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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/

Help mee het wijkcentrum open te houden. 
Van archiveren. stukkiesschrijvers, administratieve 
hulp, gasten ontvangen, zaalreservering regelen, of 
activiteiten organiseren. 

Stuur een mailtje naar secretaris@oudestadt.nl

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

Gedachten worden dingen: De best te onthouden top tien (van pagina 4 t/m 15) volgens Mike Dooley’s ‘The Universe Talks’                  www.tut.com

Gezond Genieten & Speel Mee 
Zondag 1 dec, 26, jan 1 mrt, 29 mrt Vanaf 18 uur
De leerzame en smakelijke cursus over gezonde 
plantaardige voeding: Healthy Pleasures. 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. 

Elke Dinsdag van 15:00 - 17:15 uur 
K l e u r * P l a a t s  
en Klinkende Klanken met Corina TvM 

Woensdag 18 dec, 15 jan en 12 feb vanaf 20 uur
Inloop Mah Jong, spelen en leren. 
Ook voor puzzelen, of kleuren is iedereen hier welkom.
Ideeën? Mail: visiblevoice.nl@gmail.com 
of kom langs op de dinsdagmiddag tussen 2 en 5 uur.

1e Vrijdag van de maand 20:00 - 22:00 uur 
MIR-methode Webinar van Mireille Mettes op groot 
scherm. Aanmelden via visiblevoice.nl@gmail.com

wijkcentrum@oudestadt.nl

Wil je iets moois laten zien?
In het wijkcentrum is ruimte om je kunsten te tonen.
Aan de wand en in twee vitrines. Voorlopig zijn daar 
schilderijen en glasgrafiek van Corina TvM te zien.

Nieuwjaarsreceptie
Maandag 13 januari 17:00 - 19:00 uur

Kom dinsdag 3 december om 19.30 uur naar Wijkcentrum 
d’Oude Stadt voor informatie + brainstorm voor het 
Protestival NOODlanding voor het klimaat (14 en 
15 december a.s. op Schiphol). Eindelijk een goeie 
mogelijkheid je te laten zien en je stem te laten horen tegen 
het geluid, de fijnstof, de stikstof en de CO2 die van grotere 
hoogte over ons hoofd worden uitgestort!

In het weekend van 14 en 15 december zetten we op 
Schiphol onze eisen voor een gezonder leefklimaat 
kracht bij. Op initiatief van Greenpeace hebben zo’n 
17.000 mensen gestemd voor een actie en manifestatie op 
Schiphol. Door landelijke samenwerking met o.m. veel 
(bewoners)organisaties, studenten, Schipholwatch, Milieu- 
en natuurorganisaties gaan we voor een massale actie in 
het hart van de vervuiler! De directie van de luchthaven 
kan er niet omheen, en biedt een veilig podium voor een 
interessant en gezellig programma. Natuurlijk hebben we 
ook ook wat verrassingen in petto… 

Zie ook:  www.noodlandingvoorhetklimaat.nl

Viermaal Achtergracht, viermaal Carré en tweemaal Amstel
In 1660 verhuisde het Utrechtseveer vanaf het Singel naar de vers 
gegraven Achtergracht voor 3x daags een trekschuit naar Utrecht.

Pas 60 jaar later verrezen de 13 pakhuizen aan de overkant.
In de 19e eeuw verdrongen stoommachine, -trein en -boot de 
trekvaart en werd de Achtergracht een smerige kolenhaven. 

Ook molenwieken wijken voor Carré, Amstelhotel en Paleis voor 
Volksvlijt. Met de opkomst van het aardgas verdween veel roet en 
gruis en herstelde de Achtergracht zich tot een fijne haven.

In dit nummer veel muziek, niets aan bod over huisvesting, 
vuilverbranding, drugs, vuurwerkvrije zones, sport, 
rondvaart, erfpacht, verhoging liggeld woonboten, 
herinvoering belasting op reclame, kerstrecepten, 
pepernoten-debat, 75-jaar bevrijding, nachtopvang 
asielzoekers, Sail 2020 of vogelopvang..
Kom de redactie versterken met veel nieuwe woorden.

post@binnenkrant.nl

Zin in speelse en luchtige 24 en 25 december?
Op zoek naar verlichtende en verkwikkende ideeën, liedjes 
en klanken, consuminderen en vriendelijke sfeer? 
Het Wijkcentrum is open van 17 tot 22 uur
Met koffie, thee, mandarijntjes, spel en film, bijvoorbeeld: 
Renée Scheltema’s nieuwste film ‘Normal is Over’,
of  je eigen ‘Gelukkig Nieuwjaar’ 
kaarten maken.
Neem zelf wat hapjes en drank mee. 
Je Weet Wel. 
Delen is vermenigvuldigen,

Doe je mee? Geef een seintje via:
post@binnenkrant.nl
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 13 februari & 12 maart

20.00-23.00 uur
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom
www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

December  4 , 5/6 Klaas. 12 , 14 Geminiden, 19 , 22 Midwinter, 25 Kerst, 26 , 31 Oud     Januari   1 Nieuw, 3 , 4 Boötoden

Winter 2019

CTvM 2018

Portugese synagoge, Mr. Visserplein

Maandag 2 december 20:00 uur Hi, AI  film
Documentaire van Isabella Willinger over hoe robots deel 
kunnen uitmaken van ons leven. 
Na afloop podiumgesprek met o.a. Matthijs Pontier, 
deskundige kunstmatige intelligentie.

Vrijdag 6 december 19:30 uur 
Lezing over Moritz Daniel Oppenheim
Lezing van filmmaker en auteur Isabel Gathof in het kader 
van de documentaire over Moritz Daniel Oppenheim, de 
eerste Joodse kunstenaar met een academische opleiding
(De Nederlandse filmpremière vindt plaats op 8 december 
om 14:30 uur in het Joods Historisch Museum)

Zondag 8 december 11:00 uur Koffieconcert
Met Cèlia Tort Pujo, hobo en Martí Santacana Plana, 
fluit. Duo Ozaandu speelt muziek uit de Engelse 
Renaissance, barokmuziek uit het oude Pruisen en 
Oostenrijkse en een selectie van hedendaagse werken. 

Maandag 9 december 20:30 uur pintotonics n+1 
- Solo Rozemarie Heggen op contrabas
- Duo Pau Sola Masafrets, cello & extensions 
   en George Hadow op drums

Donderdag 12 december 20:00 uur Leitmotiv 
met vertalers Hilde Pach en Martin de Haan
Bert Bakker en Lex Jansen interviewen de vertalers 
van Amos Oz en Michel Houellebecq, over ‘literaire 
vrijplaatsen’. De stelling is dat zowel Amos Oz als Michel 
Houellebecq de verpersoonlijking zijn van dat idee.
Hilde Pach ontving in 2007 de Vertaalprijs van het 
Fonds voor de Letteren en in 2014 de Martinus Nijhoff 
Vertaalprijs. Martin de Haan vertaalde alle romans van 
Houellebecq.

Vrijdag 13 december 20:00 uur 
Oude volkstaal, nieuwe straattaal
Historisch programma met Jan Berns taalkundige, 
afkomstig van het Meertens Instituut en Aafje de Roest 
van de Rijksuniversiteit Leiden. Taalwetenschappers 
beschreven in de 19e en vroege 20e eeuw een heel 
spectrum aan Amsterdamse ‘buurtdialecten’ zoals het 
Bierkaais, Jordanees en het Kattenburgs. Er zijn er ook nu 
nog verschillende versies van het Amsterdams te horen 
zoals ‘plat’ Amsterdams met een Surinaamse twist. Jan 
Berns spreekt over de ontwikkelingen in de Amsterdamse 
volkstaal. Aafje de Roest onderzoekt in de Bijlmer hoe 
hiphopartiesten creatief aan de haal gaan met straattaal.

Zaterdag 14 december 12:00-16:30 uur Boekenmarkt 
Zoek je een cadeautje voor onder de kerstboom? Kom 
langs en sla je slag. Prettig geprijsde kookboeken, thrillers, 
romans en kunstboeken in alle soorten en maten. 

Zondag 15 december 16:15 uur 
Muziekmatinee met het Phoenix Trio 
Drie jonge Italiaanse musici uit Rotterdam: Letizia Elsa 
Maulà op klarinet, Sylvia Cempini op cello en Duccio 
Beverini piano. Met werk van Franz Schubert, Beethoven,  
Nicolas Bacri en Astor Piazzolla.

Zondag 22 december 11:00 uur 
Koffieconcert met twee gitaren
De gitaartweeling Krisna en Prawira Pijloo met repertoire 
van Spaanse componisten als Albeniz, Tarréga, Ponce and 
Granados, romantische stukken van Merzt, Schubert and 
Barrios en moderne stukken van Piazzola and Takemitsu

Bekijk het actuele aanbod en meer informatie op
www.huisdepinto.nl of volg ons op Facebook.

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

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

maandag t/m vrijdag van 10:30 tot 17:30 
en zaterdag van 12:00 tot 16:30 uur  

Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen 2019

Begin oktober werden de Geveltuinenprijzen 2019 
uitgereikt. Dit trok een overvolle achterzaal in Huis 
De Pinto. Een zaal vol met buurtbewoners met 
groene vingers was bijeen om te horen welke groene 
ontwikkelingen in de buurt er zoal waren. Sandra 
Rottenberg en Zeeger Ernsting reikten de prijzen uit. 

Geveltuinen zijn een belangrijk, kerngezond middel om 
de buurt te verbeteren. Mensen voelen zich prettiger als er 
meer groen is waar ze van kunnen genieten. Een groene 
omgeving levert ook een beter leefklimaat op, een betere luchtkwaliteit. Het tuinieren in zo’n geveltuintje levert ook 

levendige contacten op met voorbijgangers, waaronder 
natuurlijk allereerst buurvrouwen en buurmannen. 
Geveltuinen zijn goed voor de buurtcohesie.
Dat geveltuinen enorm gewaardeerd worden, blijkt niet 
alleen uit de toestroom naar onze buurt van toeristen, die 
zich vergapen aan de weelderige groei- en bloeiplaatsen 
langs de grachten en in de straten. 
Al voor de elfde keer worden prijzen gegeven aan 
bewoners, die veel werk van hun geveltuintjes maken. 
De hoofdprijs voor de allerbeste geveltuin was dit keer voor 
de souterraintuin aan het Rapenburgerplein 5. 
Het hele jaar door sieren planten met kleurijke bloemen het 
pleintje. Niet alleen de mensen profiteren hiervan, maar ook 
voor insekten is hier een paradijs geschapen. 
Deze geveltuin straalt liefde voor de natuur uit. 

Ook in de prijzen vielen Kloveniersburgwal 67 
(Mooiste groene hoekhuis), Korte Keizersdwarsstraat 
(Mooiste Blauwe Regen), OudeSchans 51-65 
(Straatprijs), het Baxter Building, hoek Muiderstraat / 
Rapenburgerstraat (Ondernemersprijs), A.S.Onderwijzerhof 
(Boomspiegelprijs) en het dak van het schip er Binnenkant 
t/o 3 (Botenprijs). Bijzondere prijzen naar Gerrie van Heun 
(Geveltuinier van het jaar, in de Rapenburgerstraat) en 
Mariken de Goede (Projectprijs), die met haar Ruytergaard 
aan de De Ruyterkade het onmogelijke mogelijk heeft 
gemaakt: een lint van stadshouten plantenbakken vol met 
interessante, vaak eetbare planten en struiken.

Melding 3-9-2019: Trapleuning van trappetje zit griezelig 
los. Hoek Jodenbreestraat en Zwanenburgwal, bij 
Rembrandtcorner. Ik denk dat er haast bij is. 
Wordt elke paar dagen beetje erger. 

Reactie 26-9-2019: Dank voor uw melding. De wiebelige 
leuning is inmiddels verwijderd en in bewaring gesteld. 
De gemeente kijkt de situatie aan.

Gebeld op 4-10-2019: Wat? Komt er iemand turven hoeveel 
mensen er vallen, of hoeveel mensen de stap naar beneden 
niet aandurven?

Reactie: De leuning komt terug. Ik moet even kijken hoe 
wij die beter gaan vastzetten omdat toeristen er vaak aan 
hangen. Ook fijn om te weten dat deze leuning gebruikt 
wordt juist door omwonenden.

31-10-2019: Hij is terug, en hij zit vast. Driewerf dank aan 
de mannen van het straatmeubilair, bruggen en kades. 
De moraal van dit verhaal: Meld gevaarlijke situaties en bel 
als u het antwoord niet snapt.                                      LB

Op zoek naar co-creatie of andere geluiden?

Nieuw Amsterdams Klimaat is een platform voor 
Amsterdammers die willen leven en werken in een schone 
en gezonde stad. Wat doen je stadgenoten, wat doe jij en hoe 
helpen we elkaar vooruit? Voor tips, hulp en initiatieven zie:

www.nieuwamsterdamsklimaat.nl

Het platform Ma.ak020 tracht Amsterdammers beter in 
staat te stellen samen een duurzaam inclusieve, gezonde, 
eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te maken.

ma.ak020.nl

Platform voor ‘stadmakers’ uit het hele land, 
Deel je projecten, werkwijze en expertise. 

stadmakersonline.nl

Kraken aan de Amstel. Maar razend snel ontruimd.

De leuning is terug en zit weer stevig vast.

Zeeger                             Gerrie  

Winnares hoofdprijs                           Mariken  
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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.

Woensdag 4 december 19:30 - 21:30 uur
Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69
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

Werkzaamheden ventweg Prins Hendrikkade Oost gestart
De ventweg aan de Prins Hendrikkade tussen de Buiten Bantammerstraat en de Kalkmarkt, wordt de komende maanden 
tijdelijk ingericht als tweerichtings fietspad. Dit gebeurt o.a. om de verkeersveiligheid te verbeteren. De aanpak van de 
ventweg is onderdeel van de totale  herinrichting voor de Prins Hendrikkade, die gepland staat rond 2022. 
Wat gaan we doen?
Er komt  een fietspad in twee richtingen, autoverkeer is  niet meer mogelijk, 23 autoparkeerplekken op de ventweg 
verdwijnen, laden en lossen gaat van de ventweg  naar de rijweg, de  stoep wordt verbreed,  fietsenrekken worden 
vernieuwd en uitgebreid en Liander vervangt de gietijzeren gasleiding in de ventweg.
Gevolgen voor het verkeer
• Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden langs het werk.
• Fietsers in westelijke richting worden omgeleid via de Binnenkant/ Kalkmarkt. 
 Fietsers in oostelijke richting worden omgeleid via de Kromme Waal/Kalkmarkt. 
• Autoverkeer kan niet meer over de ventweg. Het  deel tussen de Buiten Bantammerstraat/Schipperstraat blijft tot 
31 januari nog wel bereikbaar voor autoverkeer. Omleidingen voor  autoverkeer in westelijke richting gaan via Binnenkant 
en in Oostelijke richting via Oude Waal.
Alle omleidingen zijn ter plekke met borden aangegeven.
Duur werkzaamheden
De  werkzaamheden zijn, naar verwachting, eind februari 2020 klaar.

Kijk op:  www.amsterdam.nl/prinshendrikkade voor meer informatie

Route Amsterdam Light Festival 2019/20

Het Amsterdam Light Festival volgt dit keer de Zwanenburgwal, 
St.Antoniesluis, Oude Schans, Oosterdokseiland, NEMO, Nieuwe 
Herengracht, Entrepotdok, Plantage Muidergracht, Nieuwe 
Keizersgracht, Amstel tot aan de Hogesluis.
Van 28 november t/m 19 januari is hét toneel voor alles wat met 
lichtkunst te maken heeft. Boten, fietsers en wandelaars komen 
kijken. Vorig jaar waren het er 900.000. De kunstwerken zijn 
dagelijks verlicht van 17:00 – 23:00 uur (op Oudjaarsavond tot 
20:00 uur). Ze zijn geluidloos en geven beperkte lichthinder.

Van november tot april toont het Joods 
Historisch Museum een eerbetoon aan Eli 
Content, een van de belangrijkste hedendaagse 
joodse kunstenaars van Nederland. 

De tentoonstelling toont ruim 90 werken, waaronder schilderijen, 
tekeningen, kunstenaarsboeken en installaties. In zijn beginjaren 
maakte de artistieke veelvraat Content vooral abstracte, sobere en 
minimalistische werken. In de loop der tijd werd zijn werk steeds 
figuratiever en kleurrijker. Eerst met verwijzingen naar de natuur 
en motieven van bladeren en dieren, later volgden menselijke 
figuren en recent ook portretten. De kunst die hij tegenwoordig 
maakt is opvallend direct en levenslustig. 

 Joods-zijn betekent veel voor Content. Hij laat zich vaak 
inspireren door het scheppingsverhaal en het jodendom, maar 
eigentijdse zaken als striptekeningen, plastic speelgoed en 
medische handboeken kunnen hem evengoed inspireren. In de 
tentoonstelling is zijn voortdurende drang tot vernieuwing duidelijk 
zichtbaar. 

 Ter gelegenheid van deze tentoonstelling maakte hij voor de zolder 
van het Kindermuseum een ‘circusdroombos’ van afvalkarton. 
Voor dit bos vol vreemde en clowneske figuren liet hij zich 
inspireren door de grote wandschilderingen die Chagall maakte 
voor het Joods theater in Moskou. Tot januari 2021 kunnen 
kinderen in het atelier aan de slag om zelf droomfiguren te maken.  
Eli Content wordt wel de ‘huiskunstenaar’ van het JHM genoemd. 
Zijn werk is er al vaker tentoongesteld en het museum bezit een 
aantal belangrijke kunstwerken van zijn hand. Verder is zijn werk 
zowel in binnen- als buitenland te zien geweest, van het Stedelijk 
Museum en Museum Fodor in Amsterdam, tot het Jewish Museum 
in New York en de Barbican Art Gallery in Londen. 

www.jhm.nl
Foto: Inga Powilleit

金陽鼠庚子 
25 januari

Chinees Nieuwjaar

Speeltuin de Waag zoekt vrijwilligers
Speeltuin de waag is op zoek naar creatieve geesten die het 

leuk vinden om af en toe een leuke activiteit te organiseren op 
de speeltuin. Vind je het leuk om samen met en voor kinderen 

evenementen of knutsels te organiseren en te begeleiden? 
Dan zien we je graag in ons gezellige speeltuingebouw. 

Kom een keer praten over de mogelijkheden!
Kom langs op Oudeschans 10d 

of neem contact op via https://speeltuindewaag.nl/

Twee zangkoren (Dominicus en Wereldhuis) en voorgangers 
van zeven kerkgenootschappen herdachten in de Mozes en 
Aäronkerk de ca. 2.000 mannen, vrouwen en kinderen die 
het afgelopen jaar hun vlucht naar Europa niet overleefden.
Na afloop trok de gemeenschap al zingend naar de steiger bij 
de Stopera en strooide bloemen in de Amstel.

Sterven aan de hoop
Oecumenische herdenkingswake 
voor omgekomen vluchtelingen

onderweg naag Europa
Mozes- en Aäronkerk

3 november

25 februari Dokwerker
Herdenking Februaristaking



         1:  Je koos er voor hier (op Aarde) te zijn en je wist wat je deed.

4 Binnenk

 6 december Winter Wonder maaltijd. 
Soep, zure rode kool, aardappelpuree, uienjus met vega/
vlees-ballen, regenboogsalade  en Sint-surprise-toetje. 
Prijs € 5, kinderen € 3. Inschrijven tot 5 december 17 uur via 
020-6264002, pvgalen@dock.nl 

13 december Filmclub

20 december 20 uur Extinction Rebellion informatieavond

21 december 11 -19 uur Winterbuurtfestmarkt
We vieren het begin van de winter met een creatieve wintermarkt;  
live muziek, warme chocolademelk, taartjes, glühwein en 
kleine kadootjes voor jou en je geliefden. Alles om de donkere 
dagen door te komen. Verrassende workshops voor kinderen & 
volwassenen. Meer informatie: annawintermarkt@gmail.com

27 december High Tea met hartige en zoete hapjes. 
Prijs € 2,50, kinderen € 1. Inschrijven tot 20 december 17 uur 
via 020-6264002, pvgalen@dock.nl

Wie helpt ons met formulieren invullen 
Voor het aanvragen van voorzieningen moeten vaak allerlei 
formulieren worden ingevuld. Bewoners die moeite hebben 

met het invullen van formulieren, het lezen van een brief 
etc. kunnen daarvoor terecht bij één van de PlusPunten in 

het Centrum. 

Voor het Pluspunt op de woensdagavond van 17–19 uur 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die beschikken over 

een goede computervaardigheid voor het afhandelen van 
digitale formulieren en affiniteit hebben met administratieve 

regelzaken en rust en kalmte uitstralen. Belangstelling? 
Neem dan contact op met Dian Mekkes, 

020-557.33.38 of mail: dian.mekkes@centram.nl. 

Spreekuren
• Maandag 9:30-11:30 Pluspunt doe-het-zelf inloop 
voor al uw vragen, papieren etc.
• Maandag om de week 10-12 uur juridisch spreekuur
• Woensdag 14-17 en 19-20 uur Woonspreekuur 
 
Doordeweekse activiteiten 
• Maandag om de week 14-16 uur Bingo
• 1e Maandag van de maand 13-15 uur Repair Café
• Dinsdag 12:30-14:30 uur Yoga € 1,50 per keer
• Dinsdag 13-15 uur Computer inloop
• Woensdag 12.30-14 uur Buurtlunch Soep en een broodje 
voor maar € 2,50 (We zoeken nog steeds mensen om te helpen)
• Donderdag 13-15 uur Maak en vermaak met naald en 
draad met Andrea Palm 
• Donderdag 15:15 uur Filmmiddag Toegang gratis
• 2e vrijdag van de maand 14-16 uur Schrijfmiddag met
Maarten Borger. Aanmelden guillaume.borger@hotmail.com

Openingstijden
De Boomsspijker is open van 9-23 uur doordeweeks, 
op zaterdag overdag en op zondag tot 14 uur. 

Kerstvakantie
De Boomsspijker heeft 21 december t/m 5 januari 
kerstvakantie, overdag zijn we open, ‘s avonds dicht, 
Geheel gesloten op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag

www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
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het repair café
Als je streeft naar zoveel mogelijk hergebruik, moet je 
ervoor zorgen dat repareren net zo makkelijk wordt als 
iets nieuws aanschaffen. 
Uiteindelijk moeten er professionele bedrijven komen 
waar spullen snel kunnen worden gerepareerd. 

Zover is het nog lang niet. Als ‘tussenstop’ werd het 
Repair-Café bedacht. Er zijn er in ons land inmiddels 
zo’n vijfhonderd. Ook in de Boomsspijker kun je elke 
eerste maandag van de maand terecht om kapotte spullen 

te laten herstellen. Sanne van den Eijnde en Frans 
Icke demonteren apparaten. Ze hebben geen moeite met 
schroefjes, lipjes en chips, die fabrikanten gebruiken om 
herstel door leken steeds onvriendelijker te maken.
Vooral kapotte huishoudelijke apparaten met een stekker 
worden weer aan de praat gebracht, zoals een broodrooster, 
cd-speler, koffiezetapparaat of keukenmachine. 

Zelf handig?
De spotjes van Sire: “Waardeer het, repareer het”, werken mee aan 
de bekendheid van de Repair-Cafés. Hoe drukker het wordt, hoe 
meer handige handen er nodig zijn. Belangstelling? 
Meld u dan aan bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl 

Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 16 januari 17:00 - 19:00 uur

DOCK, CentraM, !WOON en 
Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo.

Naburige repair cafés
• Huis van de buurt De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201
Elke eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

• Activiteitencentrum Reel, Tussen de Bogen 16
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur.

• Voedselbank i.s.m. Natuur & Milieuteam Zuid, Lutmastraat 61A
Elke laatste zondag van de maand (behalve in juli en december), 
van 12.00 tot 16.00 uur.

• De Nieuwe Coenen (Museumkwartier), J.M. Coenenstraat 6
Elke eerste maandag van de maand tussen 10 en 12.30 uur.

020 - 626 4002

Nut en Noodzaak Buurtkranten
Onlangs deed OIS (Onderzoek, Informatie & Statistiek) 
een onderzoek naar buurtkranten. Worden die gelezen? 
Worden ze op prijs gesteld? Zijn ze nodig?

Bij verschillende stadsdelen speelt de vraag of de 
buurtkranten nog langer vanuit de basisvoorzieningen 
gefinancierd moeten worden. OIS onderzocht in opdracht 
van de stadsdelen Oost, Centrum, Zuidoost en Noord wie de 
buurtkrant leest en waarom, of mensen zich meer verbonden 
voelen door het lezen van de buurtkrant en wat ze zouden 
missen als de buurtkrant niet meer zou bestaan.
De resultaten uit de zg. ‘Burgermonitor’ in 2017 werden 
hiertoe geanalyseerd en vervat in het artikel Nut en 
noodzaak buurtkranten. (Het hele rapport kunt u lezen via de 
nieuwsbrief van het wijkcentrum d’Oude Stadt.)

Als stadsdelen de subsidies zouden willen stopzetten, wat 
sparen ze dan helemaal uit? Hoe gaan ze dan de vele niet 
zo digitale mede-Amsterdammers van informatie over hun 
buurt voorzien? Een eigen gemeentekrant per buurt? 
Zou dat niet veel duurder uitpakken?
Voorlopig zijn wij nog heel blij met onze buurtkranten. 
En kranten uit een andere buurt zijn ook allemaal digitaal te 
lezen (in ieder geval in stadsdeel Centrum). 
Dus kon het aantal lezers van een buurtkrant wel eens flink 
groter zijn dan gedacht. Voor wie daar nog niet bekend 
mee was, bekijk de buurtkrantenpagina op de website van 
wijkcentrum d’Oude Stadt. 
En voor de liefhebber zijn er ook nog nieuwsbrieven.

LB

Beste redactie,
ik was kort geleden in Malaga. 
Een drukke, mooie en schone stad. 
En ook toeristisch. Opvallend dat 
daar niemand op straat loopt te eten. 
Men rookt wel maar.... geen peuken 
op straat. Wat zou het mooi zijn als 
we dat in Amsterdam ook konden 
bereiken. Waarom is onze stad zo 
vies? De foto is van een straat vlakbij 
het drukke centrum van Malaga. 
Geen papiertje te zien. Waarom kan 
het daar wel en hier niet. Ik schaam 
me echt als ik weer eens in een steeg 
om de kots en urine heen moet lopen 
en zie hoe de toeristen ook hun neus 
dichtknijpen.

Jolande

Op 15 oktober werd tijdens de vergadering van de stadsdeel-
commissie Centrum de winnaars bekend gemaakt van Centrum 
Begroot. Van 9 september t/m 6 oktober konden alle bewoners 
uit Centrum van 18 jaar en ouder via een persoonlijke per post 
ontvangen stemcode, hun favoriete plannen voor Centrum 
selecteren voor een totaalbedrag van € 200.000. 

Door alle stemmers zijn 12 plannen gekozen, die samen in totaal € 
204.500 bedragen. Het dagelijks bestuur stelt de €4.500 euro ook 
beschikbaar. De winnaars werden tijdens de vergadering met hun 
project in het zonnetje gezet en getrakteerd op een bloemetje en een 
glas champagne.

Hieronder de 12 winnende initiatieven.

Gedenkplaatje op de Blauwbrug.  Wie was zij?

Recht Boomssloot 52

100 Boomparken voor Centrum   7189      € 40.000
Tegels eruit, groen erin!    6198      € 30.000

Containertuintjes verspreid door het centrum  6090      € 22.500
AED: red je levens mee!    6007      €   4.000

Meer groen en bloemen om de Herengracht   5281      €   5.000

Marnixplein meer plein   4720      €   5.000

Grachten van Smaragd: Alle woonboten een groen dak 4513      € 20.000

Pentagon: zeven groene entreedaken   4314      €   3.000

Straatboekenkast in oude telefooncel  4247      €   3.000

Boombankjes aan de grachten   4066      € 50.000

Hoftuin Zomerfeest 2020   3878      €   2.000

Groene daken voor de Flesseman   3857      € 20.000

     Totaal                 €204.500
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“Bewoners van de Nieuwmarktbuurt 
hebben jarenlang terecht geklaagd 
over geluidsoverlast van de metro”. 
Dat concludeert de Amsterdamse 
Ombudsman Arre Zuurmond op basis 
van recent afgerond technisch onderzoek. 
De ombudsman heeft de afgelopen twee jaar uitvoerig 
onderzoek gedaan naar de bron van het hinderlijke 
laagfrequente geluid dat in diverse woningen boven de tunnel 
van de Oostlijn wordt waargenomen.
Sinds november 2012 ontving Stadsdeel Centrum regelmatig 
klachten van een aantal bewoners over geluid en trillingen die 
volgens hen afkomstig waren van de metro. 

Naar aanleiding daarvan werden diverse onderzoeken gedaan 
naar mogelijke oorzaken van de overlast, zoals verschillen 
in de grondwaterstand, trillingen van ventilatieroosters, de 
bouwkundige staat van de huizen en aanpassingen in de 
openbare ruimte. De bron van de overlast werd echter niet 
achterhaald. Dit werd zowel door de bewoners als het stadsdeel 
als zeer onbevredigend ervaren. Najaar 2016 benaderen 
bewoners de ombudsman met hun voortdurende klachten.

De ombudsman stuurde alle bewoners boven de metrolijn 
vervolgens een enquête. Daaruit bleek dat de overlast zich 
concentreert in en rond het Pentagongebouw en in de omgeving 
van de Rechtboomssloot. Op het betreffende traject zijn 
daarom in 2018 en 2019 technische onderzoeken gedaan 
in samenwerking met de directie Metro & Tram. Daarbij 
zijn wel degelijk afwijkende trillingen geregistreerd op de 
overlastlocaties. Het meest recente technische rapport noemt 
hiervoor een aantal oorzaken, die samenhangen met de conditie 
van de metrowielen, met de rails en met de tunnelwand zelf. 
Metro & Tram heeft in afstemming met het GVB maatregelen 
geïnventariseerd om de bronnen van overlast structureel aan te 
pakken of diepgaander te inspecteren.

De ombudsman is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor 
de bewoners: “Na al die jaren is onomstotelijk en objectief vast 
komen te staan dat de overlast niet alleen bestaat in de hoofden 
van een paar bewoners of valt toe te schrijven aan de bouw 
van hun huizen. Er is sprake van een duidelijk aanwijsbare 
piek in de trillingen op specifieke locaties in de tunnel. Ik hoop 
van harte dat de technische aanpassing van het probleem 
en structureel geïntensiveerd onderhoud de overlast voor de 
bewoners zal wegnemen. Ik ben ook van plan met de gemeente 
te bespreken waarom het zo lang heeft geduurd voor de signalen 
van de bewoners serieus en systematisch werden opgepakt. 
Naar mijn oordeel heeft de gemeente de oorzaak toch heel lang 
buiten zichzelf gezocht”, aldus Zuurmond.

Winterlezingen Arcam
In januari en februari organiseert Architectuurcentrum 
Amsterdam de Winterlezingen, dit jaar binnen het thema 
Wijken in Beweging. In een reeks van vijf lezingen op 
zondagmiddagen bespreken we transformaties in vijf oude 
stadswijken. Iedere wijk wordt vanuit een andere disciplines 
bekeken waardoor er steeds weer een nieuw en verrassend 
beeld van de wijk ontstaat.

Amsterdam zit in de lift. De herwaardering en fysieke 
transformatie van bestaande stadswijken breidt zich steeds verder 
uit naar de randen van de stad. Oude volksbuurten, vaak van 
grote architectuurhistorische waarde en met een grote culturele 
diversiteit, zijn in transitie. De openbare ruimte en bestaande 
gebouwen worden grondig aangepakt, oude bewoners maken 
plaats voor nieuwe en de druk op wijken wordt verhoogd door 
inbreiding/vernieuwing. Sommigen zien dit proces als een 
opwaardering, anderen als een verarming van de identiteit van de 
wijk. De reeks Winterlezingen 2020 | Wijken in Beweging neemt 
deze veranderingen in stadswijken onder de loep. Wat betekent het 
voor de buurt als er geld, aandacht en beleidsmatig geïnvesteerd 
wordt in verschillende schaalniveaus van stedelijke vernieuwing? 
We vertellen zowel het bredere verhaal, zoals de herwaardering 
of juist sloop/nieuwbouw van twintigste-eeuwse architectuur en 
gentrificatie, maar we zoomen ook in op het kleinere verhaal, 
waaronder restauratietechnieken en bewonersparticipatie.

In vijf lezingen zoomen we in op vijf buurten, van de Indische 
Buurt en de Spaarndammerbuurt, via Jeruzalem en 
Overtoomse Veld tot de Van der Pekbuurt. 
De lezingen vinden op vijf zondagen kriskras door de stad plaats 
van 12 januari t/m 9 februari 2020 en worden gecombineerd met 
een activiteit achteraf.

ww.arcam.nl
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Zondag 17 november vierde de Valkenburgerstraat de 
jaarlijkse autovrije Zondag. Zelfs de IJtunnel vanuit 
Noord ging een aantal uren dicht. Dat alles vanwege de 
intocht van Sinterklaas. Tot genoegen van de buurt. 

Sint en de Pieten voeren via de Amstel naar het 
Scheepvaartmuseum. Vandaar begon de optocht naar de 
Dam. Het openbaar vervoer maakte tussen 11.00 en circa 
17.00 uur ruimte voor de intocht. De Valkenburgerstraat en 
IJtunnel vanuit Noord was afgesloten voor auto’s.

Vanwege het stikstofprobleem wordt sinds kort gesproken 
over een landelijke Autovrije zondag. Dit jaar probeerde de 
groep Wibaut(o)vrij al een autoloze zondag in Amsterdam 
te realiseren. Ze werden tegengewerkt omdat brandweer, 
politie en ambulance vrije doorgang moeten hebben (lees het 
bericht uit de Binnenkrant hieronder). Maar Sinterklaas gaat 
al 3 jaar zonder problemen door de Valkenburgerstraat. 
Tot genoegen van de vele bewoners aldaar. Van hen mag 
de Sint en zijn gevolg daar wel iedere dag doorheen. 
Ter verkleining van het plaatselijke stikstofprobleem.

De Groningse aan- en uitknop 
De laatste jaren heeft het aantal terrasverwarmers een enorme 
vlucht genomen en kun je op bijna elk Amsterdams terras 
verwarmd een drankje drinken. Echter, zijn, vooral doordeweeks, 
veel van die terrassen leeg, terwijl de verwarming wel de hele 
dag staat te loeien. Het raadslid Kat van D66 hoopt dat de 
horecaondernemers leren van hun collega’s in het hoge noorden. 
Kat: “In Groningen bepalen terrasbezoekers zelf of ze de heaters 
aan of uit willen en zijn ze uitgeschakeld als er niemand zit. 
Hiermee is er op de Groningse terrassen al 40% stroom bespaard.’’

Musicale Winteravonden aan de Amstel 

De Russische sterren, cellist Alexander Kniazev en violiste Alena 
Baeva, versieren en verleiden samen met andere geweldige musici 
tijdens dit festival, van 14 tot en met 23 december, in de Hermitage 
Amsterdam. Verder treden onder meer op:  Dana Zemtsov, Olga 
Pashchenko, Helena Basilova, Klára Würtz, Anna Azernikova, 
Alexander Buzlov en Evelina Vorontsova. Ook is er aandacht 
voor de theremin die 100 jaar geleden werd uitgevonden door de 
Russische wetenschapper Lev Theremin. Thorwald Jørgensen 
vertelt over en speelt op dit bijzondere instrument, het enige 
instrument dat bespeeld wordt zonder het aan te raken.
De 7e editie van dit festival, waarin voornamelijk Russische 
kamermuziek wordt uitgevoerd, heeft als thema Versieren en 
Verleiden: sprankelende kamermuziek die zich beweegt tussen 
liefdesspel, variaties en barokke ornamenten.

De Russische meestercellist Alexander Kniazev, die met Mstislav 
Rostropovich, Nikolai Lugansky, Yuri Bashmet, Boris Berezovsky 
en Vadim Repin speelde, werd 2e op het beroemde Tsjaikovski-
concours. Bovendien was hij musicus van het jaar 1999 in Rusland. 
Op 16 december speelt hij onder meer Sjostakovitsj samen met 
Klára Würtz in de Hermitage.
De eveneens Russische stervioliste Alena Baeva, protégée van 
Mstislav Rostropovich en Seiji Ozawa, won op 16 jarige leeftijd 
het Wieniawski-concours. Zij maakte kamermuziek met Martha 
Argerich, Yuri Bashmet, Nikolai Lugansky en Misha Maisky. 
Op zaterdag 14 december treedt zij op met onder andere Dana 
Zemtsov. Op zondag 15 december speelt onder meer Olga 
Paschenko op tafelpiano.
Er zijn nog veel meer concerten, lezingen, pop-up-concerten en een 
kindervoorstelling tijdens dit festival.

www.winteravondenaandeamstel.nl

Dankzij de Sint toch nog 
een autovrije zondag

Onder het motto ‘Voor een schone buurt’ diende Michel van 
Wijk vorig jaar een plan in voor gratis bezems aan bewoners en 
ondernemers. Via ‘De Stem van Centrum’ behaalde zijn initiatief 
meer dan honderd stemmen. 
Daarop besprak de Stadsdeelcommissie het voorstel en stelde een 
budget beschikbaar en liet duizend bezems produceren. 

De bezems worden uitgedeeld op tien verschillende uitgiftepunten 
in het centrum. Per persoon wordt één bezem verstrekt bij een van 
onderstaande uitgiftepunten, zolang de voorraad strekt.
De Boomsspijker Rechtboomssloot 52, Claverhuis Elandsgracht 
70, Tweede Uitleg Nieuwe Looierstraat 29.

Op 17 oktober, voor de vergadering van de Raadscommissie 
Algemene zaken waar de scenario’s voor de prostitutieramen 
besproken gingen worden, kwamen tientallen buurtbewoners en 
sympathisanten in de stopera bijeen. Stapels teksten uit de petitie 
werden overhandigd aan burgemeester Halsema en de raadsleden.
Stopdegekte gaat door. Wilt u ook bijdragen leveren aan een betere 
buurt, meld u aan: ikdoemee@stopdegekte.nl

In september hebben 450 studenten van de HvA/AMFI 
samen met bewoners 2 kilo roet geoogst in tunnels, 
van richels, hekken en muren. De Bewonersgroep 
Valkenburgerstraat bood op 21 november de raadsleden 
een ontbijt aan in het stadhuis met roetgekleurd servies ter 
aanmoediging voor een doortastend beleid ter verbetering 
van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stad. 
In dit project werkt de Bewonersgroep Valkenburgerstraat samen met 
de HvA/AMFI en het ontwerperscollectief Ser-vies; zij kregen steun 
van Milieudefensie en Tunnelbeheer Amsterdam en de croissants zijn 
aangeboden door de BiZ Knowledge Mile. 

08:15 - 09:00 uur Roetontbijt

 09:00 uur Aanvang commissievergadering

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...
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 24 februari 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
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Artacasa Kerkstraat 411

Pleinwachtershuisje Achtergracht t/o 11CTvM 2019

Expositie ‘Red’  30 november tot 13 januari 

ant 88Winter 2019

‘Amsterdam en de wereld’ 18 januari tot 18 februari 

www.artacasa.nl 

De Duif
7 december 20:15 uur UVA-Orkest J.PZN Sweelinck: Oorsprong 
Een orkest met 75 leden onder leiding van Konradin Herzog.

10 december 19:30 uur Paradiso presenteert: 
Rhiannon Giddens en Francesco Turrisi 

15 december 15:30 uur Winterconcert
Van Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio.

16 december 19:00 uur New European Ensemble en Under The 
Surface treden op tijdens het Culture Unlimited Festival

20 december 20:00 uur Shirma’s Christmas Gospel Sessions 
#Niksandersdanliefde

24 december 22:00 uur Kerstnachtviering

19 januari 16:00 uur Orgelconcert: Petra Veenswijk

Ik, Fonsa ten Velde (pianiste), ga weer huisconcerten geven. 
Het volgende concert is zondag 9 februari om 16.00 uur. 
Het wordt weer een reis door de muziek, van de barok naar 
het heden. Voor meer informatie kijk op 

www.muziekprinsengracht.nl

Speels monument 
KINDERVERZET Falckstraat
Beste Buren, 

Ons plantsoen op de Falckstraat ligt er niet meer echt 
florissant bij. Enkele buren bespraken al renovatie toen 
beeldend kunstenaar Merijn Bolink en schrijfster Mirjam 
Elias aanklopten over een hufterproof speels monument 
voor het Kinderverzet in de Tweede Wereldoorlog. 
Ons hele plantsoen zou ermee in één moeite door worden 
opgefleurd. Volwassenen hebben De Dokwerker, bij ons 
krijgen kinderen hun speelse monumentje dat ook refereert 
aan nu: kom eens op voor een gepest kind.

 
In de Tweede Wereldoorlog scheidde een muur in de 
Wilhelmina Catherinaschool Joodse en 
niet-Joodse schoolgenootjes. Mirjam 
Elias schreef hierover indringend in Het 
Verlaten Hotel, haar historische jeugdroman 
gebaseerd op de oorlogsherinneringen van 
Ronny, haar man fotograaf Ronald Sweering. 
Zijn ouders maakten van hun hotel Atlantic 
(nu Notting Hill) een broeinest van verzet. 
De voorloper van Het Parool werd er 
opgericht en het gay-blad Levensrecht.   

Met zijn kinderverzetsgroepje hield Ronny contact met 
vriendjes aan de achterkant. Ze zongen door de muur. 
Samen overwonnen ze de NSB-bende van ‘de Loje Dajes’ 
bij de achteruitgang, een steeg aan… de Falckstraat!
Voor het gedenkteken zijn diverse componenten uitgewerkt. 
Maar keuzes zijn nog niet gemaakt. 

De initiatiefneemster (haar plan wordt aanbevolen door het 
4-5 mei Comité) wil een monument waar de buurt (Mirjam 
woonde er 30 jaar) trots op kan zijn. 
Daarom richt zij zich samen met de kunstenaar eerst tot de 
buurtbewoners. Als blijkt dat er draagvlak is, gaan ze verder 
richting de gemeente en fondsen. 
Hierin is elk advies ook zeer welkom.  

kinderverzet@gmail.com

Inspraak Agenda Taxi
De taximarkt in Amsterdam verandert. De opkomst 
van online platforms maakt het steeds makkelijker om 
voor een taxi te kiezen. In veel situaties is de taxi een 
goede oplossing, maar aan de laagdrempeligheid zit ook 
een keerzijde. De leefbaarheid van de stad staat onder 
druk en er zijn sterke aanwijzingen van frauduleuze 
activiteiten in de taxibranche. Tegelijk hebben we hoge 
ambities als het gaat om een autoluwe en schone lucht.

Het huidige taxibeleid volstaat niet meer. De Agenda Taxi 
2020 - 2025 schetst het nieuwe taxibeleid. De komende 
jaren gaan we aan de slag met een stevig maatregelenpakket 
waarmee we werken aan betrouwbaar, veilig en bonafide 
taxivervoer dat bijdraagt aan een leefbare stad. Met als 
eindbeeld één Amsterdamse taximarkt met gelijke regels 
voor alle chauffeurs en bemiddelaars. Zodat de taxi in 
Amsterdam een veilig en betrouwbaar vervoersalternatief 
kan blijven voor Amsterdammers en bezoekers op 
momenten dat het openbaar vervoer, de fiets en/of lopen 
geen realistische optie zijn.

U kunt tot uiterlijk 17 januari uw mening geven over de 
Agenda Taxi 2020 - 2025 
- Via het online inspraakformulier
- Schriftelijk onder vermelding van:  ‘Inspraakreactie 
  beleidsvoornemen Agenda Taxi 2020 - 2025’. 
  Gemeente Amsterdam
  t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, Taxiteam
  Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
- Mailen naar taxiteam@amsterdam.nl.

Alle zienswijzen worden van een reactie voorzien in de 
Nota van Beantwoording en betrokken in het uiteindelijke 
voorstel. De planning is om de Agenda Taxi 2020 – 2025 in 
de zomer van 2020 te bespreken en vast te stellen. 
Degenen die gedurende de inspraakprocedure digitaal/
schriftelijk hebben gereageerd, krijgen daarover bericht.

www.amsterdam.nl/inspraak Wingerd kleurt de seizoenenMarqt verlaat taxistandplaats Rembrandtplein

Bewoners Weteringschans, nog even volhouden!

Lijnbaansgracht    nog niet winterklaar

De kersverse wethouder toerisme 
Victor Everhardt (D66) wil

de wegwijsborden en -zuilen
ontdoen van de bestemming: 

“Red Light District”
Om de Engelstalige bezoekers in 
verwarring te brengen wordt die 

tekst vervangen door: 
“Oude Kerk” of “Wallen”.



         4:  Je hebt al wat je zoekt.
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www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten

Hoorzitting reclame-MUPI t/o Amstel 190
Op 5 november werd het voetpad langs de Binnen-
Amstel geblokkeerd door een menigte met wel erg veel 
belangstelling voor de kolossale digitale reclamezuil.

Het waren overburen, die 24 uur per dag de voortdurend 
wisselende verlichte reclameboodschappen moeten 
verdragen, gemeente-ambtenaren en vertegenwoordigers 
van de reclamefirma, het wijkcentrum d’Oude Stadt en de 
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB).

Een half uur later vertrok de stoet naar de Stopera en begon 
de hoorzitting over 8 jaar extra vergunning voor dit object.
De bezwaarcommissie voelde eerst de woordvoerder van 
VvE Amstel 190 aan de tand: “Kunt u aantonen gemachtigd 
en statuair bevoegd te zijn in deze procedure op te treden?”
De hele VvE, voorzitter, secretaris, penningmeester en 
mede-bewoners/eigenaren, konden dat voluit beamen.
Zij waren nauw betrokken bij de recente herinrichting van 
de Amstel, maar zelfs in het definitief ontwerp was van een 
reclamezuil geen sprake. Juist dit prachtig stukje stadgezicht 
werd op het laatste moment onverwacht, dag en nacht, 
ontsierd. Eindelijk voor voetgangers een onbelemmerd pad 
langs de Amstel of opdringerige reclame verspert de weg. 

De VVAB pleitte voor tijds- en kostenbesparing door niet 
voor elke MUPI een apart bezwaartraject te volgen. 
De status ‘Wereld Ergoed’ en ‘Beschermd Stadsgezicht’ 
biedt immers ruim voldoende grond om alle 29 
vergunnings-verlengingen van dit soort reclame af te wijzen. 
Niet alleen voor deze bijzondere plek, maar evengoed voor 
Damrak, Munt, Koningsplein, Spui, Rembrandtplein, eic.
De vertegenwoordiger van JCDecaux vreesde inkomsten-
schade door reeds getekende contracten. De ambtenaren die 
bij de vergunningsverlening betrokken waren, wisten niet 
precies hoe het allemaal zat.

PS

IJsbaan en chalets op het Rembrandtplein
Kinderen kunnen via school gratis komen schaatsen. 
Overige stadsgenoten krijgen 50% korting op maandag 
en dinsdag. Open tot 7 januari van 8-24 uur en in het 
weekend en de Kerstvakantie tot 1 uur ‘s-nachts

De foodchalets (poffertjes, oliebollen, warme worsten, 
glühwein) maken dit jaar gebruik van hogere kwaliteit 
ingrediënten en gezondere bakoliën dan vorig jaar. En er is 
een kraam met gezond en betaalbaar aanbod voor kinderen. 
Een cadeaumarkt maakt dit jaar geen deel uit van de ijsbaan. 
Wel achtergrondmuziek van maximaal 75 decibel.

Daags voor de officiele opening op 15 november werden 
dak- en thuislozen van het Stoelenproject hier getracteerd 
door Frans en Danielle Stuy op een stevige maaltijd en 
hete chocola. Een deel van het bonte gezelschap bond de 
schaatsen onder en zwierde de baan over. Van amateur tot 
stuntman. Kortom een geweldige sfeer bij prima weer.

PS
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’Kerst is meer dan alleen…’ 
Op kerstavond organiseert de Amstelgemeente een 
kerstnachtdienst. In de sfeervolle kerk kunnen we genieten 
van mooie muziek, een prikkelend verhaal en goed 
gezelschap. Je bent welkom in de Amstelkerk vanaf 20:30 
en om 21:00 begint de dienst. 

www.amstelgemeente.nl

Amstelkerk
5 december 20:15 uur Tomoko Mukaiyama 
Met werk van Jean-Philippe Rameau en Steve Reich.

15 december 20:15 uur  Amstel Strijkers Ensemble 
Onder leiding van de jonge Zwitserse dirigent Konradin Herzog.
 
17 december 20:15 uur Erard Ensemble Kerst 
 
21 december 20:15 uur Les Goûts Réunis - The Royal Wind Music & 
RWM Academy Elf blokfluitisten met passie voor de Renaissance.

22 december 16:00 uur Vrienden van de kamermuziek Kerstconcert  
Pianokwartet van Brahms en pareltjes van Johann Sebastian Bach.  
In de pauze glühwein en kerstbrood.

22 december 20:15 uur Klassiek in Concert 
 
12 januari 15:00 uur Nieuwjaarsconcert Ensemble Chubritsa
Bulgaarse folkloreliederen en -muziek.
 
26 januari 16:00 uur Israëlische pianist Tomer Gewirtzman maakt 
deze middag zijn debuut in Nederland. In de pauze hummus en halva

www.stadsherstel.nl/cultuuragenda

Zef Hemel
Er is een fenomeen opgestaan en het heet Zef Hemel. 
Zef Hemel wil een entertainment area op de zuidas. 

Hij wil dat de toeristen daar bv drie dagen blijven logeren. 
Twee dagen brengen ze door in de hemel van de zuidas, 

daarna nog één dagje in de binnenstad. Dit zou volgens Zef 
Hemel de binnenstad ontlasten van de toeristendrukte. 
Hij zegt niet dat het aantal hotels in de binnenstad dan 

moeten minderen. Dus één keer in de drie dagen komen de 
toeristen van de zuidas naar het centrum. 

Dan zijn het er toch per saldo meer? Of ben ik nou gek? 
Houd hem in de gaten, het rekenwonder Zef Hemel.

(RB: Het hele plan lijkt me trouwens vrij onzinnig).

Ballenbak bij Nel

      Ice Bar
     Amstel 194
zorgt het hele jaar
    voor sneeuw

Stadsdorp 
Utrechtsestraat

De brug over de Reguliersgracht bij de Herengracht 
is op 20 november vernoemd naar ‘Tante Saar’. 

Sara Bacharach (1887-1982) was ruim zestig jaar 
bloemenverkoper op het Rembrandtplein.

Steigerdoek Herengracht zonder ordinaire reclame 

Bekendmaking
verleende omgevingsvergunning

Voor het aanbrengen van camera’s aan de Magere brug
 ten behoeve van de openbare veiligheid 
en het op afstand besturen van de brug, 

verzonden op 8 november 2019. 
OLO-nummer 4442817.

Grote verbouwing op til. Het goud verhuist alvast.
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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 88Winter 2019
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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.

Bij
de

Kerstboom
vrijdag 20 december 

van 16.00 tot 18.00 uur
Glühwein en Kerstbrood
Met een kort intermezzo 
waarin Ineke Swanevelt 

een kerstverhaal voorleest 
van J.L. Snijders

Nieuwjaarsreceptie
vrijdag 3 januari 

van 16.00 tot 18.00 uur

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

 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
 
 8 januari Niemand die het weet Vier kinderen in Tokyo worden 
door hun moeder in de steek gelaten. De twaalfjarige zoon moet 
voortaan voor zijn broer en zusjes zorgen. Een waargebeurd 
verhaal (2004). Regie Kore-Eda-Hirokaze

22 januari Ripley in zwaar weer De meestercrimineel Tom 
Ripley dreigt te worden ontmaskerd door een rijke Amerikaan. Hij 
zal tot het uiterste moeten gaan om uit handen van Scotland Yard 
te blijven  Met Barry Pepper. Regie Roger Spottiswoode 

 4 maart Opkomst en ondergang Naar het beroemde boek van 
Thomas Mann over een Duitse familie. Eerst een leven in weelde, 
dan een gevecht om te overleven. Vol actuele thema’s. 
Met onder anderen Fedja van Huêt, Regie Heinrich Breloer 

Film op zondag 
Zondag 9 en 16 februari  Jeugdsentiment 
De Victoriaanse familie Forsyte 
Het verhaal vertelt het leven van drie generaties. Onder een dikke 
laag goud en goede manieren voert ongeluk de boventoon. 
Regie Christopher Menaul & Dave Moore, Met Damian Lewis 
en Gina McKee. 
Zes afleveringen van 55 minten op de eerste zondag en zeven op 
de tweede, onderbroken door een lichte lunch. 
Aanvang 10.30. Opgeven vóór 27 januari. 
Toegang € 20,- voor de twee dagen. (Vooruit betalen) 

Maandagmiddag Muziekfilms
Weihnachts-oratorium van J.S. Bach, Kantaten 1-6. 
Dirigent Nikolaus Harnoncourt en de Tölzer Knaben (1981)
9 en 16 december van 13.30 tot 15.00 uur.

Portret van Richard Wagner
Met Richard Burton, Vanessa Redgrave, laszio Galffi, 
John Gielgud, Gemma Craven en Laurence Olivier, 
Regisseur Toni Palmer
Op vijf achtereenvolgende maandagen van 13.30 tot 15.45 uur, 
te beginnen op 13 januari. Toegang € 3,00 per keer

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

11 december Mysterie bij de jonge Rembrandt: a cold case
Gerda van Ham, kunsthistorica Rembrandt schilderde het 
Leidse Historiestuk. Wat hij heeft uitgebeeld was tot nu toe 
een raadsel. Deskundigen zijn het niet eens. Een tafereel uit de 
Bijbel? Mythologie? Oudheid? Tijdens de lezing wordt het raadsel 
opgelost!

15 januari Klimaatmaatregelen, waarom eigenlijk?
Johan Sliggers, ex-themacoördinator Verzuring, Ministerie 
van Milieu Vragen van deze middag: Klimaatverandering, een 
probleem of niet? Fossiele brandstoffen de wereld uit? Waarom 
niet? Waarom wel? Hoe klimaatvriendelijk zijn grote spelers als 
ABP en Shell? En wat kunt u zelf doen?

29 januari De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Marca Schrap, chemicus/toxitoloog Horeca, boerderijen, haven 
van Rotterdam, kermis, supermarkten, festivals, slachterijen, een 
greep uit het werkveld van de NVWA. Waar houdt deze inspectie 
toezicht op? Hoe werkt dat in de praktijk? Wat zijn de taken, 
verantwoordelijkheden en werkzaamheden?

12 februari Amsterdamse grachten, hoe werkt het water?
Maarten Ouboter, Waternet en Waterhebeer Amsterdam 
De grachten zijn onderdeel van de Rijndelta en een schakel in de 
verbinding tussen achterland en zee. Hoe stroomt het water door 
het grachtennetwerk? En welke kwaliteit heeft het? Het heden in 
het licht van het verleden.

26 februari Meedenken met J.L. Heldring
Hugo Arlman, journalist en schrijver Heldring was de laatste 
hoofdredacteur van de NRC, tot de fusie met het Handelsblad 
in 1970. Daarna columnist van NRC Handelsblad. Zijn columns 
waren niet bedoeld om zijn lezers te overtuigen, ‘waar het op 
aankomt is de mensen tot nadenken te zetten.’

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

nog 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

10 januari t/m 12 februari
Voor de kachel

Ieke Spiekman schildert met olieverf in een realistische stijl, 
maar niet speciaal naar de werkelijkheid

Opening vrijdag 10 januari van 16.30 tot 18.30 

14 februari t/m 25 maart
Robert Brandes ziet Amersfoort

Als lid van de Amersfoortse kunstvereniging De Ploegh 
exposeerde hij deze aquarellen in 1995 

onder de titel Amsterdam ziet Amersfoort.
Opening vrijdag 14 februari van 16.30 tot 18.30

SPONSORSBinnenk ant 88 Winter 2019

Vaak denken we bij verlies aan doodgaan. Als mantelzorger 
kun je echter ook te maken krijgen met verlies en rouw 
terwijl je partner, kind, ouder of andere naaste in leven is. 

Bijvoorbeeld omdat je naaste steeds zieker wordt en/of minder 
kan, wanneer het contact en de relatie met je naaste verandert 
(bijvoorbeeld als gevolg van dementie, niet-aangeboren 
hersenletsel, een psychiatrische aandoening, een beperking). 
Hoe (h)erken je dit proces en hoe geef je het een plek in je leven? 

Als je partner of je moeder dementeert verandert de relatie. 
De identiteit brokkelt af, herinneringen vervagen, het leven van 
alledag kent vele hindernissen. Als partner raak je langzaam je 
maatje kwijt. Als kind draaien de rollen om: je moeder heeft 
zorg nodig. De wederkerigheid verdwijnt: je bent blij met een 
glimlach, als er iets goed gaat. De ander kan jou niet meer de steun 
bieden die zo vanzelfsprekend was, gesprekken worden steeds 
spaarzamer. Je raakt de ander kwijt. Hoe geef je dat een plek? 
Welke gevoelens en gedachten roept het bij je op? 

Kun je er met anderen over praten, kun je het delen?

Bij een praktijkondersteuner van de huisarts, een casemanager 
dementie of een mantelzorgconsulent kunt u terecht voor een 
gesprek (https://mantelzorgamsterdam.nl/). 

Markant biedt zo nu en dan middagen aan over Levend Verlies 
(www.markant.org/agenda/levend-verlies-bij-mantelzorgen/).

Ook is het mogelijk maandelijks aan te schuiven bij de Mantelzorg 
Ontmoetingen voor informatie en advies, het ontmoeten van 
andere mantelzorgers of voor het delen in uw ervaring en 
deskundigheid rondom mantelzorg. De Mantelzorg Ontmoetingen 
zijn op de eerste vrijdag van de maand van 11.00 – 12.30 uur in 
Huis van de Buurt Het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Rogier Willems (06-4702 3327) 
Dian Mekkes  (06-4702 3554)

mantelzorgconsulenten Centram

Ondersteuning bij Levend verlies
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         5:  Je bent van de goddelijke, zuivere Natuur, net als iedereen.

LEIDSE / WETERING Binnenk

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

Max Euweplein

Stadsdorp Weteringplus: 
vol activiteiten de winter in.

Het gaat goed met het Stadsdorp

Op vrijdag 13 december organiseert het Stadsdorp 
Weteringplus weer de halfjaarlijkse buurtmaaltijd: gezellig 
bijkletsen met buurtgenoten uit de Noorderbuurt, Den 
Texbuurt en de Weteringbuurt onder genot van een heerlijke 
(vegetarische) maaltijd: informatie uitwisselen en samen 
nadenken over nieuwe initiatieven. 
Een mix die inmiddels staat als een huis. 

De stretching yoga, lees-, wandel-, film- en dansclubs lopen 
goed. De nieuwe fietsclub heeft op 10 november een eerste 
zonovergoten tocht gemaakt. De iPad cursus is weer goed 
bezocht en zal weer een vervolg krijgen. 
Het “digitaal” trefpunt blijkt erg nuttig te zijn. 
Deelnemers ontmoeten elke eerste vrijdag van de maand 
om 13:30 uur in de Tweede Uitleg om samen problemen op 
te lossen. Daarnaast worden belangrijke thema’s behandeld 
zoals veilig internetten in publieke ruimten.
De burenhulplijn biedt hand en spandiensten 
aan buurtbewoners die even omhoog zitten. 
Themabijeenkomsten over “langer thuis wonen” en 
“veiligheid om - en in de eigen woning” krijgen een vervolg.

Veel oudere stadsdorpsgenoten worstelen met de vraag 
of zij hun woning moeten aanpassen of voorbereidingen 
moeten treffen om te verhuizen. Vorig jaar heeft het 
stadsdorp daarover een aantal bijeenkomsten georganiseerd. 
Bij voldoende belangstelling organiseren we een vervolg, 
waarbij we ook zouden kunnen ingaan op nieuwe plannen 
van de gemeente op het gebied van ouderenhuisvesting.

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

CTvM 2019

Amsterdam in gesprek, Vijzelstraat 32
Elke eerste en derde zondag van de maand worden spraakmakende 
gasten geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse 
geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in historisch 
perspectief geplaatst. Aanvang 15.00 uur, de toegang is gratis.

Zondag 15 december - Modern perspectives: Exil-fotografen in 
Amsterdam tijdens het interbellum
Met Flip Bool (kunst- en fotohistoricus)

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/

CinéMax (filmmiddag)
zaterdag 7 december van 14.00 tot 16.30 uur

Bobby Fischer zoals we hem graag herinneren!
Op deze filmmiddag willen we Bobby Fischer tonen zoals we 

hem het liefste herinneren: een jonge, knappe, weergaloze 
schaker die in zijn eentje de Russische hegemonie in het schaken 

wist te doorbreken. 

14.00 – 15.00 uur: enkele korte filmpjes van de jonge Fischer
In aanloop op ‘de match van de Eeuw’ is Bobby in 1972 diverse 
keren op de Amerikaanse TV geweest en kwam daarin gevat en 
ontspannen over. De veel lachende Fischer in de Dick Cavett-
show is een must voor elke Fischer-fan! Daarnaast nog enkele 

andere filmpjes van Bobby uit deze periode.

15.00 – 16.30 uur: Bobby Fischer against the world (2011)
Een fraaie documentaire van Liz Garbus, die een zorgvuldig 
beeld schetst van de levensloop van Bobby. Veel authentieke 

beelden en met medewerking van diverse mensen uit de directe 
omgeving van Fischer. 

Toegang is gratis!         b

Max Euweplein 30a    b
www.maxeuwe.nl        b
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Beurs van Bijzondere Uitgevers 2019
Zondag 8 December 13:00 - 17:00 uur. Entree 4 euro

Op de Beurs van Bijzondere Uitgevers, in alle zalen van Paradiso, 
verkopen circa honderd uitgevers uit Nederland en België hun 
nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-
fictie en beeldende kunsten. 

De bijdrage van deze specialistische uitgevers aan het 
Nederlandstalige boekenaanbod is weliswaar relatief klein maar 
kwalitatief zeer hoogwaardig; elke belangrijke Nederlandse auteur 
heeft in de loop van zijn of haar loopbaan bij deze uitgeverijen 
gepubliceerd. 

www.beursbijzondereuitgevers.nl

Jubileum Amsterdam Pipe Museum !
De collectie van het Amsterdam Pipe Museum bestaat dit jaar 
precies 50 jaar. Deze collectie pijpen – die loopt van 500 v.Chr. 
tot heden – is opgebouwd door één enkele verzamelaar. 
.
Don Duco startte vijftig jaar geleden zijn verzameling. Toen 
nog met bodemvondsten uit de Amsterdamse binnenstad. Maar 
even goed waren deze pijpenkoppen restanten van ruim 300 jaar 
geschiedenis. Inmiddels volgt hij de antiekhandel in Parijs en 
etnografische veilingen in New York om topstukken te traceren en 
aan te kopen. In 50 jaar is zo een collectie ontstaan die behalve een 
absolute niche ook een zeer waardevol geheel is. Het Amsterdam 
Pipe Museum is momenteel de enige hoeder van dit bijna vergeten 
stukje cultureel erfgoed.
Op de bel-etage, boven de pijpenwinkel in het souterrain, is 
een ware schat tentoongesteld, een overzicht van 25 eeuwen 
rookcultuur. De oudste vanzelfsprekend uit de streek waar de 
tabak haar oorsprong vindt: Zuid-Amerika. De meest wonderlijke 
vormen en materialen kom je tegen. Wie kan bedenken dat de 
stamhoofden in Kameroen pijpen hebben waar een kilo tabak 
in past? Of dat er chique pijpen bestaan gemaakt van agaat met 
zilveren deksel? Niet verwonderlijk dat bezoekers uit de hele 
wereld juist de Prinsengracht opzoeken voor dit unieke museum.

Kerstsfeer
In het kader van het jubileum zullen de vrijwilligers van het 
museum in de museumzaal op de bel-etage van het huis binnenkort 

in kerstsfeer omtoveren. Niet eerder bood het museum zo’n 
warme ambiance. Altijd al heeft het huis een fraaie historische 
uitstraling, met de grote kussenkast - even oud als het huis zelf - 
en een achttiende-eeuws kabinet onder de Venetiaanse kroon die 
u van buitenaf kunt zien. Neem deze winter de gelegenheid het 
Amsterdam Pipe Museum te bezoeken, gratis met de museumkaart. 
Speciale actie voor u als lezer van de Binnenkrant krijgt u uw 
kaartje voor de halve prijs. Presentje van het jarige museum!

Amsterdam Pipe Museum, Prinsengracht 488 
open ma. t/m za. 12-18 uur.

We willen meer groen in het straatbeeld. De gemeente heeft daar een creatieve 
oplossing voor gevonden; de Groene Halte. In samenwerking met JCDecaux en 
Sempergreen wordt een proef gedaan op het Weteringcircuit met een tramhalte, 
uitgerust met echte planten. Voorzien van een groen dak en een groene wand, 
draagt de halte bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en biodiversiteit en 
helpt ook tegen wateroverlast. De halte krijgt een eigen irrigatiesysteem, wat 
aangevuld wordt met regenwater. De halte wordt naar verwachting in januari 
geplaatst. Ook een halte het Marnixplein krijgtdan een groen dak. 
Als de haltes goed functioneren, worden meer haltes op de Binnenring voorzien 
van groen, van Haarlemmerplein tot de Czaar Peterstraat. 
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Proef met groene tramhaltes op de Binnenring

Dit terras werd steeds groter en groter, maar klachten over 
doorloopruimte werden door de gemeente niet serieus 
genomen. Toen bleek het terras niet eens op de horeca-kaart 
te staan. Geen vergunning? Dat wilden we gaan uitzoeken. 
Café de Bazel vroeg in mei 2016 een exploitatievergunning 
met terras aan. Op die aanvraag is nog niet beslist, omdat er 
eerst verbouwd moest worden om aan de wettelijke eisen te 
voldoen. Voorlopig zou de exploitatie gedoogd worden. 

De situatie is onlangs opnieuw bekeken, het terras wordt 
per 8 november 2019 niet meer gedoogd. Wat wij overigens 
helemaal over het hoofd hadden gezien (en de gemeente 
ook?) was het terrassenplan van oktober 2016 voor de 
Vijzelstraat. Dat stelt dat er 3 meter obstakelvrije loopruimte 
moet zijn. Tel de stoeptegels,10×30 cm is?                      LB

Stadsarchief
Depot Amsterdam Noord
De volledig energieneutrale archiefbewaarplaats aan de 
Internetstraat in Amsterdam Noord, waar de archieven van 
na 1811 worden bewaard, vormt een uitbreiding van de 
depots van het Stadsarchief Amsterdam in gebouw De Bazel 
aan de Vijzelstraat. Daar blijft het publiek welkom voor 
onderzoek, tentoonstellingen, evenementen en cursussen. 
De nieuwe bewaarplaats biedt met een vloeroppervlakte van 
2.665 vierkante meter ruimte aan 45 strekkende kilometer 
aan archief.

22 november 2019
Vijzelstraat
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Op vilten voeten 
sluipt de herfst 
van boom 
naar struik  
verminkt
door de stalen taal 
van een ijdele zomer.

In blad vernietigd
de nesten verdwenen 
zonder jager of prooi
in leegte 
verschenen  
is het stil
rond het steile gras 
het gulden kruid.  

Zonder schuilplaats
vlucht ik
ver van hier 
waar juffers slapen 
en 
alleen 
de winter zal waken.

(  Winterwake  )

Erica Lastdrager

         6:  Religie heeft spiritualiteit nodig; spiritualiteit heeft geen religie nodig.

LEIDSE / WETERINGBinnenk

Werkzaamheden Vijzelstraat
Het omleggen van kabels en leidingen begon chaotisch.
De diverse nutsbedrijven zaten elkaar en het overige 
verkeer behoorlijk in de weg. De ondernemersvereniging 
schreef een brandbrief, want vele klanten bleven weg. 

Snel schakelde de gemeente verkeersregelaars in, de 
stoplichten weer aan en maande de aannemers niet lukraak 
overal wild te parkeren. 

Fase 2 - januari 2020 t/m zomer 2021
Vanaf 1 januari is de Vijzelstraat tussen Muntplein en 
Herengracht afgesloten voor gemotoriseerd verkeer richting  
zuiden. Vanaf 6 januari neemt de tram 18 maanden een 
andere route.We vernieuwen het tramspoor. Ook beginnen 
we met het vernieuwen van de bruggen. Daarnaast beginnen 
we met het opnieuw bestraten en asfalteren en het plaatsen 
van nieuw straatmeubilair.

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

Contact omgevingsmanager Terry van Dijk 
terry.van.dijk@amsterdam.nl, 06-5151 8852.

www.amsterdam.nl/rodeloper

Weteringschans West en 
Museumbrug

Informatiebijeenkomst 15 januari 
Start presentatie 19.30 uur, 

inloop vanaf 19.00 uur
Barlaeus Gymnasium, 

Weteringschans 29-31, aula op 2e etage

Vijzelgrachtgarage
De bouw staat gepland voor 2020. 

De geschatte bouwtijd is 1 jaar.

Herinrichting Kerkstraat
De uitvoering start in de 2e helft van 2020 

en zal ongeveer 2 jaar duren.
www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat

Openbare ruimte omgeving 
Vijzelstraat

Verbeteringen in Wetering- en Noorderbuurt
Binnenkort een voorstel 

met gelegenheid tot inspraakWeteringcircuit
Info Rogier Edens

r.edens@am ster dam.nl
06 2292 0631

ant 88 Winter 2019

Kleine-Gartmanplantsoen
Eind 2019 start het ontgraven. Dit duurt 
ongeveer vier maanden. Daarna start de 
inrichting van de stalling. De verwachting 
is dat de stalling begin 2021 open kan.

Begin 2020 gaan we verder met de 
definitieve inrichting van het Kleine-
Gartmanplantsoen. Voorjaar 2020 staan de 
eerste bomen en banken op het plantsoen. 
Elke eerste donderdag van de maand is er 
een inloop-spreekuur 16.00 - 17.00 uur 
Vondelstraat 11 E 

 www.amsterdam.nl/leidseplein

De Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
(KAVB)meldde bij de Autoriteit Consument en Markt 
misstanden bij de verkoop van tulpenbollen op de 
Bloemen Singel. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is 
van structurele misleiding van consumenten. Slechts 
1% van de bollen komt tot bloei en geen één tulp komt 
overeen met de foto op de verpakking.

Ilse Griek, bestuurder stadsdeel Centrum: “De gemeente 
Amsterdam maakt zich zorgen over de misleiding van 
consumenten en het schadelijke effect dat dit heeft op het 
imago van de Bloemenmarkt en het imago van Amsterdam. 
Ik vind het belangrijk dat er eerlijke handel plaatsvindt en 
dat ondernemers hun verkoopbeloftes aan Amsterdammers 
en aan bezoekers waarmaken.”

René le Clercq, algemeen voorzitter KAVB: “De misleiding 
met tulpenbollen in Amsterdam en Lisse is een structureel 
probleem dat al zeker 20 jaar bestaat. Miljoenen toeristen 
en dagjesmensen zijn hier jaarlijks de dupe van. De tulp is 
ons nationale symbool en de bollensector is belangrijk voor 
de Nederlandse economie. Wij vinden het zeer kwalijk dat 
oplichters structureel consumenten misleiden en het imago 
van de bollensector schade toebrengen. Ik verwacht dan ook 
dat de ACM snel actie onderneemt.”
 
Wethouder Kees van der Zwet van Lisse: “Als Lisse zijn 
we het centrum van de bloembollenstreek. De bloembollen 
zijn ons cultureel erfgoed. Dan kan het toch niet zo zijn 
dat producten worden verkocht die helemaal niet tot bloei 
komen.”

De Amsterdammers zijn echter al vele jaren op de hoogte 
van deze zwendel. Zelfs de tulpenmanie van rond 1630 
ligt nog vers in het geheugen. Zij kennen wel betrouwbare 
adressen voor al het groen, planten, kruid en bloemen.

Buurtbewoner: “De plantenmarkt op het Amstelveld is top. 
Laten we daar zuinig op zijn. Zodra daar toeristisch meuk 
verkocht wordt, gaat die markt naar de gallemiezen”.

Ook op dagen zonder markt weten onze buurtgenoten tal 
van bonafide bloemenstallen en plantenzaken te vinden. 
Alleen al in de Kerkstraat is keuze uit drie toppers. 
In de Utrechtsestraat op de bruggen ‘Rembrandt Bloemen’ 
en ‘Had je me maar’, aan het Spui, hoek Kalverstraat, 
de bloemenkraam ‘Het Lievertje’, of bij ‘Julien’ in de 
Gasthuismolensteeg 7 wordt je niet genept.

Kerkstraat 161

Kerkstraat 151Kerkstraat 408
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Nationale Tulpendag
zaterdag 18 januari vanaf 13:00 uur

Tulpenpluktuin op de Dam
sluit je aan in de lange wachtrij,

kies 20 tulpen, en maak zo promotie

voor onze internationale bollencultuur 

De machtige conifeer 
bij Carl Denig aan het 
Weteringsluisje draagt 
elk seizoen 
fris Kerstgroen 

Treurwilg & tuinierplezier
In de Kruidenpluktuin bij 
het 1e Weteringplantsoen 

is vrijdagmiddag
altijd wel wat te doen.

Bus hal te s  Leid s eplein
We onderzoeken de mogelijkheden voor 
definitieve haltes voor de buslijnen 347, 
357 en 397. Op het vernieuwde autoluwe 
Leidseplein is daarvoor geen ruimte meer. 

Tot 2025 nemen de streekbussen overdag 
in beide richtingen de route vanaf de 
Appeltjesmarkt, over de Nassaukade en 
Stadhouderskade via de Hobbemastraat, 
Paulus Potterstraat en Van Baerlestraat. 

Con tact Armando Kiwiet, 06 3085 1435 
bus hal te s leid s eplein@am ster dam.nl

Paleis van justitie gezien vanaf de Lange Leidsedwarsstraat
Ruim 100 buurtbewoners bezochten 24 september de informatie-avond over de hotelplannen.
De vergunning was nog niet rond (er lopen 20 zienswijzen) maar de presentatie was vorstelijk.

Het rijksmonument zou, afgezien van enkele verhogingen, puntgaaf gerestaureerd worden.
Grootste knelpunt is A: het bouwverkeer en B: de bevoorrading zodra het hotel open gaat.



         7:  Je bent van nature geneigd om te slagen - bij alles wat je doet.
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DE MEEZINGERS
Elke woensdagavond wordt er in Café de II Prinsen 
gezongen door iedereen die maar binnenstapt. 

Er zijn bundels met teksten, dus niemand staat met z’n mond 
vol tanden. Er is geen verdeling in artiesten en publiek, er is 
alleen muzikale saamhorigheid. En er is voor elk wat wils: 
veel populaire Nederlandse liedjes, Amsterdam-nummers 
en Engelse popliedjes, maar ook repertoire in het Frans, 
Spaans, Duits en Italiaans en setjes met country, folk, gospel 
en strijdliederen.  In de bundels staan meer dan duizend 
liedjes, dus vervelen gaat het nooit. 

Deze meezingavonden bestaan inmiddels al vijfentwintig 
jaar! Jos de Rooij (de Troubadour van Noord) zette deze 
avonden op poten in de vroege jaren negentig in een café op 
de Zeedijk. Toen hij in 2016 plotseling overleed, nam zijn 
broer Ton de Rooij, eveneens een begenadigd accordeonist, 
het stokje over. Hij verzorgt nog steeds de muzikale 
ondersteuning van de meezingers. Na wat omzwervingen 
zijn de meezingavonden een paar jaar geleden neergestreken 
in café De II Prinsen, hoek Prinsengracht/Prinsenstraat. 

De drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening, maar er is 
altijd wat lekkers bij, om het nog gezelliger te maken.

www.demeezingers.com

Gregoriana Amsterdam heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering 
van het Gregoriaans op basis van de oudst bewaarde handschriften. 
De Gregoriaanse Vespers volgen het patroon dat Benedictus van 
Nursia (480-547) in zijn ‘Regel voor monniken’ heeft vastgelegd. 

De Vespers volgen de liturgische kalender, maar wij zingen 
ook gezangen die op de thematiek van die kalender aansluiten 
uit andere tradities als het Ambrosiaans, Oud Romeins en 
Mozarabisch.                                           www.gregoriana.nl

zaterdag 18 en zondag 19 januari vanaf 11:30 uur

Op deze 34e editie treden circa 140 koren op, die uit het 
hele land komen. Amateurzangers van alle leeftijden komen 
naar Paradiso om te laten horen dat zingen hun passie is. 
Zij brengen een divers repertoire ten gehore: van swingende 
popnummers tot renaissance muziek en van wereldmuziek 
tot jazz. Alle koren krijgen 15 minuten om te zorgen voor 
kippenvel of een brok in de keel bij het publiek.

Entree 3 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis.

www.paradisokorendagen.nl

Jarenlang was Yvonne Mandigers jurylid bij het 
Eurosong Travestieval. Velen zongen wel een aardige 
noot maar Yvonne vond dat dat wel beter kon en besloot 
een zangschool te beginnen gericht op travestieten en 
transgenders. Als leslokaal mag ze daarvoor de dragshowbar 
De Lellebel, Utrechtsestraat 4, gebruiken.

Er worden elke dinsdagavond van 19:30 tot 21:00 uur 
toonladders gezongen, ademhalings- en houdingsoefeningen 
gedaan en gewerkt aan song en presentatie. 
Na de les gaat de karaoke aan en kan iedereen het zojuist 
geleerde in de praktijk brengen! 

yvonnemandigers50@gmail.com

www.hoofdstadkoor.nl 

Gregoriaanse Vespers in de Papegaai, Kalverstraat 58 (Drie kwartier voor God) elke derde zaterdag 15:00 - 15:45 uur
Nieuwe zangers welkom!                                   1 december, 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni

www.toeters-en-bellen.nl

www.liefdesnacht.nl

www.septetotriolosdos.com

Ook in wijkcentrum d’Oude Stadt klonken tijdens 
de 24 uur Striptekendag 2019 helende klanken op 
Nepalese schalen van Witek Bazylow

Onze zangpauze-koor piano blijft langer beschikbaar voor 
iedereen in de AH/Blokker/Fietsenmaker-passage bij de 
Stadhouderskade. Levende muziek geneest en maakt blij.
Open van 08:00 tot 21:30 uur. Laten je klanken horen.

Marijke van Iperen, zang,
en Jamie O`Callaghan,
viool, zorgden voor muziek 
tijdens de maandelijkse 
Healthy Pleasures avonden 
van Vidari Koster en 
Corina Teunissen van Manen

Henk Geurtsen stemt piano Sweelinckpassage

Kleur*Plaats in d’Oude Stadt

Paradiso Korendagen 



         8:  Jij overkomt het leven;  Niet het leven overkomt jou.

13Binnenk

Thuis in d’Oude Stadt (deel 7)
Lange tijd was een groot deel van de Geldersekade een 
tamelijk rommelige plek met vooral prostitutie.
De jongste restaurerende instelling in Amsterdam, 
Stadsgoed N.V., heeft de meeste van de 
prostitutiepanden opgekocht. De buurt kent sinds 
1911 vooral Chinese bedrijvigheid. Ondernemer en 
vastgoedeigenaar Kin-Ping Dun heeft in deze buurt 
zijn wortels en had daarom acht panden aan de 
Geldersekade gekocht om er een Chinees hotel te 
vestigen. Om dat te realiseren kocht hij ook panden in 
de Elleboogsteeg en één aan de Zeedijk

Pas na een lange juridische strijd van elf jaar, een 
hoop getouwtrek en veel vergaderen wordt één van de 
grootste restauratieprojecten van dit moment nu dan 
eindelijk uitgevoerd en over ongeveer twee maanden 
opgeleverd. Het wordt hotel Geldersekade, dat dus 
wordt ondergebracht in een aantal historische pakhuizen 
en een klein stukje nieuwbouw.  Al met al gaat het om 
Geldersekade 20 t/m 36, Elleboogsteeg 8-18 en Zeedijk 
37. Dat er alsnog toestemming werd gegeven moet voor 
initiatiefnemer Kin-Ping Dun en de N.V. Zeedijk, die er 
ook bij is betrokken, een hele opluchting zijn geweest.

Het project staat onder leiding van de bekende architect 
André Van Stigt, die met zijn bureau al zoveel projecten in 
de oude stad heeft gerealiseerd. Een vleugje Sjanghai aan 
de Geldersekade met 81 kamers moet het worden. 
Op de begane grond komt een galerie met Aziatische kunst 
en Aziatische kunstenaars worden uitgenodigd om gebruik 
te maken van een studio annex atelier. 

De ingang van het hotel ligt aan dus de Zeedijk en dat 
maakt het mogelijk om de afgesloten Elleboogsteeg weer 
voor publiek te openen. Jarenlang was de smalle steeg 
een gribus en ging op slot om drugsoverlast tegen te gaan. 
Het slot kan er straks vanaf en de steeg wordt publiek 
toegankelijk. Op nummer 12 is een bijzondere gevelsteen 
met het jaartal 1690 te zien en de afbeelding van een 
walvis. Vermoedelijk hebben hier veel walvisvaarders 
gewoond. De gevelsteen is alvast met veel monumentale 
zorg schoongemaakt, aangeheeld en gepolychromeerd 
door Jan Hilbers in samenwerking met de Vereniging 
Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen. 

Een aannemersbedrijf uit Armenhuizen is momenteel 
hard aan het werk om het hotel begin volgend jaar te 
kunnen openen. Wat meteen opvalt, is dat de aannemer 
tijdelijk twee bouwketen op dekschuiten in de gracht heeft 
geplaatst. Architect Van Stigt noemt dat “bouwen vanuit 
het water”. Heel slim en eigenlijk zou bevoorrading van de 
stad ook weer vaker via het water moeten worden gedaan.

Een spectaculair onderdeel van deze opmerkelijke 
restauratie/nieuwbouw is de plaatsing van twee originele 
halsgevels. Twee van de gerestaureerde panden bestonden 
namelijk uit slechts een onderstuk van twee bouwlagen. 
Op de Monumentenwerf aan de Santoriniweg 27 in 
Amsterdam West waren nog toppen beschikbaar om de 
panden compleet te maken. 
Het is zo mooi gedaan 
dat nauwelijks is te zien 
dat hier sprake is van een 
herplaatsing. 
De geveltoppen zijn 
restanten van sloop uit een 
periode van krotopruiming 
in het recente verleden. 
Er zijn in het verleden reeds 135 toppen herplaatst en nu 
liggen er nog ‘slechts’ 14 te wachten op een herplaatsing. 

Met het zorgvuldig herplaatsen van geveltoppen is dit 
stukje van de Geldersekade met veel aandacht voor 
d’Oude Stadt onder handen genomen, totale kosten 
ongeveer 10 miljoen euro. Behalve naar de historische, 
is er ook naar de emotionele waarde van dit oud stukje 
stad gekeken. Niet voor niets heet deze buurt: Chinatown. 
Voor Kin-Ping Dun was dat een belangrijke aanleiding 
om dit project juist op deze plek te realiseren. De rechter 
heeft uiteindelijk alle bezwaren opzij geschoven en 
de Geldersekade zal er alleen maar van opknappen. 
De musealisering van deze werelderfgoedstad  gaat 
onverminderd door.

© Hans Tulleners, 
Schrijver, journalist/monumentenzorger

ant 88 Winter 2019

Venetië een oase voor de oren
Een paar avonden, gezeten op een plein met toch wel een zestal 
restaurantjes met terrassen viel het ons op dat er alleen een bijna 
aangenaam zacht geroesemoes klonk.
Niemand verhief zijn stem er boven uit. Wij realiseerden ons dat 
wij zelf ook zacht zaten te praten. Een top sfeertje.
In onze hotel kamer met open ramen hoorde je geen enkel geluid. 
Het was oorverdovend stil. Midden in het oude centrum.
Waar waren de dronken en/of gedrogeerde toeristen, de bachelors 
party’s of zomaar lawaai makende jonge lui?
Die gaan niet naar Venetië. De 80.000 toeristen komen voor 
cultuur en de schoonheid van de stad. Ze laten de stad ook letterlijk 
schoon. Nergens rommel op de grond. Zeer opvallend.
Al tientallen jaren roepen we: “We moeten niet Venetië achterna!“.
Nou …. …doe mij maar Venetië.

KM

Bommen op de Blauwburgwal
Het was een hele zoektocht. Toch hebben we nabestaanden 
gevonden van alle 44 mensen, die op 11 mei 1940 door de  
Duitse bommen op de Blauwburgwal zijn omgekomen; van 
naaste tot heel verre familie. Allen worden uitgenodigd voor de 
onthulling van de gedenksteen ter nagedachtenis van deze 44 
slachtoffers.

Bij het bombardement zijn ook 79 mensen gewond geraakt. Zij 
zijn in het Binnengasthuis (63), Wilhelmina Gasthuis (15) en 
Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis (1) behandeld. We hebben 
verwanten gevonden van een aantal van hen. De zoektocht 
is moeilijk door de huidige privacywetgeving. Toch wil het 
Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal familieleden van de 
overige gewonden opsporen om ook hen uit te nodigen voor de 
onthulling. Als u gehoord hebt dat een familielid gewond is op de 
Blauwburgwal, laat het ons dan weten, buurtkrant7@gmail.com; 
wij zullen u ook uitnodigen. 

Het valt op dat de meeste families nog steeds in en om Amsterdam, 
van Zaandam tot Almere, wonen. We hebben ook nabestaanden 
gevonden van de GGD-arts, dokter B.P. Bieseman, die vlak om de 
hoek op het Singel woonde en als eerste de slachtoffers medische 
hulp heeft gegeven.
In de afgelopen maanden hebben we opmerkelijke verhalen over 
doden, gewonden en getuigen gehoord. Over dokter Bieseman 
bijvoorbeeld. Hij heeft van 1942 tot 1944 op Java in een 
jappenkamp voor militairen gezeten; toen hij op een Japans Hell 
Ship van Soerabaja naar Nagasaki vervoerd werd, is zijn schip 
getorpedeerd en is hij verdronken. Zijn vrouw en twee kinderen 
zaten in een jappenkamp voor burgers, na de oorlog zijn ze naar 
Australië geëmigreerd. 
Het is een ereplicht voor het Buurtinitiatief Herdenking 
Blauwburgwal om de gedenksteen voor deze mensen te plaatsen. 
Hopelijk is de onthulling op 11 mei 2020, om vijf voor elf.

Fred Geukes Foppen

Oosterkerk-concerten
 3 december 20:00 uur Fluitiste Beatrice Miniaci en pianist Pieter 
Bogaert spelen muziek van o.a. Debussy, Dutilleux, Fauré & 
Poulenc. Gratis/vrijwillige bijdrage

 4 december 12:30 uur Lunchconcert – Sweelinck Kamerkoor
met een internationaal kerstprogramma. Gratis/vrijwillige bijdrage

 7 december 15:00 uur St. Thomas the Apostle Gospel Choir & 
Band. Gratis/vrijwillige bijdrage

 8 december 16:00 uur Winterconcert door Camerata Oude Kerk
muziek van Jan Pzn. Sweelinck, Orlando di Lasso, Francesco 
Guerrero, Tomas Luis de Victoria. Gratis/vrijwillige bijdrage

11 december 20:00 uur J.S. Bach en de modernen
Gratis/vrijwillige bijdrage

14 december 20:15 uur Utrechtse Studenten Cantorij
A boy was born Toegangsprijs: €9,50/€15,-

20 december 20:00 uur Kerstconcert door Muziekgezelschap 
Wittenburg, Eilandenkoor & Vierwindenkoor. 
Gratis/vrijwillige bijdrage

22 december 15:00 uur Zingen voor je Leven
onderdeel van het landelijk netwerk van Kanker in Beeld.
Toegangsprijs: €2,50

 1 januari 12:00 uur Traditioneel Nieuwjaarsconcert 
door familie ‘t Hart. Gratis/vrijwillige bijdrage

 7 januari 20:00 uur Jong Talent – Ozaandu muzikale 
samensmelting van een hoboïst en een fluitist uit Catalonië. 
Gratis/vrijwillige bijdrage

19 januari 12:00 uur Countertenor Sytse Buwalda en pianist 
Steven Faber vertolken de Winterreise van Franz Schubert. 
Gratis/vrijwillige bijdrage

24 januari 14:30 uur De Roemeense fluitist Bogdan Preda en 
Amerikaanse gitarist Paul Sessoms nemen je mee. 
Vrijwillige bijdrage

16 februari 12:00 uur Concert met Luke Starkey (theorbo, luit en 
gitaar) en Irene Sorozabal (mezzosopraan en blokfluit). 
Gratis/vrijwillige bijdrage

21 februari 14:30 uur De Poolse violiste Karina Sosnowska en 
pianiste Joanna Rotberg spelen populaire muziek. 
Gratis/vrijwillige bijdrage

www.oosterkerk-amsterdam.nl/

Foto: Peter Vermeulen

Voor een luisterend oor en een
goed gesprek per telefoon, 24/7
0900-0767   &   020-6757575 

www.deluisterlijn.nl/
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www.goedvoorsenioren.nl

Lunchconcerten
Iedere 2e dinsdag van de 
maand van 12:00 en 12:30 
uur bespelen studenten van 
het Conservatorium in de 
Waalse Kerk het Müller-orgel. 
De toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage is 
welkom.

Walenpleintje157/159

www.dewaalsekerk.nl



         9:  Orde, genezing en liefde weerleggen elk moment van chaos, pijn en angst.

BUURT ZES

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

14 Binnenk

Met Kerst voor de deur viert 

Stadsdorp Gracht en Straatjes 
(ruwweg postcodes 1016 en 1017), 

dat dit buurtinitiatief al zes jaar goed functioneert. 
Met de Kerstborrel in het Pulitzer Hotel wordt een 

actief jaar met een groeiend ledental afgesloten. 

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

Op de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl zie je 
hoeveel activiteiten we samen ondernemen. 
Maandelijks wordt er gewandeld, samen gegeten in de 
Doffer, geborreld, gezongen en bezoeken we musea in de 
buurt. We gaan naar lunchvoorstellingen en de film, hebben 
2 leesclubs en velen zien elkaar buiten het Stadsdorp ook.

Ben je benieuwd? Kom eens naar de maandelijkse 
buurtborrel op de 1e woensdag van de maand in café 
Luxembourg en leer buurtbewoners kennen. 
Kom een actieve bijdrage leveren en meld je aan via:

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 

SpuiCTvM 2019
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 werkzaamheden Nieuwezijds

Fietsparkeer-rel bij Arti et Amicitiae
 
Op 28 oktober was de opening van de tentoonstelling 
Brasa mi ori/ Groet me met… in Arti en Amicitiae aan 
het Rokin. Deze mooie expositie samengesteld door 
en oa uit de collectie van A&A leden Myra Winter en 
Carl Haarnack laat werk zien van kunstenaars met een 
Surinaams/Nederlandse achtergrond. 

En dat was hoogtijd. Gastkok Nellie Bakboord was 
verantwoordelijk voor een verrukkelijke surinaamse 
maaltijd. Waarvan het prachtig gemixte gezelschap nog 
zat uit te buiken toen er de mededeling kwam dat wie z’n 
fiets wilde redden naar buiten moest. Daar was de dienst 
handhaving bezig met een veegactie tegen foutgeparkeerde 
fietsen. Ondanks een gesprekje van een wijkraadslid van 
Wijkcentrum d’Oude Stadt met de heren van handhaving dat 
er voor zorgde dat er een gedoogmoment ontstond, 
was  juist op deze avond van verbroedering iedereen 
verbroederd in het redden van zijn/haar fiets. Een te vroeg 
einde van een avond met een diversiteit aan bezoekers. 
Sinds de oprichting van Arti 180 jaar geleden en de fiets als 
hét vervoermiddel voor Amsterdam mochten er al fietsen 
voor de deur geplaatst worden.                                   GvO

De Messiah van Händel
Door Plantagekoor en Vocaal Ensemble Amadeus

Ireen van Bijnen, sopraan; David Cohen, alt; 
André Cruz, tenor; Yonathan van den Brink, bas.

Dirigent Bert ‘t Hart
Zondag 22 december 14.30, Engelse Kerk, Begijnhof

 € 25 ; in voorverkoop € 20, - ; Kinderen tot 12 jaar gratis 
www.plantagekoor.nl; www.ercadam.nl

Waar te Eten
Het zal iedere binnenstad bewoner wel bekend 
voorkomen. Omringd door allerhande eettentjes, 
restaurants en eetcafes maar waar moet je nou toch die 
ene verjaardag vieren, koffie doen met een vriendin die 
je al lang niet gezien hebt of dat verloren familielid uit 
het buitenland trakteren op een goede maaltijd. 

Het is een vraag die mij als kok in ieder geval regelmatig 
gesteld wordt. Mijn standaard reactie in deze is “aan de 
overkant bij The Seafoodbar” en nog nooit is iemand 
ontevreden verhaal komen halen. 
Lunch, diner, grote trek of alleen een Gin tonic met oesters 
en ook voor een kleiner budget kunt u hier terecht. 
Het publiek is al net zo gevarieerd als de kaart van jong tot 
oud van buurtgenoot tot toerist. Dit alles is natuurlijk leuk 
en aardig maar we gaan voor het eten (en ook de wijn). 
Laat me u een voorbeeld geven.
28 september was het burendag. De Seafoodbar organiseert 
dan een burenbrunch voor haar buren. Bij binnenkomst 
worden we onthaald op o.a. bubbels en oesters. Heerlijk 
brood met boter. Daarna volgt bisque zo verrukkelijk dat 
de hele tafel stil is. Vervolgens komt er een schotel met oa. 
King krabpoten, garnalen in verschillende soorten, warm 
en koud gerookte zalm, tonijnsalade zelfs noordzeekrab 
ontbreekt niet, glaasje wijn erbij en iedereen blij. 

Dit is niet het enige dat zij voor de buren doen. 
Als je in een bepaalde straal van het restaurant woont kun je 
een penning krijgen waarmee je voorrang krijgt op een tafel 
en een oester bij binnenkomst.
En is er dan geen nadeel hoor ik u denken. Nou ja als je 
het een nadeel wil noemen je moet natuurlijk wel van 
vis houden. Voor degenen die niet van vis houden zal ik 
de volgende keer een ander pareltje voor de hongerige 
binnenstad bewoner bespreken

Esther Heijster

Het andere plein
Met de boekenmarkt op vrijdag, Waterstones, Atheneum 
en American Book Center wordt het ook wel het 
boekenplein genoemd. Op zondag is er de kunstmarkt. 
In het Maagdenhuis zetelt de top van de UvA. 

Door de dakplatanen waan je je op een mooie dag bijna in 
zuid Europa. Men zou bijna denken kwalitatief een ander 
plein dan de andere meer bekende pleinen in de stad. Helaas 
is dit schijn. Op de dagen dat er geen markt is dient het 
als gratis parkeerplaats voor vrachtwagens waarvan de 
de chauffeur nu die toch in het centrum is nog even een 
kadootje moet kopen of die ff geen zin heeft om zich in de 
gekte van het verkeer te storten. Ook is het sinds kort de 
plek om je huisraad te dumpen want waarom zou je niet 
je oude meuk neerzetten op de plek waar een ondernemer 
zijn afval plaatst voor de door hem betaalde particuliere 
reinigingsdienst. 

De gemeente heeft het aangemerkt als stiltegebied maar daar 
hoef je je als straatartiest toch niet aan te houden. 
En als gemeente kun je dan toch prima toestemming geven 
voor deze of gene demonstratie die allesbehalve stil is. 
Wat te denken van de koetsen met zoals dat gaat paarden die 
hier wachten tot hun passagiers klaar zijn met eten. 
En vervolgens op een van de heetste dagen van het jaar 
doen wat paarden zoal doen waardoor het een week naar een 
manege geroken heeft. Dan zou ik nog bijna de drommen 
toeristen die door hun gids al dan niet met fiets en al hiernaar 
toe gedreven worden om te wachten tot er plaats voor ze is 
op het Begijnhof. Tijdens de avonden en nachten is het een 
komen en gaan van dealers, fietsendieven en wildplassers.
U begrijpt ik heb het over het Spui. 

Qua omvang staat het niet in vergelijking aan het Leidse- 
of het Rembrandtplein ook is er veel minder horeca dan 
bijvoorbeeld de Nieuwmarkt. Geen toerist zal ooit als ie 
thuiskomt gevraagd worden of ie het Spui gezien heeft. 
Het Spui op zich is geen bestemmingspunt maar een 
doorgangsplein. Helaas heeft dit tot gevolg dat het op 
niemands netvlies staat waardoor het ongeveer onmogelijk 
is om handhaving te krijgen. 
De standaardreactie na een mor/sia melding is dat er 
niemand beschikbaar is of dat het geen prioriteit heeft. 
Op deze manier gaat de kwaliteit van het plein achteruit, 
neemt de betrokkenheid van bewoners af en neemt de 
overlast en criminaliteit toe met als gevolg dat het straks 
om de verkeerde reden op iedereens netvlies staat.  

EH

7 december - 8 maart

Claverhuis Elandsgracht 70

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 10 januari 17:00 - 19:00 uur

Solo Expositie
Tot en met 6 december toont Sylvia Willink werk bij 

Artspace van Arti et Amicitiae, Rokin 11
Haar korte filmpjes over het leven van Carel Willink zijn te 

zien op www.youtube.com/watch?v=lTOBGkAQwzQ



                    10:  Je hart volgen is de beste manier om anderen te helpen.                                                          www.tut.com
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Winter in de tuin
Tja wat te schrijven over winter in de tuin. Veel fysiek 
werk valt er deze tijd van het jaar niet te doen. Als het 
goed is zijn de fruitbomen en druif al gesnoeid, doet u 
dat anders in ieder geval voor de sapstroom weer op 
gang komt. Dan is het eigenlijk alleen maar wachten op 
het voorjaar. 

Als u vorstgevoelige planten heeft zoals stamrozen of 
camelias is het goed om de weersvoorspellingen in de gaten 
te houden. Bij de camelia volstaat het meestal om een deken 
of wat bubblewrap om de plant te binden. De roos vraagt 
iets meer gerichte aandacht daar is het belangrijk dat u het 
entpunt (een stamroos van kwaliteit heeft altijd 3 entpunten) 
met bijvoorbeeld wat stro en een plastic zakje isolleert. 
Zodra er plastic bij komt kijken is het wel belangrijk deze 
te verwijderen zodra de vorst voorbij is. Anders kan hier 
condensatievocht ontstaan met schimmels tot gevolg en dan 
is de remedie erger dan de kwaal. 

En bij hevige sneeuwval (zal het nog eens komen?) houdt 
u dan de takken van uw struiken en bomen in de gaten en 
schudt de sneeuw eraf als ze onder het gewicht dreigen te 
bezwijken. Wanneer u dan toch de kou trotseert en de tuin 
inloopt, ruik dan even aan die winterbloeiende daphne, 
hazelaar of viburnum het zal u verbazen hoe sterk zij ruiken. 

Mocht u het met de tuin bezig zijn missen dan zijn er tal van 
tijdschriften, boeken en websites waar u inspiratie op kunt 
doen tot die eerste mooie dagen waar de tuin u roept om 
weer goed voorbereid aan de slag te  gaan.                     

EH

Het paard achter de wagen spannen
Op een dakje onder mijn slaap- en huiskamer ramen 
heeft het restaurant op de begane grond een vreemde 
doos (ongeveer 50/80/20) geplaatst die 24/7 lawaai maakt. 
Het is een brom /gezoem dat door alles heen dringt. 
Ook door de dubbele beglazing. 

Op mijn verzoek aan de gemeente verschenen er vrij snel 2 
heren met meetapparatuur. De doos blijkt 5 decibel boven de 
gepermitteerde 50 decibel geluid te produceren. Het kan nog 
een tijdje duren voor er iets aan zou gaan gebeuren zeiden 
de heren. Ze zouden het wel ook aan Bouw en Woningzorg 
doorgeven want die instantie gaat over de vergunningen van 
zulke dozen en het ding bleek er onvergund en dus illegaal 
te staan. Verder niets meer over gehoord.

Conclusie: die 2 heren komen een illegaal apparaat testen, 
gaan daar rapport van opmaken en wie weet wat nog meer.... 
terwijl het ding illegaal is en dus per omgaande verwijderd 
had moeten worden. 
Plus een boete voor degeen die het geplaatst heeft.

KM

Het huidige verkeersbeleid neemt onverantwoorde 
risico’s met de fundering van rijksmonumenten. Een 
groot aantal toegangs- en uitvalswegen worden autoluw 
gemaakt of helemaal afgesloten. Daaronder Damrak, 
Nieuwezijds Voorburgwal, Prins Hendrikkade, Rozengracht, 
Marnixstraat en Singel.  Als direct gevolg ontstaat er een 
sterke verkeersconcentratie op de overblijvende grachten 
(geschatte toename bedraagt 500% per etmaal en acht- tot 
tienvoudige verkeersdruk tijdens spits- en uitgaanstijden). 
Mede doordat de kademuren na tientallen jaren achterstallig 
onderhoud ‘code oranje’ zijn, ontstaan er grote en 
onverzekerbare risico’s voor de eigenaars.

We overwegen om de belangen van bewoners te coördineren 
bij funderingsschade, die aannemelijk een gevolg is van 
achterstalligheid aan kademuren gevolgd door vermijdbaar 
sterke toename van de verkeersdruk.

Twee archiefstukken van belang voor VVE’s:

www.k16.nl/werkgroep/Brief_kademuren.pdf 
Dijksma over toestand kademuren, met plattegrond, juni 2019

www.k16.nl/werkgroep/memo_19-09-2019.pdf 
Bewoners aan Micha Mos over funderingsrisico

Werkgroep fundering
drs. M.P.M. van de Ven (vz.)

Ingezonden brief
-----------------------------------------------------------------------

Corruptie, 
een groot grijs gebied
Verbijsterend hoe vaak “de Nederlandse 
overheid” bakzeil moet halen bij juridische 
procedures in principiële zaken. Rechtbank, 
Raad van State, het Europese Parlement en het 
Europese Hof. De gevolgen raken ons allemaal.

Is dit het gevolg van naïviteit, domheid, gebrek 
aan visie, vriendjespolitiek of politiek gewin op de 
korte termijn? Gewoon zwabberpolitiek? Vaak gaat 
corruptie om heel andere belangen dan persoonlijk 
financieel gewin. Soms kun je niet polderen, en 
niet ‘iedereen’ te vriend houden, maar moet je 
als politicus grote lijnen uitzetten en een een 
veelomvattende visie ontwikkelen die verder reikt 
dan 4 jaar of 1 peperduur metrolijntje. 

Neem dan Parijs: een integrale visie op de stad en 
omringende gemeenten met omvangrijke projecten 
zoals o.a. het stadsvernieuwingsproject GPRU 
(Grand Projet de Renouvellement Urbain). 
Diesels zijn niet meer welkom in Parijs vanaf 2024! 
Hier de gotspe dat de gemeente alle ondernemers 
zeer ter wille is met peperduur “gratis” kadeherstel, 
terwijl huiseigenaren zelf moeten opdraaien voor de 
schade die de zware diesels aan hun fundamenten 
veroorzaken!

Intussen moeten wij ons bezig houden met talloze 
postzegelplannetjes. Ons laten koeieneren door de 
hordes schaamteloos onbeschofte toeristen. 
Tot ver buiten de Wallen. 
Politici die zich steeds weer een oor laten aannaaien 
door machtige en gehaaide lobbygroepen. 
Politici die bijvoorbeeld niet doorhadden dat een 
vrijstelling voor één ijszaak zou leiden tot een 
ongebreideld aantal ijswaffelzaken en dies wat meer 
zij. En zich daarover (alweer!) niet goed hebben 
laten adviseren door juristen!

Kenmerkend voor het slechte politieke gedrag: 
het pulsvissen. De Nederlandse overheid hielp 
40% van de vissers aan een vergunning, terwijl 
Europa een kleinschalig experiment van slechts 
5% had toegestaan. Deze politieke gunsten hielpen 
uiteindelijk de vissers van de regen in de drup! 
Terwijl verreweg de meeste Europese landen 
veel kleinschaliger vissen dan de Nederlandse 
visindustrie met hun varende visfabrieken. 
Dat zet kwaad bloed!

Tom Poes verzin een list! 

Zoiets is ook aan de gang bij boerenbedrijven. 
Nederlandse boeren hebben elk bijna 2 keer zoveel 
land als gemiddelde Europese boeren. 
Het PAS (Programma Aanpassing Stikstof), 
neergesabeld door de Raad van State. 
De regering had weer eens een trucje bedacht om 
(grote) ondernemers ter wille te zijn ten koste van 
de Parijse akkoorden, door henzelf getekend. 
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

Corruptie is complex en veelomvattend. Wij zijn er 
allemaal op enig moment de dupe van: Groningen. 
Cijfergesjoemel bij grote projecten, alles om ze er 
maar door te krijgen. Het delegeren van allerlei 
sociale (emotionele) zaken naar lagere overheden 
met een beduidend lager budget, zoals jeugdzorg. 
Zijn ze er daar in “Den Haag” vanaf. Het afknijpen 
van woningbouwverenigingen terwijl private, 
commerciële verhuurders met hun hogere huren en 
winsten niets extra’s hoeven bij te dragen! Afbraak 
van politie en justitie. Journalisten vastzetten. 
De ‘omgangsvormen’ van de Belastingdienst jegens 
ouders en kinderopvang. Het is bijna dagelijks 
nieuws: de overheid die doof is voor tegengeluiden 
en die vervolgens in de Rechtbank de kous op haar 
kop krijgt. 

Wij burgers hebben er last van! Regering, wilt u ècht 
dat burgers vertrouwen hebben in de politiek? 
Start dan vandáág met het opbouwen van wat u in 
het afgelopen decennium hebt afgebroken.
Veiligheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, rust!

Amsterdammeren
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Spuistraat 19 oktober: ‘Stoet’ met dermate zware lage dreunende 
bassen dat de ramen het dreigden te begeven! 

Geen ADE, maar een lawaaidemonstratie van ADEV 
(Amsterdam Danst Ergens Voor)  

De tocht begon met één minuut stilte op de Dam.

Singel nabij de Gasthuismolensteeg. Bouwvallig, maar wel diervriendelijk en vrolijk groen.

Waarom op de stoep? Die is er toch voor voetgangers! 
Zelfs zonder kinderwagen kun je er niet achter langs. 

We hebben de wijkagent gewaarschuwd. 
Hij heeft ‘actie’ ondernomen, zonder enig resultaat.’

Bewoners van de Keizersgracht hebben de ‘werkgroep fundering’ opgericht, 
omdat de verkeersdruk op de grachten schikbarend toeneemt. 

Ga naar: www.oudestadt.nl/nachtrust/  
of mail naar: nachtrust@oudestadt.nl



Avontuurlijk aan de wandel? Draai je af en toe om. De terugweg is zo makkelijker  terug te vinden.                                                    Dakota advies
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Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer    14 020

• 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 

Of via de app 
verbeterdebuurt.nl 
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Wel graag de

Huren met kuren
Ruim 900 Amsterdammers reageerden 
op een vraag van AT5 en De Balie over 
achterstallig onder-houd in huurwoningen. 
Dat leverde een stapeling van gebreken 
op uit alle delen van de stad. De meeste 
klachten gaan over tocht, geluidsoverlast, 
scheuren, schimmel en houtrot. 
Ook zijn er zorgen over de afhandeling van 
klachten en de gezondheidsrisico’s. 
De uitkomsten zeggen niets over de hele 
stad, maar laten wel zien dat een grote groep 
Amsterdammers zich zorgen maakt en 
overlast heeft.

De resultaten werden op 23 september 
gepresenteerd tijdens de eerste bijeenkomst 
‘Huren met Kuren’ in De Balie. Tijdens 
de avond spraken onder andere Evert 
Bartlema van !WOON en raadsleden van 
verschillende gemeenteraadsfracties over de 
staat van de huizen in Amsterdam.
De meeste huurders klagen over meerdere 
gebreken. Deze leiden tot stress, onrust en 
onzekerheid. Ruim 300 mensen geven aan 
dat de gebreken schadelijk zijn voor de 
gezondheid en bijna evenveel zeggen dat het 
gebrek erger wordt of steeds terug komt. 
Zes op de tien bewoners meldden dat 
de verhuurder geen gehoor geeft op de 
klachtenmelding. Vaak gehoord: een 
opzichter komt langs en laat daarna niets 
meer van zich horen. Soms wordt de 
oplossing bij de bewoner zelf gelegd. 
Een op de tien huurders wil of durft geen 
melding te doen uit angst voor slechte 
relatie met de verhuurder.

Klachten worden soms knullig verholpen. 
De enquête geeft voorbeelden van een 
aannemer die een asbestpijp op zolder 
doormidden zaagde. Waarop ze van een 
door haarzelf ingeschakeld asbestbedrijf 
het advies kreeg die zolder niet meer te 
betreden. Een andere aannemer schilderde 
de ramen dicht, waardoor die niet meer 
open gingen en ze kreeg het advies “de 
douchemuren niet te nat te maken”, om de 
schimmel op de buitenmuur te beperken.

Heeft u klachten over uw woning, neem dan 
contact op met !WOON. Samen met u kan 
bekeken worden wat de beste actie is om de 
gebreken verholpen te krijgen. 

Huurster gedwongen tot Airbnb
Medewerkers van !WOON kijken niet 
snel meer ergens van op, maar laatst in het 
Centrum was er verbazing over een wel heel 
aparte bepaling in een huurcontract. 

Het contract verplicht de huurster namelijk 
haar woning via Airbnb te verhuren. 
Als de vakantiegangers arriveren, moet zij 
haar woning tijdelijk verlaten en kan zij 
gebruik maken van een andere woning in 
het Centrum. Het beheer van de advertentie 
en de verplichte melding bij de gemeente is 
voor rekening van huurster. De opbrengsten 
van de vakantieverhuur verdwijnen echter in 
de zak van de verhuurder. 
Wel is het zo dat er over de dagen dat de 
woning Airbnb verhuurd is, er geen huur 
betaald hoeft te worden. 

Het blijkt om een tijdelijk huurcontract te 
gaan, waar huurster graag vanaf wil. 
Haar verhuurder beweerde echter dat de 
volledige twee jaar volgemaakt moeten 
worden. Met steun in de rug van !WOON 
heeft huurster de opzegging doorgezet en 
is inmiddels verhuisd. Ook ambtenaren van 
de gemeente Amsterdam waren not amused 
over deze verhuurconstructie en hebben een 
onder-zoek ingesteld. 

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

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

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert 
ze een tijdveiling, waarbij men niet betaalt met 
geld, maar met tijd. Wie mee doet maakt kans 
op onder meer een gesigneerde Ajaxbal en een 
overnachting in het Conservatorium Hotel. 

Het unieke evenement is - na aanmelding - gratis 
toegankelijk voor alle Amsterdammers en vindt 
plaats in de Beurs van Berlage.

Op het feest is naast de tijdveiling veel te 
beleven. Cabaret van Kasper van Kooten, muziek 

van zanger Sjors van der Panne, geluksprofessor 
Meike Bartels legt uit waar je gelukkig van wordt 
en Soundos El Ahmadi leidt als gastvrouw de 
middag in goede banen. 

Ook reeds actieve vrijwilligers die niet zoveel 
tijd over hebben kunnen zich aanmelden. 
Zij maken in de aparte vrijwilligersloterij 
kans op diverse items en cadeaus die ook door 
Amsterdamse bedrijven zijn geschonken. 

Aanmelden via: www.vca.nu/jouw-tijd-is-goud

De eerste enige echte unieke Amsterdamse tijdveiling
Op zaterdag 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, viert Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam haar 30e verjaardag in de Beurs van Berlage van 14:15 tot 18:15 uur 


