs de Prinsengracht voor alle verkeer 
gesloten is ben je als automobilist de sjaak.
Ach, het duurt maar een dag, Niet voor 
filmopnames, maar voor aanleg van een 
stukje nieuw riool voor het voormalige 
Prinsengrachtziekenhuis.
Dat moet toch kunnen.
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12 Binnenk ant 84Winter 2018

Buurtgeschiedenis bij Sprekend Mokum

Historische lezingen, ooggetuigenverhalen en film: elke 
maand is er een avond over geschiedenis in Huis De 
Pinto. Op deze dinsdagavonden gaat het altijd over de 
geschiedenis van Amsterdam met bijzondere aandacht 
voor de Nieuwmarktbuurt en Lastage. 
Onder de noemer ‘Sprekend Mokum’ staat er elke keer 
een ander thema centraal. 

Zo vertelden een schrijfster en een deskundige van Waternet 
‘hoe Amsterdam zijn voeten drooghoudt’. Een andere 
avond ging het over straatnamen. Die avond vertelde een 
schrijver van een boek over straatnamen allerlei grappige en 
wonderlijke weetjes. De actiegroep die afgelopen zomer de 
‘Dam’ tot ‘Dame’ en het ‘Rokin’ tot ‘Beyoncé Boulevard’ 
bombardeerde vertelde hoe ze met deze actie aandacht 
kregen voor het gebrek aan vrouwelijke straatnamen. En 
een kunstenaar hield een pleidooi om dichters in te zetten 
bij het bedenken van nieuwe straatnamen.

Soms komt er verrassend nieuwe buurtgeschiedenis aan 
bod. Zo heeft een historicus ontdekt dat er in het midden 
van de zeventiende eeuw al tientallen zwarte mensen 
woonden aan en rond de Jodenbreestraat. Dat is eerder 
dan werd gedacht. Hij vertelde hoe hij dit had ontdekt en 
hoe hij door nauwkeurig speurwerk in de archieven had 
uitgevonden dat die mensen elkaar ook kenden. Op dezelfde 
avond sprak de oprichtster van de Black Heritage Tours 
over de ‘zwarte’ aanwezigheid in Amsterdam. Er was 
veel belangstelling voor dit programma. Helaas kunnen 
we in het prachtige zaaltje in Huis De Pinto aan de Sint 
Antoniesbreestraat maar 40 mensen een stoel aanbieden. 
Deze avond hadden we de zaal wel twee keer kunnen 

vullen. We gaan proberen dezelfde sprekers nog een keer 
uit te nodigen voor alle mensen die niet meer naar binnen 
konden.  

Elke Sprekend Mokum-avond kost € 5,- (3,50 voor 
studenten) en duurt van 20:00-22:00 uur. Een historisch 
deskundige begint met een informatief verhaal over het 
onderwerp. Daarna komt er een tweede spreker die praat 
vanuit een andere invalshoek, bijvoorbeeld een activist, een 
ervaringsdeskundige of iemand die inzoomt op een deel van 
het thema. Aan het eind gaan de sprekers in op vragen van 
het publiek. Vaak ontstaan er dan verrassende gesprekken. 

De thema’s: herbergen, joodse beroepen, de 
diamantindustrie en de acties in 1975 in de 
Nieuwmarktbuurt staan voor de komende maanden op 
het programma. Wie op de hoogte wil blijven kan zich 
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via huisdepinto.nl 
of zich abonneren op de facebookgroep ‘Sprekend Mokum’.  

Chaja Zeegers
organisator ‘Sprekend Mokum’

Waarschuwing polis 2019
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis (ZK) gaat haar basispolissen voor 
de ziektekosten aanpassen. Daarover stuurt ZK een 
onbegrijpelijke brief. We moeten de brief 2 x lezen om er 
überhaupt iets van te begrijpen. 

Ook de medewerker aan de telefoon moet de brief herlezen.
Waar gaat het om: ZK sluit contracten met ziekenhuizen, 
huisartsen, kraamzorg, fysiotherapeuten en andere 
zorgaanbieders. Maar niet met allemaal. In 2019 komen er 
3 verschillende basispolissen. Met de duurste kun je bij alle 
ziekenhuizen en zorgverleners terecht tegen de kostprijs. 
Bij de 2 andere polissen krijg je maar 75% vergoed als je 
zorgverlener geen contract met ZK heeft. 
Die 2 polissen kunnen je veel geld kosten als je niet goed 
oplet. Ben je ziek en wil je graag naar een ziekenhuis met 
een bijzondere specialisatie, dan is het verstandig eerst bij 
ZK te informeren. Zo was er een vrouw met een zeldzame 
ziekte die naar een speciaal ziekenhuis ging. Dat ziekenhuis 
had geen contract en het kostte haar duizenden euro’s.
Is er een spoedsituatie dan betaalt ZK wèl de kosten van een 
ziekenhuis zonder contract. 

De 75% verzekeringen heten ‘Basis Budget’ en ‘Basis 
Zeker’. Zeker bijbetalen dus! De brief meldt overigens 
niets over ‘Basis Budget’. Het verschil tussen de beide 
goedkopere is het aantal ziekenhuizen waar je terecht kunt. 
Het AMC, de VU en de andere academische ziekenhuizen 
zitten niét in de goedkoopste polis! In de andere wel? 
Maandelijks 12 euro verschil.

Collectieve korting
Met ‘collectiviteit’ krijg je korting op de polissen voor 
de basis- en de aanvullende verzekeringen. Dit gaat 
bijvoorbeeld via de vakbond of de gemeente. De brief meldt 
dat de korting is opgeheven voor ‘Basis Exclusief’, de 
basispolis die 100% van de kosten vergoed. De korting blijft 
wel bestaan voor de 75% verzekeringen.
Over de aanvullende verzekeringen zegt de brief niets. 
Een medewerker meldt dat die korting blijft bestaan. 
Maar in hoeverre kun je afgaan op mondelinge informatie?  

APD

Oproep
Wie kent de precieze ligging van plaquette 
6 (Karthuizen) en 10 (Nieuwkerk)?

Waar deze oproep over gaat:
In de zeventiende eeuw werd Amsterdam beschermd door 
de toenmalige stadsmuur: een acht kilometer lange muur 
met zes en twintig bolwerken en acht poorten die toegang 
gaven tot de stad. Inmiddels is de muur verdwenen maar her 
en der nog te herkennen langs de huidige Singelgracht.

Sinds 2010 is de loop van de muur weer zichtbaar gemaakt 
via plaquettes in het plaveisel (een initiatief van wijlen 
mimespeler Rob van Reijn). De zes en twintig plaquettes 
zijn geplaatst op de plek van de voormalige bolwerken. Op 
de website van de gemeente Amsterdam (bolwerken van 
Amsterdam) vind je een korte geschiedenis van elk bolwerk. 
Ook is er een boek verschenen waarin die geschiedenis 
uitgebreider wordt behandeld (“De Ommuurde Stad” door 
Rob van Reijn en Maarten Hell, uitgegeven door Bas 
Lubberhuizen).

Ik heb alle plaquettes gefotografeerd, maar de nummers 6 en 
10 kan ik niet vinden.
Waar o waar liggen zij? 

Coby Groenestein
groenesteinjacoba49@gmail.com

Voorstel: Uitbreiding rookvrije lokaties 

In 2016 heeft de gemeenteraad in samenwerking met de 
GGD Amsterdam het Tabaksontmoedigingsbeleid 2016 
- 2019 vastgelegd. Landelijk krijgt dit onderwerp veel 
aandacht en heeft het voor ons stadsdeel ook belangrijke 
consequenties. Het gemeentelijke beleid is gericht op 
preventie en educatie naar minderjarigen. 
Het  beschikbare budget wordt besteed aan het ontwikkelen 
van educatieprogramma’s.

Reeds vier steden gingen Amsterdam voor met rookvrije 
straten: Groningen, Rotterdam, Nijmegen en Amstelveen. 
(In Amsterdam-Noord is een straat rookvrij gemaakt door 
particulier initiatief.) Het comité Westelijke Grachtengordel 
diende een raadsadres in met voorstellen om het roken in de 
openbare ruimte te beperken.  

De belangrijkste speerpunten zijn:
- het uitbreiden van lokale rookverboden in de openbare
   ruimte 
- het verwijderen van sigarettenpeuken op straat en het
   reactiveren van de schoonmaakplicht voor de horeca en
   bedrijven

Van de schadelijke stoffen in de tabaksrook is iedereen 
zich bewust: nicotine en teer maar ook tientallen vaak 
kankerverwekkende stoffen, waarvan de sigarettenpeuken 
een hoge concentratie bevatten aan deze vaste stoffen. 
Na de zware zomerse regenbuien waren de straten tijdelijk 
schoon van peuken. Het merendeel is in het oppervlakte 
water terecht gekomen.
Wij vragen de raad het aantal rookvrije locaties uit te 
breiden. Een tabakvrije openbare ruimte speelt een 
belangrijke rol bij het ontmoedigingsbeleid voor de nog niet 
verslaafde jeugd.

Lees meer op: www.comite-westelijke-grachtengordel.nl

Eveline van Nierop

Comité Westelijke grachtengordel e.o.

e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

Gemeenteraad Amsterdam           Amsterdam,  8 oktober 2018.                                                                                               
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
       
Betreft: Raadsadres verbod op vuurwerk in de binnenstad 
   
Geachte gemeenteraadsleden,

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. wil aan u het verzoek 
doen om het individueel afsteken van vuurwerk te verbieden 
tijdens de periode 1 december 2018 tot 31 januari 2019. 
Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt naast overlast en 
vervuiling veel leed, zoals
    - gehoorschade, 
    - verwondingen, aan gezicht of handen
    - stress bij kinderen, ouderen,
    - stress bij (huis)dieren
    - brandschade aan (monumentale) panden en andere
  objecten
    - luchtvervuiling
De volgende punten zouden ons inziens een verbetering te weeg 
kunnen brengen:
    • Verbetering van de publiciteit over deze vuurwerkshows; 
 de georganiseerde evenementen van vuurwerkshows 
 worden 
 druk bezocht
    • Beperking schade aan gemeentelijk meubilair 
    • Terugbrengen van de enorme vervuiling die de 
 individuele Oudejaarsavondvieringen veroorzaken; 
 voor de stad is dit een grote kostenpost
Kortom, wij vragen u dringend om met plannen en een campagne 
te komen om het afsteken van vuurwerk in de binnenstad te 
verbieden, zo mogelijk bij wijze van proef. 
Graag lichten wij het bovenstaande mondeling toe.

Met vriendelijke groet,

H.E. van Nierop                                          J. van der Pas
Voorzitter                                                      secretaris



     Heart work is hard work. Be part of it. Adopt a Craftivist.                     http://craftivist-collective.com
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 4)

De min of meer officieuze chroniqueur van 
deze waterrijke werelderfgoedstad leek 
het wel een aardig idee om naar de nieuwe 
behuizing van het Wijkcentrum te kijken.

Per 1 november zit het onvolprezen Wijkcentrum d’Oude 
Stadt op Kerkstraat 123. Schrijver dezes had er een 
klein dossier over. Samen met Kerkstraat 121 is het een 
tweelingpandje. Het zijn allebei koetshuizen met een 
tuitgevel met links en rechts aan de top zogenaamde 
voluten, spiraalvormige ornamenten.

Een gauw vergeten deel van deze werelderfgoedstad is het 
koetshuis. Er zijn er nog ongeveer 300 in de binnenstad. 
Het belangrijkste kenmerk van een koetshuis zijn grote 
houten deuren op straatniveau. Bij Kerkstraat 123 zijn het 
er twee. Er zijn geen drempels. 

Uit de weinige literatuur over koetshuizen weten we 
dat koetsen en paarden losgekoppeld werden vóór het 
koetshuis. De bestrating loopt door tot in het koetshuis. 
Bij de Kerkstraat 123 ligt onder de houten vloer nog 
steeds de historische bestrating. De meeste koetshuizen 
zijn te vinden in de straatjes die parallel lopen met de 
hoofdgrachten. De straatjes zijn de Reguliersdwarsstraat, 

de Langestraat en de Kerkstraat.

Het goed bewaard gebleven Kerkstraat 123 dateert 
waarschijnlijk uit dezelfde tijd, als toen het hoofdhuis 
Keizersgracht 572 gebouwd werd, te weten 1772. Beide 
koetshuizen dateren waarschijnlijk uit dat jaar. Bijna altijd 
ligt het koetshuis kadastraal recht achter het hoofdhuis. De 
begane grond van Kerkstraat 123 bedraagt 76 m2 en het is 
18,5 meter diep.

Graag wenst de chroniqueur van de koetshuizen het 
bestuur en alle andere vrijwilligers een productieve en 
creatieve tijd in hun koetshuis toe.
Bij de opening zou eigenlijk een koets met een paard een 
belangrijke rol moeten spelen.

Met veel dank aan Paul Spoek en Loes Buisman voor de 
informatie en rondleiding

© Hans Tulleners, Schrijver/journalist/monumentenzorger

Onderin Kerkstraat 121-123 (ik vermoed dat de 
scheidingsmuur later is gebouwd of dichtgemaakt) heeft o.a. 
een ‘karrenbergplaats’ gezeten van de VAMI. De ijsfabriek 
zat o.a. op de Prinsengracht 739-745, en Kerkstraat 121-123 
ligt daar schuin achter. Ik stel me zo voor dat de ijskarretjes 
aan de achterkant van de fabriek bevoorraad konden worden 
en van daaruit de wijken introkken om al die kindertjes 
blij te maken. Ook zat er op de bovenverdieping o.a een 
‘meubelmakerij’ van A. Brandsteder (geb.1889). Op zijn 
gezinskaart (Stadsarchief) staat als beroep o.a. ‘fabrikant 
spreekmachines en radiomeubelen’.  Zijn zoon heeft  later 
Sony naar Nederland gehaald en was daar jaren directeur. 
(Diens zoon is ‘BN-er’ Ron B.).

Irene

De enorme grote en gezellige Kamerlinde die al die jaren 
het wijkcentrum in de Nieuwe Doelenstraat een vrolijke 
sfeer gaf, kon niet mee verhuizen naar de opslag. Een nieuw 
onderkomen vinden is na veel zoeken via de vertaalburo-
buren gelukt. De Kamerlinde heeft een nachtje voor hun 
kantoor op de stoep gelogeerd en is toen, via internet 
(er kwamen 8 liefhebbers) door een yoga studio netjes 
opgehaald. We koesteren de herinneringen aan haar zachte 
blad en zoete witte bloemen in de mooie lichte ruimte. Via 
poëziewinkel Perdu kwam ook het, heel groot geworden, 
stekkie van de Linde goed terecht. Ze kon nog net achterop 
de fiets mee met de nieuwe verzorger. Alle andere planten 
hebben gelukkig ook een goed nieuw tehuis gevonden.

Corina

Op 31 augustus moesten we na dertig jaar onze vertrouwde 
stek aan de Nieuwe Doelenstraat ‘bezemschoon’ opleveren. 
De hele inboedel (archief, meubels, servies, etc.) hadden we 
ingepakt en lag inmiddels opgeborgen in een verre opslag. 
Pas enkele dagen daarvoor was, na maanden zoeken, in de 
Kerkstraat een geschikte plek gevonden. Wel een heel stuk 
kleiner, met veel minder daglicht en bovendien in behoorlijk 
miserabele staat. Scheuren in de muur, bladderende 
verf en kalk, gammele binnendeuren, ondeugdelijke 
electraleidingen, mini-toilet, slechte accoustiek, lekkende 
radiatoren, ongelijke vloer, gehorige bovenburen, maar wel 
in een leuke buurt en met heel veel energie, tijd en geld 
zouden we er best iets fantastisch van kunnen maken.

Paul

Afkrabben Bezemen Ontpluggen Werkhoekje Puinzakken

Electra Ramen open Stofzuigen CV Voorstrijk Dweilen

Hoogwerk Bezemen Stukadoren Mengen Redactie Vergadering

Gaten vullen



                                                               Iets op waarheid testen kan met de spiertest: Kinesiologie.  Sterke weerstand is Ja, zwakke is Nee.       David R. Hawkins

BUURT ZES

Tussen Leidse- en Prinsengracht, 
Westermarkt, Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, Rokin, 
Munt, Singel, Koningsplein en 
Herengracht
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ASEM
Help ik krijg geen lucht! Nog steeds vervuilt velerlei 
fossiel verkeer onze lucht. Ongelimiteerd rijden 
dagelijks allerlei rokende vehikels In grote getale 
door de straten van onze stad.

Voor mij is het eerder de vraag waar ze vandaan komen 
dan waar ze heen gaan. Van sommige is het duidelijk, 
zoals de vrachtwagens met beddengoed van de vele 
hotels. Tot in Gorredijk, midden in Friesland, wassen 
ze Amsterdams hotellinnen. Deze vrachtwagendiesels 
vervuilen niet alleen de Amsterdamse lucht maar 
zijn ook verantwoordelijk voor files, ongelukken en 
vieze gassen in heel Nederland. En die hotels maar 
schijnheilig aan hun gasten vragen of ze langer met hun 
handdoeken doen vanwege het milieu!

De bevoorrading van eten en drinken geschiedt vanuit 
distributiecentra aan de randen van de stad. Maar hoe 
zit het met de foerage van de zeekastelen en de rivier-
cruiseschepen? Spullen in winkels? Varkens op en neer 
naar Italië. Kleding! De bouw? Deze zomer sprak ik 
een Olderbercoopse bouwvakker bij de haringkar. Hij 
dacht erover om voor zichzelf te beginnen want hij was 
het beu om van zijn werkgever steeds maar op en neer 
naar Amsterdam te moeten.

Het maakt me oprecht nieuwsgierig naar onderzoek 
over de herkomst en de kilometercijfers van al die 
vrachtwagens en busjes, heen en weer. Amsterdam 
moet zich om haar burgers bekommeren. Zich 
afvragen hoe het haar logistiek op een betere manier 
kan organiseren, in de stad èn daarbuiten. Het 
minimaliseren van vieze en gevaarlijke kilometers. 
Want mekkeren over schadelijke sigaretten en 
nauwelijks iets doen aan de vele vrachtwagengassen 
vind ik buitengewoon schijnheilig.

Op naar de afgrond!
Wat me pas echt de asem beneemt is de opkomst 
van demagogen, waar we als lemmingen achteraan 
lopen. In Nederland, Europa, de USA, Turkije, 
Rusland en Zuid-Amerika. Voor China biedt het boek 
‘1984’ een perverse handleiding in plaats van een 
waarschuwing. Maar hoe is het toch mogelijk dat we 
in deze situatie aangeland zijn? Niet geleerd van alle 
verschrikkingen die heer H. teweeg heeft gebracht? 
Overheidspropaganda in plaats van communicatie? 
Waarom mag iedereen ongestraft allemaal kwalijks 
zeggen en schrijven zonder enige repercussie? 
Ongeremde meningen. 

Of heeft het te maken met de afbraak van de publieke 
zaak, vooral in de afgelopen 10 jaar? Steeds vaker 
blijkt dat de overheid door de ‘afslankkuur’ haar 
taken niet meer naar behoren kan vervullen. Op 
Russische manier sjoemelen publieke organen bij hun 
taakuitoefening. De zogenaamde verzorgingsstaat is al 
afgebroken; nu is definitief het verval van de integriteit 
van de overheid ingezet. Het consequent manipuleren 
van cijfers en wetenschappelijk onderzoek, rechtbanken 
die onnodig dure zittingen voorschrijven, ambtenaren 
die zelf het beroep tegen hun eigen beslissing 
afhandelen, verdwenen kennis, aardbevingen in 
Groningen. Nogal logisch dat we gevoelig zijn voor 
volksmenners die ons irreële angsten aanpraten. 
Ons voorspiegelen dat er eenvoudige oplossingen zijn 
voor de zeer complexe problemen. 

Op naar de derde wereldoorlog: dat beneemt me pas 
écht de asem!

amsterdammeren

BegijnhofCTvM 2018

Winter 2018

Service Apotheek Spuistraat
“Onze apotheek blinkt uit in service en gastvrijheid”, 
aldus hoofdapotheker Karin de Zoeten van Service 
Apotheek Spuistraat.

“Als cliënten dat graag willen, brengen we de medicijnen 
aan huis of op het werk. Dat is een gratis service. In deze 
buurt wonen ook veel oudere mensen die soms minder 
mobiel zijn of ze zijn te ziek om naar de apotheek te gaan. 
Verder is het altijd mogelijk om in privacy een gesprek te 
voeren met één van onze medewerkers. De wachttijden in de 
apotheek zijn kort. We werken snel. Zodra een recept gereed 
is, ontvangt de cliënt een SMS of mail dat het klaar ligt.”

Karin de Zoeten: “De apotheek is hier gekomen omdat het 
een zorggebouw is. Op de begane grond zit de polikliniek 
van het OLVG met vele specialismes. Bovendien zijn er 
onder andere een huisartsenpraktijk, verloskundigen, 
fysiotherapeuten, psychologen, een dagkliniek en een 
thuiszorgorganisatie. Samen in één gebouw maakt de 
lijntjes erg kort en het zorgt ook voor een goede onderlinge 
samenwerking.”

Controleren op medicatie
Niet alle medicijnen kunnen naast elkaar gebruikt worden. 
Karin de Zoeten: “Zodra een recept bij ons binnenkomt 
controleren we of de nieuwe medicatie samen gebruikt 
kan worden met de medicijnen die iemand al heeft. Als de 
‘alarmbellen’ rinkelen nemen wij contact op met de huisarts 
of specialist die het recept heeft voorgeschreven. We letten er 
ook op of de dosering wel klopt. 

Het komt regelmatig voor dat ouderen meerdere medicijnen 
gebruiken. Als het nodig is, kijken we samen met de cliënt 
en de huisarts of de medicatie nog klopt. En of er vragen of 
problemen zijn. Iedereen is welkom om (op afspraak) langs 
te komen voor een persoonlijk adviesgesprek.”

“Er komen ook veel toeristen in de apotheek die we in het 
Engels te woord kunnen staan. Bij medicijnen die we alleen 
op recept mogen leveren, sturen we de mensen door naar de 
huisartsen op dezelfde etage”. 
Apotheek Spuistraat zit op de 2e etage van het Spui Medisch 
Centrum, Spuistraat 239-C. Er is een lift aanwezig.

Speciale aanbieding: Als u zich nu inschrijft ontvangt u 
een grote speculaaspop of een banketstaaf voor de Kerst

Weihnachtsoratorium van J.S. Bach  
Kerstconcert van Plantagekoor en Vocaal Ensemble 

Amadeus met Johann Sebastian Bach: 
Het Weihnachtsoratorium BVW 248 Cantate 5 en 6

Alessandro  Scarlatti : Salve Regina,
Peter Vasks: Dona Nobis Pacem

Dirigent  Bert ’t Hart; sopraan Ireen van Bijnen; violiste 
Ruña ’t Hart; orgel: Rocus van den Heuvel

en instrumentaal ensemble
Zondag 23 december 15.15, Engelse Kerk, Begijnhof

 € 17,50; stadspas en voorverkoop € 15; 
Kinderen tot 12 jaar gratis 

www.plantagekoor.nl; www.ercadam.nl

Felix op locatie
Nu het pand van Felix Meritis nog tot de lente van 2020 
in verbouwing is organiseert Felix activiteiten op andere 
plekken. Zoals in Artis rond de relatie tussen mens en 
natuur. 
Op donderdag 7 februari is er een avond onder de 
noemer ‘van Sjamaan tot Klimaatscepticus, de mens als 
controlfreak’. Op deze avond onderzoeken de deelnemers 
hun psychologische neiging om de elementen te bedwingen, 
volgen ze een stoomcursus loslaten en beleven ze de 
overweldigende grootsheid van de natuur. In mei en 
augustus 2019 volgen nog twee avondprogramma’s. 

Zie: www.artis.nl/felix

   foto Bart Grietens
  illustratie Olf de Bruin



Een eenmaal groots geaccepteerd idee zegt nog niets over de waarheid daarvan.
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In september vierden we heel feestelijk ons eerste 
lustrum in de mooie zalen van Museum het 
Grachtenhuis. Na de oprichting in 2013 groeide 
Stadsdorp Gracht en Straatjes - één van de vele 
stadsdorpen in Amsterdam - uit tot ruim 170 leden. 
Wij wonen allemaal bij elkaar in de buurt, ruwweg 
tussen Raadhuisstraat, Singel, Prinsengracht en 
Vijzelstraat. 

Het doel van Stadsdorp Gracht en Straatjes is om de sociale 
cohesie in de buurt te bevorderen. Door activiteiten, die de 
leden voornamelijk zelf bedenken en onderhouden, leer je 
elkaar kennen en kan goed nabuurschap ontstaan. 
Als buurtbewoner ben je van harte welkom. 

Als je op www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl kijkt 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.

Ben je benieuwd? Kom eens naar de maandelijkse 
buurtborrel en leer buurtbewoners kennen. 
Wil je een actieve bijdrage leveren, meld je aan via 

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 

Winter 2018

Het oudste loodgietersbedrijf van 
Amsterdam is verhuisd!

GJ de Koning & Zn bestaat al sinds 1739 en is, na precies 
100 jaar vanuit de Keizersgracht te hebben gewerkt, 
verhuisd naar de Zandstraat. Het oudste loodgieters/
installatie bedrijf van Amsterdam bestaat dus nog steeds en 
gaat onverminderd door. Dit alles onder leiding van Dyon 
Rademaker en Gerrit de Koning, de negende generatie 
binnen het bedrijf. 

Amsterdamse geschiedenis
Dit bedrijf is Amsterdamse geschiedenis, waar de 
binnenstad trots op kan zijn. Al 279 jaar wordt bij GJ 
de Koning & Zn het loodgieters vak van vader op zoon 
doorgegeven. Gerrit de Koning is de negende generatie en 
geboren in het monumentale pand aan Keizersgracht 447, 
boven het loodgietersbedrijf. Nu heeft Gerrit de handen 
ineen geslagen met Dyon Rademaker om het bedrijf voort 
te laten bestaan en hebben ze het bedrijf verhuisd naar de 
Zandstraat 1, in de binnenstad. Dyon Rademaker is net als 
Gerrit ook groot gebracht in een loodgietersbedrijf. Door 
deze oplossing kunnen zij de kennis binnen het bedrijf 
behouden en alle klanten met hun specialistische kennis nog 
beter van dienst zijn.

Kennis & specialisme
Bij dit loodgietersbedrijf is er een schat aan kennis en 
specialisme die door deze oplossing gewoon nog bij het 
bedrijf aanwezig is. Dyon houdt de nieuwe technologieën 
goed in de gaten en integreert  deze technologieën in het 
bedrijf. Voor de klant alleen maar voordelen, want de 
kennis van de monumentale panden, leidingen en warmte 
technieken wordt gecombineerd met al het goede van de 
toekomst. Het begon 200 jaar geleden met het installeren 
van wc’s. De techniek is nu moderner en wordt gebruikt 
voor leidingwerk, warmtechniek (cv’s ketels), zink en 
dakwerk. Die kennis en specialisme zijn nodig in de 
monumentale panden. Daar willen we toch ook het comfort 
van de moderne tijd integreren met het mooie van vroeger.

Duurzaamheid
In de wereld van leidingen, warmte en dakwerk is 
duurzaamheid natuurlijk ook een actueel onderwerp. Daar 
wordt binnen GJ de Koning dan ook veel aandacht aan 
besteedt. Het is namelijk belangrijk om zo zuinig mogelijk 
met water en warmte om te gaan. In de moderne tijd is het 
belangrijk om hoogwaardige en duurzame materialen te 
gebruiken die lang mee gaan. De combinatie van de huidige 
technologieën zoals zonnecollectoren en de monumentale 
panden is belangrijk voor het voortbestaan van de 
geschiedenis in de huidige tijd.

Charlotte de Koning

Keizersgracht 447

Jaarlijkse Salon in Arti et Amicitiae

22 december t/m 23 januari
(behalve tussen kerst en oud en nieuw

van dinsdag t/m zondag van 12.00-17.00
en van dinsdag t/m vrijdag ook van 18.00-20.45

(zonder Arti-lid langskomend kost 3 euro pp, 
met Arti-lid is het bezoek gratis). 

Met o.a. Bronzen kop van Corneille van kunstenaar Sylvia 
Willink, werk van Angeliek Ververs, Harald Schole, Anita 

Mizrahi, Guillaume Lo-a-Njoe, Barbara van Ittersum, 
Julia Winter en vele andere Amsterdamse kunstenaars.

Rokin 112, Amsterdam

Vanaf 1978 hadden wij, bewoners van de Keizersgracht als Lood-
gieter G.J. de Koning. Hij heeft ons al die jaren goed geadviseerd. 
Dat kwam omdat hij zelf met zijn bedrijf op de Keizersgracht, een 
grachtenpand goed kende. Als wij een loden pijp in het trappenhuis, 
uitkomend boven het dak tegen kwamen, wist hij te vertellen dat dat 
de ontluchting was van het riool in de kelder. 
Een loden waterleiding adviseerde hij te verwijderen. Dat kon toen 
nog met subsidie van de overheid! Lekkages van het platte dak kon hij 
verklaren: ‘En dan gaat het hevelen’.
Met zijn assistent Rens maakte hij een mooie vijver voor de vissen 
en sloot er de waterspuitende zeepaardjes op aan. Een groot werk 
van de Koning was ook het loden dak op de ‘Arbour’, een overdekte 
zitbank (foto rechts). Maar ook voor het huis-, tuin- en keukensanitair 
kon je bij de Koning terecht. Werken met een gietijzeren riool en dat 
aansluiten op de moderne plasticafvoeren. Gelukkig hield alles wat de 
Koning had aangelegd stand, maar toch…Toevallig kwam ik Gerrit de 
Koning tegen op de Elandsgracht. Hij vertelde dat het bedrijf verhuisd 
was naar de Zandstraat en dat zijn dochter Charlotte wel een bericht 
wilde schrijven voor de Binnenkrant. Wij als bewoners ondersteunen 
van harte dit bericht. Want de laatste loodgieter (en elektricien) is uit 
de omgeving Runstraat, Huidenstraat, Wolvenstraat verdwenen. 
Maar nu kunnen we weer terecht in de Zandstraat 1, zie ook de web-
site G.J.de Koning & Zn, met waardevolle adviezen!

UW

SoHOOO soap
Op 8 november hoorde de bezwaarcommissie 
de bewoners over hun bezwaren tegen de 
exploitatievergunning van besloten partycentrum 
SoHOOO.

Tenminste 14 van de 40 bezwaarmakers ontvingen geen 
bericht over de zitting. De voorzitter vond dat die mensen 
dan maar contact met de Bezwaarschriftencommissie hadden 
moeten opnemen. Sic! 
De bezwaarcommissie nam de tijd en de zitting duurde wel 3 
uur. Alle bewoners kregen de gelegenheid om hun bezwaren 
kenbaar te maken.
Kort samengevat: tenminste 2 mensen ondervinden licht-
overlast van schelle lampen in het torentje. Lijkt opgelost. 
Meerdere mensen hebben last van het geluid van het 
dakterras, maar ook komt er op meerdere dagen geluid 
(muziek) van 1e etage door de dichte ramen heen. SoHOOO 
ontkent. Anderen vinden het ergerlijk dat dakterrasgasten 
(bewijsbaar) bij hen thuis naar binnen kunnen gluren. 
SoHOOO ontkent. De stoepen staan vol met honderden 
fietsen. De P in de kelder is niet voor bezoekers, al heeft 
de gemeente dat wel beloofd! Roken onder het open raam 
van de overburen. SoHOOO zal een oplossing zoeken. En 
natuurlijk is er weer meer aangeschoten uitgaanspubliek op 
de straten in de buurt. 

Meer missers
Pas aan het eind van deze langdurige zitting meldde 
de gemeentelijke afdeling Vergunningen ter plekke 
dat er meer gegund wordt dan in de oorspronkelijke 
exploitatievergunning. Wijzigingen ten nadele van de 
omwonenden zoals toch een bar met terras op het dak. De 
belofte dat de bewoners die informatie na een week in de 
bus zouden hebben is uiteraard ook verbroken! Tegen die 
aanvullingen kunnen belanghebbenden (slechts) 2 weken 
bewaar maken.
En zo is er nog veel meer misgegaan, zoals rond het WOB-
verzoek en de afwijzing van het Handhavingsverzoek 
voor het dakterras. De bewoners zijn het zat. Het blijkt 
dat de gevolgen van de vergunningen niet voldoen aan de 
toezeggingen van de gemeente bij de Raad van State. 
De stap naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
is gezet.

APD

Taart (Cees Holtkamp) & ijs (tramhalte Koningsplein)
Kadootjes voor het jarige Amsterdam, 27 oktober 2018
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Pardon?         Wie is of was nooit kind?                                 Politiek is pas echt democratisch als alle besluiten kindvriendelijk zijn.

C O L O F O N
Redactie

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Marijke Storm, Paul Spoek,

Corina Teunissen van Manen, 
Albertien Pareau Dumont.
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Cursussen voor Verenging van 
Eigenaren
In december zijn er twee cursussen voor 
VVE’s in het Claverhuis. Op dinsdagavond 
11 december worden de basisaspecten 
van de VVE uitgelegd. Vragen als, wat 
is een splitsingsakte, hoe zit het met het 
modelreglement, wie moet wat betalen en 
waarom, worden beantwoord. In 90 minuten 
krijgt u een spoedcursus over de VVE.
Op dinsdagavond 18 december is de cursus 
‘Beleid en beheer’. Dan gaat het over de 
taken die het bestuur heeft en de rol van de 
bestuurder. Kortom wat zijn deze taken en 
verplichtingen die bij de VVE horen? 
Aanvang van beide cursussen is 19.30 uur 
en we eindigen om 21.00 uur, de locatie 
is het Claverhuis op de Elandsgracht 70. 
Aan het volgen van de cursus zijn geen 
kosten verbonden. Als u aan de cursus wilt 
deelnemen, dan kunt u zich opgeven via 
www.wooninfo.nl/agenda. U bent van harte 
welkom.

Gratis bespaaradvies van de 
Energiecoach
Het is weer koud buiten en het loont de 
moeite om een afspraak te maken met 
de Energiecoach. De energiecoach geeft 
praktisch advies over energie besparen in 
huis. De energiecoach komt bij u thuis en 
stelt vragen over het energieverbruik in uw 
woning. U ontvangt advies en producten 
om zuiniger om te gaan met bijvoorbeeld 
verlichting en verwarming, maar ook 
simpele vormen van isolatie. Ook wanneer 
u al energiebewust bent, kan het bezoek u 
nieuwe inzichten geven.
Elke Amsterdammer  kan thuis advies 
krijgen van een energiecoach. Het maakt 
niet uit of u huurt of eigenaar bent van uw 
woning. Energie besparen kan in bijna elke 

woning, oud of nieuw. Energiecoaches zijn 
vrijwilligers. !WOON ondersteunt, traint 
en begeleidt deze vrijwilligers. Stichting 
!WOON geeft met steun van de Gemeente 
Amsterdam informatie en advies over 
wonen, huren, kopen en energie.
Het advies is gratis, het enige dat het 
u kost is tijd. De energiecoach neemt 
verschillende bespaarproducten mee naar 
uw huis, zoals radiatorfolie, tochtband, een 
waterbesparende douchekop en ledlampen. 
U mag samen met de energiecoach voor 
€15,- aan bespaarproducten uitkiezen. 
Hier betaalt u niets voor. Aanvullend zijn 
de andere producten te koop tegen 50% 
van de inkoopprijs. Na het bezoek van de 
energiecoach ontvangt u een bespaarrapport 
met daarin alle bespaarmogelijkheden voor 
uw huishouden.
Meer informatie over het aanbod van de 
energiecoach is te vinden op 
www.energiecoach.amsterdam. U kunt 
zich daar direct aanmelden. Wij nemen dan 
contact met u op om een afspraak te maken.

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

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

Recht Boomssloot 52. 

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

website: www.wooninfo.nl

Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer    14 020

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

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

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

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

Buurt  Guido Kuijvenhoven    06 8362 4579   g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
Zes  Wim Schot          06 2852 0351   w.schot@amsterdam.nl

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

De Binnenkrant sluit elke aansprakelijkheid dienovereenkomstig hierbij uit.

• Sociaal Loket   020-255 2916

• Veilig Thuis  0800-2000

• Horecaoverlast  020-421 4567

• Wmo Helpdesk  0800-0643

• Financiën  020-255 2912

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Werk en Inkomen 020-252 6000

• Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911

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

www.amsterdam.nl/mor

Postcode Nana de Loor         06 1259 3194    n.de.loor@amsterdam.nl
1017  Tim Bunink         06 2317 9249    t.bunink@amsterdam.nl
  Kiki Lauterslagen        06 1369 5745    k.lauterslagen@amsterdam.nl

Groot  Marije Willems         06 1853 1510     marije.willems@amsterdam.nl
Waterloo Eefke van Lier         06-1249 6948     eefke.van.lier@amsterdam.nl
  Wies Daamen         06 8362 4580     w.daamen@amsterdam.nl

Gebiedsmakelaars in het Binnenkrant-gebied 
www.amsterdam.nl/centrum-west/

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 

Binnenkrant
Wel graag de

Spreekuur met leden van het stadsdeelbestuur Centrum

Mascha ten Bruggencate Maandag      3 december 16.00-17.00 uur Stadhuis, Amstel 1
Ilse Griek  Donderdag 13 december 17.00-18.00 uur Lange Niezel 27
Micha Mos  Maandag    17 december 16-00-17.00 uur Stadhuis, Amstel 1

Meer data en info op: www.amsterdam.nl/centrum

Nieuws van




