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Van de     edactie
Ook de Binnenkrant (eveneens zonder enige betaalde kracht) 
hoopt van harte op het voortbestaan van het wijkcentrum in de 
Kerkstraat. En heus niet alleen vanwege het geweldige archief, 
de printer en computers, maar vooral om de aanloop en het 
contact met directe en verre buren. Het komend winternummer 
wordt de 100ste Binnenkrant (adverteerders grijp uw kans). 
Voor de Amstelveldbuurt wordt het echter Nr 204. 
Hun buurtkrant was een van de oprichters van de Binnenkrant

Wijkcentrum D'Oude Stadt
viel dit jaar net buiten 
de prijzen van 'Centrum Begroot'
Het vorige stadsdeelbestuur besloot in 2020 om de subsidie 
voor het wijkcentrum 'af te bouwen'. Ons beroep tegen dat 
besluit wordt pas aanstaande 24 oktober bij de rechtbank 
behandeld. Tot nu toe kunnen we de huur betalen dankzij de 
bijdrage uit Centrum Begroot 2021. Halen we eind 2023?

Ook na 65 jaar zijn we springlevend, betrokken en van nut.
En dat geheel zonder betaalde krachten. Hopelijk weet de 
nieuwe gemeenteraad ons beter op waarde te schatten.

Lees meer op pagina 10
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Als geluk en samenwerking je blij maken, stel je aandacht 
daarop in. 'Het Grote Wakker worden' is begonnen, een 
tijd van Hagalaz die vraagt om Verandering, Vrijheid, 
Inventiviteit en Bevrijding. Het Universum en je Ziel eisen 
dat je, inderdaad, groeit' (Ralph Blum: The book of Runes)  
Bekijk voor inspiratie de grappige film La Belle Verte van 
Coline Serreau, die nu weer te zien is, hoewel er pittige 
stukjes maatschappelijk inzicht uit zijn geknipt.
Omdat onze stad te veel touristen over de vloer krijgt is het 
handig om de unieke sfeer van Amsterdam bij hun thuis 
te gaan maken. Werkgelegenheid en exporthandel vanuit 
hier naar daar. Zo kan er in plaats van aan al die vlaggen 
en festival reklamegeld besteed worden aan huur voor 
bewoners faciliteiten: Een wijkcentrum is in middels een 
uniek sociaal-cultureel erfgoed geworden.                  CTvM 
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Amstelpark 50 jaar

De Dogger (bouwjaar 1865) verlaat de Prinsengracht
De ontmanteling van de hoge opbouw is in volle gang,
Het was niet meer verantwoord om de oudste woonboot 
van Amsterdam nog langer bloot te stellen aan het 
drukke scheepsverkeer door de Prinsengracht.
De toekomst van de voormalige 
drinkwaterschuit, kolenhandel, 
annex historische woonboot is 
nog steeds onzeker.

Restauratie of sloop en eventueel een nieuwe ligplaats? 
Eerst maar onder de bruggen door op weg naar ruimer sop.

Niet alles hoeft eraf, nu alleen nog het huisje op het 
voorschip. Het achterhuis bleek tijdens de afbraak van 

oorsprong inklapbaar te zijn.  
Meer ontdekkingen volgden 

zoals unieke gietijzeren  bolders.
PS

Jeroen overlegt met collega schippers 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

Parkfeest 4 september 11.00-17.00 uur!
Een dag vol met gratis kindervoorstellingen, workshops, 
muziekoptredens, natuurwandelingen en kunstexposities, 
allemaal door buurtgenoten uit Amsterdam Zuid en het 

Amstelpark. Een aanrader voor bewoners van het centrum 
om even op adem te komen. Je bent er zo per fiets of  tram.

Voor jong en oud, voor makers en mee-makers.
amstelpark50jaar.nl

Orangerie, Glazen Huis, Stadshout Paviljoen, 
Belgisch Paviljoen en, wie weet, 

zelfs een Buurtbewoners Labyrint.
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Meer buurtnieuws op:
www.bewonersraad1011.amsterdam

2 juni was een mooie lentedag en gelukkig droog. 
De twee stratenmakers hadden de hele dag nodig voor hun 
nauwkeurige werk en waren al vroeg begonnen. 
Bij het leggen van de struikelstenen waren nabestaanden en 
hun families aanwezig. 
Hierbij ontstonden intieme en ontroerende taferelen. 
Het is aangrijpend de naam van een familielid te zien op de 
plek waar die gewoond heeft en is afgevoerd.

Aan het eind van de dag, toen de stratenmakers klaar waren, 
was er een bijeenkomst in het Joods Museum waar directeur 
Emile Schrijver vertelde over de eerste razzia die op het 
Jonas Daniel Meijerplein plaatsvond op 22 februari 1941, 
aanleiding voor de Februaristaking twee dagen later. 

Nanette Oosterwijk, de initiatiefneemster van het project 
benadrukte het belang van het niet-vergeten, opdat dit nooit 
weer plaatsvindt.

Vanaf nu is de wandeling over de Blauwbrug naar het Joods 
Museum niet meer hetzelfde, maar wordt een monument 
om nooit te vergeten wat er in deze straat is gebeurd. 
Nu al kijken voorbijgangers gefascineerd naar de rij 
struikelstenen. Zo’n lang lint heeft nog niemand gezien.

Het blijft niet bij de 66 struikelstenen, die er nu liggen. 
Aan de even zijde van de straat komen er ook en aan de 
oneven kant verderop in de straat, in totaal tweehonderd. 
Deze worden gelegd op 24 augustus en 29 september. 

Eerste struikelstenen in de Nieuwe Amstelstraat geplaatst
Op 2 juni was het zover, de eerste struikelstenen werden 
gelegd in de Nieuwe Amstelstraat. Het zijn er 66. 
Ze liggen voor de huidige straatnummers 35 tot 105. 
Daar stonden in 1942 de oorspronkelijke huizen, de 
nummers 25 t/m 45. 
Vanuit deze 11 huizen zijn 66 mensen afgevoerd en 
vermoord in vernietigingskampen van de nazi’s.

Wereld Alzheimer Dag 
We krijgen om ons heen steeds meer te maken met 
mensen met (beginnende) dementie. Woensdag 21 
september is het Wereld Alzheimer Dag. 
Het Buurtteam, DOCK, Markant en mensen van het 
Alzheimer Trefpunt organiseren samen in september in 
het Huis van de Buurt de Witte Boei, 
Kleine Wittenburgerstraat 201 enkele activiteiten 
waarmee we extra aandacht vragen voor dementie.

8 september: GOED Omgaan met dementie
Het is fijn wanneer mensen met dementie zo lang mogelijk 
in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Maar hoe 
herken je iemand met dementie? En hoe reageer je?  
Hoe reageer je als iemand steeds dezelfde vraag stelt? 
Het helpt mensen met dementie enorm als we GOED 
(Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken en 
Dankjewel) omgaan met de-mentie. Iedereen die meer wil 
weten over dementie is van harte welkom.
8 september om 14.00 uur. 
Aanmelden: cursuswitteboei@dock.nl 

26 september: braintraining op muziek 
Bewegen is goed voor onze hersenen. Dit geldt in het 
bijzonder ook voor mensen met dementie. 
Helaas is dementie nog niet te genezen maar kan d.m.v. 
bewegen en actief blijven wel worden afgeremd. 
Tijdens braintraining door Team Sportservice wordt  
muziek en beweging op een unieke manier met elkaar 
gecombineerd. Voor volwassenen met (beginnende) 
dementie. Ook mantelzorgers, familie of vrienden zijn 
welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een nazit met 
koffie en thee en informatie.
26 september van 13.00–14.00 uur. Info: 06-47023554 

Zelf ervaren wat het is om dementie te hebben
Met behulp van VR Dementiebril is het mogelijk te ervaren 
waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan 
lopen en hoe de omgeving op ze reageert met aanvullende 
informatie over dementie. Maandag 26 september 09.30-
14.00 uur en dinsdag 27 september 14.00-18.30 uur.
Aanmelden voor een dag en tijdslot is verplicht. 
Dat kan via de agenda op de website van Markant: 
www.markant.org/agenda/ of bel: 020-8868800

Ondersteuning aan mantelzorgers
Wanneer een van de partners dementie heeft verandert er 
veel. Mantelzorgers die vragen hebben hoe om te gaan met 
veranderd gedrag, de inzet van een casemanager, aanvraag 
van respijtzorg of andere vragen kunnen terecht bij een van 
de mantelzorgconsulenten van het Buurtteam Amsterdam 
Centrum,  06-47023554 of 020–5573338. 
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Geheugenverlies?
Raadpleeg het archief

van wijkcentrum d'Oude Stadt!

 Nieuwe koorleden gezocht
Van Onbesproken Gedrag is een klein meerstemmig 

dameskoor met serieus en ondeugend repertoire. 
Repetitie wekelijks op maandag om 17.00 uur.

Wilt u meezingen, bel 06-46045668.
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Breng een bezoek aan 
het Joods Cultureel Kwartier. 
Vier locaties op nog geen vierkante kilometer. 
Het Joods Museum met het Joods Museum junior, de 
Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg en het 
Nationaal Holocaustmuseum. 
Het entreebewijs is 1 maand geldig voor alle locaties. 

Al ruim vier eeuwen in het hart van Amsterdam. Een 
verzameling museale plekken, net zo divers als haar 
bezoekers. Op het kruispunt van Joodse cultuur en kunst 
wandel je door de geschiedenis en verdwaal je in de 
verhalen. Van eigentijds tot eeuwenoud. Verbaas, verwonder 
of verdiep je. Reflecteer of herdenk. Begin een goed gesprek 
of een gezonde discussie. Ontdek alle kanten van het Joodse 
verhaal. Het Joods Cultureel Kwartier is open voor iedereen.

Te zien in het Joods Museum 

Vanaf 23 september t/m 5 maart 2023 te zien in het Joods 
Museum: Zerheilt. Fotofragmenten van Joods Berlijn. 
Drie jaar lang verkende de Franse fotograaf Frédéric 
Brenner hedendaags Joods leven in Berlijn en legde 
personen en landschappen vast. 
Met portretten van nieuwkomers, oudgedienden, 
bekeerlingen, immigranten en andere Joden die de stad hun 
thuis hebben gemaakt of op doorreis waren, toont Brenner 
de diverse verschijningsvormen en uitingen van Joods-zijn 
in hedendaags Berlijn. 

https://jck.nl
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Veertiende Auke Bijlsma Geveltuinenprijsuitreiking 2022

Op vrijdag 16 september worden de Geveltuinenprijzen voor 2022 uitgereikt.
Wie heeft dit jaar de mooiste geveltuin? Wie heeft de mooiste stoeptuin? 
Welke boomspiegels staan er goed bij? Welke straat verdient de straatprijs? 
Welke ondernemer heeft zijn/haar buurtbedrijf een groen aanzien gegeven? Wie 
wordt Geveltuinier van het Jaar?

En bovenal: Wie wint de Auke Bijlsma Geveltuinenwisseltrofee 2022? 
Een enthousiaste en deskundige jury is weer een jaar lang door de buurt gelopen spiedend 
naar elk stukje groen in de openbare ruimte en heeft haar keuze gemaakt. Tijd om bijeen te 
komen, de winnaars bekend te maken en een feestje te bouwen in de Zuiderkerk.
Iedereen met groene vingers is daar welkom vanaf half zes. De prijsuitreiking begint stipt 
om zes uur. Wij zijn heel blij dat de Zuiderkerk – onbetwist de grootste en mooiste ruimte 
in onze buurt - het mogelijk maakt dit jaarlijkse feest voor de groenliefhebbers weer te 

huisvesten. Er is geen betere ruimte om de prachtige foto’s van Gerrie van Heun te laten 
zien. Wij houden de groene vingers gekruist met de wens dat we dit keer geen speciale 
maatregelen hoeven te treffen vanwege de bescherming van onze gezondheid. Voorlopig 
gaan we uit van een open deur.

De Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen worden financieel mogelijk gemaakt door DOCK, 
buurtcentrum De Boomsspijker en de Gemeente Amsterdam. Oorkondes voor de 
allermooiste tuinen in de buurt worden, als ieder jaar, door lokale beroemdheden uitgereikt. 
De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Sandra Rottenberg en de oorkondes en prijzen 
worden uitgereikt door Wies Teepe, bioloog, tuinier, kokkin en gids bij natuurwandelingen 
(ook in de stad). De techniek wordt verzorgd door Hans van Os.

U bent allen van harte uitgenodigd om de prijsuitreiking met ons te komen vieren met een 
hapje en een drankje. Meer informatie  bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl, tel. 
020-6264002. Bij binnenkomst wordt gevraagd een presentielijst te ondertekenen.

Door de groene Plantagebuurt kun je prachtig wandelen. 
Tegelijkertijd is de buurt getekend door tragiek. In 
de Tweede Wereldoorlog werden de meeste Joodse 
bewoners vermoord. Het Verzetsmuseum maakte een 
'podwalk' (audiowandeling), ingesproken door oud-
burgemeester Job Cohen. Wandelt u mee?
Schuin tegenover de ingang van Artis vindt u het 
Verzetsmuseum (Plantage Kerklaan 61). Hier begint en 
eindigt de wandeling. De route voert langs 21 plekken. 
U kunt de podwalk gratis beluisteren.

https://anchor.fm/plantagepodcastnl

Foto's: Gerrie van Heun

Op de locatie waar het huidige stadhuis en 
operagebouw 'Stopera' staat, bevond zich 
tot in de 70-er jaren van de vorige eeuw de 
'Joodse wijk' Vlooienburg. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden veel bewoners door de 
Duitse bezetter weggevoerd. Slechts weinigen 
overleefden de oorlog. Een van de overlevenden 
was de heer Randolf Wörner, die ijverde voor 
een gedenkteken voor deze oorlogsslachtoffers. 
Zijn wens gaat nu in vervulling doordat er, op 

initiatief van Anita Mizrahi en Gonny van  
Oudenallen, in samenwerking met de gemeente 
een herdenkingstekst voor alle vermoorde 
bewoners van Vlooienburg geplaatst wordt bij 
het gedenkteken voor het Nederlands-Israëlitisch 
jongensweeshuis Megadlé Jethomim. 
Dit weeshuis was een van de vele gebouwen 
waar de wijk Vlooienburg uit betstond en die 
uiteindelijk werden gesloopt.  

Spreker: Wethouder Touria Meliani 

15 november 15.30 -  17.00 bij hoofdingang Operagebouw aan de Amstelzijde

Onthulling blijvende herinnering aan de afgevoerde en vermoorde bewoners van Vlooienburg 1940 -1945



Op de volgende bovenlijnen staan 10 levenslessen van dokter Co van Melle. Op 13 oktober is in Wijkcentrum d'Oude Stadt een film over hem te zien.
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• Pluspunt inloopspreekuur op maandagen 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/

• Woningnetspreekuur elke maandag tussen 09.30 - 11.30
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?
U kunt op afspraak langskomen. Bel vooraf via 020- 5230110.

• Buurtrestaurant elke eerste vrijdag van de maand. 
Neem contact op met Pim van Galen als u interesse hebt, 
mail pvgalen@dock.nl of bel 06-2255 6603

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

10.30-12.30 Wandeling stadsnatuur, langs geveltuinen en groen!
13.00-14.00 Workshop kimchi van Pimchi, inmaken doe je in 
het najaar voor de winter, wij gaan Koreaanse kimchi maken! 
Aanmelden, maximaal 10 deelnemers.
14.00-16.00 Kimchi proeven en ophalen, breng een potje mee, en 
neem kimchi mee naar huis, lekker om mee te koken! 
14.00-16.00 buurtbewoner Hans Puts tekent je portret voor thuis

Informatie over deze activiteiten kunt u krijgen 
van Floortje Schouten, fschouten@dock.nl 

• Bingomiddag maandag éénmaal in de twee weken.
De Bingo start om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur
Meer informatie: Monique Pheijffer 06-18528335

• Pilates elke maandag 18.15-19.15 uur, in de sportzaal. Er is nog 
plek. Meld u aan bij Suzanne Reitz, via damasu@hetnet.nl

• De Computerclub op dinsdagmiddag 13 - 15 uur 
Aanmelden via Pim, pvgalen@dock.nl, er is beperkt plaats

• De Spellenclub op dinsdagmiddag 15 - 17 uur in de Barzaal.

• De Filmclub (met eten) 2e vrijdag van de maand

• Crea met Andrea op donderdagmorgen 10.30 - 12.30
Samen met Andrea Palm in de barzaal breien, haken en naaien. 
(€ 1 incl koffie/thee en koekjes). 
Geef je daarvoor op bij Andrea Palm, apalm@dock.nl. 

• Moestuin Sinds vorige zomer hebben wij in onze binnentuin 
moestuinbakken staan. Onder begeleiding van moestuincoach 
en bewoner Lishe zaaien en onderhouden we samen met enkele 
aanwonenden van de binnentuin de plantjes.

Vaste activiteiten voor jongeren: 

Het jeugdprogramma maken we eind augustus bekend. Nu is het 
ook vakantie voor de jeugdwerkers. Voor vragen of meer info over 
onze jeugdactiviteiten neem contact op met Daan Burger 
via 06-5993 6891, of mail: dburger@dock.nl 

- 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 jongereninloop
De playstation staat aan, spelletjes liggen op tafel en wie weet 
hebben we nog wel iets lekker te eten en drinken.

Voor vragen mail Pim van Galen, pvgalen@dock.nl

• Repair Café elke eerste maandag van de maand. 
U kunt gewoon binnenlopen, tussen 13.00-14.30 uur. 
Meer info bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl, 
of bel de Boomsspijker, 020-6264002. 

- Groenafval: composteer workshop door Naoko Motojima, 
Speeltuin de Waag, maandag 12 september 10-12 uur  

- Auke Bijlsma geveltuinenprijsuitreiking: vrijdag 16 september 
Zuiderkerk 18 uur  

- Wandeling stadsnatuur: zondag 25 september 10.30-12.30 uur 
vanaf de Boomsspijker 

- Snoeien in het najaar: snoeiworkshop van Majie Goedhart, 
vrijdag 14 oktober, Onderwijzerhof 14-16.30 uur

- Geveltuinieren: workshop met hovenier Casper Mazurel, 
zaterdag 22 oktober, Boomsspijker, 14-16 uur    
Inschrijven en informatie: email centrumgroen@dock.nl 
of bel 020-6264002. 

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
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Wat biedt Huis De Pinto najaar 2022?
Voor de liefhebbers van muziek en literatuur wordt het een 
mooi najaar. In Literair en Cultureel ontmoetingscentrum 
Huis De Pinto worden diverse activiteiten georganiseerd. 
Filmavonden, boekpresentaties, lezingen, cursussen, theater- en 
muziekoptredens, tentoonstellingen en kunstprojecten maken het 
Huis De Pinto tot een bruisend centrum in de Nieuwmarktbuurt.

Voor de kenners van improvisatie en jazz is het podium dat 
Pintotonics n + 1 biedt aan muzikanten van internationale allure al 
lang geen geheime tip meer. 
Elke tweede maandag van de maand een uniek concert. 

Ook op zondagen klinkt muziek: Muziekmatinee met muziek uit 
alle windstreken en een grote afwisseling aan stijlen: jazz, latin of 
klassiek in een iets andere verpakking. Iets later op de dag is er het 
Koffieconcert, een samenwerking met het Conservatorium van 
Amsterdam met getalenteerde musici in een intieme setting.

Wat betekenen de gevelstenen; hoe zag het straatleven er uit in de 
17e en 18e Eeuw; wat is de geschiedenis van de Aprilfeesten - de 
populaire reeks Sprekend Mokum biedt maandelijks inzicht 
in deze en andere Amsterdamse historische onderwerpen. De 
eerstvolgende lezing vindt plaats donderdagavond 8 september.

Met Pinto Literair biedt Huis De Pinto diverse programma’s. 

In De Biograaf spreken biografen over Amsterdammers, die een 
stempel drukten op het maatschappelijke of culturele leven van 
hun tijd. 
Op 15/9 Arjen Fortuin over Geert Van Oorschot; 
Op 15/11 Mirjam van Hengel over Remco Campert; 
Op 18/12 Jolande Withuis over Jeanne Buruma Oosting.

In De Caraibïsche Salon komen de Caraïben aan bod. 
Op 25/9 een middag over Anton de Kom (1898-1945), 
Surinaamse anti-koloniaal auteur en verzetsstrijder. 
Op 27/11 een middag over Anil Ramdas (1958-2012), 
Surinaams-Nederlandse journalist, schrijver en programmamaker.

In de reeks Amsterdam in boeken over Amsterdamse 
Stadschroniqueurs op 23 oktober: Toni Boumans (Je mag wel 
bang zijn, maar niet laf, 2021)

Dit is slechts een selectie uit alle evenementen. 
Kijk op www.huisdepinto.nl voor het complete overzicht. 

Voor bijna alle evenementen betaal je entree. Deze bedraagt 
doorgaans 6 euro (5 euro voor Stadspas met groene stip). 

De leeszaal en bibliotheek 
zijn gratis te bezoeken. 

Je kan er studeren, 
een boek ruilen 

en de expositie bezichtigen.

maandag - vrijdag 
10:30-17:30, 

zaterdag 13:00-17:00
St. Antoniesbreestraat 69

020-3700210

Interview medewerker Huis De Pinto

Kun je iets over jezelf en de exposities voor HdP vertellen?

Ik ben beeldend kunstenaar en werk voornamelijk aan projecten in 
de openbare ruimte. Dus in een park of bij een school, en nu ben ik 
bezig met een licht-kunstwerk in de Singel in Utrecht. 
Mijn eigen werk is te zien op http://jacquelineverhaagen.nl 
Daarnaast organiseer ik culturele projecten. 
Dat varieert van het adviseren voor kunstopdrachten voor 
gemeentes en instellingen tot bijvoorbeeld de kleine exposities die 
ik in Huis De Pinto organiseer. 

In Huis De Pinto ben jij degene die zich intensief bezighoudt 
met kunst. Wat is voor jou de uitdaging in deze taak en wat 
brengt het jou? Hoe lang doe je dit al?

Vanaf het begin stel ik de tentoonstellingen samen. Ik doe dat in 
overleg samen met de programmaraad. Afgesproken is dat we 
hedendaagse kunst willen exposeren van nog levende kunstenaars, 
omdat het belangrijk is voor hen om een podium te hebben en we 
willen graag in de huidige tijd staan. In het begin was het nog 
een beetje zoeken, maar al snel heb ik me gericht op kunst waarin 
taal een beeldende rol speelt. Het komt voort uit mijn persoonlijke 
interesse, maar ik wilde ook een onderwerp voor Huis De Pinto 
waar we ons in kunnen specialiseren.

Omdat de taal een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de 
bibliotheek en de huidige situatie van Huis De Pinto vond ik dit 
een interessant aanknopingspunt. Al snel bleek dat er veel meer 
kunstenaars dan ik verwacht had met taal werken. 

Ik bezoek vaak tentoonstellingen en ook eindexamenexposities 
en let dan altijd op mogelijk interessante projecten voor Huis De 
Pinto. Zo hebben we een heel interessante mix van kunstenaars 
kunnen brengen. Bekend en nog onbekend. Sommige kunstenaars 
werken puur esthetisch, anderen meer vanuit de poëzie, en onlangs 
hebben we met Now You See Me Moria ook een project gehad dat 
meer politiek geëngageerd is. 

Het leuke is ook dat dit een soort sneeuwbal-effect heeft. 
Kunstenaars die meedoen geven ook weer tips over bevriende 
kunstenaars die met taal werken, die ik zelf nog niet kende. 
Dat is voor mij ook iedere keer weer een verrassing. 
Inmiddels hebben we al zo'n 35 exposities gehad met 'talige' 
kunstwerken. En er staan er al weer meerdere in de planning. 

Welke reacties krijg je op de exposities van vrijwilligers of 
bezoekers?

De reacties die ik krijg zijn over het algemeen heel positief. 
Het gebeurt vast ook dat mensen het niet kunnen waarderen, maar 
dat dan niet willen of durven zeggen. Dat is jammer want kritiek 
is, net als goede tips, altijd welkom. Wat grappig is, is dat sommige 
vrijwilligers de kunst in het begin helemaal niets vinden, maar 
als het dan na zes weken weer weggaat, zijn ze er een beetje aan 
gehecht geraakt en vinden ze het toch weer jammer. 

Heb je wensen en/of ideeën voor de toekomst voor kunst in 
Huis De Pinto?

Afgelopen jaren hebben we een aantal projecten speciaal voor 
Huis De Pinto laten maken door al best heel bekende kunstenaars 
onder de noemer Tussen de regels. Het ging dus niet om reeds 
bestaande kunstwerken, maar met kunst en installaties die speciaal 
voor Huis De Pinto werden gemaakt. Er waren erg leuke projecten 
waarbij een aantal kunstenaars zelfs gebruik gemaakt heeft van 
boeken uit de opslag. We kregen daarvoor ook subsidie van het 
Amsterdams Fonds en andere fondsen.  

Uit Tussen de regels kwamen heel verrassende en bijzondere 
projecten voort, zoals het werk van Job Koelewijn met de titel Be 
realistic, Plan for a Miracle. Dat was niet alleen heel mooi maar 
ook heel toepasselijk want het was te zien tijdens en na de corona-
periode. Ik zou het ontzettend leuk vinden als we in de toekomst 
weer een aantal van die projecten kunnen organiseren. Nu net na 
corona is hier even geen geld voor, maar het zou erg leuk zijn om 
in de toekomst jaarlijks zo'n project te kunnen organiseren.

Maurice
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Couleur Locale
De nieuwe vitrine-expositie 

in de Sint Antoniesbreestraat.

Begin oktober opent 
een nieuwe expositie 
in de vitrines aan 
de gevels aan beide 
zijden van de Sint 
Antoniesbreestraat 
(tussen Nieuwe 
Hoogstraat en 
Nieuwmarkt). 

Kunstenaar René 
Smulders heeft 
speciaal voor deze 
expositie dertig werken gemaakt voor de dertig vitrines. 
Hij ging, gewapend met een fotocamera, in de straat op zoek 
naar de beeldbepalende kleuren. Smulders koos er tien uit en 
maakte van elke kleur drie kunstwerken. 

Hij noemt zijn werken schilderijen terwijl het uit hout 
gezaagde vormen zijn die hij heeft gekleurd. 
De verf maakt hij zelf met pigmenten die hij overal vandaan 
haalt. Je zou deze expositie kunnen zien als een ode aan de 
veelkleurigheid van de stad.

Er verschijnt ook een catalogus bij deze expositie waarin 
alle weken zijn opgenomen. Verder staat er een interview 
in met de kunstenaar van journaliste Julia Vié en een essay 
over kleuren van Mila Lanfemeijer. 

  Tot eind september
  is de expositie
  Verzameld Werk 
  nog te zien. 

  Verschillende 
  kunstenaars uit 
  diverse disciplines 
  hebben een kunstwerk
  gemaakt waarbij een 
  zelf gekozen boek als
  inspiratiebron diende.
 

Ook hiervan is een catalogus gemaakt.

De catalogi zijn te koop 
bij Boekhandel Pantheon, 
Sint Antoniesbreestraat 132 

of op de website van de stichting. 
kunstencultuurcentrum.nl 

www.kunstencultuurcentrum.nl

ant 99 Herfst 2022

Wibautotisme. Zelfs de naam van dit kunstwerk is een 
raadsel, irritant en uitdagend. Hoezo hangt het onder 
een brug? Al veertig jaar. Maar hoe moet ik dat lezen? 
Haal je schouders op of staar je blind. 
Je kan er niet omheen, want die brug vormt de scharnier 
tussen de Weesper- en de Nieuwmarktbuurt. 

De groep LetterVerZ pakt uit.
Over de Vaz Diasbrug
Als je vanaf de Nieuwmarkt naar de Wibautstraat beweegt 
dan moet je wel over de M.S. Vaz Diasbrug komen, 
tenzij je ondergronds gaat. Midden in de Weesperstraat, 
precies tussen De Dokwerker en het Nationaal Holocaust 
Namenmonument, ligt ophaalbrug nr. 238. Die vormt een 
hinderpaal voor het verkeer dat door wil stromen, zelfs voor 
voetgangers, als hij open gaat. Dan staat alles stil.
Als je aan de goede kant staat, aan de kant van De 
Dokwerker, dan krijg je een cadeau. Aan de onderkant 
van de brug. Maar hoe pak je dat uit? Een tipje van de 
sluier:  het is een gedicht! Van Kristian Kanstadt. Het is niet 
verpakt, maar verstopt onder Vaz Dias. De brug opent het 
gedicht, alleen zie je dat pas als je het door hebt. 

Het irritante, of liever gezegd het uitdagende, is namelijk 
die vermaledijde letter waarin het gedicht is gezet. 
Een letterontwerp van typograaf Karim Hashem. Wat staat 
daar nou? Miljoenen mensen hebben zich dat af kunnen  
vragen, zo’n half miljoen per jaar, al dan niet zonder erbij 
stil te staan, want die twaalf borden met de twaalf coupletten 
zitten al veertig jaar onder de Vaz Dias!

Wie was Vaz Dias? 
Als je media-tycoon Vaz Dias niet kent, hij was al 
wereldberoemd voor zijn dood in 1963. De in 1882 geboren 
Mozes Salomon Vaz Dias, roepnaam Maup, was pionier 
van het perswezen, uitvinder van de Radio Nieuwsdienst 
(later verzorgd door het ANP) en van het reclamewezen. 
Honderd jaar geleden produceerde Maurits het eerste 
radiotelefonische verslag van een voetbalwedstrijd. 
Zijn erfgoed? Dat zijn wij, kinderen van de media!

Dat voelde men begin zestiger jaren heel goed aan, 
begin zestiger jaren. Bij hoge uitzondering stelde de 
namencommissie hemzelf, dus nog bij leven, de vraag aan 
welk object in de stad hij zijn naam zou willen verbinden. 
Volgens de familie overlevering, bij monde van achternicht 
Natasha Gerson, zou hij toen gezegd hebben: “Ik heb een 
grote mond, dus doe maar een ophaalbrug”. 
De man wist precies hoe hij zijn werk in de openbaarheid 
moest katapulteren. Maar koos hij ook zelf de 
Weesperstraatbrug uit? Zo volkomen terecht, tussen de 
synagogen en naast De Dokwerker.

Dat de dichter, Kristian Kanstadt, juist de Vaz Dias uitkoos 
om zijn tirade onder aan te brengen in 1982 was natuurlijk 
geen toeval. Hij had in 1977 een pand in de Sarphatistraat 
gekraakt, dat later het Zebrahuis werd met fameuze 
kunstenaars als Diana Ozon en Hugo Kaagman. Maar ook 
met rare snuiters. Kanstadt had met lede ogen aangezien 
hoe de aanpalende Weesperbuurt naar de gallemiezen was 
geholpen, en door de aanleg van de metro definitief de das 
om dreigde te worden gedaan. Vandaar dat er een ludieke 
protestperformance werd georganiseerd toen koningin 
Beatrix de laatste kilometer van de metro kwam openen 
op 12 oktober 1980. Daar kwam echter weinig van terecht, 
omdat de politie er lucht van had gekregen. 
Zoals later zou blijken bivakkeerde er een sympathisant van 
de Rote Armee Fraktion in het pand, en die werd nauwgezet 
gevolgd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
Dus geen verrassende interventie voor de Majesteit. 
De verfbom werd onschadelijk gemaakt. 

Uit frustratie, woede en onverzettelijkheid rekende Kanstadt 
daarop met het gedicht Wibautotisme af met alle ongein om 
hem heen. Inclusief die rare jongens in huis, die te beroerd 
waren om de plee te poetsen. Weg hier!
Als de ophaalbrug zijn grote mond opentrekt, dan komt 
er als een duveltje uit een doosje een protest tevoorschijn. 

Protest tegen de metro, tegen de racebaan, tegen het 
beton, tegen de sloop en de stadsvernieling die daar werd 
aangericht. Het gedicht is een verwijzing en een verwijt. 
Het wijst de weg erboven terecht.
Sterker nog, het gedicht voert je mee in de metro, van 
Waterloo- naar Weesperplein. Ondergronds onder de 
Weesperstraat, de Vaz Diasbrug én het gedicht.

De hand van Hashem
Het gedicht van Kristian Kanstadt werd meer dan een 
afscheid van de woongroep. Hij had namelijk een geniaal 
idee. Dat gedicht moest en zou onder de brug naar de 
Wibautstraat komen te hangen. Maar hoe? Spandoeken. 
En dan? Een bootje. Hij dacht meteen aan Karim, die 
zat op een woonboot en had een sloepje. Karim Hashem 
werkte onder andere in cultuurcentrum De Melkweg als 
grafisch vormgever en bood geregeld uitkomst aan dichters 
en andere kunstenaars die een bundel of wat dan ook in 
eigen beheer wilden uitgeven. Zo werd Kanstadts bundel 
'Extase Inquisitie' met het gedicht Wibautotisme door Karim 
vormgegeven. Het was het begin van een samenwerking, 
een synthese die zou culmineren in Het Wibautotisme en 
vervolgens in het niet-gerealiseerde ”Wij Treinen”. 
Kristian trok de stoute schoenen aan en stapte, op advies van 
dichteres Judith Herzberg, naar Dick Couzy, de voorzitter 
van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. 
Deze commissie besloot 60.000 gulden uit te trekken voor 
de opdracht aan het duo Kanstadt-Hashem om het project 
uit te voeren. “Kale” Wim Polak Emzn, de wethouder van 
cultuur zette zijn handtekening eronder. 
Wat begon als een spandoek en een sluiks sloepje mondde 
na twee jaar uit in een duurzame uitvoering op twaalf solide 
borden onder de brug, onder de val. Ga maar kijken, het 
hangt er nog steeds, sinds 23 september 1982. 

Niet eerder werd een gedicht zo monumentaal op 120 
vierkante meter in de publieke ruimte gelanceerd.  
En zo werd het afscheid van het kraakpand een comeback. 
De mislukte ondergrondse interventie was gecanoniseerd, 
met medewerking van de Dienst der Publieke Werken.
En Karim? Die had zijn strepen al eerder verdiend, onder 
andere op de stencilzolder van koffiebar Roodmerk in 
de Bethaniënstraat. Als opmaker van de Kraakkrant 
introduceerde hij het kraakteken in april 1979. 
Als medewerker van het eerste uur in het gekraakte Fort 
van Sjakoo in de Jodenbreestraat voerde hij de Kantoorlog 
en het Anti City Circus tegen de Stopera. Maar ook hij nam 
afscheid, toen de liefde hem naar Wenen lonkte. 

Dat vele verhuizen had hij niet van een vreemde. 
Zijn vader Aqil Hashem was een Palestijnse reporter voor de 
BBC in Jeruzalem en na zijn vlucht voor Radio Nederland 
Wereldomroep. Hij was daarnaast een voorvechter van de 
Pan-Arabische zaak. 
Zijn moeder maakte naam als violist en pianist bij grote 
orkesten als het Radio Filharmonisch Orkest. 
Vandaar dat Karim in mediastad Hilversum het licht zag, in 
1954, alwaar hij zich elk half jaar diende te melden bij de 
politie, want ook een baby kon kennelijk een gevaar vormen 
volgens de autoriteiten, als Palestijn dan.

Zo kreeg Mozes Salomon Vaz Dias, de media-tycoon 
met een grote mond, een herbeleving in de vorm van een 
openbaar kunstwerk onder de brug die zijn naam draagt. 
Een co-creatie van een halve Duitser en een halve Palestijn, 
tussen de kunst van beeldhouwer Mari Silvester Andriessen 
en architect Daniel Libeskind. 

Zoals Floor Wibaut niet moe wordt ons voor te houden: 

            'Er is maar één land: de aarde. 
             Er is maar één volk: de mensheid. 
             Er is maar één geloof: de liefde'

Jo vd Spek M2M
http://letterverz.nl

Na 40 jaar onthuld: het Wibautotisme onder buurtbrug 238
Op vrijdag 23 september wordt het gedicht Wibautotisme onder de Vaz Diasbrug met een herbeleving gevierd. 

Om 15.00 zullen dichter en vormgever onder begeleiding van een koor de brug open laten staan. Zodat iedereen het 
40-jarige gedicht zien kan. Daarna wordt er per boot vertrokken voor de vernissage in het Vrij Paleis om 17.00.

www.voordekunst.nl/projecten/13933-letterverzet-aktie-typografie-rond-80

Boekhandel Pantheon
Sint Antoniesbreestraat 132

 Foto: Jordy Rietbroek
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Tussen Amstel & Vijzel, 
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt, 
Munt & Weteringcircuit

 Geef vluchtelingen een dak boven hun hoofd, dan breekt het koninkrijk Gods aan.                                  Co van Melle

Amstelveldbuurt Binnenk

https://klassiekophetamstelveld.nl/
www.facebook.com/klassiekophetamstelveld

www.instagram.com/stichtingkoha/

Najaar 2022: vaststellen definitief ontwerp voor het 
Tweede Weteringplantsoen (inclusief speeltuin UJ Klaren, 
poffertjeskraam de Carrousel, beeld Moeder Aarde en het 
Van Randwijkmonument). 

Zie: www.amsterdam.nl/projecten/weteringpark

ant 99 Herfst 2022

Nog heel veel meer culinaire verrassingen in de Utrechtsestraatbuurt
In het vorige nummer van de Binnenkrant bejubelde Jules Houben onze 'culinaire hoofdstraat van Amsterdam' 
en zette twaalf buurtrestaurants in het zonneje. Daarmee doet hij echter vele andere prima eettenten te kort.
Daarom hierbij een smakelijke aanvulling ter inspiratie. 
Meat & Greek, Meghna, Golden Temple, Il Boccalino, ACE, Pata Negra, SLA, Sluizer, Alfonso, Ô Mai, 
Laffa, the Lebanise Sajeria, de Soepbar, Burgermeester, Colima, Bon Jour, Tomo Dachi, Tuju Maret, 
Ciao Bella, Ali, Soenda Kelapa, Tashi Deleg, Quartier Latin, Café-Brasserie van Leeuwen

Paul Spoek

KLASSIEK OP HET AMSTELVELD 
PRESENTEERT ‘BACK TO THE ROOTS’ & ‘THE WORLD CONNECTED’!
Klassiek op het Amstelveld is een vrij toegankelijk 
openlucht festival dat een podium biedt voor jong 
klassiek talent en de sterren van de toekomst. 
Wij brengen talenten vanuit de hele wereld samen en 
laten zien dat afkomst en leeftijd bij klassieke muziek 
geen rol mag spelen!
 
2 dagen lang kun je op het Amstelveld genieten van 
klassieke muziek, in een sfeer, net een beetje anders dan 
gewend: Bestel een drankje of iets te eten bij één van de 
foodtenten en zoek een plek op het Amstelveld welk bij je 
past! 

 Dichterbij het podium om aandachtig te luisteren of 
meer aan de rand in een iets informelere sfeer! Zo kunnen 
kinderen tijdens een speurtocht op zoek gaan naar een écht 
orkest of het muziekstuk ‘Het bosmeisje’ bezoeken – een 
verhaal van een moedig meisje dat haar thuis in het bos 
verlaat om de wereld van de klassieke muziek te ontdekken.

Op vrijdagavond klinkt de sprookjesachtige muziek 
van Tsjaikovski tijdens de Night of Romance en op 
zaterdagavond speelt niemand minder dan Anna Fedorova 
tijdens het Candlelight Concert.

Op dag 3 vindt het Open Podium plaats in de Amstelkerk.
Vrijdag 16 september

19.00 UUR | MASTERPIECES 
20.30 UUR | NIGHT OF ROMANCE

Zaterdag 17 september 
12.00 UUR | OP ZOEK NAAR EEN ORKEST 
13.00 UUR | HET BOSMEISJE 
14.30 UUR | SYMPHONIC SOUNDS 
16.00 UUR | SPOTLIGHT CONCERT 
17.00 UUR | BACK TO THE ROOTS 
19.00 UUR | THE WORLD CONNECTED
20.30 UUR | CANDLELIGHT CONCERT 
22.00 UUR | SONG FOR PEACE 

Zondag 18 september  
14.00 UUR | OPEN PODIUM

Bewoners opgelet! 
Corona-terrassen mogen misschien blijven!

In het coalitieakkoord van het College van B & W staat 
dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, ‘tenzij 
er sprake is van overlast’. In ons stadsdeel Centrum 
wordt besproken of dit voornemen uitvoerbaar is. 
Als er vergunningen worden verleend, zullen bewoners 
moeten aantonen dat er sprake is van overlast. Bewoners 
doen er verstandig aan een dossier op te bouwen.

Bewoners ondervinden vaak overlast van terrassen. 
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 
heeft een aantal bezwaren tegen terrassen in de openbare 
ruimte, vanwege het beschermd stadsgezicht, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de binnenstad. 
Het belang van bewoners is er één, maar er zijn meer 
belangen bij de afweging of een terras toegestaan moet 
worden of niet. Vaak telt alleen het belang van de exploitant,  
laat staan het publieke belang dat we de binnenstad mooi en 
toegankelijk willen houden. Vooral tegen terrassen langs het 
water en op de stoep pleiten diverse belangen. Voetgangers 
hebben er last van, je kan er nauwelijks nog langs. 

De grote toename van voetgangers, waarmee Amsterdam 
wordt geconfronteerd, betekent dat moet worden nagedacht 
over het scheppen van extra ruimte voor voetgangers in 
plaats van deze nog eens te beperken door het toestaan van 
extra terrassen. De ruimte voor bewoners en voetgangers 
wordt dus geprivatiseerd en vercommercialiseerd. Het is dus 
onterecht om alléén kijken of er sprake is van overlast.

De passage in het coalitieakkoord van GroenLinks, 
D66 en PvdA luidt: "We zorgen voor levendige buurten 
en openbare ruimten door waar het zonder overlast 
kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te 
zetten.” Dit is opmerkelijk, want het nieuwe College 
geeft daarmee voorrang aan het terrassenbeleid boven het 
voetgangersbeleid dat door het vorige bestuur was beloofd 
maar op de lange baan werd geschoven. 
Het beleidsvoornemen van de nieuwe bestuurscoalitie 
kan echter alleen worden gerealiseerd wanneer het 
terrassenbeleid wordt aangepast, omdat de meeste corona-
terrassen niet aan de huidige terrasregels voldoen. 
Een aanpassing van het terrassenbeleid zal in oktober 
plaatsvinden. 

Wij kregen de verzekering dat de al meerdere keren 
verlengde corona-terrassen op 31 oktober automatisch 
aflopen. Daarvoor is geen besluit nodig. 
Dat betekent dat exploitanten een aanvraag moeten indienen 
voor een vergunning van het terras daarna. 
De burgemeester heeft in een raadsbrief aangekondigd 
dat er dan een belangenafweging moet plaatsvinden. 
Dat betekent ook dat de aanvraag moet worden getoetst aan 
de dan geldende terrasregels - die op dat moment mogelijk 
al zijn aangepast. Het spreekt voor zich dat tegen een besluit 
een vergunning te verlenen, voor belanghebbenden bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden open staan. 
De VVAB verwacht in oktober een golf van procedures. 
Wat kunt u nu al doen? Het is van belang dat u kunt 
aantonen overlast te ondervinden van het terras. 
Het is dus belangrijk om daarover een dossier op te bouwen. 
Klagen heeft vaak geen zin, maar wel om later aan te tonen 
dat er sprake is van aanzienlijke overlast. 
Indien het komt tot een beroep zal de rechter een 
belangenafweging maken. Maak bijvoorbeeld een lijst van 
alle keren dat u overlast hebt ondervonden en de exploitant 
daarop hebt aangesproken. 

Het is absurd dat de bewijslast bij bewoners ligt, maar het 
is helaas niet anders omdat de overheid bij het verlenen van 
een terrasvergunning niet aan onze kant staat. Overigens, op 
een gemeentelijke website kunt u zien of er bij u in de buurt 
een ‘tijdelijk’ corona-terras is en wat de status daarvan is, 
maar pas op want de informatie klopt niet altijd. 
Zie: 

 www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/
tijdelijke-terrassen-kaart/

Het is daarom ook van belang dat u zich opgeeft voor het 
toezenden van overheidsbesluiten in uw directe omgeving. 
Zie: www.amsterdam.nl/nieuws/

kennisgevingen-bekendmakingen/

Walther Schoonenberg
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad VVAB

www.amsterdamsebinnenstad.nl 

Inspraak nieuw Stedelijk beleidskader 
horeca en terrassen

is verlengd t/m 13 oktober
Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen gaat 
gelden voor de hele stad. 
• Vooraf beoordelen wat de impact is op de omgeving.
• Ruimte voor nieuwe trends en ontwikkelingen.
• Betere afweging van kansen en knelpunten bij het starten 
van nieuwe of het aanpassen van bestaande horeca.
• Maatwerk voor bewoners en ondernemers
• Meer sturing gemeente op waar welke horeca zich vestigt.

Mail uw reactie naar:              horecabeleid@amsterdam.nl
Of per brief naar:                               Gemeente Amsterdam 
Directie Openbare Orde en Veiligheid, t.a.v. Elsbeth Boer

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Zet in uw brief altijd uw naam, adres en woonplaats en uw 
handtekening.
Het college van B&W bekijkt alle reacties en maakt een 
Nota van Beantwoording. Daarna stellen B&W het nieuwe 
beleidskader vast.

www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/
inspraak-nieuw-stedelijk-beleidskader/

CTvM 2022

De laatste avond in Thais restaurant Na Siam van Wang en Bart. Ze gingen met pensioen.We missen hen nu al.
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 12 september 19.30 -21.00 uur

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

Column: IN DE BUURT
 
Lise van de Kamp

Horizonvervuiling in het kwadraat 

De bewoners van de Keizersgracht en de Reguliersgracht realiseren zich 
dagelijks hoe bevoorrecht ze zijn om in dit mooie deel van ons cultureel 
erfgoed, vlakbij de Spiegelstraat te mogen wonen. De meeste van hen doen 
hun best om de leefomgeving nog mooier te maken met plantenbakken, 
geveltuintjes en gezellige bankjes. Dit tot groot plezier van de toeristen die 
de hele dag foto’s maken van dit fraaie Amsterdamse straatbeeld langs de 
grachten.

Groot was de verbazing bij de bewoners toen deze week plotsklaps een 
woud van knalgele waarschuwingsborden op de brug en langs de kades 
werd geplaatst. Met daarop de cryptische mededeling dat op 22 augustus 
de fietsen moeten zijn verwijderd omdat er een dag werkzaamheden of 
iets anders zal worden verricht. Op 22 augustus, over ruim drie weken. 
Al die weken mogen bewoners en bezoekers tegen deze horizonvervuiling 
in het kwadraat aankijken. Borden die zichzelf om de paar meter kennelijk 
moeten vermenigvuldigen om aan de wettelijke eisen te voldoen die recht 
geven op het openbreken van de fietssloten op 22 augustus. 

Beste gemeente, jullie hebben toch een goede juridische afdeling? Zijn deze 
juristen niet bij machte om hier iets op te verzinnen? Of is het misschien 
zo, dat dit noodzakelijk is voor de zoveelste filmopname in onze buurt en 

is hier wellicht een flinke bom duiten mee gemoeid? Immers moderne Van 
Moofs en sportfietsen horen niet thuis in historische filmopnames. Als 
bewoners weten we niet waarom dit is, maar verzetten we ons wel tegen 
deze wanstaltige oplossing voor een probleem van slechts één dag, over 
bijna een maand. Doe hier iets aan of laat ons op z’n minst weten waarom 
dit noodzakelijk is.

Nieuws uit de Nieuwe Vijzelcourant
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Waar is deze steen te zien?

Stop de ontgroening
Op wonderbaarlijke wijze weet de flora soms te 
overleven in onze stenen stadswoestijn op kadewand, 
straat en stoep ondanks peuken, blikjes en benzinelucht.

Behalve veel stadsgenoten genieten ook vlinder, bij, libelle, 
sprinkhaan en lieveheersbeestje volop van de stokroos, 
klaver, tuingeranium, herderstasje, sleutelbloem, wegebree, 
klaproos, teunisbloem, madelief en paardenbloem 

Helaas bezocht kort voor de Canal Parade een luidruchtige 
motor-maaier-man onze buurt om al dat schoons de nek om 
te draaien met achterlating van vuil, stof en haksel. 

Wie de eigen stoep kaal wenst, gaat gerust zijn/haar gang, 
Daar hoeft de gemeente echt geen energie/geld in te steken.

PS

Oplossing op pagina 16 onderaan / op z'n kop

Vrijdag 14 oktober, 19:00 uur Amstelkerk 
Pierre Pascal Bruneau in gesprek met Olivier Rolin 

(in het Frans)
Olivier Rolin is schrijver, essayist en filmmaker, Ecole Normale 
Supérieure, auteur van 16 romans en 9 'geografische verhalen'. 
Zijn werk werd in 2010 bekroond door de Académie Française die 
hem de Grand Prix de littérature Paul-Morand toekende, Olivier 
Rolin is een rebel, een liefhebber van reizen en in het bijzonder van 
reizen naar het verre Rusland, waaraan hij verschillende boeken, 
romans en verhalen heeft gewijd. Toen Olivier Rolin verhuisde,  
moest hij zijn enorme bibliotheek sorteren en in dozen doen. 

Elk boek, elk voorwerp, roept herinneringen op aan verhalen en 
ervaringen die vaak buitengewoon zijn. Dat is het onderwerp van 
zijn nieuwste boek, 'Vider les lieux', dat niet alleen een revolutie 
in de biografiekunst teweegbrengt, maar ons ook meeneemt 
op een reis rond de wereld, voor bijzondere ontmoetingen met 
buitengewone mensen.

18:45 Deuren open, 20.20 Boekenverkoop en signeersessie  

Reserveer via: 
www.eventbrite.ca/e/

billets-entretien-avec-olivier-rolin-384184555347

Zondag 16 oktober, 14:00, FilmHallen, Parisienzaal
 - " Solovki, la bibliothèque disparue "  - 
een film van Olivier Rolin en Elisabeth Kapnist

In 2013 reisde Olivier Rolin naar het eiland Solovki aan de oevers 
van de Witte Zee, om de oude strafgevangenis te onderzoeken die 
in de jaren 1920 op het eiland Solovki werd gevestigd. 
Vreemd genoeg werd, terwijl de omstandigheden van 
gevangenschap erbarmelijk waren, er een bibliotheek voor de 
gedeporteerden opgezet: meer dan 30.000 boeken, waaronder 2.000 
in vreemde talen, werken van de grootste Russische, Franse en 
Duitse auteurs. Toen het kamp in 1937 werd gesloten (tussen 1920 
en 1937 werden 800.000 gevangenen vastgehouden in de Solovki-
gevangenis), verdween de bibliotheek. 
Wat is er met de Solovki bibliotheek gebeurd? Wat is er met de 
boeken gebeurd? Werden ze verbrand of naar een andere plaats 
overgebracht? Olivier Rolin leidt het onderzoek en gaat op zoek 
naar de vermiste Solovki bibliotheek.
De vertoning wordt voorafgegaan door een kort interview met 
Olivier Rolin door Pierre-Pascal Bruneau, van de Franse 
boekhandel Le Temps Retrouvé. Na de vertoning zal Olivier Rolin 
vragen van het publiek beantwoorden.

13:45 Deuren open, 14.00 Gesprek (in het Frans)
14.30 Film (zonder ondertiteling), 15.20 Vraag & Antwoord

Kaarten kunnen worden gereserveerd via:
https://filmhallen.nl/informatie/kaartverkoop/

 Het Franse Film Festival Tapis Rouge 
keert terug naar de Filmhallen  voor de vierde editie

van 10 tot en met 15 november. 

Onder de in totaal 20 films zijn veel Nederlandse premières en 
exclusieve screenings van films 

die in Nederland geen bioscooprelease krijgen.

Kijk voor uitgebreide informatie en kaartverkoop op: 
www.tapisrougefransfilmfestival.nl

Egon Adel speelt Alle zaterdagen in september
Poppenkast op het Rembrandtplein tussen 14 - 15 uur

Pottebakkerij De Walvis sluit de deuren. De laatste kans 
voor bezoek of aankoop is op 10,11, 17 en 18 september 
tussen 12 en 17 uur. Nieuwe Looiersstraat 76,

www.pottenbakkerijdewalvis.nl

Seinvlaggen Code Rood (evenement) en Code Geel (wegwezen)

Kunst op het Frederiksplein

Graag een herfst zonder bladblazers
Damp&fijnstof in long + lawaai in oor = ongezonde stress 

Deze hete droge zomer was de luchtkwaliteit abominaal 
in de buurt van borstelwagens en bouwactiviteiten. 
Daags na het Pride feest werd de achtergelaten zooi op 
het Amstelveld met bladblazer-geweld verdreven. Arme 
werklieden (ARBO) en omwonenden (zaten al aan hun tax).
Gebruik toch gewone bezems of desnoods de waterspuit!

Vorige herfst was het Frederiksplein langdurig 
onbegaanbaar vanwege de gemotoriseerde strijd tegen 
gevallen blaadjes. Een beetje normaal hoveniersbedrijf 
veegt alleen de blaadjes op de paden bijeen tot (compost)
hopen na verwijdering van plastic en ander vuil. 

Nog triester was het aan sommige grachten waar behalve 
blad ook zwerfvuil, zand en aarde de plomp in werd 
geblazen. Ach ja, en dan klagen over de waterkwaliteit!

 PS

 Florerend en schoon (peukvrij)       Zinloos geveld

Het belang van stiltebeleving 
7 september 10 tot 16 uur

Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort
https://nsg.nl/nl/landelijke_inspiratie_dag_-_stilte

Brandalarm, sirene, drilboor, bladblazer, 
straaljager, knalpot, rolkoffer, warmtepomp, 
airco, motorfiets, kettingzaag, glasbak, 
toeter, afzuig, generator, koeling, 
luidspreker, techno-festival, geschreeuw, 
heien, donder, slijpschijf, krolse kat, 
vuurwerk, schuurmachine, ruzie 

Uit klachten en petities van bewoners was al eerder gebleken dat 
verkeer op o.a. de Valkenburgerstraat en Weesperstraat voor veel 
geluidsoverlast zorgt. Bij stoplichten rijden auto’s en motoren soms 
hard weg met hoge toerentallen. In het Actieplan Geluid staat dat 
de 4 grote steden gaan zoeken naar innovatieve oplossingen om 
excessief geluid van motoren (en auto’s) te beperken. 

www.oudestadt.nl/nachtrust/ 
www.oudestadt.nl/motorlawaai-2/
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In het Centrum zijn er 4 PLusPunten als 
onderdeel van het Buurtteam Amsterdam. 
Het PlusPunt is een wekelijks spreekuur waar 
bewoners terecht kunnen met vragen over 
brieven of hulp nodig hebben bij het invullen 
van formulieren, aanvraag van DIGID, vragen 
over zorgverzekering of andere hulp. 

Op dit moment zoeken we mensen die ons 
hierbij willen helpen. Als vrijwilliger in ons 
inloopspreekuur luister je, ondersteun je en denk 

je mee. We zoeken mensen die het leuk vinden 
verschillende mensen te ontmoeten en te helpen, 
beschikken over goede computervaardigheden, 
geduldig en accuraat zijn en goed op de hoogte 
zijn van maatschappelijke ontwikkelingen.  

Voor aanmelden en of informatie kunt u contact 
opnemen met de vrijwilligerscoördinator 
Natasja Boons, tel 06 82150118 of per email 
natasjaboons@buurtteamamsterdamcentrum.nl

Op zoek naar vrijwilligers met sociaal hart 

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

Iedere eerste woensdagavond van de maand met verschillende gasten die vertellen 
over de diverse aspecten van dementie. Voor mensen met dementie en hun naasten en 
iedereen die meer wil weten over het onderwerp.

Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69
Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 - 21.30 uur
www.alzheimer-nederland.nl/regios/alzheimer-cafe



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

Zie voor de overige activiteiten 
onze website www.tweedeuitleg.nl

Vast weekprogramma Tweede Uitleg 
najaar 2022

MAANDAG
Fitgym Van 10.00 tot 10.45 uur of van 11.00 tot 11.45 uur
Onder leiding van Lia Corvers leren 55-plussers spieren en 
gewrichten soepel te maken en te houden,
Start: 5 september. Er is een wachtlijst!
Kosten: € 6,50 per maand + € 1,50 per keer inclusief thee of koffie

Yoga Van 16.30 tot 17.30 uur
Onder leiding van Nell Berger. Een cursus van 10 weken.
Kosten: 10 lessen € 90,00

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.
Bij droog weer op het Amstelveld. Er is nog plaats!
Kosten: € 6,50 per maand + € 1,50 per keer inclusief thee en/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. Reserveren noodzakelijk!
Kosten: € 3,00 per keer inclusief thee en/of koffie

WOENSDAG
Duitse literatuur Van 11.00 tot 13.00 uur
Onder begeleiding van Harald Kunst.
Start:nog onbekend. Maximaal 9 personen.
Kosten: € 20,00 per blok van 10 aansluitende woensdagen 
inclusief thee of koffie.

Film 14.30 uur 14 en 21 september. 
Vervolgens eerste en derde woensdag van de maand.
Maximaal 15 personen. Reserveren noodzakelijk!
Toegang: € 3,00 inclusief thee of koffie

Lezing 14.30 uur 7 en 28 september. 
Vervolgens 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 verder gevorderd. 
Het doel is leren makkelijker met deze mooie taal om te gaan.
Maximaal 9 personen. Reserveren wordt aangeraden!
Kosten: €1,50 per keer inclusief thee en/of koffie.

DONDERDAG
Socratische Dialoog Van 10.30 tot 12.00 uur
Onder begeleiding van Roelof Langman.
Start: 1 september.  Maximaal 9 personen.
Kosten: € 14 per blok van 7 donderdagen inclusief thee of koffie.

Eettafel (eerste en derde donderdag van de maand)
Van 17.45 tot 19.30 uur (we hanteren een wachtlijst)
Een gezamenlijk maal voor buurtbewoners. Vrijwilligers koken.
Maximaal 20 personen. 
Kosten dankzij subsidie slechts € 4,50 per keer.

VRIJDAG
Bridge-inloop Van 10.30 tot 12.00 uur
Spelletjes van dinsdag worden nagespeeld en toegelicht.
Maximaal 12 personen. Reserveren noodzakelijk!
Kosten: € 2,00 per keer inclusief thee of koffie
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Stoppen met roken is lastig. 
Onder begeleiding is het veel succesvoller dan 
als je zelfstandig stopt. Daarnaast is dit veel 
leuker en ook nog eens gratis. Deelname aan 
Rookvrij en Fitter wordt vergoed door bijna 
alle zorgverzekeraars (met uitzondering van 
DSW). Je betaald ook geen eigen risico. 
Dus waar wacht je nog op?

Meld ja aan voor het Rookvrij en Fitter 
programma. Een uniek stoppen-met-roken 
programma waarbij we bewegen en je algehele 
lifestyle als basis gebruiken om voor altijd van 
de sigaretten af te blijven en gezonder, fitter en 
vitaler te worden.

In Amsterdam kun je terecht bij stoppen-met-
roken coach Jolanda Hogenbirk. 
Zij biedt individuele en groepsbijeenkomsten 
aan op diverse locaties in Amsterdam.

Jolanda is een energieke coach die snel tot 
de kern kan komen. Positief, betrokken en 
actiegericht. Naast stoppen met roken coach is 
Jolanda ook wandelcoach bij MindWalker. 
Al wandelend in de natuur helpt ze mensen van 
hun stress gerelateerde klachten af.

Ook tijdens het stoppen-met-roken proces kan 
wandelen veel voor je betekenen aangezien 
het veel voordelen heeft. Zo helpt het bijv. 
om fysiek en mentaal vitaler te worden, stress 
te verminderen, je creativiteit te prikkelen, je 
zelfvertrouwen een boost te geven en het zorgt 
ervoor dat je beter slaapt. 

Jolanda helpt je graag om te ontdekken wat voor 
jou nodig is om rookvrij door het leven te gaan 
met kennis, inzicht en beweging.

Aanmelden en meer informatie: 
www.rookvrijenfitter.nl

Stop in oktober 
(GRATIS) met roken!

Oktober = Stoptober.

GGD Amsterdam wil zoveel mogelijk mensen de kans 
geven om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Daarom gaan we de wijken in met mobiele prikteams. 

U kunt hier tussen 13.00-17.30 uur zonder afspraak binnenlopen 
voor uw 1e of 2e prik en voor de booster en de herhaalprik.

Check of u in aanmerking komt voor een herhaalprik.
Ook welkom als u vragen heeft

vr    2 september De Witte Boei, Wittenburgerstraat 201
wo  7 september Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123
wo 14 september Het Claverhuis, Elandsgracht 70
wo 21 september  Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123
wo 28 september De Witte Boei, Wittenburgerstraat 201
wo   5 oktober Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123
wo 12 oktober Het Claverhuis, Elandsgracht 70
di   25 oktober De Witte Boei, Wittenburgerstraat 201

www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/
wijkgericht-vaccineren/
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Doe dingen die anderen niet doen.                                  Co van Melle

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

Leidse/Wetering Binnenk ant 99 Herfst 2022

Wijkcentrum d’ Oude Stadt
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. 

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.

Wel vooraf reserveren via email 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/

donderdag 8 september 20:00 - 22:00 
2 winnende filmpjes ABFF 2021:
“Het Jordaangevoel” en “Geen hond in de stad"

 zaterdag 24 september 12:00 - 16:00
Drie korte kunstwandelingen door de buurt
Starttijden: 12, 13 en 14 uur.

donderdag 29 september 18:45 - 22:00
ABFF-Lab | Filmworkshop

dinsdag 4 oktober 14.00-17.00 
Dierendag. Kom langs met uw huisdier en laat u samen 
fotograferen bij een drankje, brokje of hapje en doe mee 
plannen bedenken (bijv. strandstroken langs de stoepen?) 
voor meer diervriendelijkheid in de openbare ruimte.

donderdag 13 oktober 20:00 - 22:30
Documentaire over Dokter Co van Melle, door Lysander 
Wiering. De tachtigjarige dokter Co doorkruist op zijn fiets 
Amsterdam en bezoekt vluchtelingen in vervallen garages en 
leegstaande gebouwen. Ze verblijven hier illegaal en komen 
niet in aanmerking voor professionele, medische bijstand. 

Dokter Co verpleegt hen en luistert naar hun verhalen. Ze 
leven in erbarmelijke omstandigheden. Wat drijft de dokter 
om het onvoorwaardelijk voor hen op te nemen? 
Na afloop is er een kort vraag-antwoord gesprek met Dokter 
Co en Lysander Wiering Co van Melle tekent en schildert 

www.oudestadt.nl/expositie-co-van-melle
www.eye-to-eye.org/artists/co-van-melle/

en hij verwoordt het leven in duidelijke taal:
Zie de bovenlijnen van deze krant op pagina 5-7 en 10-16.

donderdag 27 oktober 20.00 - 22.00
Waarom een testament of een stichting?
Een verzameling, kunstwerken van een vriend, je eigen  
levenslijn. Notaris Maarten Meijer vertelt over deze zaken 
en er kunnen ook vragen gesteld worden.

donderdag 10 november 20.00-22.00 
Films over o.a. het Begijnhof en de Nieuwmarkt

donderdag 24 november 20.00 -22.30 
Thema 'Wonen' met Lous Vinken, oud ambtenaar 
Woningzaken

Kleur*Plaats in de Oude Stadt

Hoek Spiegelgracht/Lijnbaansgracht

De straten van Istanbul
’s Ochtends vroeg is het heerlijk wandelen in 
Amsterdam, ook buiten het Centrum. Vooral zaterdag en 
zondag heerst er een ongewone rust langduriger dan op 
doordeweekse dagen. En Amsterdam is redelijk schoon. 
De mensen van de vuilniswagens, de veegwagens en de 
sproeiwagen doen hun werk. Bovendien zijn er inmiddels 
een paar honderd Amsterdammers die als 'containeradoptant' 
veel papier- en glascontainers in hun buurt in de gaten 
houden. Mooier kunnen wij het niet maken. 

Af en toe bevind ik mij in Istanbul, een stad van minstens 
zestien miljoen mensen. En de straten van die stad zijn 
altijs schoon, niet redelijk schoon, nee volkomen schoon. 

Onlangs werd ik mij daarvan bewust, zomaar opeens, zonder 
bijzondere aanleiding. Maar het contrast tussen Amsterdam 
en Istanbul is wel bijzonder groot. Hoe krijgt de gemeente 
Istanbul dat voor elkaar? Zijn hun burgers netter? Zijn er 
meer restafvalcontainers, veeg- en sproeiwagens? Worden 
de (sporadische) afvalbakken vaker geleegd? Geen idee. 

Wel zichtbaar op straat zijn de individuele 'veegmannetjes'. 
Zij werken de trottoirs af met als gereedschap een veger en 
een lange stok waaraan een bak is bevestigd, gemaakt van de 
helft van een olijfolieblik. Daarin verdwijnen de papiertjes, 
de peuken en alle andere ongerechtigheden. 

Zou dat het geheim zijn van Istanbul? In Amsterdam zie je 
regelmatig overvolle afvalbakken waar het publiek zijn afval 
dan maar naast deponeert, ja de goede wil is er.
Amsterdam heeft ongeveer 850.000 inwoners, Istanbul 
zestien miljoen. Is een werkbezoek aan de stad langs de 
Bosporus een goed idee?

J. Groenestein 

De jaarlijkse chocoladeletter actie van Rotaract 
Amsterdam is weer van start! Deze chocoladeletters zijn 
niet alleen bijzonder omdat ze gemaakt zijn van de beste, 
eerlijke chocola van Urban Cacao, maar vooral omdat de 
opbrengst van iedere letter naar een goed doel gaat.

Rotaract Amsterdam is de serviceclub van gelijkgestemde 
jongeren vanaf 20 jaar, werkend en/of studerend in 
Amsterdam, die zich actief inzetten voor de maatschappij en 
persoonlijke ontwikkeling. 

De opbrengst van elke chocoladeletter gaat naar een van 
onze maatschappelijke projecten. 
Dit jaar is dat o.a. een gezellige dag uit voor eenzame 
ouderen, en een gave excursie voor een aantal kinderen 
zodat ze voor een dag hun zorgen kunnen vergeten.

Dus wil jij jezelf of je collega’s trakteren op iets lekkers én 
goeds? Bestel dan nu je favoriete letters via onze website: 

https://rotaractamsterdam.nl/

Lijkt het je leuk om een vergadering bij te wonen of lid te 
worden van Rotaract Amsterdam? Je bent altijd welkom! 
We vergaderen één keer per maand bij Het Wijkcentrum 
d'Oude Stadt. Stuur hiervoor een mailtje naar 

bestuur@rotaractamsterdam.nl

Expositie
Deze herfst  Dierbare objecten 
Schilderijen van mw E.K. Tuinstra

Zij schilderde voor haar plezier, voor binding met de natuur, 
en contact hierover met anderen.
Ze leerde een manier van kijken, vooral naar het licht.

elke dinsdag 14.00 - 17.00
Tijd is Kunst: Kleurrijke taal en tijd uitwisselingen die 
blikken verruimen en intermenselijkheid bevorderen: Zet 
onze verschillen in beweging voor begrip en vrolijkheid.

elke derde dinsdag (sept, okt, nov.) 20.00 uur 
(na Franse Conversatie les van Myriam Bouzid) 
Tijd voor grensverleggers zoals: 
- Steven Russell (BareFootDoctorWorld.com) 
- Bracha Goldsmith (astrologe) 
- Marshall Rosenberg (effectieve communicatie) 
- de Autiot (cosmische inteligentie) 
- Ons Brein als Notenkraker: (www.transitieweb.nl/
boekbespreking/een-boek-dat-iedereen-moet-lezen/) 
- Mireille Mettes (9 stappen van www.MirMethode.nl). 

Afronden met een lied en gedicht.

Doe Dan in de Oude Stadt
Kerkstraat 123

Chocoladeletter Actie
van Rotaract
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Rouw
ontwricht mij
raak mij
kort en diep
zodat ik
in afnemend verdriet
geen kind
meer zal zijn.

Zwart
klaart
het heden
de toekomst
waar licht stroomt
en ramen
opengaan.

( Wezen )

Erica Lastdrager

voor JS

Soms moet je slimmer zijn dan een slang, en soms naïever dan een duif.                                  Co van Melle

Binnenk

PARADISO kocht het naastgelegen landje voor € 3,5 miljoen. 
De gedroomde renovatie, verbouwing en nieuwbouw worden 

geschat op zo'n € 30 miljoen.       Wie helpt een handje?

https://www.100jaarparadiso.nl/support

ant 99 Herfst 2022

Laagdrempeliger door vernieuwde website 
We hebben inmiddels wat ervaring  met de vernieuwde Website: 
de betrokkenheid van Noorderbuurt en Den Texbuurt, vanaf het begin 
onderdeel van het stadsdorp (de 'plus' van 'Weteringplus'), zijn nu beter 
geprofileerd. Onze activiteiten en hoe daaraan deel te nemen staan er 
duidelijker op en inschrijving daarvoor is laagdrempeliger; er is een 
rubriek speciaal gezicht op expats: een groeiende nieuwe populatie in het 
stadsdorp. Probeer de website www.stadsdorpweteringplus.nl eens uit.

Digitale vaardigheden. slimme oplossingen?
En dan sta je plots op perron Arnhem, nergens NS personeel te bekennen en 
er staat op de borden: “De trein rijdt niet: Kijk in de app”… Digitalisering, 
je ontkomt er niet meer aan. Onze stadsdorpers vormen op dit thema een 
breed tableau: van rasechte knoppen-vrezers tot voldragen experts. 
Willen wij training aanbieden, dat zal dat maatwerk moeten zijn. 
En dat doen we in onze nieuwe ronde trainingen voor het gebruik van iPad/
en iPhone. De eerste training is nieuw met ruime aandacht voor diastarters: 
buurtgenoten die weinig of geen ervaring hebben met computers. Tweede is 
meerdaags gebruik iPad iPhone met inspiratie- bijeenkomen om wensen en 
mogelijkheden nader te verkennen. Ook hier geldt inschrijven: het kan nog. 

Wooncirkels: kastje..muur.. kastje?
Op 16 september wordt de bijeenkomst gehouden over 'Wooncirkels'. 
Een 'Wooncirkel' is een keten van voorzieningen in een buurt of wijk die 
ertoe bijdragen dat bewoners langer thuis kunnen blijven wonen. Korte 
lijnen, slimme vaak digitale (zie ons cursusaanbod! ) oplossingen samen 
met betrokken bewoners maken dat de Wooncirkel een mooi antwoord 
vormt op de toenemende capaciteitstekorten in de zorg en ondersteuning. 
De heer Gerard van der Wel, Strategisch Adviseur Maatschappelijk 
Vastgoed van de Gemeente Rotteam is te gast om te schetsen hoe de 
gemeente Rotterdam dit aanpakt. Tijdens de bijeenkomst wordt er 
gezamenlijk verkend op elke manier zo’n keten in en om ons Stadsdorp 
gestalte zou kunnen krijgen. Inschrijven kan nog.

Doe mee met onze activiteiten!  Inschrijven kan via de website 
www.stadsdorpweteringplus.nl

of bel 020-7371427

UITNODIGING
Cocktails en kruidige borrelhapjes

Zaterdag 24 september van 15:00 tot 17:00 uur 
in de Kruidenpluktuin van de Weteringbuurt 
(Eerste Weteringplantsoen)

Na twee Coronajaren, houden we weer een gezellige 
buurtborrel. Op deze middag kunt u:

• kruidencocktails (alcoholvrij) creëren 
• kruidige dips samenstellen
• kruiden- en knoflookboter maken 
• kennismaken en kletsen met de buren
• kruiden plukken en meenemen
• uw vragen over kruiden stellen

Samen maken en samen eten. 
Iedereen, ook kinderen, zijn van harte welkom.
Alles is gratis. We hopen u allen op 24 september te zien! 

Wetering Groen
www.facebook.com/Wetering-Groen

De kruidenpluktuin, gelegen in het Eerste 
Weteringplantsoen, is openbaar. Zij werd acht jaar 
geleden aangelegd in de vorm van een iepenblad en 
omgeven door een haag ter bescherming. 
Sinds die tijd wordt de tuin onderhouden door en voor 
bewoners van de buurt. 

De tuin is overdag altijd open en toegankelijk via de 
rozenboog naast het Kommiesenhuisje. 
Iedereen is welkom, Alleen honden moeten even buiten 
blijven tijdens uw bezoek. U kunt hier rustig zitten, 
rondlopen en plukken voor eigen gebruik.

Meer dan 100 biologische kruiden zijn verdeeld over 
zeven bedden: inheemse kruiden, geneeskrachtige 
kruiden, mediterrane kruiden, exotische kruiden, munt- en 
lookgewassen, en eetbare wilde planten. 
De namen kunt u lezen op de labels.

Buurtbewoners werken in de tuin iedere vrijdagmiddag 
tussen 16:00 en 19:00 uur.

Als u wilt helpen, heel graag! Er is veel te doen aan 
wieden, planten, plukken, zaaien, water geven....

Wilt u alleen kijken of iets weten over de kruiden of gewoon 
een kopje thee drinken, kom dan langs op vrijdagmiddag. 

Wij hopen dat u zult genieten van deze rustige plek in het 
drukke centrum.

Wetering Groen
https://nl-nl.facebook.com/Wetering-Groen 

weteringgroen@gmail.com

Stadsdorp Weteringplus: 
inspirerend najaar!

Initiatiefnemers, stadsmakers, bewonersgroepen 
en betrokken ambtenaren: iedereen is welkom! 

Allemaal dragen we bij aan een nog mooier Amsterdam. 
Tijd om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. 

Voor aanmelden mail: initiatievenbureau@amsterdam.nl
of meer informatie         https://wijamsterdam.nl/werk-mee

Heeft jouw initiatief een steuntje in de rug nodig? Wil je weten hoe 
buurtrechten werken? Heb je een goed idee voor de buurt, maar 

weet je niet waar te beginnen? 
Je kunt terecht bij het Initiatievenbureau!

Bij het Initiatievenbureau werken burgers samen met ambtenaren 
aan het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijk initiatief. 

In de vorm van subsidie, support en kennissessies.

https://wijamsterdam.nl/initiatievenbureau

Grote-Wij Amsterdam-Initiatievendag 
donderdag 15 september  17.00-21.00 uur

Ru Paré Community, 
Chris Lebeaustraat 4 (Nieuw-West).

Bourbon Street Blues Club
Leidesekruisstraat 6-8

Vóór 22.00 uur een oase van rust.
Maar even later vol klanken & klinkende klanten

De Kring 100 jaar
Kleine-Gartmanplantsoen 7-9

Wil je ze feliciteren op 7 oktober vanaf 17.00 uur:
Meld je aan op: www.dekring.nl/agenda/buurtborrel

Tekening: Typex 2022
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In september weer ABFF-lab
In het najaar organiseert ABFF vijf filmworkshops op 
verschillende locaties in de stad. Net als vorig jaar ook 
in d’Oude Stadt op 29 september en 1 oktober 18.45-
14.00 uur voor bewoners die hun buurt-activiteiten willen 
ondersteunen met film, een leuke, leerzame en creatieve 
tweedaagse filmworkshop. 
Zowel voor jongeren als voor ouderen. 

Ben jij er klaar voor om te leren om jouw eigen filmpje te 
maken? Of heb je al de basiskennis om een film te maken en 
heb je nog wat coaching nodig? Neem deel aan de leerzame 
en creatieve mediaworkshop voor Amsterdammers die 
interesse hebben om buurtfilms te maken. 
Schrijf je in per email: abffaanmelden@gmail.com  
Kosten: 25 euro met OBA-pas ( 50 euro zonder OBA-pas)

Buurtfestival in december
Op 10 december in de OBA Oosterdok wordt dit jaar 
afgesloten met het ABBF festival. (5 euro)
Ben je filmer? Wil je graag je werk presenteren aan een 
groter publiek? Wij nodigen jou van harte uit om ons 
jouw filmproductie op te sturen. We accepteren korte 
en gemiddelde lengtes van documentaires, speelfilms, 
reportages of avonturenfilms van maximaal 30 minuten. 
Jaargang 2020, maar liefst 2021/22!
Mail je film t/m 30 september naar: 

abffaanmelden@gmail.com

Deadline film inleveren voor ABFF-Lab deelnemers. 
20 oktober

Meer info:
www.abff.nl

www.facebook.com/abffnl/

Leesclubs in Amsterdam zoeken nieuwe leden
Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. 

Je bekijkt een boek met andere ogen, ontdekt nieuwe 
dingen en ontmoet leuke mensen. 

Leesgroep Engels Amsterdam E7
Hebt u zin om na de zomer meer Engelse literatuur te lezen en deze 
boeken ook in het Engels te bespreken met mensen met dezelfde 
interesse? Er zijn plaatsen vrij in leesclub E7. 
Dag en tijd worden onderling afgesproken, afhankelijk van de 
beschikbaarheid van bibliotheekruimte. 
Gelezen worden bekroonde boeken en klassiekers zoals The 
Fortnight in September uit 1931. De boekenkeuze wordt 
gezamenlijk gemaakt. 

Voor meer info mail Ans Ferwerda a8ferwerda@planet.nl

Leesclub De Pijp
Deze groep leest Nederlandse en vertaalde literatuur en komt op 
dinsdagochtenden bijeen in de OBA Amstel CC. 
Komend seizoen worden de volgende boeken gelezen aan de hand 
van leeswijzers met discussievragen: Verzonken stad door Marta 
Barone, De terugkeer door Esther Gerritsen,  De hemel is altijd 
paars door Sholeh Rezazadeh, Herkomst door Sasja Stanisjic, 
Shuggie Bain door Douglas Stuart, Aleksandra door Lisa  Weeda, 
De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven van Franz Joseph 
Harbour door Catharina Th. Bakker.

Mail Sabine Goedmakers sabinegoedmakers49@gmail.com 

Leesgroep filosofie Amsterdam Fil3
Deze groep komt 4 x bijeen, op zaterdagochtend, in Café 
Restaurant Wildschut aan het Roelof Hartplein 1-3. 
Gelezen en besproken worden o.a. Doodgewone vrienden en 
Nietzsche door Paul van Tongeren, De kunst van het oud worden 
van Cicero, Vriend & Vijand door Arnon Grunberg.

Voor meer info mail Margit Verbeek margitverbeek@ziggo.nl

Alle leesclubs maken gebruik van de door deskundigen 
samengestelde boekenlijsten van de landelijke organisatie Senia. 

Zie www.senia.nl voor meer informatie. 

Amsterdamse Spinoza Kring
20 november, de jaarlijks terugkerende Spinozadag, 
met dit keer het thema Vrijheid.
Annelien de Dijn, Abram de Swaan en Yoram Stein 
hebben zich alvast bereid verklaard op deze dag te willen 
spreken en hun gedachten hierover te delen.
Meer info volgt na de zomer via de nieuwsbrief van de 
Amsterdamse Spinoza Kring en op de website.
-----
Verder is de Spinoza Kring op zoek naar vrijwilligers.
Met name 1 of 2 mensen die de cursuscoördinatie op 
zich zouden willen nemen en Spinoza liefhebbers die in de 
'Spinozaloge' in de OBA (Oosterdok) een dagdeel aanwezig 
willen zijn om evt bezoekers informatie te verstrekken.
Heeft u belangstelling en voor meer info mail dan naar 
Johan de Jong: jofreddejong@gmail.com
-----
Vanaf 8 september starten er weer cursussen.
O.a. de jaarlijks terugkerende introductie cursus van 5 
avonden of middagen en cursussen met wisselende thema's 
gekoppeld aan t gedachtegoed van Spinoza.
Op dit moment staan op de agenda 'Spinoza en vrijheid' en 
'Spinoza en kunst'.

Voor aanmelding/info raadpleeg de website van de ASK en/
of geef u op voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte 
van het aanbod.

www.amsterdamsespinozakring.nl
www.spinozadag.nl

info@amsterdamsespinozakring.nl

Programma 4 september 13.00-17.00 u

*RANSDORP*
  1. WATERLAND HARMONIE        13.00 u – 15.00 u
  2. SON NUEVOS (Cubaanse muziek)       15.00 u – 17.00 u

*SCHELLINGWOUDE*
1. HARMONIE TUINDORP OOSTZAAN 13.00  u– 15.00 u
2. FANFARE TOETERS en BELLEN         15.00  u– 17.00 u

*DURGERDAM*
  1. NIEUWE BUREN        13.00 u – 15.00 u
  2. AUMC BIGBAND        15.00 u – 17.00 u

De muzikanten blijven op hun plaats en het publiek kan 
zich verplaatsen van Schellingwoude naar Durgerdam, 
naar Ransdorp of omgekeerd, bij voorkeur per fiets.

De ambitie van de 
Stichting Muziekkapellen is 
onder het motto 
‘blaas de muziekkapel nieuw 
leven in’ deze muziekcultuur 
in de openbare ruimte onder 
de aandacht te houden in de 
muziekkiosken in Amsterdam 
en omgeving. 

Sinds 2011 organiseert de Stichting jaarlijks optredens in de 
3 identieke muziekpaviljoens in waterland.
Rond 1923 zijn er 4 gebouwd door werkloze 
scheepsbouwers, tevens leden van de plaatselijke fanfare. 
Het materiaal voor dit werkgelegenheidsplan stond o.l.v. de 
Ransdorpse timmerman Cornelis Schreuder en kwam van 
de gemeente Amsterdam, die deze dorpen had geannexeerd. 
De muziektent in Zunderdorp is afgebroken, de andere 3 
zijn van de sloophamer gered en zijn erkend monument.

Rogeria Burgers: rogbur@upcmail.nl

www.muziekkapellen.nl 

 CTvM 1982

MUZIEK IN DE WATERLANDSE MUZIEKKAPELLEN 

ZONDAG 4 september
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 18) 

We zien het steeds meer gebeuren dat winkelpuien worden teruggebracht in 
hun oorspronkelijke staat. Zowel particuliere eigenaren van winkels, als een 
restaurerende instelling zoals Stadsherstel Amsterdam N.V., nemen in toenemende 
mate initiatieven hierin.

Veel houten onderpuien zijn in de loop der jaren ‘vernegentiende-‘ of vertwintigste-
eeuwst’. Soms is maar een deel van de pui, zoals de omlijsting bewaard gebleven. 
Meestal zijn de originele details verdwenen achter lelijke lichtbakken, kunststof platen, 
een rolluik, reclames of zonwering.

Inmiddels is de klant de charme van historische details gaan waarderen en de gemeente 
heeft besloten dit jaar weer subsidie te verstrekken om historische winkelpuien in de 
stad in ere te herstellen. Niet alle middenstanders zullen er gevoelig voor zijn, maar een 
steuntje in de rug van de overheid zou wel eens kunnen helpen en gelukkig is er ook geld 
beschikbaar voor onderzoek.  
Per winkel bedraagt het subsidiebedrag maximaal 20.000 euro.

Nog niet zo lang geleden hadden middenstanders maar ook de overheid nauwelijks 
aandacht voor de oorspronkelijkheid van een winkelpui, laat staan van het interieur. 
Er werd met gemak een compleet historisch interieur uit geramd. 
Een pijnlijk voorbeeld is nog steeds het unieke interieur van drogisterij Cleban aan 
Heiligeweg 42 dat in 2008 verdween. De sloop had illegaal plaatsgevonden en Bureau 
Monumenten & Archeologie wist van niets. Kort daarop werden delen van het interieur bij 
een handelaar op de Leliegracht te koop aangeboden. 

Het incident bij Cleban heeft het stadsdeel wakker geschud. Maar de belofte van het 
stadsdeel om een interieurwacht op te zetten lijkt niet van de grond te zijn gekomen. 
Het probleem met historische winkelinterieurs is dat er nog niet veel is geregeld en 
ambtenaren lopen vaak achter de feiten aan.
Intussen zijn historische interieurs van winkels in de binnenstad goed in kaart gebracht. 
Het zijn er ongeveer veertig.

Een mooi voorbeeld van historische winkelpuien 
zijn de vroeg-19e-eeuwse winkelpuien van Kalverstraat 35 en 37.

Een belangrijk interieur dat zeker behouden moet blijven, is het uit het einde 
van de achttiende eeuw stammende interieur van de firma Jacob Hooy, gelegen 
aan de Kloveniersburgwal 10-12. Dit pand kwam in bezit van de Nederlandse 
Beleggingsmaatschappij (NBM), die de huurder Jacob Hooy terstond de huur had 
opgezegd. Gelukkig hebben de eigenaren van Jacob Hooy, Rik en Arne Oldenboom, 
het er niet bij laten zitten en hebben zich met hand en tand verzet, gesteund door 
vele erfgoedorganisaties in de oude stad. En met succes: gelukkig is deze parel in het 
winkelbestand met het historische interieur gespaard gebleven. 
Klanten kunnen er nog steeds terecht voor bijna alle gedroogde kruiden en specerijen, die 
zijn opgeslagen in de meer dan 200 jaar oude tonnetjes en daarna in papieren puntzakjes 
worden afgewogen.  Maar ook moderne drogisterijwaren worden er verkocht, want een 
winkel volgt de wil van de klant.

© Hans Tulleners
Schrijver, columnist, binnenstadsbewaker
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Striptentoonstelling in het Multatuli Museum
Na twee jaar van verbouwingen en gedwongen corona-sluitingen is het Multatuli 
Museum weer geopend voor bezoekers. Vrijwilligers geven rondleidingen in het 
museum, dat gevestigd is in het geboortehuis van de schrijver.

Nu is er de tentoonstelling Ik weet niet waar ik sterven zal te zien.
Eduard Douwes Dekker (1820-1887), beter bekend als Multatuli, verzette zich tegen het 
wrede koloniale beleid van de Nederlandse staat. Misschien wel zijn bekendste werk is 
hoofdstuk 17 van de Max Havelaar: de tragische liefdesgeschiedenis van de Indonesische 
Saïdjah en Adinda. Het is een op zichzelf staand verhaal, opgetekend door assistent-
resident Max Havelaar. Het maakt de miserabele leefomstandigheden van de bevolking in 
Nederlands-Indië, waar Multatuli zelf getuige van was, invoelbaar voor de lezer. 
Alles waar Multatuli zijn beklag over doet in de Max Havelaar, wordt in essentie gevat in 
dit bijzondere verhaal. In Indonesië is het verhaal beroemder dan Max Havelaar zelf.

In de tentoonstelling Ik weet niet waar ik sterven zal zien we Saïdjah en Adinda door 
de ogen van striptekenaar Dick Matena, die het verhaal dat hij ‘altijd in zijn hart 
heeft gedragen’ opnieuw tot leven wekt. De tentoonstelling licht twintig pagina’s uit, 
inclusief de voorstudies, en gaat in op werkwijze, inspiratiebronnen en andere aspecten 
van Matena’s kunstenaarschap. Dick Matena (Den Haag 1943) maakte eerder naam 
met, onder andere, de virtuoze verstripping van De Avonden van Gerard Reve en Kort 
Amerikaans van Jan Wolkers. Hij won diverse prijzen voor zijn oeuvre. 
In de tentoonstelling wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan het verhaal van Saïdjah 
en Adinda en de boodschap die Multatuli ermee wilde overbrengen.

Tijdens de lockdown hebben we niet stilgezeten. Het project dat de meeste tijd innam en 
waar iedereen natuurlijk benieuwd naar is: de verbouwing van de binnenplaats en kelder 
van het museum. De binnenplaats is hierbij overdekt om de doorgang in het museum 
te verbeteren en de kelder, waar een deel van de collectie en het genootschapsarchief 
bewaard wordt, is veiliger gemaakt voor behoud van de collectie. 
Er zijn nu twee werkplekken beschikbaar waar studenten of liefhebbers van Multatuli 
onderzoek kunnen doen.
We hebben er een kleine ruimte op de binnenplaats bijgekregen waar we ons verhaal 
over Multatuli’s verblijf in Indonesië nu kunnen laten aanvangen. Verder hebben we een 
expositieruimte op de bel-etage en op de eerste verdieping ingericht.

Hartelijke groet,
Esther Verschueren, conversator

 Multatuli-museum, Korstjespoort 20 
Open iedere vrijdag, zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur.

Jochen Lempert
Natural sources

10.09 – 04.12

Huis Marseille presenteert in september een solo-
tentoonstelling van de Duitse fotograaf Jochen Lempert 
(1958, Moers, Duitsland). Zijn poëtische zwart-witfoto’s, 
geïnspireerd door zijn wetenschappelijke achtergrond 
in biologie, tonen de natuurlijke wereld in zijn meest 
uiteenlopende vormen. Natural sources is de eerste grote 
solopresentatie van Lemperts werk in Nederland.
Opgeleid als bioloog en libellenspecialist, beschikt Jochen 
Lempert over een uitgebreide kennis van de natuur. 
Zijn wetenschappelijke achtergrond ligt ten grondslag 
aan de manier waarop hij zijn observaties van de vele 
verschijningsvormen van flora en fauna vastlegt. 
Met een poëtische benadering van zijn onderwerpen nodigt 
Lempert de toeschouwer uit om op een andere, empathische 
manier te kijken naar wat de natuur ons biedt.

Foto: Peter Vermeulen

Mokum 750 jaar
Heb jij een goed plan om rondom 
27 oktober 2025 jouw buurt in het 

zonnetje te zetten? 
Lees meer over de regeling, criteria en 

deadlines per buurtfonds. 
En doe een feestelijke aanvraag bij een 

van onze zeven buurtfondsen!

www.mensenmakenamsterdam.nl/
amsterdam-750/

--------------------------------------
Het programma 

Aanpak Binnenstad
 is inmiddels zo’n 2 jaar 
in de uitvoerende fase.

 Een goed moment om samen met de 
inwoners, ondernemers en instellingen 
vanuit de binnenstad terug te kijken. 

Daarvoor organiseert 
het team Aanpak Binnenstad 

op 21 september vanaf 19.30 uur 
een bijeenkomst 

voor iedereen uit de binnenstad.
www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/

stadsdelen/aanpak-binnenstad-update-0
------------------------------------------
Burendag op 24 september?

Inmiddels zijn al ruim 8.020 
activiteiten aangemeld voor Burendag! 
Nog nooit kregen we zo snel zo veel 

aanmeldingen binnen. 

Dat laat zien dat buurten behoefte 
hebben aan echt contact met de buren. 

Doet jouw buurt al mee?  
Je vindt het snel op:

www.burendag.nl/mijn-buurt
Bijv.:

KruidenKookKunst
De Begijntjes doen mee

Ontmoet de ander, kom uit je huis
De Wallen in kleur en geur
Buurtkunst-wandelingen
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Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht

Maak vrienden 
in je eigen buurt

Lid worden van een Stadsdorp in Amsterdam – er zijn 
er meer dan 25, verdeeld over de stad – stelt je in staat 
met je buurtgenoten te leren kennen, zodat je je minder 
anoniem voelt in je eigen omgeving. Een goede buur is 
beter dan een verre vriend, blijkt echt waar te zijn! 

Bij stadsdorp Gracht en Straatjes is de sfeer ongedwongen, 
er is veel te beleven en je kiest gewoon aan welke 
activiteiten je mee wilt doen. Kijk eens op de website 
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl en vraag je af wat je 
weerhoudt om eens kennis te komen maken. Iedere maand 
is er een buurtborrel waar je binnen kunt lopen en je van 
aanwezige leden hoort wat hun ervaring is met stadsdorp.  

Spring één keer in het diepe. En dan blijkt dat je gewoon 
opgevangen wordt en er al snel bij hoort. 
Samen iets doen is vaak een goeie en prettige manier om 
elkaar te leren kennen. 

Volgend jaar viert ons stadsdorp haar 2e lustrum, 
met veel bijzondere activiteiten en interessante uitjes. 
Meld je nu aan en doe mee.
 
Woon je in postcodegebied 1016 of 1017 en wil je eens 
kennis maken? Mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com 

en word lid voor € 25,- per jaar. 

“Drie actieve Amsterdammers wilden duurzamer leven, 
maar merkten dat er lokaal nog geen plekken waren waar 
zij informatie konden vinden. Daarom startten zij in 2011 
de coöperatie Amsterdam Energie” aldus Daphne Meijer, 
coördinator van Amsterdam Anergie.

“Amsterdam Energie begint met het informeren van mensen 
die graag zelf duurzaam energie willen opwekken, maar niet 
weten hoe. Als lid van de coöperatie kunnen zij deelnemen 
aan gezamenlijk ontwikkelde zonnedaken.  Verder leveren 
we schone, groene energie aan mensen zonder mogelijkheid 
om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, tegen dezelfde 
prijs als ‘de groten’, soms zelfs iets goedkoper. We hebben 
tenslotte alleen leden, geen aandeelhouders. 
Misschien wel ons belangrijkste doel is om Amsterdammers 
energie op te laten wekken met zonnepanelen. Wij regelen 
alle bureaucratische hobbels en de leden kunnen coöperatief 
investeren. Dat laatste klinkt duurder dan het is, want per 
zonnepaneel kost het tegenwoordig 50 euro.’ Een paar 
voorbeelden  zijn het dak van metrostation Reigersbos en 
vier appartementencomplexen aan de Marcantilaan.”

Zon en wind
“Wij zijn nu met andere coöperaties samen bezig met 
windenergie, in Amsterdam Wind. Het plan is om 
in Amsterdam Noord, richting Zaandam, een aantal 
windmolens neer te zetten. Windenergie roept meer 
discussie op dan zonne-energie, want wie is er tegen 
zonnepanelen op het dak. Het voelt soms of je als een 
ijsbreker de maatschappelijke discussie aangaat, vooral 
met de tegenstanders. Maar ook op het gebied van de 
windmolens is er veel innovatie. Ze zijn bijvoorbeeld steeds 
minder schadelijk voor vogels en geven minder geluid.”

om | nieuwe energie
Daphne: “Landelijk werken we samen met zo’n 70 
energiecoöperaties. Die wekken zelf stroom op en 
leveren energie. Samen hebben we onze overkoepelende 
energieleverancier ‘om | nieuwe energie’ opgericht. Dat 
is het centrale punt voor de in- en verkoop van groene 
stroom en gas. Het is een collectief, waar de coöperaties 
gezamenlijk eigenaar zijn. 
Mensen vragen me wel eens hoe betrouwbaar een 
kleine energieleverancier is. Ze zijn bang voor de 
leveringszekerheid. Ik snap dit wel. Maar het is niet nodig, 
want we maken meer stroom dan we aan onze klanten 
kunnen leveren. Het overschot verkoopt ‘om | nieuwe 
energie’ op de energiemarkt.”

Buurtenergie
Amsterdam Energie faciliteert bewoners die in hun buurt 
iets willen opzetten zoals zonnepanelen op daken. Daphne: 
“Ik wil graag een oproep doen. Amsterdam Energie is op 
zoek naar (platte) daken om meer zonnepanelen te plaatsen. 
Dit kan zowel bij particulieren en VvE’s als bedrijven of 
non-profit organisaties als universiteiten, ziekenhuizen en 
zo. En om | nieuwe energie is bezig met experimenten met 
lokale warmtenetten, op Vlieland onder andere. Amsterdam 
Energie gaat dit vooralsnog niet zelf oppakken, maar we 
vinden het wel te gek dat buurtcoöperaties in de stad hieraan 
werken.” 

https://amsterdamenergie.nl/
https://amsterdam-wind.nl/
https://www.samenom.nl/
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De huisdierenschool
De Huisdierenschool helpt dierenliefhebbers de relatie 
met hun dier te versterken. Onze dierenexperts delen 
hun kennis in online cursussen en hoge kwaliteit video’s.

De Huisdierenschool is een initiatief van Verhuisdieren.
nl, waar tweedekansdieren een fijn nieuw thuis vinden. 
Om deze tweedekansdieren een ideale start te geven 
bij hun nieuwe baasje, ontstond de behoefte om mens 
en dier te begeleiden in dit proces. Natuurlijk zijn de 
cursussen van de Huisdierenschool niet alleen bedoeld voor 
tweedekansdieren, maar voor iedereen die een optimale 
relatie wenst met zijn of haar huisdier.

Er zijn online cursussen, webinars en podcasts van de beste 
dierenexperts. Deze zijn beschikbaar voor iedereen die graag 
meer wil leren over de verzorging, het bezig zijn met en de 
communicatie van zijn of haar huisdier.

De cursussen van de Huisdierenschool zijn onder te verdelen 
in 3 thema’s: Samen leren, Samen bewegen, Samen gezond

Al onze experts hebben dierenwelzijn op nummer één staan 
met als doel meer inzichten te geven in waarom dieren doen 
wat zij doen. Hierdoor ontstaat er wederzijds respect en 
begrip en dus een betere relatie tussen baasje en hond of kat.

De Huisdierenschool heeft nieuwe cursussen toegevoegd, 
zoals Hond en Spel, Hondenkoekjes bakken én Suppen met 
je hond. Bekijk al onze cursussen

https://huisdierenschool.nl/cursussen 

https://huisdierenschool.nl/pettalks/

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren
Nieuwezijds Voorburgwal 153
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Als het meeuwenseizoen begint, 
springen jonge meeuwen van de 
daken en lopen een dag of vijf 
schreeuwend over straat. 
Op afstand kijken de ouders mee. 
Zij voeren het jong en beschermen 
het, ook tegen ons. 
Wat kun je doen en wat beter niet?
Geen actie is vaak het beste

https://dierenambulancedenhaag.nl/het-jonge-meeuwen-seizoen/

        Amsterdam Energie - Daphne Meijer

Amsterdam Energie ontmoeten:
- Zaterdagmiddag 3 september op het Indische 

Buurtfestival in de Javastraat. 

- Zondag 25 september van 10 tot 13 uur op de 
verduurzamingsmarkt in De Waag. Georganiseerd door 

Waag Futurelabs i.s.m. Green Light District.’ 

https://greenlightdistrict.nu/agenda

‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’
Zo voorkomen wij dierenleed met onafhankelijke 
voorlichting over de aanschaf en de natuurlijke behoeftes 
van huisdieren. Daarbij staan de belangen van de dieren 
zelf voorop en niet de belangen van hun eigenaren. 

Wij richten ons altijd op het natuurlijk gedrag van 
huisdieren. Want hoe gedomesticeerd sommige huisdieren 
ook zijn, ze lijken in hun gedrag en behoeftes allemaal op 
hun verre voorvaderen. Alleen als de eigenaar voldoende 
weet over de natuurlijke behoeftes van zijn dier en bereid 
is de leefomgeving van en zijn omgang met het dier hierop 
in te richten, kan een huisdier een goed welzijn geboden 
worden. Liefde alleen is niet genoeg.

Altijd op de hoogte zijn van de laatste voorlichting? 
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

www.sophia-vereeniging.nl/
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I am so sorry vervolg *)

Een zin die je veel hoort, als er iets mis gaat op straat. 
Zo overkwam mij ook een geval van ‘I am so sorry’.

Rustig fietsend op de Weteringschans werd ik door een 
achterop komende fietseer omver gereden bij de afslag 
naar het Max Euweplein. De voorgesorteerde fietsers en ik 
lagen op de grond. De slingerende inhaler lag boven op ons. 
Omstanders waren zeer behulpzaam. De eigenaar van het 
Pannenkoekenhuis kwam uit zijn zaak gelopen.
De veroorzaker van de valpartij  krabbelde zelf ook 
overeind en sprong op zijn fiets en reed snel weg terwijl hij 
bij herhaling "I am so sorry, I am so sorry, I am so sorry’ 
riep".

Ik was al blij dat ik nog kon staan en lopend mijn huis kon 
bereiken. Langzaam aan begonnen de knieën dikker te 
worden. Niet gebroken, alleen een schaafwond door de stof 
van mijn broek heen. Ik was op mijn stuur gevallen. 

Buren en vrienden vragen belangstellend naar de 
verminderde soepelheid van je lopen en dan kon ik mijn 
verhaal doen. Wat blijkt ! Telkens als ik mijn verhaal deed, 
kreeg ik een zelfde of bijna hetzelfde verhaal te horen.Soms 
nog erger met hechting van de bovenlip of een val met 
gebroken tanden en hechtingen in het gezicht. En allemaal 
door achterop komende fietsers die een niets verwachtende 
medefietser omver reden. Soms ook door fietsers die de 
regels negeren en die alleen rijden volgens de regel: ik heb 

altijd voorrang, of de klassieker van de automobilist: portier 
openen zonder te kijken. Voor deze ongelukken komt de 
politie vast wel als je er op wilt wachten, maar zelf wil je zo 
snel mogelijk van de straat. Veilig naar huis.

Dit soort ongelukken komen niet in de statistieken terecht. 
Het zou wel moeten. Ook de gevolgen op lange termijn van 
zo een aanrijding. 

Nog moeilijker is het om een omslag in het gedrag van de 
verkeersdeelnemers te bereiken en daar reken ik ook de 
voetgangers bij, die met drie personen naast elkaar over 
straat lopen. 

*) Tot zover mijn bericht uit 2017 in de Binnenkrant.

Hier onder volgt het pijnlijk staartje:

Jaren later kreeg ik een aorta dissectie met een Bentall 
procedure. Mogelijk door de aanrijding door de fietser die 
mij om-ver-reed. 

Zo kunnen simpele ongelukken verstrekkende gevolgen 
hebben, een zwakke plek, ontstaan na een val op mijn 
fietsstuur, die pas jaren later op 7 oktober 2021 barstte. 

Er volgde een spoedopname in het OLVG. Operatie bij 21 
graden, lichaamstemperstuur normaal 36-38 graden, die 7 
uur duurde. Herstel en Revalidatie tot ik in staat werd geacht 
thuis verder op te knappen.
Verder gevolg is de dysregulatie van mijn autonome 
functies: Mijn leven is definitief veranderd.  

UW

Broodfok / Pomme
Toen ik Pomme ophaalde, realiseerde ik me dat alles 
fout was daar. Het piepkleine in paniek gillende pupje 
alleen in een kooi - de oude hond zonder tepels die de zgn 
moederhond was - de fokker die mij klakkeloos als koper 
accepteerde en het nestdoekje dat ik mee kreeg, wat 
brandschoon was en naar wasmiddel rook.
En ik maakte de afweging: neem ik jou, klein lief pupje 
of laat ik je hier achter? En ik nam haar mee, op reis 
naar Amsterdam. Zij had ook recht op leven, op een goed 
leven, dacht ik blijmoedig.

Nadat ze me grondig bestudeerd had met haar kleine oogjes, 
viel ze in slaap tegen me aan. In de bus, in de trein, in de 
taxi - om middernacht lag ze nog in mijn nek te slapen 
en  nam ik haar mee naar bed. De volgende ochtend vond 
ze mijn huis helemaal ok, maar ze wilde geen hap eten of 
drinken en buiten was ze doodsbang.

Na een bezoek bij de dierenarts gaven wormtabletten een 
schokkend beeld. Uit haar kleine lijfje kwam een enorme 
berg wormen. Het leek de helft van haar gewicht, absurd 
veel. Ze was toen op tussen de 4 en 5 weken oud geschat.

Los van Pommes lichamelijke problemen toen en nu,was en 
is er nog iets waar ze last van heeft en dat is angst.
Bijvoorbeeld de angst op straat.
Natuurlijk zijn veel pups bang in het begin en de 
deskundigen zeiden dan ook: socialiseren. Normaal werkt 
dat goed. Het is een periode waarin pups nieuwsgierig 
zijn en geen angst kennen. Maar bij Pomme werkte het 
averechts, ze werd banger. En dat maakte dan ook dat ik 
na enige tijd besloot deze aanpak te veranderen, tegen de 
goedbedoelde adviezen in. 

Ik zette haar op straat en zij mocht bepalen of we gingen 
lopen en waarheen. En het belangrijkste, wanneer we weer 
terug gingen naar het veilige huis. Dat kostte veel tijd en 
veel geduld. Eerst zat ze voor de deur een beetje te kijken 
- dagen later liep ze een paar meter en weer terug. Na een 
maand kwamen we aan het eind van ons kleine straatje. 
Maar het werkte! Ze werd zelfverzekerder, het staartje stond 
omhoog en ze begon het leuk te vinden. Uiteindelijk liep ze 
een paar jaar later zelfs door de zo drukke Leidsestraat.

Karin Bouthoorn

City Archives 

Tot mijn grote verbijstering zag ik opeens dat de gevel 
van ons eigen Stadsarchief is omgedoopt tot ‘City 
Archives’. Regelmatig voel ik me als een buitenlander 
in eigen stad, maar dit is toch wel de limiet!

Wie heeft dit beslist? Ik heb in ieder geval nooit een 
uitnodiging mogen ontvangen voor een Amsterdams 
referendum om het Engels tot officiële voertaal te maken. 
Is hierover beslist in de gemeenteraad? Of in de deelraad? 
Nederland is tweetalig, namelijk Nederlands en Fries. 
Voor zover mij bekend.

In de meeste winkels, in de tram, in de horeca en op 
straat spreken mensen mij aan in het Engels. Nog 
erger: ik betrap mezelf er op dat ik ook al begin om 
onbekenden in het Engels aan te spreken. Dus ook ik ben 
al gehersenspoeld!

Communicatie

Het valt me al jaren op dat de gemeente en andere 
instanties hun schriftelijke communicatie laten uitvoeren 
door mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn. 
Dat is ergerlijk. In de mondelinge communicatie kan ik 
meer begrip opbrengen voor mensen die hun best doen 
om goed Nederlands te spreken maar die het van thuis ėn 
school niet hebben meegekregen. Het bevreemdt me al 
jaren dat Vlaamse ‘allochtonen’ wèl een Vlaamse tongval 
hebben. Veel in Nederland geboren mensen met een 
andere taalachtergrond kunnen zich niet behoorlijk in het 
Nederlands uitdrukken. Hun scholen hebben ze daarin 
kennelijk niet gedrild!

Maar goed over dat Engels, eigenlijk meer Amerikaans. 
Wat gaan wij Amsterdammers, de gemeente en vooral de 
universiteiten daaraan doen? Hoe gaan Engelsprekenden 
ooit Nederlands leren spreken als wij geen enkele trots 
hebben op onze eigen taal. Als de meeste colleges in 
gebroken Engels gegeven worden. Zelfs die over de 
Nederlandse taal las ik eens. Kan iemand zich voorstellen 
dat dit in Frankrijk of Italië mogelijk is?
Als buitenlandse studenten hier willen studeren moeten 
ze maar Nederlands leren. Studenten zijn jong en leren 
snel. Maar dan moeten wij ze ook in het Nederlands 
aanspreken. En dat consequent blíjven doen! 

Internationaal

In de afgelopen jaren was internationalisering de trend. 
Maar is dat nog steeds zo? Er staat al veel druk op het 
terughalen van essentiële bedrijven en productie vanuit 
Azië naar Nederland en Europa. 

Op enig moment zal de wal het schip wel keren. Dat is 
ook met het Frans gebeurd. Eeuwenlang was het Frans 
de taal van de elite. In Nederland was er minstens één 
Franstalige krant. Op de lagere school kreeg je in de 5e en 
6e klas Franse les, standaard.
Ook in Europa is het Engels bij lange na niet de 
moedertaal van de meeste van haar inwoners. In 
de Europese Unie is het zelfs van geen enkel land 
de moedertaal. Uiteraard is het heel handig om een 
gemeenschappelijke taal te hebben om met elkaar te 
kunnen communiceren. Maar als mensen jarenlang wonen 
en werken in een ander land is het niet meer dan normaal 
om de taal te leren en daarmee de cultuur, gewoonten en 
gebruiken. Ook in Nederland, Amsterdam voorop. 

                  Stadsarchief’ op de gevel van het Stadsarchief.

Amsterdammeren

Jonge meeuw in de tuin
In de maande juli vallen de jonge meeuwen soms van het 
dak. Meestal vallen ze op straat. Dan lopen ze roepend 
om eten luid schreeuwend rond. De ouders zijn meestal 
in de buurt en waken over hun jong. 
Als de jonge meeuw deze periode niet gewond raakt, hoef 
je niet de dierenbescherming te bellen.

Maar deze meeuw viel bij ons in grachtentuin. Geen actie is 
soms het beste. Door de droogte was er ook geen water meer 
op de het platte dak. Daar bleef hij om krijsen.
Elke avond kunnen wij een soort meeuwen circus gadeslaan. 
Al roepend cirkelen ze over de tuinen, maar onze meeuw 
PIER gedoopt kon alleen maar een beetje fladderen. 
Zijn vleugels zijn nog niet sterk genoeg om zijn gewicht te 
dragen. Hij kon niet opvliegen. 
Nu staat er een teiltje met water, waaruit hij drinkt en zijn 
kop insteekt en baddert. We voeren hem bruinbrood, met 
lijnzaad en zalm uit blik, en sardientjes uit blik. Hij eet heel 
netjes. Ook een hard gekookt eitje gaat er goed in. 

Soms is hij verdwenen. We hopen steeds dat hij dan naar 
zijn familie is gevlogen. Dochter Selma heeft gisteren een 
grote meeuw naar de tuin zien duiken. Veel gekrijs maar de 
volgende ochtend zat Pier weer bij de tuindeur. 
Pier verdraagt zich met onze kat, alleen de 2 Eksters lachen 
hem uit, zo klinkt het! Wat opvalt dat is de grote onderlinge 
verdraagzaamheid van de verschillende vogel soorten en de 
kat. Voorbeeldig!!

UW

"Verbied dierproeven 
tbv de cosmetica industrie"

Steun deze petitie aan het 
Europees Parlement

savecrueltyfree.eu
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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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Gratis webinars voor bewoners
Stichting !WOON geeft gratis cursussen 
en webinars voor VvE’s, bewoners en 
bewonersgroepen. U kunt ons aanbod 
bekijken op www.wooninfo.nl/agenda.

Goed nieuws voor corporatiehuurders in 
slecht geïsoleerde woningen
Op 30 juni 2022 tekenden Aedes, de 
Woonbond, de VNG en de minister voor 
VRO de Natio-nale Prestatieafspraken. 
Onderdeel van de afspraken is dat 
woningcorporaties vanaf 1 januari 
2023 voor isolatiemaatregelen geen 
huurverhoging meer mogen vragen.

Eindafrekening servicekosten
Op 1 juli is de termijn verstreken waarop 
verhuurders een eindafrekening moeten 
opstellen van de servicekosten van het 
afgelopen kalenderjaar (2021). Elke 
verhuurder is wettelijk verplicht om jaarlijks 
een eindafrekening van de servicekosten 
te verstrekken. Het bedrag dat huurders 
maandelijks betalen, is namelijk een 
voorschotbedrag. Aan de hand van facturen 
moet worden aan getoond wat de werkelijke 
kosten zijn. Daarvoor heeft de verhuurder 
6 maanden na afloop van het kalenderjaar 
de tijd. Verstrekt de verhuurder geen 
eindafrekening, of is de huurder het er 
niet mee eens, dan kan een procedure bij 

de Huurcommissie overwogen worden. 
Dat kan tot 30 maanden na afloop van 
het kalenderjaar. Bij geliberaliseerde 
huurovereenkomsten is de huur-commissie 
niet bevoegd. In dat geval kan men zich tot 
de kantonrechter wenden. 

Aanpak achterstallig onderhoud
Verhuurders hebben een 
onderhoudsverplichting. Als er ernstige 
gebreken in de woning zijn, dan kunt u 
als huurder actie ondernemen. Dat begint 
natuurlijk met het melden van de klachten 
bij de verhuurder. Doe dat bij voorkeur 
schriftelijk en per e-mail. Als de verhuurder 
geen actie onderneemt, dan biedt de wet 
een aantal mogelijkheden. Huurders 
van sociale huurwoningen kunnen een 
procedure bij de Huurcommissie starten. 
De Huurcommissie kan de huur tijdelijk 
verlagen zolang de klachten aanwezig 
zijn. Bij zeer ernstige klachten kan er ook 
een procedure bij de kantonrechter gestart 
worden, waarbij gevorderd wordt dat de 
klachten op korte termijn verholpen worden, 
op straffe van een dwangsom. Huurders van 
vrije sectorwoningen kunnen niet naar de 
huurcommissie. Voor hen staat alleen de 
gang naar de kantonrechter open.

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

www.wooninfo.nl.
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                                       www.amsterdam.nl/centrum-west/

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              06 1852 8423    y.kluvers@amsterdam.nl
  Frederike Hoedemaker06 2894 9449    f.hoedemaker@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

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-oost/

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
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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

<Ingezonden post@binnenkrant.nl>

Beste redactie,

Het verhaal achter de foto, dat is wat wij Moment Design fotografen mooi in beeld 
brengen. Verhalen van mensen die lief en leed met elkaar delen.
Precies daarom organiseren wij elk jaar in september de Betekenisweek.
In de Betekenisweek bieden wij mensen die ernstig of chronisch ziek zijn (geweest) een 
gratis fotoshoot aan, samen met hun dierbaren. Zo creëren we tastbare herinneringen aan 
betekenisvolle momenten van liefde en verbinding.

De Betekenisweek duurt in feite twee weken: dit jaar van 24 september t/m 9 oktober. 
De inschrijving start op maandag 5 september. 

Gerdy Schaart van Grry Fotografie uit Amsterdam neemt ook deel aan de Betekenisweek.
Zij is graag bereid om persoonlijke ervaringen en achtergrondinformatie te delen.  

Karin Verhoog & Esther Malmberg
 
Kijk voor meer informatie op:                https://momentdesigncollectief.nl/betekenisweek/
Of stuur een mail naar                       betekenisweek@momentdesigncollectief.nl
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Er is een groot tekort aan 
studentenwoningen. 

De situatie in Amsterdam is dermate ernstig 
dat mogelijk honderden internationale 
studenten geen huisvesting zullen hebben 
voor het begin van het nieuwe studiejaar. 

Ook de UvA en de VU onderschrijven dit 
probleem en roepen internationale studenten 
op om niet naar Amsterdam te komen. 

Om te voorkomen dat studenten 
daadwerkelijk op straat komen, is het 
initiatief No Room For Us opgezet. 
Geef je op als je tijdelijke ruimte hebt voor 
een student in nood, alle hulp is welkom! 

Scan de QR-code en 
meldt je aan als je een 
student wilt helpen! 

Het gaat om tijdelijke 
opvang aan het begin 
van het jaar, zodat internationale studenten 
een uitvalsbasis hebben aan het begin van 
het studiejaar en vanuit daar verder kunnen 
zoeken naar huisvesting. 

Je kunt zelf aangeven hoelang je de student 
wilt/kunt huisvesten. 
Wilt u eerst meer informatie? 
Kijk dan op onze site:

 asva.nl/noroomforus

Heb je een kamer, bank of matras over? 
Geef je op om studenten onderdak te bieden! 

#duivenopdedam

Zita Pels GroenLinks.(Duurzaamheid, 
Energietransitie en Circulaire Economie, 
Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Afval/
Reiniging, Voedsel).

Een van de nieuwe wethouders

Alexander Scholtes D66 (Aanpak binnenstad, 
OOV/Veiligheid/radicalisering, Handhaving, 
Evenementen, Bouwen, Ruimtelijke Ordening, 
Economische en Marktzaken)

Voorzitter stadsdeel centrum
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