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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

Op 16 maart 2022 verkiezingen 
gemeenteraad en stadsdeelcommissie

Bewoners kunnen zich als politieke partij of als bewoner 
verkiesbaar stellen voor de stadsdeelcommissie. 
Daarvoor hoeft u geen lid te zijn van een politieke partij. 

- Tot 20 december 23.59 uur Lijstnaam registreren.

- 31 januari 9.00-17.00 uur Dag van de kandidaatstelling.

- 1 februari 16.00 uur De centrale stembureaus
  onderzoeken in een besloten zitting de kandidatenlijsten, 
  de kandidaten en de lijstnamen. Als er nog stukken 
  ontbreken, kunt u die in orde maken tot vrijdag 4 februari, 
  15.00 uur. Na de zitting kunt u de kandidatenlijsten en 
  ondersteuningsverklaringen inzien.

- 4 februari 16.00 uur De centrale stembureaus nemen in 
  een openbare zitting een besluit over de geldigheid van de 
  lijsten en de kandidaten die erop staan.

- 7 februari 10.00 uur De centrale stembureaus geven 
  in een openbare zitting de geldige kandidatenlijsten 
  voor de commissies een nummer.

Vragen kunt u mailen naar sdc@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/verkiezingen

Leer zelf denken.     Laat een ander niet voor jou denken, of beslissen wat jij moet denken of geloven.                               Aadriaan Koerbagh
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Sinterklaas, Kerst, Oud- & Nieuw

Feestdagen?
alweer geen zang, dans, reunie of receptie

Vele oude klasgenoten, vrienden, kennissen, (ex)collega's 
en familieleden tref  je slechts jaarlijks live bij een etentje, 
excursie of een (Nieuwjaars)receptie om eens bij te praten.

De contacten dreigen te verwateren nu er al twee jaar bijna niets 
georganiseerd kan worden. Telefoon en internet blijven surrogaat.

Gelukkig mogen we elkaar wel in de buitenlucht ontmoeten.
Bijvoorbeeld zondag 2 januari (Nieuwe Maan) 16 - 18 uur

ergens tussen Kruidenpluktuin en Kronkelpad
Neem je eigen mok en gevulde thermoskan mee met koffie of thee

(want alcohol op straat is daar verboden) plus iets te smikkelen.
Bij guur weer blijf ik slechts een half uurtje bij Carmiggelt.

Paul Spoek

Foto: Laura Wielders

Dankzij uw stem bij 'Centrum Begroot'
kan Wijkcentrum d'Oude Stadt

 komend jaar de huur betalen. Dank!
Hopelijk herstelt volgend jaar het nieuwe stadsbestuur de 
ruim 60 jaar oude subsidierelatie met dit centrum, dat ijvert 
voor een gezonde en leefbare binnenstad en dat geheel door 
vrijwilligers wordt gerund,                Lees meer op pagina 5

Eerste Weteringplantsoen

De     edactie van de Binnenk    ant
wenst u een lieve beschermengel 
en vele schitterende regenbogen

C
T

vM
©

 S
he

lè
ne

 S
po

ek



2 Groot Waterloo

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

December 4 , 5/6 Klaas, 11 , 14 Geminiden, 19 , 21 Midwinter, 25/26 Kerst, 27 , 31 Oud     Januari 1 Nieuw, 2  Wandelreceptie,

Binnenk

Meer buurtnieuws op:
www.bewonersraad1011.amsterdam

                Jaar van               de Tijger 
     1 februari 2022 
                       tot 
   22 januari 2023

Markenplein

ant 96 Winter 2021

Jean Tiguely op zoek naar achtergelaten materiaal aan het 
eind van de dagelijkse rommelmarkt op het Waterlooplein, 

die hij beschouwde als het centrum van AmsterdamDouble M (Melvin en Mischa)
Op Waterlooplein 31 naast de opslag van de marktkramen zijn 

sinds kort twee nieuwe winkels neergestreken: samen Double M, 
genoemd naar de de twee eigenaren Melvin en Mischa.

Beneden kunnen klanten terecht voor alle postzaken, postzegels, 
wenskaarten en cadeau-artikelen. Dagelijks worden er al honderden 

pakjes door klanten opgehaald of weggebracht. Dat was ook de 
reden dat Melvin, eigenaar van de Primera iets verderop, hier deze 
zaak is begonnen: de Primera was te klein geworden om zowel de 
postzaken als de gewone Primera-artikelen te blijven verkopen. 

Daarom is het postgedeelte naar Double M verhuisd.
Op de eerste verdieping heeft Mischa onlangs een hairstudio 
geopend. Hij is al jaren hairstylist en heeft de ruimte grondig 

verbouwd tot een mooie kapsalon. Hij werkt samen met kapster 
en kleurspecialist Chantal. Beneden kan men uiteraard zonder 

afspraak langskomen, als je geknipt wil worden moet je een 
afspraak maken (020-3417029). Melvin en Mischa verwelkomen u 

graag in hun nieuwe winkels op het Waterlooplein.

Foto’s van de opgraving van de noordelijke walmuur 
van de voormalige Houtgracht. 

Deze gracht werd in 1882 gedempt om hygiënische redenen. 
Nadat de bovenste laag van de kademuur was verwijderd, 
werd er een booggewelf van het eerste moderne rioolstelsel op 
gemetseld. Vandaar de zichtbare ronding aan de bovenzijde. 
Het grootste deel van de gevonden kademuur blijft overigens 
bewaard op zijn huidige plek voor toekomstig onderzoek. Guido 
- De Grachtengraver- Frankfurther had de Houtgracht op zijn 
longlist staan om begin deze eeuw te worden open gegraven. 
Vanwege het huidige gebruik van het Waterlooplein als markt en 
omdat je dan eigenlijk ook die andere gracht langs het plein, de 
Leprozengracht naar de Amstel (waar nu de tram rijdt), weer zou 
moeten opengraven, werd daarvan afgezien. 

Bron: Parool 28 oktober 2021 (Fanta Voogd)

Struikelen over de geschiedenis 
van de Nieuwe Amstelstraat
Groot Waterloo had een 
eeuw geleden een heel andere 
aanblik met veel onbewoonbaar 
verklaarde woningen, die 
weliswaar vanwege de 
woningnood (ook toen) gewoon 
bewoond bleven. 
Van oudsher was dit de 
Jodenbuurt, duizenden veelal arme mensen woonden dicht op 
elkaar, vaak meerdere gezinnen op één verdieping. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
was niet veel over van de 
levendige buurt, vele mensen 
waren weggevoerd, de huizen 
leeggehaald en gesloopt. 

Nadat ik in 1984 in nieuwbouw 
kwam wonen in de Nieuwe 
Amstelstraat, wilde ik meer 

weten wie er op mijn huisnummer hadden gewoond. 
Voor de zes bewoners die in 1943 zijn afgevoerd en vermoord, laat 
ik Stolpersteine (struikelstenen) plaatsen, omdat die steentjes een 
herinnering zijn op de plek waar 
zij woonden.  

Bij nader archiefonderzoek 
kwam ik tot de ontstellende 
ontdekking dat er uit dit kleine 
straatje van 45 huisnummers 
tweehonderd mensen zijn 
afgevoerd en vermoord. 
Het leek mij een bijzonder eerbetoon om voor hen allen zo’n steen 
te laten plaatsen. Een mooi maar begrotelijk doel, waarvoor veel 
geld nodig zou zijn en dus de nodige tijd zou gaan kosten.
Maar binnen een half jaar hebben vele zeer gulle gevers hun steun 
toegezegd en inmiddels is duidelijk dat de uitvoering door kan 
gaan!
Op de bijzondere datum 22-02-2022 zullen de eerste Stolpersteine 
geplaatst worden. 22 februari 1941 is de datum van de grote 
razzia rond het Jonas Daniël Meijerplein waarbij ook één van de 
bewoners van onze straat is opgepakt. Die razzia was de aanleiding 
voor de Februaristaking een paar dagen later.

Nanette Oosterwijk

De goede geest van Boeken Jos
 zweeft nog boven de markt

Kunstenaar Jan (https://janisdeman.com) maakte van de grijze 
wand vier boekenkasten waar je, als het ware, inkijkt. 
Een prachtige knipoog naar de vrolijke kinderafdeling van de OBA 
een de oostzijde van de straat, waar je zo naar binnen kan kijken. 
De vier boekenkasten bevatten 1. Kinderboeken 2. Buitenlandse 
literatuur 3. Boeken gerelateerd aan Amsterdam en het 
Oosterdokseiland 4. Nederlandse literatuur. De openingshandeling 
wordt verricht door o.a. Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum.

De straat direct naast de OBA op het Oosterdokseiland is, mede 
door de hoge gebouwen, een tamelijk sombere en saaie straat 
met tussen de twee bewonersingangen een grote grijze wand 
(achterzijde MediaMarkt). De VvE ODE Harbour (zo heet het 
appartementengebouw) vatte het plan op om de straat te verfraaien 
door deze wand te laten beschilderen en ook meer licht in de straat 
te vragen ter bevordering van de veiligheid.

Willem Frederik Hermansstraat
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Inspraak concept nota van uitgangspunten
Tot en met 17 januari kan iedereen een inspraakreactie indienen. 

Binnenkort komen er een aantal inloopspreekuren op het 
Marineterrein. Meer info op:     amsterdam.nl/marineterrein

Marineterrein: nieuw stadskwartier
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Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen 2021

Op 1 oktober vond in de Zuiderkerk de Auke Bijlsma Geveltuinenprijsuitreiking 
plaats. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een geveltuinier, die in de buurt het 
afgelopen jaar een bijzondere tuin heeft laten zien. Marja Vuijsje, buurtbewoonster, 
schrijfster en genietend van al het groen dat onze buurt zo bijzonder maakt, reikte de 
prijzen uit. Zij vertelde een prachtig verhaal over haar ervaringen met geveltuinen. 

De hoofdprijs, een wisselbeker, werd gewonnen door Patricia van den Heuvel, woonachtig 
aan de Krom Boomssloot. Haar tuin is een lust voor het oog, het hele jaar door. Omdat 
ze een deel van de planten rechtstreeks in de grond kan poten en bovendien een keur aan 
potten en bakken van verschillende hoogten heeft staan, is door de jaren heen een mooi 
uitgebalanceerde geveltuin ontstaan. Er staan twee flinke, gezonde struiken, een sneeuwbal 
en een lavatera, die het hele jaar door aantrekkelijk zijn voor insecten en ander vliegend 
gespuis. Zelf spreekt ze van een “insectentoneel voor haar ramen”. 

Samen met haar buurvrouw bestrijdt ze wel de schadelijke insecten, zoals de lapsnuitkever, 
die de buxusstruik heeft aangetast. En zij doen dat vanzelfsprekend niet met gif uit 
een spuitbus, maar op een verantwoorde, biologische wijze. Behalve dat haar tuin heel 
decoratief is, is er een dynamiek tussen hoog en laag en in de breedte. En omdat ze veel 
éénjarigen in haar potten heeft staan, ziet haar tuin er elk jaar weer anders uit. Patricia van 
den Heuvel heeft de hoofdprijs dubbel en dwars verdiend. 
Zij nam de wisselbeker over uit handen van de winnaar van vorig jaar, Robbie Rappagne.

Naast de hoofdprijs, waren er wel twintig andere geveltuinen, boomspiegels, kadetuinen en 
groene daken, die in de prijzen vielen. Heel bijzonder was het project langs de kade van de 
Oude Waal. Dit moet u gaan zien, als u het nog niet al gezien heeft. Over de lengte van hele 
kade zijn parkeerplaatsen opgeheven. De ontstane ruimte is door de bewoners omgetoverd 
in een ruime, veilige en rustige buitenplaats, waar kinderen kunnen spelen en waar het goed 
tuinieren is en na gedane arbeid samen met de buren genieten. Lishe Los hield hierover een 
inspirerend verhaal en nam de Projectprijs 2021 onder luid applaus in ontvangst namens 
alle meewerkende bewoners van de hele Oude Waal.

Ook de Raamgracht viel in de prijzen. Hier wordt aan beide zijden intensief getuinierd. 
Om de bomen aan de gracht zijn stevige hekwerken en banken getimmerd en daarin zijn 
éénjarigen geplaatst. Een groot succes voor een blije buurt. Namens de tuingroep van de 
Raamgracht nam Joost Ranzijn de prijs in ontvangst. Hij deelde zaadjes van eigen oogst 
uit aan de aanwezigen in de Zuiderkerk, hetgeen zeer werd gewaardeerd. 

Alle prijswinnaars kregen behalve een oorkonde, een foto van hun tuin en een kalender 
2022. Deze kalender, met foto’s van Gerrie van Heun, is voor €13 te koop bij boekhandel 
Pantheon in de St. Antoniebreestraat.
Marjanne van Zwol heeft een wandeling gemaakt langs alle prijswinnende tuinen van dit 
jaar. Aanwezigen kregen een beschrijving van de wandeling uitgereikt. Het is de bedoeling 
dat er in de loop van volgend voorjaar, als de meeste tuinen op hun mooist zijn, een 
buurtwandeling met een deskundige gids wordt georganiseerd voor belangstellenden. 
Hierover is meer informatie te krijgen bij DOCK (mpheijffer@dock.nl).

vlnr: Marja Vuijsje, Robbie Rappagne, Patricia van den Heuvel en Sandra Rottenberg

Ruim 16 jaar geleden keerde ik na enige jaren in het 
oostelijk havengebied terug in deze buurt. 
Ongeveer drie jaar later werd de geveltuinenprijs voor 
het eerst uitgereikt.

Die twee gebeurtenissen hebben niets met elkaar te maken. 
In mijn lijfblad OpNieuw werd beweerd dat ik vandaag 
de Geveltuinenprijs mag uitreiken omdat ik een lokale 
beroemdheid ben met groene vingers. 
Dat van die beroemdheid gaf mij een ongemakkelijk gevoel. 
Het fijne van onze buurt is nu juist dat het een enclave is 
van mensen die het gelijkheidsdenken zoveel mogelijk in 
praktijk brengen.
Dat van die groene vingers was een leugen, maar vandaag 
een beetje waar omdat ik op aanraden van een van mijn 
tuinierende buurvrouwen voor deze gelegenheid groene 
nagellak heb aangebracht. 

Behalve dat de legendarische Auke Bijlsma destijds 
mijn buurman werd van een paar huizen verder op de 
Zwanenburgwal, en ik met plezier de groei heb gevolgd van 
het aantal buurtbewoners dat in de weer is om gevelranden, 
boomspiegels en woonboten van gewassen, planten en 
struiken te voorzien heb ik niets te maken met de vorm 
van verfraaiing, vergroening en vermenselijking van onze 
bijzondere wijk die wij vandaag belonen met een prijs. 
Met dat niets bedoel ik echt helemaal niets. Ik hoor bij de 
mensen die in staat zijn een cactus aan verwaarlozing te 
laten sterven. 

De fraaie geveltuin voor het pand waar ik een etage bewoon 
wordt in stand gehouden door mijn huisgenoten. Als zij 
met vakantie gaan, vragen ze niet mij maar de buren links 
en rechts van ons om van tijd tot tijd te bewateren of iets 
anders koesterends te doen. En dat is dus maar goed ook.
Dat ik me toch geautoriseerd voel om straks de oorkondes 
uit te reiken aan tuiniers die vandaag in de prijzen vallen 
komt omdat de geveltuinen in onze buurt voor mij grote – 
ook symbolische – betekenis hebben. Ik zal jullie uitleggen 
waarom.

De geschiedenis van onze buurt is om het maar even 
eufemistisch te zeggen roerig te noemen. En dan doel ik niet 
alleen op de geschiedenis die velen van jullie zelf hebben 

meegemaakt en die vaak voorop staat in het bewustzijn 
van wie hier vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw 
neerstreek, die van actievoerende krakers en andere 
buurtbewoners om het eigen karakter van de Nieuwmarkt 
en omgeving niet op te offeren aan de bouw van de metro en 
een lelijke autoweg. 
Voor mij en sommige anderen zijn en blijven de straten, 
stegen en pleinen rondom deze kerk verbonden met wat 
zich hier afspeelde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: 
de deportatie en moord op het grootste deel van de Joodse 
bevolking. 

Het is een geschiedenis waarmee ik mij gedurende een paar 
jaar intensief bezighield toen ik werkte aan ‘Ons kamp, een 
min of meer joodse geschiedenis’. In dat boek gebruikte 
ik de lotgevallen van mijn familie om de impact van de 
Jodenvervolging te schetsen, zowel op de overlevenden als 
op hun kinderen, kleinkinderen en de rest van de wereld. 
Tijdens het schrijven van dat boek liet ik voor het eerst 
precies tot me doordringen wat zich had afgespeeld op al 
die plekken in onze wijk waar de laatste jaren monumenten 
werden gebouwd en struikelsteentjes gelegd om de mannen, 
vrouwen en kinderen te eren die hier woonden voordat ze 
via Westerbork werden afgevoerd naar Auschwitz, Sobibor 
of een van de andere concentratie- en vernietigingskampen. 
Totdat ik ‘Ons kamp’ ging schrijven was dat iets dat ik 
liever weghield uit mijn bewustzijn, een gewoonte die ik 
had aangeleerd toen ik nog klein was en een enkele keer met 
mijn ouders naar de markt op het Waterlooplein ging. 
De buurt waar ik nu alweer vele jaren met plezier woon en 
werk was een plek met gapende wonden, en een kerk die 
getuige was geweest van alles waarover niet openhartig kon 
worden gesproken. 

Deze christelijke kerk werd voor 1940 door veel toenmalige 
Amsterdammers de besamiembus van de Jodenbuurt 
genoemd. De vorm van de toren lijkt erg op die van 
de busjes met kruiden waaraan praktiserende joden op 
zaterdagavond ruiken bij beëindiging van de sjabbes. 
Rondom deze kerk was het elke dag maar in het bijzonder 
op zondag een drukte van belang vanwege de uitwaaierende 
markstallen, en vele straatventers die hier een schamel 
kostje verdienden. 

Enfin, ik zal niet uitweiden over hoe het allemaal was en 
hoe het afliep. Per slot van rekening is het feest vandaag en 
ik zou gaan uitleggen waarom ik ondanks mijn gebrek aan 
groene vingers toch een band heb met onze geveltuintjes.

Die band zit ‘m gewoonweg in het genot van in een buurt 
wonen waar mensen zich druk maken om elkaar en de 
omgeving waarin ze wonen. De geveltuinen zijn daarvan 
meer dan een symbool. 
Liefdevol worden ze verzorgd en in stand gehouden. Zijn ze 
het doelwit geworden van horkerige toeristen, plantendieven 
of dronken festivalvandalen dan worden ze min of meer 
berustend hersteld. Doen de eenjarigen het een keer wat 
minder goed dan wordt reikhalzend uitgekeken naar een 
herkansing in het jaar daarop. Daar komt nog bij: tref je een 
geveltuinier in actie dan volgt er in negen van de tien keer 
een luchtige kout over stokrozen, vlinderstruiken, fuchsia’s 
of iets anders dat groeit en bloeit. De geveltuinen maken 
onze buurt niet alleen mooi en fijn en leefbaar, ze zorgen 
ook voor prettig onderling contact, ook voor diegenen onder 
ons zonder groene vingers.

De omgeving van deze kerk heeft roerige en dramatische 
tijden gekend, en het is ook vandaag de dag een uitdaging 
om de menselijke maat te handhaven. Wat mij betreft staan 
de geveltuinen voor de wederopstanding en de veerkracht 
van deze buurt. En daarom wil ik uit dankbaarheid aan 
de geveltuiniers eindigen met het voorlezen van een kort 
gedicht van Bernlef.

J. Bernlef - Perken en paden
Onder iedere tuin tikt een tijdbom
daarom juist staat hij daar zo fier

licht leunend tegen de vlier
overziet hij zijn perken en paden

Hij bedwingt het fatale onderaardse getik
door voren te trekken, heggen te knippen

borders te zomen, alle wildgroei tegen te gaan
Klein en nietig als een mier

doorkruist hij het mijnenveld
benoemt iedere bloem in zijn
bloeiende, voorttikkende tuin.

Dertiende Auke Bijlsma Geveltuinenprijs 1-10-2021  door Marja Vuijsje
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Boomsspijker open zonder coronatoegangsbewijs
wel is het dragen van een mondkapje verplicht:
• Bij binnenkomst én bij het lopen door de locatie. 
  Als je zit mag het mondkapje af.
• Vanaf 18 jaar en ouder (kinderen en jongeren t/m 17 jaar 
  hoeven geen mondkapje te dragen). 

Ook wordt geadviseerd de 1,5 meter en de overige basisregels zo 
veel mogelijk in acht te nemen. Voor activiteiten georganiseerd 
door andere organisaties raden wij u aan bij de organisator na te 
vragen of de activiteiten doorgaan of niet.

Wij houden u op de hoogte van de laatste wijzigingen via onze 
nieuwsbrief, facebook en website.
Voor vragen over de openstelling kunt u bellen naar de 
Boomsspijker, 020-6264002, of mail boomsspijker@dock.nl. 
Voor vragen over activiteiten: Pim van Galen, pvgalen@dock.nl.

Crea met Andrea club
Andrea Palm, bekend van haar naailessen, begint met een Crea 
club, samen onder het genot van een kopje koffie of thee in de 
barzaal breien, haken en naaien. Donderdag van 11 tot 12.30,  en 
vervolgt van 13 - 14.30 uur met 'maak en vermaak met naald en 
draad'. je kunt je opgeven bij Andrea Palm, apalm@dock.nl.   

Buurtlunch op woensdag
De Buurtlunch is elke woensdag vanaf 12 uur, soep en een broodje 
voor maar € 2,50 pp. Opgeven kan via Pim, pvgalen@dock.nl, of 
aan de balie.

Het Repair Café gaat door, elke eerste maandag van de maand. 
De volgende keer is op maandag 6 december. U kunt gewoon 
binnenlopen, tussen 13.00-14.30 uur. 
Meer info bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl, of bel de 
Boomsspijker, 020-6264002. 
Want we blijven het zeggen, 'weggooien is zonde!'

Vaste activiteiten voor jongeren: 
- Iedere maandag van 17.15 - 18.15 uur voetballen samen met 
Sciandri, we voetballen zelf ook gezellig mee. 
Locatie: Gymzaal Lastageweg. 
- Iedere vrijdag van 18:00 - 21:00 uur organiseren we een 
jongereninloop in de Boomsspijker; de playstation staat aan, 
spelletjes liggen op tafel en wie weet hebben we nog wel iets 
lekker te eten en drinken klaarstaan.
Voor alle informatie betreft jongeren; neem contact op met Daan 
Burger via telefoon: 06-5993 6891, mail: dburger@dock.nl of 
loop even bij hem langs in de Boomsspijker.

Razende reporter Lina Matahariku Tomesen 
bezoekt de Stadsboerderie
Elke donderdagmiddag is de Stadsboerderie in het huisje van 
speeltuin De Waag. Dan komen mensen tussen 5 en 7 uur eten, 
drinken en spullen kopen. Ik heb Ellen van de Stadsboerderie een 
paar vragen gesteld, samen met mijn vriendin Lewis Dirks, met 
wie ik vaak in de speeltuin speel. 

Ellen vertelde ons: We hebben maar één aarde en daar moeten we 
voorzichtig mee zijn. We kunnen beter spullen van dichtbij halen, 
in plaats van dat eten de hele wereld over moet rijden, vliegen of 
varen. Ook krijgen boeren en andere producenten - beetje moeilijk 
woord - weinig geld van de supermarkten. 
En vaak zijn mensen onaardig tegen dieren. 
Toen vroeg ik: Ook tegen panda's?
Ellen antwoordde: Niet meer, gelukkig. Panda's worden nu 
beschermd. Maar om mijn verhaal af te maken: ook eten we 
tegenwoordig best ongezond. Onze grootouders, of de opa en 
oma van je ouders, aten veel gezonder Daarom halen we met de 
Stadsboerderie gezonde en eerlijke producten uit de Beemster, 
vlakbij Amsterdam. Mensen bestellen die van tevoren via onze 
website. Op donderdagochtend maak ik met mijn autootje een 
rondje door de Beemster om de bestellingen op te halen. 
Meer informatie https://destadsboerderie.nl/  

Spreekuren: Pluspunt, woonspreekuur, woningnetspreekuur

Heeft u hulp nodig? Of een vraag over of idee voor de buurt? 
Laat het ons dan weten dagelijks 9.00 - 17.00 uur via ons 
telefoonnummer, 020-626 4002. 

Het Pluspunt inloopspreekuur is weer begonnen, op maandagen 
tussen 9.30-11.30 uur. Op afspraak, maar u kunt ook binnen lopen. 
Er is koffie en u kunt ook gewoon een praatje komen maken. 
U kunt een afspraak maken via het algemene hulpnummer, 
020-557 3338 (Buurtteams), of mailen via 
info@buurtteamamsterdamcentrum.nl.

Woonspreekuur op woensdag tussen 14.00 - 17.00 uur, maar wel 
op afspraak. Bel 020-5230110, mail centrum@wooninfo.nl, of 
kijk op www.wooninfo.nl/contact/centrum/

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 Woningnetspreekuur. 
U kunt op afspraak langskomen. Bel vooraf via 020- 5230110.

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 via Pim, pvgalen@dock.nl, er is beperkt 
plaats
• Voor de schilderclub eddeverfin op woensdag 14 - 16 uur geldt 
hetzelfde 

• Het buurtrestaurant op de eerste vrijdag van de maand, is weer 
begonnen, neem contact op met Pim van Galen als u interesse 
hebt, mail pvgalen@dock.nl of bel 06-2255 6603 

De Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo is voorlopig 
gestopt en begint in 2022 weer. Desnoods digitaal.
www.bewonersraad1011.amsterdam

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
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Weesperstraat: vooruitzicht naar stadsstraat. 
In november tuimelden er vanuit meerdere kanten ideeën en 
toekomstschetsen op om de Weesperstraat en Valkenburgerstraat 
om te vormen tot een stadstaat. Met minder doorgaand verkeer 
of een knip kan de inrichting aangenamer en groener worden en 
worden de buurten leefbaarder. Bewonersgroepen rondom de 
straten hebben in november een 2e editie uitgebracht van een 
bewonerskrant Het perspectief voor een blije Buurt, De bonte 
menging van artikelen is in wezen een oproep aan de politiek om 
door te pakken met de Agenda Autoluw. De krant is huis aan huis 
in de bus gedaan bij bewoners rondom de straten. 

De krant is ook digitaal te vinden: 

www.oudestadt.nl/het-perspectief-no-2-is-uit

'Op Nummer Negen' is al in september officieel 
geopend. Bewoners en ondernemers uit de buurt kunnen 
vrij binnenlopen met een vraag voor de gemeente. 
De locatie is bedoeld om ideeën uit te wisselen, plannen 
te bedenken en samen te werken aan een betere buurt.

U kunt in de Nieuwe Hoogstraat 9a een goed idee voor de 
buurt bespreken met de gebiedsmakelaar, of iets vragen over 
het werk aan een kademuur. 

De bedoeling is dat 'Op Nummer Negen' bewoners en 
ondernemers uit het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt 
gemakkelijk in contact komen met ambtenaren van 
stadsdeel Centrum én met elkaar.

Op werkdagen gebruiken ambtenaren van verschillende 
afdelingen het voormalige winkelpand als werkplek. 
Ondertussen zijn ze ook beschikbaar om in gesprek te gaan 
met de mensen uit de buurt. 
Op termijn is er ook ruimte voor kleinschalige 
buurtbijeenkomsten en informatieavonden.

Voor het gemak is een rooster opgesteld. Zo werken er op 
maandagmiddag ambtenaren die zich bezighouden met 
afval. Op donderdagmiddag houden het dagelijks bestuur en 
de gebiedsmakelaars hun spreekuren. 

Op andere momenten zijn er teams aanwezig die werken aan 
het onderhoud van bruggen en kades, het project Aanpak 
Binnenstad en Green Light District, etc.

Maandag
12.00 - 17.00 uur: Inloop Huisafval
16.00 - 17.00 uur: Spreekuur Stadswerken (oneven weken)
                              Stadswerken verzorgt en onderhoudt de stad.
Dinsdag
09.00 - 12.00 uur: Inloop Green Light District
12.00 - 17.00 uur: Inloop Aanpak Binnenstad
14.00 - 15.00 uur: Spreekuur Veiligheid (even weken)
16.00 - 17.00 uur: Spreekuur Vergunningen, Toezicht &
                              Handhaving (oneven weken)
19.30 - 21.00 uur: Spreekuur Stadsdeelcommissie
                             (30 november, 18 januari, 1 februari)

Woensdag
12.00 - 17.00 uur: Inloop Sociaal en Kunst & Cultuur
13.00 - 14.00 uur: Spreekuur Bruggen en Kademuren

Donderdag
09.00 - 12.00 uur: Inloop Green Light District
12.00 - 17.00 uur: Vrije inloop
13.00 - 14.00 uur: Spreekuur dagelijks bestuur:
•               Even weken: Dehlia Timman
•               Oneven weken: Micha Mos
15.30 - 16.30 uur: Spreekuur gebiedsmakelaars (oneven weken)

Vrijdag
12.00 - 16.00 uur: Transformatieteam Aanpak Binnenstad 
                              (even weken)
12.00 - 16.00 uur: Vrije inloop (oneven weken)
12.00 - 17.00 uur: Inloop Sociaal en Kunst & Cultuur
19.00 - 20.00 uur: Spreekuur Prostitutie
                             (geen spreekuur op 3 december, 
                             24 december, 31 december)

Buitenexpositie over heden en verleden van de Weesperstraat en omgeving op het Daniël Meijerplein

Op 2 november heeft het College van B enW een langverwachte 
Verkenning Oostelijke Binnenstad vastgesteld. 
Een schets met denkrichtingen wat een situatie met minder verkeer 
tussen IJtunnelmond en Weesperplein kan betekenen. 
Betere openbare ruimte, veiliger, ruimte voor langzaam verkeer, 
reparatie van het stedelijk weefsel en nieuwe plekken voor wonen 
en werken en lokaal ondernemerschap en ontmoeting. 
In uitdagende impressies worden toekomstkansen verbeeld. 
Bewoners vechten hier al vele jaren voor. Nu doorpakken ! 

www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/
oostelijke-binnenstad-groener-stiller

Marijke Storm



Carlo Cipolla toont dit aan met De Vijf Wetten van Domheid                             zie:                                           www.youtube.com/watch?v=3O9FFrLpinQ

5Binnenk

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/

www.oudestadt.nl/praat-mee-
over-de-verkeersveiligheid-in-uw-buurt/
In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeers-
veiligheid te verbeteren. Middels een enquête wordt 
onderzocht hoe de Amsterdammers en de bezoekers de drukte en 
veranderingen in het verkeer beleven.

https://new.maptionnaire.com/q/2ek3u2wmr23w
 

In januari worden de verzamelde uitkomsten besproken 
in Pakhuis de Zwijger.

www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid
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Programma’s Huis De Pinto
In december, januari en februari valt er volop te genieten in 
Huis De Pinto voor lezers en muziekliefhebbers. Nieuw zijn de 
evenementen van Pinto Literair. In de komende maanden pakt 
Pinto Literair flink uit met een drietal nieuwe programma’s.

Op 28 november komt Geert 
Mak in de reeks ‘Amsterdam in 
boeken’ spreken over Amsterdamse 
Stadschroniqueurs van toen en nu. 
Hoe schreven zij geschiedenis? 

Op 7 december Hubert Smeets over 
het roerige leven van politicus Hans 
van Mierlo. 

Op 8 februari vertelt biograaf 
Lieneke Frerichs over het leven 
van Nescio naar aanleiding van haar 
veelgeprezen biografie. 

In de programmaserie De Caraïben spreekt Michiel van Kempen, 
hoogleraar Caraïbische letteren aan de Universiteit van Amsterdam 
met diverse auteurs over het werk van Surinaamse en Caraïbische 
schrijvers.  
Op zondag 27 februari vindt de presentatie plaats van de nieuwe 
uitgave van Wij slaven van Suriname. Het meesterwerk van Anton 
de Kom verschijnt in een voor scholieren toegankelijke editie. 
Michiel van Kempen ontvangt de biografen van Anton de Kom, 
achterkleinzoon Vincent de Kom, voorzitter van GroenLinks 
Amsterdam en Henna Goudzand die promoveert op het werk van 
De Kom. Een Caraïbische middag met sprekers en muziek. 

Voor de liefhebbers van improvisatie en jazz is het unieke 
podium dat Pintotonics +1 biedt aan authentieke muzikanten van 
internationale allure al lang geen geheime tip in meer. 
Elke tweede maandag van de maand een fascinerende avond. 
Muziekmatinee lokt met een gevarieerd muzikaal aanbod -en 
zelfgemaakte vegetarische soep- trouwe bezoekers naar Huis De 
Pinto. Op de derde zondagmiddag van de maand muziek uit alle 
windstreken en een grote afwisseling aan stijlen: jazz, latin, rhytm 
& blues of klassiek in een iets andere verpakking. 

Op de 2e zondagochtend in de maand brengt het Koffieconcert 
in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam verse 
croissants, een kop koffie een klassiek concert met getalenteerde 
musici in een intieme setting. 

In januari en februari keert ook de populaire reeks Sprekend 
Mokum terug. Met Amsterdamse geschiedenis of eigentijdse 
onderwerpen. 

Zondag 28 november 15.00 u 
Pinto Literair: reeks ‘Amsterdam 
in boeken’ met Geert Mak over 
Amsterdamse stadschroniqueurs. 
Hoe schreven zij geschiedenis? 

Entree € 5,- Vrienden gratis
 

Dinsdag 7 december 20.00 u
Pinto Literair met biograaf Hubert 
Smeets over politicus tegen wil en 

dank Hans van Mierlo
Entree € 5,-  Vrienden gratis 

Woensdag 8 december 20.00 u
Lezing met harp en percussie 

Kunstenaar Hanneke Dikboom over Godfried Bomans naar 
aanleiding van een speciale uitgave van De ijdele engel die al in 

1965 door Dikboom van illustraties werd voorzien. 
Entree € 5,- Vrienden gratis

Maandag 13 December 19.30 u
Improvisatiemuziek solo en ensemble

Solo Riccardo Marogna op tenor saxofoon 
Duo Josep Maria Balanya op piano & George Hadow slagwerk

Entree € 10,- Vrienden gratis

Zondag 19 december 16.15 u
Muziekmatinee met klassieke muziek van het jonge Italiaanse 

Duo Ebano, Marco Danesi, (bas)klarinet en Paolo Gorini, piano 
en seaboard.

Entree € 5,- kinderen € 2.50  Vrienden gratis

Maandag 10 Januari 19.30 u
Improvisatiemuziek solo en ensemble

Solo Oguz Buyukberber op basklarinet 
Trio met Jose Lencastre alt saxofoon, Raoul van der Weide 

contrabas en Onno Govaert slagwerk
Entree € 10,- Vrienden gratis

Zondag 16 januari 16.15 u
Muziekmatinee met Letse volksmuziek en eigen composities van 

de Laura Polence Band, piano, synthesizer en zang
Entree € 5,- kinderen € 2.50  Vrienden gratis 

Dinsdag 8 februari 20.00 u 
Pinto Literair met biograaf Lieneke Frerichs over het relatief 

onbekende leven van Nescio
Entree € 5,- Vrienden gratis

Maandag 14 Februari 19.30 u 
Improvisatiemuziek solo en ensemble

Solo binnenkort bekend. Trio Rara Avis met Jodi Gilbert (stem), 
Tineke de Jong (viool) en Albert van Veenendaal (piano). 

Entree € 10,- Vrienden gratis

Zondag 20 februari 16.15 u
Muziekmatinee met jazz quintet de Chai Masters: trompet, 

tenorsaxofoon en piano, bas en drums. 
Entree € 5,- kinderen € 2.50  Vrienden gratis 

Zondag 27 februari 15.00 u
De Caraïben over Anton de Kom, auteur van Wij slaven van 

Suriname. Michiel van Kempen ontvangt diverse gasten naar 
aanleiding van een nieuwe uitgave van dit meesterwerk. 

Entree € 5,- Vrienden gratis

Donderdag 3 maart 20.00 u
Lezing met muziek van Marcel Worms over 

Das wohltemperierte Klavier van J.S.Bach 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Anno nu 
werken er zo’n 70 vrijwilligers, als gastheer of gastvrouw, 

evenementenbegeleider, publiciteitsmedewerker of 
programmaorganisator. Interesse? 

Neem een kijkje op https://huisdepinto.nl
Loop eens binnen of reageer op 
vrijwilligers@huisdepinto.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om de maandelijkse update van 
de programma’s te ontvangen https://huisdepinto.nl

Overdag is Huis De Pinto is geopend van maandag tot zaterdag 
vanaf 10.30. Buurtbewoners maken druk gebruik van de leestafel 

met kranten en tijdschriften of zijn aan het 
werk in de leeszaal. 

Sint Antoniesbreestraat 69 

Het is gelukt !
Toen 'Centrum Begroot' dit jaar van start ging, was het al 

duidelijk dat het wijkcentrum in de Kerkstraat door de 
subsidiestop in de loop van 2022 zou moeten sluiten. 

Tenzij er een zak met geld gevonden werd. 
Zou dat met Centrum Begroot kunnen? 

Gonny van Oudenallen, Bernadette de Wit en Anita Mizrahi 
hebben de spelregels nauwkeurig bestudeerd en de ambtenaren 
bevraagd. En toen maar het plan ingediend: 'Red ‘t Wijkcentrum'.

Al gauw waren meer dan de benodigde 'likes' binnen.
Maar even later werd ons plan bestempeld als 'niet haalbaar', omdat 
het niet aan de regels zou voldoen. Hoezo dat? We protesteerden 
bij de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en bij de ombudsman, 
Het leek allemaal geen effect te hebben. En toen, 4 dagen na de 
stadsdeelvergadering, kwam er plots een telefoontje: er had een 
herbeoordeling plaatsgevonden en ons plan, met nog 6 andere, 
mocht toch door naar de laatste ronde.

Voor het werven van stemmen lieten we 
flyers drukken (dank aan de ontwerpers). 
Die vrijwilligers in duizenden brievenbussen 
stopten, op plekken legden waar veel mensen 
komen en op markten uitdeelden. En het is 
ons gelukt, we zijn in de prijzen gevallen!

Wij bedanken al diegenen die op ons plan hebben gestemd, en 
iedereen die heeft meegeholpen bij het flyeren. En feliciteren niet 
alleen onszelf maar ook de andere winnaars.

www.oudestadt.nl/plan-red-t-wijkcentrum-wint/
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Het voetgangersbeleid zou worden herzien
Er was inspraak over een conceptnota van 17 februari t/m 17 april 
2020. Daarna hoorden we niets meer. Geen nota van beantwoording 
gezien. We vroegen op 4 november 2021, 
als online-deelnemer aan het stadsgesprek 
verkeersveiligheid, wanneer dat nieuwe 
beleid er toch eindelijk eens komt. 
Want stond er in de uitnodiging niet: 
"Daarom wordt steeds meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers gecreëerd, 
met groen en ruime voetpaden"? 

“Eh, ja, dat ligt ingewikkeld” was het antwoord, "Ook de horeca 
heeftnextra ruimte nodig”. Ja maar … de voetganger toch ook?

www.oudestadt.nl/ruimte-voor-de-voetganger/

FOEI-stickers ( 9,5 cm) weer verkrijgbaar voor 15 ct/stuk

We hebben ook nog 1,50m-stickers (10 x 30 cm, 30 ct/stuk)
Die afstand wordt dringend geadviseerd, maar is in de 
binnenstad op bijna geen enkele stoep mogelijk zonder 
voortdurend naar de rijweg uit te wijken bij een tegemoet 
komende wandelaar. 
                                    Gevaar van het verkeer versus virus.
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Tussen Amstel & Vijzel, 
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt, 
Munt & Weteringcircuit

                                                                               De MIR-Methode heeft een nieuwe serie van 4 cursussen over alle ins en outs  met Mireille zelf op video. 

Amstelveldbuurt Binnenk

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 14 maart 19.30 -21.00 uur

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

Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt

Culturele online activiteiten
Verhalen, filmpjes en lezingen over monumenten, concerten in 

onze Bijzondere Locaties; we bieden het allemaal ook online aan. 
De online pagina’s worden regelmatig aangevuld met nieuwe 

activiteiten waar u thuis van kunt genieten. 

https://stadsherstel.nl/culturele-activiteiten

Werk aan de weg Januari - Maart: Amstel - Utrechtsestraat
Maart - Augustus: Reguliersgracht - Utrechtsestraat 

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/
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GERRITSEN
Gerritsen Theaterkostuums levert kostuums voor 

theatervoorstellingen, films, fotoshoots voor magazines e.d.
Als je vanaf de Reguliersgracht aankomt bij de 
Weteringschans, zie je aan de overkant de naam  
'GERRITSEN' in mooie oude letters. Voor velen een begrip, 
maar de meesten die hier te voet, op de fiets of met de 
tram passeren zullen zich niet bewust zijn van de enorme 
verkleedkist die hier sinds 1930 schuil gaat. 

Duizenden kostuums en accessoires zijn vanaf 1878 door drie 
generaties Joop Gerritsen verzameld en Myriam Pol, die al een 
bedrijfje had in kostuum styling, zet dit sinds 1993 voort. 
Het hangt hier vol met historische kostuums voor wie een keertje 
Napoleon of een Romeinse soldaat wil zijn, of een keer in 20er 
jaren glitter en glamour naar een feest of op de foto wil, voor 
allerlei beroepen en klederdrachten of outfits voor een toreador 
of indiaan en vergeet niet de dieren, o.a. paard, hert, pinguin, kip, 
konijn en natuurlijk gorilla. Je kunt het zo gek niet bedenken. 
Ook combineren is mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een beer in 
tutu, of een rechter in lederhosen. Bestaat het niet, dan wordt het 
hier alsnog gemaakt. Zo ligt nu het onlangs bestelde coronavirus 
pak op de naaitafel. Daar wordt ook gewerkt aan door mode 
vereiste aanpassingen; je komt er zo gauw niet op, maar een 
cowboy zag er in de 60er jaren heel anders uit dan nu, om van 
Sinterklaas met z’n tabberd nog maar te zwijgen. Kostuums van 
Gerritsen komen overal, niet lang geleden is er nog een harnas in 
de Hermitage gebruikt, maar soms maken ze reizen over de hele 
wereld om diners of party’s op te luisteren. Myriam is wel eens 
jaloers op wat haar pakken allemaal meemaken. 

Jammer wel dat de eigenaar van het pand dit liever zag 
omgebouwd tot luxe appartementen en al stappen daartoe heeft 
ondernomen. Maar zo gaat dat in Amsterdam.

https://gerritsentheaterkostuums.nl/
Weteringschans 116, Open: di/vr 10-17 za 11-16

020-6237429, info@kostuumverhuur.nl

Met cellist Alexander Kniazev, pianist Nikolai Lugansky, de 
vioolvirtuoos Boris Brovtsyn en pianist Severin von Eckardstein. 
Plus: Lidy Blijdorp, Dana en Mikhail Zemtsov, Maya Fridman, 

Ekaterina Levental, Ralph van Raat, Frank van de Laar, 
Anastasia Feruleva, Sjeng Scheijen, Olga Pashchenko, 

Daria van den Bercken, Anastasia Kozlova en Liza Ferschtman.

Winteravonden aan de Amstel 
9 t/m 15 december

Russische kamermuziekfestival in de Hermitage 
(en Uilenburger-sjoel). Concerten, lezingen en 

kindervoorstellingen met als thema Moskou-Parijs! 

www.winteravondenaandeamstel.nl

Diaghilev inspireerde met zjn Ballets Russes veel creatief talent. 
Van Satie, Stravinsky en Prokofjev tot Picasso en Matisse. 

Vermijd gezellige drukke plekken, blijf thuis en haal vaak een frisse neus !

Drie parkeerplekken aan de Amstel maakten plaats
voor acht lange metalen plantenbakken.

Komende lente oogt het vast wel fleuriger.

Als je persoonlijke verhalen niet meer in café of soos mag 
halen, dan zijn er gelukkig nog vele ongelezen boeken.
Zo maak ik de afgelopen weken dankbaar gebruik van de vele 
buiten boekenplankjes in onze buurt. 

Laatst liep ik met een tas vol uitgelezen meesterwerken naar zo'n 
plankje om deze om te wisselen tegen verse leeswaar. 
Onderweg trof ik op de stoeprand een kartonnen doos vol boeken 
en hield uiteraard even halt om daarin te neuzen. 

Veel ging over economie, niet mijn ding, maar een kleine 
enveloppe (van de Rabo-bank) maakte me nieuwsgierig. 
Bingo! Lieve hemel, een flink aantal briefjes van 500 euro!

Op het Amstelveld zocht ik een bankje in de zon om eens rustig 
mijn vondst te inspecteren: 21 briefjes, dus reken maar na, plus een 
oud ontvangstbewijs met daarop een naam, maar zonder adres.

Ik belde een vriend die vlak bij de vindplek woont en vroeg of hij 
die naam toevallig kende. "Jawel, dat is mijn buur". "Nou, zeg 
maar, dat ik een bijzondere vondst gedaan heb", gaf hem de details 
en vertelde dat 10% vindersloon wel zo aardig zou zijn

Maar nu eerst snel naar het boekenkastje naast café Onder de 
Ooievaar om mijn boeken te ruilen. Daar lagen gelukkig weer 
genoeg papieren juweeltjes tussen om mijn leeshonger te stillen.

Een paar dagen later ontving ik een SMS-bericht: 
"Wat ontzettend vriendelijk om uw vondst eerlijk te melden. 
Kan ik morgenochtend even langskomen?" 

Inmiddels had ik via internet begrepen, dat het hier beslist niet gaat 
om zuurverdiend spaargeld voor de oude dag, maar slechts om 
vergeten klein handgeld van een welgestelde multi-miljonair, die 
ook regelmatig sympathieke doelen sponsort.

De volgende ochtend stond ik vrolijk onthutst voor mijn deur, toen 
hij/zij weigerde de gevulde envelop aan te nemen. "Hou het maar 
allemaal." "Goh, hartelijk dank." En we raakten even aan de praat 
over winst & verlies van geld & tijd.

Soms ben je iets kwijt en je zoekt en je zoekt. Soms dagenlang en 
verliest daarbij kostbare tijd. Of nog erger: Je vermoedt dat iemand 
het ontvreemd heeft uit jouw woning en gaat ten onrechte twijfelen 
aan huisgenoten, bezoek of vrienden. Brrr. 
Alleen al daarom is snel terugvinden of -krijgen van belang.

Behalve een extra maand AOW (10%) had ik zo ook eens de 
gelegenheid voor Sinterklaas te spelen met de overige 90%. 
Maar eerst: Waar krijg je zulke grote coupures nou gewisseld?
Uiteindelijk bleek 'storten op eigen rekening' heel gemakkelijk.

Giro 555 is evenmin moeilijk te vinden. Dat gaat wel erg snel.
Nu verder met wat kleinere bedragen, want er zijn heel veel 
personen en organisaties die verlegen zitten om financiële steun.
En vele kleine giften (een kinderhand is zo gevuld) geeft echt veel 
meer voldoening dan alles storten in de grote stroppenpot.

PS. Wanneer zwijgt die vulkaan op La Palma nou eens?
Wat een ellende. Ook daar zitten velen voorlopig nog in zak en as.

Nog voordat Sint Maarten met zijn lichtjes kwam,
baadde de Utrechtsestraat al in het Kerstlicht.

Dit jaar bracht vele mooie zonnige najaarsdagen.
Eind november is nog lang niet alle blad gevallen.

Huwelijksbootje ontmoet muziekbootje (van Reinier Sijpkens).
Vanaf de bruggen zingen de bruilofstgasten vrolijk mee.

VRIJDAG 24 DECEMBER 22:00 UUR
Kerstviering in De Duif. 

Met Diana Vernooij & Marc van de Giessen 
Kerstviering in de Amstelkerk 

Met ds. Benedikte L. Bos

Kerkstraat / Utrechtsestraat



Ons zelf genezende vermogen kan weer worden toegestaan voor een Wereld vol Vrede en vrolijk avontuur.                                                 www.mirmethode.nl
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Column: LEVEN IN DE STAD
 
Lise van de Kamp

We doen het voor u !

Druilerige regen miezert op mijn pasgewassen haar. Sacherijnig sjok ik 
voort, zo snel mogelijk naar huis met mijn boodschappen. De Vijzelstraat 
komt al in het zicht, ik ben bijna thuis.
Op de Vijzelstraat wordt mij de weg versperd door een man in een oranje 
jas, geen voetbalsupporter maar een wegwerker. Ja hoor, het is weer eens 
raak; de straat is weer opengebroken. 

Bij de brug over de Keizersgracht word ik door de oranje man, over een 
wiebelige plank rechtsaf geleid, om door het natte zand met losliggende 
straatstenen voorzichtig, als een hordeloper, naar de overkant van de 
straat te komen. Daar staat een tweede man, met ook een oranje jas 
aan mij op te wachten. ‘Hierheen mevrouw.’ Hij houdt het hek een beetje 
open, zodat ik er nog net doorheen kan. Mijn jas schampt tegen het 
natte verroeste ijzer en mijn boodschappentas blijft haken achter een 
uitstekende pin. 
Een zacht ‘Gadver de gadver’ ontsnapt me en ik snauw de man toe ‘Hoe 
lang duurt deze ellende nog. Ik loop hier al jaren door de modder te 
baggeren.’  De man haalt zijn schouders op, kijkt me recht in mijn kwade 
gezicht en zegt dan ‘Mevrouw, wij doen dit niet voor onszelf. Wij doen dit 
voor u hoor.’ Het duurt even voordat zijn woorden tot me doordringen. Pas 
wanneer ik een paar meter verder ben, besef ik dat hij gelijk heeft. Snel 
draai ik me om en roep hard ‘Sorry’. Hij lacht en steekt een duim omhoog. 
Ik lach terug. Blij, ondanks de regen en het ongemak. 
Vanaf nu zal ik alle wegwerkers met respect behandelen en zeg ik ze 
vriendelijk gedag, ook al hindert de opbreking me nog zo erg. Het valt 
me op dat sommige stratenmakers mij verbaasd aankijken wanneer ik 
ze groet. Blijkbaar zijn ze meer gewend aan gescheld dan aan vriendelijk 
gedag zeggen.
Overigens ligt de 
Vijzelstraat er nu 
prachtig bij, met dank 
aan de wegwerkers.

Wegwerkzaamheden aan de Vijzelstraat

ant 96 Winter 2021

Bladeren vallen, seizoenen veranderen, gebouwen verdwijnen en 
nieuwe worden gebouwd. Generaties groeien op en gaan voorbij. 
Wij merken er niet veel van, maar de bomen wel. Onze prachtige 
bomen in de stad leven en zijn de getuige van deze veranderingen. 
Stilletjes brengen ze ons terug en verbinden ze ons met de 
prachtige geesten en vergeten helden van onze prachtige stad. 

De fotograaf Hans Wolf (1909-1992) was een van hen.
Deze combinatie van twee foto's die ongeveer 60 jaar uit elkaar 
zijn genomen en die dezelfde prachtige boom aan de Amstel laten 
zien, wat toevallig bleek, vanuit exact hetzelfde gezichtspunt. (Er is 
geen toeval... geloof ik) Hans hield mijn hand vast en nam me mee 
naar deze speciale plek. Zijn geest en visie blijven ons vandaag de 
dag leven en inspireren.                                            Patu Tifinger

Een plank te ver
 De ophaalbrug is bij veel ouderen onbewust 
herkenbaar als een pronkstuk uit de 
speelgoeddoos. Twee brughelften die open en 
dicht kunnen, daar kon je als kind uren mee zoet 
zijn. Dat is misschien wel een van de redenen dat 
velen de Magere Brug koesteren. 

Er zijn er onder ons die vroeger als typisch 
Mokums schoffie met hun zeepkist geduldig 
wachten totdat de twee brugwachters de brug met 
de hand openden om op het laatste moment naar 
de hellende brughelft te rennen, snel erop te gaan 
zitten om de Kerkstraat ‘in te roetsen’. 

Dagelijks worden groepen toeristen gewezen op 
de sage van de twee gezusters als mogelijke uitvinders van de 
Magere Brug zoals bondig omschreven in het boekwerk ‘XYZ 
van Amsterdam’. Kortom, het barst van de verhalen waarin de 
Magere Brug centraal staat. Echter, de belangrijkste functie van 
de Magere Brug is de internationale ‘symbolische branding’, naast 
de uitgekauwde tulpen en Hollands molens, die Amsterdam op de 
kaart zet. 

Een belangrijk monument dus feitelijk. En om dat in stand te 
houden vergt dat veel geld van de belastingbetaler. Binnen het 
gemeenteapparaat zijn daar ambtenaren mee belast die met veel 

passie deze belangrijke brug op alle mogelijke manieren in stand 
houden naast het kostbare reguliere onderhoud. 

Elke aanval van verkrachting van deze schoonheid wordt 
gepareerd; sleutelhangers, bekladding, stickers, affiches, geketende 
fietsen etc. worden verwijderd. Er zijn bewoners rondom de brug 
die alert, als de verlichting hapert, de gemeente bellen om dit euvel 
te verhelpen hetgeen dan ook meestal snel geschied. Een veel 
voorkomend euvel is het kapot varen door de recreatievaart van 
de lampen onder de bogen die aan de onderkant zijn aangebracht. 
Juist de verlichte bogen ’s avonds zijn een belangrijk detail van de 
totale vormgeving die menig plaatje sieren. 

Welnu, deze qua herstel geld slurpende methodiek is op heel veel 
bogen van bruggen in de grachten op een logische wijze opgelost. 
In plaats van lampjes onder de bogen, zijn de lampjes tégen de 
bogen van de historische bruggen aangebracht zodat ze minder 
kwetsbaar zijn als er onderdoor gevaren wordt. Vanuit de gemeente 
is deze oplossing ook voor de Magere Brug geopperd om dit te 
doen bij de eerstvolgende renovatiebeurt. Echter, hou je vast, 
Monumentenzorg is van mening dat daardoor het karakter van de 
Magere Brug overdag wordt aangetast. Hoe verzinnen ze het! 

Alle historische bruggen op de grachten zijn voorzien van deze 
geld besparende oplossing en nu zit ’s avonds de Magere Brug 
met de gebakken peren! Kijk maar. De Magere Brug is qua 
uitstraling zelf vermagerd. Alleen nog maar de opgaande zijkant 
van de strook van het bestrate deel is verlicht en de belangrijke 
boognuances zijn foetsie. 

Zo slaat Monumentenzorg letterlijk de plank mis en doet daarmee 
haar vaak goede werk tekort. Dus waarde vrienden en vriendinnen 
van de gemeente én Monumentenzorg, ga nog eens om tafel en 
zorg ervoor dat de Magere Brug weer geheel in z’n oude glorie ’s 
avonds herrijst! Gezond verstand bestaat.

Wouter Perquin
Zie pagina 11 voor verdere informatie

www.stadsdorpweteringplus.nl
 de "plus" van Weteringplus omsluit ook

de Den Texbuurt en de Noorderbuurt

Angel en Femke (kinder- en grote mensen-burgemeester)
verwelkomen Sinterklaas

De boom van Hans Wolf / Magische bomen van Amsterdam

(Te)
Vrede op Aarde

Bij wetenschappelijk onderzoek is altijd 
een controlegroep die niet mee doet aan het 

experiment om resultaten objectief te kunnen meten en 
beoordelen. Dat er mensen zijn die dit wetenschappelijk 

principe in ere houden, door nu niet mee te doen met 
de huidige medische experimenten, is van harte 

toe te juichen.

Herengracht 510, het aardigste pand bij de Gouden Bocht

C
T

vM

Frederiksplein 1 zit al maanden in cadeauverpakking.
Wel blijft Albert Heijn tussen het bouwstof bereikbaar

Een hoekje van het Amstelveld wordt als fietsenstalling gebruikt.
Zodra de Kerkstraat op de schop gaat komen er tientallen bij.

De expositie 'Eerherstel voor een dwarse denker': 
Adriaan Koerbagh (1633 -1669)' 

in Museum Embassy of the Free Mind, 
Keizersgracht 123 is nog tot 19 december te zien



8 Sponsors Binnenk ant 96 Winter 2021

Praktijk voor natuurgeneeskunde
Voor een natuurlijke balans, energie en blijheid.

Klaar voor de winter? 
Krachtig en opgeladen aan de winter beginnen door je energetische 
systeem op te schonen en weer op te laden. Opruimen van 
blokkades en het weer optimaal laten doorstromen van de 
energiebanen. 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Ready for winter? 
Start the winter powerful and charged by cleaning up and 
recharging your energetic system. Clearing blockages and allowing 
the energy channels to flow optimally again. 
Call or email for a free consultation. 
Reimbursement from the supplementary insurance possible.

Voor meer informatie www.healingamsterdamcentrum.nl 
Bel of mail voor een gratis adviesgesprek 06 21870397 
of info@anjovandenbroek.nl 

Locatie Kerkstraat 374d en Prinsengracht 493 Amsterdamwww.deregenboog.org/nieuws/onze-inloophuizen-vijf-weetjes-over-de-mensen-die-er-komen-0



55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Exposities
Cursussen 
Discussies
Maaltijden
Borreluren
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
020-625 98 79

tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag 

van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 

van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag

van 10.00 tot 13.00 uur

WEEKPROGRAMMA 
Bij de entree vindt een coronacheck plaats

MAANDAG 
Fitgym 
Van 10.00 tot 10.45 uur of van 11.150 tot 12.00 uur
Onder leiding van Lia Corvers leren 55-plussers spieren en 
gewrichten soepel te maken en te houden 
(georganiseerd door Stichting Meer Bewegen voor Ouderen).
In de grote zaal. Er is een wachtlijst!
Kosten: € 5,50 per maand + € 1,50 per keer 
inclusief thee en/of koffie.

Yoga Van 17.15 tot 18.15 uur
Onder leiding van Nell Berger. Een cursus van 10 weken.
In de grote zaal. Er is een wachtlijst!
Kosten: 10 lessen € 90,00.

Engelse literatuur (Start 17 januari) Van 14.00 tot 16.00 uur
Onder begeleiding van Cees Aldewereld.
Onderwerp is de bundel korte verhalen: "Family Furnishings, 
Selected Stories, 1995-2014 (Alice Munro)".
Maximaal 9 personen
Kosten: € 20,00 per blok van 10 aansluitende maandagen
inclusief thee en/of koffie.

DINSDAG 
Meer Bewegen voor Ouderen 
Van 10.30 tot 11.15 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. Reserveren noodzakelijk.  
Kosten: € 5,50 per maand + € 1,50 per keer inclusief thee of koffie 

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 8 tafels. Resrveren noodzakelijk.
Kosten: € 3,00 per keer inclusief thee en/of koffie.

WOENSDAG 

Film
14.30 uur (in de filmzaal) Eerste en derde woensdag van de 
maand. Maximaal 12 personen. Reserveren noodzakelijk
Toegang: € 3,00 inclusief thee en/of koffie.

Lezing
14.30 uur Tweede en vierde woensdag van de maand. 
Maximaal 30 personen. Reserveren noodzakelijk.
Toegang: € 3,00 inclusief thee en/of koffie.

Franse conversatie (geen les!)
Van 20.00 tot 21.45 uur. 
Onder begeleiding van Roseline Piveteau.
Het niveau van de deelnemers kan variëren van licht tot cerder 
gevorderd. Het doel is leren makkelijker met deze mooie taal om 
te gaan. Maximaal 9 personen.
Kosten: € 1,50 per keer inclusief thee en/of koffie.

DONDERDAG 

Eettafel (eerste en derde donderdag van de maand) 
Van 17.45 tot 19.30 uur (volgeboekt)
Een gezamenlijk maal voor buurtbewoners.
Vrijwilligers koken. Maximaal 20 personen. Er is een wachtlijst.
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. Reserveren noodzakelijk!
Kosten: € 2,00 per keer inclusief thee en/of koffie.

Zie voor de overige activiteiten 
onze website www.tweedeuitleg.nl
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Café
Waterlooplein ‘77
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Zorg zoals thuis. Dat biedt Markant met een eigen 
Logeerhuis. In afwachting van het Logeerhuis in 
De Pijp, dat in het voorjaar van 2022 de deuren 
opent, kunnen de gasten tijdelijk terecht in de 
pilotlocatie aan de Saskia van Uijlenburgkade. 
Markant had nog maar net aangekondigd dat we 
een eigen Logeerhuis openen, of de telefoon stond 
roodgloeiend. Dat bewijst dat er een enorme 
behoefte is aan deze vorm van logeeropvang.

"Ons Logeerhuis moet niet alleen een goed gevoel 
geven aan degene die bij ons komt logeren, maar 
ook aan de mantelzorger en andere familie van onze 
gast΅, vertelt algemeen manager Markant Karin 
de Roo. De mogelijkheid voor mantelzorgers om 
degene voor wie ze zorgen tijdelijk te laten logeren 
om even de handen vrij te hebben, is niet nieuw. 
Amsterdam biedt die mogelijkheid door bedden 
beschikbaar te stellen in verpleeghuizen. Maar 
daarvan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. 

Reden voor Markant om te onderzoeken waarom dat 
zo is. Karin de Roo: "Door onderzoek kwamen we 
erachter dat mantelzorgers het niet fijn vinden om 
degene voor wie ze zorgen in een verpleeghuis onder 
te brengen. Iemand is gewend aan zorg thuis, dan 
is het leven in een tehuis een enorme omschakeling. 
Zeker voor iemand met dementie. Daarbij kun je niet 
vooraf een bed reserveren, die flexibiliteit is er niet. 
Zo kwamen wij op het idee om zelf een Logeerhuis 
op te richten. Eentje die niet alleen voldoet aan de 
wensen van de gasten, maar ook aan die van de 
mantelzorgers." 

Het nieuwe Logeerhuis met 12 kamers opent in het 
voorjaar van 2022 aan de Tolstraat in De Pijp. Om 
deze belangrijke service sneller te kunnen aanbieden, 
is medio november een tijdelijk onderkomen met 6 
kamers geopend aan de Saskia van Uijlenburgkade. 

Lia van Dam, die vanuit Markant het Logeerhuis 
bestiert, staat dagelijks mensen te woord die bellen 
voor informatie. "Mensen barsten soms in huilen 
uit als ze horen dat we ze kunnen helpen", vertelt 
Lia. "Ze zijn verbaasd wat er bij ons allemaal kan. 
Al zo vaak hebben ze 'nee' en 'kan niet' gehoord op 
zoek naar een logeerlocatie voor diegene voor wie 
ze zorgen. Iemand kan behoorlijk emotioneel raken 
als ik vertel dat wij een passende oplossing kunnen 
bieden, zodat zij eindelijk eens op vakantie kunnen, 
terwijl degene voor wie ze zorgen op een goede 
manier kan worden opgevangen." 

Projectleider Lia van Dam van Markant 
in de woonkamer van het tijdelijke Logeerhuis

"Wij vinden hier geen enkel verzoek raar", 
vervolgt Lia. "Zolang we het veilig en leuk kunnen 
organiseren en het in de planning past, kan het. Al 
kom je met het hele gezin. We zijn er voor iedereen. 
Niet alleen voor ouderen of mensen met dementie." 
De opzet van het Markant Logeerhuis is dat niet 
alleen de logé zich prettig voelt, maar dat het verblijf 
de mantelzorger óók een goed gevoel geeft. Karin 
de Roo: "Het belangrijkst is dat we mensen een 
thuisgevoel geven. Dat ze zorg krijgen zoals ze dat 
thuis gewend zijn. En ook de leefstijl kunnen volgen 
die ze gewend zijn. We richten ons helemaal op de 
leefstijl en de wensen van de mensen zelf." 
Contact 
Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact 
opnemen met Lia van Dam van Markant, via een mail 
naar info@markant.org.  

Vrijwilligers gezocht 
Markant zoekt nog vrijwilligers voor het Logeerhuis. 
In eerste instantie voor het tijdelijk onderkomen 
in het pand aan de Saskia van Uijlenburgkade, en 
vanaf het voorjaar voor het definitieve pand aan de 
Tolstraat in De Pijp. 
Er zijn vrijwilligers nodig voor veel verschillende 
activiteiten, zoals voor koken, begeleiding bij uitjes, 
wandelingen en 
vervoer. 

Wilt u actief bijdragen 
aan het succes van 
het Logeerhuis van 
Markant en mantelzorgers op deze manier helpen, 
meld u dan aan via info@markant.org.

Markant opent een eigen Logeerhuis 
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                                                                                    Voor echte oplossingen: The story of solutions: (9 minuten)         www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk

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

Leidse/Wetering Binnenk

Exposities in d’Oude Stadt   
Kerkstraat 123

Openingstijden ma t/m vr 13.30-17.00

Nog tot eind december 
exposeert Tine Lebesque 

haar schilderijen 

Vanaf 1 Januari

Exposeert Co van Melle
met: WENCKEBACH  WENKT
100 prenten van Amsterdam,
in 1900 getekend 
door L.W.R. Wenckebach, 
waren de inspiratiebron. 
Ik maakte daar dan een 'moderne' 
versie van, als een 2-luik.
De andere inspiratiebron zijn 
ongedocumenteerden, 
die ook al als monument 
fungeren, zolang staan ze ons bij.
<covanmelle@gmail.com>

Aan de wand

Tot eind Februari 
 werk van Patu Tifinger

Doe mee: Voeg je kunst toe 
aan het MINI-MUSEUM!

Laten we samen een 
tentoonstelling maken.

Deze 'stenen' zijn je canvas. 
Kies een lege, maak er iets 
mee - schilder, teken, kerf 
etc. en toon het dan in het 

minimuseum.

Open voor wijzigingen 
elke dinsdag 15 - 17 @ K123

Doe mee, het is leuk! 
Lees meer over het project 

@ www.diamantart.org
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Kerkstraat 30

Waar is deze steen te zien?

Exotische keukenluchtjes in de Leidsedwarsstraten.
Een woud van afzuigbuizen siert de binnentuinen.

Tweede Weteringswarsstraat

in deVitrines

ADEV Amsterdam Danst Ergens Voor

EcoYes- 
of EcoNo-mie, zelf 

de verandering wezen die we 
willen zien. Genoeg is genoeg. Zolang 

producenten van gifstoffen niet zelf op houden 
met het vergiftigen van onze leefomgeving, 

zolang regeringen geen maatregelen treffen, kunnen 
we besluiten niets meer bij ze te kopen. Alle eenmalige 

plastics en speelgoed, de meeste kleurstoffen, glitterspul voor 
de kerst, syntetische kleding en schoenen, noem maar op, 

bevatten gifstoffen. Als persoon mag je zoveel gif niet strooien 
in de openbare ruimte... Als industrie krijg je juist subsidie, 
want het is voor welvaart en werkgelegenheid: EcoNo-mie! 

Ziekte verwekkende stoffen zitten zelfs in onverwachte 
producten zoals maandverband en babyluiers. Op deze 

producten hoeft niet vermeld te staan wat er in zit, is 
afgesproken met de producenten. Kan iets 'schoon' 

worden door een giftige stof? EcoYes-mie is 
heel goed letten op wat je koopt door je 

medeplichtiging aan vervuiling 
zelf los te laten!C

T
vM

Moderne architectuur in de Kerkstraat 
achter het voormalige Prinsengrachtziekenhuis

Drijftuintje Singelgracht bij Leidsegracht
bedoeld om de vaartsnelheid te remmen

Buurtbudget.amsterdam.nl/rembrandtbuurt

Buurtbudget.amsterdam.nl

Een ton extra voor de 'Rembrandtbuurt'
De afgelopen maanden mochten bewoners van het centrum 
3 ton verdelen over buurtinitiatieven. Voor sommige buurten is 
er nog een extra potje beschikbaar: het 'Buurtbudget'. Rond het 
uitgaanscentrum Reguliersdwarsstraat en Rembrandtplein mogen 
de bewoners voor 2022 een ton besteden aan de leefbaarheid. 
Niet via een stembiljet, maar met een 'bewonerspanel' bestaande 
uit ingelote buurtbewoners. Op de gemeentelijke website is 
hierover nog niets te vinden, maar onze collega-buurtkrant kreeg 
gelukkig van een ambtenaar alvast een seintje. 

Bron: De nieuwe VijzelCourant winter 2021
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De winter waait weg
in vochtige vlokken
tot zwarte rivieren

onhoudbaar
het hout
kadavers
die stromen

bevroren dromen
ontdooien
ons enig onderkomen.

( Red wat rest )

Erica Lastdrager

Voor de Story of Plastic (1,5 uur)   www.youtube.com/watch?v=PCNanJNJ8JA        of de animatie (4 minuten)   www.youtube.com/watch?v=iO3SA4YyEYU

Binnenk

Vaste prik waren ze inmiddels, 
de halfjaarlijkse buurtmaaltijden van 
Stadsdorp Weteringplus: 
een tachtigtal buurtgenoten gezellig 
bijeen onder genot van een heerlijke 
maaltijd, met optredens door 
buurtgenoten. Maar dat ging niet 
meer. Zoveel mensen bijeen. 
Corona, bleek ook hier spelbreker. 
Natuurlijk bleven de nieuwsbrief 
en de digitale cursussen. 
De verschillende (lees-)clubjes 
zoomden met elkaar, maar echt met 
meerderen bijeen: Neen. 

Maar het tij leek gekeerd. Bijeenkomen 
in bescheiden omvang was weer 
mogelijk. En dat hebben wij met beide 
handen aangegrepen. In plaats van één 
grote bijeenkomst hebben wij op twee 
opeenvolgende weken in oktober voor 
een klein (max 30) gezelschap een 
maaltijd georganiseerd. 

Beide keren waren ze snel volgetekend. 
Buurtgenoten waren zichtbaar blij 
elkaar weer in levenden lijve te kunnen 
ontmoeten, te kunnen bijpraten en 
plannen maken voor activiteiten 
gedurende de winter. Het bleek maar 
weer: Stadsdorp Weteringplus: kan tegen 
een stootje. Maar de inkt van dit artikel 
was nog niet droog of nieuwe Corona 
beperkingen doemden op. 

Stadsdorp Weteringplus bestrijkt 
het gebied tussen Weteringbuurt, 
Noorderbuurt en Den Texbuurt. 

Weer zullen wij onze activiteiten moeten 
aanpassen aan de mogelijkheden van het 
moment.
Maar wij zijn flexibel en gaan 
onverdroten op weg naar een aangepast 
winterprogramma, met onze cursussen, 
themamiddagen en clubs. 
En als het maar even kan: met gepaste 
omvang, toch ook weer bijeen voor een 
buurtmaal. We gaan het zien. 

Volg ons op 
www.stadsdorpweteringplus.nl . 
En abonneer je op onze digitale 
nieuwsbrief. Doen! 
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• beleidsbeïnvloeding
• de knelpuntengroep
• aktie
• de wijkcontactpersonen
• de OEK - het afdelingsblad

• het Meldpunt
• Projektburo Fiets Amsterdam
• Fietskaarten en fietsrouteboekjes
• Verkeerstechnische excursies
• Bewegwijzering

www.amsterdam.nl/projecten/
bouw-verkeersprojecten-centrum/
De besluitvorming over de ontwerpen van de 
parkeerluwe omgeving van de Vijzelgrachtgarage 
is verschoven naar het nieuwe jaar. 

Naar verwachting neemt het stadsdeel begin 2022 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 plan. 

Wij verwachten hierover in december een 
bewonersbrief te verspreiden in de omgeving. 

Heeft u vragen over de parkeerluwe omgeving 
Vijzelgrachtgarage, neem dan contact op met 
Marije Mook, 06 2262 6169 of 
vijzelbuurtparkeerluw@amsterdam.nl.

Heeft u vragen over de Vijzelgrachtgarage, neem 
dan contact op met Rogier Edens, 06 2292 0631 of 
vijzelgrachtgarage@amsterdam.nl.  

Constructie 
of destructie? 

Indrukken verwerken is 
menselijke noodzaak: Impressie zonder 
expressie wordt depressie of oppressie. 

Zodra consuminderende creatieve recreatie 
(handwerk, kunst, muziek, theater) dezelfde steun 

krijgt van onze overheid als de consumerende horeca 
en middenstand, zal het geluksgevoel bij alle leeftijden 

tot grote hoogte kunnen stijgen. De Creatieve Openbare 
Openlucht Recreatie (zomer 1966, bij weverij De 
Ploeg) en het Muzen Museum, voor creatief werk 
van kinderen, vrouwen en andere mensen (in 1971 

geopend door Hedy d'Ancona, in 1987 helaas 
gesloten door de burgemeester van Bergeyk), 

zijn voorbeelden van hoe succesvol dit 
kan zijn dankzij Annet TvM-Z. 

Voorzichtige doorstart buurtmaaltijden 
Stadsdorp Weteringplus geslaagd
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Werkzaamheden in de Vijzelgrachtparkeergarage

Tot SDZ: tegen verwijdering 
van 1 boom uit de bomenrij 
Carel Willinkplantsoen langs 
de Stadhouderskade.         

EL

Her en der verschijnen grote plantenbakken langs de 
waterkant (o.a. Prinsengracht & Leidsekade).

Waarschijnlijk ter bescherming van de walmuur.
Mogen wij daarin wat planten 

of is de gemeente dat zelf van plan?

https://fietsersbond.amsterdam/

De voornaamste activiteiten van de Fietsersbond Amsterdam zijn:



           Lees het boek 'Over Muren'Heen'.                      Het is een briefwisseling tussen Lody van de Kamp en Oumaima Al Abdellaoui over hun leven in Nederland. 
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Lieve Amsterdammers!

We werken aan de collecteweek 
van 13 t/m 17 december en de 
'live' buurtfondsvergadering in 
Amsterdam Oost op 15 december. 
We zijn supertrots op het prachtige 
filmpje dat gemaakt is over de 
Amsterdamse Buurtfondsen in het kader van Amsterdam 750. 
Speciale dank aan Lesny Heikerk (coördinator van Fonds voor 
Zuidoost) die het verhaal op onovertroffen wijze vertelt.

In oktober en november vonden er bijzondere buurtinitiatieven 
plaats dankzij de steun van de buurtfondsen. Zoals de online 
interviews van Encourager; een LGBTQIA+ platform waarin 
dialoog centraal staat. Een buurtinitiatief ism OSCAM. 

In West was de tentoonstelling Contrast van See You @ Art te zien, 
een initiatief om kunstenaars en bewoners uit te nodigen om de 
schoonheid van nuances van de Mercatorbuurt samen te verkennen. 
Met zinnenprikkelende rondleidingen en kunstworkshops voor 
volwassenen en kinderen. In de workshops maakte het niet uit of je 
tekenervaring had, als er maar plezier werd beleefd. 

Dankzij Fonds voor Noord wordt er wekelijks gekookt met 
kinderen uit minima gezinnen uit Floradorp. Dit is een project van 
de Flora Kokjes die met 40 kinderen van 2 tot 18 jaar en hun ouders 
samen gezond bereiden en eten.  

Initiatiefnemers met goede 
plannen voor de buurt kunnen 
vanaf 2022 weer bij ons terecht. 
We denken over een extra 
aanvraagmoment later in 2022, 
zodat er evenveel kansen zijn om 
mooie initiatieven in te dienen. 

Belangrijk voor jouw plan dat het: 
- de leefbaarheid in de buurt verbetert, 
   bijvoorbeeld door het veiliger of groener te maken
- voor en door de buurt wordt georganiseerd
- inspeelt op behoeftes van buurtbewoners
- financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar is;
- het nog niet heeft plaatsgevonden 
   vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen 

Mensen Maken Amsterdam, Keizersgracht 756

www.mensenmakenamsterdam.nl
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De Toneelmakerij en Silbersee presenteren: 
Hans en Griet 

Een vrije bewerking van het bekende sprookje 
voor de hele familie (7+) vol opera, dans, rap en hiphop. 

25 t/m 30 december 14:30 uur 
Internationaal Theater Amsterdam. 

Meer informatie en speeldata zijn te vinden op: 
https://toneelmakerij.nl/nl/voorstellingen/hans-en-griet/

NDSM THEATER, AMSTERDAM
DECEMBER 4, 5, 9, 10, 11, 2021

www.strikemepinkproductions.com/peanutpie/

Tentoonstellingen in het Joods Museum

Sigalit Landau – Between Worlds
3 december tot 27 maart

Een gewone schoen, een bos prikkeldraad, een visnet of een jurk 
worden in een nieuwe gedaante uit het meer opgevist door de 
bekende Israëlische kunstenaar Sigalit Landau. 
Door alledaagse voorwerpen onder te dompelen in het 
extreem zoute water van de Dode Zee creëert zij spectaculaire 
zoutsculpturen die nu voor het eerst in Nederland te zien zijn. 
Ook zijn er een aantal van Landau’s video-installaties te bekijken.

Rammelaars!, Rammelaars!, Rammelaars!  
De curieuze collectie van Heinz Keijser

17 december tot 6 juni

Ooit gehoord van een matrozen rammelaar? Duik in de curieuze 
collectie van Heinz Keijser die zijn leven lang honderden 
rammelaars heeft verzameld, uiteenlopend van kostbare 
exemplaren van goud en zilver tot rammelaars van been, hout en 
plastic.
Rammelaars! Rammelaars! Rammelaars! neemt je mee langs het 
boeiende en bewogen leven van Heinz Keijser, zijn opmerkelijke 
verzameling en het verband daartussen. 
Waarom verzamelen mensen? Wat verzamel jij? En waarom?  
 

www.jck.nl

Beste vrienden van de Open Ateliers Nieuwmarkt,

Niet in november 2020, ook niet in juni 2021. Wel in 
oktober 2021! Drie voorbereidingen door het geheel nieuwe 
OAN bestuur en één echte editie. Het is er uiteindelijk toch 
van gekomen. De COVID-19 omstandigheden maakten het 
mogelijk om de Open Ateliers op vrijdag 9, zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober 2021 te realiseren. 

Lees en bekijk veel meer op: 

www.ateliersnieuwmarkt.nl
PS Zouden kunstenaars in andere buurten ook een open 
atelierdag willen organiseren? Wie durft het aan?

Dag van de Buurt bij jou in de wijk?
Vorig jaar voor het eerst, nu is het een traditie. 
De Dag van de Buurt op donderdag 27 januari 2022. 
Dit jaar niet op één plek, maar ook overal door het land. 
Dat past natuurlijk bij de Dag van de Buurt. 
Wil jij laten zien hoe jullie samen met anderen werk maken 
van een sterke wijk? Meld je dan aan als gastlocatie. 
Een wijkwandeling, een goed gesprek, een dagvullend 
programma, de vorm is helemaal aan jullie.

https://dagvandebuurt.nl/wil-je-gastlocatie-zijn/

Niet te verwarren met: Burendag
Vanaf 2006 sponsoren het Oranjefonds en Douwe Egberts 
elk jaar in het gehele land Burendag in het laatste weekend van 
september.                                                    www.burendag.nl

PS. Met aardige buren is het nog veel vaker feest of stoepen.
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van vervreemding naar    expositie op 9 locaties op de Zeedijk
herkenning, door middel van 
verhalen en kunst  
De Zeedijk: een kosmopolitisch dorp met een rafelrandje in het hart van 
de stad, vol ongekende verhalen. Verhalen die meer Amsterdammers 
zouden moeten kennen. Daarom is er van 10 december - 10 januari een 
expositie op de Zeedijk, waarin deze verhalen door 3 kunstenaars in de 
etalages verbeeld worden en via audio tot leven komen. De Zeedijk als 
tentoonstelling van haar eigen verhaal. 

ONGEKEND.ZEEDIJK is een experimenteel project in het kader van 
750 jaar Amsterdam. Drie trainees van de Gemeente Amsterdam zijn met 
lokale bewoners, ondernemers, creatievelingen en (jonge) Amsterdammers 
op zoek gegaan naar een stedelijke identiteit op basis van de ongekende 
verhalen van de Zeedijk. Wat betekent de Zeedijk voor hen? Waarom 
voelen zij zich verbonden met de Zeedijk? Wat is het ongekende verhaal 
van de Zeedijk wat bij meer Amsterdammers bekend zou moeten zijn? Een 
gesprek over verleden, heden en toekomst. 

Aan de hand hiervan wordt een expositie gemaakt door 3 jonge 
kunstenaars, Susan Kooi, Neil Fortune en Tja Ling Hu. De expositie 
nodigt jonge Amsterdammers uit om naar de Zeedijk toe te komen, om door 
verhalen herkenning te creëren, opdat Amsterdammers weer gaan voelen 
dat zij onderdeel uitmaken van het verhaal van de binnenstad en daarmee 
verbonden zijn. 
De coronacrisis maakt dat Amsterdammers op een (her)nieuw(d)e manier 
naar hun stad zijn gaan kijken. ONGEKEND.ZEEDIJK grijpt dit aan als 
nieuw begin. Het is tijd om de geschiedenis, verhalen en identiteiten van de 
stad op een nieuwe manier te vinden, maken en presenteren. ONGEKEND.
ZEEDIJK gelooft in de verbindende kracht van verhalen en kunst; een 
kracht die je buiten je bubbel doet gaan, kan zorgen voor herkenning, of je 
op een vreemde plek vertrouwd kan laten voelen. Van vervreemding naar 
herkenning. In 2025 viert de stad haar 750-jarig bestaan. ONGEKEND.
ZEEDIJK grijpt die stip op de horizon aan door te onderzoeken op welke 
manieren Amsterdammers samen het verhaal van hun straat, buurt en stad 
kunnen maken. 

Het is daarmee een pilotproject op de Zeedijk, de eeuwig jonge ziel van de 
oude binnenstad. Op elk moment in haar lange geschiedenis is deze straat 
een plek geweest waar nieuwkomers, bezoekers en Amsterdammers zich 
welkom voelen. De meest uiteenlopende groepen hebben op de Zeedijk 
een plek gevonden. De Chinese gemeenschappen, nieuwe bewoners, 
heroïneverslaafden uit de jaren ‘80, jonge creatieve ondernemers; ze hebben 
hier allemaal een verhaal wat voor veel Amsterdammers nog onbekend is. 

Het is de wens dat ONGEKEND.ZEEDIJK ook andere buurten inspireert, 
als onderdeel van een breder concept, ONGEKEND.AMSTERDAM. 
Een methode voor de stad waarmee buurtbewoners, ondernemers en 
kunstenaars samen het verhaal van een buurt kunnen maken. Om dit verder 
uit te bouwen wordt de samenwerking gezocht met partners in de stad die 
hier al langer mee bezig zijn, zoals het Amsterdam Museum.

www.amsterdam750.nl/ongekendzeedijk

Uit 
respect voor de 

materialen en de uren mensenarbeid, 
vragen we de markten om de lege stalletjes  
te vullen met plaatsen voor weggeef spullen. 
Vraag iedereen om dingen te betalen met een 

leuke menselijke interactie (stralende ogen), een 
'Wel doen en Blij zijn'  belofte (de bekende 

'Spinozaadjes') in plaats van klinkende 
munten..
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Tree Sisters is een netwerk van vrouwen die elkaar steunen met wereldwijd bomen planten, verzorgen en bedanken. Doe zelf mee.             www.TreeSisters.org
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 15) Slijkstraat
De officieuze chroniqueur van deze waterrijke werelderfgoedstad houdt het een ander 
bij met minimaal drie kranten per dag. Ook heeft hij een aardige bibliotheek van 
ongeveer 13.000 boeken opgebouwd in de tijd van 46 jaren. 
Vooral Koningsdag op 27 april is het ideale moment om de bibliotheek aan te vullen.

Uiteraard woont de chroniqueur zelf aan de gracht, ook al is het één van de smalste, 
te weten de Oudezijds Achterburgwal middenin het gratis toegankelijke pretpark. De 
chroniqueur van de oude stad ziet die massa mensen wel maar hoort die gelukkig niet. In 
de toekomst gaat het als ook de Chinezen, Japanners en Amerikanen weer komen, nog veel 
drukker worden. 

Zondag 17 oktober was de 45ste marathon van Amsterdam. Er kwamen ongeveer 
31.000 lopers; de meeste hebben de 42,195 km keurig gehaald. De dag ervoor was 
er de Amsterdam City Walk met ongeveer 8.800 deelnemers, die allemaal door de 
Slijkstraat liepen. Dit autovrije straatje loopt van de Oudezijds Achterburgwal naar 
de Kloveniersburgwal parallel aan het Rusland. Het straatje is genoemd naar de 
bodemgesteldheid in de 16de eeuw. Lopende vanaf de Oudezijds Achterburgwal wordt de 
linkerkant nog wel bewoond, de rechterkant is helemaal in gebruik bij de Universiteit van 
Amsterdam. 

Vrij recent hebben de kaboutertjes op de vier naambordjes de S blauw geschilderd en heet 
het straatje sindsdien Lijkstraat. 
Het straatje van type niks zou iets 
zijn voor het programma van AT5 
"De straten van Amsterdam", waar de 
chroniqueur af en toe aan meewerkt. 
De kaboutertjes zouden in de toekomst 
ook de L weg kunnen halen. 
Dan wordt het IJkstraat. Met een Z 
daar weer voor wordt het de Zijkstraat, 
hetgeen erg van toepassing is in dit 
grootste openluchtmuseum van West-
Europa met een steeds groeiender 
stroom toeristen.

© Hans Tulleners
Schrijver, journalist, binnenstadsbewaker
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De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle 
archeologische ontdekkingen in een boek. De nieuwste 
uitgave, de archeologische kroniek 2020, laat honderden 
archeologische ontdekkingen en vondsten uit de bodem 
zien. De publicatie toont per gemeente welke vondsten 
archeologen hebben gedaan.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “De veelzijdigheid 
van onze provincie is uniek en er is van alles te zien en te beleven. 
Het verhaal van Noord-Holland wordt nog interessanter als we 
teruggaan in de tijd. Hoe is dat mooie landschap ontstaan? Wie 
woonden er vroeger op de plek waar ik nu woon? En hoe vulden 
deze mensen hun dag in? Op veel van deze vragen weten we 
het antwoord dankzij sporen in onze bodem, skeletmateriaal en 
gebruiksvoorwerpen die archeologen vinden tijdens onderzoeken. 
De kroniek 2020 is weer een prachtige verzameling geworden van 
bijzondere ontdekkingen die de puzzel van de geschiedenis van 
Noord-Holland weer iets meer compleet maken.”

Voor diegenen die belangstelling hebben voor archeologie stelt 
de provincie nog veel meer informatie beschikbaar. Jaarlijks 
verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische 
Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide rapporten 
over de Engelmunduskerk, de bewoningsgeschiedenis van Texel, 
Slot Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen. 
De database van het archeologisch depot is een ware schatkamer. 
Iedereen kan hier de hele collectie en documentatie van de 
provincie raadplegen en beschrijvingen vinden van onderzoeken 
die archeologen in Noord-Holland hebben uitgevoerd. In Huis van 
Hilde, het archeologiemuseum in Castricum, zijn meer dan 1000 
vondsten te zien in een unieke tentoonstelling.

Op collectie-pagina van Huis van Hilde staan alle edities van de 
kroniek. De nieuwe kroniek gratis bestellen? Stuur een email naar 
archeologiedepot@noord-holland.nl.

Een gewone stad in een bijzondere tijd: 
LEZING Oscar Gelderblom 

zaterdag 15 januari
De VVAB organiseert een lezing over de opkomst 

van Amsterdam als handelscentrum 
in de eerste helft van de zestiende eeuw.

Het is heel aantrekkelijk om de vooraanstaande rol van de 
stad in de wereldhandel als een uitzonderlijk succesverhaal 
te beschouwen. Maar wie wat verder terugkijkt naar het 
begin van de zestiende eeuw ziet dat er allerlei andere 
steden waren die ook de potentie hadden om uit te groeien 
tot het commerciële centrum van Europa. Dat Amsterdam 
uiteindelijk aan het langste eind trok, had twee oorzaken. 
Enerzijds ontwikkelde de stad zich tot een aantrekkelijke 
vestigingsplaats met uitstekende faciliteiten voor binnen- 
en buitenlandse kooplieden. Anderzijds pakte de Hollandse 
Opstand zeer voordelig uit voor de stad aan het IJ. 
Eén voor één vielen de belangrijkste concurrenten af en 
bleef Amsterdam over als het belangrijkste knooppunt van 
de Europese handel in de 17de eeuw.

Aanmelden op https://amsterdamsebinnenstad.nl/
Voor leden en niet-leden
Toegang volgens dan geldende Coronamaatregelen

15 januari, inloop 10.30 lezing 11–12u
OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143

The Glass Room 
Een kijkje in je online leven
Deze internationale tentoonstelling staat t/m 16 januari 
in OBA Oosterdok. 14 kunstwerken over data en privacy. 
Hiermee onderzoek je de reis van jouw persoonlijke 
gegevens op het internet. Hoeveel (persoonlijke) data 
worden er verzameld en wat gebeurt daarmee? 
De verschillende kunstwerken dagen je uit, stellen lastige 
vragen en geven daarmee een kijkje in je online leven.

Meer info                 https://theglassroom.org/ 
https://www.oba.nl/theglassroom.html

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen. 
De doelstelling van de werkgroep BBB is het behoud van de bomen en de naam van 

Amsterdam als Wereld Iepenstad hoog te houden. Dat doen vele groenliefhebbers 
met ons. U ook?  Financiële bijdragen zijn welkom, vrijwilligers ook. Uw tijd en 

expertise waarderen wij zeer. Neem contact met ons op door een mailt te sturen met 

info@comitewestelijkegrachten.nl
Vertel ons op welke manier u zou willen bijdragen aan het behoud van de groene 

stad. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. 

Nieuwsbrief Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen
De werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen (BBB) van het Comité Westelijke 
Grachtengordel e.o. zet zich in voor het behoud van de bomen in de binnenstad en heeft 
daarbij goede resultaten behaald, zoals het intrekken van diverse kapvergunningen voor onder 
meer een tiental 100-jarige bomen op de Herengracht ter hoogte van het Bartolottihuis en op 
het Singel t.o. 308-342 en de Leliegracht. 

Onlangs is een convenant getekend met de gemeente waarin is afgesproken dat er een methode zal 
worden ontwikkeld voor kadewandherstel met behoud van de bomen, waarna die methode in heel 
Amsterdam zal worden toegepast. Samen met het Comité Bewoners Rozengracht worden acties 
voorbereid voor het behoud van de 100-jarige boom t.o. Rozengracht 75, het behoud van vier oude 
bomen (plantjaar 1950 en1980) langs het fietspad op de Westermarkt (de zogenaamde ‘Oranje 
Loper’) en de 63 bomen die volgens het concept herinrichting de NZ Voorburgwal Noord zullen 
worden gekapt of ‘verplaatst’ - wat tot nu toe een eufemisme voor kappen is gebleken. 
Het ‘groene’ beleid van Groen Links proberen we om te buigen door het voeren van gesprekken en 
het schrijven van raadadressen. 

Westermarkt  Vrij baan voor voetgangers en fietsers? 
Veel groen, fietspad en stoplichten verdwijnen. 
Het vrijliggende fietspad is veilig voor het drukke verkeer 
in westelijke richting, zegt de Fietsersbond. 
Bij weggummen van het fietspad wordt de hele rij iepen 
plantjaar 1950 en 1980 gekapt, vier van de zeven grote 
Hollandse iepen van de Westermarkt.

De damwanden die nu gedeeltelijk gevuld zijn met 
water, zijn nog lelijker dan de damwanden met zand 
en wilde bloemen. De Goede Wal, bewonersgroep 
Waalseiland, kwam met een alternatief voor de 
damwanden.  Zij zijn in gesprek met de gemeente.

Klimaatadaptatie 
Hoe belangrijk de wateropvang door de grote kruinen van de bomen is, wordt vergeten. 
Die wateropvang en de geleidelijke afgifte van water zorgt dat de riolen niet overlopen. 
De kruinen geven ons ook koelte. De temperatuur in de binnenstad ligt op warm
e dagen 5-8 graden hoger dan elders. Ook de CO2-opvang hebben wij in de binnenstad hard nodig. 
De belofte dat bomen worden teruggeplant blijkt 
moeilijk na te komen, want er zijn nauwelijks bomen 
voorradig die aan de norm van 25-30 doorsnee van 
de stam op 130 cm hoogte voldoen. 

NZ Voorburgwal Noord Hier worden alle 52 
Hollandse iepen gekapt. De bomenspecialist, als 
influencer gebruikt om de plannen uit te leggen, 
vertelde bij zijn vertrek dat bij een andere planning 
en grondverbetering de bomen behouden kunnen 
worden voor de herinrichting. 
Ook deze Hollandse iepen kunnen wel 100 jaar 
worden. Maar niet als ze worden verplaatst.

De 
wereld helemaal 

kindvriendelijk maken, 
voor alle jonkies op Aarde, ook 

die van de dieren, vogels, bomen, 
planten, insecten, mineralen, wolken, 
rivieren en zeeën,  daar zal dan veel 

ruimte komen voor gezondheid, respect 
en genoegen. Met Mensenkinderen in hun 

vormende jonge jaren vrolijk de tijd te 
geven om een stabiel  natuurlijk lichaam 

te vormen en een open eerlijke vrije 
geest toe te staan, zal Vrede op Aarde 

een gezellig dynamisch avontuur 
worden met veel blijheid voor 

alle leeftijden en alle  
zielen.
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                                                                                      Carlo Suarès ziet één fundamentele vraag: Hoe is het ,dat er iets is?               Hij schreef de Qabala Triology
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Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht Samen de winter door

Het ziet ernaar uit dat we deze wintermaanden nog met 
veel maatregelen tegen de verspreiding van corona te 
maken krijgen. Dat maakt samenkomen in groepjes 
lastiger. Maar je wilt toch graag mensen zien en nieuwe 
mensen ontmoeten. Hoe doe je dat?

De stadsdorpen in Amsterdam - het zijn er inmiddels meer 
dan 20 - zorgen ervoor dat je buurtgenoten leert kennen. 
Bij Stadsdorp Gracht en Straatjes, globaal postcodes 1016 
en 1017, tussen Singel en Zuid Jordaan en Raadhuisstraat 
en Vijzelstraat, hebben de leden contact via heel veel 
verschillende activiteiten.

Met inachtneming van de regels gaan mensen samen naar 
film of theater, er is een koor, we drinken maandelijks samen 
koffie en wekelijks een borrel. Je vindt wel 19 verschillende 
activiteiten op onze website. 

‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’, dat geldt 
zéker nu. 
Veel van onze leden hadden de afgelopen tijden steun aan 
elkaar. Bedenk eens op Stadsdorp iets voor jou zou zijn.

Woon je in deze buurt? 
Stuur een mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com 
en word lid voor € 25,- per jaar. 
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Herinrichting gewelven Jan Rooden toren

door Willem Pijffers

Na zes jaar overleg met de Gemeente zijn de middeleeuwse 
gewelven onder brug 9 (de Singelbrug met het beeld van 
Multatuli) verbouwd tot een ruimte waarvan buurtbewoners 
gebruik kunnen maken. 

Het bouwwerk bestaat uit twee gewelven aan weerszijden van een 
centrale ruimte. Dit centrale gedeelte is een overblijfsel van de 
Jan Rooden Toren. Deze toren stond aan de voet van de brug en 
diende als stadspoort. De gewelven onder de toren zijn gebruikt als 
kerker en later als overslagruimte voor de lading van schepen. De 
contouren van de toren zijn tegenwoordig zichtbaar in de bestrating 
van de brug. De centrale ruimte van wat nu De Torensluis heet, rust 
dus als het ware op de fundamenten van de Jan Rooden Toren en is 
verbouwd tot een serviceruimte met toiletblokken en een keuken. 
De twee gewelven aan weerszijden van deze serviceruimte zijn 
voorzien van electra en vloerverwarming. 
Hier kunnen binnenkort buurtactiviteiten worden georganiseerd.

Het is de bedoeling dat De Torensluis een ruimte wordt voor 
actieve buurtbewoners. Het wordt geen buurthuis in de klassieke 
zin des woords, waar de gemeente allerlei diensten aanbiedt. 
Het wordt geen adres waar je naar believen in- en uitloopt, maar 
een ruimte waar initiatiefrijke bewoners hun plannen kunnen 
realiseren met als doel: de cohesie in de buurt te versterken, 
talenten te ontwikkelen, of het contact tussen buurtbewoners 
te stimuleren. Het gaat primair om Buurt 7, de buurt tussen 
Raadhuisstraat, Haarlemmerstraat, Rokin en Prinsengracht, 
maar ook om de daaraan grenzende buurten.

De ruimtes worden beheerd door Stichting De Torensluis. 
Het bestuur heeft al de nodige aanvragen voor gebruik en 
aanbiedingen van vrijwillige medewerkers ontvangen, maar nu 
de voltooiing van de herinrichting nadert (rond de jaarwisseling), 
kunnen er spijkers met koppen worden geslagen. 

Wie een rol wil spelen in de organisatie van De Torensluis, of wie 
ideeën heeft voor activiteiten, kan contact opnemen via e-mail: 

programma@detorensluis.nl

Reunie
Het is koud en regenachtig wanneer we elkaar na 
40 jaar weer ontmoeten in een circulair huis in 
Noord. Aanleiding is het heffen van een glas op onze 
studiegenoot die onlangs het leven liet na een bizar 
ongeval.

Gevaccineerd en getest is nog niet de helft van onze groep 
lijfelijk aanwezig, een viertal komt er later bij via internet, 
ze zijn ziek. Anderen zijn onvindbaar of stellen geen prijs 
op een hernieuwde ontmoeting. We bekijken foto’s uit onze 
studietijd en halen vrolijke herinneringen op. Hoe, na een 
weekje Schiermonnikoog, ons levenslang de toegang werd 
ontzegd door de plaatselijke diender. En hoe onschuldig lijkt 
ons vermaak vergeleken met wat zich in de stad afspeelt in 
latere jaren. 

Maar er sluipt ook droefheid in als we toasten en praten 
over degenen die er niet meer zijn. Wat er allemaal in onze 
levens is gebeurd de afgelopen 4 decennia. Het is zoveel 
dat mijn hoofd ervan tolt. Er is getrouwd en gescheiden. We 
zijn opa’s en oma’s, hebben onze carrière grotendeels achter 
ons of zijn al met pensioen. Allemaal hebben we littekens: 
het leven. 

Me too
Opeens duikt “me too” op. Een paar van onze docenten 
zou nu aan de schandpaal genageld zijn vanwege hun 
seksuele gedragingen. Wij waren rond de twintig en nog 
redelijk bleu. Opeens viel iemand uit naar degenen die haar 

belaagd hadden. Eén van hen had zelfs de euvele moed 
om haar uit te nodigen voor een triootje. Tot diens dood 
had ze nog nachtmerries over zijn ongewenste avances 
en nare opmerkingen. En zij was lang niet de enige, bijna 
alle vrouwen uit ons jaar herkennen dit. Sowieso waren de 
meeste lesgevers behoorlijk seksistisch. 
Het voelt vreemd dat dit helemaal aan mij voorbij is 
gegaan, niets van geweten, niets opgemerkt, nooit benaderd. 
Waarschijnlijk omdat ik niet zo’n groepsmens ben en stug 
mijn eigen pad volgde met een zekere afstandelijkheid. 
Wellicht was ik toen al een felle met het hart op de tong.   

Circulair
Dat wij elkaar ontmoeten in een circulair huis is niet 
toevallig. In 1972, toen wij nog op de middelbare school 
zaten, verscheen ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club 
van Rome. 49 jaar geleden! Maar zelfs van daarvoor 
herinner ik me dat we met de hele klas uit protest de 
schoolvoorstellingen met de propagandafilms van Shell 
uitliepen. Het was toen al lang duidelijk dat Shell de natuur 
niet hielp, zoals hun films valselijk voorstelden, maar die 
juist vernielde.
We zijn vele jaren verder en langzaamaan sijpelt overal het 
besef door dat de aarde schreeuwt om actie en bescherming. 
Dat ook wij mensen het anders niet zullen overleven. 
De Club van Rome blijft zich roeren, onderzoeken en 
publiceren. Wanneer zullen ze overbodig worden?

Amsterdammeren

Een creatieve workshop voor mensen die 
te maken hebben (gehad) met partner 
geweld of een andere vorm huiselijk 
geweld waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de Japanse kunstvorm Kintsukuroi  

De Japanse kunstvorm Kintsukuroi gaat 
er van uit dat er schoonheid zit in dat 
wat simpel, onpretentieus en gerijpt is. 
Beschadigde goederen zouden niet moeten 
worden weggegooid, ze hebben recht op 
aandacht en respect en kunnen met zorg, 
liefde en aandacht worden gerepareerd. 
Wat geldt voor objecten, geldt ook voor mensen. 

Tijdens deze workshop repareert iedere 
deelnemer een tegeltje. 
We lijmen de scherven aan elkaar en 
herstellen de barsten met goud. Het 
repareren van het serviesgoed gaat in drie 
fasen. Aan de hand van deze verschillende 
fases ontstaat een begeleid gesprek over 
trauma, heling en eigenwaarde. 

Aanmelden: info@voltooidhersteldetijd.nl 

De workshop is onderdeel van het project 
Voltooid Herstelde Tijd van kunstenaar Lara van Gaalen. 

www.voltooidhersteldetijd.nl

Workshop Veerkracht en herstel
Woensdag 8 december van 19.30 - 22.00 uur. Claverhuis, Elandsgracht 70.
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Burendag 2021,  
Ook dit jaar was er in de Begijnhofbuurt weer een 
burendag georganiseerd De dag begon met koffie en een 
koekje op het Spui. Vervolgens werd het plan om de 
buurt weer wat groener te maken uitgevoerd en zijn er 7 
plantenbakken gevuld en geplaatst. Alles mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van het Oranje fonds. 

Door andere buurtbewoners was er ook een aanvraag gedaan 
bij het Oranjefonds dat  gehonoreerd werd voor een kunst en 
ambachtenmarktje op de Gedempte Begijnensloot. 
Ter afsluiting was er een Barbeque voor de buurt. Waar ook 
een aantal buren uit buur-buurten aanwezigen waren. 

Al met al weer een geslaagde burendag.                         EH
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Gedempte Begijnensloot



In zijn boek  ' The Second Coming of Reb Y.H.SH.W.H. '  geeft hij acht stellingen:      Eight Propositions                                                               www.psyche.com
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Wat te eten,
Twee jaar geleden begon ik vol enthousiasme aan de rubriek 
“Waar te eten”. Hierin wilde ik mijn favoriete adresjes met u 
delen. Al snel gooide de pandemie en de daaruit voortvloeiende 
lockdown roet in het eten. Hoewel ik mij sowieso al 
voorgenomen had om vooral positief te schrijven het ging 
tenslotte om mijn favorieten, leek een kritische noot door de 
coronacrisis helemaal ongepast. Met als gevolg dat de rubriek 
eerder op een advertorial begon te lijken, dat was ook weer niet 
mijn bedoeling. 

Omdat ik nou eenmaal graag over eten praat en in dit geval schrijf 
heb ik een nieuwe rubriek bedacht wat te eten. 
Hierin wil ik weer mijn favorieten met u delen maar dan recepten. 
En dan vooral foolproof recepten. 

Laatst kwam ik voor het eerst in lange tijd weer bij de bakkerij 
waarvan ik altijd bij hoog en laag beweerde dat ze de beste 
croissants van Amsterdam verkochten. 
Ik kocht er vijf en kwam opgetogen bij m’n moeder. En toen kwam 
de teleurstelling 2 waren er vers en 3 waren er oud. 
Weggooien is zonde dus wat te doen met die 3 oudbakken 
croissants? 

Een variatie op de engelse bread and butterpudding.

Scheur de croissants in hapklare stukjes. Boteren zoals met gewoon 
brood hoeft niet er zit genoeg boter in het deeg. Leg ze in een 
diepe vuurvaste schaal niet te groot. Meng 125 ml melk en 125ml 
slagroom klop met 2 eieren en ca 100gr suiker (ik doe dit in de 
maatbeker dat scheelt afwas) giet dit over de croissantsstukjes. 
Laat het een kwartiertje staan en bak in een voorverwarmde oven 
180 C voor 20 minuten. 

Heerlijk als winters nagerecht maar ook zeer geschikt als brunch 
gerecht of vier uurtje of wanneer niet.
Variatie’s: maak van de suiker een caramel en los die op in het 
melk room mengsel van de eieren of voeg allerhande smaakmakers 
toe aan de natte mix. Voor een volwassen versie doet een scheut 
rum of baileys het ook goed. Heeft u geen croissants maar wel 
kerstbrood, pannetonne of zelfs oliebollen waarom niet. 
U kunt zelf vast ook nog wel iets leuks bedenken. 

Hoe lekker het gerecht ook werd toch haal ik voortaan mijn 
croissants wel ergens anders. 

EH
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De Appeltaart van Shelène

Ingredienten voor een bakvorm van ca. 20 cm.
Het deeg:

2 ½ kop meel (ik gebruik 
meestal een mengsel
van spelt en gerstemeel)
½ theelepel baking soda
½ kop rietsuiker
¾ kop geraspte kokos
1 theelepel cardamom
1 theelepel kaneel
½ theelepel nootmuskaat
¼ theelepel kruidnagel
¾ kop geraspte noten / amandel, 
walnoot,
hazelnoot
3cm fijngehakte gemberwortel
snuf zout
1 geklopt ei
100gr zachte boter
weekwater van de gedroogde 
vruchten

Voor de vulling:
Meng in een kom: 
1½ kop rozijnen, krenten,
cranberries (maar ook 
gedroogde vijgen, abrikozen, 
dadels zijn heerlijk) met 2cm 
fijngehakte gemberwortel
Week deze mix in water of thee 
dat net de vruchten bedekt. 
Dit weekwater wordt later in het 
deeg gebruikt.

Meng in een andere kom: 
½ kop geraspte kokos,
een eetlepel rietsuiker en 
1/3 kop geraspte noten
5 of 6 appels in schijfjes

Het begin: Doe de gedroogde vruchten met gemberwortel in een 
kom en bedek het met water of thee en laat dit mengsel weken 
terwijl je het deeg maakt.

Voor het deeg: meng alle droge ingredienten. Je kan je favoriete 
meel gebruiken of wat er ook maar in huis is. De hoeveelheid 
specerijen is alleen maar een indicatie. Ik werk meestal op gevoel 
en gooi er vaak veel meer in. Kaneel is essentieel en de andere 
specerijen zijn gewoon hartstikke lekker maar niet broodnodig. 
Klop het ei los en meng het door het mengsel. Snijd de zachte 
boter in stukjes en schep het door het mengsel. Voeg als laatste 
het afgegoten weekwater van de gedroogde vruchten toe en kneed 
het geheel tot een bal. Laat dit rusten terwijl je de kom met het 
geraspte kokos, noten en rietsuiker strooisel klaarmaakt en
de appels schilt en in schijfjes snijdt.

Beboter de bakvorm en bestuif het met meel. 
Druk het deeg gelijkmatig over de bodem en tot de bovenkant van 
de opstaande rand. Bedek de bodem met een laag appelschijfjes. 
Bestuif ze met kaneel en cardamompoeder.
Bedek de appels met de helft van geweekte vruchten met
gember erover. Bestrooi het 1/3 van het kokos/notenmengsel. 
Dan weer een laag appels, kaneel en cardamom, de rest van de 

geweekte vruchten, 1/3 van het kokos/
noten mengsel. 
Dan de laatste laag appels (tot de rand 
van het bakblik), cardamom, kaneel 
en de rest van het kokos/noten mensel. 
Klop een ei los en bestrijk/bedruppel 
dat over de bovenkant.
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Bak de taart in 50 tot 60 minuten. 

Ik heb een oud elektrisch oventje dus dat kan verschillen in baktijd 
wanneer je een gasoven gebruikt.

Wanneer het aroma het huis vult en de taart prachtig 
goudbruin in de oven pronkt en de deegrand krokant 
gebakken aanvoelt, dan is het werk gedaan. 
Na het afkoelen begint de feestvreugde van het 
proeven. Goed voor elk uur van de dag; ook als 
subliem ontbijt of speciaal picknic hapje. 

Met het verstrijken der 
dagen wordt de taart 
lekkerder; net als wij

Speculaas van Cees Holtkamp

• 500 g zeeuwse bloem
• 225 g boter
• 300 g gele of witte basterdsuiker 
            (let op geen bruine)
•    5 g zout
•  50 g karnemelk
•  20 g bakpoeder
•  30 g speculaaskruiden

Klop de boter wit en meng de suiker, 
karnemelk en speculaaskruiden erdoor.
Meng in delen het bakmeel erdoor tot 
een soepel deeg.
Wikkel het deeg in folie en laat 1 dag 
rusten in de koelkast of een koele plaats.
Speculaas in vorm en bakken
Bestrooi een speculaasplank met bloem 
en druk afgemeten porties deeg in de vorm.
Snijd overtollig deeg weg en stort op een bakmatje.
Bak in 30 minuten gaar op 150°C.

Voor alle fijne kneepjes en details zie:
https://stadsherstel.nl/nieuws/recept-amsterdamse-claeskoek

http://collectorwithaneedle.blogspot.com/p/lucie-huig.html

Als binnenstadbewoners zijn we natuurlijk gewend aan 
de loslopende BN'er. Maar soms is een buurtgenoot 

wereldberoemd behalve in de eigen buurt. 
Quilt kunstenares Lucie Huig is zo iemand. 

Zij woont in buurt 6 en exposeerde o.a. in de Tweede 
Uitleg. Op haar website kunt u nog veel meer over haar 

en haar werk te weten komen. En zeg nou eerlijk. In deze 
koude donkere dagen wordt een mens toch meteen warm 

van het kijken naar mooie kleurrijke warme dekens.



                                                                           Wijsheid is te weten wat te negeren                         Rumi
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Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911
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Oplage: 11.000 Verschijnt 4x per jaar
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Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #97
verschijnt rond 28 februari
kopij-stop 2 februari

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Heeft u een NEE-NEE sticker, maar wilt u wél 4x per jaar de Binnenkrant ontvangen?
    Maak dan uw eigen sticker.
 
    Knip het plaatje uit en plak het op uw brievenbus.   
    Heeft u géén brievenbus?
    De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
    www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant 

Binnenkrant
Wel graag de

Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen 
aan voor bewoners. De thema’s zijn o.a.: 
een nieuwe bewonerscommissie starten, 
nieuwsbrieven maken, huurders en 
eigenaren samen in een complex, introductie 
digitaal leren en servicekosten. U kunt zich 
aanmelden via cursus.wooninfo.nl. Ook 
organiseert !WOON gratis webinars voor 
VvE’s, bewoners en bewonersgroepen. 
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.

Het is koud buiten: vraag een bezoek 
van de Energiecoach aan
Een gratis bezoek van of een 
videobelafspraak met een energiecoach 
kan u een paar tientjes tot hon-derden 
euro’s per jaar schelen. De coach kijkt met 
u naar het energieverbruik in uw woning. 
U krijgt een bespaarrapport en kunt 
kiezen uit handige bespaarproducten zoals 
ledlampen, radiatorfolie, tochtband of een 
waterbesparende douchekop. De gemeente 
betaalt de bespaarproducten en het bezoek, 
voor u is het geheel gratis en vrijblijvend. 
Onze energiecoaches zijn vrijwilligers, 
getraind en begeleid door !WOON. U kunt 
een afspraak maken via onze website of 
bellen met 020 5230110

Veel vragen van studenten over hoge 
kamerprijzen
Tijdens de Intreeweek voor eerstejaars 
studenten lanceerde de gemeente een 
nieuwe campagne om jongeren te 
informeren over hun rechten. !WOON stond 
ook op de beurs met informatie over huren 
en wonen. Opvallend veel studenten wonen 
nog bij hun ouders en hebben een fikse 
reistijd, oplo-pend tot wel drie uur per dag. 
De Engelstalige folders vlogen de stand uit 
en er waren veel vragen over de huurprijs, 
huurcontracten en waarom de prijzen zo 
hoog zijn voor een kamer. 
Studenten gaven aan het fijn te vinden 
dat !WOON hun huurcontract gratis voor 
hen kan controleren op betrouwbaarheid. 
Dit ook omdat het aantal zaken van 
oplichting, oftewel scamming in het 
Engels, de laatste maanden is toegenomen. 
Scamming betekent dat iemand onder valse 
voorwendselen geld laat overmaken als 
borg of sleutelgeld, maar uiteindelijk met de 
noorderzon vertrekt. Goed opletten dus en 
neem bij twijfel contact op met !WOON.

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 1780    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
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Meerderheid AT5-panel: "toch vaak ongemakkelijk"

Slachtofferhulp Nederland staat voor u klaar
Een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit meemaken is erg ingrijpend. 
Wij helpen op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past. 
U kunt bij ons terecht voor emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij 
het vergoed krijgen van uw schade. Onze ondersteuning is altijd gratis. 
Samen zorgen we ervoor dat u de draad van het leven weer kunt oppakken.
0900-0101Ma-vr 8.00-20.00, Za 10.00-17.00                    www.slachtofferhulp.nl

     Zin in een coppiekoffie?
In de week van 17 t/m 24 december staan wij op 
verschillende plekken in de wijk met de coppiekoffie-
politietuktuk. Iedereen is welkom voor een bakje koffie, 
een vraag aan de wijkagent of als je iets kwijt wilt aan 
ons. Komt u gezellig langs? Exacte tijden en locaties 
worden op onze social media pagina weergegeven. 

Instagram: politie_centrum_amstel

Gasnota tip
Kranten, radio en TV. De enorme stijging van de gastarieven blijven in het nieuws. De media 
raken niet uitgepraat over de verhogingen van de gastarieven. 
Mijn rekening is intussen met 40% verhoogd, de meeste tarieven stijgen pas per 1 januari.

Wil je zeker weten dat je die tarieven in werkelijkheid ook pas betaald per 1 januari, vraag dan je 
energieleverancier de afrekening per eind dit jaar op te maken. Je maakt eind december foto’s van je 
meterstanden als bewijs. Als het kan, zorg er dan voor dat de datum te zien is in je foto’s.
Die foto’s moet je dan meesturen naar je energieleverancier samen met je verzoek. Dat kan per mail, 
brief of aangetekende brief. Op die manier moet je er op kunnen vertrouwen dat je de hogere tarieven 
pas betaalt per 1 januari. Of na afloop van je vaste contract.

Alzheimer Trefpunt 
Amsterdam Centrum
Een plek voor ontmoeting, informatie 
en delen van ervaringen
Mantelzorg overkomt je. Zo ook Nic die als gast tijdens het Alzheimer 
Trefpunt vertelt over zijn vrouw Emma waar hij op latere leeftijd mee is 
getrouwd. Na vele fijne jaren samen werd langzaam maar zeker duidelijk 
dat er iets aan de hand was met Emma. Het begon na de zomervakantie 
toen Emma die docent was moeite kreeg de namen van haar leerlingen te 
onthouden. Het duurde zeker tot de kerst dat ze alle namen kende terwijl dit 
voorheen moeiteloos ging. 
Omdat het onthouden minder werd is zij op eigen initiatief naar de huisarts 
gegaan die niets voor haar kon betekenen. 
Op school ging het na verloop van tijd ook slechter. Lesgeven lukte 
niet mee. Gelukkig waren er vervangende werkzaamheden totdat het 
op school niet meer ging. Het was uiteindelijk Emma zelf die besloot 
zich te laten onderzoeken. Er werd toen MCI geconstateerd (Mild 
Cognitive Impairment) een 'milde cognitieve stoornis'. Mensen met deze 
cognitieve achteruitgang kunnen geheugenproblemen hebben, moeite met 

informatieverwerking of het uitvoeren van bepaalde handelingen en kan een 
voorstadium zijn van dementie, maar dit is lang niet altijd het geval. 
Bij Emma heeft dit uiteindelijk wel geleid tot dementie. 
Emma hield van buiten zijn en van fietsen. Nic wilde haar fietstochten niet 
ontnemen. Met behulp van een zender (een soort gps track) wist Nic altijd 
waar Emma was en haar kon ophalen als zij moeite had thuis te komen. Het 
gebruik van zo’n zender gaf Nic veel rust en gaf Emma de mogelijkheid om 
zich vrij te bewegen. En mocht er onverhoopt iets gebeuren dan kon Emma 
een signaal sturen naar zijn telefoon. 

Het verhaal van Nic maakte veel reacties los bij bezoekers van het 
Alzheimer Trefpunt die weer hun eigen ervaringen hebben met hun naaste 
met dementie. Het was een mooie avond. 

In het nieuwe jaar staat onder meer de rol van de casemanager en 
veranderend gedrag bij dementie op het programma. 
Het Alzheimer Trefpunt is iedere eerste woensdagavond van de maand 
in Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69. 
Voor meer informatie:

www.alzheimer-nederland.nl/regios/amsterdam/alzheimer-trefpunt-
amsterdam-centrum

dian.mekkes@buurtteamamsterdamcentrum.nl 
Buurtteam Centrum 020-557 33 38
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