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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/

Schonelucht Amsterdam
De organisatoren hebben al de helft van het geld voor 
de rechtszaak ontvangen. Maar er is meer nodig om de 
rechtszaak te kunnen starten. Ook worden nog mede-eisers 
gezocht. September wordt actiemaand. Doe mee. 
Kijk op de site: www.schonelucht.amsterdam. 

Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de buurten:
10

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)
Juridisch advies voor bewoners en ondernemers. 
Bij problemen op het gebied van letselschade, 
arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, strafrecht, 
consumentenrecht en problemen van kleine ondernemers 
met een juridisch aspect.

  

Elke donderdag van 14 tot 16 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt

 Voel de stadse nattigheid ook letterlijk als paddestoelen boven water komen

Gezond Genieten & Speel Mee in Kerkstraat 123
Een nieuwe leerzame en smakelijke cursus is begonnen 
over gezonde plantaardige voeding: Healthy Pleasures 
(zie de website Oude Stadt). Vanaf 18 uur zelfgemaakte 
gerechten uitwisselen en proeven, webinars volgen met 
technische informatie met Vidary Koster en gezellig 
afsluiten rond 21 uur met zang van Marijke van Iperen. 
Zondag 29 sept. 27 okt., 1 nov.

Iedere dinsdag van 15 tot 17:15 uur 
K l e u r * P l a a t s  en Klinkende Klanken met CTvM 

Een keer per maand op dinsdag vanaf 20 uur (17 sept., 
15 okt., 19 nov.): Inloop Mah Jong, met basiskennis 
opfrissen en spelen. 

 Actiesite: Recht op Nachtrust
Het begon met een simpele vraag: “Hebben wij recht 
op nachtrust?” Stella Braam beschrijft hoe de website 
‘Recht op Nachtrust’ is ontstaan
 
Het is 3 uur ’s nachts, eind mei. Ik schrik wakker door het 
luidruchtige gejoel van dronken feestgangers. Net weer in 
slaap gevallen, wordt er stevig getoeterd op de Rozengracht. 
De volgende ochtend zit ik te knikkebollen achter mijn 
laptop. Had je maar niet in Amsterdam moeten gaan wonen.

Jaar in, jaar uit, elke nacht gaat het zo.
Geërgerd en verbaasd twitter ik een simpele vraag: hebben 
wij, Amsterdammers, recht op nachtrust? Er komen zoveel 
reacties, dat wijkcentrum d’ Oude Stadt op 2 juni hun ruimte 
openstelt voor bewoners die hierover willen praten. 
Het is 17 juli: de website Recht op Nachtrust gaat online. 
Ruim een maand later is de site gevuld met gruwelijke 
filmpjes over schreeuwende toeristen in het holst van de 
nacht. Met teksten van bewoners die knettergek worden 
van het lawaai (BOENK BOENK BOENK, is er weer een 
festival?) en ook veel klachten over vliegtuiglawaai in 
allerlei wijken. 

AT5 belde vlak nadat we online waren. Dat vonden we 
wat te vroeg - sorry AT5! Marcel gaf een interview over de 
overlast op de Wallen in De Telegraaf die van onze website 
melding maakte. En kijk, de gemeenteraad werd wakker. 
Zowel de Partij voor de Dieren als de ChristenUnie willen er 
werk van maken. Lieve Amsterdammers, 
zo snel kan het gaan. Maar we zijn er nog niet… 
met onze inzet gaat het lukken!  
  
Doe ook mee
Stuur filmpjes, foto’s of je tekst in over nachtelijke overlast. 
Meld daarbij minimaal waar, datum en tijd. Help mee 
informatie te verzamelen. Zo bouwen we een dossier op met 
als doel: een ongestoorde nachtrust. 
Ga naar: https://www.oudestadt.nl/nachtrust/  
of stuur een mail aan: nachtrust@oudestadt.nl

Oproep nieuwe 
           wijkraadsleden
Voor de wijkraad zoekt d’Oude Stadt 
bewoners die van hun buurt en de stad
houden, die samen met bewoners in 
andere buurten mee willen helpen de leefbaarheid in de stad 
in stand te houden en te verbeteren. In samenwerking met 
andere bewonersorganisaties en de gemeente, en met een 
positieve kritische blik. Betrokkenheid bij of lidmaatschap 
van buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen beletsel, 
integendeel.      Meer weten zie: 

https://www.oudestadt.nl/wat-is-de-wijkraad/

Ook zoekt het wijkcentrum vrijwilligers die niet 
per se wijkraadslid hoeven te zijn. Ze hoeven niet 
eens in het Centrum te wonen. Mensen die mee 

willen helpen om het wijkcentrum open te houden. 
Die bijvoorbeeld zelfstandig antwoorden zoeken 
op allerlei vragen, en die voor een volgende keer 
vastleggen voor de website. Mensen met kennis 

op gebied van website en ict. Van archiveren. 
stukkiesschrijvers, administratieve hulp, gasten 

ontvangen, zaalreservering regelen. Of activiteiten 
willen organiseren. Stuur een mailtje naar 

secretaris@oudestadt.nl
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag  12 september & 10 oktober
20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

September:  6 , 11 Prinsjes, 14 , 14/15 Monumenten, 22 , 23 Herfstpunt, 28 , Buren , 30 Rosj Hasjana     Oktober  4 Dieren, 5 , 

Herfst 2019

CTvM 2018

Portugese synagoge, Mr. Visserplein

Zondag 8 september 11:00 – 12:30 uur
Koffieconcert 3VIOLAS
Altviolisten Hessel Moeselaar, Floris Faber, Geerten Feller
Dit trio speelt eigen muziek, arrangementen van zowel 
klassieke als actuele muziek en improvisatie.
Entree €5

Maandag 9 september 20:30 uur
Improvisatiemuziek Pintotonics n+1
Set 1: Solo
De Amerikaanse contrabassist John Hugues (1972) komt 
naar Amsterdam voor een solo optreden
bij Pintotonics n+1; een première voor Nederland.
Set 2: Grand Duo
Michiel Scheen: piano, Frank Rosaly: slagwerk, percussie
Entree €10, student/CJP €7

Dinsdag 10 september 19:30-21:30 uur
Lezing/cursus Humanistisch Verbond
Mens zijn in de 21ste eeuw, docent Peter de Wit
Aanmelden via www.cursushumanisme.nu

Zondag 15 september 16:15-18-15 uur
Muziekmatinee
Frank Bridge Pianokwartet
Jacob Plooij – viool, Örzse Adam – altviool,
Florien Hamer – cello, Hans van Beelen – piano
Het Frank Bridge Pianokwartet speelt een laatromantisch 
programma dat expressionistische 
eind 19e -eeuwse klanken uit verschillende West-Europese 
landen verenigt: het Eerste pianokwartet van Brahms en het 
(minder bekende) Eerste pianokwartet van Fauré.
Entree €5, kinderen € 2,50

Donderdag 19 september 20:30 – 23:00 uur
Underground Cinema
Harold and Maude – Hal Ashby (1971)
Introduction by Jeffrey Babcock
Harold drifts away from the life that his mother prescribes 
for him, and slowly develops a strong friendship, and 
eventually a romantic relationship, with a 79-year-old 
woman named Maude who teaches him about living life to 
its fullest and that life is the most precious gift of all.
Entree €3

Reserveren aanbevolen via 020-3700210

Zie www.huisdepinto.nl 
of volg ons op Facebook.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de 
Amsterdamse diamantindustrie. De groei van 
Amsterdam tot hét internationale centrum van de 
diamantnijverheid begon in de 17e eeuw en was vooral 
te danken aan de Amsterdamse joden. De dynamische 
periode van de Amsterdamse diamantsector duurde 
ruim 400 jaar en kende hoogtepunten en diepe dalen.

De geschiedenis van de Amsterdamse diamantnijverheid 
is grotendeels een joods verhaal. Vanaf hun vestiging in 
Amsterdam, rond 1600, spelen joden een belangrijke rol in 
de diamantindustrie. Het bewerken van diamant was een 
ambacht waarvoor geen gilde bestond. 
Joden waren uitgesloten van gilden, waardoor de 
diamantsector een van de weinige opties was. 
Op het hoogtepunt hadden de meeste joodse gezinnen in 
Amsterdam op de een of andere wijze met diamant te maken 
en joden spraken dan ook over ‘het vak’. 

Emancipatie en gemeenschapskunst
De arbeidsomstandigheden waren voor de 
diamantbewerkers aanvankelijk slecht, vooral in 
tijden van crisis konden zij maar moeilijk de eindjes 
aan elkaar knopen. Onder de bezielende leiding van 
briljantsnijder Henri Polak werd in 1894 de eerste 
moderne vakbond opgericht: de Algemene Nederlandse 
Diamantbewerkersbond (ANDB). 
Deze goed georganiseerde arbeidersbeweging wist als eerste 
wereldwijd een achturige werkdag en een veertigurige 
werkweek af te dwingen. Het is de belangrijkste voorloper 
van het huidige FNV. 

Voor Polak stond culturele ontwikkeling van de arbeiders 
hoog in het vaandel. Hij maakte kunst en cultuur onderdeel 
van het gedachtegoed van de vakbond. Deze overtuiging 
vond zijn weerslag in de zogenaamde gemeenschapskunst: 
kunst voor en door iedereen. In versneld tempo wist een 
groot deel van de Amsterdams-joodse diamantgemeenschap 
zich vanuit grote armoede op te werken, met het 
vooruitzicht op een betere toekomst. 
De tentoonstelling toont de affiches, objecten en pamfletten 
die kunstenaars als Richard Roland Holst en Elie Smalhout 
in opdracht van de ANDB maakten. 

Bloei
Naast aandacht voor de arbeiders en de oprichting van de 
ANDB belicht de tentoonstelling ook de handel die vanaf 
de 19e eeuw in de stad tot bloei kwam. In Amsterdam zijn 
wereldberoemde diamanten geslepen, waaronder de Koh-i-
Noor door firma Coster en de Cullinan door firma Asscher. 
Deze diamanten maken nu onderdeel uit van de Britse 
kroonjuwelen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de 
Cullinan, van ruwe diamant tot kroonjuweel. Een replica 
van de Britse scepter met de Cullinan 1, bekend als de Grote 
Ster van Afrika, is te zien in de tentoonstelling. 

Het einde van de hoogtijdagen
De hoogtijdagen van de Amsterdamse diamantindustrie 
waren na de Eerste Wereldoorlog voorbij. De echte nekslag 
vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog met de moord 
op de joodse diamantbewerkers en juweliers. 
Amsterdam raakte haar leidende positie op de wereldmarkt 
kwijt aan diamantcentra in Antwerpen, New York, Tel 
Aviv en Mumbai, maar haar reputatie als eeuwenoude 
diamantstad leeft voort. 

Huis De Pinto
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 

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

en zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur  

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

Hoogtijdagen en neergang: 400 jaar Amsterdamse diamantindustrie
Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) 

presenteert het Joods Historisch Museum van 27 september t/m 1 maart Amsterdam Diamantstad. 

C. Springer, Binnen-Amstel met links het Diakonie-weeshuis en 
rechts de diamantslijperij Coster, tekening, 1852. 

Stadsarchief Amsterdam

Anoniem, Diamantklovers- en snijdersatelier. (c. 1901-1903), 
tekening pen en penseel in kleur, gouache. 

Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

splendoramsterdam.com

Burendag Straatdiner
Nieuwe Herengracht 143 

28 september, van 18 uur tot 23 uur

Amsterdam Light Festival door de Nieuwmarktbuurt
Dit jaar komt het Amsterdam Light Festival naar de Nieuwmarkt. 

De route zal nu door de Zwanenburgwal en Oudeschans lopen. 
Dat betekent honderdduizenden bezoekers extra gedurende 

de relatief rustige avonden in december en januari. Om uit te 
leggen wat er precies gaat gebeuren, organiseert het festival voor 
Nieuwmarktbuurtbewoners en -ondernemers een (gratis) speciale 

rondvaart op woensdag 4 september van 19.30 tot 21.00 uur vanaf 
de steiger voor de Hermitage. Graag van te voren opgeven bij 

joanne@amsterdamlightfestival.nl of tel. 0206206908.
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Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen 2019

Op vrijdagmiddag 4 oktober, vanaf half zes, worden in 
Huis De Pinto (Sint Antoniebreestraat 69) voor het elfde 
jaar de Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen uitgereikt. 
U bent allen van harte uitgenodigd om dit feest van de 
groene stad met ons te komen vieren met een hapje en 
een drankje.

De geveltuinen in onze buurt zijn een beroemd fenomeen 
geworden. Groepen toeristen lopen er graag een straatje 
voor om. Bezoekers en bewoners kunnen genieten van de 
vele geveltuinen en groene plekjes langs grachten, 
op pleintjes en in straten.

Bewoners van de Nieuwmarktbuurt en omstreken hebben 
een soort van vergroeningsmanie omarmd, met aanstekelijk 
enthousiasme. En met veel liefde, geduld en groene vingers.
Steeds meer ondernemers zijn ook aangestoken door 
deze vergroeningsmanie. Het Amrath bouwde een groene 
muur in de Buiten Bantammersteeg, het Ibishotel in de 
Valkenburgerstraat heeft bijenkasten geplaatst en de 
kantoortoren aan de Muiderstraat kreeg toestemming voor 
een extra brede, zestig meter lange geveltuin. 
De Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen voor de allermooiste 
tuinen in de buurt worden, als ieder jaar, door een lokale 
beroemdheid uitgereikt.

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum
Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige plek 
voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, 
vrienden en hulpverleners. Ook andere belangstellenden 
zijn welkom. U kunt er met lotgenoten praten over 
de dingen die u meemaakt en er is veel informatie 
beschikbaar. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en 
de toegang is gratis.
Locatie: Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69
Inloop vanaf 19.00-, start 19.30-, eind 21.30 uur

Woensdag 4 september 
WAT IS DEMENTIE ?
Wanneer moet je denken aan dementie en wanneer niet? 
Wat is eigenlijk dementie en welke vormen zijn er? 
Hierover, en over veel meer, komt een ouderen-
geneeskundige ons vertellen en uw vragen beantwoorden.

Woensdag 2 oktober 
DEMENTIE EN EUTHANASIE
Dementie en euthanasie is een lastig onderwerp. 
Wie niet meer wilsbekwaam is kan een eerder opgesteld 
euthanasieverzoek vaak niet meer bevestigen. Er spelen 
veel dilemma’s, zowel voor patiënt, naasten en arts. 
Samen met een deskundige gaan we hierover in gesprek.

Woensdag 6 november 
DE KRACHT VAN HERINNERINGEN
Het ophalen van herinneringen (reminiscenties) is vaak een 
uitstekend middel om op een plezierige manier contact te 
hebben met mensen met dementie. Annemarie Bolder komt 
haar kennis en ervaringen met ons delen.

Woensdag 4 december 
DEMENTIE EN RELATIEVERANDERING
Door dementie veranderen relaties ingrijpend. Of het nu om 
een liefdesrelatie gaat, een ouder-kindrelatie, of om welke 
relatie dan ook: het wordt heel anders. Maar wat verandert 
er dan aan relaties en hoe zou je daar mee om kunnen gaan? 
Vanavond gaan we hierover met elkaar in gesprek.

www.alzheimeramsterdam.nl

CONCERT IN DE MOZES
MET BRAZILIAANSE KLANKEN

 
Op woensdag 18 september om 19.00 uur is er een 

gezamenlijk optreden van het koor 
‘Unicanto’ uit Londrina, Brazilië, 

samen met projectkoor ‘Cantolanda’ 
en kamerkoor ‘Hollands Vocaal Ensemble’.

 Het programma duurt ongeveer een uur en is een 
afwisseling van volksmuziek en klassiek, van negro 

spirituals tot muziek uit de 20e eeuw.
Dirigenten: José Mario Tomal en Fokko Oldenhuis

  
Alle buurtgenoten zijn van harte uitgenodigd.

Toegang: vrij, collecte na afloop
Adres: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Ongeveer 40 bewoners waren 25 juni in het Ibis Hotel 
aanwezig als klankbordgroep Valkenburgerstraat. Voor 
de (eind)presentatie van onderzoeken, waarvan twee 
projecten faalden, CityTrees en aanpak geluidshinder en 
de derde staat in de startblokken voor september.

Om de leefbaarheid in de Valkenburgerstraat te verbeteren 
vroegen bewoners bronaanpak: het verminderen van het 
verkeer. Dat kregen ze bij voorbaat niet. Er MOET immers 
doorgereden worden door de Valkenburgerstraat. In kader 
van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit moesten ambtenaren 
dan maar praten met bewoners. 
Er werd een heuse klankbordgroep opgericht. Die kwam 
vorig jaar voor het laatst bijeen.

Dat de CityTrees niet werkten hadden de bewoners al 
begrepen. Ambtenaren kwamen met het idee, omdat de 
bron van alle ellende in de Valkenburgerstraat niet op de 
agenda mocht. In plaats van het verkeer te reduceren (25.000 
auto’s per dag), moest er omheen gewerkt worden. En dan 
krijg je dit: 1% verbetering bij de CityTrees op fijnstof en 
zelfs verslechtering op de stikstofdioxide hoeveelheid in de 
straat. En het bleek dat dat niet gemeten was. Er was een 
modelstudie gedaan. De CityTrees zelf hadden niet eens in 
de straat hoeven te staan voor deze uitkomst.

Geluidshinder
Door al het verkeer, het geraas, de hele dag, is deze straat 
onleefbaar. Ook hier werd de bron, niet aangepakt en werd 
er omheen gewerkt. Gewaarschuwd werd dat wat men nu 
heeft (brede stoepen), gewaardeerd wordt. Om het geluid te 
reduceren bedacht het bureau dan maar een (beeldbepalende) 
geluidswerende wand van 1,5 meter hoog. Effect 1 dB 
reductie, op de eerste verdieping (dat hoor je niet). 
Voor de woningen in de overige (6) verdiepingen was 
er geen geluidsreducerend effect. Over investeringen is 
al niet eens meer gesproken. Subsidies gelden niet voor  
“nieuwbouw”. +

Knowledge Mile Park
Een ambtelijk projectorganisatie die al een tijdje bezig is, 
zonder een bewoner in de stuurgroep, rolt in september 
Knowledge Mile Park uit. Om de Valkenburgerstraat 
leefbaarder te maken. Het gaat om vergroening van daken 
en gevels en het wegwijs maken in de regels. En dat over de 
hele 5 km van de Wibautas. Het lijkt niet op de ambitie van 
de bewoners (Amstel-IJpark). Het is hooguit een geveltuintje 
XL, waar bewoners in de vieze lucht het voortouw mogen 
nemen. 
Een volgend falen?

Bespeel het orgel 
van de Oosterkerk!
Altijd al eens het Van Oeckelen-orgel (1871) van de 
Oosterkerk willen bespelen? Tijdens de Nationale 
Orgeldag & Open Monumentendag 14 & 15 september 
(14-17 uur) wordt het orgel bespeeld door jong en oud, 
van amateur tot routinier. Jij kan je ook aanmelden.
Op basis van de inschrijvingen maken wij een rooster. 
Het kan zijn dat we op een later moment besluiten de 
openingstijden te verruimen. 

www.oosterkerk-amsterdam.nl/

Openingstijden gewijzigd:
Ma-Vr  8:30 - 18:00
Zat       10:00 - 17:00

Gratis bezorgen! 
Mocht onze nieuwe locatie voor u moeilijker bereikbaar zijn 
komt onze bezorger, Coen graag bij u langs! 

Vanaf nu ook Mr Spencer, een 24 uurs kluis, 
aanwezig om uw medicatie op te halen wanneer 
u wilt!

Voor meer informatie kom langs of bezoek 
www.apotheekdecastro.nl.

Apotheek De Castro 
is verhuisd naar 
Roetersstraat 19 

tegenover Kriterion 

Roetersstraat 19

Waterkoeling Hortusbrug



Van verloren tijd genieten is geen verloren tijd                                           John Lennon
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Recht Boomssloot 52
020 - 626 4002

Maak je wereld groter (week tegen eenzaamheid)
In de week van 1-8 oktober organiseren DOCK en CentraM 
een week vol ontmoetingen, eten, zingen en bewegen. 
Met: Buurtsoep, schrijven, haken, breien, pop quiz, 
spelletjes, dansen, bingo, lach-yoga, buurtmaaltijden, 
bewegen, etc. Breng iemand mee die weinig onder de 
mensen komt, maak jullie wereld groter, ontmoet mensen!
www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-
eenzaamheid-2019/

Bereikbaarheid de Boomsspijker 
De Recht Boomssloot is tussen Krom Boomssloot en 
Oudeschans nu ook afgesloten aan de even kant. De 
kademuur is te verzwakt. Op 30 juli zijn ook alle bomen 
op dit stuk van de straat gekapt. De parkeerplaatsen zijn 
opgeheven (behalve een vaste invalidenparkeerplaats).
De straat blijft de komende jaren afgesloten. In 2020 
wordt begonnen met het vernieuwen van de kadewand en 
de bestrating. Meer info /www.amsterdam.nl/projecten/
kademuren/nieuws-kademuren/recht-boomssloot-even/ 
of via de omgevingsmanager, Harold IJskes, h.ijskes@
amsterdam.nl of 06-11317119.

Wil je soepel, krachtig en veilig kunnen bewegen? 
Na een actieve opwarming op muziek doen wij rustige 
bewegingen uit de Pilates training. Zachte rekoefeningen en 
oefeningen voor spierkracht en evenwicht wisselen elkaar 
af.  Instromen in de cursus is altijd mogelijk.
Tijd:            maandag 19.00 - 20.00 uur
Start:          2 september 2019
Kosten:      12 lessen 100,- euro
Informatie en aanmelden:  damasu@hetnet.nl

Buurthuiskamer UJ Klaren 
Bij de oudste speeltuin van Amsterdam genieten dagelijks 
kinderen van lekker buitenspelen. Iedereen is welkom 
in de speeltuin. Dus kom ook eens langs op het 2e 
Weteringplantsoen 10 (achter het Pannenkoekenhuis).

BUURTKAMER UJ KLAREN BESCHIKBAAR!
In de speeltuin is een mooie buurtkamer beschikbaar 
voor overleggen, bijeenkomsten, ontmoeting en 
activiteiten. Deze ruimte is GRATIS beschikbaar voor 
sociaal maatschappelijke organisaties/activiteiten en 
buurtbewoners.  Wil je de buurtkamer gebruiken of 
bezichtigen of heb je vragen, neem dan contact op met 
Khadija Jdamir of Monique Pheijffer op 020-6264002. 

GRATIS KOFFIE/THEE IN DE UJ KLAREN
Vanaf augustus zijn buurtwerkers van de Boomsspijker elke 
woensdagmiddag van 13-16 uur in de speeltuin aanwezig. 
Kom eens langs voor een bakje koffie/thee en iets lekkers 
erbij! Iedereen is welkom. 

Informatie over de speeltuin op https://www.ujklaren.nl/

Spreekuren
• Elke maandagmorgen Pluspunt doe-het-zelf inloop 
voor al uw vragen, papieren etc.
• Om de week op maandagen, gratis juridisch spreekuur van 
Marquis advocaten, op 2, 16 en 30 september 10-12 uur
• Woonspreekuur elke woensdag 14-17 en 19-20 uur; 
al uw vragen over huren en wonen
 
Doordeweekse activiteiten 
•Maandag Bingo begint weer om de week op maandag 
tussen 14.00 en 16.00 uur (2, 16 en 30 september)
•Repair Café eerste maandag van de maand 13-15 uur
•Elke dinsdag computer inloop tussen 13.00-15.00 uur
•Elke donderdag vanaf september weer, 13.00-15.00 uur: 
Maak en vermaak met naald en draad met Andrea Palm

Computercursus: In september start weer een nieuwe 
computercursus! Deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
basiskennis over Microsoft (zoals Word) en het Internet wil 
opdoen. Je leert hoe je documenten kunt opslaan, mappen 
maken, bestanden overzetten, e-mailen en nog veel meer. 
De cursus bestaat uit 10 lessen, inclusief een cursusboek. 
Start: donderdag 12 september van 10-12 uur
Aanmelden: uiterlijk 6 september via Khadija Jdamir, 
kjdamir@dock.nl of 06-20019260.
Je kunt ook opgeven bij de Boomsspijker. Kosten: € 30,- 
p.p. of € 20,- p.p. (met stadspas)
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Samenvatting

Uit dit opvolgingsonderzoek blijkt dat het college bij 
de afhandeling van horecaklachten na vijf jaar nog 
steeds tegen dezelfde knelpunten aanloopt. Ook heeft 
de gemeente onvoldoende geleerd van fouten bij het 
implementeren van nieuwe ICT-systemen.

In 2014 concludeerde de rekenkamer dat de kwaliteit 
van de registratie en afhandeling van horecaklachten nog 
onvoldoende was voor een lerende organisatie. Destijds 
deed de rekenkamer vier aanbevelingen om de processen 
rondom de afhandeling van horecaklachten te verbeteren. 
Het college gaf toen aan deze processen te verbeteren met 
enkele veranderingen die het al aan het doorvoeren was.

In 2019 heeft het college slechts één aanbeveling 
uitgevoerd, één gedeeltelijk en twee niet. De situatie uit 
2014 is niet wezenlijk veranderd en de rekenkamer ziet nog 
steeds dezelfde knelpunten in de uitvoering. 

Het college is nog altijd onvoldoende in staat te leren van 
het proces van het afhandelen van horecaklachten. Ook 
ziet de rekenkamer dat haar waarschuwingen uit 2014 
over het ontwikkelen van ICT-systemen zijn genegeerd. 
Een bredere conclusie die de rekenkamer op basis van dit 
onderzoek trekt, is dat de gemeente onvoldoende leert van 
fouten bij het implementeren van nieuwe ICT-systemen. 
In dit opvolgingsonderzoek doet de rekenkamer vijf 
aanbevelingen voor verbetering.

Het college spreekt in zijn bestuurlijke reactie zorg uit 
over het niet-opvolgen van de aanbevelingen, en gaat een 
werkgroep instellen om de opvolging van de aanbevelingen 
te realiseren. De rekenkamer stelt het instellen van een 
werkgroep op prijs, maar benadrukt wel dat concreet moet 
worden gemaakt op welke manier de aanbevelingen worden 
opgevolgd en welke mijlpalen daarbij horen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. L. Klaver, 
via 020-25 478 08 of info@rekenkamer.amsterdam.nl.

Er was eens een GroenLinks-PvdA-D66-bestuur 
dat veel beloftes deed, maar weinig voor elkaar 
kreeg. In een heel vol stadje, vlakbij de zee. 
In die ‘kneitergroene stad’ die GL-Rutger Groot 
tovenaar Wassink propageerde, past zeker een 
Autovrije Zondag. Politici van alle stadsdelen en 
de gemeenteraad zagen het deze winter helemaal 
zitten. Prinses Sharon Dijksma (wethouder koetsen 
en ander vervoer) gaf in april groen licht. 

2019 zou de wedergeboorte van de Autovrije Zondag 
betekenen. In een modern jasje.
We zouden op de snelle banen fietsen, maar ook 
wandelen, joggen, skaten op de Wibautstraat, 
Weesperstraat en Valkenburgerstraat: tot aan de 
IJtunnel. Op de oosthelft van deze vierbaanssnelweg 
zouden we zingen, rolstoelen, picknicken en tennissen. 
Iedereen mocht een plannetje indienen.

Eigenlijk wilden we de route laten lopen van 
Metrostation Noord tot Amstelstation. Andere steden 
hebben wel 30 kilometer autovrij. Elke zondag! 
Als het overal kan, kan het toch ook in Amsterdam, 
Nederlands fietsstad van het jaar 2001?

Maar nee, de IJtunnel was té lastig, en het 
Amstelstation kon uiteindelijk ook niet. Er bleef nog 
krap drie kilometer over. Oké, dan maar wat groene 
kruimels. Gaan we toch op drie km eens lekker asfalt 
spelen, luisteren of er vogeltjes zijn en yogamatjes 
uitrollen. Genoeg terrasjes langs de route... 

Kon het op 22 september, net als in andere Europese 
steden? Helaas. 1 september? Te snel. 29 september 
dan maar. 99% zeker, echt waar. Mag dan eindelijk het 
persbericht naar buiten? Nee! Nog! Lang! Niet!

Entree Boze Bromsnor van de Brandweer. 
Warempeltjes! Hij vindt in zijn caravan op de kazerne 
een memo van Koning VII: de Wibautas zal nooit en 
te nimmer afgesloten worden voor auto’s. 
Nee kindertjes, ook niet voor de helft. 
En zeker niet voor jullie Poppenkast!

Hadden de lakeien van Prinses Dijksma niet in maart 
met Boze Bromsnor kunnen praten? Oeps! Vergeten! 
Jammer, kinderen. Misschien gebeurt het wonder wel 
in 2020. Of niet natuurlijk...

Hoe de beloofde Autovrije Zondag er toch niet kwam...
Verkeersmaatregel Wibautas 30 km/uur: 
‘een praktisch alternatief’
Een praktisch alternatief dat direct verbetering van 
het milieu (luchtkwaliteit, geluid), leefbaarheid en 
veiligheid op de Wibautas [Valkenburgerstraat vanaf 
Anne Frankstraat, Weesperstraat en Wibautstraat tot 
Prins Bernardplein vice versa] oplevert + een prima 
laboratorium, testcase voor andere delen van de stad.
Een 30 km / uur zone op dit traject heeft als voordelen dat:
• Per direct het niet bestemmingsverkeer wordt ontmoedigd: 
  Invoeren 30 km/ uur zone betekent vermindering van de 
  verkeersintensiteit met circa 25%; een harde vermindering
  van niet bestemmingsverkeer.
• Per direct de geluidshinder wordt verminderd: rustiger 
  rijden is minder lawaai, minder verkeer is minder lawaai.
• Per direct de verkeersveiligheid wordt verbeterd
• Per direct de uitstoot fijnstof en stikstof wordt verminderd
   Minder verkeer betekent onomstotelijk minder vervuiling.
• Per direct de luchtkwaliteit – en meer - wordt verbeterd
• Geen enkel conflict oplevert met iedere toekomstige 
  variant die voor de Wibautas e.o wordt overeengekomen +
   geen onvoorzien sluipverkeer of nevenverkeer oplevert 
  waar andere varianten wel gevoelig voor zijn. 
• De doorstroming nauwelijks wordt beïnvloed: bij max. 30 
  km / uur is de doorstroming net zo goed of zelfs beter als er
   onrustig afwisselend 30, 50 of 60 wordt gereden.
• De omliggende buurten en de stad bereikbaar blijven voor 
  bestemmingsverkeer en de Wibautas haar functie behoud 
  voor nooddiensten.
• Het een éénduidig traject is dat door iedere weggebruiker 
  wordt begrepen.
• Een (vrij) goedkope variant is om in te voeren
  30 km / uur kan met beperkte kosten en snel worden 
  gerealiseerd en kan vanwege haar eenvoudige karakter ook
  worden bijgestuurd als gemeten ervaringen daar aanleiding
   toe geven.
• Instellen op de Wibautas, een ‘hoofdroute’ maakt 
  maatschappelijk duidelijk en ‘leert’ weggebruikers dat 30
  km / uur de gangbare snelheid is in de stedelijke omgeving:
  een prima leer-, meet- en ervaringslaboratorium voor circa
  3 jaar en voor andere delen en routes van de stad.
Instellen van een 30 km / uur zone levert onlosmakelijk en 
direct voordelen op. Zij is een tastbare en concrete stap die 
recht doet aan de wens van veel bewoners en in lijn ligt met 
toezeggingen en beleidsvoornemens van veel politieke en 
maatschappelijke groeperingen.
“Wibaut 30 – een praktisch alternatief” is een reële en 
realiseerbare maatregel voor de korte termijn die geen 
tegenstrijdigheden oplevert met enig andere variant op 
langere termijn.

Michel van Wijk

Opvolgingsonderzoek Lastige zaken?  
 Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

De Boomsspijker
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Subsidie voor culturele activiteiten
Iedere bewoner van stadsdeel Centrum met een leuk 
idee voor een culturele activiteit kan daar subsidie 
voor aanvragen. Dit geldt voor zowel kleine als grote 
initiatieven. Per initiatief is er maximaal € 5.000,- 
beschikbaar, voor een meerdaagse activiteit maximaal € 
10.000,-. Voorwaarde is wel dat de activiteit bedoeld is 
voor buurtbewoners en dat er geen winstoogmerk is.

Bij kunst en cultuur denken we al snel aan een vioolconcert 
of theatervoorstelling, maar onder de subsidieregeling vallen 
heel veel activiteiten. Een optreden van lokale zangers, 
rappers of dichters kan bijvoorbeeld ook in aanmerking 
komen voor subsidie, net als een graffitifestival of een 
filmvertoning in de open lucht. De subsidieregeling is 
bedoeld voor activiteiten voor en door bewoners van alle 
leeftijden. Ook jongeren kunnen dus een aanvraag indienen.

Sociale contacten
De binnenstad kent al een uitgebreid aanbod van musea, 
concertzalen en andere culturele voorzieningen. Het 
stadsdeel kiest er daarom nadrukkelijk voor om het 
subsidiebudget te gebruiken voor laagdrempelige, lokale 
activiteiten. Bij elke aanvraag wordt gekeken of het plan 
een positieve invloed heeft op de buurt, lokale bewoners 
eraan kunnen deelnemen en of het ontmoetingen en sociale 
contacten bevordert. Daarnaast willen we ervoor zorgen 
dat gesubsidieerde activiteiten zo goed mogelijk over het 
stadsdeel worden verspreid.

Voor wie en wat
Voor een eenmalig project of evenement kan 
maximaal € 5.000,- worden aangevraagd. Voor een 
activiteitenprogramma van drie of meer dagen geldt een 
maximale subsidie van € 10.000,-. De subsidies zijn 
nadrukkelijk bedoeld voor lokale activiteiten voor en door 
bewoners van stadsdeel Centrum. Activiteiten in andere 
stadsdelen komen niet in aanmerking, net als evenementen 
die zich richten op bezoekers uit de hele stad. Ook voor 
initiatieven met een winstoogmerk kan geen subsidie 
aangevraagd worden.

Deadline 1 oktober
Vindt de activiteit tussen 1 januari en 1 juli 2020 plaats? 
Zorg dan dat de subsidieaanvraag vóór 1 oktober 2019 
ingediend is. Wij maken daarna een keuze uit de ingediende 
aanvragen. Elk halfjaar is er een totaalbedrag van € 52.500,- 
beschikbaar. Op de website staat meer informatie over het 
indienen van een subsidieaanvraag.

Fantastisch dat als we JCDecaux en haar boodschapper 
Het Parool mogen geloven, dit reclamebedrijf er 
praktisch in zijn eentje voor gezorgd heeft dat 
Amsterdam van een slonzige, verloederende stad is 
veranderd in een glanzende, stralende lichtmetropool.

• Die twee kritische burgers waar sprake van is zijn 
  blijkbaar de Vereniging Vrienden Amsterdamse 
  Binnenstad, Wijkcentrum d’Oude Stadt, de meerderheid 
  in de gemeenteraad, en vele individuele burgers die de
  steeds grotere impact van JCDecaux op de openbare ruimte
  met stijgende bezorgdheid waarnemen.

• JCDecaux heeft de afgelopen drie jaar op veel plekken 
  in de stad zonder dat dat was afgesproken veel stilstaande 
  digitale (voorheen analoge) reclames vervangen door 
  24/7 flitsende, zeer lichtsterke bewegende beelden met 
  een enorme visuele impact op de omgeving.

• JCDecaux noemt terloops even Unesco. Feit is dat 
  Nederland/Amsterdam in 2011 mede om de nominatie 
  voor een plek op de Werelderfgoedlijst niet in gevaar te 
  brengen, zwart op wit toegezegd dat er in de binnenstad 
  geen nieuwe bewegende reclames meer geplaatst zouden 
  worden. Pikant, dat feit noemde JCDecaux jaren geleden 
  zelf al in interne nota’s. Uiteraard nu bewust weggelaten 
  in hun betoog. Omdat ook zij weten dat Unesco geen 
  papieren tijger is daar waar het op het nakomen van 
  afspraken gaat.

• Amsterdam zou volgens JCDecaux mondiale
  ontwikkelingen negeren, een uitzondering zijn etc. 
  De waarheid is dat JCDecaux hier simpelweg onwaarheid 
  debiteert. Al eerder noemden wij in de raad als voorbeeld
  Kopenhagen (ook zo’n bekrompen provinciestadje?) waar
  dezelfde JCDecaux volgens contract uitsluitend stilstaande
  beelden mag tonen. Overigens in een veel minder dicht 
  netwerk dan in Amsterdam. Wie een rondje langs Europese
  hoofdsteden maakt ziet dat haast nergens de dichtheid van
  mupi’s zo groot is als in Amsterdam.

• JCDecaux als goede doelen mecenas: stadsplattegronden, 
  amber alert, schone toiletten, zelfs 4 mei. Dat kan alleen 
  maar zo blijven als JCDecaux, zeggen ze, bewegend 
  beeld op vele plekken mag gaan en blijven voeren. Onzin,
  stadsplattegronden, schone toiletten, amber alert, zoals 
  Amsterdam tot 2025 heeft overeengekomen zijn ook bij 
  stilstaand beeld gegarandeerd. En dan die planten op een 
  abri, wat een treurige poging tot p.r. om het tij te keren.  
  Mislukt surrealisme van een reclamebureau dat sinds 
  1988 zijn aanwezigheid in de publieke ruimte enorm heeft
  uitgebreid.

• De analoge mupi’s toonden één reclame per (gemiddeld) 
  een week. Daarna werden het er opeens vier, roulerend. 
  Nu toont één digitale mupi, zowel stilstaand als in video 
  vijf tot zeven reclames per minuut. Tel uit je winst. Alleen 
  al de overgang van analoog naar digitaal levert JCDecaux 
  een veelvoud aan advertenties op, ook bij stilstaand beeld!
  Zielig doen over allemaal weggegooide investeringen 
  door onbetrouwbaarheid van de overheid is een gotspe.

Het is simpel. Door hondsbrutaal een paar jaren geleden 
ervan uit te gaan dat videomupi’s, die van veel plekken in 
de openbare ruimte intussen een 24/7 flipperkast hebben 
gemaakt, er wel zonder duidelijke afspraken met de 
gemeente, ingefietst konden worden, hebben ze, niet de 
eerste keer, hun hand overspeeld.

PS Bovenstaande ingezonden brief is een reactie op een 
artikel dat de hoofdredacteur van Het Parool schreef over 
JCDecaux. Die advertorial was één grote lofzang op dat 
reclamebedrijf, en vroeg om een weerwoord.

De reactie werd niet geplaatst.

werkgroepbuitenreclame@online.nl
Wijkcentrum d’Oude Stadt

Bewegingloze mupi’s
Tussen 17 juli en 1 augustus zijn in de binnenstad 29 
“tijdelijke” vergunningen verleend voor het plaatsen 
van digitale mupi’s. Die staan er allemaal al, en meer, en 
tijdelijk betekent nu tot 31 december 2027 wanneer het 
contract met JCDecaux afloopt. 

De belangrijkste vergunningsvoorwaarde: bewegende 
beelden mogen niet meer. Alleen nog maar beelden die 
minimaal 6 seconden stilstaan. 
Het valt te bezien of 10 beeldwisselingen per minuut het 
beoogde rustige straatbeeld oplevert. Er is nog wel het een 
en ander aan te merken op de vergunningen. 
d’Oude Stadt en de VVAB zijn zich nog aan het beraden.  

Hoewel de vergunningen met het verbod op bewegend beeld 
direct zijn ingegaan waren er bij het ter perse gaan van deze 
krant op alle mupi’s nog volop bewegend beeld te zien.
Zie de vergunningen op 
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.
html?nieuws=272

Bent u het er niet mee eens, en wilt u toch reclamefilmpjes 
zien? Die kunt u naar hartelust op uw tv of telefoon 
bekijken of in de metrostations.

Onderstaand een opiniestuk van de werkgroep buitenreclame als reactie 
op het stuk over JCDecaux in Het Parool van 23 juni 2019

In het Parool stond onder de titel “Meer dan een uithangbord“, een jubelverhaal over het straatmeubilair van 
Amsterdam dat al 30 jaar in handen is van JCDecaux. Onderstaand de reactie van de werkgroep buitenreclame van 
d’Oude Stadt aan Het Parool. Niet geplaatst, maar we willen u dat opiniestuk niet onthouden.



6 AMSTELVELDBUURT

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 25 november 19.30 - 21.30 uur

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

amstelveldbuurt.wordpress.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Binnenk

Doen Denken: Wacht niet op de Overheid, de Messias, de Verlosser of de rampen van Moeder Aarde: Overal waar je Nu aandacht aan besteed groeit.

Pleinwachtershuisje Achtergracht t/o 11CTvM 2019

‘Magic Circus’ op het Amstelveld 
 10, 11 en 12 september van 16:00 - 18:00 uur 

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

‘Klassiek op het Amstelveld’ 
zaterdag 14 september van 10:00-22:00 uur

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

Première ‘Docu Iamstelveld’
zondag 15 september, 19.00-20.00 uur De Duif

www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten
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Moderne kunst?
Slaapt de welstands- en Verkeerscommissie?

Weet u de naam van deze straat?

Hoek Utrechtsestraat/Prinsengracht

Bouwplan nachtclub Halvemaansteeg
In oktober 2017 is een aanvraag ingediend voor  
Halvemaansteeg 4-6, Amstel 46, Amstel 50 en het 
binnenterrein daartussen voor:

• het gedeeltelijk slopen van bebouwing op het binnenterrein;
• het gedeeltelijke verbouwen van de twee panden op
   Halvemaansteeg 4-6 en het maken van een kelder, 
   met bestemming daarvan tot horeca en drie woningen;
• het geheel slopen van het gebouw op Amstel 50 en het bouwen 
   van een nieuwbouw met kelder met bestemming daarvan
   tot horeca en drie woningen;
• het bouwen van een culturele club met twee kelderlagen
• het bouwen van een woning op Amstel 46 met dakterras.

Het dagelijks bestuur en het voormalig Algemeen Bestuur 
van het stadsdeel hebben in 2014 het standpunt ingenomen 
dat het in de voorliggende situatie te motiveren is om af te 
wijken van het bestemmingsplan en het horecabeleid om een 
horeca 2 voorziening (nachtclub) op deze locatie mogelijk 
te maken, mits – in de woorden van burgemeester Van der 
Laan – alles verder picobello geregeld is.

Op basis van de gegevens is de fietsparkeerbehoefte voor de 
culturele club 231 fietsparkeerplekken en 12 scooterplekken. 
Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer hiervoor inpandig 
en op eigen erf plek moet bieden. De initiatiefnemer heeft 
aangegeven dat hij niet aan deze eis kan voldoen. 
Het vorige dagelijks bestuur reageerde hierop dat de 
ontwikkelaar met een gelijkwaardige oplossing moet komen.

Terwijl de stadsdeelraad en de aanvrager van de nachtclub 
bakkeleien over oplossing van het fietsparkeerprobleem, 
maken de omwonenden zich vooral zorgen over 
bouwschade, uitzicht, geluidshinder en de paar honderd 
extra feestvierders in de toch al krappe steeg.

Het laatste woord ligt bij de gemeenteraad, want het 
stadsdeel heeft slecht een adviserende bevoegdheid.

PS

Even geduld: filmopname!

Bomen in bakken of in de volle grond?
Zodra de ondergrondse parkeergarage aan de Vijzelgracht 
gereed is, verdwijnen een paar honderd parkeerplekken 
uit de Kerkstraat, Noorder- en Weteringbuurt. Daarmee 
komt meer ruimte vrij voor voetgangers, fietsparkeren, 
laad & losplekken en een beetje groen. Dat groen betreft 
voornamelijk smalle geveltuintjes en een enkele grote bak 
voor bescheiden boompjes.
Die boompjes zouden niet in de volle grond kunnen 
vanwege de vele kabels en leidingen onder de stoep.
Maar een bak neemt veel meer plaats in dat een boomstam 
en belemmert eerder de vrije doorgang voor voetgangers.

De discussie boom in bak of volle grond laaide ruim twintig 
jaar geleden op bij de herprofilering van de Noorderbuurt.
Na veel discussie en onderzoek bleek dat bomen prima in de 
volle grond kunnen zolang ze maar via worteldoek of open 
betonnen koker van de kabels en leidingen afgeschermd 
worden. De overlevingskansen van de bomen zijn dan veel 
groter dankzij het constante grondwater. In bakken ligt 
verdroging op de loer. Oeps: vergeten water te geven.
Zie hoe in de Noorderbuurt het al jaren goed gaat met de 
boompjes in de volle grond.                          Paul Spoek



De eerste fabriek die stopt met productie van wegwerpplastic en zich omschoolt tot natuurvriendelijkheid, krijgt een origineel van CTvM        info@storyofstuff.org
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Artacasa Kerkstraat 411
www.artacasa.nl 

Je kan meer dan je denkt!
Bijvoorbeeld de Groningers steunen: Zet gasverbruik (CV) 
op minimaal en sluit rustig vriendschap met de Kou. 
Je lichaam bouwt zo met de ademtechniek en intentie 
weerstand en energie op, waarbij het ijs in je hart smelt. 
Maak jezelf gelukkig met deze ontdekkingen van Wim Hof. 

www.whm.com
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‘GESCHILDERDE CHAOS’ 
IRMA BRAAT

Schilderijen - Olieverf op doek
21 september - 21 oktober

Utrechtsestraat is op zoek naar 
actieve buurtbewoners

De BIZ (Bedrijveninvesteringszones) Utrechtsestraat en 
omgeving is een winkelgebied waarbinnen ondernemers en/
of eigenaren investeren in de bedrijfsomgeving. 
De BIZ heeft al diverse successen bereikt voor de 
Utrechtsestraat. Het bestuur van de BIZ heeft vertrouwen 
in het winkelgebied en daarbij toekomstplannen om de 
charmes van de straat te behouden en vast te houden aan 
lokaal kwalitatief ondernemerschap.

Om als gebied verder te groeien, is het van belang dat 
leden van de BIZ en buurtbewoners van het winkelgebied 
dezelfde visie hebben en dat plannen, gericht op de
juiste doelgroep, zorgvuldig worden uitgevoerd. Het idee is 
ontstaan om een bewonersplatform (BUS) op te zetten voor 
Utrechtsestraat en omgeving om aansluiting te vinden.
Op dit platform kunnen diverse zaken worden gedeeld 
door buurtbewoners zoals nieuwsfeitjes, evenementen en 
eventuele werkzaamheden.

Bent u woonachtig in Utrechtsestraat en omgeving en wilt u 
actief meedenken over de toekomst van de buurt? 
Meldt u dan aan via:     info@utrechtsestraat.amsterdam

Sterrenwacht Copernicus Overveen
We zijn elke vrijdagavond van 20:00 tot 23:00 uur en elke eerste 
zaterdag van de maand van 13:00 tot 16:00 uur geopend voor 
publiek, behalve in juni, juli en augustus.
Op heldere dagen bekijkt u zelf, door een van onze telescopen in 
de koepel of met het blote oog, interessante hemellichamen. We 
leggen u uiteraard uit waar u naar kijkt: onze maan, een planeet, 
nevels, een sterrenhoop, een sterrenstelsel of onze zon.
Als het niet helder is, geven we u aan de hand van korte 
presentaties en filmpjes een algemene uitleg over een sterrenkundig 
onderwerp. Tetterodeweg 27 
station Overveen. Het is dan nog ongeveer 10 minuten lopen:
Connexxion buslijn 81 bij halte ‘Kennemerduinen’

https://www.sterrenwachtcopernicus.nl/

Stichting Buurtplatform De NachtWacht komt op 
voor de belangen van bewoners op en rondom het 
Rembrandt- en Thorbeckeplein. Dit realiseren we door 
gesprekspartner te zijn met gemeente, instanties, overige 
belangenorganisaties én horeca-ondernemers.

In de afgelopen 4,5 jaar hebben we een aantal mooie 
resultaten geboekt, maar er valt ook nog veel winst te 
behalen. Uiteraard is jullie input daarbij nodig. Wil je ook 
actief betrokken zijn, laat het ons weten alsjeblieft!

Via BuurtplatformDeN8W8@gmail.com kunt ons 
benaderen met vragen en suggesties of als je individuele 
ondersteuning nodig hebt bij een specifiek probleem op het 
terrein van leefbaarheid.

Er zijn plannen om de leefbaarheid waar wij ons sterk voor 
maken ruimer op te vatten dan strikt beperking overlast. 
Zo denken we aan het verhalen verzamelen uit de buurt 
bijv. van bewoners die al lange tijd hier wonen en wordt 
er nagedacht over mogelijkheden om eenzaamheid onder 
buurtbewoners te verlichten. Heb je nog andere suggesties, 
dan horen wij het graag.                        

 Isabelle Blekxtoon
Stichting Buurtplatform De NachtWacht

Op 13 juni publiceerde stadsdeel Centrum een 
ontwerpbesluit om een vergunning te verlenen voor het 
veranderen en vergroten van de woonhuizen Amstel 
107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2-4. Daarmee wordt 
verdere hotelontwikkeling in deze panden mogelijk 
gemaakt. De plannen lagen zes weken ter visie.

Er is in het pand aan de Amstel al een hotel gevestigd, 
maar het besluit staat de uitbreiding toe van het aantal 
hotelkamers, ook naar de panden aan de Nieuwe 
Prinsengracht, die typische woonhuizen zijn met ingangen 
aan de straat. Het voorgenomen besluit is op maar 
liefst zes punten in strijd met het bestemmingsplan: de 

bouwhoogte wordt overschreden, er vinden doorbraken 
plaats, de bestaande ontsluiting wordt verwijderd, 
verschillende bouwlagen worden in gebruik genomen als 
hotel, trappenhuizen worden in gebruik genomen voor 
de hotelfunctie en een deel van de begane grond wordt in 
gebruik genomen als restaurant. Opmerkelijk is dat het 
stadsdeel heeft aangegeven het belang van de aanvrager 
zwaarder te wegen dan het belang van het handhaven van 
het bestemmingsplan. De Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft haar bezwaren 
kenbaar gemaakt in een zienswijze.

Walther Schoonenberg
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

VVAB heeft bezwaren kenbaar gemaakt tegen hotelplan aan de Amstel
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Tijdloze oneindigheid is onbeschrijfelijk
Waarom werd “Om te beginnen’’ dan vertaald 

door “In den beginne”? 
Met eindeloze religieuze, en politieke oerknallen als gevolg. 
www.psyche.com/psyche/suares/thoughts_of_man.html

Boete € 90 voor rotzooi in papierbak stoppen?
Liever voldoende afvalbakken langs toeristenroutes.

PS: Is er ooit een boete uitgereikt?

De bewoners brengen braaf al die (overbodige) 
plasticverpakkingen naar de container, maar de 

Amsterdamse vuilverwerking kan het niet meer aan.

Deze bar kan het geen zier schelen en behangt honderden 
fietszadels met plastic reclame op de Herengracht rond de 

Utrechtsestraat. € 90 boete per zadel?
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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 17A8     1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837

www.zusterjansen.nl   info@zusterjansen.nl

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

Binnenk

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

Café
Waterlooplein ‘77

ant 87Herfst 2019

Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
(VCA) is tijdelijk 
verhuisd naar de 
Kloveniersburgwal 47

(Zie: pagina 13)
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55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Exposities
Cursussen 
Discussies
Maaltijden
Borreluren
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

Weekprogramma
Maandag: Fitgym, Muziekcursus, Muziekclub, Yoga. 

Dinsdag: Meer bewegen voor ouderen, Bridgen, 
Socratische dialoog. Woensdag: Naai- en breiclub, Film 
of Lezing, Franse conversatie (geen les!).. Donderdag: 

Schilderen en tekenen, Duitse literatuur, Eettafel. 
Vrijdag: Bridge-inloop, Computerinloop, Leesclub.

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

13 september tot 2 oktober
Willy Petersen (1915-2013)

Aquarellen en krijttekeningen
Ter nagedachtenis een selectie uit haar landschappen, stillevens en 

portretten. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Opening Vrijdag 13 september van 16.30 tot 18.30 uur

4 oktober tot 6 november
Schildersgroep van Wilma Caris

Olieverfschilderijen
De leden van deze hechte schildersgroep proberen de diversiteit in 

stand te houden met hun bijzondere olieverfschilderijen.
Opening Vrijdag 4 oktober van 16.30 tot 18.30 uur

8 november tot 18 december
Evert van Barneveld

Collages en gemengde techniek
Collages en collages met gemengde  techniek onder het motto:

‘Met scheuren gaat er wat gebeuren!’ 
Opening Vrijdag 8 november van 16.30 tot 18.30 uur

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

4 september Liefde tijdens de Koude Oorlog
Meeslepend liefdesverhaal uit Polen. Wiktor en Zula beleven een 
gepassioneerde romance, maar ze worden gescheiden door politiek 
en tegenslagen. Regie Pawel Pawlikovski

18 september Vader van een drugsverslaafde zoon
Het verhaal van de onvoorwaardelijke liefde van David Sheff 
voor zijn tienerzoon Nic. Hij wil hem begrijpen en redden. Maar 
wat als iemand niet gered wil worden? Is loslaten dan de enige 
mogelijkheid? Met Steve Carell en Timothée Chalamet. Regie 
Felix van Groeningen

2 oktober Hannah Gevoelig portret van een gebroken vrouw. Als 
haar man de gevangenis ingaat moet zij in het reine zien te komen 
met zijn daden, maar ook haar leven anders inrichten en leren 
omgaan met twijfel en verlies. Langzaam verliest ze daarbij de 
grip op haar leven. 
Met Charlotte Rampling. Regie Andrea Pallaoro

16 oktober Ruzie om een landgoed in Engeland rond 1910
Een stijlvol en scherp portret van Engeland in het Edwardiaanse 
tijdperk. Een strenge standenmaatschappij waar sociale afkomst 
de koers van het leven bepaalt. Een beklemmende vertelling over 
rivaliserende families. 
Met Emma Thompson, Anthony Hopkins,Vanessa Redgrave en 
Helena Bonham Carter. Regie James Ivory

6 november The wife Veertig jaar heeft Joan haar eigen talenten 
en ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire carrière van 
haar man, de overspelige Joe. Maar op de avond dat hij naar 
Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te 
nemen, besluit zij dat het genoeg is geweest. 
Met Glenn Close en Jonathan Price. Regie Björn Runge

20 november Een vrouw wordt gekidnapt Een vrouw wordt 
gekidnapt en slaagt erin de nooddienst te bellen, maar de lijn 
wordt verbroken. Voormalig politieagent Asger Holm heeft alleen 
het begin van haar bericht gehoord en heeft alleen zijn verbeelding 
en intuïtie om haar te vinden. Regie Gustav Möller 

4 december Overleven in de armste wijk van Libanon
Zain is twaalf jaar en als oudste kind van het gezin moet hij helpen 
de familie te onderhouden. Als zijn zusje wordt uitgehuwelijkt 
aan een oudere man besluit hij weg te lopen. Wat volgt is een 
ongelooflijke roadtrip. Hij klaagt zijn ouders aan en zegt tegen de 
rechter: ‘Omdat ze me op de wereld hebben gezet’. 
Regie Nadine Labaki
 

------------------------  Film
20 oktober Twee Duitse films

10.30 uur : De kunstenaar en zijn schoonvader
De film volgt kunstenaar Kurt in drie periodes uit de Duitse 
geschiedenis. Het nazi bewind, de communistische DDR en het 
vrije West-Duitsland..

Lunch

15.00 uur Eén minuut stilte in de klas
Twee Oostduitse scholieren zien in 1959 tijdens een bezoek aan 
West Berlijn in een bioscoop beelden over de Hongaarse opstand 
in Boedapest. Zij zijn geschokt. Terug op school vertellen ze 
erover en hun klas besluit uit solidariteit met de slachtoffers een 
minuut stilte te houden. Als dit ter ore komt van het Ministerie van 
Onderwijs wordt het als een contrarevolutionaire daad beschouwd 
met verstrekkende gevolgen voor de scholieren. 

Opgeven vóór 8 oktober. Toegang € 10,00 (vooruit betalen) 
Ook te reserveren zonder lunch (€ 3,00 per film)

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

11 september Vilan van de Loo, schrijfster en 
onderzoekster Generaal van Heutz en Amsterdam
Van Heutz is de meest omstreden militair uit de 
Nederlandse geschiedenis. Toch weten weinigen wie hij 
werkelijk was. Vilan van de Loo werkt aan de biografie 
van deze man die graag Amsterdammer wilde zijn. 
Zij licht een tipje van de sluier.

25 september Alexander Heldring, oud- ambassadeur
Het leven van Han van Meegeren, schilderijenvervalser
Hoe kwam Han van Meegeren (1889-1947) ertoe 
schilderijen van Johannes Vermeer te maken en deze 
als echte werken van de zeventiende eeuwse meester te 
verkopen? Hij liep uiteindelijk tegen de lamp en werd in 
1947 voor het gerecht gesleept.

9 oktober Jan van Galen & Hans Man in ‘t Veld, 
theatermakers Van schavot naar schouwburg, 
Toneelschuur en Werktheater Gesprek tussen twee 
theatermakers, die nog steeds actief zijn en die het als 
regisseur, acteur en auteur allemaal hebben meegemaakt. 
De oprichting van de Toneelschuur, het lesgeven aan de 
Theaterschool, de aktie Tomaat en de oprichting van het 
Werktheater.

23 oktober Ernst E. van der Wall, emeritus hoogleraar 
cardiologie, LUMC Leiden De heilzame werking van 
muziek bij hart- en vaatziekten
Diverse aspecten van muzikale effecten blijken een 
gunstige invloed te hebben op het hart- en vaatstelsel. 
Enkele daarvan zullen worden besproken, ondersteund 
door fragmenten uit muziekstukken.

13 november Marjan Bruinvels, chemicus
Kind in jappenkamp Kinderen in een oorlog, het is 
onvoorstelbaar. Marjan en haar zusje leefden drie jaar in 
stank en vuil, sliepen op een houten brits, hadden luizen 
in soorten, ondergingen ziektes en honger en maakten de 
wreedheden van de Jap mee.

27 november Salomon Bouman, oud-correspondent 
NRC, De Standaard en NOS Israël en de Palestijnse 
problematiek Met Donald Trump in het Witte Huis 
heeft Israël vrijwel de vrije hand. Het zit via verdergaande 
bouw in de bezette gebieden zo stevig op de Westelijke 
Jordaanoever, zodat geen ruimte is voor een levensvatbare 
Palestijnse staat. Hoe lang heeft Israël nog de wind in de 
zeilen?

zondagen   ----------------
24 november en 1 december Het kaartenhuis

11.00 uur Het afsluitende seizoen
Hoewel van begin af aan duidelijk is dat Frank Underwood is 
overleden blijft hij alle afleveringen op de achtergrond een rol 
spelen. Aan het eind van de vorige reeks volgde zijn vrouw 
Claire hem op en werd de eerste vrouwelijke president van de 
Verenigde Staten. De bedoeling was dat hij vanachter de schermen 
alsnog zijn snode plannetjes zou kunnen smeden. Maar nu zetelt 
de formidabele Claire compleet ongebonden in het ovale kantoor 
als leider van de vrije wereld en kan ze haar eigen gang gaan. 
Haar vijanden zijn inmiddels echter vermenigvuldigd. 
Maar ze laat zich niet ondermijnen en de deinst voor niets terug. 

Vier afleveringen van 53 minuten op de eerste zondag
Vier afleveringen van 53 minuten op de tweede zondag.
Beide keren onderbroken door een lichte lunch.
Opgeven vóór 5 november. Toegang € 20,00 (vooruit betalen) 

SPONSORSBinnenk ant 87 Herfst 2019

INNER PEACE CONFERENCE 2019
Wijsheid, filosofie, muziek, meditatie, yoga en contemplatie 
in monumentale panden

www.stadsherstel.nl/cultuuragenda

za 5 en
zo 6 okt

      Amstelkerk            De Duif      Posthoornkerk      Vondelkerk
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Een natuurlijke kringloop stroomt en leeft en is net zo sterk als de zwakste schakel

LEIDSE / WETERING Binnenk

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

Max Euweplein

Stadsdorp Wetering+

Stadsdorp Wetering+ bestrijkt het gebied 
tussen Weteringbuurt, Den Texbuurt en 

Noorderbuurt. 

De Burenhulplijn
Door Olga Lackamp en Marjella van der Zee

coördinatoren Burenhulplijn

De Burenhulplijn van het Stadsdorp Wetering +
(020-7370092) bestaat deze zomer alweer vier jaar! 
De Burenhulplijn kan gebeld worden door iedereen die 
geen beroep kan doen op buren of familie. 

We verstaan onder “burenhulp” alle hand- en spandiensten 
die we normaal gesproken verlenen aan onze buren of 
bekenden als ze ziek zijn, maar waarvoor geen reguliere 
zorg nodig is. De Burenhulplijn beschikt over 30 
vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen gevraagd worden 
mee te gaan naar de arts of polikliniek, maar verlenen geen 
zorg aan het lijf (zoals steunkousen aandoen) en ook geen 
huishoudelijk werk. 

Een aantal keren vroegen buurtgenoten via de Burenhulplijn 
om meer regelmatig, zoals een maal per week, samen met 
een vrijwilliger een wandelingetje te maken of ergens samen 
koffie gaan drinken. Ook het verzoek om een keer per week 
boodschappen te doen, kwam regelmatig voor. Ook voor 
dergelijke verzoeken was het vaak niet moeilijk om iemand 
te vinden. Een aantal van de vrijwilligers biedt deze hulp al 
een aantal jaren. Wat wel iets zegt over het enthousiasme 
van de vrijwilligers.  

De Burenhulplijn wordt niet erg frequent gebeld, soms 
weken niet, soms vaker. Toch is alles bij elkaar opgeteld 
de Burenhulplijn de laatste vier jaar ruim honderd keer op 
verzoek in actie gekomen!
Momenteel wordt er hulp geboden aan vier personen binnen 
het Stadsdorp. Dit lijkt een gering aantal, maar omdat 
het vaak zeer oude buurtgenoten betreft (90 plussers zijn 
geen uitzondering) is de hulpvraag divers en worden er 
verschillende vrijwilligers  ingeschakeld voor een persoon. 

Ook willen vrijwilligers die lang in touw zijn geweest, 
worden afgelost door anderen.
Soms blijkt het moeilijk om altijd actief te kunnen 
inspringen op verzoeken op korte termijn en zijn nieuwe 
vrijwilligers altijd welkom. 

Spreekt je dit aan, stuur dan een mailbericht naar 
burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl 
of bel de Burenhulplijn: 020-7370092 
en laat een bericht achter, 
met je naam en beschikbaarheid.

www.stadsdorpweteringplus.nl

CTvM 2019
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Mijn naam is Anneke Boeke, 
bewoner van de Leidse buurt.

Op de wallen is het project “We live here” in gang gezet. 
Waarschijnlijk is voor velen dit project wel bekend 
(toeristen ervan bewust maken dat de stad bewoond 
wordt en dat er dus met de bewoners rekening moet 
worden gehouden). 
Zie: https://welivehere.amsterdam/

Op de Oudezijds Voorburgwal is tijdelijk een locatie 
beschikbaar gesteld voor dit project.
http://nvzeedijk.nl/2019/02/01/we-live-here-als-pop-up-
tijdelijk-naar-oudezijds-voorburgwal/

Dit alles wordt gesteund door de gemeente en het plan is om 
ook de Leidse buurt hierin te betrekken. 
Ik heb hierover al contact gehad met de gemeente.
Het staat in onze buurt nog in de kinderschoenen en ik zou 
mij graag hiervoor willen inzetten.
Ik stel mij voor dat ik met een aantal mensen om de tafel ga, 
om samen na te denken over een format waarmee we dan 
naar de gemeente kunnen gaan. 
Er zijn goede kanten aan het project, maar ik heb er ook wat 
vraagtekens bij en denk dat er wat veranderingen zouden 
kunnen komen om het effect er van te optimaliseren.

Mijn vraag is dan ook: zijn er enthousiastelingen, die zich 
samen met mij voor deze zaak zouden willen inzetten?
Ik hoop op medestanders!
Met vriendelijke groeten,

Anneke Boeke
annekeboeke@gmail.com

Expositie schaakcuriosa
In het Max Euwe Centrum is momenteel een expositie met 
‘schaakcuriosa’ te zien. Allerlei bijzondere attributen die 
met schaken te maken hebben, van asbak tot legpuzzel, 

van pennenhouder tot toiletpot, van onderzetter tot vaantje, 
van lp tot dvd, van colablikje tot spaarpot, van kaars tot 
snoepgoed. Maar ook het ‘Utrecht schaakspel’ is in deze 

expositie te bewonderen. Een uiterst leuke verzameling om 
te zien, ook voor niet-schakers!

Het Max Euwe Centrum is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 12.00-16.00 uur. Ook de eerste zaterdag van de 

maand zijn we geopend. 

Max Euweplein 30a
www.maxeuwe.nl 

Het Bewonersplatform CentrumZuid maakt de mening 
en klachten van de bewoners in het zuidelijk deel van de 

binnenstad van Amsterdam zichtbaar en vertegenwoordigt 
die mening in de gesprekken met de Gemeente Amsterdam.

Om dat mogelijk te maken is er een digitaal en 
organisatorisch platform gerealiseerd waarop bewoners van 

Amsterdam CentrumZuid hun mening kunnen geven over de 
leefbaarheid in hun stadsdeel.

CentrumZuid richt zich op Verkeer, Toerisme en Horeca 
waarbij de leefbaarheid in het stadsdeel centraal staat.

De vereniging onderhoudt intensief contact met de 
Gemeente Amsterdam waarbij de verschillen tussen de 

gemeenschappelijke visie van leden van CentrumZuid en het 
gemeentelijk beleid onderwerp van gesprek zijn. 

Via de website van het platform kan een klacht bij de 
Gemeente Amsterdam ingediend worden.

https://centrumzuid.com/

Leestafel Americain
Voorzien van vele kranten en tijdschriften
en soms met heerlijk spel vanaf de vleugel 

Burendag Kruidenpluktuin
Kom, oogst en eet!
Weteringschans 30 

28 september, van 12 uur tot 15 uur
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De zoen wordt beet
de hand een klauw
het lichaam monster
Uw naam is vrouw.

De zoen een stoot
de hand woest lam 
lijfeigen afschotplan
Uw naam is man.

De zoen droogt uit
een hand geeft poot
het lichaam stram 
Uw naam de dood.
 

(  Jaloezie  )

Erica Lastdrager

Niet bestaat niet en proberen is geen werkwoord

LEIDSE / WETERINGBinnenk ant 87 Herfst 2019

Rond deze tijd wordt gewerkt aan de Weteringschans 
west. In het verlengde daarvan bestaan vergevorderde 
plannen om ook de Museumbrug hierbij te betrekken. 
Deze werkzaamheden moeten in 2020 plaatsvinden. 

Dit plan heeft verstrekkende gevolgen voor de 
bereikbaarheid van de aangrenzende buurten. Door 
het instellen van een inrijverbod op deze brug voor 
gemotoriseerd verkeer, komend vanaf de Stadhouderskade 
richting Spiegelgracht, wordt een van de weinige bruikbare 
toegangswegen tot het achterliggende gebied afgesloten. 

Wat wil men bereiken met deze herprofilering? 
Meer ruimte voor de voetgangers (voornamelijk toeristen) 
en fietsers. De noodzaak is onduidelijk want de dagelijkse 
praktijk laat niet zien dat die nu veel hinder ondervinden bij 
het passeren van de brug. Daarnaast moet de route naar het 
Rijksmuseum vanaf de Spiegelgracht volgens het stadsdeel 
een prestigieuzer uiterlijk krijgen.

Wie gaan de gevolgen ondervinden? 
Het rapport waarmee Stadsdeel Centrum de maatregelen 
onderbouwt (uit 2012 en verder) gaat er vanuit dat de 
nadelige effecten hooguit tot de Prinsengracht merkbaar 
zullen zijn. Dit onderzoek is namelijk beperkt tot deze 
grens. Het raakt echter direct of indirect alle bewoners, 
bedrijven, leveranciers, klanten en bezoekers van het 
hele gebied, globaal begrensd door de Weteringschans- 
Leidsestraat-Herengracht-Vijzelstraat-Vijzelgracht. 
Automobilisten en motorrijders die nu nog van de 
museumbrug gebruik kunnen maken, moeten in de nieuwe 
situatie grotendeels omrijden via het Weteringcircuit. 

Stadhouderskade nu al overvol. 
Deze toch al structureel overbelaste hoofdroute krijgt 
hierdoor ook nog het merendeel van dit bestemmingsverkeer 
te verwerken. Dat is letterlijk een brug te ver. Vanaf 2008 
is het om onduidelijke redenen al niet meer toegestaan 
om vanaf de Overtoom komend linksaf te slaan via de 
museumbrug. Deze nieuwe plannen wekken wederom de 
indruk dat bewoners en bedrijven niet de belanghebbenden 
zijn waar men rekening mee moet houden. 

Wat zijn de consequenties? 
Om er een paar te noemen: Slechtere bereikbaarheid wegens 
intensievere verkeersdrukte en daardoor meer tijdverlies op 

de overgebleven andere routes. Extra kilometers rijafstand 
en niet in de rapportage verwerkte nadelige milieueffecten 
wegens langer onnodig draaiende automotoren. 

Wilt u uw stem ook laten horen? 
Let op de datum die straks bekend wordt gemaakt op de 
website van het wijkcentrum d’Oude Stadt en een info-
brief in uw bus; er komt een informatieavond over het hele 
project. Daar bleek in het verleden en het heden dat het 
voorgenomen eenrichtingsverkeer het belangrijkste en meest 
bekritiseerde onderdeel was en zal te zijn.

Om te voorkomen dat het dan alleen nog gaat over de juiste 
kleur voor de afvalbakken of iets dergelijks, is het zaak 
om met een goed onderbouwde en vooral door de buurten 
gedragen opinie naar voren te komen. Vandaar de oproep 
aan alle bewoners en bedrijven om hier aandacht aan te 
besteden en hun mening kenbaar te maken. 

Waar kan men dit aangeven? 
Wilt u bijdragen aan deze discussie of op de hoogte 
gehouden worden, meldt u dan aan via:
weteringschans@amsterdam.nl onder vermelding: 
Museumbrug. Graag met een kopie aan:
info@verkeersgroepenamsterdam.nl 
Bent u voor of tegen dit plan, dan is het vriendelijke verzoek 
om dit ook aan ons kenbaar te maken. Tevens is het aan te 
bevelen om dit met buurtgenoten of bedrijven te bespreken. 
Lang niet iedereen volgt de berichtgeving hierover en zo 
voorkomt men onaangename verrassingen. 

Info: www.amsterdam.nl/projecten/project-binnenring/. 
En op de site van het Wijkcentrum

Gonny van Oudenallen, 
Wijkraadslid gebied 5 namens de Werkgroep Verkeer 

Wijkcentrum d’Oude Stadt en Verkeersgroep Weteringbuurt

(Bron: Met dank aan Nico Perk, die dit stuk al in 2012 heeft 
voorbereid!) 

PS Daarnaast heeft men het plan de tramhalte van de 
Spiegelstraat voor de kruising te plaatsen waardoor er een 
boom (Weteringschans 22) opgeofferd zou moeten worden, 
ook hier zijn mensen, terecht, tegen en is een actiegroep 
bezig voor het behoud van de boom!

Artist impressie

Burendag Chartreuse Neighborhood Squad
Korte Leidsedwarsstraat 82 1

28 september, van 18 uur tot 23 uur

Museumbrug éénrichtingsverkeer?

Komende 27 maanden 
werkzaamheden Vijzelstraat
De herinrichting van de Vijzelstraat gaat deze maand 
van start. De straat krijgt meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers en de drie bruggen over de Herengracht, 
Keizersgracht en Prinsengracht worden vernieuwd. 
Volgens planning zijn de werkzaamheden eind 2021 
gereed.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse 
dagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Van eind augustus tot en 
met december 2019 wordt op sommige dagen ook gewerkt 
in de nacht. Dit doen we om het vaarverkeer niet
 te stremmen tijdens de bouw van de hulpbruggen.
De mate van geluidhinder is afhankelijk van de specifieke 
werkzaamheden. Uiteraard proberen we de hinder zoveel
 als mogelijk te beperken.

Elke eerste donderdag van de maand is er een inloop-
spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur Herengracht 500, 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 
omgevingsmanager Terry van Dijk 
terry.van.dijk@amsterdam.nl, 06-5151 8852.

www.amsterdam.nl/rodeloper

Het heeft onze Hoog-
doorluchtigheden behaagt de 

heer Peter Doeswijk te ridderen 
vanwege zijn talloze bijdragen 

aan de samenleving.

Tot ons aller spijt blijven de 
bewoners en ondernemers van 
de Vijzelstraat en omgeving de 
komende jaren nog geplaagd 
door grote werkzaamheden.

Weteringschans: Oost en West
Info: Marije Mook

Vijzelgrachtgarage
Info: Terry van Dijk terry.van.dijk@amsterdam.nl

Herinrichting Kerkstraat
www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat

Openbare ruimte omgeving Vijzelstraat
Verbeteringen in Wetering- en Noorderbuurt

Binnenkort een voorstel met gelegenheid voor inspraak

Weteringpark 
Plannen getemporiseerd 

Info: Eveline Haeck e.haeck@amsterdam.nl



Buiten, voorbij ideeën van slecht doen en goed doen, is een veld. Daar zal ik je ontmoeten.                                                    Rumi
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Groene najaarsweken 
Hoe groener de stad, hoe mooier, hoe beter! 
Iedere stadsbewoner kan zijn ‘steentje’ bijdragen.

Vanaf half september organiseren de huizen van de buurt 
Het Claverhuis, De Boomsspijker en De Witte Boei 
diverse groenactiviteiten. Bewoners kunnen deelnemen 
aan cursussen stadstuinieren en snoeien en workshops 
fermenteren en composteren. Op de jaarlijkse Groenmiddag 
op zondag 13 oktober worden er lezingen gegeven en 
kunnen mensen informatie krijgen over alles wat groeit en 
bloeit. Voor het definitieve programma: houd de posters 
en flyers in de buurthuizen in de gaten en de website van 
Stichting Dock www.dock.nl (activiteitenkalender).  
Alle details zijn ook te vinden op de agenda van 
Buurtgroen020 www.buurtgroen020.nl 

Langs straat en gracht overleven vele prachtige bloemen en planten de hardnekkige gemeentelijke schoffelwoede tot vreugde van vlinders, bijen en natuurminnende stadgenoten.

De ‘gouden bocht’ van de Herengracht is zwaar geteisterd door een zomerstorm

Dode linde Keizersgracht

Boomwortels regelmatig te lang en zwaar belast

Verdroogd in de Falckstraat

Burendag 
Help de bijen in het Vondelpark 

27 september, van 10 tot 12 uur Vondelpark 1

Grote iepen verloren langs de Amstel
tegenover L’Europe

Rozengracht dreigt 33 bomen te verliezen 
vanwege een herinrichting

Talloze populieren gekapt uit 
angst voor vallende takken

Tientallen bomen moeten wijken
vanwege vernieuwing kadewand

Monumentale bomen weg
voor stenen monument

Bosbranden
Wegverbreding

Verplaatsing tramhalte
Slordig parkeren

Nieuwbouw bibliotheek
Zandverstuiving

Evenemententerrein



Je moet zeilen op de wind van vandaag                                       een mooi lied van Frans Mulder
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 Aan de Surinaamse grachten
5 oktober t/m 13 januari
Museum Van Loon

 

Voor het eerst belicht het museum daarmee de betrokkenheid 
van de 18e- en 19e-eeuwse familie Van Loon met de WIC 
en Suriname. De tentoonstelling toont de werking van de 
Amsterdams-Surinaamse plantage-economie aan de hand 
van een scala aan historische personages, zoals investeerders 
in Amsterdam (de Van Loons), bevriende gouverneurs in 
Elmina en slaafgemaakten op plantages waarin geïnvesteerd 
werd. 

Aan de Surinaamse grachten opent tegelijk met 
de grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk.

Een deel van het voormalig Paleis van Justitie betreft het 
voormalige  Aalmoezeniersweeshuis, gebouwd in opdracht 
van de stad Amsterdam en geleid door het college van 
aalmoezeniers of ‘armenvaders’. Het college droeg de 
zorg voor de talloze weeskinderen en vondelingen van 
niet-poorters in de stad, die geen recht op een plaats in het 
Burgerweeshuis of in een van de kerkelijke weeshuizen 
hadden.
De stad stelde de aalmoezeniers in 1663 twee zeer 
brede percelen ter beschikking voor de bouw van een 

nieuw onderkomen. Op 1 januari 1666 konden de 
eerste weeskinderen hun intrek nemen. Hoewel het 
Aalmoezeniersweeshuis tot de grootste gebouwen van de 
stad behoorde, was al spoedig uitbreiding noodzakelijk. Het 
gebouw was berekend op 800 kinderen, maar rond 1680 
waren al 1.300 kinderen ondergebracht. Meer kinderen 
moesten een kribbe delen. In de loop der tijd konden 
enkele belendende panden worden aangekocht. De laatste 
uitbreiding vond plaats in 1801. Toen werden in het pakhuis 
De Prins (nummer 438) slaapzalen voor 300 kinderen 

ingericht. De slechte leefomstandigheden in het overvolle 
weeshuis leidden uiteindelijk tot drastische maatregelen. 
In 1822 werden bij Koninklijk Besluit de weeskinderen 
van ouder dan zes jaar naar de koloniën in Veenhuizen 
en Ommerschans gestuurd die door de Maatschappij van 
Weldadigheid opgericht waren. Het weeshuis op de locatie 
kwam leeg te staan. Rond de tijd dat het weeshuis leeg 
kwam te staan bestond er binnen Amsterdam behoefte aan 
nieuwe huisvesting voor de gerechtelijke macht. 

Van pauperparadijs via paleis van justitie tot tophotel
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het veranderen, vergroten en gedeeltelijk funderingsherstel 

van het gebouw Prinsengracht 432-436, Lange Leidsedwarsstraat 1-3 met bestemming 
daarvan tot tophotel met 133 hotelkamers, lobby lounge, conferentiecentrum, restaurant, 
Indiaas restaurant en spa en wellness en Indian Bussiness Club.

24 uur striptekendag 2019

Zaterdag 5 oktober 13:00 tot zondag 6 oktober 13:00 uur
in wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123

Binnen 24 opeenvolgende uren een strip verzinnen 
en tekenen op 24 pagina’s.

Deze keer is er plaats voor 10 deelnemers.
Aanmelden tot 1 oktober bij Corina TvM:  

visiblevoice.nl@gmail.com
Alle comics gemaakt op de 24HCD kunnen worden 
opgenomen in het archief van Ohio State University, 

Billy Ireland Cartoon Library & Museum.
 mee doen kan ook online!

24hourcomicsday.com
Een jaarlijkse wereldwijde uitdaging

voor striptekenaars en liefhebbers 

Voor gezellig even gratis piano-spelen in een 
openbare ruimte kan je voorlopig terecht bij de 
Sweelinck Passage, tussen Stadhouderskade en 

Gerard Doustraat, van 8 tot 22 uur. 

De Halve Wereld, aan het Waterlooplein, had de piano aan 
het ZangPauzeKoor van Barbara Wessel gegeven. 

Het koor heeft nog geen vaste ruimte.
Mocht iemand een goede plek voor deze piano weten, 
waar er veilig en openbaar op kan worden gespeeld,

vertel het De Binnenkrant
post@binnenkrant.nl

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) is voor een 
periode van ongeveer zes maanden verhuisd naar 
de Kloveniersburgwal 47. Het huidige pand aan de 
Geldersekade 101 is sinds vorig jaar in handen van 
een vastgoedbedrijf. Het moet per 1 september leeg 
zijn en de nieuwe locatie aan de Rozenstraat is door 
verbouwing pas begin 2020 beschikbaar. 

Op het tijdelijke adres op ‘de Kloof’ heeft VCA ruimte 
voor alle activiteiten die ook op de Geldersekade 
plaatsvonden. Directeur Henriette van der Meij: “Ik 
ben blij met deze ruimte. Het was lastig een tijdelijke 
plaats te vinden waar de bemiddelingsgesprekken 
met vrijwilligers, de trainingen en de werkuitvoering 
gewoon door kunnen gaan. 

Maar het is gelukt én op een steenworp afstand 
van ons oude kantoor. Daardoor kunnen we onze 
dienstverlening de komende maanden handhaven.” 

Voor bezoekers is van belang te weten dat een 
marmeren trap deel uitmaakt van de entree, voor minder 
valide personen is toegang daardoor lastig. Indien nodig 
zal worden uitgeweken naar een andere locatie.

De - tijdelijke - nieuwe standplaats wordt gedeeld 
met de Amsterdamse Kunstraad en fotografe Nanda 
Hagenaars en is omstreeks 1605 gebouwd. Momenteel 
is het pand eigendom van de gemeente.

VCA is sinds 1989 het expertisecentrum als het 
gaat om vrijwilligers(werk) in Amsterdam. Jaarlijks 
bemiddelen ze zo’n 7.000 mensen naar leuk en zinvol 
vrijwilligerswerk. Ook ondersteunen ze non-profit 
organisaties in Amsterdam met workshops, trainingen 
en individueel adviest. 

Het 30-jarig bestaan van de VCA wordt later dit jaar 
groots gevierd  in de Beurs van Berlage.

Op de website www.VCA.nu kunnen potentiële 
vrijwilligers een afspraak maken voor een bemiddeling 
en daar staat ook een overzicht van de trainingen en 
workshops die dit najaar plaatsvinden.

Hoofdkantoor VCA tijdelijk naar Kloveniersburgwal  Portretten van het moderne leven
7 september - 1 december

Huis Marseille
 

Overzichtstentoonstelling van de beroemde Amerikaanse 
fotograaf Berenice Abbott (1898–1991). Haar werk 
sloeg een brug tussen de artistieke avant-garde op ‘het 
oude continent’ en de opkomende kunstscene in het New 
York van de jaren twintig en dertig. Met portretten van 
vooruitstrevende kunstenaars en intellectuelen en haar 
verbluffende kijk op de stad New York tot haar foto’s van 
wetenschappelijke thema’s, waarop ze de resultaten van 
verschillende natuurkundige experimenten vastlegde.



Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is bereikbaar via: www.bezoekbas.nl of info@mailbas.nl.    Bellen kan tussen 9.00 en 17.00 uur: 020-601 5555

BUURT ZES

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

14 Binnenk

Bij Stadsdorp Gracht en Straatjes, globaal dat deel 
van de grachten begrensd door Raadhuisstraat en 
Vijzelgracht en Nieuwe Zijds en Prinsengracht, 
ontmoeten leden elkaar door samen iets te ondernemen. 
Inmiddels is er een indrukwekkend aantal initiatieven, 
georganiseerd door de leden zelf, waardoor er iedere 
week wel iets leuks of interessants te doen is. Er wordt 
flink gewandeld; 2x per maand gezamenlijk gegeten bij 
de Doffer; er zijn leesclubs; een jeneverclub; zangkoor en 
museumbezoekjes in de buurt. Of je gaat met een groepje 
koken of naar de film. 
Op de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl vind je 
overzichtelijke alle activiteiten onder ‘Agenda’. 
Maandelijks is er koffieochtend in café Heerengracht, 
en een borrel bij café Luxembourg waar niet-leden kennis 
kunnen komen maken. 
Stadsdorp is opgericht door de bewoners om de 
sociale cohesie van de buurt te bevorderen. Op half-
jaarlijkse thema-avonden kun je actuele thema’s voor 
binnenstadsbewoners bespreken, of interessante lezingen 
bijwonen.

Lijkt het je wat? 
Meld je dan aan via stadsdorpgrenst@gmail.com

SpuiCTvM 2019

Modern Perspectives
Foto & Film Amsterdam 1920-1940

 18 oktober - 16 februari
Stadsarchief Amsterdam       

 
Voor de beeldcultuur was het interbellum een van de meest 
creatieve perioden in de geschiedenis, toen de camera een 

verlengstuk werd van het menselijk oog. De tentoonstelling 
Modern Perspectives biedt een breed panorama van fotografische 

en filmische creativiteit. Originele foto’s van 35 internationaal 
bekende fotografen en een in samenwerking met Eye Filmmuseum 
gemaakte selectie van filmfragmenten tonen een bijzondere periode 

in de geschiedenis van de beeldcultuur.
 

Modern Perspectives toont hoe groot de internationale invloed 
was op fotografie en film in Amsterdam door de vele immigranten 

die zich hier vestigden. Vrouwen spelen in deze periode een 
grote rol voor en achter de camera en zijn voor het eerst actief en 
zichtbaar als professionele fotografen en kunstenaars. Fotografen 
als Eva Besnyö en Emmy Andriesse kregen naamsbekendheid en 

presenteerden hun werk op verschillende exposities. 
 

In samenwerking met Eye Filmmuseum wordt een speciaal 
programma samengesteld met unieke en veelal onbekende films 

uit de collecties van het Stadsarchief en Eye. Amateurfilms, 
bedrijfsfilms, films van Publieke Werken en professionele 

producties voor vertoning in de bioscoop zoals Regen van Joris 
Ivens. Voorzien van commentaar door filmhistorici.
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Artspace Arti et Amicitiae, Rokin 112
SEP t/m NOV met o.a. Sylvia Willink

Open van 12.00-17.00 ook voor Niet-leden
-------------

Kunst-tiendaagse in Bergen NH
18 t/m 27 OKT met Amsterdamse kunstenaars

www.kunsttiendaagse.nl

Voor alle viervoeters die zoveel contacten leggen 
in de buurt en voor jarenlange vriendschappen zorgen, 

organiseert het wijkcentrum vlak voor Dierendag
de bijeenkomst ‘Van 6-en Klaar’ om de stad 

diervriendelijker te maken. 
woensdag 2 oktober van 16 tot 19 uur 

geven we hen een stem.
Ook 2-voeters zonder 4-voeter zijn 

welkom in Kerkstraat 123 Zelfportret met Ineke, 1933. Foto Carel Blazer/Maria Austria Instituut.

Vorig jaar hebben bijna 50 omwonenden van SOHO House 
en wijkcentrum d’Oude Stadt bezwaar aangetekend tegen 
de exploitatievergunning van SOHO. De aanleiding was de 
overlast die omwonenden hadden ervaren, niet alleen bij de 
opening, maar ook daarna. De bezwaren zijn door de gemeente 
ongegrond verklaard, en er is beroep aangetekend bij de 
rechtbank.

De rechtszaak zal naar verwachting eind van het jaar plaatsvinden. 
Tot 10 dagen voor de zitting kan nog gereageerd worden op de 
verweerschriften van de gemeente en SOHO.

Oproep aan omwonenden
De overlast die men ervaren heeft, of nog steeds ervaart, kan van 
alles zijn. Vooral muziek, zelfs met dj’s vanaf het dakterras en het 
zwembad, of vanuit andere ruimtes. Muziek in horeca mag buiten 
niet hoorbaar zijn. En uiteraard niet in uw woning. Dreunende 
bassen ook niet. Ook is er wel lichtoverlast gemeld: verlichting die 
fel in woningen naar binnen schijnt. Overlast van de vele fietsen 
van de gasten. Rookpauzes onder uw raam.

Meld overlast
Als u overlast ervaart/hebt ervaren van SOHO House, dan is het 
heel belangrijk om het te melden bij de gemeente. Ook als u het al 
hebt gemeld aan SOHO. En ook als het wat u betreft eenmalig is, 
Zonder registratie van overlast kan de gemeente immers beweren 
dat er geen overlast is en dat de vergunningen dus ongewijzigd in 
stand kunnen blijven.

Daarvoor kunt u (doorgaans ook ’s avonds en in het weekeinde) 
14020 bellen. Daarnaast kan online (ook achteraf) het volgende 
formulier worden ingevuld: https://meldingen.amsterdam.nl/
incident/beschrijf
Als u een melding van overlast doet, wilt u die dan ook aan ons 
doorgeven via wijkcentrum@oudestadt.nl ?

Bij een telefonische melding: stuur ons een email met daarin 
datum en tijdstip overlastmelding, en de inhoud van de melding.
Bij een online melding kunt u het ontvangstbericht dat u krijgt 
aan ons doorsturen. Wij sturen de meldingen dan door naar de 
vertegenwoordiger van de omwonenden. Wij willen diens email 
adres hier niet algemeen bekend maken.

Voor het beroep zou het ook helpen om video opnamen van 
geluidsoverlast te hebben. Enkele tot op heden gemaakte video 
opnamen zijn reeds doorgestuurd naar de Omgevingsdienst. Video 
opnamen kunnen gewoon met een smart phone worden maakt. 
Idealiter bevat die opname niet teveel achtergrondgeluid van 
bijvoorbeeld vliegtuigen, scooters en auto’s. Indien er langere 
opnamen worden gemaakt zijn er echter altijd wel gedeeltes 
waarop niet veel passerend verkeer te horen is.

Het helpt als u dergelijke video opnamen van Soho House maakt 
en die in zijn geheel (zonder edits) doorstuurt. Ook weer via 
wijkcentrum@oudestadt.nl. Grote bestanden kunt u bv. sturen met 
behulp van WeTransfer (let op: kan met de gratis versie, dus u 
hoeft geen geen “Plus versie te downloaden). 

Klachten SOHO?     Meld ze.

http://welcome-to-amsterdam.nl/

CTvM 2012



                                                                    Jippes vertrok onverwacht op 20 augustus naar de sterrenhemel    
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Najaar 2019
Terwijl ik dit schrijf ligt de hittegolf van eind juli nog 
vers in het geheugen. En nu in het najaar begint dan een 
van de drukste periodes in de tuin. Want van oudsher 
is het najaar de tijd dat de tuin op de schop genomen 
wordt. Dit omdat er nog genoeg warmte in de grond zit 
en de natuur zelf voor de bewatering zorgt (over het 
algemeen dan) om (her)nieuwde aanplant nog voor de 
winter goed aan te laten slaan. 

Ook heeft u in de zomer waarschijnlijk meer tijd in de tuin 
doorgebracht dus is het u opgevallen dat het op sommige 
plekken aan kleur ontbreekt, of dat die hosta toch echt wel 
heel groot wordt, die zaailingen van het vingerhoedskruid 
staan net op de verkeerde plek etc. etc. 
Allereerst die plekken waar kleur of überhaupt een plant 
ontbreekt, kijk in uw tuin want misschien komt u de eerder 
genoemde voorbeelden tegen en slaat u twee vliegen in één 
klap. U deelt de hosta met een scherpe spa in 4 en plant 
deze uit of ruilt met iemand voor iets anders, verplaatst de 
zaailingen of die ene plant die het op de huidige plek niet 
goed doet. En terwijl u daarmee bezig bent veegt u meteen 
uw straatje want ja de blaadjes vallen, gooi het blad in uw 
borders gedurende de herfst en winter. Het dekt het de aarde 
af wat helpt tegen uitdroging en onkruid tevens is het goed 
voor het bodemleven = mooiere tuin. 

En nu u toch bezig bent bindt u dan ook even de uitlopers 
van de voorjaarsbloeiende clematis of klimroos op zodat 
deze er niet met de eerste najaarsstorm afgescheurd worden. 
Haalt u zich nou niet te veel werk op de hals want de vogels 
in de tuin zijn blij als u zaaddozen gewoon aan de planten 
laat zitten, want zowel de zaden als de insecten die de 
uitgebloeide bloemen gebruiken om te overwinteren helpen 
de vogels de winter door. En hoe meer vogels in uw tuin 
hoe minder slakken u het leven volgend jaar zomer zuur 
maken. Heeft u gras; een laatste keer maaien, verticuteren en 
bemesten. En dat is dan het tot volgend voorjaar. 

Nu bent u ondertussen de hele tuin wel door geweest. 
De kluiten van de eenjarigen zijn op de composthoop 
verdwenen en de potten staan schoongeschrobt te wachten 
op nieuwe aarde en planten of misschien, als het vorstvaste 
potten zijn, met bollen voor het voorjaar. Vergeet ook de 
vogelhuisjes niet schoon te maken zodat er volgend jaar 
weer veilig nieuwe nestjes in kunnen. 
Na gedane arbeid is het goed rusten zegt men dus u geniet 
in de najaarszon met een drankje en wie weet een hapje nog 
even na en dan gebeurt het, u mist toch nog iets. 

Dit is het moment om naar het tuincentrum te gaan, de 
meeste tuincentra gaan rond deze tijd beginnen met hun 
kerstversieringen dus al die vaste planten staan alleen maar 
in de weg en vragen veel te veel aandacht. Dit is uw kans 
om voor een prikkie net die ene variëteit die u anders te duur 
voor het experiment vindt te kopen of toch nog gauw even 
dat ene stuk border opnieuw aan te planten zonder dat het 
inteert op uw vakantiebudget.Bij deze planten die de hele 
zomer in de pot gezeten hebben is het wel van belang dat u 
de wortels even los kietelt zodat ze ook buiten de vorm van 
hun kluit gaan wortelen. Nog veel tuinplezier dit najaar.

Esther Heijster

Onze hond Jippes  is nu 15 jaar en loopt 
langzaam en bedachtzaam. Elk grassprietje 
wordt nauwkeurig bekeken en besnuffeld. Dat 
geeft mij de gelegenheid om alle planten die er 
groeien net zo nauwkeurig te bekijken. 

En dan doe je verassende ontdekkingen. Zoals 
laatst in een plantenbak op de Keizersgracht 
een kleine Eriobotrya Japonica. Ook wel de 
Japanse Mispel genoemd of de Nèfle du Japon. 
We hebben jaren geleden een plant uit Zuid 
Frankrijk meegenomen. Hij bleek goed tegen de 
kou te kunnen. In november 2018 ongeveer 10 
jaar na de aanplant kreeg hij prachtige geurende 
witte bloemen. Deze zomer droeg de Japanse 
Mispel, of Nispero del Japon zelfs gele vruchten. 
We hebben net een potje jam kunnen maken, 
omdat we ze nog even wilden laten rijpen. Na 
een weekend in Groningen waren ze allemaal 
opgegeten en telden we 30 mooie glanzende 
pitten onder de boom. Hoe is het mogelijke dat de 
vogels zo snel door hebben dat deze onbekende 
vruchten eetbaar zijn. Hebben vogels net als bijen 
en hommels ook een informatie systeem? 
Nu maar hopen dat de Nèfle weer bloeit in 
november.

De volgende bijzondere plant die ik altijd 
uitvoerig van mijn hond mag bekijken is de 
Acanthus in de Kerkstraat. Hij staat daar al sinds 
jaren. Bij ons in de tuin staan twee planten te 
overleven zonder bloemen. 
Het klopt wel dat dit ook een plant is die pas 
na jaren gaat bloeien net als de Nèfle du Japon. 
Maar dit jaar en het klopt volgens de beschrijving 
waren er twee bloemen. Toch is de Acanthus al 
jaren een trouwe aanwezige in onze huizen. Het 
Acanthus blad werd veel gebruikt als versiering 
in de Amsterdamse grachtenhuizen. 
Balken, nu vaak onzichtbaar door stucplafonds 
werden met dit blad versierd. Maar ook een stuk 
gietijzeren balk (gevonden op de Keizersgracht) 
werd met het blad versierd. Het gebruik van het 
acanthusmotief als versiering gaat terug naar de 
Griekse architect en beeldhouwer Callimachus 
die op het graf van een jong meisje zag hoe 
het stekelige blad zich door een mandje met 
speelgoed, een grafgift, heen had gewrongen. 
Waarschijnlijk de Acanthus Mollis, 50-100 cm 
hoog.
Het acanthus motief is toegepast binnen 
de Oud-Griekse architectuur in de zuilen: 
de Korinthische. Het acanthus motief is 
overgenomen door de Romeinen, door 
de bouwmeester in de middeleeuwen, de 
Renaissance, de Barok en het Classicisme. En nu 
staat de acanthus te bloeien in een geveltuin in de 
Kerkstraat en in de tuin van de Keizersgracht.
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   MAANDELIJKSE 
   MANTELZORG 
   ONTMOETINGEN
Als mantelzorger kan er veel op u af komen: verandering in 
de relatie met een partner, het moeten regelen van praktische 
zaken, het combineren van zorg en werk, het gevoel hebben 
er alleen voor te staan etc. 
Vanaf vrijdag 6 september is er voor mantelzorgers de 
mogelijkheid de maandelijkse Mantelzorg Ontmoetingen 
te bezoeken.  Met de Mantelzorg Ontmoetingen bieden 
we mantelzorgers de gelegenheid andere mantelzorgers te 
ontmoeten voor het delen van ervaringen en deskundigheid 
maar ook voor vragen en advies. 

De Mantelzorg Ontmoetingen vinden plaats iedere eerste 
vrijdag van de maand van 11.00 – 12.30 uur.  Locatie 
Huis van de Buurt het Claverhuis, Elandsgracht 70.   

De ‘Mantelzorg Ontmoetingen’ is een initiatief van 
het Steunpunt Mantelzorg en is onderdeel van de 
maatschappelijke dienstverlening van Centram. Wilt u 
meer informatie? Neemt u dan contact op met één van de 
mantelzorgconsulenten Rogier Willems,  T.  06 47023327 
of Dian Mekkes, T. 06 47023554

      Extra Ondersteuning voor mantelzorgers in Centrum
      Gratis cursussen en themabijeenkomsten

Amsterdammers in stadsdeel Centrum die zorgen voor een naaste die chronisch ziek, dement of om andere reden 
extra zorg nodig heeft, krijgen dit najaar extra ondersteuning aangeboden. 
Mantelzorgers kunnen deelnemen aan gratis cursussen en themabijeenkomsten waarin men praktische informatie 
en concrete handvatten krijgt om (beter) met zijn situatie om te gaan. De cursussen worden georganiseerd door 
Markant, centrum voor mantelzorg en mogelijk gemaakt door Stadsdeel Centrum.

Mantelzorgers kunnen zich opgeven voor:

• 8 oktober: Rondleiding Onvergetelijk Stedelijk’ voor mensen met dementie 
• 16 oktober:  Training ‘Omgaan met dementie, de kracht van communicatie (5 middagen) 
• 22 oktober:  Themamiddag ‘Financiële (on)mogelijkheden voor mantelzorgers’ 
• 1 november:  Eéndaagse training ‘Werk en mantelzorg combineren’
• 2e week nov.: Dementiecabine Into D’mentia, Marineterrein 
• 18 november:  Training ‘Interactieve vaardigheden de Mat’, 
  voor mantelzorgers van naasten met psychische problemen (7 avonden)
• 19 december:  Herhaling training ‘Interactieve vaardigheden de Mat’, 

Informatie over inhoud, tijd en locatie vindt u op www.markant.org/agenda

Ook meedoen?
Deelname is gratis. Bel of mail naar Markant, T. 020 – 886 88 00 / E. info@markant.org                                                             

Onverwachte planten aan de gracht



            Je kan nooit te snel aardig zijn, want je weet nooit hoe snel het te laat is                     R.W.Emerson
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Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer    14 020

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

• 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

Digitale meldingen 
openbare ruimte:

www.amsterdam.nl/mor 

Met de app van 
verbeterdebuurt.nl is 
het mogelijk om met je 
telefoon een melding 

openbare ruimte te doen 
bijv. over zwerfvuil of 

straatverlichting.
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Oplage: 11.500 Verschijnt 4x per jaar

C O L O F O N
Redactie

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

Corina Teunissen van Manen, 
Esther Heijster

Cartoon Peleia.nl
Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #88
verschijnt rond 2 december
kopij-stop 6 november

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

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.

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

Cursussen voor VvE’s
Stichting !Woon organiseert gratis 
cursussen waar u zich kunt laten informeren 
over wat een Vereniging van Eigenaren 
eigenlijk is en wat er mag binnen een VvE. 
Op de basiscursus leert u alles over de 
splitsingsakte, uw stemrecht, onderhoud, 
verzekeringen en de ledenvergadering. 
U leert uw rechten kennen én uw plichten.
En hoe zit het meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) en verduurzaming? De cursus 
Groen MJOP informeert u hierover. 
De cursussen zijn gratis te bezoeken. 
Wel graag vooraf aanmelden, want vol is 
vol. Aanmelden kan via de website: 
www.wooninfo.nl/agenda of telefonisch 
(020) 5230 110 
     Basiscursus VvE: 
       dinsdag 3 december  19:30 - 21:00 uur
     Cursus Groen MJOP: 
       dinsdag 17 december 19:30 - 21:00 uur
Locatie voor beide cursussen is 
De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Onderhoudsklachten vrije sector 
woning? Soms huurverlaging 
mogelijk
Een huurster in een vrije sector woning 
in de Amsterdamse binnenstad kreeg met 
hulp van !WOON een flinke huurverlaging. 
Haar woning vertoonde ernstige 
onderhoudsgebreken. De verhuurder 
moet over de afgelopen jaren €11.000 
terugbetalen omdat het woongenot van 
huurster was verstoord. Zo oordeelde de 
kantonrechter onlangs in zijn vonnis.
Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten 
geldt slechts beperkte huurprijsbescherming. 
Zo kan je bijvoorbeeld niet naar de 
Huurcommissie om de redelijkheid van 
de huurprijs te laten toetsten. Wel kan je 
zaken aan de kantonrechter voorleggen, 
bijvoorbeeld als de woning ernstige 
onderhoudsgebreken vertoont, die het 
woongenot schaden. In dit geval ontdekte 
huurster kort na de aanvang van de 
huurovereenkomst ernstige vochtproblemen. 
Vanwege haar gezondheidstoestand had 
zij daar erg veel last van. De verhuurder 
weigerde iets aan het probleem te doen. 
Huurster klopte aan bij !WOON, die 
namens haar een onderhoudsrapport 
opmaakte. Nog steeds gaf de verhuurder 
niet thuis. Met behulp van een jurist van 
het Emil Blaauw proceskostenfonds is 

op basis van de rapportage een vordering 
ingesteld bij de rechtbank. Er werd een 
huurverlaging gevorderd over de periode 
dat huurster te kampen had met de 
vochtproblemen. Tijdens de procedure 
trachtte de verhuurder nog even om de 
problemen in de schoenen te schuiven van 
de huurster (bewonersgedrag). Echter, na 
een getuigenverhoor stelde de kantonrechter 
vast dat de verhuurder zelf aansprakelijk is 
voor de gebreken. Op basis van artikel 7:207 
van het Burgerlijk Wetboek wees de rechter 
een korting toe van 30% op de betaalde 
huur. Omdat de korting een periode betrof 
van ruim vier jaar, moet de verhuurder 
ruim €11.000 terugbetalen. De boodschap 
is helder overgekomen en verhuurder is 
inmiddels begonnen met herstel van de 
gebreken, terwijl huurster tijdelijk in een 
wisselwoning zit. Heeft u ook te kampen 
met ernstige onderhoudsgebreken? Neem 
dan contact op met !WOON.

Administratiekosten huurcontract
Een huurder in de Amsterdamse binnenstad 
betaalde bijna vijf jaar geleden  €300 
administratiekosten voor het opstellen van 
het huurcontract. Hij is inmiddels alweer 
verhuisd, maar informeerde bij !WOON of 
die kosten terecht waren. De jurisprudentie 
hierover is inmiddels duidelijk: dergelijke 
kosten zijn voor rekening van de verhuurder. 
Dat geldt ook in de particuliere vrije sector. 
We adviseerden dus om het volledige 
bedrag terug te vorderen en hielpen met een 
verzoek tot restitutie. Hoewel op die brief 
geen reactie kwam, werd een paar weken 
later wel het volledige bedrag teruggestort. 
Het loont dus om hier werk van te maken. 
De meeste verhuurders weten dat zij 
dergelijke kosten niet mogen doorberekenen 
aan de huurder. Een rechtszaak over 
terugvordering levert hen alleen maar 
extra werk en kosten op. Dus heeft u ook 
contactkosten betaald? Neem dan gerust 
contact op met !WOON.

Bel of kom langs op ons spreekuur
Voor alle vragen over huren, wonen en 

VvE aangelegenheden kunt u terecht op 
het woonspreekuur. 

elke woensdag van 14-17 uur 
en van 19-20 uur

Recht Boomssloot 52

maandag t/m vrijdag 14-16 uur
dinsdagavond 19-20 uur

Elandsgracht 70

U kunt ons ook bellen op 020-523 0110
E-mail: centrum@wooninfo.nl

Website: www.wooninfo.nl
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www.amsterdam.nl/centrum-oost/

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

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/

De zes buurtconciërges van stadsdeel Centrum

Rembrandtplein  Omar Talibi 06 2852 1393
Dam    Omar Mektoubi 06 2803 0859
Leidseplein   Barry Cornet 06 3077 3562
Waterlooplein   Adnan Guler 06 1853 1349
Wallengebied   Jolanda Fokker 06 2874 7538
9 straatjes/Elandsgracht: André Lammertse   06 1388 0595

Op de drukste plekken in het centrum zijn sinds kort 
buurtconciërges dagelijks op straat aanwezig om ervoor te 
zorgen dat de buurt schoon blijft. 
De zes buurtconciërges werken op het Rembrandtplein, 
de Dam, het Leidseplein, de Wallen, het Waterlooplein, de 
Negen Straatjes en de Elandsgracht.

De buurtconciërges zijn de ‘oren en ogen’ in de openbare 
ruimte. Het is hun taak om de straat zichtbaar schoon 
te houden. Daarom hebben ze nauw contact met onze 
handhavers, de vuilophaaldienst en de veegploegen. 
Zo kunnen ze snel schakelen wanneer er iets opgeruimd of 
schoongemaakt moet worden. Wanneer het nodig is, steken 
de buurtconciërges zelf de handen uit de mouwen.

Woont of werkt u in een van deze zes buurten? 
Dan is de buurtconciërge uw eerste aanspreekpunt als het 
gaat om een schone openbare ruimte: 


