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Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes

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 vier buurten:

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

                                     Hou je handpalmen in de zon, zo neem je meer vitamine D op.                      -Healthy Pleasures-

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Vanwege de corona-risico’s is het wijkcentrum minder vaak 
open dan voorheen. Wel op dinsdag t/m donderdag van 
13.30-17.00 uur. Respecteer daarbij de 1,5 meter afstand. 
Kom niet binnen als u koorts of verkoudheidsklachten hebt. 
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon. 
Voicemail wordt altijd beantwoord.
Vanaf half juni kunnen weer bijeenkomsten plaatsvinden 
tot 6 personen. Met inachtneming van ons protocol ter 
voorkoming van (corona)besmetting.

Vooraf reserveren moet. Daarvoor kunt u mailen naar:

 wijkcentrum@oudestadt.nl 

  2 -  3 Groot Waterloo
  4 -  5 Groen plus
  6 -  7 Amstelveldbuurt
10 - 11 Leidse/Wetering
12 - 13 Corona plus
14 - 15 Buurt Zes

K l e u r * P l a a t s
Voor de buurt in d’Oude Stadt

Ons Aai Amsterdam Initiatief (voor hergebruiken van materialen 
en delen van ervaringsdeskundigheid) moet wachten op nieuwe 
tijden. Ook het Mah Jong spelen vervalt voorlopig en de 
maandelijkse Healthy Pleasures beginnen pas weer in de herfst. 
Mogelijk kan dan alsnog Jan Mouws, de bijzondere boomkweker 
van Natura Plants, een lezing komen geven.

De Kleur*Plaats Inloop is op gepaste afstand: 
Dinsdag 15-17 uur: Schilderen, knutselen, puzzelen en 
mogelijkheden verzamelen voor een lieve aaibare stad. 
Nieuw is hulp bij brieven schrijven om antwoord te krijgen over 
onduidelijke zaken zoals de 5e generatie straling.

1ste Vrijdag van de maand, 20:30 uur: op groot scherm kennis 
maken met o.a. Mireille Mettes, Wim Hof, Shefali Tsabary, Jim 
Kwik, Anita Moorjani, Vandana Shiva, Byron Katie, Ramtha.

Actieplan Stad in Balans
Een groep bewonersorganisaties ( d’Oude Stadt, Wij-Amsterdam, Stop de Gekte, Mokum Reclaimed en Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) hebben een Actieplan Stad in Balans opgesteld. Hiermee doen zij 
concrete en samenhangende voorstellen om de balans in de binnenstad van Amsterdam te herstellen. 
Een aantal maatregelen uit het plan:
• tuig geen vergunningstelsel voor vakantieverhuur op, maar
  respecteer bestaande rechterlijke uitspraken en handhaaf 
  op integraal verbod op vakantieverhuur en illegale hotels
• dring openingstijden terrassen, natte horeca (cafés en 
  clubs) en sekstheaters door de week en in weekenden terug
• maak coffeeshops alleen toegankelijk voor Nederlandse
   ingezetenen, niet voor toeristen
• reduceer het aantal muziekfestivals in de openbare ruimte
   en pas regels voor geluidsnormen in duurzame zin aan
• verbied pretparkactiviteiten in de openbare ruimte zoals 

   bierfietsen, waterfietsen, segways, splash tours
• verhoog de toeristenbelastingen fors en zet de opbrengst 
   als doelbelasting gericht in voor intensivering van 
   handhaving
• houd de stad schoon en handhaaf op overtredingen bij
   aanbieden vuil, ook van Amsterdammers
• verplaats seksindustrie van de wallen naar een aangewezen
   hotel
• screen ondernemers via Bibob
• handhaaf op terrasoppervlakte en reclameborden op straat

Inhoud 
Zomernummer

Leven is het 
meervoud van lef

Loesje

www.lsabewoners.nl/download-invulprotocol-buurthuizen-ontmoetingsplekken/



2 Groot Waterloo

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag 11 juni & 9 juli
20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Juni   1 Kinderrechten, 5 , 13 , 20 Zonnewende, 21 , Vader, 25 Drakenboot, 28 ,      Juli    1 Keti Koti, 5 , 5 Guru Purnima, 

CTvM 2018

Portugese synagoge, Mr. Visserplein

Vanaf maandag 15 juni gaat Huis De Pinto 
weer open voor publiek. 
Op doordeweekse dagen en op zaterdag zijn de leeszaal 
en het ontmoetingscentrum weer toegankelijk. 
Voorlopig nog even met aangepaste openingstijden. 

Vanzelfsprekend is de inrichting en het gebruik van de 
ruimtes in overeenstemming met de richtlijnen van het 
RIVM. Bezoekers zullen bij binnenkomst blij verrast zijn 
met de muurschildering van Job Koelewijn die herinnert 
aan het vijfjarig bestaan van Huis De Pinto vorig jaar.  

Buurtbewoners kunnen weer een plekje vinden aan de 
leestafels met kranten en tijdschriften of gebruik maken 
van de werkplekken. Het is nu ook goed toeven in de kleine 
beschutte binnentuin. Ook de ruilbibliotheek - boeken halen 
en brengen - gaat open. Of kom gewoon voor een kopje 
koffie of thee.

Half juni komt ook de programmering langzaam weer op 
gang. Mogelijk in samenwerking met andere culturele 
instellingen in de omgeving om de capaciteit te vergroten, 
zodat meer mensen kunnen meegenieten, bijvoorbeeld door 
films of evenementen te streamen. Houd de website van 
huisdepinto.nl in de gaten voor meer nieuws! 

Anno nu werken er zo’n kleine 70 vrijwilligers als gastheer 
of gastvrouw, floormanager of programmabegeleider, 
publiciteitsmedewerker of achter de schermen in de 
programmaraad. We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
enthousiaste medewerkers! Loop eens binnen of stuur een 
berichtje naar vrijwilligers@huisdepinto.nl
  
Tot ziens! 

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

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

maandag t/m vrijdag van 13:30 tot 17:00 
en zaterdag van 13:30 tot 17:00 uur 

https://huisdepinto.nl/ 

Binnenk ant 90  Zomer 2020

Digitale hygiëne
Beeldbellen, groepsbellen, elektronisch vergaderen, 
digitale conferenties en webinars. De meesten van ons 
krijgen hiermee te maken nu we elkaar niet meer fysiek 
kunnen ontmoeten. Maar het installeren van apps 
brengt de nodige gevaren met zich mee.

Zelfs onze overheid adviseert om de app voor NL-Alert te 
verwijderen want er zitten minstens 2 lekken in. Als je alles 
maar installeert wat anderen je aanbevelen, of je proberen 
aan te praten omdat ze het zelf gebruiken: niet doen! Het is 
het beste om eerst zelf onderzoek te doen naar de voor- en 
nadelen van deze zogenaamd onmisbare apps. De meeste 
apps nemen niet zoveel ruimte in op je telefoon dus anderen 
kunnen zich ook aan jóu aanpassen en de app van jóuw 
voorkeur installeren. Dan zijn zij ook beter beveiligd.

Een belangrijk Nederlandse startpunt is Bits of Freedom 
(BoF), een onafhankelijke stichting die al ruim twintig 
jaar bestaat. BoF onderzoekt zaken op het gebied van 
internetvrijheid en privacy. Op hun site vind je de resultaten 
van hun onderzoek en kun je kijken welke oplossing jou het 
meest aanspreekt. En zoek op de naam van de app met de 
veilige zoekmachine DuckDuckGo, dan vind je op internet 
informatie over veiligheid en privacy van die app. 

Datadief Facebook
Signal lijkt veel op Whatsapp en je kunt er bijna hetzelfde 
mee zoals het opzetten van een groepsapp. Maar het is veel 
beter beveiligd en je gegevens komen niet in handen van 
datadief Facebook. Je kunt het op alle types smartphones 
installeren. Onlangs sprak ik via Signal met mijn zus 
in Australië en de kwaliteit was uitstekend. Bellen en 
beeldbellen op Signal kun je met één persoon. Wil je met 
meer mensen tegelijk beeldbellen, dan is Jitsi nu de veiligste 
optie. BoF heeft bij “actueel” een lijst met alle bel-apps met 
hun vóór- en nadelen.  

Een ander advies is om regelmatig te kijken op de site van 
de Fraudehelpdesk om op de hoogte te blijven van alle 
vormen van digitale oplichting. Mij probeerden ze voor 
2.000 dollar af te persen met een heel oud wachtwoord van 
Linkedin. Linkedin is jaren geleden gehackt.

www.bitsoffreedom.nl/actueel
www.fraudehelpdesk.nl

APD
Binnenkort verschijnen Corona-apps van de Rijksoverheid en de 

WHO. Mogelijk gebaseerd op software van Google of Apple, 
die je data gaan koppelen aan alles wat ze al van je weten. 

Voorlopig is de OLVG-app het veiligst.

?

Museumhaven

Goed doorspoelen

K l e u r  ’t   z e l f   i n

Kaapje ‘s-Gravenhekje

Bomen bij Blauwbrug

Achterom Foeliestraat



3
11 Kwakoe, 13 , 20 , 27 , 30 Offer  Augustus    1 Canal Parade, 3  , 11 , 12 Perseïden, Sail, 15 Melati,  19 , 22 Ganesh, 25 , 

Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind juni een 
definitief besluit over het ‘Kader Buitenreclame’.
Reclame woekert alom: op bill-boards, mupi’s, zuilen, 
lantaarnpalen, schermen langs snelwegen, radio, TV, 
perrons, in bus, trein, brievenbus en postvak. 
Wat levert het de gemeenschap op en tot hoever laten we het 
stadsschoon en de verkeersveiligheid verprutsen.
De VPRO maakte een verhelderende reportage over hoe 
burgers, soms met ongekend succes, reclame bestrijden:

www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/26-04-2020/VPWON_1310206
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ARCAM mag binnenkort weer open! 
We vieren de (her)opening met de fototentoonstelling 

Am I an Ornament? te zien vanaf dinsdag 9 juni 
in ons paviljoen aan de Prins Hendrikkade.

WIJ, INWONERS VAN AMSTERDAM, CONSTATEREN
NU veel minder autoverkeer en schonere lucht

- het college wil met de ‘Agenda Autoluw’ alleen in rustige straten
  30km/u invoeren, NU zijn plots heel veel straten rustig
- snelheidsduivels scheuren NU in lege straten met motoren 
  en auto’s
- de maximumsnelheid kan en moet NU goed omlaag
- stoepen en fietspaden zijn NU al te krap door de 1,5 meterregel. 
  Meer ruimte is nodig om elkaar veilig te kunnen passeren.
- grote steden in de EU nemen daarom NU maatregelen. 
  Amsterdam doet niets.
- bij maximaal 30km/u is er 25% minder doorgaand verkeer 
  èn is de bereikbaarheid beter
- maximaal 30km/u bespaart levens van voetgangers en fietsers
  vergeleken met 50km/u.

Nu is de tijd om de toekomst van de stad te bepalen, niet straks 
(2025) of later (2040). EN VERZOEKEN begin NU met maximaal 
30km/u op de s100 (Centrumring) en daarbinnen.

Terrassen in Coronatijd
Dat de horeca het moeilijk heeft lijdt geen twijfel. Waar zijn de 
vaste klanten die inmiddels heel veel geld hebben uitgespaard? 
Zijn zij niet bereid een deel af te staan aan hun favoriete 
café of restaurant? Als gift, of als dat belastingtechnisch 
onvoordelig uitpakt, op een andere manier? Twee zeer 
actuele aandachtspunten: 1. een plan om de hele Nieuwmarkt 
vol te zetten met horecaterrassen, en 2. het probleem voor 
voetgangers en bewoners boven terrassen als de huidige 
terrasgrenzen in de vergunningen gehanteerd blijven worden.

1. Het plein
Geen van de wijkraadsleden van d’Oude Stadt uit de 
Nieuwmarktbuurt is het eens met het plan om het Nieuwmarktplein 
weg te geven aan alleen de horeca (op dagmarkt en zaterdagmarkt 
na). Ook al worden er als tegemoetkoming aan de buurtbewoners 
stoelen gereserveerd waar consumptie niet verplicht is: een sigaar 
uit eigen doos. Dat geldt ook voor direct omwonenden aan het 
plein. Hoe enthousiast de burgemeester er ook over moge zijn.
Het steekt ze dat ze via tv en kranten van het plan moesten 
vernemen. Daarom hoog tijd dat direct betrokkenen met elkaar 
gaan praten en samen een tussenweg vinden. Niet duidelijk 
is welke ondernemers mogen meedoen, ook die in de Sint 
Antoniesbreestraat, de Koningstraat en op de Kloveniersburgwal, 
om maar wat te noemen?
De voorgeschreven anderhalve meter afstand is de basis van ieder 
plan. We moeten uit alle macht zien te voorkomen dat het plein een 
grote besmettingshaard gaat vormen. Niemand wil onderweg naar 
de supermarkt gedwongen meedoen met een corona-experiment.

Variant om te overwegen:
De openbare ruimte is van iedereen. Van horeca-ondernemers en 
hun klanten waaronder bewoners. Natuurlijk ook van de andere 
bewoners, ondernemers, bezoekers en wandelaars. Lang niet 
iedereen heeft behoefte aan horeca. Voetgangers hebben voorlopig 
meer ruimte nodig. Daarom dit voorstel, om samen over te praten: 
met omwonenden, ondernemers en gemeente.

Terras 3 dagen in de week, tot 1 oktober. 1 of 2 dagen markt (met 
alternatieve ruimte voor nu te kleine winkeltjes in de buurt waar 
we zuinig op moeten zijn), op de andere dagen/avonden andere 
soorten ondernemingen en maatschappelijke organisaties waar 
anderhalve meter afstand niet kan. En natuurlijk vergaderingen van 
bewonersraad en andere bewonersgroepen, stopdegekte, huurders 
van Woonzorg en andere corporaties, wijkcentrum, buurthuizen 
(bewegen voor ouderen en/of jongeren), kinderspelen, lezingen en 
dergelijke van de Pinto enz. enz. Al die andere plekken dan café’s 
waar mensen elkaar nu niet kunnen ontmoeten door de anderhalve 
meter plicht. Ook de culturele sector heeft het moeilijk en wil er 
misschien wat organiseren.

ALTIJD met in ieder geval een vrije corridor tussen zebrapad 
oostzijde en zebrapad westzijde (ooit eens – door de 
initiatiefnemer van het actuele horecaterras-plan zelf – het 
Flessemanpad of zoiets genoemd, omdat het voor oudere bewoners 
zo moeilijk was om het plein over te steken). Die corridor moet 
breed genoeg zijn om elkaar op afstand te passeren, maar ook 
op minimaal anderhalve meter van eventuele terrasklanten 
of deelnemers aan andere activiteiten. Dan is een markering 
wel handig. Of een manshoge (plexiglas?) afscheiding tussen 
doorloopruimte en stoelen?

Deelnemers aan niet-horeca activiteiten nemen hun eigen 
klapstoeltje mee (misschien kunnen de organisaties een aantal 
stoelen voorlopig dichtbij het plein stallen). Hopelijk zorgt de 
gemeente voor een slim geluidsysteem, want met iedereen een 
eindje uit elkaar moet je je wel verstaanbaar kunnen maken. 
ALLES zonder muziek en uiterlijk 11 uur ’s avonds schoon en 
opgeruimd. Terrasmeubilair met dempers onder de poten, geen 
hogedrukspuiten. Bij het uitgiftepunt van het terras een bord: 
na 10:15 wordt niet meer getapt. Een “laatste ronde” kan een 
stormloop op het uitgiftepunt veroorzaken.
De omwonenden (en die zijn er) hebben hun nachtrust nodig.

En voor de Horeca: op die drie dagen terras ALLEEN op het 
plein, en dan NIET op de trottoirs rondom. Op de tijden dat 
er niks is, dan kan iedereen gewoon genieten van het mooie lege 
plein. Want dat zou het “nieuwe normaal” moeten zijn, de rest het 
uit nood geboren “tijdelijke abnormaal”.

Wat handhaving van de 1,5 meter afstand betreft: de organisatoren 
zijn verantwoordelijk. Klachten kunnen naar de organisator, mits 
bekend, maar ook via 14020 of online naar de gemeente. De 
gemeente kan het dan registreren, handhavers of politie worden 
alleen bij problemen ingeschakeld.

2. Terrassen op trottoirs in Amsterdam
Bij heel veel terrassen in de binnenstad (en daarbuiten) is de 
voetgangersruimte erlangs slechts anderhalve meter, inclusief 
trottoirband. Dat is de minimale breedte in het huidige 
terrassenplan Centrum en is daardoor al jaren het maximum 
op enkele uitzonderingen na. Het is daar in normale tijden al 
vaak onmogelijk om elkaar te kunnen passeren, en anderhalve 
meter afstand houden is per definitie onmogelijk. Daarvoor is er 
obstakelvrije ruimte nodig van minimaal 0,50 (voetganger) + 1,50 
(minimale afstand) + 0,50 (tegemoetkomende persoon) + 1,50 
(minimale afstand tot personen op terras) = 4 meter. Als een straat 
wat drukker wordt is dat al gauw 5 meter. Slechts op sommige 
plekken in de binnenstad (denk bv aan het Damrak) bestaat die 
ruimte. 

De tijdelijke maatregelen voor o.a. verkeer in de anderhalvemeter 
samenleving zijn hoopgevend, maar bij veel terraslocaties 
zullen ze geen soelaas bieden. Dit is door de gemeente erkend, 
met mogelijke oplossingen (Menukaart Tijdelijke maatregelen 
openbare ruimte).

Hier ontbreekt echter:
Er zijn ook nog deuren naar woningen boven horecazaken met 
terras. De toegang ligt vaak pal naast het terras. 
De bewoners, hun bezoekers, de postbode enz. moeten daar wel 
lopen om er in, uit en bij te kunnen. Het terras zal dus anderhalve 
meter moeten inschikken. Nog erger wordt het als de toegang tot 
de voordeur gelegen is tussen twee terrassen of terrasdelen. 
Dan moeten de bewoners elkaar kunnen laten passeren en is er 
2,50 meter doorgang nodig plus aan beide zijden anderhalve meter 
tot terrasstoelen. 

We weten allemaal dat uitwaaieren van terrassen door de meeste 
exploitanten wordt genegeerd, soms zelfs aangemoedigd (lege 
stoelen die voor opening precies op de terrasgrens worden gezet, 
uitwaaiering verzekerd). Handhaving … dat weten we. 
De veiligheid voor bewoners en hun bezoekers mag niet afhangen 
van niet handhavend bedienend personeel. 

Terrasschotten zijn max. 1,50 meter hoog, kunnen misschien 
naar 2,10 meter? Maar schotten, of ze nou hoog of laag zijn, aan 
weerszijden van een doorgang van 90 cm of zelfs minder, waar 
men elkaar ook veilig moet kunnen passeren, dat kan echt niet. 
Ook nu de horeca nog dicht is.

Het is ons een raadsel hoe sommige ondernemers in de binnenstad 
lijken te denken dat ze gemakkelijk nog kunnen uitbreiden op de 
stoep van de buren.

Een reactie van een ondernemer in de buurt van de 
Nieuwmarkt: “Geef de zaken in het centrum (binnen de S100) 
tot 11.00 de gelegenheid tot laden en lossen en sluit dan de hele 
binnenstad af voor autoverkeer. Geef elke ondernemer in eten 
& drinken de gelegenheid om vanaf die tijd maximaal twee 
tafeltjes op de straat voor zijn zaak te zetten buiten een eventuele 
terrasvergunning om, zodat hulpdiensten, fietsers en voetgangers 
er gewoon door kunnen. Levendigheid, coronaveiligheid en 
bescheiden toerisme weer mogelijk. Ook goed voor de kleine 
zaken, niet alleen de grote jongens”.

Wijkcentrum d’Oude Stadt
mede namens bewoners Nieuwmarktbuurt

www.oudestadt.nl/terrassen-in-coronatijd/

Betreft: het Nieuwmarktplan van horeca ondernemers, en horecaterrassen in het algemeen, in de “1,5-meter samenleving” 10 mei 2020

De Raad van State wil zich 
niet uitspreken inzake onze 
handhavingsverzoeken luchtkwaliteit 
bij de gemeente. De wet voorziet 
niet in een regeling voor burgers om 
eisen te stellen aan de overheid op 
het gebied van luchtkwaliteit.

www.schonelucht.amsterdam

Burgerinspectie Covid-19
Een nieuw burgerinitiatief is opgestaan. Burgerinspectie 

Covid-19, oftewel de Coronaatjes, merken dat steeds meer 
burgers vergeten zich aan de 1,5 meter afstand te houden. 

De handhaving daarop faalt. 
De Coronaatjes staan de handhaving bij. 

Wilt u ons daarbij helpen? Schaf anderhalvemeter-stickers 
aan en herinner mensen afstand van elkaar te houden. 

Ga naar www.coronaatjes.nl 
of mail ons: info@coronaatjes.nl

Goede wijn behoeft geen krans

Rebellen tegen reclame

Steiger Hermitage. Laat niet als dank ...

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de openbare ruimte 
tijdelijk in te richten op de 1,5-metersamenleving. Per stadsdeel 
worden op korte termijn de probleemlocaties in beeld gebracht 
en waar nodig tijdelijk aangepast. Deze maatregelen worden 
teruggedraaid zodra de 1,5 meter afstand niet meer nodig is.

Sinds eind april hangt op de Valkenburgerstraat een 
snelheidsinformatiebord met als omslagpunt 30KM. 

Precies de snelheid waar bewoners al jaren voor strijden. 



www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050-leefbare-stad/
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De Boomsspijker is tijdelijk vanwege de 
Corona maatregelen doordeweeks geopend van 
10 tot 16.00 uur, in de weekenden gesloten.  

De komende tijd wordt de Boomsspijker aangepast aan de 
anderhalve meter afstand en komen er routes volgens de 
RIVM voorschriften. 
Voorlopig zijn alle (groeps)activiteiten, bijeenkomsten en 
spreekuren opgeschort. We zijn niet open als inloop voor 
koffie en thee en computer, alleen voor vragen.

Onze weggeefboekenkast is 
er nog in de hal, voor als u wat 
te lezen zoekt in deze tijden, of 
boeken wil weggeven. Elke dag 
beschikbaar als we open zijn

Burensoep
U kunt elke dinsdag vanaf 12 uur burensoep afhalen. 
We kunnen bezorgen in de directe omgeving van de 
Boomsspijker en vragen een donatie van € 1,50 voor de 1e 

soep, de 2e portie is gratis voor uw buren of familie, 
Meer informatie of reserveren kan via de Boomsspijker, 
Pim van Galen, pvgalen@dock.nl of 020-6264002

Voedselinzameling
Als u toch bij ons bent voor de soep, wilt u dan wat 
(houdbaar) voedsel doneren voor mensen die dat kunnen 
gebruiken? Er staat een krat in de gang waar u het in kunt 
leggen.  Wij zorgen voor verspreiding. Kent u iemand die 
een pakket kan gebruiken, neem dan contact op via 
088-8555155, of email Daan Burger, dburger@dock.nl

Hulpnummer
Heeft u hulp nodig? Of een vraag over of idee voor de 
buurt? Laat het ons dan weten dagelijks 9-17 uur via ons 
algemene hulpnummer, 088-8555115 (DOCK Centrum-
Oost). 

CentraM (maatschappelijke dienstverlening).
Vanwege het Coronavirus gaan alle Pluspunten en 
Financieel Cafés niet door. Er zijn geen medewerkers 
aanwezig in de Boomsspijker. U kunt met uw vragen bellen 
naar 020-5573338, of mailen via info@centram.nl.

!Woon
De woonspreekuren gaan voorlopig niet door, u kunt bellen 
naar 020-5230110 of mailen naar centrum@wooninfo.nl 

Heeft u nieuws of een oproep voor de buurt? Wilt u uw 
buurtactiviteit in deze nieuwsbrief vermeld zien? 
Schroom niet en mail naar pvgalen@dock.nl. 
Dan staat uw bericht wellicht in de volgende nieuwsbrief.

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

Spreekuren
• Maandag 9:30-11:30 Pluspunt doe-het-zelf inloop 
voor al uw vragen, papieren etc.
• 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 13-15 uur Computer inloop
• Woensdag 12.30-14 uur Buurtlunch 
   Soep en een broodje voor maar € 2,50 
• Donderdag 13-15 uur Maak en vermaak met naald 
   en draad met Andrea Palm 
• Donderdag 11-13 uur Creatief schrijven met 
   de typemachine met schrijver Martyn V. Halm

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
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50 tinten groen! 
Amsterdam daagt u uit
6 mei 2020
We hádden al 50 tinten grijs. En nu willen we ook 50 
tinten groen! Groen, groener, groenst. Hoe dan? Nou, 
wat grijs is, kun je groen máken. Dus: heeft u geen 
platte tuin? Dan maakt u een verticale tuin. Te veel 
tegels? Haal ze eruit en zet er planten in. En wist u al dat 
Amsterdam (en de wereld) een diersoort rijker is? Het 
is de Aphaereta vondelparkensis. 2 milimeter groot, of 
zeg maar: klein. Onderaan dit artikel geven wij u ook 10 
tips om sappig te vergroenen. Veel leesplezier en leve de 
Amsterdamse aarde.

Horizontaal of verticaal groen, het maakt niet uit. Groene 
gevels zijn ook natuur. Uw balkon is óók natuur. Stoeptegel 
eruit en een plant erin: natuur. Een nestkastje? Ook natuur. 
Een groen dak. Hartstikke natuur. Amsterdammer, u bent 
degene die - samen met ons - de stad groener kan maken. 
Een stad met veel soorten groen en veel dieren, is een stad 
in balans.
Ontspannen mensen zijn aardiger
Groen is goed. Goed voor wat? Ten eerste: voor uzelf. Ieder 
mens - ja, ook u - komt oorspronkelijk uit de natuur. Groen 
voelt dus vertrouwd en als ‘vroeger’, toen het leven wellicht 
nog minder stressvol was. Groen en natuur kalmeert 
en maakt blij. Op groen gras kunt u ook picknicken, en 
dus ontspannen. En ontspannen mensen zijn aardiger en 
verdraagzamer. In bomen kwetteren vogeltjes. Dat klinkt 
aangenaam en maakt het leven mooi. Als de natuur het goed 
doet, dan worden rupsen vlinders, doen de bloemetjes en de 
bijtjes wat ze moeten doen, en komt de gierzwaluw elk jaar 
weer terug. En daar woont u dan maar mooi tussen.

Veel sóórten groen
Groen is ook goed voor de héle stad. Groen zuivert het 
water, levert zuurstof, verkoelt in hete zomers, absorbeert 
regen en fleurt een stad op. Het is ook belangrijk dat er 
veel soorten groen zijn. Bomen, gras, struiken, kruiden, 
bloemen en planten (op het land en in het water). Heb je 
veel soorten groen, dan heb je ook veel soorten dieren. Want 
ieder dier kiest weer voor een ander plekje om tijdelijk of 
voor altijd te wonen. Zo wonen er in Amsterdam ijsvogels, 
vleermuizen, ringslangen, konijnen, kikkers, egels, eenden, 
uilen, (wilde) bijen, eekhoorns, gierzwaluwen, kreeften, 
vossen, en mezen. Dat houden we graag zo. Hoe meer 
diersoorten, hoe beter.

Amsterdam scoort
Als bepaalde planten of dieren verdwijnen, gaat een 
compleet ecosysteem eraan. Daarom doet Amsterdam aan 
ecologisch groenbeheer. In de praktijk komt dat neer op: zo 
min mogelijk maaien, nauwelijks pesticiden, en álles wat 
er groeit, bloeit en leeft aan bloemen, planten, beestjes en 
bomen helpen met (over)leven. Ecologisch groenbeheer 
bevordert biodiversiteit. Een stad vol met dieren, is een 
stad in balans. Want mezen eten eikenprocessierupsen, 
gierzwaluwen eten muggen en uilen eten muizen. Om maar 
wat te noemen. Het is de cirkel van het leven. Maar let op: 
balans is van groot belang. Want uit balans betekent: plagen. 
Veel soorten groen, maakt dat er veel soorten dieren kunnen 
leven. We hebben geteld: naar schatting leven in onze stad 
zo’n 10.000 soorten wilde dieren en planten. Dat is maar 
liefst één vierde van de in totaal 40.000 soorten dieren en 
planten in heel Nederland. Een goede score voor een stad. 
Sterker nog: recent kwam er nog eentje bij!

Lees hier onze 10 tips:
• Heeft u een tuin? Zet deze dan vooral vol met veel
   verschillende soorten planten. Heeft u géén tuin, zet uw
   balkon vol met potten groen.
• Geen balkon? Misschien is een gezamenlijk groen dak 
   iets?
• Geen dak? Denk dan aan groene gevels vol klimplanten.
• Te veel tegels? U kunt ze verwijderen om groen te planten. 
   De tegels kunt u zelf wegbrengen naar een Afvalpunt. 
   U kunt ze ook gebruiken voor een stapelmuur in uw tuin,
   een goede plek voor kleine dieren.
• Gebruik geen gif en pesticiden om mieren en bladluizen
   te bestrijden, maar koop bijvoorbeeld een onsje
   lieveheersbeestjes. Zij zullen smullen!
• Gebruik gifvrij anti-vlooienmiddel voor de hond en de kat.
   De giftige varianten komen in mezennestjes terecht, waar
   de jonge meesjes aan bezwijken.
• Koop biologische gifvrij gekweekte planten en bollen,
   zodat bijen niet bezwijken.
• U kunt gemeentelijke subsidie krijgen voor een groene
   gevel, een geveltuin of een groen dak. Geen eigenaar?
   Dan heeft u voor de vergroening aan of rondom uw pand
   goedkeuring nodig van de vastgoedeigenaar.
• Gaat u bouwen of verbouwen? Maak uw woning/gebouw
   natuurinclusief.
• U kunt ook (eventueel samen met uw buren) uw buurt
   vergroenen.

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/
groen/flora-fauna/natuurinclusief/

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-
amsterdam/groen/

Ouderen getroffen door coronamaatregelen

Veel ouderen zitten vanwege de coronaregelen nu veel thuis 
en komen niet of nauwelijks meer de deur uit. Dagelijkse 
activiteiten zoals boodschappen doen, loopjes naar bekenden 
en clubactiviteiten zijn voor veel ouderen even stopgezet. 
Kinderen of kleinkinderen mogen of durven niet meer op 
bezoek te komen vanwege besmettingsgevaar. 
Eenzaamheid of verveling liggen dan op de loer. Maar ook zijn 
ouderen nu meer afhankelijk, bijvoorbeeld uw dementerende 
partner die nu de hele dag thuis zit en u tot het uiterst drijft 
omdat zijn of haar dagbesteding is gesloten. Ook voor het halen 
van boodschappen zijn nu meer ouderen afhankelijk. 

Door deze afhankelijkheidsrelatie neemt de kans op financieel 
misbruik toe, maar ook ontsporing van zorg. Nu ouderen 
minder bezoek ontvangen proberen zij via facebook contact te 
onderhouden met anderen. Soms halen ouderen contacten aan die 
helaas niet tot wederkerige liefde leiden.
 
Ieder jaar zijn er in Nederland veel ouderen slachtoffer van 
ouderenmishandeling. In veel situaties gebeurt dit binnen 
familiaire- of kennissenkring. Daarnaast zijn er nog de babbeltrucs 
en digitale oplichting via e-mails, apps en sms’jes.  
 
Vanwege de coronamaatregelen is het goed alert te zijn:
- Geef nooit uw bankpas of pincode af. 
- Geef geen geld aan de deur, betaal de boodschappen achteraf.
- Geef geen bankgegevens aan iemand aan de telefoon, 
   bij de voordeur of per e-mail.  
   Uw bank zal nooit om bankgegevens vragen.
- Laat geen vreemde mensen binnen als ze iets komen brengen. 
   Laat dit bij de voordeur neerzetten. Neem nooit iets aan 
   als u niets heeft besteld.
- Als het thuis te spannend wordt vanwege uw zorg voor de ander, 
   probeer dan iemand of een organisatie te bellen 
   om uw hart te luchten.
- Geef nooit geld als u iemand via facebook ontmoet. 
   Bedenk dat de ander meer in uw geld is geïnteresseerd dan in u.

Informatie, vragen, contact
• Voor uitgebreide informatie raadpleeg de website 
   van Senioren & Veiligheid van de politie. 
   https://www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html
• Maakt u zich zorgen over een oudere in uw buurt omdat u
    misbruik vermoedt? Bel dan Veilig Thuis 0800-2000.
• Heeft u vragen over financiën, regelzaken of heeft u hulp nodig
    of een luisterend oor? Bel dan met CentraM, 
    maatschappelijk dienstverlening: 020-557 33 38. 

U kunt ons bellen op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. 

Dit is
Daan 
Burger
Hij is
nieuw bij 
DOCK Nog

 ev
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 uitg
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mmaNog even                    uitgesteld

Binnenkort:



https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/
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Inspraak beleid volkstuinen
Amsterdam is ruim 40 volkstuinparken rijk. 
In een aantal parken waren tuinders onzeker over 
de toekomst. Hun volkstuinen zouden mogelijk een 
bouwlocatie kunnen zijn. Maar er is nu een keuze gemaakt: 
zekerheid voor alle Amsterdamse volkstuinparken. Ook op 
de lange termijn. Tegelijkertijd willen we dat er meer te doen 
is, voor meer Amsterdammers met fiets- en wandelroutes, 
nieuwe voorzieningen en activiteiten. Deze plannen staan in 
de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. 
De plannen zijn nu vrijgegeven voor inspraak.

U kunt hierover uw zienswijze geven. Dat kan digitaal, 
mondeling of schriftelijk t/m 25 juni 2020. 
Uw zienswijze wordt meegenomen in de verdere 
besluitvorming.                    www.amsterdam.nl/inspraak

Onzinnig idee, mensen hebben in deze parken jarenlang 
geïnvesteerd, zowel financieel als in werkuren. Zonder 
handhaving en extra onderhoud is openstellen op een park waar 
rust de boventoon moet voeren geen optie. Met hekken en sloten 
eromheen wordt al vaak ingebroken, dit wordt alleen maar 
erger, verzekeringspremies zullen stijgen. Waar al jaren nu vele 
Amsterdammers van genieten zal volledig naar de filistijnen 
worden geholpen. Een beter idee is om de huidige (openbare) 
parken uit te breiden en te pimpen.

Linda Muller

Inspraak  Groenvisie 2050
Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de 
generaties na ons. Een leefbare stad voor mens en dier, waar 
gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn 
voorop staan. Voor iedereen die hier woont, werkt of op 
bezoek komt. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat 
invloed op het gebruik van de openbare en private ruimte. 
Groen zorgt ervoor dat Amsterdam nog meer een fijne plek 
wordt én blijft voor mensen en dieren. Om dit te bereiken 
heeft de gemeente de ‘Groenvisie 2050’ gemaakt.

U kunt t/m 25 juni 2020 uw mening geven over de 
concept-Groenvisie 2050.

www.amsterdam.nl/inspraak

Wacht geen 30 jaar, groen is nu nodig
Kom op met de uitvoerong van die groene ambities. Begin nu aan 
een nieuw stadsbos, grotere parken en meer stranden.

Siep de Haan (Parool 15 mei)

WestertorenZuidertoren

Pakhuis de Zwijger Live
Veel ligt stil, maar op het gemeentelijk platform 

Wij Amsterdam staan al meer dan 400 initiatieven. 
Om actieve Amsterdammers te ondersteunen biedt 

Pakhuis de Zwijger hun graag een ‘Livecast’ podium
elke dinsdagavond om 18:30 uur via dezwijger.nl/live

én door videopitches met initiatiefnemers op te nemen in 
onze (tot televisiestudio omgebouwde) Grote Zaal.

www.dezwijger.nl

Gregoriaanse Vespers elke zaterdag 15.30-16.00 
De Papegaai, Kalverstraat 58 www.gregoriana.nl

Wishful Singing en Herman Finkers geven een 7 dagen 
durende online cursus Gregoriaans voor beginners. 

Voor de ‘teaser’ en meer info: wishfulsinging.nl

    OBA Huiswerkclub 
    voor kinderen van 8-12 jaar

Op advies van de Amsterdamse kinderraad begint de OBA 
op 4 locaties de OBA Huiswerkclub. De club biedt kinderen 
die dat nodig hebben rustige werkplekken voor het maken 
van huiswerk. Groepen van 8 tot 10 kinderen worden 
begeleid door twee OBA-medewerkers en alle werkplekken 
zijn voorzien van laptop of tablet.
Niet alle kinderen hebben thuis een goede werkplek. Het is 
goed dat de scholen per 8 juni weer volledig opengaan, maar 
dan blijft het nog voor veel kinderen nodig om een rustige 
werkplek te hebben, ook om achterstallig huiswerk in te 
halen.
De OBA gaat stapsgewijs weer open. Sinds 19 mei zijn 13 
vestigingen weer toegankelijk voor het inleveren, uitzoeken 
en lenen van materialen. www.oba.nl
Informatie over de Amsterdamse kinderraad is te vinden via 
www.amsterdam.nl/kinderraad Veel culturele instellingen zijn nog beperkt toegankelijk. 

Gelukkig is er veel moois om thuis van te genieten. 
Op ‘Thuis in Amsterdam’ is van alles te vinden. 
Musea, waaronder het Rijks en het Van Gogh, bieden 
online tours of een blik op hun collectie.
www.iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/musea-en-galeries
Theater- en muziek-livestreams zijn te vinden op:

www.iamsterdam.com/nl/uit/online-podia

Jeugdtheater is te beleven op:
            https://tflix.nl/category/voorstelling/jeugdtheater/ 

Voor nieuwsgierige kinderen is de site van NEMO een 
aanrader. Daar kan je allerlei proefjes doen, als zelf regen 
maken of ‘toeter je ouders wakker’.  

www.nemosciencemuseum.nl/nl/

Kamermuziekconcerten speciaal voor de 
anderhalvemetersamenleving

www.anderhalvemeterconcerten.nl
www.closeupclassics.nl

Beiaardier Boudewijn Zwart

Minder verkeerslawaai laat het hemels klokkenspel 
van onze beiaardiers schoon en helder klinken.
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Bijeenkomst maandag 14 september 19.30 uur.

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

amstelveld buurt.wordpress.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

                                                                                            De Kogi in Colombia tonen hun bezorgdheid in hun 2de film: Aluna           www.youtube.com/watch?v=ftFbCwJfs1I

AmstelkerkCTvM 2015

75 jaar in de Utrechtsedwarsstraat
Deel 2 De liefde

Veel herinneringen aan het leven in deze straat staan in 
verband met liefde, kalverliefde, flirterijen, overspel. Het 
maakte allemaal deel uit van het sociale leven en was een 
belangrijke bron voor roddels en zelfs ruzie’s. 
Enkele van deze amoureuze zaken wil ik met u delen.

Nico Koenders, de zoon van de fietsenstalling-houder, had 
een charme en aantrekkingskracht, waar veel vrouwen 
gevoelig voor waren, waaronder mijn moeder en onze 
buurvrouw, Mede de oorzaak dat ze elkaar niet erg 
mochten. Veel vrouwen toonden hun interesse voor hem 
met overbodige bezoekjes aan de fietsenstalling, waar ze 
dan langer dan nodig bleven hangen om daarna een beetje 
rozig van opwinding weer naar buiten te komen. Nico was 
zich van zijn mannelijke potentie bewust en maakte daar 
met plezier gebruik van. Al denk ik dat de spelletjes die hij 
speelde met de, meestal getrouwde, vrouwen waarschijnlijk 
heel onschuldig waren.

Jenny Theunisse, de mooie dochter van de timmerman-
meubelmaker, had een liefdesrelatie met een Italiaanse 
zeeman en werd zwanger. Toen de zeeman verdween, bleef 
ze achter met baby Mario. Ik was toen 14/15 jaar en bood  
aan om met hem te wandelen. Het was heerlijk om met zo’n 
schattig jongetje naar Artis te gaan, een flesje en een schone 
luier in m’n tas. Later hertrouwde Jenny en ging, ook hier in 
de straat, tegenover haar ouders wonen. Naast Mario kreeg 
ze nog een zoon.

Ook ik heb de liefde ontdekt en ervaren in deze straat 
vanaf m’n prilste jeugd tot later en nu nog steeds. Ze 
hadden natuurlijk naar gelang de leeftijdsfase allemaal een 
verschillende belevenis, maar allemaal waren ze intens.

Daar was allereerst Basje, ’n jongetje van 6 jaar. Hij woonde 
op de Amstel en samen keken we hand in hand naar de 
eendjes. Later kwam Wim. Wij waren de beste rolschaatsers 
van de straat; hij van de jongens, ik van de meisjes. Mijn 
specialiteit was het achter een vrachtwagen hangen om dan, 
op ’t allerlaatste moment voordat hij de Utrechtsestraat in 
draaide, los te laten. Dat heeft me meer dan eens ’n paar 
kapotte knieën gekost, maar Wim bewonderde me en daar 
ging ’t om.

Enkele jaren later, toen de hormonen wat meer betrokken 
raakten, was er Dino Candotti. Hij woonde op de 
Keizersgracht en had een racefiets. Dat was op zich al reden 
voor bewondering, want niet veel kinderen in onze buurt 
konden zich dat veroorloven. Dino was enig kind net als ik. 
Ik vond hem vooral heel grappig en leuk om te zien. Vaak 
waren we met z’n vieren: Dino, Charles, m’n buurmeisje 
Sjaantje en ik. Charles Hofman woonde om de hoek op 
de Amstel. Hij beschikte niet over het ontwakende macho 
gedrag van Dino, maar was eerder zacht en verlegen. Hij 
voelde meer als een vriendin dan als een vriendje. Dat hij 
zich misschien wel meer aangetrokken voelde tot Dino dan 
tot ons, meisjes, was iets waar we ons toen nog helemaal 
niet bewust van waren. Deze mogelijkheid werd me pas 
duidelijk toen ik, jaren later, vernam dat hij de levenspartner 
en muze was van de schrijver Gerrit Komrij.

Toen de flirterijen wat serieuzer werden, waren er de 
jongens van de Clichéfabriek op de hoek van de Amstel. 
Vaak stond ik in de namiddag, als de fabriek uitging, in 
m’n mooiste jurkje in de deuropening, soms vergezeld door 
een vriendinnetje of buurmeisje, te wachten tot de door ons 
bewonderde jongens langs liepen om daarna giechelend met 
elkaar te zwijmelen. “Zag je dat? Hij keek naar me!”.

Mijn vriendinnetje Willy Zwarthof was op Frits Gasseling, 
de zoon van de smid ’n paar huizen verderop. Vaak vroeg ze 
me mee naar de smederij om hem te zien. Zijn gezicht was 
meestal met roet besmeurd, het zweet tot in zijn donkere 
krullen en vrolijke sprankelende ogen. We keken hoe hij het 
ijzer in het vuur hield tot het roodgloeiend werd. Later ging 
Willy vaker alleen en vertelde me dat hij haar had gezoend. 
Dat was iets waar ik alleen nog maar van droomde.

Dromen deed ik ook van een man van de Worstenfabriek 
in het pand waar nu restaurant ‘de Dwarstafel’ zit. Hij 
woonde boven de fabriek met vrouw en kind. Hoewel hij 
onbereikbaar was, probeerde ik zijn aandacht te trekken als 
hij tijdens pauzes buiten ’n sigaretje rookte. Ik flaneerde dan 
toevallig langs om hem te begroeten. Dat hij teruggroette 
was al ’n teken dat hij me leuk vond en genoeg reden om te 
fantaseren.

Het was een leeftijdsfase waarin de liefdes niet zo 
lang duurden. Er was altijd wel iemand die spannend, 
aantrekkelijk of interessant was. Soms wel meerderen 
tegelijk. Je kon op school verliefd zijn op bepaalde jongens 
en ook op leraren en tegelijkertijd flirten met een jongen van 
de accordeonclub die wekelijks bijeenkwam in de soos 
‘Het Karrewiel’ schuin tegenover ons huis.

Niet alle liefde die zich in onze straat afspeelde was 
onschuldig. Er waren ook vrouwen waarvan iedereen 
wist dat het ‘hoeren’ waren. Het waren vaak vrouwen 
van middelbare leeftijd die het goed met iedereen konden 
vinden, al bleven ze natuurlijk ‘anders’. Mijn vader 
kon goed met ze opschieten omdat hij ze kende van het 
Rembrandtplein waar hij met zijn orkest jarenlang heeft 
gespeeld in dancing ‘Palermo’. 

Een andere lichting ‘vrouwen van lichte zeden’ kwamen in 
de jaren zestig naar onze straat. Ze waren door de gemeente 
verdreven van hun werkplaats en vestigden zich toen in 
de Utrechtsestraatbuurt. Veel onbewoonde huizen in de 
straat werden door hen gebruikt als ‘afwerkplaatsen’. Het 
kwam de sfeer in de straat niet ten goede, vooral omdat 
de pooiers geweld niet schuwden. Er waren veel ruzies en 
scheldpartijen. De Utrechtsestraat en omgeving veranderde 
in korte tijd in een tippelgebied, totdat de gemeente begreep 
dat er ingegrepen moest worden en er ’n andere wijk voor 
hen werd gezocht om hun beroep uit te oefenen.

Met het ouder worden speelde voor mij de liefde zich meer 
en meer af buiten de straat tot soms ver in het buitenland. 
Daarom is het des te opmerkelijk dat ik mijn uiteindelijke 
levenspartner, waar ik al ruim 46 jaar mee samen ben, heb 
ontmoet via mijn toenmalige buurmannen Peter en Jean-
Jaques.
Dus nog steeds is er liefde in de Utrechtsedwarsstraat

Wordt vervolgd
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De UJ-Klaren 
Groengroep is 
op zoek naar een 
buurt-bewoner die 
zich samen met 
hen vrijwillig inzet 
voor het groen in de 
speeltuin. 

Het gaat hier om een trekkersrol. Je vindt het leuk om 
anderen te enthousiasmeren en een en ander te organiseren. 
Hiernaast een overzicht van de werkzaamheden zoals de 
voormalige vrijwilligster ze heeft gedaan. De taken zijn 
verder zo klein of groot te maken zoals je zelf wilt.
Voor vragen of aanmelden mail naar info@ujklaren.nl of 
bel met Arlinie Verburg via 06-28742869

• Ongeveer 6 x per jaar groendagen organiseren in en om
  de speeltuin met buurtbewoners
  (opkomst tussen de 1 en 7 buurtbewoners);
• compostbak onderhouden;
• werven van nieuwe buurtbewoners voor de groendagen
  en fietsjesvrijwilligers;
• zomerrooster maken voor buurtbewoners voor 
  het bewateren van het groen in de speeltuin;
• regelmatig onderhoudsverzoeken indienen 
  bij de gemeente en Dock;
• regelmatig zelf rondje doen op de speeltuin;
• contact met andere betrokken partijen zoals speeltuin-
  vereniging, BSO, gemeente, DOCK etc. Bv over 
  het maaien van het gras en vegen van het zand;

www.ujklaren.nl

K l e u r  ’t   z e l f   i n

Een nieuwe boomkrans-tuin. Hopelijk respecteert 
het Canal-Pride-Parade-Publiek dit Paradijsje.

Prinsengracht bij De Duif
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Hoera, de oude iep 
spruit nieuw leven.

Speeltuin UJ Klaren zoekt buurtbewoner met affiniteit voor groen

Een zeldzame open deur met blik op 
de spacy spice van deze peperbus.



Samen kunnen we een wereld bouwen met focus op ‘’beter’’ i.p.v. ‘’meer’’.                          Annie Leonard                 www.storyofstuff.org

7Binnenk ant 90  Zomer 2020

Er verandert wekelijks van alles, maar de boodschap om lokale ondernemers te steunen 
blijft. We hopen de huidige winkels in de straat te kunnen behouden... Ze hebben het erg 
zwaar De ondernemers uit het verspakket gaan door en passen zich continue aan.
We hebben een plan bij de gemeente ingediend om de horeca meer ruimte te geven mbt 
terrassen, en de voetganger en winkelend publiek meer (openbare) ruimte te bieden.

 verspakketamsterdam.nl

3 van de 7 lindenbomen overleefden de rioolrenovatie
en kregen riant de ruimte. In het najaar volgt de herplant van 4 bescheiden boompjes 

Vaarwel Boekhalte Schimmelpennink

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam; 
Overwegingen ten aanzien van het besluit 

SW20-00859 
Gelet op 
 
•       de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 
•       de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam, 
•       de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen; 
•       de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), 
•       het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), 
•       het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), 
•       de Algemene wet Bestuursrecht (Awb); 

       Overwegende 
•      dat er sprake is van overlast voor omwonenden op de Keizersgracht zuidelijke en noordelijke deel tussen 
       de Reguliersgracht en Amstel veroorzaakt door het aanrijden van taxi’s naar de pop-up standplaats op de
       Utrechtsestraat/Herengracht; 
•      dat deze overlast bestaat uit het voortdurend claxoneren ook tijdens nachtelijke uren en andere gedragingen
       (geschreeuw en ander geluidsoverlast) en door het enorme aantal rondjes rijdende bewegingen door taxi’s; 
•      dat er reeds verschillende maatregelen genomen zijn om de taxiproblematiek in de Rembrandt-pleinbuurt op
       te lossen, zoals het inrichten van een pop up taxistandplaats op de Utrechtsestraat, het begeleiden van taxi’s op
       de Vijzelstraat tussen Herengracht en Reguliersdwarsstraat, door 2 verkeersregelaars, het inrichten van een 
       pop up taxistandplaats op de Blauwbrug, begeleid door 2 verkeersregelaars, in- en uitstapplekken op de
       Amstel en dat er derhalve voldoende voorzieningen aanwezig zijn om het taxiverkeer te faciliteren; 
•      dat uit handhavingsverslagen van politie en taxi-team en uit reacties van omwonenden blijkt dat dit een groot
       knelpunt is met name tussen Utrechtsestraat en Amstel 
•      dat ook het eerder ingestelde stopverbod voor onder andere de Herengracht niet voldoende is gebleken voor
       het terugbrengen van de overlast; 
•      dat de pop-up standplaats op de Utrechtsestraat is opgerekt naar de hoek met de Herengracht waardoor er een
       fysieke afsluiting is ontstaan van de zuidzijde van de Herengracht tussen Utrechtsestraat en Amstel; 
•      dat er sprake is van een waterbedeffect en een aanvullende maatregel noodzakelijk is in de vorm van een 
       nachtelijke afsluiting voor taxi’s van de rijweg op het zuidelijke en noordelijke deel van de Keizersgracht 
       tussen de Reguliersgracht en Amstel gedurende de donderdag-, vrijdag- en za-terdagnacht; 
•      dat deze tijden van de nachtelijke afsluiting gekoppeld zijn aan de tijden van de pop-up standplaats op de 
       Utrechtsestraat/Herengracht/Rembrandtplein; 
•      dat deze maatregel geëvalueerd gaat worden zes maanden na het instellen van bovengenoemde 
       geslotenverklaring voor taxi’s en na het anders inrichten van de pop-up taxistandplaats; 
•      dat door het invoeren van voorgestelde maatregelen in dit besluit, de geluidsoverlast en andere overlast door 
       taxi’s voor omwonenden op het zuidelijke en noordelijke deel van de Keizersgracht tussen de Reguliersgracht
       en Amstel, drastisch zal verminderen; 
•      dat voor het instellen van een geslotenverklaring voor taxi’s een verkeersbesluit genomen dient te worden; 
•      dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; 
•      met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is 
       gevoerd met de gemandateerde van de politie eenheid Amsterdam en positief heeft geadviseerd; ; 
•      het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente 
       Amsterdam. 

BESLUIT 
1.    door het plaatsen borden model C6 (gesloten verklaring) van bijlage I van het Reglement Verkeers-regels en
       Verkeerstekens 1990, voorzien van onderborden “geldt voor taxi’s” en onderborden vrijdag, zaterdag en 
       zondag van 01:00 – 06:00 uur”, een gesloten verklaring voor taxi’s in te stellen op het zuidelijke en 
       noordelijke deel van de Keizersgracht tussen de Reguliersgracht en Amstel, gedurende de genoemde 
       venstertijden; 
2.    te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige 
       verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming 
       zijn; 
3.    dit besluit in werking te laten treden zodra de borden en onderborden genoemd onder 1 geplaatst zijn. 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Hieronder een piepklein besluit, maar lieve hemel, wat een ambtenaren-uren.
En welke taxichaufeur leest de Staatscourant?                                       PS

Voormalig schoolpleintje bij Weteringschans 259 

Weteringschans 177 

www.dnb.nl/over-dnb/renovatie-dnb/index.jsp

DNB Westeinde 1
Nog even en de toren met 13 
verdiepingen verdwijnt.
De bouw, 30 jaar geleden, 
bedroeg circa f 40 miljoen.

Met een beetje geluk gaat 
niet alles naar de stort, maar 
kunnen de pre-fab elementen 
elders hergebruikt worden.
Nog slimmer/duurzamer is het 
om deze toren op locatie te 
herbestemmen. Bijvoorbeeld 
tot Petteflat voor leraren of 
zorgpersoneel met op de 
bovenste etage een eetzaal.
Nu het goud en geld vertrok-
ken zijn, speelt de veiligheid 
immers geen rol meer.
Dan maar geen binnentuintje.
Wees zuinig met ons geld!  PS

Valt er op het Rembrandtplein nog wat te beleven?
 www.facebook.com/stichtingdenachtwacht

Weteringschans 193 

Charles Muziek, klassiek & folklore, blijft

charlesmuziek@planet.nl

1990 
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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

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

Café
Waterlooplein ‘77

Sponsors Binnenk ant 90  Zomer 2020

17 maart 2020, lockdown dag één. 
Boem, en toen waren heel veel trouwe 

vrijwilligers in één klap ‘werkloos’, omdat 
veel vrijwilligersorganisaties hun deuren 

tijdelijk hebben gesloten vanwege de 
coronamaatregelen. 

Maar, de telefoon van Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam staat vanaf deze dag ook 

roodgloeiend.:Uit alle hoeken van de stad 
meldden zich nieuwe vrijwilligers die júist nu 

iets goeds willen doen.
Mensen die praktische hulp willen bieden aan 

buurtgenoten, kwetsbare ouderen willen steunen, 
kinderen digitaal willen helpen met huiswerk, 
etc. In een ijltempo zette Vrijwilligers Centrale 

Amsterdam (VCA) een speciale coronahulppagina 
op, waar alle huidige vrijwilligersmogelijkheden 

in de stad op een rij staan en waar je je direct kunt 
aanmelden. Deze pagina is inmiddels al ruim 

8.500 keer bezocht.

De lieve stad laat zich in deze gekke tijd 
van haar beste kant zien!  

Wil jij ook iets goeds doen? 
Kijk op www.vca.nu/coronahulp
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55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Exposities
Cursussen 
Discussies
Maaltijden
Borreluren
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
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.

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

 3 juni Arm gezin dringt binnen in een rijke familie
Zuid Koreaanse filmhit, waarin de werkloze Ki-taek kans ziet met 
zijn gezin te gaan profiteren van het luxueuze leven van de rijke 
familie Park. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten. 
Regie Bong Joon-ho

17 juni Twee Britse soldaten met een onmogelijke opdracht
In 1917 krijgen twee soldaten de opdracht dwars door de 
vijandelijke linies te gaan om daarachter een boodschap af te 
leveren waarmee het leven van honderden soldaten op het spel 
staat, onder wie de broer van één van hen. Regie Sam Mendes, 
met George MacKay en Dean-Charles Chapman

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 26 juni
Jan Scarpa De geest moet waaien

Jan Scarpa – pseudoniem van Jan Schoen – is ontwerper, 
en llustrator. Hij maakt tekeningen, grafiek, schilderijen en 
objecten van hout. Hij schreef De Exoot en werkt aan een 

nieuwe roman.

De Tweede Uitleg
is gesloten 

van 29 juni tot 28 augustus

Alleen Eettafel en Bridge 
gaan door

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

10 juni René Lalique, van edelsmid tot glaskunstenaar
Barbara Stammer-Lapouge, docent Franse taal en 
cultuur René Lalique (1860-1945) was zowel een 
Art Nouveau als Art Déco kunstenaar. Als siersmeder 
bereikte hij zijn hoogtepunt in 1900. Als glaskunstenaar 
groeide hij uit tot grootindustrieel van wereldfaam: denk 
aan zijn parfumflesjes, radiatordoppen, vazen, serviezen, 
lampen en de inrichting van dure treinwagons.

24 juni Multatuli – Indië – Amsterdam
Flip Hamman, oud-leraar Nederlands
Eduard Douwes Dekker, alias, Multatuli, werd 200 jaar 
geleden geboren. Zijn onstuimige leven, Indië, Max 
Havelaar, Amsterdam en Woutertje Pieterse worden 
besproken. Heeft Multatuli ons in 2020 nog iets te 
vertellen? 

Borrel ter afsluiting 
van het seizoen

vrijdag 26 juni vanaf 16.00 uur

Feestelijke opening 
van het nieuwe seizoen

vrijdag 28 augustus vanaf 16.00 uur

Binnenk ant 90  Zomer 2020

SLUITING TOT 1 SEPTEMBER

SLUITING TWEEDE UITLEG i.v.m. het C
ORONAVIRUS TOT 1 SEPTEMBER

Wij v
olgen de aanbevelingen van het R

IVM.

Vanwege de kwetsbaarheid van onze bezoekers en vrijw
illig

ers, w
illen wij a

ansluitin
g zoeken bij d

e eerdere besluitvorming van de Overheid 

inzake grote evenementen en hebben wij b
esloten de algehele slu

itin
g van de Tweede Uitle

g te verlengen tot te
nminste dinsdag 1 september.

Als d
e overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven, zullen wij o

ns st
andpunt m

ogelijk
 moeten herzien.  

Het (a
angepaste) programma voor de herfst 

zal afhangen van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Met de beste wensen voor ju
llie allen in deze moeilijk

e tijd
 !

Het bestuur van de Tweede Uitle
g
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                                                                                      Menukaart voor o.a. terrassen:            www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/anderhalve-meterstad/

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

Fontein Leidseplein, 9 mei 2020CTvM 2020

Leidse/Wetering Binnenk ant 90  Zomer 2020

4 mei herdenking 2020 
De Gevallen Hoornblazer
Elk jaar organiseert het 4&5 mei comité Amstelveld- en 
Weteringbuurt de 4 mei herdenking bij het monument De 
Gevallen Hoornblazer. En herdenken we de fusillade van 30 
mannen op 12 maart 1945 en de verschrikkingen van WOII.  

Dit jaar ging de herdenking niet door, zoals iedereen 
begrepen heeft door het COVID-19 virus. Wel hebben we 
afgelopen jaar gewerkt om de 30 gefusilleerde mannen ook 
een gezicht gegeven. We hebben onderzoek gedaan en veel 
foto’s en verhalen over de gefusilleerde mannen gevonden. 
Op 4 mei 2020 zouden tijdens de jaarlijkse herdenking bij 
het monument de foto’s van de 30 mannen geprojecteerd 
worden en hun verhalen verteld. Zo krijgen deze 30 mannen 
75 jaar na dato een gezicht. Nu de herdenking bij het 
monument niet door kon gaan, kunnen jullie deze informatie 
vinden op deze site www.degevallenhoornblazer.nl.  

4 & 5 comité Amstelveld/Weteringbuurt van het monument 
‘De Gevallen Hoornblazer’

Loes Mulders
Ton Schimmelpennink

Adrie van der Streek

K l e u r  ’t   z e l f   i n

Een nieuwe zaak in de Kerkstraat
Per half mei opent Nicolaas IJzerwaren zijn deuren in 
Kerkstraat 135. De zaak bestaat al 130 jaar in de Lange 
Leidse Dwarsstraat maar is nu verhuisd. 
Een interview met eigenaar Johan Barbé:

Kun je kort iets vertellen over de geschiedenis van 
Nicolaas IJzerwaren?
Al dertig jaar werk ik bij Nicolaas “in de buitendienst”, 
eerst samen met Peter en zijn broer Ronald die in de winkel 
stonden. Na het overlijden van Ronald is Peter gestopt en 
heb ik de winkel overgenomen. Dat is nu 13 jaar geleden.

Is er een speciale reden dat je van plek verandert?
Jazeker. De Lange Leidsedwarsstaat is horecagebied. 
Ik was er eigenlijk praktisch het enige niet horeca-bedrijf.
Om de vijf jaar worden de huren herzien. Een horeca huur is 
dubbel zo hoog als voor een gewone bedrijfshuur. 
Dat was dus hét moment om te verhuizen naar een locatie in 
de buurt zonder horecabestemming. 
Dat is dus de Kerkstraat geworden.

Zijn er andere verschillen tussen de oude en de nieuwe 
locatie?
De oppervlakte is nu iets groter. Het pand in de Kerkstraat is 
net nieuw opgeleverd na een verbouwing. 
Er zit zelfs vloerverwarming in! 
Nicolaas is wat dat betreft in het nieuw gestoken.

Wanneer kunnen je klanten bij je terecht?
Vanaf 20 mei. Tot ziens.

Dank Johan en veel succes in de nieuwe winkel

CGKansenkaart Max Euweplein
Betrokken partijen bij het Max Euweplein hebben een 

‘kansenkaart’ gemaakt met wensen en ideeën om het plein 
te verbeteren. Denk aan andere bestrating, minder obstakels, 

meer groen of maatregelen waardoor fietsers minder hard 
over het pleintje fietsen. De kansenkaart wordt gezien als 

een advies aan het stadsdeel.
In de zomer volgt een actieplan met een begroting. Door de eeuwen heen werden beelden van leeuwen 

geplaatst als wachters bij bruggen, poorten en belangrijke 
sleutelpunten. Maar ook ter verfraaiing van buitenplaatsen, 
bordes of tuinkoepels vind je leeuwen, soms met menselijke 
kenmerken. In stad en land vind je beelden van zeer 
natuurgetrouwe leeuwen zoals in Emmeloord. 

De bekendste zijn te zien op weg naar Zandvoort bij 
buitenplaats Eindehout. Op het bordes waken 2 vrouw/
leeuwen. In de winter worden ze in een bekisting beschermd 
tegen de vorst zodat ze niet altijd te zien zijn. 
De achterzijde van Eindehout grenst aan Vredehof, het 
huis van beeldhouwer Mari Andriessen dat weer grenst 
aan de bossen. Tijdens de oorlog bood Andriessen in zijn 
voorkamer tijdelijk onderdak aan leden van de Raad van 
Verzet. Zijn huis was zeer geschikt omdat het uitzicht bood 
over de weg. Er werden wapens bij hem opgeslagen tot 
Andriessen het te gevaarlijk vond worden. Uiteindelijk deed 
de Sicherheits polizei een inval in zijn huis en vonden er 
executies plaats achter zijn huis in de aangrenzende bossen 
zowel van verzetsstrijders maar ook van Duitsers. 
Daar volgden dan weer represailles op van de Duitsers. 

Na de oorlog ontwierp Mari Andriessen onder andere 
het monument op de Dreef in Haarlem ‘Man voor het 
Vuurpeloton’ en ‘De Dokwerker’ in Amsterdam. 

UW

Buitenplaats Eindehout Buitenplaats Vredehof

Meer over het verzet in het boek van: Marcel Bulte en Hans Krol, 
Heemstede 1940 - 1945 : Een gemeente in bezettingstijd. 

Truus Menger- Oversteegen: Toen niet nu niet nooit. 
Sophie Poldermans: Hannie Schaft en het Haarlemse verzet.

Leeuwen Emmeloord

Wij zijn van plan vanaf 1 juni weer te openen, met de 
nodige voorzorgsmaatregelen: 1,5 meter afstand, uitgebreide 
hygiënemaatregelen, alleen bezoek met reservering en meer.  

De looptijd van de huidige tentoonstelling van Viviane Sassen 
wordt verlengd zodat u deze alsnog kunt bezoeken. 

https://huismarseille.nl/

Leeuwen en andere dieren als wachters
Ze dienden ter bescherming van de graven in het oude Egypte. Hun ligging was heel precies 
in relatie tot de opkomende en ondergaande zon. 



11

Geen diepte
is dieper gelegen
geen graven
is ooit meer dit graf
het veld
raakt verstild en verlegen
en alles is leeg
en is af.

Zo klein
op het weids witte linnen
geruisloos
bereiken mijn armen de rand
een loodzware last
zo licht om te tillen
purperzwart striemt
het koord door mijn hand.

Ik prevel vaarwel
tot onhoorbare dingen
vonkend licht
schiet weg en verbrandt
een laatste blik
weet het vuur te bedwingen
dan regent het 
ontelbaar korreltjes zand.

Veilig
ben je hier toegedekt
geen zwaardere steen
is jouw deken
geen leegte
was ooit zo uitgestrekt
nu het laatste licht
is geweken.

(  Zwaar licht  )

Erica Lastdrager

                                           ’Als je een een vis beoordeelt op zijn vermogen tot bomen klimmen zal deze zich altijd onwaardig voelen’                   Albert Einstein 

Werkzaamheden Vijzelstraat
 De werkzaamheden in de Vijzelstraat kunnen tot op 
heden worden voortgezet. Wij en onze aannemer volgen 
hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Vanaf 1 juni verwachten we de trambaan in de Vijzelstraat 
klaar te hebben. Vanaf dat moment is er tussen de bruggen in 
de Vijzelstraat weer meer verkeersruimte beschikbaar. 
We gaan dan gefaseerd verder met het opbreken van de 
rijbanen en voetpaden, vervangen kabels en leidingen en de 
aanleg van een nieuw straatprofiel.

Vijzelgrachtgarage
Ter voorbereiding voor de bouw zijn een aantal 
proefsleuven gegraven om de precieze locatie van 
kabels en leidingen te bepalen. Die staan weliswaar op 
tekening maar een check is gebruikelijk. Planning: 
start bouw na de zomer en gereed in december 2021.

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

Binnenk ant 90  Zomer 2020

Advies over laadvoorzieningen in parkeergarages
Brandweer Nederland wijst op het risico van een niet 
beheersbare brand, wat kan leiden tot veel schade 
en het volledig uitbranden van de garage. Wanneer 
partijen dit risico niet willen lopen adviseren zij om 
elektrische voertuigen niet te stallen en/of op te laden 
in de parkeergarage. 

Onderzoek sociale veiligheid
Student Thimo Adams doet namens de gemeente onderzoek 
naar het gevoel van sociale veiligheid  als direct gevolg 
van bouwwerkzaamheden. Om een beeld hiervan te krijgen 
stellen we het op prijs als u deze enquête invult. Zie:
www.survio.com/survey/d/P4D1J6C7L2T8X8J4U
Dit is een anonieme enquête, alleen de betrokkenen van dit 
onderzoek kunnen de resultaten inzien. De enquête neemt 
ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. 

Vanwege de coronamaatregelen vervallen de inloop-
spreekuren en overleggen met de begeleidingsgroep, maar 
we zijn tijdens kantooruren telefonisch en via de mail te 
bereiken. Heeft u vragen, klachten of ideeën, laat dit dan aan 
ons weten. Via de website houden we u op de hoogte van het 
laatste nieuws over het project, U kunt ook gebruik maken 
van de nieuwe app ‘Herinrichting Vijzelstraat’.

Info omgevingsmanager Rogier Edens 
r.edens@am ster dam.nl 06-2292 0631

www.amsterdam.nl/rodeloper

www.brandveilig.com/

Weteringschans West
Tot augustus vernieuwing trambaan tussen 
Balie en Hirsch. Voor fietsers een flinke 
omweg.                www.amsterdam.nl/leidseplein 
Halverwege 2021 gaat de Weteringschans 
tot aan de Museumbrug overhoop, tenzij 
door geldgebrek de ‘fietsstraat Binnenring’ 
op de lange baan wordt geschoven.

www.amsterdam.nl/projecten/project-binnenring/

Kleine-Gartmanplantsoen
De ondergrondse fietsenstalling krijgt 
langzaam vorm. Maanden klonk het 
gebrom van pompen vanwege de lekkage. 
Aan de kant van bioscoop City zit 
inmiddels een luxueus stenen zitrand, 
maar de toekomstige in- en uitgangen 
lijken nog onheilspellende spelonken.
De feestelijke opening in 2021 lijkt nog 
ver weg.

Links: Paleis van Justitie
Na versterking van de kadewand kan de 
verbouw tot ‘tophotel’ beginnen.
Of kunnen hierin alsnog de broodnodige 
atelier/woningen gerealiseerd worden?

Hoek Lange Leidsedwarsstraat: Rechts
Als een muisje tussen olifanten

resteert een onderstuk na brutale 
‘moderne’ nieuwbouw op de hoek.

Veel bouwstof rond het Leidseplein. Gebruik ‘n mondkapje!

Doe het zelf herstel !
Vandaag heeft geluk. Er zijn verschillende methodes 
die zelfherstel bevorderen en gratis gedeeld worden op 
internet. Ze besparen ons niet alleen veel humerigheid 
maar ook veel werk voor zorgverleners. 
Het meest bespaart het ons geld aan medicijnen 
waardoor het grondwater, de rivieren, de oceanen en de 
wolken schoner blijven. Een paar voorbeelden:

* Mireille Mettes heeft in 2009 haar MIR-Methode gratis 
toegankelijk gemaakt voor iedereen om ons zelfgenezend 
vermogen te helpen. ‘Hoe meer je weet hoe gezonder je 
wordt’.  www.mirmethode.nl

* Dr. Christiane Northrup beschrijft niet alleen het 
aangedane onrecht aan vrouwen, ze laat zien hoe het recht 
gezet kan worden door de vrouwelijke wijsheid die samen 
werkt met de natuur. Dit i.p.v. de mannelijke wijsheid die 
de natuur onder controle wil houden en uitbuiten. Lees: 
‘Women’s bodies, Women’s wisdom’.

 * Wim Hof’s ontdekkingen verbazen de (medische)wereld. 
Met ademtechniek, koude training en gedachte-kracht kan je 
lichaamsenergie zo gaan stromen, dat je immuun wordt voor 
virussen en vijandige bacteriën. Gebleken is dat iedereen, op 
alle leeftijden, dit kan leren op een natuurlijk eigen tempo, 
gewoon door het te doen. Rustig beginnen, steeds stap 
voor stap verder, stevig vol houden. ‘Voelen is Begrijpen’, 
je verstand kan het niet vatten, je lichaam voelt blij en 
opgelucht. www.whm.com
* Laura Hof geeft met alle plezier sessies aan vrouwen die 
kennis willen maken met deze ademtechniek. 
Bij haar aanmelden kan op: 06-4121 2920. 
U krijgt bericht wanneer dit is in wijkcentrum Oude Stadt.  
Zondagochtend om 9 uur zijn haar ‘Ice Women 
Amsterdam’ vaak te vinden in de Sloterplas.
* Dr. Shefali Tsabary geeft met duidelijke stem en 
frisse blik inzichten waar veel beleidsmakers van kunnen 
leren. Zie haar boeken ‘The Conscious Parent’ en ‘The 
Awakened Family’: https://drshefali.com

CTvM



Wijsheid van Ramtha voor beginners; in deze nieuwe tijd zijn er handleidingen over het maken van je eigen werkelijkheid:                 www.Ramtha.com
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Gezond verstand
Het eerste dat sneuvelt in moeilijke tijden 
is het gezond verstand. Gisteren zag ik nog 
een fraai itempje op het nieuws van de NOS. 
Kameraad Stalin zou trots geweest zijn op 
dergelijke propaganda. 

Wat we zagen was een beeld van een mondkapje 
waarop de Chinese vlag was geprojecteerd. 
Daarbij waarschuwende woorden over 
de bedoelingen van de Chinezen die door 
die mondkapjes hun imago zouden willen 
verbeteren. En dat is verschrikkelijk natuurlijk. 
Er wordt ook nog een nieuwe reporter uit de 
kast gehaald die durft te zeggen wat fatsoenlijke 
verslaggevers weigeren te zeggen. Dat die 
mondkapjes een poging zijn van China om meer 
macht te krijgen in Europa. 

NL agitprop en dat alles om te verdoezelen 
hoe slecht het gesteld is in Nederland met de 
bescherming van zorgverleners en andere met 
prioriteit te beschermen mensen. 
Te weinig kapjes, geen tests. En dan tegelijk de 
basisscholen opengooien.

Waar is het gezond verstand gebleven dat 
zegt dat kinderen de verspreiders zijn van de 
meeste virussen. Ze komen met hun handjes 
overal aan. Meteen wel een waarschuwing van 
sommige overheden dat de besmettingsgraad toe 

zal nemen. Eerst vertellen ze ons dat kinderen 
niet besmettelijk zijn (wat intussen onderuit is 
gehaald) om de scholen open te kunnen stellen, 
want de kinders zijn niet meer te harden thuis, 
en later blijkt dat ze wel besmettelijk zijn. 

Gaat Nederland dan toch de kant op van 
(geleidelijke) blootstelling om het aantal doden te 
spreiden over een langere tijd? 
De ‘bescherming door groepsimmuniteit’ 
is ook zo’n zeer dubieus geval. Dat is geen 
bescherming, maar een theoretisch bedenksel, 
gerommel met statistieken.

Maar goed, hier is geen probleem, mensen, 
de BV NL draait goed. Het probleem zijn die 
propagandistische Chinese mondkapjes. Die 
zouden verboden moeten worden!!! Intussen 
komen hier allerlei self made kapjes op de markt 
met precies dezelfde of nog lagere kwaliteit.

Mensen, bekijk alle overheidsberichten met een 
dikke korrel zout. Denk zelf na.
Dat in Brabant het probleem gigantisch groot is 
is geen wonder. Daar komen de meeste virussen 
vandaan, via de bioindustrie.

Ik wil graag een mondkapje met de tekst ‘liever 
rood dan dood’. Wanneer komt de Amsterdamse 
coalitie met een eigen groen kapje, democratisch 
verspreid onder de hele bevolking? Tekst ‘elk 
nadeel heb z’n voordeel’.

Hetty

Dat is heel opmerkelijk, omdat door een 
uitspraak in januari van de Raad van State 
Amsterdam vakantieverhuur door platforms 
als Airbnb geheel kan verbieden.

De ervaringen met Airbnb-verhuur in 
Amsterdam zijn zeer slecht. De gemeente 
probeert al jaren grip te krijgen op Airbnb 
maar zonder resultaat. Volgens de eigen 
gegevens van B&W worden jaarlijks 25000 
woningen gebruikt voor vakantieverhuur. 
In het Centrum voor een prijs van €253 per 
nacht, het hoogste prijsniveau van Europa! 
De meeste van deze woningen worden 
illegaal verhuurd. 

De eind 2017 ingevoerde meldplicht 
om vakantieverhuur aan te geven bij de 
gemeente leverde een jaar na invoering op 
dat nog geen kwart van de vakantieverhuur 
bij de gemeente wordt gemeld. Dat zal 
op dit moment niet veel beter zijn. De 
handhaving faalt. Bijvoorbeeld uit het feit 
dat van de 17,5 miljoen euro aan boetes, 
die de gemeente van 2016 t/m 2019 heeft 
opgelegd wegens woonfraude slechts 5 
miljoen is geïnd. Met andere woorden de 
meeste vakantieverhuurders onttrekken zich 
straffeloos aan elke vorm van handhaving. 

Voor de bewoners is vakantieverhuur 
door platforms als Airbnb desastreus. Uit 
onderzoek blijkt dat 80% van de Centrum-
bewoners last heeft van Airbnb. Het College 
erkent zelf in zijn voorstel dat 
“De leefbaarheid van de woonomgeving 
sterk onder druk staat door het sterk 
toegenomen aantal toeristen dat in 
woningen logies vindt”. En wat te denken 
van de 60.000 woningzoekenden, die in 
Amsterdam een woning zoeken? Het al dan 
niet illegaal onttrekken van woningen van 
de woningmarkt voor vakantieverhuur is 

één van de oorzaken dat woningzoekenden 
minstens 10 jaar moeten wachten op een 
woning. Kortom om met de eigen woorden 
van wethouder Ivens uit 2017 te spreken: 
“In mijn ogen heeft Airbnb Amsterdam 
enorm kwaad gedaan”.

Waarom dan vasthouden aan vakantie-
verhuur door platforms als Airbnb? In plaats 
daarvan zou de gemeente een voorbeeld 
kunnen nemen aan de gemeente Den Haag. 
Den Haag heeft de uitspraak van de Raad 
van State aangegrepen om vakantieverhuur 
in de hele stad te verbieden. De motivatie 
van de wethouder Wonen van Den Haag 
is simpel: “We zien dat de snel slinkende 
voorraad betaalbare woningen in de stad 
onder druk staat”. En “We zien dat de 
prijzen van koophuizen snel stijgen, onder 
andere doordat beleggers huizen kopen 
om te verhuren.” Uitspraken, die zo van 
toepassing zijn op Amsterdam!

Ook de coronacrisis is reden om vakantieverhuur 
door de Airbnb’s totaal te verbieden. Deze crisis 
maakt wel heel erg duidelijk dat de economie 
van met name de binnenstad zich eenzijdig richt 
op de toerist. Een monocultuur, die nu instort. 
Voor dit ‘knetterlinkse’ college zou het klip en 
klaar moeten zijn dat we het niet meer moeten 
hebben van overdadige aantallen toeristen, maar 
van een economie, die divers is en zich met name 
richt op de bewoners van Amsterdam. In die 
economie passen platforms als Airbnb niet meer. 
Het gemeentebestuur zou dit momentum moeten 
aangrijpen om de economie van Amsterdam te 
vernieuwen en niet om terug te grijpen op de 
oude en inmiddels achterhaalde economie van 
voor de coronacrisis.

Dingeman Coumou
ex-raadslid stadsdeel Centrum

Karien Maas
werkzaam in de toerismesector

De verstilde stad
De laatste jaren werd Amsterdam nog 
overspoeld door toeristen. Nu ligt de stad er al 
een week of drie stil en verlaten bij. 
Een enkel hotel is dichtgetimmerd, veel 
winkels zijn gesloten en er is geen bar of 
restaurant open, behalve een paar Aziatische 
afhaaltoko’s dan. Ook laten de vaste bewoners 
zich maar mondjesmaat zien op straat, op een 
plein of in de supermarkt. 
Er klinkt weinig lawaai op, taxi’s zijn uit het 
straatbeeld verdwenen en de passerende trams 
en bussen zijn vrijwel leeg. 

Het beleid van ‘social distancing’ wordt 
blijkbaar goed opgevolgd in het Amsterdamse 
stadscentrum. Winkelcentra zijn afgesloten, 
musea hebben hun deuren gesloten, concerten 
zijn geannuleerd en de vele festivals geschrapt. 
Wat opvalt is dat slechts een enkele buurtwinkel 
geopend is: een bakker, een slager, een viswinkel 
plus enkele kraampjes op de Nieuwmarkt. Het 
laat ten overvloede zien hoezeer de stad - en dan 
met name het stadscentrum - in het teken van het 
toerisme is komen te staan. 

Het openbare leven lijkt dan ook tot stilstand 
te zijn gekomen, ook al wonen er duizenden 
mensen alleen al in het Wallen-gebied. 
Logischerwijs is de werkgelegenheid een 
grote klap toegebracht in de horeca en in de 
detailhandel. Maar ook verzorgende beroepen 
voelen de klap van de gedwongen sluiting. De 
vraag dringt zich op of en wanneer dit jaar de 
toeristen hun weg weer naar Amsterdam zullen 
weten te vinden, maar ook of de stad weer in 
de pre-Corona status zal moeten terugkeren. 
De monocultuur heeft zo zijn schaduwkanten, 
zowel in normale tijden, als in tijden van crisis 
zoals nu. Ook ervaren bewoners hoe anders het 
leven in de binnenstad kan zijn, hoe rustig, hoe 
schoon, hoe mooi en hoe stil. Geen toeristen die 
schreeuwend door de straten trekken, nauwelijks 
nog zwerfvuil, vrijwel geen wildplassers en ook 
geen drugsdealers meer in het straatbeeld. Voor 
de Handhaving en Politie een zeer rustige periode 
nu de voetbalcompetitie stil ligt, het EK voetbal 
is geannuleerd, de Grandprix in Zandvoort niet 
doorgaat en SAIL mogelijk ook uit de agenda 
geschrapt wordt. 

Niemand die weet te zeggen wanneer het leven 
zijn gewone loop zal hernemen en de straten 
weer een wat levendiger beeld te zien gaan 
geven. Bewoners weten niet in wat voor een 
omgeving ze nu leven, en sommigen vinden 
de huidige situatie ook wel erg extreem. Het 
straatbeeld roept de sfeer op van oude zwart-
wit ansichtkaarten van de buurt rondom de 
Nieuwmarkt. Weinig verkeer, wat wandelaars, 
een verloren fietser en mensen die boodschappen 
doen, te voet of per fiets. Bezorgers ziet 
men nog wel langs de straten fietsen om 
maaltijden te bezorgen. Ook de postbodes en de 
pakketbezorgers laten zich nog geregeld zien. 

Maar verder is er de rust, de stilte en het gevoel 
te leven in een abnormale tijd, waarin ook 
sociale contacten vrij minimaal zijn geworden. 
Buren spreken elkaar van een voorgeschreven 
afstand aan, sommigen zijn zelfs aan huis 
gekluisterd en burenhulp is een begrip dat 
weer inhoud gekregen heeft. Mensen letten 
op elkaar. Gelukkig is het sociale contact 
tussen buurtbewoners nog in tact en vormt het 
nu de ruggengraat in deze tijd van crisis. Tot 
geruststelling van de bewoners, ambtenaren en 
gemeentelijke bestuurders. De ondernemerskaste 
is momenteel vrij onzichtbaar …...

Lennard Roubos
6 april 2020

Podcast parel
Dat is het dagboek van een IC-chef in casu Armand Girbes het hoofd van de Intensive 

Care op van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care geneeskunde. 
In zijn auto, onderweg naar huis na lange werkdagen, deelt hij hardop zijn overpeinzingen 

bij de Coronawaan van de dag. Afleveringen over de zin en onzin van publieke 
mondkapjes, de hoge werkdruk, het omgaan met oudere patiënten, complimenten aan zijn 
collega’s, de nadelen van de goedkoopste medische mondkapjes en wat er zoal bij komt 

kijken bij de opgave om extra IC-bedden te realiseren.
Wat zo fijn is aan deze podcast serie is de weloverwogen reflectie op zijn Intensive Care 

en zijn dilemma’s. Dat geeft je echt inzicht op het werk achter de schermen.

APD

Kalverstraat
Zaterdag 25 april 16:15 uur

Wat geniet/genoot ik van de rust in mijn 
omgeving en vooral in de Spuistraat. Eindelijk 
geen nachtelijk geschreeuw, geen rondrijdende 
taxi’s en nauwelijks dreunende diesels. 
Ik hoor weer vogels.

Als ik ‘s avonds uit mijn raam kijk, valt me 
op dat het donker blijft in meer dan 75% van 
de etages in de 350 meter die ik vanuit mijn 
huis kan zien. Zou dat allemaal Airbnb zijn? 
Maar ja, postcode 1012 telt meer hotelbedden 
dan woningen. Overdag is het helaas niet 
meer zo rustig. Maar die hordes toeristen en 
schreeuwende ‘feestgangers’ mis ik als kiespijn.

Vervelen hoef ik me niet want onverwachte en 
spannende situaties genoeg. Begin maart begeeft 
onze elektra het plotsklaps. De elektricien 
voelt vocht en we krijgen meteen een nieuwe 
stoppenkast. Begin april is de internetverbinding 
aan de beurt. De XS4ALL monteur vindt het 
euvel pas na twee uur zoeken en meten door het 
hele pand, kelder en vijf etages: een breuk in 
de ADSL-kabel. De volgende keer is het raak 
op 20 april als de elektra weer uitvalt. Nu in de 
hele straat en verspreid over het halve Centrum. 
Opgelost na anderhalf uur. 

Drie dagen hierna hebben we (alweer) een 
inklimmer. Ons huis staat net in de steigers, 
dus ook letterlijk is ons uitzicht beperkt. Ik zie 
hem door onze ramen op 1-hoog en even later 
op 2-hoog steeds verder naar boven klimmen. 
Het blijkt een vriendelijke, vrolijke, halfnaakte 
jonge man op blote voeten met een schepje en

 

een bezempje in zijn handen. Vanaf mijn mini 
balkonnetje spreek ik hem maar hij heeft ze 
duidelijk niet allemaal op een rijtje. 112 gebeld. 
Twintig man politie, een politiehond, een 
ladderwagen (de Hendrik) en een commando-
wagen van de brandweer komen er aan te pas. 
Gelukkig is hij geen springer. Na vele capriolen 
klimt hij uiteindelijk zelf weer naar beneden.
En dan moet de dronken dame nog komen die om 
half 4 ‘s nachts haar Birro klem rijdt tussen de 
steigers in onze steeg. Weer politie. 

Nachtje uit in eigen buurt
Eind april trakteren we onszelf op een zacht 
geprijsd nachtje in het Ambassade hotel, 300 
meter van ons huis. We komen er vaak langs 
tijdens onze avondwandelingetjes. Vanaf onze 
aankomst worden we in de watten gelegd. Het 
hotel heeft een zeer uitgebreide verzameling 
etsen, beelden en schilderijen van Cobra 
schilders. Die kunst hangt door het hele hotel: 
in de benedenruimtes, op de gangen en in de 
kamers. We bekijken, bewonderen en genieten. 
Op onze kamer met uitzicht over de gracht 
smullen we van een 3-gangendiner waarna we 
koffie drinken in de bibliotheek met bar, omdat er 
verder niemand is. ‘s Morgens een verrukkelijk 
en uitgebreid ontbijt. Museum, restaurant en café 
in één, wat wil je nog meer. Helemaal opgeladen.

 

Tijd te kort voor wat ik wil, nu genieten van rust 
en contemplatie want “het” is straks weer veel te 
snel voorbij. 

Amsterdammeren

Corona: rust, avontuur en tijdgebrek

Verbied Airbnb in de héle stad Wat in Den Haag kan, kan ook in Amsterdam!
Onlangs dienden B&W een voorstel in om de verhuur via platforms als Airbnb in drie 
wijken van de stad te gaan verbieden. Op de Wallen en de Grachtengordel Zuid. 
Dit voorstel betekent dus dat in rest van de stad Airbnb mag blijven bestaan! 



Het boek ‘’Limitless’’ van Jim Kwik, dat in april verscheen, geeft een handleiding over hoe we kunnen leren om iets te leren.                 www.jimkwik.com
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 9)
Helaas heeft het Tassenmuseum aan Herengracht 573 
moeten besluiten om niet opnieuw open te gaan. Het 
geld was op en er bleek onvoldoende perspectief voor 
de toekomst. Zowel dames die graag genieten van een 
high tea op een bijzondere locatie als modeminnaars en 
tassenverzamelaars zullen er niet blij mee zijn. 

In 2007 werd het grote, dubbele huis uit 1665 als 
tentoonstellingsruimte in gebruik genomen met als basis 
de particuliere verzameling van Hendrikje Ivo.
De eerste steen werd op 17 april 1663 gelegd door Thomas 
Muster in opdracht van opdrachtgever en bouwheer 
Cornelis de Graeff (1599-1664). De goede man is ook nog 
eens tien keer burgemeester geweest van de stad.

De dubbele stoep van dit stadspaleisje is jammer genoeg 
in het midden van de 19de eeuw gesloopt. Ooit zijn er 
inwendig vier stijlkamers geweest, waarvan er nog twee 
fraaie stijlkamers zijn bewaard gebleven. 
In ±1682 werd begonnen met de decoratie van het 
pand. In de kleine stijlkamer zijn toen in opdracht 
van de nieuwe eigenaar en familielid Pieter de Graeff 
plafondschilderingen aangebracht. 

Vermoedelijk uit kostenoverweging vroeg hij een 
onbekende schilder, Paulus de Fouchier (1643-1717), voor 
deze klus. Tussen 1682 en 1684 schilderde hij in het 

midden van het plafond de Amsterdamse Stedenmaagd 
geflankeerd door Minerva en de Rede. Rondom de 
stedenmaagd zijn de werelddelen Europa, Azië, Afrika en 
Amerika als vrouw verbeeld. Australië werd toen nog niet 
beschouwd als werelddeel.  

In de eerste helft van de 18de eeuw vond een omvangrijke 
verbouwing van het pand plaats, met name van de 
interieurs. Gerrit de Graeff vroeg in 1741 de Amsterdamse 
schilder Louis Fabritius Dubourg (1693-1775), een 
leerling van de schilder Gerard de Lairesse, het plafond en 
een schoorsteenstuk te schilderen. Deze tweede stijlkamer 
in Lodewijk XV-stijl is groter qua formaat en stamt uit ± 
1745. Hier bevindt zich ook een fraaie schoorsteenmantel 
met een uit hout gesneden en vergulde spiegellijst en een 
schoorsteenstuk. Deze schildering  is een allegorische 

voorstelling op de Vrede, de Wijsheid en de Tijd, is 
eveneens toegeschreven aan Louis Fabritius Dubourg.

Met een breedte van 15 en een diepte van 20 meter zijn 
dubbele huizen relatief vrij klein. 
Als ze niet bewoond worden zijn dit soort panden voor 
heel wat doelen te gebruiken, maar voor een middelgroot 
museum is het meer dan geschikt. 
De vraag is nu wat er met het pand gaat gebeuren.

Met een collectie van bestaande uit bijna 4000 tassen, was 
het Tassenmuseum uniek in Europa. Het museum had een 
museumcafé, een hedendaagse keurtuin en museumwinkel. 
Jaarlijks trok het ongeveer 60.000 bezoekers. Volgend jaar 
zou deze sympathieke instelling haar 25-jarig jubileum 
hebben gevierd, maar daar gaat nu dus een streep door.

De marges bij middelgrote musea als dit zijn klein en 
overheidssteun is sinds een aantal jaren minimaal. Er moet 
veel worden gedaan om de boel overeind te houden. 
We moeten nog zien wat de afgelopen lockdown-periode 
heeft gedaan met het culturele landschap in de stad. Dat er 
meer kleine instellingen zullen omvallen, staat buiten kijf. 
Het Tassenmuseum zou wel eens gezien kunnen worden 
als het eerste slachtoffer. Misschien staat er toch nog een 
mecenas op die het museum gaat redden?

© Hans Tulleners
Schrijver/journalist/binnenstadsbewaker
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Foto Peter Vermeulen

Zo lang er censuur heerst heb ik geen copy,
de groeten Myriam

Vertel iets over de donuts economie.
Is 7 april door b&w aangenomen

Succes JOYze

Amsterdam weer voor 
de Amsterdammers
Wat is Amsterdam in de intelligente 
lockdown weer een heerlijke stad. 
Alle toeristen weg, binnenstad leeg. 
Dat komt ervan als je je alleen op 
die groep richt en de bewoners hebt 
weggejaagd.

 
Maar er is hoop: sluit alle Nutella shops, 
kaaswinkeltjes etc. en leuke winkels 
ervoor terug met Nederlands sprekend 
personeel. Daarnaast kleinschalige, 
gastvrije horeca.
Massa toerisme komt voorlopig toch 
niet terug. Kijk naar de buurten waar 
nog wordt gewoond zoals de Pijp: je ziet 
hier de authentieke bewoners op straat 
die allemaal thuiswerken. 

Het is hier een levendige drukte op straat  
(met 1,5 meter afstand), ze halen een 
krantje, coffee-to-go, afhaalmaaltijden, 
rijen voor de Hema. Mensen praten weer 
met elkaar, zijn vriendelijk en er is geen 
enkele agressie.
Bankjes voor sommige cafe´s 
staan er nog, hier ontstaan nieuwe 
buurtcontacten, worden borrels 
gehouden, zelf drank meenemen. 
Of ga richting Oost of West, volle trams, 
drukke markten. En je hoort vooral 
´s-avonds de vogeltjes weer fluiten.

Zo is de intelligente lockdown geen straf 
maar een zegen voor de stad.

Niesje Meilink

Corona verhalen
Een digitale tentoonstelling
Het Amsterdam Museum maakt een 
digitale tentoonstelling over corona 
in Amsterdam en wil jouw verhaal 
horen.

 
Heb jij een verhaal te vertellen over de 
impact van het coronavirus op jezelf 
of je omgeving? Leg dan nu jouw 
bijzondere momenten en verhalen over 
deze periode vast en deel ze om bewaard 
te blijven. Zodat ze deel uit gaan maken 
van het verhaal van onze stad. 
Een verhaal dat we samen optekenen. 
Bekijk, lees en luister op deze site naar 
verhalen van kwetsbaarheid en troost, 
van eenzaamheid en solidariteit in onze 
stad. 

Zonder jouw inzending kan deze 
tentoonstelling niet tot stand komen. Je 
inzending is dus enorm waardevol voor 
de stad en ons collectieve geheugen, nu 
en in de toekomst, en blijft van harte 
welkom. 

De uiteindelijke digitale 
tentoonstelling vormen we uit een 
selectie van alle inzendingen. Een 
redactie die bestaat uit makers, 
partners en museummedewerkers is 
verantwoordelijk voor de selectie. 
Daarnaast voegen we alle inzendingen 
toe aan de digitale collectie van het 
Amsterdam Museum. 

www.coronaindestad.nl/

BeterBuren Amsterdam 
Voor hulp bij conflicten tussen buren en buurtgenoten, 

085-902 2810 (lokaal tarief). Meer info via
info@beterburen.nl en www.beterburen.nl

Het Mantelzorg-steunpunt 
houdt contact
De coronamaatregelen hebben een grote invloed op 
het dagelijks leven van iedereen. Voor mantelzorgers 
betekent het dat de zorg nog meer op hen terecht komt. 
Dagbestedingen zijn gesloten, vrijwilligers komen 
niet meer langs, familie en bekenden kunnen niet op 
bezoek komen. 

Bij het Mantelzorg-steunpunt kunt u terecht met 
uw verhaal, zorgen en vragen. We bellen in deze 
coronatijden zo veel mogelijk naar de mantelzorgers 
die bij ons bekend zijn om te horen hoe het gaat en of 
we iets kunnen betekenen.

Contact opnemen
Bel 020-5573338 of stuur een e-mail naar een van de 
mantelzorgconsulenten:  dian.mekkes@centram.nl 
         rogier.willems@centram.nl

Online voorleesuurtje 
Mantelzorgers en verzorgden in stadsdeel Centrum 
kunnen gratis deelnemen aan een online voorleesuurtje 
voor volwassenen via beeldbellen. Even ontspannen, 
genieten van een verhaal en gezellig napraten met 
elkaar. U wordt voorgelezen door een vrijwilliger van 
Markant. 
Het voorleesuurtje is wekelijks op maandag van 14.00 
tot 15.00 uur m.u.v. 2e Pinksterdag.
Ervaring met beeldbellen is niet nodig. 
U wordt zo nodig telefonisch geholpen. 

U kunt zich aanmelden bij Markant. 020-886 88 00 
of stuur een e-mail naar info@markant.org (met 
vermelding van het onderwerp: voorleesuurtje).

Iedereen veilig binnen, 
ook de mensen zonder huis
Of misschien zelfs: ‘juist’ de mensen zonder huis. 
Coronatijden zijn vreemd voor iedereen. Spannend 
voor velen. Maar voor daklozen zijn het vooral hele 
zware tijden. Alles doen we eraan om deze kwetsbare 
groep Amsterdammers zoveel mogelijk stabiliteit te 
geven, in het vizier te houden en te beschermen. 
Met name door ze een veilige plek binnen te geven 
dus. Lees hoe we dát doen en extra omkijken naar een 
andere groep mensen: mét huis, maar zonder de voor 
hen zo broodnodige afleiding en structuur van het 
normale leven.



                                                                                                                                                                         Je verandert nooit iets met vechten tegen de bestaande werkelijkheid.
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Waar te Eten
Toen ik aan deze rubriek begon had ik 
eigenlijk al een rijtje restaurants in m’n 
hoofd waar ik het over wilde gaan hebben. 
Maar na 2 nummers kwam het corona virus 
voorbij. Ik kan natuurlijk stug doorgaan 
in de hoop dat wanneer deze binnenkrant 
uitkomt en er weer mondjesmaat op 
terassen en in restaurants gezeten mag 
worden, u alsnog naar deze restaurants 
gaat. Het probleem is natuurlijk dat juist 
in de horeca branche de crisis hard heeft 
toegeslagen. Dus wie weet bestaat het 
restaurant waarover ik wil schrijven straks 
niet eens meer. Daarbij wil ik in deze 
tijden waarin zoveel bedrijven het moeilijk 
hebben niet mijn voorkeur pushen.
Daarom eerder een paar adviezen. Kijk 
naar wat er in de bus komt aan flyers 
van iniatieven in uw buurt. Dus dat 
eetcafe waar u liever een drankje met een 

bitterbal doet dan er de obligate kipsate 
te eten. Misschien kunt u daar wel voor 
de anderhalve meter borrel met de buren 
een bittergarnituur bestellen. (meteen op 
een mooie schaal is ook goed voor het 
millieu). Die zaak die het echt heel zwaar 
heeft verkoopt misschien wel kadobonnen 
daar kunt u altijd wel iemand een plezier 
mee doen. Bestelt u ergens een maaltijd 
bedenk dan dat er ondanks alles meer afval 
dan ooit te verwerken valt dus vraag om 
duurzame verpakkingen of neem uw eigen 
bakjes mee. Als het lekker was vertel het 
uw omgeving, viel het tegen vertel het aan 
het restaurant.
En als dan straks die terassen weer beperkt 
open gaan, blijf dan niet op 1 drankje uren 
aan dat tafeltje in de zon zitten. 
Hopelijk resulteert dit in het behoud van de 
kwaliteitshoreca, in onze stad en gaan de 
touristtraps vanzelf ten onder. 

Esther Heijster

Buurt Zes Binnenk

Woonstegen
Eind april zijn, nadat er ook nog 3 
geveltuinen aangelegd waren, de door 
de gemeente geplaatste plantenbakken 
in de gedempte begijnensloot beplant. 
De bewoners zijn erg tevreden over het 
resultaat. En er wordt enthousiast gewerkt 
aan het onderhoud van planten maar ook 
de steeg. Hoe het met de andere twee 
stegen gaat is door de coronamaatregelen 
niet bekend. Hoe het verder gaat met de 
pilot is door de huidige omstandigheden 
niet te zeggen. Maar van vergelijkende 
metingen kan door de afwezigheid van 
toeristen eigenlijk geen sprake zijn.  

EH

Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleis-straat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht
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Boodschappenstress
Boodschappen doen geeft de meeste 
stress. Lijken de meeste mensen 
figuranten in een dansproject voor doven, 
er blijven helaas altijd types die menen 
dat ze toch vlak langs je heen mogen 
schuiven, als ze je maar van achteren 
passeren. 
Het zijn, zoals bekend, vooral jongeren 
en toeristen. Laten bezorgen is geen optie 
want die mogelijkheid zit al weken tevoren 
overvol en de kleine winkeliers in mijn 
buurt hebben nagenoeg allemaal het loodje 
gelegd. Het ‘ouderenuurtje’ staat klant-
onvriendelijk gepland op dermate vroege 
tijden dat ik nog op één oor lig. Dus mijn 
boodschappenlijstje op volgorde van de 
handigste looproute, handschoenen aan, das 
om en zo snel mogelijk inslaan voor 3 tot 4 
dagen. 

De blauwe supermarkt op de Dam doet te 
weinig om ons aller veiligheid te borgen. 
Tot ver in april etende en drinkende mensen 
op de trappen. Zelden iemand bij de deur, 
pas na vele weken een aanduiding ‘in’ en 
‘uit’ bij de buitendeuren, nergens looproutes 
aangegeven en ik zie nooit dat iemand de 
deuren van de ijskasten schoon maakt. 
De medewerkers letten zelf niet op de 
anderhalve meter en spreken klanten er dus 
ook nooit op aan. Ik voel me als een 
fietser op het vroegere Leidseplein: 
steeds om me heen kijken, alle kanten 
uit en veel, heel veel wachten. 

Het is me in de afgelopen maanden 
nog nooit gelukt om veilig mijn 
boodschappen te doen.
Uit stress heb ik laatst zo’n stomme 
toerist voor moordenaar uitgemaakt.  
Geen afstand houden vergelijk ik met 
dronken achter het stuur gaan zitten. 
Als je zelf dood wilt: prima, maar 
breng anderen niet in gevaar! 

Uitnodiging
Topman Frans Muller van Ahold meldde 
dat hij niets herkent van geluiden dat 
het in zijn supermarkten niet mogelijk is 
om anderhalve meter afstand te houden. 
Vreemd, gezien mijn tegenovergestelde 
ervaringen: groepjes tieners, groepjes 
pubers, groepjes toeristen, mensen die 
eindeloos het assortiment bekijken of 
uitgebreid telefoneren midden in het 
gangpad. Ook de gemeente kent het 
probleem van de stress die de supermarkten 
veroorzaken. Neem daarbij dat twee derde 
van de Nederlanders stelt dat het niet lukt 
om boodschappen te doen zonder dat er 
iemand binnen de straal van anderhalve 
meter komt. 

Extra kosten voor beveiliging en 
bescherming van medewerkers en klanten: 
níets van te merken bij ‘mijn’ blauwe 
supermarkt. Zelfs niet na een melding in 
Zaandam. Wel de lusten van de winstgroei, 
maar liever niet de lasten!

Beste Frans Muller, hoe vaak in de 
afgelopen weken heb je zelf boodschappen 
gedaan in je eigen winkels? Hierbij 
nodig ik je uit om incognito samen met 
mij boodschappen te doen bij AH Dam, 
uiteraard met in achtneming van de 
anderhalve meter.

 APD

Werkzaamheden Nieuwezijds Voorburgwal
Het project de Nieuwezijde Zuid loopt van de achterkant van de Dam tot aan het 
Koningsplein. De NZ Voorburgwal wordt van gevel tot gevel heringericht. 
Daarbij laat de gemeente ook gas- waterleidingen en het riool vervangen.

- Op het Spui, Singel en Koningsplein tot aan Leidsestraat zijn de leidingen van gas, water 
en riolering vervangen. 
Dit werk is bijna afgerond. 
- Eind dit jaar komt de NZ 
Voorburgwal tussen Paleisstraat 
en Spui aan de beurt.
- De tramsporen op de NZ 
Voorburgwal tussen Dam en 
Koningsplein worden volgens 
planning vervangen van februari 
tot april 2021. 
De trams liggen er dan ongeveer 
9 weken uit. In juli komt de 
definitievere planning
- Aansluitend worden de straten 
heringericht. APD

Hampe & Berkel Muziek
Al jaren groet ik bijna dagelijks de immer goedgemutste 
vriendelijke Tom op het Spui. Soms komt ie aangesneld 
op z’n vouwfiets en menig zomeravond zit hij met zijn 
geliefde Maartje en wat lekkers in de avondzon op z’n 
gitaar te spelen. Binnenkort komt aan dit alles een eind want 
Hampe (sinds 1842) en Berkel (sinds 1991) Muziek stopt 
er deze zomer mee. Dit was voor mij een reden om voor het 
eerst de winkel te betreden om met Tom te praten over zijn 
naderend vertrek van het Spui. In 1974 is Tom begonnen als 
eerste bediende bij de firma Hampe nadat hij besloten had 
dat ondanks dat hij niet onverdienstelijk gitaar speelt een 
carrière als beroepsmuzikant niet het leven voor hem zou 
zijn. Alles wat hij nu weet over muziekinstrumenten heeft 
hij on the job geleerd. Zoals hij het zelf zegt hij wist nog 
niet waar het rietje van de klarinet voor dient. 

Nu repareert hij muziekinstrumenten, koopt ze in (heel 
onromantisch gaat dit gewoon bij een groothandel) en 
adviseert bij de aanschaf. Zijn klanten zijn professionals 
en amateurs. En dat heeft hem veel gebracht in contacten 
en waardevolle vriendschappen. Dat merk ik ook terwijl ik 
met Tom in gesprek ben regelmatig loopt hij even weg om 
bij te springen bij de verkoop maar ook omdat mensen even 
afscheid willen nemen en willen weten wat hij gaat doen. 

Dat is nog niet helemaal duidelijk maar dat hij niet gaat 
stoppen met repareren wel. Waarschijnlijk gaat hij parttime 
verder in een collectief met 2 anderen. 
In maart 2021 loopt het huurcontract af doordat er geen 
opvolger is leek dit een goed moment om met pensioen 
te gaan. Corona heeft er voor gezorgd dat dit nu een 
ongeveer half jaar eerder gebeurt. Toch is Tom nog steeds 
goedgemutst, als hij aan de toekomst denkt begint het van 
binnen te bruisen in afwachting van wat er komen gaat. 
Hij zal in ieder geval iets moeten verzinnen om in conditie 
te blijven als hij niet meer vele malen per dag de 55 treden 
die de zaak beslaan zal op en aflopen. 

Als we het bij de afsluiting van het gesprek even over deze 
vreemde tijd hebben legt Tom heel treffend uit. 
Dat alles wat we op dit moment doen om de tijd door te 
komen uit de cultuursector komt. We lezen meer boeken, 
luisteren meer muziek en kijken meer films en televisie. 
Toch is het cultuuronderwijs en het cultuurbeleid een 
ondergeschoven kindje.

Wie nog van Tom’s expertise gebruik wil maken haast zich 
tot in ieder geval half juli naar het Spui 11.                  EH

K l e u r  ’t   z e l f   i n
Keizersgracht ontmoet de LeidsegrachtCTvM 2020

www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds-aanpak/



   Om iets te veranderen, bouw een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt.                                                          Buckminster Fuller   
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Als tuinliefbhebber hoop ik dat deze revival ook na corona doorgaat. 
Dat veel geasfalteerde achtertuintjes toch weer voorzien worden van 
planten in pot of in volle grond. Dat om de kinderen bezig te houden 
in deze tijden van beperkt naar school gaan en waarschijnlijk vakanties 
zonder op vakantie te kunnen deze betrokken worden met bijvoorbeeld 
hun eigen stukje in de tuin krijgen waar ze naar eigen inzicht mooie en 
lekker plantjes kun telen. Waardoor een nieuwe generatie tuinliefhebbers 
ontstaat. Hoe mooi zou het zijn als het begrip tuin wat breder gezien 
gaat worden zodat mensen die geen tuin hebben toch het tuingevoel 
krijgen. 

Vorig jaar zag ik daar een mooi voorbeeld van in De Pijp. Daar waren, 
doordat er een parkeergarage was gekomen, parkeerplaatsen opgeheven 
en tot groenstroken gemaakt. Op een aantal grachten hebben bewoners 
in hun strijd tegen de (honden)poep boomspiegels beplant dan ga je, 
zeker nu de stad zoveel rustiger is, makkelijker even met je stoeltje 
buiten zitten. Geveltuinen zijn natuurlijk al geruime tijd aan een opmars 
bezig maar als ik wel eens omhoog kijk en een dakterras zie dan zijn die 
bijna altijd kaal. Ook daar kun je, als je het goed aanpakt, iets groens 
van maken, waardoor er langer van genoten kan worden. 

Bamboe bijvoorbeeld in bakken beschermd tegen de wind, geeft een 
rustgevende ruis en kan niet over het hele dakterras heen woekeren 
zoals dat in een tuin gebeurt. En als u ze in verrijdbare bakken zet maakt 
het niet uit waar die wind vandaan komt. Planten met een grijsblad 
zijn over het algemeen planten die goed tegen, zon, wind en droogte 
kunnen perfect voor op een dak dus. Als je je voor je dakterras laat 
inspireren door planten die het goed doen aan de kust, creëer je je 
eigen vakantieresort. Ik denk aan een lavendel, duinroos, oleanders en 
allerhande grassen en opeens is je dakterras een daktuin geworden. 
Waar ik normaal gesproken zou zeggen ga naar buiten en laat u 
inspireren zeg ik nu neem uw laptop of tablet onder uw arm een drankje  
in de hand en zoek een plekje in tuin, op balkon of aan de gracht en 
bezoek vanuit de tuinstoel een mooi park bijvoorbeeld op rhs.org.uk. 

EH
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Het wonderlijke Spui
Het Spui is een raadselachtige plek. Het was rond 1425 
de zuidgrens van de stad. De naam Spui verwijst naar het 
tijdperk dat het waterbeheer in de stad centraal stond. Zo 
komen we ook aan de Dam en de Nieuwendijk. Een spui is 
een sluis, bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater 
te keren. Het Spui loopt van het Rokin naar het Singel en 
werd tussen 1867 en 1882 gedempt.

Dit is het begin van een interessant artikel met leuke oude 
foto’s. Zie: 

www.amsterdam.nl/nieuws/achtergrond/wonderlijke-spui/

 Levensgevaarlijk 1,5 meter in de stegen

Birro klemgereden in de Raamsteeg 

Uitmarkt gaat digitaal!
In juni lanceert de Uitmarkt een online platform waar 
artiesten, makers en instellingen hun werk tegen betaling 
kunnen aanbieden aan heel Nederland. De inkomsten 
komen geheel ten goede aan de artiesten en instellingen. 
In aanvulling daarop vindt er op 28 t/m 30 augustus een 
‘hybride’ Uitmarkt plaats op binnen-locaties met beperkt 
publiek, online via livestreams en op TV.

Een ‘klassieke’ fysieke Uitmarkt eind augustus is niet 
haalbaar, maar juist nu heeft vrijwel iedereen behoefte aan 
steun, inspiratie, verbinding, verdieping en vermaak. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de Uitmarkt juist nu nationaal, 
dat gezamenlijke podium kan en moet zijn voor makers, 
artiesten, instellingen én publiek.

Tuin in de zomer
Half mei en het lijkt alsof we er al een halve zomer op hebben zitten. 

Covid-19 gecombineerd met het mooie weer, heeft voor een heuse 
tuin revival gezorgd. Tuincentra en bouwmarkten doen 

goede zaken met al die mensen die opeens aan huis 
gebonden zijn en daarom van hun tuin genieten. 

UW

UW

IJsheiligen in Corona tijd
We hebben nu meer tijd om op het weer te letten. Het 
is ook belangrijker geworden omdat bij droog weer 
virussen zich sneller kunnen verspreiden. Dat willen we 
juist niet. Toch zijn de IJsheiligen in de volksweerkunde 
een begrip: Mamertus op 11 mei, Pancratius 12 mei, 
Servatius op 13 mei en op 14 mei Bonifatius van Tarsus 
(niet die bij Dokkum is vermoord). Ik heb de kou nog 
nooit zo koud gevoeld. Er zaten wel warmere dagen 
tussen, maar de dag warmde pas na 12 uur op. Dat komt 
ook door de ingestelde de zomertijd waardoor we een 
uur vroeger opstaan.

De eerste berichten over de strenge ‘Heren’ dateren uit het 
jaar 1000. In Zwitserland, Duitsland en Hongarije wordt 
ook 15 mei de heilige Sophie of de koude Sophie bij de 
IJsheiligen gerekend. In die tijd werden er in de Alpen vuren 
ontstoken om de schade aan planten en vruchtbomen te 
beperken. Daar hebben we nu in de boomgaarden een heel 
systeem voor om de vruchten te beschermen. 
De bloesems worden met water besproeid en zo beschermt 
het laagje ijs tegen de vorst. Fruittelers hebben een 
waarschuwingssysteem als het te koud wordt en dan gaat de 
sproei installatie aan.

Hier in de binnenstad met de Binnentuinen valt de vorst 
aan de grond mee. Maar je ziet toch een plat dak met 
een laagje ijs. Langs de gracht tussen de trapstenen staan 
de klokjesbloemen vol in bloei. Daar zijn geen klachten 
over vorst. Voordeel van het koude voorjaar is dat er 
weinig slakken zijn, bladluis en schimmel. De rozen 
staat er prachtig bij: weinig bladstoornissen. Er is geen 
noemenswaardige vorst geweest in de winter. De Oost-
Indische kers is niet bevroren en bloeit door in oranje en 
geel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Meestal sneuvelt de 
Oost-Indische Kers bij het eerste tikje vorst

De ijsheiligen zijn een gegeven, waar je rekening mee moet 
houden. Ze ontstaan door de overgang van de koude periode 
met koud zeewater naar de zomer. De nachten zijn helder en 
koud met een prachtig gekleurde hemel. Je voelt de langste 
dag naderen en nog steeds is Corona niet bedwongen. Op 
6 maart konden we onze familie-reünie nog vieren zonder 
handen geven, een dag later was het helemaal mis.

UW

Voetgangers boven ‘fietsers’. Smalle 
stegen moeten nu afgesloten worden 
voor fietsverkeer. Waarschijnlijk moeten 
sommige heel smalle steegjes zoals die 
van de Kalverstraat zelfs helemaal 
afgesloten worden. Daar kun je elkaar 
ook zonder de anderhalve meter-regel al 
nauwelijks passeren.

Een mens is ongeveer 60 cm breed met 
een jas aan. Dus 2 mensen zijn samen 120 
centimeter. Neem minimaal 15 centimeter 
afstand van de gevel bij de loopruimte en 
je komt al op een breedte van minimaal 3 
meter, willen wandelaars elkaar veilig op 
anderhalve meter kunnen passeren.  

Hoe breed moet een straat of 
steeg dan wel niet zijn als er 
ook nog ‘fietsers’  doorheen 
rijden? Het woord ‘fietsers’ 
staat tussen aanhalingstekens 
want volgens de wet zijn dat 
ook brommers, bakfietsen, 
elektrische fietsen, scooters, 
fietskoeriers, Birro’s, Canta’s 
en wat dies meer zij. 

Neem de Heisteeg bij het 
Spui: daar kun je zowel als 
voetganger als fietser niet 
veilig doorheen. Zelfs al loopt 
of fietst er niemand, dan nog 
is de Heisteeg richting Singel 
zó onoverzichtelijk dat je 
niet kunt zien òf er iemand 
aankomt. Dan de bredere 
Rosmarijnsteeg: auto’s, 
2-richtings ‘fiets’verkeer en 
voetgangers! Daar is het op 
goed geluk slalommen. 
Idem in de 9 straatjes.

Veel stegen halen de 3 meter niet eens zoals 
de Raamsteeg. Vier panden in de steigers en 
nog scheuren de vreet-koeriers er op volle 
snelheid doorheen ongeacht wie er nog 
meer loopt of fietst. “Levensgevaarlijk”, zei 
mijn overbuurman en bestuurslid van de 
BIZ (ondernemingsvereniging). 

Overal in de oude binnenstad zijn er 
dergelijke smalle steegjes. Steden in de 
hele wereld maken ruimte voor fietsers ten 
koste van de auto’s. Amsterdam moet zich 
nu concentreren op veilige loopruimte.

APD

APD



Tapping is een methode waarbij  in een vaste volgorde op meridiaan punten wordt geklopt, vastzittende emoties worden genoemd en daarna los gelaten.   www.nickOrtner.com
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Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911
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Oplage: 11.500 Verschijnt 4x per jaar
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Paul Spoek, Esther Heijster,

Corina Teunissen van Manen 
Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #91
verschijnt rond 31 angustus
kopij-stop 5 augustus

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Heeft u een NEE-NEE sticker, maar wilt u wél 4x per jaar de Binnenkrant ontvangen?
Maak dan uw eigen sticker.

Knip het plaatje uit en plak het op uw brievenbus.
Heeft u géén brievenbus?
De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant 

Binnenkrant
Wel graag de

Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen 
aan voor bewoners. De thema’s zijn o.a.: 
een nieuwe bewonerscommissie starten, 
nieuwsbrieven maken, huurders en 
eigenaren samen in een complex, introductie 
digitaal leren en servicekosten. 
U kunt zich aanmelden via woon.ucourse.nl

Hoge Raad: Servicekosten ook in 
vrije sector afrekenen
De Hoge Raad heeft bevestigd dat 
servicekosten ook in de vrije sector 
afgerekend moeten worden. Dat was 
tot vorig jaar gebruikelijk, maar een 
opmerkelijk arrest van het Amsterdams 
Gerechtshof veroorzaakte twijfel. 
Dat arrest is nu vernietigd. Betalingen 
voor servicekosten zijn een voorschot dat 
afgerekend moet worden op basis van de 
werkelijke kosten. Dat geldt voor zowel 
gereguleerde huurcontracten als voor 
geliberaliseerde huurovereenkomsten.

In 2019 bepaalde het Gerechtshof 
Amsterdam dat servicekosten bij een 
geliberaliseerd contract niet afgerekend 
hoeven te worden. Volgens verschillende 
juristen was dat evident onjuist en in strijd 
met hetgeen de wetgever heeft bepaald. Het 
arrest zou grote gevolgen kunnen hebben 
voor de vele huurders in een vergelijkbare 
situatie. Reden voor !WOON om de huurder 
bij te staan en met hulp van het Emil 
Blaauw Proceskostenfonds de zaak voor te 
leggen aan de Hoge Raad.

De verhuurder in deze kwestie heeft 
geen afrekeningen voor de servicekosten 
geleverd. Daarom heeft de huurder zich 
met hulp van !WOON tot de kantonrechter 
gewend. Bij een geliberaliseerde huurprijs 
is de Huurcommissie niet bevoegd daar 
over te oordelen. De kantonrechter heeft 
de vordering om de servicekosten vast te 
stellen toegewezen en veroordeelde de 
verhuurder tot terugbetaling van het teveel 
betaalde.

Daarop ging deze in beroep met als 
argument: “Bedoeld is geen bedragen aan 
de verschillende kosten te hangen, maar 
om één bedrag af te spreken. Huurder 
is niet te goeder trouw, want deze heeft 
gewacht met het instellen van een vordering 
tot vlak na het einde van de huur. Had ze 
het eerder gedaan dan had de verhuurder 
nooit het contract verlengd. Het is erg 
onrechtvaardig want het is vrije sector en 
de verhuurder had ook € 1.400 huur mogen 
vragen en € 100 Servicekosten.” Daarop 
oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat 
de kosten tussen huurder en verhuurder 
bij aanvang van de overeenkomst waren 
overeengekomen en dat een afrekening 
daarom niet aan de orde is.

De Hoge Raad denkt daar anders over. In 
haar uitspraak van april 2020 oordeelt ze dat 
deze gedachtegang in strijd is met wat in de 
wet is bepaald. De zaak is nu terugverwezen 
naar het Gerechtshof in Den Haag voor 
verdere afhandeling.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren en wonen kunt 
u per telefoon of e-mail met ons contact 
opnemen. Tel (020) 5230 110
e-mail: centrum@wooninfo.nl
Onze inloopspreekuren zijn mogelijk 
gesloten i.v.m. de coronacrisis. 

Check: 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/

Binnenk

Max Euwe Centrum in Corona-tijd              Max Euweplein 30a
Uiteraard is ook het Max Euwe Centrum momenteel gesloten. Jammer, want we hebben 
een nieuwe expositie met schaakfoto’s van Lennart Ootes hangen die dus voorlopig niet te 
bewonderen is. Het bekendste schaakspel van Nederland ligt er nu al maanden verlaten bij, 
terwijl er normaliter tientallen schakers te vinden zijn. Ook is ons jaarlijkse Pleinfestival 
opgeschort. Mogelijk dat het nog lukt om die na de zomer te houden, maar niets is zeker. 

In de tussentijd zijn we digitaal actiever geworden. Zo hebben we een puzzelcompetitie 
opgezet en publiceren drie keer in de week een cartoon van Rupert van der Linden 
met begeleidende tekst. Rupert is een oud-buurtbewoner- hij heeft jarenlang in de 
Huidekoperstaat gewoond - en maakt al sinds 1982 schaaktekeningen. Om u een indruk te 
geven: hier een fraaie cartoon van oud-wereldkampioen Anand uit India. 
Op onze website kunt u de puzzels en cartoons vinden. Natuurlijk kunt u daar ook lezen 
wanneer we weer open gaan.                                                                  www.maxeuwe.nl 

• 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

ant 90  Zomer 2020

Oud-wereldkampioen Anand uit India (cartoon van Rupert van der Linden)

Heeft u vragen over het coronavirus?
• Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid bel uw huisarts.
• Voor vragen over uw eigen mentale gezondheid of die van een ander? 
   Kijk op www.thuisarts.nl voor informatie en tips om klachten te verminderen.
• Als u (anoniem) online wilt chatten, mailen of bellen kunt u naar www.mindkorrelatie.nl
• Voor vragen en richtlijnen over het coronavirus, Rijksoverheid: 0800-1351.
• Voor (praktische) hulpvragen Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888.
• Voor ouderen met vragen ‘hart onder de riem’  Anbo: 0348-466666.
• Voor jongeren met vragen GGD www.jouwggd.nl (chatfunctie voor jongeren).
• Voor een luisterend oor, De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7).
• Ook kunt u contact opnemen met uw regionale GGD, voor contacten zie; www.ggd.nl.
• Ouders die vragen hebben over de zorg en opvoeding van hun kinderen 
   kunnen chatten met de JGZ (jeugdartsen/-verpleegkundigen) via: 
   chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl of kijken op www.nji.nl/coronavirus.
• Als u vaak negatieve gedachtes hebt, is het aan te raden er met iemand over te praten. 
   Vindt u het lastig om met bekenden te praten over uw gedachten aan de dood of suïcide?
   Via 113 vindt u informatie en gratis (anoniem) chatten/bellen met de hulplijn: 0900-0113.


