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Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes
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

Wijkcentrum d’Oude Stadt staat voor een grote uitdaging.
De subsidie wordt in 2022 dramatisch gekort en mogelijk 
kunnen we nog maar tot april/mei de huur van Kerkstraat 
123 betalen. Of er nog een jaar bij komt via Centrum Begroot 
weten we eind september. Wij willen met bewoners 
praten over onze toekomst. 

d’Oude Stadt kreeg voor 2021 van de Gemeenteraad 
aanvulling op de gekorte subsidie. Voorwaarde was 
“dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun toekomst en 
doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en financiële basis”.

Hoe verander je het wijkcentrum? Zonder structurele inkomsten: 
geen eigen ontmoetingsruimte. 
Bij heroriënteren is de mening van actieve bewoners onmisbaar. 
Want het wijkcentrum is tenslotte van, voor en door bewoners in 
het werkgebied. Ook is belangrijk wat bewoners van de rest van 
het Centrum vinden. Is een belangenorganisatie voor de bewoners 
in het westelijke deel van de binnenstad (Jordaan/Gouden Reael) 
anders dan die in het Oostelijke deel (BO1018) en ook weer anders 
dan het gebied daartussen (d’Oude Stadt)? 

Waar ligt de behoefte bij bewoners, waarvoor kunnen ze niet bij 
de gemeente terecht of bij de huizen van de wijk? Wat kunnen 
bewoners voor elkaar betekenen? Hoe zorg je dat je kennis en 
goede ideeën van bewoners deelt, met meer dan alleen de eigen 
buurt? Hoe pak je buurtoverstijgende problemen aan? 
Er zijn ook “wijkoverstijgende” onderwerpen die bewoners 
belangrijk vinden en samen moeten oppakken. 
Speelt het wijkcentrum een rol bij mantelzorg, eenzaamheids-
bestrijding, burenhulp? Typisch dingen die in de buurten zelf 
plaatsvinden. 

Fungeert een wijkcentrum als een soort onafhankelijk 
bewonersloket, waar je als bewoners kunt aankloppen als je het 
niet eens bent met beslissingen die genomen worden? 
Beslissingen waar jij of anderen nadeel van ondervinden. 
Straatmeubilair (reclame, terrassen, prullenbakken) waardoor te 
weinig ruimte op de stoep overblijft. Versmallen van je trottoir, 
terwijl de gemeente zegt voetgangers meer ruimte te geven.
Officieel kun je terecht bij een gebiedsmakelaar, maar helpt die je 
ook bij het schrijven van een bezwaarschrift dat gericht is tegen 
zijn/haar werkgever? Of met een handhavingsverzoek tegen  
overtreding van wettelijke regels? Ook als je zogenaamd geen 
belanghebbende bent? 

Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft nu statutair een groot algemeen 
bestuur (de wijkraad) dat slechts op geografische gronden wordt 
aangesteld. Voelen bewoners zich daarmee vertegenwoordigd in 
het wijkcentrum, en hebben ze er wat aan? Kan dat anders? 
Dit is actueel, omdat er eind dit jaar een nieuwe wijkraad gekozen 
moet worden. Maar wat als uit gesprekken blijkt dat alleen een 
andere organisatievorm de handen op elkaar krijgt?

Gezocht: BEWONERS die mee willen denken en praten over 
een nieuwe d’Oude Stadt. Bewoners uit het gebied van d’Oude 
Stadt, maar ook andere bewoners in het Centrum, en zelfs 
daarbuiten, met ervaring elders. Actieve bewoners die weten wat 
voor problemen en uitdagingen zich kunnen voordoen. Bewoners 
met liefde voor hun stad, maar wel met een gezonde kritische 
blik. Bewoners met ervaring in buurtverenigingen en andere 
bewonersorganisaties maar ook beginners, jong of oud.
Aanmelding naar secretaris@oudestadt.nl

Wijkcentrum d’Oude Stadt

Spirit of Water  © Shelène Spoek

Wijkcentrum d’Oude Stadt:   Een nieuwe Oude Stadt? 

    www.gevelstenenvanamsterdam.nl/onderwerp/dier           www.dierenmuseum.nl          www.dierenbescherming.nl     +    meer      op pagina 12

Van de     edactie
Voor de goede orde: De Binnenkrant is onafhankelijk van het 
wijkcentrum. Wel maakt zij dankbaar gebruik van de ruimte, de 
goede contacten, het archief en andere faciliteiten. Uiteraard pleit 
de Binnenkrant vurig voor juist meer wijkcentra en buurthuizen. 

De Binnenkrant bericht over: Mens, dier, plant, 
park, klimaat, muziek, vrolijkheid, 

ontmoeting, musea, spel, gezondheid, tips, 
historie, belevenissen, stedenbouw, toerisme, 

nachtrust, evenementen, verkeer + meer.
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Na drie jaren droogte eindelijk weer een goede bui.
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Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans
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Kaarslichtconcert  in de Portugese Synagoge
donderdag 18 november 19.30 uur

Sacha van Ravenswade tenor, Maarten Hillenius piano
 https://jck.nl/nl/agenda

'Harp onder de Riem' gemist in de Mozes en Aäronkerk? 
Beate Loonstra speelde voor de 2e keer een hele maand 

elke dag één-op-één concerten voor het 'Muzikale Dagboek 
van Amsterdam' De bovenlijn van deze krant vermeldt 

vanaf pagina 4 alle mede muzikanten en titels van de 
composities. Terugluisteren kan op Beate's website!

https://musicinthemaking.nl/

‘Bestuurlijke uitgangspunten instellings- en 
inrichtingsbesluit themamarkt Waterlooplein’ 

Nog t/m 3 september Ter visie/inspraak 
Oktober: Opstellen definitief plan.

Oktober – november: Besluitvorming
Begin 2022: Opening vernieuwde Waterlooplein 

en start van de nieuwe themamarkt. 
www.amsterdam.nl/marktwaterlooplein

De huidige tijdelijke wegversmalling in de Weesperstraat bij 
het Namenmonument wordt deze zomer definitief. 

Dat maakte wethouder De Vries bekend. Zo realiseert hij meer 
ruimte voor voetgangers en voor meer groen. 

Dat staat in zijn brief van 6 juli aan de gemeenteraad.

Omdat de bouw van het monument nagenoeg gereed is en de 
openbare ruimte in juli en augustus wordt aangelegd, is volgens de 
wethouder snel handelen nodig. De bredere stoep en het extra groen 
worden daarom in de zomer al aangelegd. Later doen brengt hogere 
extra kosten met zich mee. Na de opening op 19 september wordt 

het resterende deel van deze maatregel, het definitieve fietspad, 
aangelegd. De wethouder gaat het gesprek met de raad aan op 9 

september. Mocht de raad de aanleg van de bredere stoep en extra 
groen willen terugdraaien dan kan dit uiteraard altijd.

Diederik Brink, lid van de Stadsdeelcommissie, gaf het 
speelterrein aan het Nieuwe Grachtje een nieuwe naam: 

het Coentje Gansplantsoen. Cliff van Dijk was namens de 
Bewonersraad de ceremoniemeester.

Nieuwe Herengracht
2020                2021

Nog maar net aangeplant en nu al verwoest

Citaat uit Binnenkrant # 91 (Herfst 2020):
De gemeente draagt bij door beschadigde kademuren tot verboden 

gebied voor auto’s te verklaren en de parkeerplaatsen op die 
plekken te vergroenen. De stenige ruimtes, die kademuren met 

parkeerruimte traditiegetrouw zijn, zijn nu aantrekkelijke, open 
stukken met bloeiende planten. Deze tijdelijke maatregel – groen in 

plaats van auwto’s - wordt door bewoners zeer gewaardeerd.

Een muzikale reis van vriendschap 
tussen mensen, volken en natuur

Sant’Egidio organiseert een concert in de Mozes en Aäronkerk 
vanwege het 150-jarig bestaan van het Philbert/Adema orgel. 
Tevens première van een nieuwe compositie van Kate Moore. 

Met: Daniel Nunes (orgel), Beate Loonstra (harp), Tom 
Sanderman (sopraansaxofoon) en Georgi Sztojanov (tenor)

Het Philbert/Ademaorgel is een Frans-romantische orgel dat 
bespeeld is door Camille Saint-Saëns en Charles-Marie Widor.
Het concert op de vooravond van de feestdag van Franciscus 
weerspiegelt de geestelijke erfenis van deze populaire heilige. 
Inzet voor de armen, de natuur en de interreligieuze dialoog. 

Franciscus is een belangrijk voorbeeld voor de Gemeenschap van 
Sant’Egidio die sinds 2014 vanuit de Mozes en Aäronkerk werkt 

aan ontmoeting en vriendschap tussen arm en rijk, buurtgenoot en 
toerist, jong en oud en zich wereldwijd inzet voor dialoog en vrede. 
Sant’Egidio nodigt u allen uit om kennis te maken 
met het prachtige veelzijdige orgel en het jubileum 

mee te vieren. 

Zondag 3 oktober 20.00 uur
Aanmelding verplicht via info@santegidio.nl

Vrijwillige bijdrage naar draagkracht

Besluit omgevingsvergunning Nr. 278089 17 augustus 2021: Plaatsen 
van camera-masten t.b.v. het Nationaal Holocaust namenmonument 

in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin

Nieuwe fietsenrekken in de Peperstraat

Waar gaat wat weg van deze weg?

Waar is je focus? Wat je Aandacht geeft, groeit!
Vier op 13 september de verjaardag van Steven Russell

 met zijn daily taoist Doodah's en zing mee met 
'What you focus on grows' 

www.russellleak.com/rip-barefoot-doctor/

Na 161 jaar nog steeds helder & fris aan de Amstel

25 september, Werelddag 
voor Migranten en Vluchtelingen

De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van 
september de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. 

Het Bisdom, Cordaid, Sant’Egidio en de Vastenactie organiseren 
een bijzondere bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met 
vluchtelingen en andere nieuwkomers. 
De ontmoeting staat centraal, ook in de gezamenlijke lunch 
waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten. 

Mgr. Jan Hendriks van het Bisdom Haarlem-Amsterdam zal 
de bijeenkomst openen. Hij pleit voor een meer rechtvaardige 
wereld. ”Voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld en 
geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn: dat Gods 
Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van 
velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.” 

    Ontvangst: 10 uur, start programma: 10.30 uur
Aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Dertiende Auke Bijlsma Geveltuinenprijsuitreiking 2021
Op vrijdag 1 oktober worden in de Zuiderkerk de Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen voor 
2021 uitgereikt. Wie heeft dit jaar de mooiste geveltuin? 
Welke straat verdient de straatgeveltuinenprijs? Wie maakte het groenste dak op zijn 
woonschip? Welke ondernemer heeft zijn/haar bedrijf het groenste aanzien gegeven? 
En bovenal: wie wint de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs 2021? 

Dit jaarlijkse evenement wordt door een groep vrijwilligers uit de buurt georganiseerd, 
financieel en organisatorisch ondersteund door DOCK vanuit De Boomsspijker. 
Ook dit voorjaar hebben negen deskundige juryleden door de buurt gewandeld, spiedend naar 
ieder stukje groen in de openbare ruimte en gezamenlijk hebben ze hun keuze gemaakt.

Na een maandenlange gedwongen rust, loopt de buurt nu weer vol met dagjesmensen en 
toeristen. Die tijd is lang genoeg gebleken om tot een ware geveltuinenexplosie te komen. 
Overal langs de grachten, bij verzwakte kademuren, op de parkeerplaatsen in autoluwe 
straten, rond bomen en op pleinen zijn plekjes “groen” ontstaan. Geholpen met gemeentelijke 
subsidies en weldenkende ondernemers ontstaan buurtgroepen, werkgroepen, die samen aan 
het tuinieren zijn gegaan om hun straat een groener aanzien te geven en weer leefbaar te 
maken. Het wordt hoog tijd dat Monty Don van Gardener’s World hier eens een kijkje komt 
nemen… Het is een eer en een waar genoegen om deze groene explosie te mogen jureren. En 
het is onze plicht aan Auke Bijlsma dit enorme succes van de buurt samen te vieren. 

De prijsuitreiking vorig jaar in de Zuiderkerk was een groot succes! Omdat de coronaregels 
helaas nog steeds gelden, is ook dit jaar weer een grote ruimte nodig. Wij zijn heel blij dat de 
Zuiderkerk - onbetwist de grootste en mooiste ruimte in onze buurt - het weer mogelijk maakt 
dit jaarlijkse feest voor de groenliefhebbers door te laten gaan.
De Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen voor de allermooiste tuinen in de buurt worden door een 
lokale beroemdheid-met-groene-vingers uitgereikt, dit jaar is dat Marja Vuijsje. En zoals elk 
jaar wordt de bijeenkomst vakkundig gepresenteerd door Sandra Rottenberg.
U bent allen van harte uitgenodigd om de prijsuitreiking met ons te komen vieren met een 
hapje en een drankje. De prijsuitreiking begint stipt om zes uur. Iedereen is welkom vanaf 
half zes. Ook dit jaar is er een maximum aantal van honderd bezoekers en is tijdig aanmelden 
verplicht! Dit kunt u doen bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl (voorkeur), 
of tel. (020) 6264002 van Buurtcentrum De Boomsspijker.

De Bewonersraad 
Nieuwmarkt / Groot Waterloo 

9 september 20 uur (live of online)
www.bewonersraad1011.amsterdam

Voor wie fietsen graag combineert met filosofie over 
mens en natuur kan nu de Spinoza fietsroute volgen, 
ontworpen door filosoof Nanda van Bodegraven. 
Dit is een route door Amsterdam langs speciale 
Spinozabanken waar deelnemers kunnen luisteren naar 
een podcast over dieren, planten en microben in de stad 
en de relatie tot de mens. 

De fietsroute is een initiatief van 
het Humanistisch Verbond, de 
Vrijheid van Amsterdam en Artis 
en in samenwerking met stadsdeel 
Oost gerealiseerd. Het is onderdeel 
van het 75ste jarig jubileum van het 
Humanistisch Verbond. 

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel: 
“als stadsdeel Oost zijn we blij dat 
we een bijdrage konden leveren aan 
deze bijzondere fietsroute en de route 
mogen openen bij de Darwintuin, 
waar het bankje staat dat precies 
in het midden op de route ligt. 
Daarnaast zijn de bankjes ook in het 
Oosterpark, in park Frankendael en 
zelfs op het Oranje-Vrijstaatplein 
voor ons stadsdeelkantoor te vinden. 
Als bioloog kan ik zo’n initiatief 
waarbij filosofie, biologie en kunst 
samen komen enorm waarderen”. 

Ontspannen en reflecteren op de Spinozabank 
De podcast nodigt deelnemers uit te reflecteren over de 
plaats van de mens in de natuur. De banken zijn voorzien 
van een speciale armleuning in de vorm van een dier of 
plant die in de omgeving van de bank te vinden is. 
Deze leuningen zijn gemaakt van afvalplastic en 
ontworpen en geprint door de 3D-printer van Plestik uit 
Amsterdam Noord. In de podcast geven medewerkers van 
Artis informatie over het organisme dat te zien is in de 
armleuning, maar ook wetenschappers en buurtbewoners 

komen in de podcast aan bod. Via QR-codes op de speciale 
leuning is de podcast te luisteren. Deelnemers kunnen de 
podcast luisteren op hun eigen telefoon en met hun eigen 
oordopjes of koptelefoon.

Filosoof Nanda Bodegraven: “met de Spinozaroute en 
-banken wil ik laten zien dat zelfs 
in een stad als Amsterdam niet 
alleen mensen leven. Door enkele 
dieren en planten uit te vergroten 
en een podium in de mensenwereld 
te geven, kunnen we ervaren dat we 
onderdeel zijn van de natuur. Dit kan 
zorgen voor geluk. Dat is één van de 
gedachten van Spinoza die aanleiding 
zijn voor dit project. De banken zijn 
in mijn ogen nog maar het begin van 
zijn manier van denken onderzoeken 
en verspreiden, het smaakt naar 
meer!”

Waarom Spinoza? 
Spinoza is de aanleiding van 
dit onderzoek. Hij vond al in de 
zeventiende eeuw dat het onmogelijk 
is de mens niet als deel van de natuur

                                    te zien. 

De fietstocht start bij het Spinozabeeld en gaat via ARTIS 
naar de Bijlmer, langs groene fietspaden en prachtige 
uithoekjes. De fietstocht is een vervolg op een ander 
filosofisch kunstproject waarbij er op tien stoeptegels in 
hartje Amsterdam quotes te vinden zijn van filosofen uit 
de zeventiende eeuw, om Amsterdam als vrijdenkersstad 
te eren. Vier een dagje vakantie in de Amsterdamse 
stadsnatuur en fiets de Spinozaroute. 

Meer informatie is te vinden op: 
vrijheidvanamsterdam.nl en humanistischverbond.nl

De meeste stemmen (385) in de voorronde gingen naar 
“Een trambaan met gras in de Muiderstraat” 

Ruim 700 m2 ademend groen in plaats van braakliggend asfalt in 
het verlengde van de groene loper langs de Hortus omdat het hitte 
absorbeert, geluid dempt, regenwater wegsluist en het zo mooi is!

Vanwege het prijskaartje is dit plan afgevallen.

Na een plensbui liggen de tramrails onder water.

www.rainproof.nl
www.nk-tegelwippen.nl

Muiderstraat of Muidergracht?

www.centrumbegroot.amsterdam.nl Spinozafietsroute laat je nadenken over mens en natuur

“Men moet menselijke handelingen niet bespotten, 
niet betreuren, niet veroordelen, maar begrijpen.”                                            

Spinoza (1677)
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Barbara in de Bazel Vijzelstraat 32: spokerij!
Barbara Wichers Hoeth, Jeroen Beets en Arthur van 
Norden ontwikkelden een nieuwe cursus voor kinderen: 
Maak je eigen boek. Het combineren van tekenles, het 
leren van druktechnieken, het schrijven van een verhaal 
en het maken van een boek. Dit heeft geresulteerd in een 
serie bijzondere boeken die in kleine oplage met de hand 
worden gemaakt. In de kofferkluizen laten wij de originele 
materialen zien zoals stempels en linosneden, en de andere 
boekjes die in de reeks zijn verschenen. 
Schatkamer 10 september - 9 januari gratis toegankelijk

Oproep buurtetentje
Begin september plant DOCK ism Huiskamer 
Moddermolensteeg een buurtetentje op het Zuiderkerkhof. 
We zijn nog op zoek naar mee-denkers, kokers en 
muzikanten én eters! Wil je meer weten of meedoen: 
mail Gerbina van der Hurk gvdhurk@dock.nl 

De Boomsspijker is alleen geopend voor activiteiten 
voor kwetsbare groepen, op afspraak. 
•  Voor activiteiten georganiseerd door andere organisaties 
raden wij u aan bij de organisator na te vragen of activiteiten 
wel of niet doorgaan.

•  Verder vragen wij bezoekers 1,5 meter afstand te 
houden, en draag een mondkapje binnen, in de gangen en 
trappenhuis. De kapjes kunnen af als u gaat zitten.

Wij maken plannen voor als er meer mogelijk is. 
U kunt wel als u wilt individueel afspreken met ons team. 
We gaan de buurt in, op bezoek in uw straat en buurt.
Heeft u hulp nodig? Of een vraag  of idee voor de buurt? 
Laat het ons weten dagelijks 9-17 uur via 020-626 4002. 
of mail boomsspijker@dock.nl.

• De computerclub op dinsdagmiddag 13-15 uur is weer 
begonnen, aanmelden ajb via Pim, pvgalen@dock.nl, er is 
beperkt plaats

• voor de schilderclub eddeverfin op woensdag 14-16 uur 
geldt hetzelfde 

• Eet activiteiten: de buurtlunch op woensdag, en het 
buurtrestaurant op vrijdag, gaan in september weer 
beginnen, neem contact op met Pim van Galen als u 
interesse hebt, mail pvgalen@dock.nl of bel 06-22556603 

Pluspunt op afspraak mogelijk
Vanwege de Corona maatregelen gaan het Pluspunt en 
Financieel Café in de Boomsspijker niet door. U kunt op 
afspraak langskomen voor Pluspunt in de Witte Boei, op 
donderdagen 9.30-11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
via het algemene hulpnummer, 020-557 3338 (Buurtteam), 
of mailen via info@buurtteamamsterdamcentrum.nl

Woningnetspreekuur 
Zoekt u een (andere) woning? Heeft u hulp nodig bij het 
reageren op woningen via Woningnet en wil u graag dat wij 
u hierbij helpen en het u leren zelf te doen?
Elke maandag tussen 09:30-11:30 is er spreekuur. 
U kunt op afspraak langskomen. 
Belt u vooraf naar !Woon via 020- 523 0110.

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

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

maandag t/m zaterdag van 13:30 tot 17:00 
https://huisdepinto.nl/ 
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FONDS VOOR CENTRUM
Iedereen met een goed idee voor het Centrum van Amsterdam 
kan een aanvraag indienen. 
Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000 (als 
stichting of vereniging) en €1.500 (als privépersoon). Je mag 
ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. 
De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het 
stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage 
of via crowdfunding.
Vanaf september kan je aanvragen indienen bij dit fonds!
Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:
• de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdamse Centrum.
• het project vindt plaats in het Centrum;
• het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en
   culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
• bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is
   lokaal draagvlak;
• participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
• de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een
   aanvulling is op het bestaande aanbod;
• er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande
   organisaties;
• het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en
   haalbaar;
• waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Download een voorbeeldaanvraag via:
www.fondsvoorcentrum.nl

 zie ook www.mensenmakenamsterdam.nl/
 Eva Nieuwenhuis: 06-3445 1481

eva@mensenmakenamsterdam.nl

Uit 
het stof 
gehaald
 

Stg Kunst & Cultuur 
Amsterdam Centrum 
presenteert van 
24 september 
t/m maart 2022 
in de vitrines in de 
Sint Antoniesbreestraat 
de expositie 

Uit het stof gehaald.

In Amsterdam, maar met name in de Nieuwmarktbuurt, 
waren voor de oorlog allerlei bedrijfjes gevestigd die 
gelieerd waren aan de stoffenhandel en textielindustrie.   

Beeldend kunstenaar Heleen van Deur heeft op dit 
thema voortgeborduurd en dertig kunstwerken gemaakt 
voor de dertig vitrines aan beide zijden van de Sint 
Antoniesbreestraat. Op abstracte wijze refereert zij aan de 
talrijke beroepen uit deze industrie, die met het verdwijnen 
van de textielbranche ook verloren zijn geraakt.   
Deze expositie is een ode aan onder meer de voormalige 
sponzenmaker, scharensliep, reepmeester, blauwverver en 
noppenmaakster.

Bij de presentatie zal evenals bij de voorgaande expo’s een 
boekje verschijnen dat te bestellen is via de website: 
www.kunstencultuurcentrum.nl.

Stg. Kunst & Cultuur Centrum Amsterdam initieert en organiseert 
kleinschalige en laagdrempelige kunstprojecten 
in het centrum van de stad. 

Een van haar initiatieven is de 
wisseltentoonstelling in de vitrines in de 
Sint Antoniesbreestraat.
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Elke eerste maandag van de maand 13-15 uur
Aanmelden bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl

https://musicinthemaking.nl Musicaal Dagboek Voor Amsterdam

Repair Café in de Boomsspijker



30 juli Als je achterkant maar goed zit  Herman van Haaren viool, 29 juli Ver gezocht Luc Geraats tuba, 28 juli De Luchtballon Oksana Ivashchenko piano ,
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Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een Centrum voor 
Informatie en Burgerparticipatie. 
Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is van en voor 
bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun 
buurt willen verbeteren. Loop binnen, mail of bel als u 
daar ideeën over hebt, of hulp nodig hebt. 

Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie: 
www.oudestadt.nl

020-638 2205
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Voor inloop: ma-vr 13:30-17:00 uur. 
Voorlopig gelden nog coronamaatregelen: afstand, 
hygiëne, ventilatie. Mondkapje als afstand niet lukt.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon:
voicemail wordt altijd beantwoord.

Vergaderruimte voor bewoners
Wilt u onze ruimte gebruiken voor vergaderingen, 
lezingen of andere bijeenkomsten? Dat kan 7 dagen 
in de week, zowel overdag als ‘s avonds.
Bewonersgroepen, verenigingen, maatschappelijke
organisaties enz. zijn welkom.
Vanwege de Corona maatregelen is de capaciteit
voorlopig nog beperkt tot ca. 12 deelnemers. 
Vooraf reserveren moet. Daarvoor kunt u mailen 
naar: wijkcentrum@oudestadt.nl

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

www.facebook.com/wijkcentrum.doudstadt/

https://huisdepinto.nl/

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum                                
Een plek voor ontmoeting, informatie 
en delen van ervaringen

Na de zomer is er elke eerste woensdag van de maand weer een 
Alzheimer Trefpunt. Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en 
veilige plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, 
vrienden en hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn 
welkom. U kunt er met lotgenoten praten over de dingen die 
u meemaakt en er is veel informatie beschikbaar. Tijdens de 
bijeenkomsten worden geldende coronamaatregelen in acht 
genomen. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Voor het komend najaar is er weer een afwisselend programma 
samengesteld variërend van de rol van de huisarts bij dementie en 
het belang van een sociale benadering van mensen met dementie 
door hoogleraar Anne-Mei The tot rouw en verlies bij leven. Het 
volledige programma staat op https://alzheimeramsterdam.nl/

Bent u verhinderd maar heeft u behoefte aan een gesprek of 
ondersteuningsmogelijkheden? 
U kunt contact opnemen met Jose Kersten T 06 43286294  of 
Dian Mekkes T 06 47023554 van Buurtteam Amsterdam Centrum 
(voorheen CentraM).

Locatie: Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69
Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur, eind 21.30 uur

Nachtrust meten
Dat was genieten van de nachtelijke rust, vooral tijdens 
de avondklok. Heerlijk! Behalve de vrijdagen dan: overal 
nachtelijke feestjes. Geschreeuw, gejoel, meezingen met 
de muziek, veel taxi’s. Wel twaalf tot veertig mensen. DJ, 
lichtshow, ramen open, een balkon vol mensen. You name it!

Kort na het opheffen van de avondklok is het wéér raak. 
Het geluid weerkaatst zó, dat ik de straat op moet om te kijken 
waar het vandaan komt. De stenen muren weerkaatsen het geluid 
alle kanten op. Vier huizen verderop blijkt de bron. 
De politie gebeld, maar ja, het is vrijdag en dan hebben ze het heel 
druk in het centrum. Ze hebben wel wat tips: dagboekje bijhouden, 
het geluid opnemen en meerdere mensen laten melden.

Opeens dacht ik aan meten. Een redelijke decibelmeter kost zo’n 
50 euro. Op mijn telefoon staat een gratis decibel-app van de 
FNV, bedoeld om het volume op de werkvloer te meten. De week 
hierna waren het de schuin-overburen: aan mijn gevel 62 decibel, 
op straat idem. De politie is onder de indruk en komt uiteindelijk. 

APD
Internet zoekopdracht: FNV decibelmeter of kijk in je app store.
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Hebt u hem nog, die brief van Centrum Begroot, en nog niet gebruikt? 
Vis hem op uit het oud papier, want u kunt er mee stemmen op allerlei 
ideeën van bewoners van Amsterdam-Centrum. Sommige een herhaling 
van eerdere jaren, maar ook nieuwe. 
De verfraaiing van de spuuglelijke transformatorhuizen op de 
Jodenbreestraat en de Kloveniersburgwal voor een spotprijsje (dat zal vast 
niet graffiti-proof zijn), de nodige bloembakken, twee speeltuinen, een 
bakfiets, een halve ton aan koekjes en meer.
Als uw computer stuk is of u snapt het niet, kom dan naar een van de adressen 
in de brief of (ma-vr middag) naar het wijkcentrum op Kerkstraat 123, wat voor u 
het handigste is. Wij helpen u graag.

U kunt op plannen stemmen tot een totaalbedrag van drie ton. Kies wat u leuk of 
belangrijk vindt, maar overweeg ook zeker het plan: Red 't Wijkcentrum. 
Omdat de subsidie wordt gestopt hebben enkele bewoners dit plan ingediend, 
opdat Wijkcentrum d'Oude Stadt nog een jaar het pand in de Kerkstraat kan 
blijven huren. Dan kan het komend jaar gezocht worden naar een structurele 
oplossing voor het voortbestaan. 
Zonder die extra tijd zal het wijkcentrum rond april 2022 moeten sluiten.
Er is ook een plan om te co-creëren: dat kan dan ook in de Kerkstraat. 
Zorgen wij wel voor de koekjes.

Heel bijzonder: in eerste instantie hadden de ambtenaren besloten dat het 
plan "onhaalbaar" was: het zou niet aan de voorwaarden voldoen om in de 
finale stemming te komen. De indieners van het plan hebben dat met succes 
aangevochten; het gevolg was dat dit plan en nog een aantal andere "onhaalbare" 
plannen terug in de race kwamen, o.a. ouderengym op de Nieuwmarkt, en een 
opknapbeurt voor een speeltuin. HULDE!!!

Wat zijn eigenlijk de onderwerpen die mensen meenemen naar het wijkcentrum? 
Wat ze zelf belangrijk vinden pakken ze zelf op. 
Een verzameling voorbeelden staat op de afbeelding bij het plan. 

OPEN ATELIERS 
NIEUWMARKT 2021
za 9 en zo 10 oktober 
van 12 tot 18 uur

Ruim 90 kunstenaars openen 
hun deuren. Kom kijken! 
En laat u verrassen door een 
bezoek aan hun atelier of ga langs 
in één van de satelliet locaties in de Nieuwmarkt buurt: 

de Boomsspijker, House of Arts & Crafts, Splendor, 
Outsider Art Galerie, Huis de Pinto, Theatercafé Mascini 

doen mee. Ook het Rembrandthuis, Buurtkamer de 
Moddermolen en Young Artsupport Amsterdam zijn 

betrokken. 
Tevens is er een nevenprogramma met muziek en poëzie. 
Jong en oud is welkom bij deze bonte atelierroute voor een 
breed publiek.

Centrale expositie/Informatie in de Uilenburgersjoel - 
Nieuwe Uilenburgerstraat 91

Er wordt rekening gehouden met de corona maatregelen
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Tussen Amstel & Vijzel, 
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt, 
Munt & Weteringcircuit

 27 juli Het was toch niet helemaal waardeloos Laura Nygren contrabas, 26 juli A double action harp for my sister Oene van Geel viool,

Amstelveldbuurt Binnenk

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 13 september & 29 november 19.30 -21.00 uur

Voor locatie, agenda, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt

ant 95  Herfst 2021
Noorderstraat 1

Waar is deze steen te zien?

Kijk (zie boven), zo gebruiken m'n directe buurtgenoten,
nu ik in Spanje bezig ben, m'n invalide plek.....C H A P E A U

JOYze hoogland

Op 10, 11 en 12 september vindt ‘Klassiek op het Amstelveld’ 
plaats, hét festival waar het maken en beleven van klassieke 
muziek door en voor jeugd centraal staat. Na een lang jaar van 
stilte mogen een aantal jonge Nederlandse muzikale talenten 
zich verheugen op een bijzonder optreden. Eindelijk weer 
instuderen, repeteren en optreden voor een live publiek! En 
voor de meesten van hen is dat optreden ook nog eens met de 
top van de muziekwereld.

Normaal staat het hoofdpodium op het Amstelveld. Dit jaar is het 
festival vanwege corona voor de tweede keer te zien online via de 
livestreams vanuit de Bethlehemkerk in Amsterdam Noord. 
Hopelijk is het festival in 2022 terug op het vertrouwde 
Amstelveld.

                  Directeur en artistiek leider Tatiana Chevtchouk: 
“Het afgelopen jaar was 
een dramatisch jaar voor 
de culturele sector. Veel 
jeugdorkesten en -ensembles 
moesten noodgedwongen 
stoppen met repetities en 
werden optredens afgezegd. En 
dat kwam niet alleen door de 
anderhalve-meter-samenleving. 
Jongeren hebben het moeilijk; 
niet of nauwelijks naar school, 
weinig sociaal contact met 
leeftijdsgenoten. Dit heeft veel, 
nu misschien nog onbekende, 
consequenties die wij niet mogen 
onderschatten. Jonge musici 
verliezen hun motivatie om te 
spelen. En juist het samen spelen 
is zo belangrijk. Door samen 
muziek te maken geef je een stukje van jezelf aan een ander. Bij ons 
kan jong talent samenspelen met topmusici en befaamde orkesten; 
zo bouwen we aan muzikale vriendschappen. Klassiek op het 
Amstelveld wil een inspiratie zijn voor musici en publiek. Inspiratie 
komt door te zien wat hun mogelijkheden kunnen zijn, tot waar 
zij kunnen groeien. Door te beleven hoe het is om een optreden 
te geven voor een groot publiek. Door nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. En daarom gaat ons festival door, ook in deze moeilijke tijd.”

Als kind dat opgroeide in een afgesloten militair kamp in de 
voormalige Sovjet-Unie, weet Tatiana als geen ander wat het 
betekent om begrensd te zijn. Niet alleen fysiek maar ook 
emotioneel en muzikaal. Tot haar zestiende jaar hoorde zij nooit 
live muziek en kon zij haar passie voor muziek niet delen met 

anderen. Daarom ontstond het idee om een podium te bieden aan 
jonge musici om zo hen en ook elkaar te kunnen inspireren. Dit 
resulteerde in het festival Klassiek op het Amstelveld. 

Van vrijdag 10 t/m zondag 12 september presenteert Klassiek op 
het Amstelveld middag- en avondconcerten die stuk voor stuk 
zeer de moeite waard zijn waarin talentvolle jonge musici mogen 
samenspelen met de top uit de klassieke muziekwereld. En dit 
zorgt voor verrassende combinaties.

• Jonge strijkers van het Nederlands Jeugd Strijkorkest o.l.v. 
Carel den Hertog spelen met solist Daniel Rowland (viool) 
• Jonge leden van het Nederlands Symfonie Project o.l.v. Pim 
Cuijpers spelen met solist Anna Fedorova (piano)

 • Jonge Meesters, de sterren van de toekomst, spelen in diverse 
samenstellingen met Daniel Rowland (viool), Anna Fedorova 
(piano), Dana Zemtsov (altviool), Maja Bogdanovich (cello) en 
Floor Le Coultre (viool)
 • Winnaars van het Prinses Christina Concours en het Spotlight 
Concours spelen met niemand minder dan het Concertgebouw 
Kamerorkest

Het festival is te bekijken via een livestream op de website van 
Klassiek op het Amstelveld, via het YouTubekanaal en via de 
Facebookpagina. Voor zover de coronamaatregelen geen roet in het 
eten gooien, is er plaats voor beperkt live publiek. Kaartjes zijn nu 
al te koop via de website: www.klassiekophetamstelveld.nl
Hier vind je ook het complete programma

Help Klassiek op het Amstelveld 
Het is hard nodig dat jonge talentvolle musici 

weer een podium krijgen!
Klassiek op het Amstelveld kan niet bestaan 

zonder de hulp van vele donateurs. 

Om deze online editie en ook volgend jaar het 10-jarig 
jubileum te kunnen organiseren in de open lucht op ons geliefde 
Amstelveld, hebben wij jullie hard nodig. 

Doe jij ook mee? 
Steun de crowdfunding actie! 
kijk op voordekunst.nl of scan de QR-code.
Voor het programma en kaartverkoop: 
www.klassiekophetamstelveld.nl

Klassiek op het Amstelveld 
draagt de negende editie op aan jong muzikaal talent in Nederland
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De Kerkstraat tussen Amstel en Utrechtsestraat ligt 
de komende drie maanden overhoopt.

De exacte werkdata staan nog niet vast ivm toelever problemen,
maar intussen wordt er genoten van de verkeersluwte.

De kinderen kunnen eindelijk weer eens op straat spelen.
Volgend jaar volgt het deel tot aan de Reguliersgracht.

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/

Kerkstraat 375     Greenwashing?    In tegendeel! 
Het is de groenste wasserette in de verre omstreken.

21 augustus: Kerkstraat autovrij, tijd voor een buurtfeestje

Café De Biecht blijft gewoon bereikbaar te voet of per fiets.
De fraaie winkelpui aan het Muntplein blijft, maar de nóg 

fraaiere inhoud vertrok naar de Roelof Hartstraat 5



25 juli Kosmisch Interval Roel Hazendonk , vleugel, 24 juli In het Holst van de Boom Oene van Geel viool,, 23 juli Man bijt hond Laura Nygren contrabas,
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www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten
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Column: IN DE BUURT
 
Lise van de Kamp

Ruiken aan de reuzenrozen

De oude vrouw met een boodschappenkarretje, enkele meters voor me, 
staat plotseling stil. Vol bewondering kijkt ze naar de enorme rozen die aan 
een gevel langs de Reguliersgracht groeien. Zacht pakt ze zo’n reuzenroos 
in haar rimpelige handen en aait voorzichtig over de blaadjes. 
‘Valt het u ook op dat tegenwoordig de rozen zo groot zijn?’ vraagt ze aan 
mij als ik dichterbij kom. ‘Het is net als met de tulpen, die waren dit jaar 
ook al zo enorm.’ 

Ik geef haar gelijk, er zijn inderdaad het laatste jaar veel heel grote 
bloemen te zien in de binnenstad. ‘Ik denk dat het komt door het klimaat 
of door Corona’ mijmert de vrouw verder boven haar roos. Voorzichtig 
steekt ze haar neus tussen de roze rozenblaadjes. ‘Ik ruik helemaal niets.’ 
Schrikachtig kijkt ze me aan. ‘Misschien heb ik ook wel Corona.’ 
Om haar gerust te stellen, pak ik ook een roos beet en ruik eraan. ‘Ik ruik 
ook niets hoor, dus het zal wel het soort bloemen zijn.’
Teleurgesteld laat de vrouw de bloem weer terugveren naar de struik. 
‘Ze zijn wel mooi, maar zonder rozengeur vind ik het toch geen echte roos. 
Bovendien houd ik meer van rode rozen.’  Haar mond verstrakt, ze kijkt 
boos. ‘Vroeger kreeg ik nog wel eens rozen van mijn man, maar hij is al vijf 
jaar dood en de laatste keer dat ik van hem rozen kreeg is zeker tien jaar 
geleden.’ Ineens nijdig trekt ze haar boodschappenkar uit de rozenstruik 
en loopt verontwaardigd mompelend verder. ‘Ik krijg nooit meer rozen, laat 
staan rode.’ 

Ik kijk haar na, zoals ze met opgetrokken schouders de Reguliersgracht 
af schuifelt. Dagen later heb ik er nog steeds spijt van dat ik niet even 
een bosje rode rozen voor haar ben gaan kopen bij de bloemenstal op de 
Prinsengracht. 

Kiekeboe rond het het nieuwe kunstwerk op het Frederiksplein

Slagerij Kolijn in de Utrechtsestraat is nu kapperszaak Kinky
De uitgesleten hardstenen drempel verraadt een drukke klandizie

Monumentaal sluiswachtershuisje opgepimpt als EK-voetbal-hotel

www.orgelconcertendeduif.nl/
https://stadsherstel.nl/erfgoed-beleven/cultuuragenda/

Beste lezer,

Bijna tien jaar heb ik als wijkagent van de Utrechtsebuurt 
in één van de mooiste gebieden van Amsterdam mogen 
werken. Met ingang van heden wordt de Utrechtsebuurt 
formeel als regiebuurt in onze systemen opgeheven. 
Het gebied wordt verdeeld naar de Weteringbuurt (Sandra 
Klerks) en de Rembrandtpleinbuurt (Diana Burggraaf)

Zelf geef ik nu invulling aan de (overkoepelende) rol van 
operationeel Expert (Wijk) zoals deze landelijk reeds wordt 
ingevuld. Ik maak deel uit van het basisteam management 
en ben o.a. verantwoordelijk voor de resultaten van het team 
Centrum-Amstel bij de aanpak van ondermijning. 
Bij de aanpak van buurt overstijgende problematiek zal u 
mij overigens nog steeds tegen kunnen komen.

Ik laat het gebied van de Utrechtsebuurt met vertrouwen 
achter in de goede handen van Sandra en Diana en ga met 
veel enthousiasme verder in mijn nieuwe rol. Ik heb met 
veel bewoners, ondernemers en partners, zoals de gemeente, 
samen mogen werken aan leefbaarheid en veiligheid.

Hartelijk dank daarvoor.

Ronald Pronk
Inspecteur van politie

Op www.politie.nl/mijn-buurt 
vindt u globaal de nieuwe gebiedsindeling

Tijdens de digitale hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie 
trok de gemeente 6 omstreden (van de 8) verkeersbesluiten in. 

De normale rijrichtingen blijven hiermee behouden. 
Enkel de wijziging bij de kruizing Amstel/Sarphatistraat hield stand,

maar daarmee hadden de omwonendenen vrede. 

Dit plan (Frederiksplein/Achtergracht) zit weer veilig in de ijskast.

De Magere Brug
Terwijl ik met de helikopter over de straat van Gibraltar 
vloog - Ook columnisten moeten onze geliefde buurt wel 
eens verlaten om eens iets anders te zien - en uitkeek over de 
voorzichtige luchtkus van Afrika en Europa, dacht ik aan dat 
ene vervelende voorval toen, mijn studiegenoot Baco’s hond 
Pavlov midden op de magere brug had gepoept. Ik zelf heb 
altijd getwijfeld of dat incident meer een anekdote voor het 
1018-magazine ten oosten, dan wel voor de Binnenkrant ten 
westen van de desbetreffende substantie was.

De magere brug was voorheen mijn favoriete brug. Volgens 
de legende woonde aan de Amstel een rijke zeventiende 
eeuwse koopman, die bij de burgermeester van Amsterdam 
had gelobbyd om een mooie statige brug gelijkend op de 
Rialtobrug in Venetië. De brug moest zo stevig zijn, dat het 
hem met al zijn rijkdom moest kunnen houden. De brug 
zou er komen, maar wegens het rampjaar 1672 verloor 
de koopman al zijn kapitaal, waardoor een ‘magere’ brug 
genoeg was om de voormalig koopman als bedelaar te 
kunnen dragen. De man moet teleurgesteld naar zijn bak met 
centjes hebben gekeken waar nu de even teleurgestelde Baco 
naar zijn ontlaste Pavlov keek. 

Beiden hadden een inschattingsfout gemaakt. De koopman 
had de geopolitieke situatie verkeerd begrepen en Baco 
had onwetend zijn enige zakje zojuist al voor het magere 
kakje op de dikke Blauwbrug gebruikt. Twee ongelukkige 
Amsterdammers in verschillende tijden op dezelfde brug. Is 
ellende niet van alle tijden?

Baco hoopte dat het voorval behalve alleen in dikke damp 
ook in magere rook op zou gaan. Zo stond hij daar tussen de 
postcodes 1017 en 1018 zoals ik nu tussen Afrika en Europa 
hing. Hij moest wachten tot deze nieuwe natuurlijke grens 
tussen buurten zo vanzelfsprekend zou worden, dat hij weg 
kon lopen en zijn handen en hond zou kunnen wassen in 
onschuld. 

Het gerucht gaat dat de koopman in 1672 zo vergroeid 
raakte met de brug dat op een dag toen die werd opgehaald 
voor een langsvarend schip niemand hem heeft zien 
verdwijnen.  Nu ging de brug weer open maar inplaats van 
verdwijnen gleed een deel van de stront naar het oosten en 
een deel stront naar het westen. De plaats delict was over 
postcodes versplinterd en Baco hoopte op vergetelheid. 
Maar ik wist het nog. Leeuw van Moerkerken

Achter de houten schutting zijn de ijzeren hekken verdwenen

Een verontruste buur maakte mij 
attent op een 'artist impression' 

aan de bouwschutting om de bank.
Zouden de vleugelnootbomen rond 
de fontein werkelijk het slachtoffer 

worden, om de nieuwe voordeur 
en verlichting van de bank het 

Frederiksplein te laten domineren?
Ik dacht van niet. Het 

Frederiksplein is niet de voortuin 
van de bank, maar van ons 

allemaal. Royale bijdrage in het 
onderhoud is natuurlijk welkom.

PSHeerlijke lommerrijke plek bij de klaterende fontein Artist impression entree DNB
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77

Sponsors Binnenk ant 95  Herfst 2021

Fietsplezier in de herfst!
De herfst komt er weer aan! Frisse lucht, prachtige natuur en mooi herfst 

weer; dit is een van de mooiste jaargetijden om er met de fiets op uit te gaan. 
Om comfortabele te kunnen genieten van de herfst is het verstandig 

om ervoor te zorgen dat uw fiets tiptop in orde is. 

Speciaal voor lezers van De Binnenkrant heeft MacBike daarom een unieke actie. 
We nodigen u graag uit in een van onze winkels voor een gratis fiets check-up. 

Onze vakkundige fietsenmakers controleren de staat van uw fiets en geven advies 
over hoe u weer veilig en comfortabel op pad kunt. Blijkt uit de check-up dat er 

onderhoud nodig is, dan ontvangt u 10% korting op de arbeidskosten. 

De meeste reparaties en onderhoudsbeurten zijn binnen een dag klaar 
en uiteraard krijgt u van ons een gratis leenfiets.

We zien u graag in een van onze fietsenmakerijen op het 
Waterlooplein, Nieuwe Uilenburgerstraat of op de Overtoom 

en wensen u veel fietsplezier deze herfst!



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

VOORLOPIG WEEKPROGRAMMA 
De Tweede Uitleg is beperkt open

Voor alle activiteiten is reserveren verplicht

MAANDAG 
Fitgym 
Van 10.00 tot 10.45 uur (volgeboekt) of
van 11.00 tot 11.45 uur (nog beperkt plaats)
Onder leiding van Lia Corvers leren 55-plussers spieren 
en gewrichten soepel te maken en te houden 
(georganiseerd door Stg Meer Bewegen voor Ouderen).
Tijdelijk in de grote zaal. Reserveren verplicht! 
Kosten: € 5,50 per maand + € 1,50 per keer 
inclusief thee of koffie.

Yoga Van 17.15 tot 18.15 uur (volgeboekt)
Onder leiding van Nell Berger. Cursus van 10 weken.
Tijdelijk in de grote zaal. Kosten: 10 lessen € 70,00.

DINSDAG 
Meer Bewegen voor Ouderen 
Van 11.15 tot 12.00 uur. Onder leiding van Carla Kreuk 
leert u zich meer en beter te bewegen (georganiseerd door 
Stichting Meer Bewegen voor Ouderen). Bij droog weer 
op het Amstelveld. Kosten: € 5,50 per maand + € 1,50 per 
keer inclusief thee of koffie (in de Tweede Uitleg).

Bridgen Van 13.30 tot 17.00 uur
Georganiseerd door Bert van Houten. Zowel ervaren als 
onervaren bridgers zijn welkom! Iedereen kan -al dan niet 
met eigen partner- op eigen niveau spelen. Maximaal 4 
tafels. Kosten: € 2,50 per keer inclusief thee en/of koffie.

WOENSDAG 
Film
14.30 uur (in de filmzaal) (nog beperkt plaats)
Maximaal 9 personen.
Toegang: € 3,00 inclusief thee en/of koffie.
De films worden per e-mail aangekondigd.

DONDERDAG 
Duitse literatuur
Van 11.00 tot 13.00 uur
Onder begeleiding van Harald Kunst.
Thema en start worden nader bekend gemaakt.
Maximaal 9 personen. Kosten: € 20,00 per blok van 10 
aansluitende donderdagen inclusief thee en/of koffie.

Eettafel Van 17.45 tot 19.30 uur (volgeboekt)
Georganiseerd door Karla Reiss.
Een gezamenlijk maal voor buurtbewoners.
Vrijwilligers koken. Maximaal 20 personen.
Kosten dankzij subsidie slechts € 4,50 per keer.

VRIJDAG Bridge-inloop Van 10.30 tot 12.00 uur
Spelletjes van dinsdag worden nagespeeld en toegelicht.
Maximaal 12 personen. Kosten: € 1,50 per keer inclusief 
thee en/of koffie. reserveren (020) 625 98 79
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie

Zie voor de overige activiteiten 
onze website www.tweedeuitleg.nl
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Gratis bijeenkomsten voor mantelzorgers
Deze bijeenkomsten helpen mantelzorgers de zorg voor hun naaste langer vol te 
houden en hun leven weer in balans te brengen. 
Mantelzorgers uit alle stadsdelen zijn welkom.

Zorgt u voor een naaste met psychische problemen? Wilt u anders leren communiceren 
met degene voor wie u zorgt? En zoekt u naar manieren om samen te genieten en de 
zorg als minder zwaar te ervaren? Doe mee met de training 'De Mat'.

In 7 bijeenkomsten krijgt u concrete handvatten en tips. 
We behandelen voorbeelden uit de praktijk en u ontmoet anderen in dezelfde situatie.
Data: vrijdag 27 augustus, 3, 10 en 17 september en 8, 22 en 29 oktober 2021
Tijd: van 14:00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 13:45 uur)
Locatie: Markant, Zwanenburgwal 206 (3e verdieping), 
1011 JH Amsterdam

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden bij Markant door te bellen met 020 886 88 00 of te mailen 
naar info@markant.org onder vermelding van: de training, uw naam, adres en 
telefoonnummer.
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Smyle wint Green Quest Award 2021

Plasticvrij tandenpoetsen door middel 
van tabs.  "We praten heel veel over CO₂-
uitstoot, maar ondertussen stikt de wereld in 
plastic", zegt Almar Fernhout, een van de 
oprichters van Smyle.

De afgelopen maanden werden er 31 
bedrijven in Nederland geselecteerd die 
een bijdrage leven aan de reductie van 
CO₂-uitstoot en de vermindering van 
grondstoffengebruik. 

Smyle viel op door hun duurzame product, 
aanpak en groei door verkoop in meer dan 
50 landen. Het bedrijf maakt zich hard voor 
plasticvrij tandenpoetsen door tandpasta aan 
te bieden in tabs in plaats van tubes en door 
de tandpasta microplasticvrij te maken.

www.wesmyle.nl

Virtuele Open Dag 
zaterdag 4 september 
van 15:00 – 17:30 uur

Op deze Open Dag kun je 
deelnemen aan proefsessies 

van 7 cursussen. 
De proefsessies duren een half 
uur en worden 3 keer herhaald, 

zodat je maximaal 3 proefsessies 
kunt volgen.

Toegang gratis, allen welkom!
Geef je alsjeblieft wel op per 
e-mail, zodat we je de link 

kunnen toesturen waarmee je 
kunt inloggen in de virtuele 

ontvangstkamer.
nyingmacentrum@nyingma.nl

Beste Amsterdammer
Amsterdam wil niet meer het walhalla van de 
seks- en drugstoerist zijn, waar alles kan en 
mag en de leefbaarheid van de bewoners steeds 
verder wordt aangetast. Dat vinden niet alleen de 
bewoners, dat vindt ook het bedrijfsleven.
De burgemeester heeft aangegeven dat ze een 
nieuw beleid voor terrassen en horeca wil 
invoeren. Dat ze ondermijning, vakantieverhuur 
en toeristenwinkels gaat aanpakken. 
Werkplekken voor sekswerkers buiten de Wallen 
wil realiseren en de verkoop van cannabis aan 
toeristen gaat verbieden. 
Stopdegekte wil de burgemeester hierin 
graag steunen maar in de praktijk is er van 
welke maatregel dan ook nog niets te merken. 
Integendeel. De toeristen die massaal afkomen 
op seks, drank en drugs zijn weer helemaal 
terug. Wangedrag en herrie tot diep in de nacht 
en een onvoorstelbare hoeveelheid viezigheid 
achterlatend. 
Uit ergernis over het gebrek aan daadkracht van 
de huidige handhavers, hosts en andere regelaars 
is Stopdegekte van start gegaan met een eigen

buurtwacht. We gaan nu maar zelf in groepjes 
de straat op om bezoekers te wijzen op het 
alcoholverbod, om ze te verzoeken niet op onze 
stoepen te blowen en te snuiven. Erop te wijzen 
dat het een woonbuurt is en geen uitgaansgebied. 
Daarnaast signaleren we de knelpunten en 
registreren incidenten zodat we onderbouwd 
opnieuw de politiek om maatregelen kunnen 
vragen. Wil je ook meedoen? 
Inlichtingen via info@stopdegekte.nl 

In Amsterdam bestaat er voor iedere klacht 
een meldpunt. Om de gemeente ervan te 
overtuigen dat er dan ook wat moet gebeuren 
met onze melding zijn we een zwartboek aan het 
samenstellen met voorbeelden van overlast en hoe 
de overheid met onze klachten omgaat. Ook jouw 
ervaringen zijn welkom. Stuur je foto’s, filmpjes 
en verhalen naar zwartboek@stopdegekte.nl met 
vermelding van plaats en tijd. Wij zorgen er voor 
dat het bij de juiste ambtenaren, beleidsmakers en 
raadsleden terecht komt.

Vriendelijke groet,
Stopdegekte.nl

kumasi-drinks.nl
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22 juli De tempel Gershwin Bonevacia stadsdichter, 21 juli Oesnavanye Oksana Ivashchenko piano, 20 juli Soudade Annie Tangberg cello.

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

Leidse/Wetering Binnenk

Maximum snelheid in de Vijzel
De Vijzelstraat is inmiddels een 30km zone. Om meer 
bewustwording te creëren voor het nieuwe snelheidsregime 
gaan wij de komende week smileys plaatsen. Dit zijn borden 
die met behulp van een radar de snelheid weergeven van het 
tegemoetkomende voertuig, een smiley keurt zichtbaar de snelheid 
goed of fout. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het plaatsen van dergelijke borden 
de rijsnelheid beïnvloedt. De smileys worden geplaatst op de 
locaties waar de gemeten snelheid het hoogst ligt. 

Voor het verkeer vanuit het noorden van de straat komt de smiley 
ter hoogte van Vijzelstraat nr. 34 en voor het verkeer vanuit het 
zuiden komt de smiley ter hoogte van Vijzelstraat nr. 81. 
Dit zijn tijdelijke borden.
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Een E-bike is wel erg zwaar voor de hellingbaan van de 
fietsenstalling Kleine-Gartman Plantsoen. De stallingwachters 

helpen graag. Een belknop bovenaan de trap zal wel handig zijn.

Parkeerluwe omgeving Vijzelgrachtgarage
Besluitvorming ontwerp Wetering- en Noorderbuurt en 
Weteringschans Oost in najaar 2021

Dit najaar neemt het stadsdeel een besluit over het ontwerp voor de 
invulling van de op te heffen parkeerplaatsen in deze buurten. 
U kunt dan nog inspreken bij de stadsdeelcommissie, 
mocht u nog iets willen zeggen over het ontwerp. 
Bewoners en ondernemers van de Weteringschans, tussen het 
Weteringcircuit en de Reguliersgracht, ontvangen hiervoor nog 
bericht over de aanpassingen in het ontwerp voor de parkeerstrook 
in hun straat.
 
Heeft u vragen over de Vijzelgrachtgarage, neem dan contact op 
met Rogier Edens, 06-2292 0631 of 
vijzelgrachtgarage@amsterdam.nl.  
Heeft u vragen over de parkeerluwe omgeving Vijzelgrachtgarage, 
neem dan contact op met Marije Mook, 06-2262 6169 of 
vijzelbuurtparkeerluw@amsterdam.nl. www.autoluw.nu/verkeersonveiligheid/

www.autoluw.nu/doe-mee-en-verbeter-je-straat/

Exposities in d’Oude Stadt   Kerkstraat 123
Openingstijden ma t/m vr 13.30-17.00

Unica boeken 
van Roswitha Witten

tot eind oktober

Gelukkig is de tijd 
teruggekomen waarin een 

boek een kostbaar en uniek 
bezit was. De inhoud van elk 

boek is gemaakt van papier 
dat was gebruikt om handgeschept papier tussen te persen. Of van 

de misdrukken van een mono printserie. 
Elk boek heeft een eigen bijpassende standaard 

zodat het te pronk kan worden gezet.'

www.roswithawitten.nl

“Hortus Conclusus” 
(de omsloten tuin)
olieverf op papier
van Berthe Lemmens
t/m 28 september

Ik ben geïnteresseerd en 
gefascineerd hoe de mens zich 
verhoudt t.o.v. de aarde waarop 
hij leeft. Hoe ziet hij zichzelf 
en de omgeving om zich heen. 
Welke plaats geeft of neemt hij 
hierbij in. Welke plaats kent hij zich toe! 
Welke ontwikkelingsfasen de mens doormaakt in de geschiedenis 
en hoe de aarde met of door hem daardoor veranderd.

De omsloten tuin is een verbeelding van iets wat al heel lang 
door de mens gebruikt wordt. Elke keer opnieuw gekopieerd en 
ingevuld tot op het heden. Er zijn vele interpretaties. Het is een 
tijdloos symbool. Ook ik heb me hierdoor laten inspireren.

in deVitrinesAan de wand

Van November tot eind Januari 2022 
is in de twee vitrines werk te zien 

van Patu Tifinger en het Diamant Art Circle
 

 diamantart.org

Vanaf 28 september 
tot eind december 

exposeert Tine Lebesque 
haar schilderijen 

Stadsdorp Wetering+ pakt de draad weer op
Stadsdorp Weteringplus bestrijkt het gebied tussen 

Weteringbuurt, Noorderbuurt en Den Texbuurt. 
 

De nieuwsbrieven van Stadsdorp Wetering+ zullen weer 
vanaf september maandelijks verschijnen. Wij hebben 
stevig gesleuteld aan de beveiliging van het digitale verkeer. 
Daarmee verzekeren we dat ontvangers van de nieuwsbrieven 
en correspondentie geen last  krijgen van digitaal gespuis. 
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven door op de 
welkomstpagina van onze website 

www.stadsdorpweteringplus.nl
 te klikken op de afbeelding “abonneer je hier”. 
Als dat niet lukt, kun je ook bellen met 020-7371427.

Helaas hebben we nog geen nieuws over ons buurtfeest. 
Wij zijn in afwachting van de maatregelen die het kabinet eind 
augustus of half september zal nemen. 
Wij willen geen onnodig risico nemen. Zodra we een buurtfeest 
veilig kunnen organiseren zullen we dat doen. 
Lees daarvoor ook onze nieuwsbrieven!

De normale activiteiten, zoals de wandelingen, filmbezoek, en 
leesclubs zijn weer begonnen. Aarzel niet om ons een mailbericht 
te sturen via      info@stadsdorpweteringplus.nl 
als je daarover meer wilt weten.

Dinsdag 14 september 20.00 uur
Ombudsman Arre Zuurmond ontmoet 

zijn opvolger Munish Ramlal. 
Hoe zorgen we voor een gemeente die het 
wel en wee van haar burgers in de smiezen 
houdt én de juiste acties onderneemt? En 
waar moet de stad de komende jaren écht 
mee aan de slag om leefbaar te blijven? 
Een avond waarin we de grote thema’s van 
het komende jaar op de agenda zetten.

https://debalie.nl/

Burendag zaterdag 25 september
Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt. 

Organiseer Burendag in jouw buurt. Bekijk de tips op:
www.burendag.nl/

Of kom die zaterdag langs tussen 11 en 16 uur 
bij het wijkcentrum in Kerkstraat 123 

Gonny van Oudenallen is dan uw gastvrouw.

Modern kantoorkolos aan de Prinsengracht?
Nee. Transformatie van Paleis van Justitie

tot 5 sterren-plus hotel. 

K l e u r * P l a a t s activiteiten zijn weg uit de Oude Stadt,  
wegens meningsverschil over de invulling van de ruimte.

L
ili

 fe
b 

20
21

www.autoluw.nu/30-km/
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Geen
vrouwelijk watergeklater
geen eenzaam
gestolde jongensdroom
zelfs geen hond
die natte sporen achterlaat
tussen de fluwelen muren.

Alleen de zon 
speelt in de spiegels
weerloos 
weerkaatst
de maan haar baan.

Tot 
het jachtseizoen
komt aangeslopen
prooien streelt
en haken slaat
in dit verloren onderkomen.

Tot zolang
begrijp je niets
niets
van wat er ooit gaat komen
en baden hier
alleen je dromen.

( Perdu-les-Bains )

Erica Lastdrager

19 juli Little Words Rianne Wilbers sopraan, 18 juli Hardbeat Kate Moore cello, 17 juli Standing alone in a wild place Giuseppe Doronzo bariton sax & hulusi,

Binnenk

Meedenken en -praten over het ontwerp?

Meld u aan via weteringpark@amsterdam.nl

of via amsterdam.nl/weteringpark

De eerste bijeenkomst is al op 8 september.

• Najaar 2021: Participatie aan ontwerp voor het 
  Tweede Weteringplantsoen en de speeltuin
• Begin 2022: Vaststellen resultaat participatie
• 2022: Opstellen Definitief Ontwerp 

www.amsterdam.nl/projecten/weteringpark/

Stadsarchief Amsterdam
In de tentoonstelling Sweelinck, Stadsmusicus van Amsterdam, 
1621-2021 ligt de nadruk op zijn vocale muziek. 
Er zijn allerlei stukken te bekijken, van waardevolle 
17de-eeuwse stemboeken uit Zwitserland tot een recent voltooid 
portret van Sweelinck door Henk Helmantel.  

Bij de tentoonstelling zal doorlopend een korte film te zien zijn 
over de beroemde musicus. 
Zangeres en presentator Giovanca Ostiana neemt de bezoeker mee 
naar de Oude Kerk en het Concertgebouw. 
Het Hemony Ensemble heeft speciaal voor deze film een 
vierstemmige psalm van Sweelinck ingezongen. 
Als bezoeker kun je zo beter begrijpen hoe Sweelinck op 
ingenieuze wijze ogenschijnlijk volstrekt verschillende melodieën 
liet opgaan in één compositie.
 Sweelinck Festival
Ter gelegenheid van zijn 400ste sterfdag organiseert het Sweelinck 
Festival van 16 - 24 oktober concerten en evenementen. 
Vier van de concerten vinden plaats in het Stadsarchief Amsterdam, 
op zaterdag 23 en zondag 24 oktober.

 sweelinckfestival.nl/programma  
Toegangsprijzen en openingstijden voor de tentoonstelling 
vindt u op

 amsterdam.nl/stadsarchief
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Praktijk voor natuurgeneeskunde
Voor een natuurlijke balans, 

energie en blijheid.
    Voor meer informatie  www.anjovandenbroek.nl 
                                                        Bel of mail voor een gratis 

      adviesgesprek 06 21870397 
      of info@anjovandenbroek.nl

Je lichaam heeft een uniek 
zelfhelend vermogen. Het weet hoe 
het van de meest uiteenlopende 
klachten kan genezen. Of je nu een 
lichamelijke klacht, chronische 
stress hebt of je niet meer weet waar 
je gelukkig van wordt. 
De behandeling werkt op fysieke, 
emotionele, mentale en spirituele 
dimensies. hierdoor wordt de 
kwaliteit van je leven verbetert. 
Ben je benieuwd naar de 
mogelijkheden? Kijk dan wat een
behandeling voor je kan betekenen. 

Ik ben aangesloten bij CAT 
 en vergoeding is vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.
Locatie Kerkstraat 374d en Prinsengracht 493 Amsterdam

De tramlus op het Weteringcircuit blijft, maar dwars door het 'groene eiland' fietspaden?
Gelukkig is voorlopig alleen het Tweede Weteringplantsoen en de speeltuin aan de beurt.

Poffertjes paviljoen De Carrousel verdwijnt (en ook alle tegels uit de speeltuin?).

Max Euwe Centrum is weer open!
Als buurtbewoner bent u van harte welkom om ons 

vernieuwde museum te bezoeken. De foto-expositie van 
Lennart Ootes is verlengd. We zijn geopend dinsdag t/m 
vrijdag, én de 1e zaterdag van de maand, van 12-16 uur.

Op onze website is een schat aan schaakinformatie te 
vinden. Natuurlijk veel over Euwe, al onze Nieuwsbrieven 
(1987-2021), info over het grote schaakspel, de Euwering, 

alle Nederlandse kampioenschappen en nog veel meer. 
Kijk maar eens! 

Ons 35-jarig jubileum op 8 november komt er aan. 
Hopelijk kunnen we dat op gepaste wijze vieren!

www.maxeuwe.nl 

De kruispunten van de Stadhouderskade met de Ferdinand 
Bolstraat en de Eerste van der Helststraat worden opnieuw 

ingericht tussen 27 september en eind november. 

Van 11 oktober t/m 7 november is het kruispunt volledig 
afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. 

Zelfs de tram zal een week moeten omrijden.

Lastdrager, E. (2021).
 ( Schaduwrijk ).
Binnenkrant, 22, nr. 94, p.11.
Rectificatie: 
2de strofe; ‘Rank van steel’ 
moet zijn: ‘Te rank van steel’

Transitie van 2 Weteringplantsoenen tot 1 Weteringpark
Bestaand                                                    Ambitie

De bestaande situatie lijkt veel groener en boomrijker dan de ambitie van de gemeente 

Bestaand                                                    Ambitie

21 augustus: Stadhouderskade en Ferdinand Bolstraat volledig 
gestremd vanwege luidruchtige demo van festival-liefhebbers.

 Een nieuw speeltuingebouw krijgt een andere plek en zelfs de 'Van Randwijk wand' verkast wellicht.
Laat die wand met rust. Vernoem liever de (Heineken)brug naar Jacoba van Tongeren. 
Zij vormt immers de verbinding tussen de Gevallen Hoornblazer en Van Randwijk.

Tijdelijk
verkeersinfarct

Kruising Kerkstraat/Nieuwe Spiegelstraat
gaat in november op de schop

Amber van Stijn, omgevingsmanager: 
kerkstraat@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/



16 juli Beeld en Verbeelding Peter Tiehuis gitaar, 15 juli Adembenemend Bart de Kater bassethoorn & kaval, 14 juli Blind Oksana Ivashchenko piano,
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www.gevelstenenvanamsterdam.nl/ 
Een prachtige website vol informatie en 
afbeeldingen. En zeker niet alleen over dieren.

www.dierenbescherming.nl/
Dierenbeschermers besloten in 1929 dat er een 
dag kwam om stil te staan bij dierenwelzijn 
en kozen daarvoor 4 oktober de sterfdag van 
Franciscus van Assisi. Hij bekommerde zich 
om het lot van arme mensen en melaatsen, 
maar ook van natuur en dieren. 
Dierenambulance
Ben je getuige van een dier in nood door een 
ongeluk, mishandeling of verwaarlozing, of 
heb je direct een dierenambulance nodig? Dan 
is er één centraal nummer om te bellen: 144

www.animalthoughts.com
Pea Horsley leert communiceren met dieren.

PS

   Papaya © Vincent Delbrouck         Spill, 2014 © Sohrab Hura

Twee nieuwe tentoonstellingen vanaf 4 september 

Champú en Spill!
In Champú portretteert fotograaf Vincent Delbrouck 

een vloedgolf van tienergevoelens en stillevens van Cuba..
Tegelijkertijd opent Spill, de eerste Europese solotentoonstelling 

van fotograaf, filmmaker en schrijver Sohrab Hura. 
Opening op 4 september 17 tot 19 uur. 

Meer info op        www.huismarseille.nl

Entree oude binnenstad Erf-zonde Rode loper ?

Erf-goed Munttoren
Detail

De Amsterdamse DierenroutesDe Amsterdamse Dierenroutes
Nieuwe wandelingen langs dierenkunst in het centrum van 
Amsterdam: De route is gemaakt door het Dierenmuseum: 
het virtuele museum over het dier in de kunst en cultuur. 

www.dierenmuseum.nl

Persoonlijk vind ik de oude struis mooier 
en meer vertrouwd dan de opgepoetste.
Meestal is het wel een grote verbetering. 

Het dichtzetten van de voorgevel met schermen is een ernstige aantasing 
van de monumentale waarde en de gevelarchitectuur. Bovendien voldoen 
de schermen niet aan het geldende beleid voor erfgoed en reclame.

Niet akkoord

Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 9-8-2021



13 juli The Escape Kate Moore cello, 12 juli Change of Forms Rianne Wilbers zang, 11 juli Space in time Kate Moore cello, 

13

Thuis in d’Oude Stadt (deel 14)

Amsterdamse grachtenhuizen lijken vaak erg veel 
op elkaar. De meest gebruikte bouwmaterialen zijn 
bakstenen uit de streek tussen de grote rivieren, 
zandsteen uit het Duitse Bad Bentheim, hardsteen 
meestal uit België en hout veelal uit Scandinavië. 
Echt dure huizen kregen zandstenen voorgevels, meestal 
ongeschilderd, maar komen niet zo vaak voor. 

Een mooi voorbeeld van een zandstenen voorgevel is 
het halsgevelkwartet Herengracht 364, 366, 368 en 370, 
gebouwd in 1660-1662. Het ontwerp was van bouwmeester 
Philips Vingboons (1607-1678), min of meer uitvinder van 
o.a. de halsgevel.
Opdrachtgever was de katholieke koopman Jacob 
Cromhout (1608 -1669), getrouwd met Margaretha 
Wuytiers in 1638. Zij gingen zelf in het grootste huis, 
Herengracht 366, wonen. Niet voor niets kreeg het 
monumentenhuis een zandstenen gevelsteen met een 
stuk kromhout, afkomstig uit de scheepsbouw en dat 
waarschijnlijk werd vervaardigd door steenhouwer/
beeldhouwer Jan Gijseling (1629-1667). De andere drie 
huizen hebben op dezelfde plek een jaartalsteen met daarop 
in Romeinse cijfers MDCLXII (1662), het jaar van de 
oplevering van de vier huizen naast elkaar.

Inwendig is vooral Herengracht 366 interessant. 
Zoals gebruikelijk bestaat het uit een voorhuis en 
achterhuis, verbonden door een monumentale gang en een 
fenomenaal trappenhuis uit 1717-1718.
In de achterkamer van het voorhuis bevindt zich één van 
de laatste werken van Jacob de Wit (1695-1754) uit 1750. 
Het zat oorspronkelijk op Herengracht 440 en is door 
Stadsherstel Amsterdam N.V. hier herplaatst. 
Het laat Apollo en de vier seizoenen zien in kleur. 
Uiteraard is het plafondstuk gesigneerd en gedateerd. 
In de zaal - 17 meter breed - bevindt zich nog steeds één
van de vroegste werken van Jacob de Wit tussen de balken

van het plafond. Afgebeeld zijn verschillende Romeinse 
goden en alle twaalf tekens van de dierenriem. 
Niet voor niets is de Boogschutter aan de kant van het raam 
gesigneerd en gedateerd (1718). Jacob de Wit was zelf een 
boogschutter.
Het belangrijke monumentenhuis met een nog belangrijker 
interieur kent nog twee fraaie tuinkamers met stucwerk als 
plafond. Er zijn ook nog eens twee antieke, grotendeels 
19e-eeuwse, keukens van de partij.

Tot 2020 was het Bijbels Museum in zowel Herengracht 
366 als in 368 gevestigd. Het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst had eerder besloten dat het Bijbels Museum haar 
subsidie verloor, waarna de twee Cromhouthuizen in de 
verkoop gingen. Belangrijke voorwaarde bij de verkoop 
was dat de nieuwe eigenaar goed voor de unieke panden 
zou zorgen en dat de panden openbaar toegankelijk zouden 
blijven. Stadsherstel, als hoeder van Amsterdams erfgoed, 
kwam al snel in beeld. Het pand wordt nu opgeknapt voor 
een nieuwe functie, maar daarover werden bij het ter perse 
gaan van deze krant nog geen mededelingen gedaan. 
Wordt het niet eens tijd voor een klein, maar sfeervol 
museum gewijd aan het werk van Jacob de Wit?

© Hans Tulleners
Schrijver, journalist, binnenstadsbewaker

Binnenk

Zondag 5 september 13-17 uur

spelen in landelijk Noord: Ransdorp, 
Schellingwoude en Durgerdam 

in de 3 identieke muziekpaviljoens 
fanfares en orkesten. 

zeer gevarieerd in genre 
en uitstraling. 

Het mooie is om dit festivalletje op de 
fiets te ondernemen, 

Ze liggen ongeveer 5 km van elkaar en 
gemakkelijk bereikbaar..  

Komt allen .. deze al 10de editie.
www.muziekkapellen.nl

Meer info volgt
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Fit worden? Hoe doe je dat?
Je voelt je al een tijdje niet fit. Natuurlijk, meer beweging gaat 
je helpen. Maar het lukt je niet om die eerste stap te zetten. 
Omdat je het druk hebt of je het spannend vindt om te gaan 
sporten, want je conditie is echt niet goed. Speciaal voor jou 
presenteren Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en 
MindWalker het effectieve én leuke beweegprogramma, waarin je 
je, in groepsverband, in 12 weken weer fit gaat voelen.

We werken aan beweging, voeding en mentale fitheid. Naast 
het gezamenlijk doel gezellig samen buiten bezig zijn en elkaar 
stimuleren, heeft iedereen een eigen doel. Geen druk, of competitie, 
maar jezelf uitdagen en op je eigen niveau. Iedereen kan meedoen!
Gedurende 12 weken heb je iedere week op een vast moment een 
groepstraining. Iedere week voer je zelfstandig met de FitStap-
app twee wandelingen uit en kun je aan de slag met een aantal 
opdrachten en tips. Dit kun je zelf inplannen, dus wanneer het 
jóu uitkomt. Door de opdrachten en tips krijg je meer inzicht in 
een gezonde leefstijl en leer je hoe je deze gezonde leefstijl kunt 
inpassen in je dagelijks leven.

Woensdagavond 1 september om 19.30 uur (t/m 17 november) 
start er een FitStap programma in het goed verlichte Gijsbrecht van 
Aemstelpark (Buitenveldert). 
Het gehele 12-weekse programma (incl. app) kost €139,-
Aarzel niet en meld je aan bij Jolanda Hogenbirk en zet de eerste 
stap naar een fitter leven! www.mindwalker.nl

Blaas de muziekkapel nieuw leven in

Mijn fascinatie voor geluid - en soms ook ergernis - 
begon met wat ik ging noemen “zwerflawaai”: 
de gillende medemens die op straat en vanaf bootjes bij 
ons op de gracht te nacht en te ontij het leven, en vooral 
het slapen tot een hel maakte. 

Over alle soorten geluid in de publieke ruimte heb ik 
een boek gemaakt dat komende midden oktober uitkomt, 
met als titel: Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid
Rust, reuring, overlast 

We gruwen bij de gedachte dat in onze steden en dorpen de 
stilte van het graf zou heersen. Maar wat willen we dan wel 
dat er in de openbare ruimte aan geluid klinkt? Daarover 
botsen de meningen, en belangen, niet zelden. 
Wat is noodzakelijk geluid? Denk aan verkeer of aan 
machines van allerlei soort. Noodzakelijk? Ja, maar zou dat 

niet iets zachter kunnen? Wat te denken van het snoeiharde 
geluid van festivals waar duizenden mensen plezier 
aan beleven, maar vele andere duizenden omwonenden 
knettergek van worden, en de vogels in paniek van raken? 
Of, kunnen de buren het niet wat zachter aan doen? 

Kortom, we leven omringd door een kakofonie van allerlei 
soorten geluid. Het mooie van geluid is dat je oren altijd 
open staan en die waarschuwen je daardoor voor onraad. 

Dit “cadeau” van de natuur heeft ook een nadeel: je kan je 
oren niet afsluiten voor geluid dat je niet wenst, of waar je 
gespannen van raakt. Zwerflawaai en ander (on)gewenst 
geluid gaat over de vele situaties waar het botst tussen 
veroorzakers en ontvangers van geluid. 

Het boek opent met enkele overdenkingen over wat 
geluid is, hoe belangen kunnen botsen, en waarom je van 
ongevraagd geluid ziek kan worden. Vervolgens sta ik in 
een tiental hoofdstukken stil bij diverse soorten geluid en de 
omstandigheden waaronder die gemaakt worden. 
Om te besluiten met pogingen om de rust ietsjes meer te 
laten neerdalen in onze samenlevingen. 

De grondgedachte die door het boek heen siepelt is deze: 
Omdat de publieke ruimte van ons gezamenlijk is, is het 
niet eerlijk als sommigen die ruimte, wat geluid betreft, 
overmatig in beslag nemen, en anderen dat moeten 
ondergaan. Het moet een beetje geven en nemen zijn.

Joost Smiers

ZWERFLAWAAI EN ANDER (ON)GEWENST GELUID          Rust, reuring, overlast 

zaterdag 11 september 10-18 uur

Bespeel het monumentale Van Oeckelen-orgel (1871)
van de Oosterkerk op de Nationale Orgeldag 2021! 

Meer informatie over hoe je je hiervoor kan opgeven volgt.
www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voorheen de 
Welstand, is niet akkoord met de bouwplannen van het 
Amsterdam Museum. De voorgestelde ingrepen zijn te 

massief en de balans tussen oud en nieuw ontbreekt.
PS.De Gouden Koets is nog tot eind februari te bewonderen.

www.amsterdammuseum.nl



10 juli We planten een plan Manon Ros zang, 9 juli Twilight zone Tim Kliphuis viool, 8 juli Onbesliste tweestrijd Vincent Veneman trombone,
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Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht

Ken jij je buurtgenoten?
Stadsdorpen zijn er door (bijna) heel Amsterdam. Als je 
lid wordt leer je mensen in je buurt kennen, waarmee 
je door samen dingen te doen, bevriend kunt raken. Of 
elkaar vrijblijvend zo nu en dan ontmoet bij activiteiten 
die meestal door de leden zelf worden georganiseerd. 
Tenminste, zo werkt het bij Stadsdorp Gracht en 
Straatjes, dat globaal de postcodes 1016 en 1017 omvat.

We wandelen samen; gaan naar de film of theater, zover dat 
nu kan. Drinken een drankje, of een koffie zodat je elkaar 
leert kennen en je je daardoor meer thuis voelt in je buurt. 
Zeker in de binnenstad, met al haar toeristen, is het fijn om 
zo nu en dan een bekend gezicht te zien. 

Gestart door buurtbewoners die de sociale cohesie en het 
nabuurschap in de stad willen bevorderen. Via Stadsdorp 
maak je contact in je eigen buurt. Kijk eens op de levendige 
website: www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl en ontdek 
wat je allemaal dichtbij kunt doen. 
Voor € 25,- per jaar ben je al lid.

Hopelijk gaan we elkaar weer zien, en ervaren dat we niet 
alleen zijn in de stad. Wil je meer weten? 
Kijk op de website of stuur een mail naar

 Stadsdorpgrenst@gmail.com
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De bovenkamer
Als je in een bewonersbrief de Spuistraat ‘een normale 
woonstraat’ noemt dan spoor je niet. Er moet toch iets mis zijn 
in je bovenkamer als je tegelijkertijd alles doet wat in je macht 
ligt om van de Spuistraat een uitgaansbuurt te maken.

Of toch tenminste de uitbaters geen enkele strobreed in de weg 
legt. De gemeente gaat stoepruimte maken van het fietspad. 
Omdat er meer loopruimte nodig is. Pure Quatsch! Het betekent 
dat er vooral meer ruimte komt voor de horecaterrassen, want de 
gemeente mag hen de vergunning daarvoor niet weigeren zolang er 
een minimale loopruimte overblijft.

Dit is al de zoveelste keer dat politici liegen en bedriegen. 
Zijn ze nu echt zo stom, gewoon dommigheid dus, is het 
geslepenheid of haast criminele naïviteit? Liegen en draaien. 
Een deelraadbestuurder had de euvele moed om met stelligheid 
te garanderen dat er géén horeca vierkante meters terras zouden 
bijkomen op de Nieuwezijds, er zou zelfs terrasruimte af gaan! 
Dit terwijl hij al lang wist dat het Amsterdam Museum vergunning 
zou krijgen voor een terras aan de Nieuwezijds. Maar ze hèbben 
toch al een prachtig terras op hun éne binnenterrein en dat kan 
prima ook op hun 2e binnenplein. Maar díe kunnen natuurlijk niet 
tot diep in de nacht open blijven. Bovendien moet de onzalige en 
zwaar verguisde verbouwing natuurlijk èrgens van betaald worden.

Participatie

In de afgelopen maanden voor de zoveelste keer vellen vol met 
allemaal goede voornemens over participatie, inspraak van burgers 
en zo meer. ’t Mag wat kosten! Maar de belangrijkste dingen staan 
er niet in: namelijk eerlijkheid, houden aan je afspraken en doen 
wat je belooft. 
Neem de ‘herinrichting’ van de Nieuwezijds Voorburgwal. 
Een duur bureau inventariseerde wel een jaar lang de ideeën en 
wensen van bewoners en ondernemers in de buurt. Toen kwam de 
tekentafel met redelijk veel creatieve werkavonden met bewoners, 
ondernemers en ambtenaren. Alles uit de kast getrokken. 
Wel moest ik met een rode viltstift de te kappen bomen markeren, 
want dat was zó verhuld aangegeven dat het nagenoeg onzichtbaar 
was. Toen de tekeningen na enige maanden bij de gemeenteraad 
aankwamen waren er uiteraard nieuwe verassingen zoals de 
buitenhoreca van het museum (eerder glashard ontkend!) en de 
verplaatsing van de afgesproken tramhaltes. Alweer een variant die 
nooit besproken was! Waarom de burgers niet vóóraf betrekken bij 
de lange termijnplannen van het GVB? 
Bij de sfeerimpressies die de afgelopen maanden de straat 
verfraaiden was het kleine groene parkje op de Postzegelmarkt 
onzichtbaar. Geschrapt?

Handel naar horen

De meeste lokale politici beginnen hun carrière met heel 
veel idealisme, bevlogenheid en gedrevenheid vanuit de 
oprechte wens iets goeds voor hun stad of buurt te doen. Maar 
al heel snel verandert er iets in hun bovenkamer. Gaan ze 
verhullende managementtaal gebruiken. Gaan ze beknibbelen op 
waarachtigheid en laten ze zich inpakken door meer en minder 
malafide en liegende ‘ondernemers’. 

Er verandert iets in hun bovenkamer. “Want hoe kan een hotel 
nu overlast veroorzaken?” Ik hoor ze het nog zeggen bij de 
deelraadbespreking van de vergunningen voor hotel W en SoHo. 
Hotel W krijgt ondanks het veto van de deelraadvoorzitter tòch 
een zwembad op het dak. In de kelder komt een louche nachtclub, 
waar veel criminelen komen (bom en schietpartij) en waarvan het 
vertrekkende publiek veel herrie maakt om 4 uur ’s nachts. 
Ook krijgen ze een horecaterras dat bijna de hele, zeer brede, stoep 
in beslag neemt. 
In het Bungehuis ook geen ‘echt’ hotel maar vooral evenementen 
en horeca. De fietsen van de bezoekers van dit elitaire SOHO 
clubhuis zouden in de kelder komen stelde het deelraadbestuur 
destijds. Het laden en lossen in de kelder. Niets is minder waar.
.Stel je eens voor dat de stoepen in jóuw eigen rustige woonstraat 
tot 3 uur ’s nachts vol staan met lawaaiige terrassen, dat in jóuw 
woonstraat ’s nachts geschoten wordt, dat in jóuw woonstraat 
granaten en bommen ontploffen. Dat tegenover jóuw woning een 
wietplantage wordt ontmanteld. 

Dus politici: doe eens onderzoek in je eigen bovenkamer!

J’accuse!
Amsterdammeren

Bloemen langs de gracht

0800 - 1351
Vaccinatiebewijs zonder DIGID
Digibewust of digibeet? Wil je een papieren 
vaccinatiebewijs dat internationaal geldig is dan maken 
‘ze’ het je heel moeilijk. Maar er is hoop. Bel met 0800-
1351 en hou je Burger Service Nummer (BSN) bij de hand. 
Dit nummer staat op je paspoort en je rijbewijs. 
Bel op kantoortijden want dan krijg je een echt levend 
mens aan de lijn. Zij of hij vraagt naar je BSN en je 
adres en binnen ongeveer een week ligt je internationale 
vaccinatiebewijs op de mat.

Dit nummer is ook een speciale lijn die je kunt bellen voor 
allerlei vragen over Corona/COVID. APD

Oranje Fonds steunt Burendag 
op 25 september

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig 
samenkomt. Organiseer Burendag in jouw buurt. Bekijk 

de tips en doe inspiratie op voor een top Burendag! 
Services: Geld aanvragen, NLdoet, Sociale initiatieven.

www.burendag.nl/

Flora langs de grachten

Een omweg waard
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Waar te eten,
Mijn eerste kennismakinge met Dim Sum was met een Suri-
Chinese studievriendin. Op wat toen nog Koninginnedag 
heette, ik dacht dat we daarom een half uur in de rij moesten 
staan, hoe naief. De vriendschap is inmiddels verwaterd maar 
nog steeds sta ik met enige regelmaat in de rij voor Dim Sum.

Inmiddels heb ik al op veel plekken in binnen en buitenland Dim 
Sum gegeten en eigenlijk komt alleen dat ene tentje in China town, 
NYC op gelijke hoogte met Oriental City. 
Doordat Dim Sum voor mij bij de zondag hoort heeft het even 
geduurd voor ik na de horeca sluiting mij weer vervoegde bij 
Oriental City. Het was het wachten en smachten meer dan waard. 
Voor wie Dim Sum niet kent, ik zeg altijd vergelijk het met chinese 
Tapas. Verschillende kleine hapjes die je met elkaar deelt. 

Per portie meestal bestaand uit 3 en soms 4 stuks (naar ik begrepen 
heb lijkt de klank van het cijfer 4 in het Chinees op het woord dood 
wat niet goed is. Maar in combinatie met een ander woord mag het 
dan weer wel vandaar dat het soms 4 stuks zijn). Wij hanteren in 
de familie in regel dat wij 3 porties per persoon bestellen en dan 
een portie waterkastanje pastei. Waterkastanje pastei is de ultieme 
favoriet bij ieder familielid. Sesamgarnalen op toast staat eigenlijk 
ook altijd wel op tafel. Net als frisse knoflook komkommer een van 
mijn favorieten maar blijkbaar is er iets aan de receptuur verandert 
en tot mijn verdriet staat mijn chili allergie het niet meer toe dat ik 
dit gerechtje eet. Helaas deelt niemand mijn liefde voor kleefrijst 
dus dat komt niet zo vaak op tafel. Gefrituurde garnalen wontons 
dan weer wel. Gestoomde en daarna gebakken dumplings met 
spinazie en gehakt verrukkelijk. Glibberige rijstmeelvellen gevuld 
met cha sieuw zijn een uitdaging om met stokjes te eten.Dikke 
rijstnoedels met garnalen en vlees geven een bite. 

Hoewel we dus overduidelijk favorieten hebben proberen we er 
afhankelijk van het gezelschap toch ook altijd iets onbekends te 
bestellen soms gaat dat goed soms niet. Taro Cake is niet aan mij 
besteed. Ook kippenvoetjes mogen ze wat mij betreft houden. De 
zelf te maken pekingeend loempiaatjes daarentegen mag je me ‘s 
nachts voor wakker maken.  
Belangrijk is het om smaken en structuren in de gaten te houden 
als je besteld. Hoewel ik dol ben op de knapperig gefrituurde 
vegetarische loempiaatjes bestaat er zoiets als een overdaad aan 
frituur knapperig. Hetzelfde geldt voor de gestoomde gevulde 
zoetige broodjes met hartige vulling deze zijn top maar het moet 
toch iets met een andere mondgevoel tegenover staan. 
We drinken er eindeloze potten jasmijnthee bij. Theepot leeg 
dekseltje omdraaien en ze vullen ‘m weer bij met heet water. 
Dan vergeet ik nog de ambiance te bespreken die moet u dan maar 
zelf gaan ervaren.
 
Oriental City
Oudezijds Voorburgwal 177-179                                                EH
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Spuistraat 239 deed van 1957 tot 1981 dienst als lagere school. 
Daarna vestigden zich hier meerdere bedrijven voor kortere of 
langere tijd. Sommigen daarvan zijn er nog steeds actief.

Als eerste zorgpraktijk startte in 2012 fysiotherapiepraktijk Plexus 
Amsterdam. Hierna volgden meer zorgpartijen onder de naam 'Spui 
Medisch Centrum' (www.spuimedischcentrum.nl). Hieronder 
vallen o.a. een verloskundigenpraktijk, een diëtetiekpraktijk, de 
Mensendieckpraktijk, Cordaan thuiszorg en One Day Clinic. 

In 2014 heeft ziekenhuis OLVG - na sluiting van het Prinsengracht-
ziekenhuis - zich als binnenstadslocatie gevestigd op de begane 
grond. Vandaaruit wordt poliklinische medische zorg verleend door 
verschillende specialismen (www.olvg.nl). 

In 2015 volgde een apotheek (Apotheose Apotheek Spuistraat) en 
nog weer later een huisartsenpraktijk (A’dam Doctors), alsmede 
een praktijk voor bekkenbodemfysiotherapie. 

In 2017 heeft OLVG haar activiteiten op de Spuistraat uitgebreid 
met onder andere het Hartcentrum. Op deze poli kunnen mensen 
met hartklachten terecht met verwijzing van de huisarts. 

Alle deze zorgpartijen zijn geheel zelfstandig, maar werken op 
veel gebieden samen met als uitgangspunt een uitstraling van 
gastvrijheid en vriendelijkheid, zodat iedereen zich welkom voelt. . 
Om deze verbinding kracht bij te zetten, is besloten om het gebouw 
een naam te geven. Er is gekozen voor 'Prinsenschool'. 
Een knipoog naar het verleden maar ook omdat het woord “school” 
een associatie oproept met het begrip “samenscholen”. In dit pand 
aan de Spuistraat “scholen” meerdere zorgpartijen samen om de 
juiste zorg te verlenen op de juiste plek: in het hart van Amsterdam. 

Binnenkort wordt deze naam officieel in gebruik genomen. 
Eveneens wordt een website ontwikkeld waarin wordt beschreven 
welke zorg in de Prinsenschool wordt verleend. 

Straatvuil,
Jaren geleden werkte ik als manager F&A bij ’s werelds 
grootste schoonmaakorganisatie. Daar leerde ik dat de 
schoonmaak altijd de sluitpost op de begroting is bij ieder 
bedrijf. Dus te weinig geld en te veel m2 schoon te maken 
oppervlak. Het aantal m2 dat een schoonmaker geacht wordt 
schoon te maken in een uur loopt in de honderden. 
Dan kun je niet meer doen dan het oppervlakkige vuil 
verwijderen. Met als gevolg dat niemand tevreden is. 
De klant niet, de medewerkers van de klant niet maar zeer 
zeker ook de schoonmaker zelf niet. Net als ieder ander wil 
een schoonmaker trots zijn op het werk dat hij/zij aflevert.  
3 carrières verder moet ik hier nog wel eens aan denken 
als ik ‘s ochtends vroeg de veegwagen op topsnelheid door 
de kalverstraat of willekeurig welke plek in de binnenstad 
zie rijden. Vaak worden grotere stukken vuil in het pad 
van de veegwagen geveegd, waarvan lang niet alles in de 
veegwagen verdwijnt (vanwege die topsnelheid?). 
Hebben ze geen tijd om grondig te vegen met de bezem of 
de veegwagen? Denken ze grote stappen snel thuis? 
Zijn ze lamgeslagen omdat er geen eer aan hun werk te 
behalen valt op deze manier? Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat ook hier niemand tevreden is. 
In ieder geval de Amsterdammers niet, de bezoekers niet en 
naar ik aanneem ook het stadsbestuur niet.  
Zelfs tijdens de lockdown terwijl je zeker in de binnenstad 
weinig mensen op straat zag, was Amsterdam niet schoon. 
Al thuiswerkend hoorde ik meerdere keren per dag dat de 
gemeentelijke vuilnisbakken geopend werden om de zakken 
te vervangen, waarom er waren geen mensen om er iets in 
te gooien. Was die tijd waarin de er minder mensen in de 
stad waren, nou niet het uitgelezen moment geweest om 
de schoonmaak routines eens onder de loep te nemen, te 
experimenteren met een andere aanpak om de stad schoon 
te houden, ipv weer een ander soort vuilnisbak in de 
Kalverstraat te plaatsen? 

Want de rekening van de lockdown moet ergens van betaald 
worden en de kans dat de gemeentereiniging de sluitpost op 
de begroting wordt is zeker niet ondenkbaar. 

EH

Het aantal honden in de buurt is enorm 
toegenomen. Hiervoor zijn verschillende 
oorzaken: De hond overleed na een leuk leven 
en werd vervangen. Het gezin miste een hond, 
de kinderen wilden al heel lang een hond. 
In de Corona tijd mocht je wel de straat op 
om de hond uit te laten als deze ‘moest’, ook 
na 8 uur. Dan was het doodstil op straat. 
Alleen de honden en de baasjes. Dat waren 
redenen om weer een hond aan te schaffen. 

Nu nog het juiste ras: alleen een maatje of toch 
iets bijzonders. Er ontstond een enorme toename 
van jonge honden maar ook asielhonden die een 
‘gouden’ mandje kregen. 

Onze hond is anderhalve jaar geleden overleden. 
Hij was 15 jaar oud. Het was een finse hond type 
Spits met een krulstaart, kleur zwart wit. We 
hadden al enige tijd gezocht. Mijn dochter vond 
een nest bij Stockholm in Enskede. De reistijd 
was 15 uur. Dat was wel te doen in vakantietijd. 
De vorige hond Jippes hadden we in Slagelse 
Denemarken opgehaald. Was een leuke reis. 
Aardige mensen onderdak bij een fruitteler. 
Zo heb je toch even vakantie in een ander land. 
Op de terugweg deed Jippes zijn eerste plas net 
over de grens in Oost-Groningen. Dat is een goed 
teken dat een hond na een lange autoreis in een 
andere omgeving plast! 

Dat houd je als honde-eigenaar bij, net als in het 
ziekenhuis na een operatie… Maar toen kwam de 
Corona pandemie en onze plannen werden veel 
moeilijker. Met de auto of met het vliegtuig of 
gecombineerd vliegtuig en naar Nederland met 
de auto. Denemarken Duitsland andere regels 
door Corona.

En nu kwam Sampo uit Zweden, ook een zwart 
witte Finse Spits. Door de Corona was het niet 
mogelijk om hem in zijn woonplaats op te halen. 
We zouden bij terugkomst in Nederland in 
quarantaine moeten en wie laat dan de hond uit?

Sampo werd goedgekeurd voor de reis maar, dan 
moest hij 10 dagen voor vertrek een enting tegen 
hondsdolheid krijgen en dan 15 dagen wachten. 
Pas dan mocht hij reizen. 

Intussen kregen we leuke filmpjes toegestuurd 
van Sampo en zijn broertje en zusje: King en 
Freja. Hij had het daar reuze naar zijn zin. 
Maar nu nog steeds een probleem: hoe komt 
Sampo naar Amsterdam. Zelf ophalen kon niet 
door de Corona en hij werd steeds ouder hij 
moest nu wel reizen. 

Nu zijn er hondenverhuisbedrijven die dat 
kunnen regelen. Je hebt er twee nodig een 
in Zweden om de hond volgens de regels te 
versturen. Een speciale veilige kooi en op 
Schiphol een Nederlands dierenverhuisbedrijf, 
die Sampo opvangt. 

Op Schiphol worden zijn papieren gecontroleerd: 
entingen, is het de juiste hond, gechipt, klopt de 
kleur. En dan gaat het opeens snel. 
Hij wordt door de hondentransporteur op de 
stoep afgeleverd. 

Natuurlijk doe je pas binnen in de keuken het 
deurtje open. Stel je voor hij rent het huis uit en 
is weg. Sampo stapte heel rustig zijn Bench uit 
en had dorst. Hij had wel water gehad tijdens 
de reis. Hij was vertrokken van Stockholm /
Arlanda met de KL1110 op 21 juli om 13.05 en 
aangekomen op Schiphol om 15.05. Transport 
time 142:59 Nu 21 juli 18.00 uur aangekomen op 
de plaats van bestemming op de Keizersgracht. 

Het is onze derde Finse hond en we hopen in 
goede gezondheid samen met Sampo oud te 
mogen worden. We worden ondersteund door 
onze dochters en kleinkinderen . UW

Voor informatie over dit artikel: 
post@binnenkrant.nl

Een jonge hond in corona tijd

Groen aan de waterkant



4 juli Stijg op-alles is perspectief Braz voice, 3 juli Het paard & de tram Maripepa Contreras hobo, 2 juli Nulpunt Nils Fischer percussie, 1 juli Danser Manon Ros zang
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Lood zien is huur verlagen
Onlangs heeft de Huurcommissie het beleid 
voor loden waterleidingen gewijzigd. 
Wie een procedure bij de Huurcommissie 
indient over loden leidingen hoeft geen 
loodtest meer uit te voeren. Alleen het 
kunnen zien van de loden leidingen en het 
schriftelijk melden ervan bij de verhuurder 
is voldoende om een gebrek aan te tonen. 
Het is dan aan de verhuurder om te bewijzen 
dat er geen loodprobleem is. 
Dat zal meestal niet lukken en sinds kort 
past de Huurcommissie dan een korting 
van 60% op de huur toe zolang de loden 
leidingen niet zijn vervangen. Voordat een 
procedure gestart kan worden, moet de 
verhuurder eerst aangeschreven worden. 
Neem voor advies en ondersteuning contact 
op met !WOON.
Daar waar leidingen niet zichtbaar zijn, is 
een bemonstering nog wel nodig. 
De norm is door de huur-commissie 
verlaagd tot 5 microgram per liter.

Eindafrekening servicekosten
Elke verhuurder is wettelijk verplicht 
om jaarlijks een eindafrekening van de 
servicekosten te verstrekken. 
Het bedrag dat huurders elke maand betalen, 
is namelijk een voorschotbedrag. Aan de 
hand van facturen moet de verhuurder 
aantonen wat de werkelijke kosten zijn.  
Daarvoor heeft de verhuurder 6 maanden na 
afloop van het kalenderjaar de tijd. 
Verstrekt de verhuurder geen 
eindafrekening, of is de huurder het er 
niet mee eens, dan kan een procedure bij 
de Huurcommissie overwogen worden. 
Dat kan tot 30 maanden na afloop van het 
kalenderjaar.

Onderhoudsklachten 
vrije sector woning? 
Ook dan huurverlaging mogelijk
Geliberaliseerde huurovereenkomsten 
hebben eigen regels. Zo kan je 
bijvoorbeeld niet naar de Huurcommissie 
om de redelijkheid van de huurprijs 
te laten toetsten. Wel kan je zaken 
aan de kantonrechter voorleggen. 
Bijvoorbeeld als de woning ernstige 
onderhoudsgebreken vertoont die het 
woongenot schaden. Belangrijk is om eerst 
de onderhoudsklachten schriftelijk bij de 
verhuurder te melden. Als die de klacht 
niet oppakt, kan bij de kantonrechter een 
huurprijsverlaging worden gevorderd. 
De huurverlaging eindigt wanneer de 
gebreken verholpen zijn. Ook kan gevorderd 
worden dat de verhuurder de gebreken 
herstelt op straffe van een dwangsom 
wanneer dat niet gebeurt. Heeft u te kampen 
met ernstige onderhoudsgebreken? 
Neem dan contact op met !WOON.

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 cursus.wooninfo.nl. Ook 
organiseert !WOON gratis webinars voor 
VvE’s, bewoners en bewonersgroepen. 
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren, wonen 
en VvE aangelegenheden kunt u elke 
woensdagmiddag van 14-17 uur op 
afspraak terecht op het woonspreekuur 
in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52. 
U kunt ons ook bellen of mailen op 
(020) 5230 110 of centrum@wooninfo.nl 

Het is mogelijk dat onze bereikbaarheid wordt 
aangepast vanwege de Covid-19 maatregelen.

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  Rinke Oostra              06 1264 1995    r.oostra@amsterdam.nl
Zes  Olivia Somsen            06 3808 1708    o.somsen@amsterdam.nl
  Yoran Kluvers                y.kluvers@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 Lauterslager      06 1369 5745    k.lauterslager@amsterdam.nl
  Roeland Lagendijk    06 5169 4579    r.lagendijk@amsterdam.nl 
Groot  Marije Willems         06 1853 1510    marije.willems@amsterdam.nl
Waterloo Sjoke Tilstra         06 8247 3733    s.tilstra@amsterdam.nl
  Wies Daamen         06 8362 4580    w.daamen@amsterdam.nl

                                    www.amsterdam.nl/centrum-west/

Binnenk

• 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

www.amsterdam.nl/bekendmakingen
www.amsterdam.nl/nieuwsbrief
www.amsterdam.nl/afval
www.amsterdam.nl/veelgevraagd

www.amsterdam.nl/sociaalloket
www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast
www.amsterdam.nl/meldingen
www.meldingen.amsterdam.nl

beeld.spraak

Code rood 
Het IPCC rapport dat onlangs uitkwam 
is alweer het 6e rapport dat voor ons 
onderbouwt hoe het klimaat door toedoen 
van de mens verandert. 
We zien steeds meer extreme weersomstandig-
heden, maar we gedragen ons als kikkers in de 
kookpot: we lijken niks te voelen en doen niks. 
Of bijna niks. 
Ja de regering doet stoer over de aanpassingen 
aan de klimaatsveranderingen - de rivieren zijn 
verruimd en dijken aangepast -, maar als het 
om het voorkomen van erger gaat, doen we 
eigenlijk beschamend weinig. We zullen als 
burgers ook zelf veel meer moeten doen. 

Kom op! Doe mee aan buurt autodelen, 
koop samen duurzame energie in 
en geef via de buurtberichten elkaar tips 
over wat we allemaal zelf kunnen doen. 
Kortom, inspireer elkaar en doe mee! 

ada wildekamp 
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Textiel gratis aan huis opgehaald in Amsterdam Centrum
Bewoners in stadsdeel Centrum kunnen tot november gratis hun oude textiel thuis laten 
ophalen. Het doel van deze proef is om het hergebruik van textiel te vergroten en de hoeveelheid 
restafval te verkleinen. 

Alle textiel is welkom, zelfs als het kapot is. Niet alleen oude kleding maar ook schoenen, 
handdoeken, beddengoed, hoeden, tassen, knuffels en gordijnen mogen ingeleverd worden. 
Bewoners dienen dit in een dichte zak aan te bieden.
Als dank krijgen Amsterdammers na het aanmelden van hun textiel via www.textielrace.nl 
kortingscodes voor duurzame merken zoals Loop.a Life, Mud Jeans, SKOT Fashion,
LABFRESH, Gerrard Street en NOWA.
Chauffeurs van sociaal werk- en leerbedrijf Pantar halen het textiel. Al het verzamelde textiel wordt 
naar Wieland Textiles gebracht. Mocht hergebruik niet meer mogelijk zijn, dan zal het textiel door hen 
worden gerecycled. Er worden dan bijvoorbeeld poetslappen van gemaakt.

Uiteraard kunt u nog altijd 24 uur per dag oud textiel aanbieden in een dichte zak in een 
textielcontainer in de buurt. Naast kleding kunnen ook hier schoenen, handdoeken, beddengoed, 
petten, tassen, knuffels en gordijnen ingeleverd worden.

Via www.textielrace.nl kunt u een afspraak maken waarna het textiel gratis thuis wordt opgehaald. 

We creëren een dorp dat een levend laboratorium en educatieve zaad bank is voor een duurzame 
menselijke toekomst. Te midden van planetaire verandering helpt ons experiment bij het vormen en 
inspireren van een wereldwijde bloei van bio-regionaal geschikte culturen.

1. Bevorder en verzeker de structurele integriteit van de gemeenschap op lange termijn.
2. Katalyseer lokale en wereldwijde uitwisseling door middel van leren, onderwijzen en netwerken.
3. Schakel over van verspillend naar regeneratief gebruik van hulpbronnen.
4. Gebruik en ontwikkel ecologisch verantwoorde technologieën voor 
    water, afval, energie, constructie en andere essentiële systemen.
5. Ontwikkel en ondersteun een bloeiende lokale gemeenschap.
6. Kweek, groei en verhandel onze voedsel-, medicijnen- en bosproducten
    in een ecologisch verantwoord en bio-regionaal netwerk.
7. Pas eerlijk participatief en effectief zelfbestuur toe.
8. Stimuleer diverse spirituele beoefeningen, bewuste verbindingen met 
    alle wezens en progressieve sociale actie om te gedijen.
9. Zorg voor persoonlijke groei, interpersoonlijk begrip en wederzijds
    vertrouwen, als de basis kern voor een diep verbonden menselijke gemeenschap.
10. Oefen een gezonde, holistische levensstijl die een balans biedt tussen zorg voor jezelf
    en zorg voor anderen.
11. Creëer een cultuur van feest, schoonheid en plezier.
12. Gebruik kapitaal en arbeidskrachten om een gemeenschappelijke infrastructuur te bieden 
    en om aan onze collectieve behoeften te voldoen.
vertaling: CTvM https://youtu.be/7Khc9WWabwA

'Samen naar een rookvrij Amsterdam'

inspiratie voor gezonde wijkcentra, stadsdelen en steden:
12 steunpilaren te zien in de raadzaal van Earth Haven (een ecologische gemeenschap elders)

CTvM 1994


