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Van de     edactie
Hoera, we presenteren ons 100 ste nummer!

Het plan voor 4 extra pagina's hebben we laten varen.
De drukkosten stijgen snel. Nog kleinere lettertjes? 

Nog dunner papier? Kortom: Geen uitgebreide terugblik.
Maar, als van ouds, een kwartaal krant boordevol 

informatie & tips. Al jaren bericht stadsdeel Centrum 
pas in december of het blijft bijdragen. 

Gelukkig kwam dit jaar de toezegging twee weken eerder. 
Paul Spoek 
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Wijkcentrum D'Oude Stadt
Op 25 oktober werd het wijkcentrum 65 jaar.
Te jong om nu al met pensioen te gaan.
En zeker niet de dag voor een afscheidsfeestje.

Op 24 oktober behandelde de rechtbank ons bezwaar 
tegen het besluit de structurele subsidie te beëindigen. 
De uitspraak van de rechter volgt pas in december. 
Het bestuur van het wijkcentrum is in gesprek met politici 
en ambtenaren van Stadsdeel Centrum om duidelijk te 
maken, dat het ook na 65 jaar springlevend, betrokken en 
van groot nut is. En dat zonder één betaalde kracht! 
Hopelijk weet Sinterklaas ons dit keer wél te vinden.

Lees meer op pagina 9
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In de motie stond oa dat buurtmedia 
belangrijk zijn als ogen en oren in 
de buurten en daarmee bewoners 
van lokaal nieuws kunnen voorzien 
en dat buurtmedia de betrokkenheid 
van mensen bij hun buurt kunnen 
vergroten, zoals blijkt uit de 
Burgermonitor 2017
Deze motie is aangenomen en 
daarmee is een subsidieregeling in 
gang gezet voor buurtmedia van 
30.000 euro per stadsdeel.

Natuurlijk waren wij daar blij 
mee en vooral de support en de 
erkenning van het belang van lokale 
media door het stadsbestuur.
Op dit moment is er echter iets 
anders aan de hand. Namelijk het 
spook van de inflatie waardoor de 
drukkosten inmiddels zoals bij de 
IJopener zijn verdubbeld. 

Tevens zijn de advertentie-
inkomsten gehalveerd. Dit betekent 
dat we, bij gelijkblijvende subsidie, 
in 2023 hooguit de helft van onze 
edities uit kunnen brengen en dat 
het daarna stopt.

Veel wijkkranten hebben last van 
dit probleem en kunnen met steeds 
meer moeite de eindjes aan elkaar 
knopen. Ook advertenties worden 
lastiger te krijgen.
Graag willen wij als wijk/
buurtkranten de Commissie vragen 
deze problematiek op uw agenda 
te zetten voor de eerstvolgende 
vergadering. 

De vraag is of de budgetten van de 
stadsdelen dit probleem voldoende 
kunnen tackelen.

Ruben Cardol schrijft al vier jaar voor 
de IJopener. De krant wordt vijf keer 
per jaar bezorgd in de Indische buurt, 
het Oostelijk Havengebied en op IJburg. 
Bewoners zijn enthousiast over de krant. 
"Van mij mag die elke maand komen", 
zegt iemand in de buurt, al moet ze 
die hoop snel laten varen. De IJopener 
heeft namelijk een gat van 16.000 euro. 
Cardol: "Komende week komt er een 
nieuw nummer uit. Het nummer erna 
redden we ook nog, maar daarna is het 
tekort te groot."

Ook bij de krant Dwars door de Buurt 
merken ze het tekort. De 'Dwars' valt 
zeven keer per jaar bij de bewoners van 
Watergraafsmeer en Oud-Oost op de 
mat. "We hebben een tekort van drie- á 
vierduizend euro", vertelt hoofdredacteur 

Arie van Tol. Dat het gat niet zo groot 
is als bij de IJopener komt onder andere 
doordat de krant sinds kort op dunner 
papier wordt gedrukt.

Buurtkranten zijn belangrijk. Ze zorgen 
voor verbinding. "Een buurtkrant roept 
op om net iets meer naar buiten te gaan." 
Daarom willen beide redacties ook dat 
de krant toegankelijk blijft voor alle 
bewoners. Het online voortzetten is 
daarom nog geen optie. "Ik weet in elk 
geval niet hoe ik online iedereen even 
goed bereik", zegt Van Tol.

De gemeente laat weten dat ze het 
belang van buurtkranten erkent en dat er 
een onderzoek loopt naar buurtmedia. 
Dat onderzoek komt later dit jaar uit.

12 oktober AT5
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Groepsgesprek buurtmedia stadsdeel Centrum
Op 12 september riep www.dsp-groep.nl/ ons bijeen in het 
kader van het onderzoek naar de buurtmedia in Amsterdam. 

Enige voorbereiding zou niet nodig zijn. Wel moesten we 
alvast nadenken over de volgende vragen:

Buurtkranten hebben moeite te blijven bestaan: 
"We hebben nog genoeg voor twee edities"

Aan de Commissie FKD 
van de gemeenteraad Amsterdam

Wat zijn jullie ambities als medium
 en wat zijn daarin 

de knelpunten

<Ingezonden post@binnenkrant.nl>

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten dat de toekomst 
van d’Oude Binnenstad eindig is. De laatste jaren is het aantal 
redacteuren te zeer geslonken om elk kwartaal een buurtkrant met 
voldoende inhoud en kwaliteit te laten verschijnen. 
Een roemruchte buurtkrant gaat hiermee verloren, maar wij kunnen 
terugkijken op 33 jaar relevante berichtgeving. Daarom zal d’Oude 
Binnenstad met ingang van 2023 ophouden te bestaan.

Hartelijke groet, namens bestuur en redactie,

Norinda Fennema
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Albert Jan zat al vanaf het begin in 
de redactie van de Binnenkrant tot 
zijn overlijden in Peru door een auto 
ongeluk tijdens zijn vakantie daar.

Zijn bijdragen aan de krant hadden 
verband met de werkgroepen waar hij 
lid van was: o.a.de werkgroep Reclame, 
de werkgroep Keurtuinen, werkgroep 
Water. Hij heeft zich ingezet zodat de 
Binnenstad van Amsterdam tot het 
Unesco Werelderfgoed ging behoren.
Een van zijn uitspraken was dat je 
alles weer opnieuw moest uitleggen 
aan nieuwkomers in het stadsbestuur. 
Alleen zo was het mogelijk om een 
verandering te bewerkstelligen.
Op de redaktie vergaderingen was hij 
duidelijk in zijn standpunten, maar 
altijd ontspannen. 
We hebben hem zeer gemist.

Ulrike Weller-Aussems

Het leven waarderen, waar kan je dat leren of studeren?

Buurtkranten in Amsterdam hebben moeite om het hoofd boven water te houden. 
Door de stijgende kosten bij de drukker, hebben kranten zoals IJopener en 
Dwars door de Buurt flinke gaten in de begroting. In het ergste geval verdwijnen 
de papieren wijkkranten helemaal uit de hoofdstad.
 "Als een redactie eenmaal is verdwenen, kun je die moeilijk weer opbouwen."

Geachte Commissieleden 

Eind 2020 is een motie in de raad aangenomen van de leden Grooten, 
Vroege, Biemond, N.T Bakker, de Grave-Verkerk, Tainmounti en 
Boomsma inzake financiering buurtmedia. (motie nummer 1253)
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Nu armoede en eenzaamheid toenemen, opent de 
Gemeenschap van Sant'Egidio de Franciscustafel 
tweemaal per week. Het dak- en thuislozenrestaurant is 
een plek waar mensen genieten van een gratis maaltijd. 

De Franciscustafel, gelegen naast de Mozes en Aäronkerk, 
is sinds 2014 een baken in de stad voor vele daklozen, 
thuislozen en mensen met psychische problematiek. 
Iedere dinsdagavond kunnen ze genieten van een 
driegangenmaaltijd en op zaterdagavond van een vullende 
soepmaaltijd. Maar bij de Franciscustafel krijgen mensen 
meer dan alleen een maaltijd. Vriendschap, menselijke 
nabijheid en respect staan centraal. Door de jaren heen 
bouwen vrijwilligers sterke vriendschappen op met de 
gasten. Iedereen is bij naam gekend.  

Behalve een extra maaltijd per week biedt een extra 
avond meer nabijheid, stabiliteit en een verdieping van 
de vriendschap tussen vrijwilligers en bezoekers van het 
restaurant.

Het doel van de Franciscustafel is altijd geweest om een 
plek te zijn waar vrijwilligers de gasten nabij kunnen zijn 
en rondom hen een sociaal netwerk te laten groeien. Met de 
opening van het restaurant op zaterdag kunnen bestaande 
vriendschappen verdiept worden en nieuwe vriendschappen 
ontstaan. Daarnaast vult de Franciscustafel een gat 
aangezien er in Amsterdam in het weekend minder plekken 
open zijn om te eten.
 De Gemeenschap van Sant'Egidio is een internationale 
beweging die zich  inzet voor daklozen, vluchtelingen, 
kinderen, ouderen, zieken, gehandicapten en gevangenen, 
overal ter wereld. In Amsterdam is er een School van 
Vrede voor kinderen uit kansarme wijken, worden eenzame 
ouderen en mensen met een beperking wekelijks bezocht, 
zijn er initiatieven voor vluchtelingen en vanaf het begin 
zoekt Sant'Egidio daklozen op straat op. 

Franciscustafel, ingang Jodenbreestraat (tegenover AH)
iedere dinsdag en zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur geopend

Toenemende armoede: 
daklozenrestaurant van Sant'Egidio opent vaker zijn deuren

Winteravonden aan de Amstel
Muziekfestival in de Hermitage van 10-18 december

Met musici uit oa Rusland, Oekraine, Georgie, Oezbekistan 
Anna Federova, Maria Milstein, Olga Pashchenko, Alexei 
Lubimov, Dana Zemtsov, Mikhail Zemtsov, Ivan Podyomov, 
Ekaterina Levental, Ketevan Roinishvili, Ella van Poucke, 
Helena Basilova, Lidy Blijdorp, Frank Groothof e.v.a.
Openingsconcert op 10 december met de wereldberoemde 
pianist Alexander Gavrylyuk.

www.winteravondenaandeamstel.nl/

Waar is deze steen te zien?
Oplossing op pagina 16 onderaan / op z'n kop

Bewoners en ondernemers trekken samen op.
Op 25 oktober heeft de Stadsdeelcommissie bijna 
unaniem het voorstel "Van Litteken naar Verbinding" van 
commissielid Michel van Wijk aangenomen. 

In de vergadering werd dit van harte ondersteund door drie 
insprekers. De stadsdeelcommissie was onder de indruk van 
het gezamenlijke pleidooi van bewoners en ondernemers 
en verzoekt de Gemeenteraad om er voor te zorgen dat in 
2023 de Weesperstraat in beide richtingen nog maar één 
rijbaan heeft. Dit is weer een stapje in de lange strijd van 
bewoners en organisaties die pleiten voor vermindering 
van verkeersoverlast, gezondere lucht en het aaneengroeien 
van de wijken aan weerskanten van een aantrekkelijke 
stadsstraat in plaats van de brute scheiding door een 
vierbaans autoweg. 

Er zijn veel redenen om te pleiten voor versmalling: 
het is nauwelijks een probleem voor de doorstroming, 
bestemmingsverkeer kan moeiteloos door en bij versmalling 
is het mogelijk er ook een 30km straat van te maken, zoals 
volgend jaar het plan is voor grote delen van de stad. En de  
inspanningen van Knowledge Mile Park voor vergroening 
en nieuw élan voor de straat krijgt nieuwe impulsen.  

Pleidooien insprekers. 
Inspreker Jeroen Robertson, bewoner Weesperstraat, schetste 
zijn ideaalbeeld voor 2025: minder lawaai, leuke nieuwe functies 
en terrasjes op de begane grond, leefbaar wonen en winkelen en 
studeren en wijken die weer met elkaar zijn verbonden. 
Manu Hartsuijker, bewoonster Valkenburgerstraat, bracht 
in beeld hoeveel rijbanen de asfaltjungle Valkenburger/Mr 
Visserplein/Weesper telt. De gemeentelijke plannen voor 2023 
tonen een vreemde lappendeken van stukjes van 50 km, 30 km 
en weer 50 km / uur. Verwarrend voor automobilist, het leidt tot 
harder rijden en het is gevaarlijk voor voetganger en fietser. 
De normen voor een gezonde stad zijn hier ver weg. Met tijdelijke 
maatregelen en overal 30 km per uur worden eindelijk de potenties 

zichtbaar, met het Mr Vissperplein/JD Meijerplein als een van de 
mooiste pleinen in de stad. 
Guido Frankfurther, bewoner Waterlooplein en vicevoorzitter 
van ondernemersorganisatie MKB pleitte eveneens voor een 
autoluwere binnenstad. De ideeën voor een proef met een knip 
ziet MKB niet zitten, wel een versmalling van de straat. Dat levert 
een beter verblijfsklimaat op en volop kansen voor ondernemers 
om de onherbergzame plinten van de gebouwen aantrekkelijk in 
te vullen. Hij wil de €2 miljoen reservering die klaarligt voor de 
proef met de knip gebruiken voor een voorlopige en aantrekkelijke 
aankleding van de straat. Met de versmalling wordt eindelijk 
uitvoering gegeven aan het Masterplan Wibautas dat in 2001 door 
de Gemeenteraad werd vastgesteld.

Reacties commisieleden: versmalling kán.
Michel van Wijk benadrukt het idee van een verbindingsstraat, 
zowel fysiek als sociaal. En het idee doet recht aan een motie 
van gemeenteraadslid Zeeger Ernsting van jaren geleden waar 
nog niets mee is gebeurd. Micha Mos, dagelijks bestuurder 
van Stadsdeel Centrum, geeft duidelijk aan dat versmalling de 
mogelijkheid geeft om ook de Weesperstraat tot 30 km zone te 
maken, dit kan niet bij een 2 x 2 baanweg. 
De commissieleden en Micha Mos zijn het er over eens dat 
een voorlopige inrichting als smallere straat niet bijt met de 
mogelijkheid van een pilot met een knip. Hierover wordt volgend 
jaar een besluit genomen door de Gemeenteraad. 
Wel is het belangrijk om de versmalling uit te voeren met 
bescheiden middelen, het budget van de gemeente is momenteel 
beperkt. Met groen en bloembakken en relatief eenvoudige 
middelen is veel mogelijk. 

Er lopen nog onderzoeken naar  verkeerstromen en  hoeveel auto's 
de route alleen gebruiken om direct van het Amstelstation naar 
de IJtunnel te rijden en niet via de Ring, maar de commissieleden 
willen niet wachten op nog meer onderzoek, zij adviseren om 
snel door te pakken.  Het is aan de commissie MOW (Mobiliteit, 
Openbare Ruimte en Water) en de Gemeenteraad om zich uit te 
spreken over het advies. 
Bewoners, ondernemers en instellingen rondom deze route kijken 
reikhalzend uit naar invulling van oude beloften: 
minder verkeer dwars door de stad en dwars door de buurten. 
In 2023 een smallere Weesperstraat? 
Dit kan, vindt de Stadsdeelcommissie.   

Marijke Storm

Advies van Stadsdeel Centrum: in 2023 Weesperstraat versmallen naar 2 x 1 rijbaan.
    Een stap naar een aantrekkelijke stadstraat.

jaren 60/70 doorbraken oostelijke binnenstad 
voor verkeer en metro.

5 rijbanen tussen het Joods Museum en Portugese Synagoge. 

bij het Namenmonument is al een kleine versmalling

Schets rijbanen tussen IJtunnel en Nieuwe Herengracht en 
onlogische plannen voor snelheden tussen 50-30 & 50-70 km/uur 

(Manu Hartsuyker)
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Meer buurtnieuws op:
www.bewonersraad1011.amsterdam

ant 100 Winter 2022

Op 12 maart 2020 werd voor het laatst een vergadering 
gehouden in de Boomsspijker. Het ging toen over het 
kademuurherstel, plannen Waterlooplein marktdeel, begane 
grond stadhuis en Chinees hotel aan de Geldersekade. 

Door corona mochten we niet meer samenkomen. 
Met digitale techniek en de vaardigheden van Paul Busker 
gingen we online vergaderen.
In 2021 tweemaal: 22 april (ca.70 deelnemers) en 10 juni.

Tijdens de aprilvergadering spuiden de digitaal aanwezigen 
hun ervaringen tijdens de coronapandemie. Die waren 
veelzijdig. Iedereen was tevreden met de teruggekeerde rust 
en schone lucht, een aantal miste gezellige drukte.
De meesten vreesden de terugkeer van het massatoerisme 
als de pandemie voorbij zou zijn.
Velen zagen ook mogelijkheden en kansen, bijvoorbeeld 
voor vergroening van stenige delen van de buurt. 
Ook om het project “Intelligente toegang” tot de 
Nieuwmarktbuurt te realiseren. 

Er kwam ook ruimte voor andere initiatieven, zoals een 
proef met een door buurtbewoners zeer gewenste “knip” in 
de Weesperstraat. Hiervoor werd een speciale buurtkrant 
in het leven geroepen “Het Perspectief”, die tot nu toe drie 
keer is verschenen. 

Aan het einde van de coronapandemie gekomen en de 
balans opmakend is er een zwaar verlies te noteren van 
verschillende overleden vrienden, belangrijke deelnemers 
aan de Bewonersraad. 

Het is de Agendacommissie, die de Bewonersraad 
bijeenroept en daarvoor ook de agenda samenstelt. 
Een Bewonersraad kan in theorie ook door bewoners 
worden belegd, samen met de agendacommissie of niet, 
maar dat is deze eeuw niet voorgekomen. 

De huidige Agendacommissie bestaat uit Hans van Os, 
Marijke Storm, Cliff van Dijk, Paul Busker en Marten 
van de Krieke. Zij worstelen met een voortzetting van de 
bijeenkomsten en hebben moeite met het vinden van de 
juiste energie om de Bewonersraad nieuw leven in te blazen. 
En zo ja, moeten we dan misschien een andere vorm voor 
de bijeenkomsten ontwikkelen? Bijvoorbeeld kleinschaliger 
(op straat-niveau) en/of in de vorm van ‘schouwen’. 

Dit roept veel vragen op. Vragen die de identiteit en de 
meerwaarde van de Bewonersraad ter discussie stellen. 
Want wat is de meerwaarde van een overlegorgaan als de 
Bewonersraad? Is het de kennisoverdracht tussen bewoners 
die in hun buurt de lusten en de lasten delen? Is het het 
saamhorigheidsgevoel die tussen buurtbewoners bestaat? 

Is dan het Stadsdorp Nieuwmarkt niet een beter platform 
dan de Bewonersraad. De Agendacommissie besloot om 
deels met het Stadsdorp samen te gaan en een gezamenlijke 
Nieuwsbrief uit te brengen. 

Is de Bewonersraad de juiste plek om een actie in de buurt 
te bespreken? In het verleden was dat de bestaansreden van 
de Bewonersraad. Talloze actie- en werkgroepen zijn in de 
Bewonersraad ontstaan, al dan niet succesvol. 
Denk aan de Werkgroep Verkeer, de Werkgroep 
Ouderenhuisvesting en de Werkgroep Drukte. 
De buurt vergrijst en de Bewonersraad eveneens. 
De actiebereidheid van bewoners lijkt in deze 
individualistische samenleving verdwenen. Acties vinden 
voornamelijk online plaats.

Tegelijkertijd heeft de Gemeente Amsterdam een 
“participatietraject” ingezet. Online worden burgers 
betrokken bij onderwerpen, die in hun buurt spelen.

Onlinevragenlijsten worden door honderden buurtbewoners 
ingevuld. Dit traject is eigenlijk al ingezet met het instellen 
van de stadsdeelraden en het afbouwen van de wijkcentra. 
Het instellen van de deelraden zou de bewonersraden 
overbodig maken. De wijkcentra werden geprivatiseerd. 
Is daarmee de Bewonersraad ook overbodig geworden?
Dit is bijna een essentiële, zelfs existentiële vraag: 
“Wat willen we voor een samenleving?”

Wij willen in het voorjaar een bijeenkomst organiseren, 
waar we het opheffen van de Bewonersraad ter discussie 
willen stellen. Is er nog wel belangstelling voor? Zijn 
bewoners niet gewoon met andere dingen bezig? Bewoners 
zijn vooral bezig zich te ontplooien en aan te passen aan 
de almaar drukker wordende stad. Want het massatoerisme 
is terug, dat is niemand ontgaan. Bewoners proberen 
te overleven in een samenleving, die in rap tempo 
individualiseert en almaar rechtser en gewelddadiger wordt. 
Is dat dan niet juist een reden om de Bewonersraad weer 
bijeen te roepen?
Geven we toe aan een door de Gemeente gewenste, 
keiharde samenleving met digitale participatie of gaan we 
samen door en koesteren we de Bewonersraad Nieuwmarkt 
Groot Waterloo?

Cliff van Dijk.

Vooraankondiging Bewonersraad 9 februari
De agendacommissie organiseert een bijzondere 
Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo op 9 
februari vanaf 20:00 uur. Deze bijeenkomst staat in het 
teken van de toekomst van de Bewonersraad.

Deze bijeenkomst is voor bewoners uit onze buurt rondom 
de Nieuwmarkt en Groot Waterloo. De agenda moet nog 
worden uitgewerkt, maar het voornaamste punt is de 
toekomst van de Bewonersraad. Iedereen wordt opgeroepen 
daarover mee te denken, mee te praten en mee te doen. Die 
toekomst kan breed gezien worden van voortzetten (door 
wie en hoe dan) tot en met stoppen.

De huidige agendacommissie bereidt de Bewonersraad 
voor voor, maar legt op die avond haar taak neer en zal kort 
verantwoording afleggen over de afgelopen periode en in 
het bijzonder over de resultaten van de oproep november 
2021. De agendacommissie vroeg toen deelnemers van de 
Bewonersraad mee te denken over een andere vorm om 
bewoners te betrekken bij hun leefomgeving. Het is dan ook 
niet voor niets het agendapunt voor die avond.

De oproep is aan alle buurtgenoten om over de toekomst 
van de Bewonersraad mee te denken en die vooral zelf vorm 
te geven. Daarom vraagt de agendacommissie niet alleen 
(mee)denkers, maar vooral doeners, die een bewonersraad in 
welke vorm dan ook willen voortzetten.
Uw bijdrage in de discussie wordt zeer op prijs gesteld. 
We eindigen de bijeenkomst 9 februari hoe dan ook met een 
hapje en een drankje. 

We willen graag weten hoeveel mensen komen en verzoeken 
uw komst dan ook vooraf te melden. Dat kan nu al. 
Meld u hier aan: www.bewonersraad1011.amsterdam/
aanmelden-bewonersraad-9-februari

 secretariaat@bewonersraad1011.amsterdam

De gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander zijn van plan het 
onderstation aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 27 te vernieuwen en 
uit te breiden. Bewoners in de Uilenburgerstraat zijn bezorgd voor 
hun veiligheid en gezondheid. Het onderstation nam in de loop van 
de jaren al in capaciteit toe. Daarnaast maakt het uitbreidingsplan 
van Liander dat er de komende 5 jaar lang niks op naastgelegen het 
terrein gebouwd kan worden en moet het ouderenhuisvestingsplan 
in de koelkast worden gezet.

Bewoners hebben inmiddels een website gemaakt: 
www.beschermmijnkindopuilenburg.com. 
Daar beargumenteren bewoners dat het geen goed plan is om een 
zo groot onderstation in hun straat te vestigen.
In Flevoland vloog in september van dit jaar een verdeelstation 
in brand en dat veroorzaakte zelfs meerdere brandjes in 
transformatorhuisjes. 
Door de stroomstoring riep de politie iedereen op om de wegen in 
Flevoland te mijden. De A6 werd in beide richtingen afgesloten. 
Een ongewenste situatie in een dicht bevolkte buurt.

Het moet toch voor de gemeente en Liander mogelijk zijn ergens 
anders in Amsterdam zo’n groot onderstation een veilige plek voor 
de omgeving te geven.

Bewoners zetten bovendien een petitie live. 
Teken ook de petitie: https://uilenburgveilig.petities.nl/

Bewoners bezorgd over uitbreiding 
Onderstation Nieuwe Uilenburgerstraat

Bewoners van de Nieuwe Uilenburgerstraat zijn tegen 
de plannen van Liander in hun straat. Liander wil het 
daar gevestigde onderstation uitbreiden. Bewoners zijn 
bezorgd en zijn een website en petitie gestart.

Beginnetje Vergroening Valkenburgerstraat
De vergroening van de Valkenburgerstraat startte 9 oktober 
met de verhoging van de ventweguitrit. 

Om de snelheid van het verkeer, dat uit de ventweg komt, te 
verminderen is de uitritconstructie verhoogd. Aan beide zijden 
van die uitrit zijn vlakken gemaakt voor toekomstig groen. Dat 
voorkomt dat daar (laadbak-)brommobielen en (bak)fietsen 
geparkeerd worden, die het zicht op het verkeer belemmeren.

Tijdelijk en alleen voor de werkzaamheden in de nacht werd de 
hoofdrijbaan van de Valkenburgerstraat voor verkeer komende 
vanuit de IJ-tunnel afgesloten. De andere rijbaan richting IJ-tunnel 
bleef voor het autoverkeer beschikbaar. Die afsluiting van de straat 
leverde geen problemen op. 
Zo kon het verkeer vanuit de IJ-tunnel bijvoorbeeld via de Anne 
Frankstraat een andere route zoeken.

De vergroening van de Valkenburgerstraat is een onderdeel van het 
Knowledge Mile Park project van de gemeente. De nu aangelegde 
groenvlakken zijn een beginnetje. De grotere vergroening in de 
Valkenburgerstraat zal pas eind januari beginnen.

Elke 1e donderdag van de maand 
Waag Open • 19:30-22:00

Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich ons FabLab, 
ingericht met alle machines die je nodig hebt voor digitale 
fabricage, het Open Wetlab, waar de nieuwste biotechnologieën 
toegankelijk worden gemaakt, en het TextileLab, waar je 
bijvoorbeeld leert hoe je stoffen kunt verven met bacteriën in plaats 
van schadelijke chemicaliën. Mensen kunnen langskomen om te 
discussiëren en te doen. Bij deze evenementen ga je niet alleen 
in discussie over maatschappelijke thema’s en de toekomst, maar 
je leert daarnaast ook altijd iets praktisch. Iets dat je altijd al hebt 
willen uitproberen, zoals de 3D-printer in het FabLab, of juist iets 
dat je nooit had verwacht, zoals uitpluizen hoe DNA in elkaar zit in 
ons biotech-lab.

https://waag.org/nl/project/waag-open/

Bewonersraad in de Boomsspijker (maart 2019)

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo ten einde?
De geschiedenis van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo gaat terug tot de krakersopstanden 
midden vorige eeuw. Om die geschiedenis op te halen en op te tekenen gaan we binnenkort nog eens 
een enorm archief raadplegen. Dit archief heeft jaren veilig opgeborgen gelegen in de Boomsspijker, 
de historische plek, waar de eerste actievergaderingen waren en waar decennialang is vergaderd.
Totdat de regering in Den Haag fysiek vergaderen tijdens corona onmogelijk maakte 
door het te verbieden.
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• Pluspunt op maandagen tussen 9.30-11.30 uur.
 Voorlopig alleen op afspraak via 
 het algemene hulpnummer, 020-5573338 (Buurtteams), 
 of mail info@buurtteamamsterdamcentrum.nl.  

• Open inloop op donderdagmiddagen 13.00-15.00 uur 
 voor al uw vragen over wijkzorg, welzijn en wonen. 
 De medewerkers van het Buurtteam kijken met u mee of ze u 
 direct kunnen helpen, of dat er een vervolgafspraak nodig is. 
 Zie verder: www.buurtteamamsterdamcentrum.nl 

• Woningnetspreekuur op maandagen tussen 9.30-11.30 uur. 
 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 leren het zelf te doen?  U kunt op afspraak langskomen. 
 Belt u vooraf naar !Woon via 020- 5230110.

• 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/

• Bingo om de week op maandag, 14-16 uur in de barzaal

• Computerclub voor al uw ICT-vragen. dinsdagmiddag 13-15 uur 

• Quiltclub en naai-inloop Donderdagmorgen 10,30-12,30 uur 

• Buurtlunch woensdag 12 uur, soep en een broodje voor € 2,50

• Buurtrestaurant op de eerste vrijdag van de maand 
    (opgeven bij Pim, pvgalen@dock.nl). 

• Filmclub met eten 2e vrijdag van de maand 

• Psychiatrie cafe op de laatste vrijdag van de maand 
 informatie via ikdoemee@deregenboog.org

• Stoelyoga voor volwassenen
Elke woensdag van 13 tot 14 uur o.l.v. ervaren docente Yvette. 
Ben jij 40+, vind je yoga helemaal geweldig of wil je het graag 
uitproberen? Zie je het alleen niet zitten om dit vanaf de grond 
te doen? Dan is dit dé activiteit voor jou! Laagdrempelige yoga 
bewegingen vanaf de stoel! Ervaar samen de ontspanning die 
stoelyoga met zich meebrengt. Graag aanmelden via de mail.
 Aanmelden bij Thalia via mail: tkorff@teamsportservice.nl

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

• Eten bij de Moddermolen
Het Buurtrestaurant op de Moddermolenstraat is op de laatste 
vrijdag van de maand na 18 uur. Informatie en aanmelden via 
Gerbina van der Hurk, gvanderhurk@dock.nl 

                      

• Repair Café elke eerste maandag van de maand. 
U kunt gewoon binnenlopen, tussen 13.00-14.30 uur. met 
maximaal twee defecte apparaten. Een aantal deskundige en 
enthousiaste vrijwilligers zit klaar om samen met u te bekijken 
hoe het apparaat weer aan de praat kan worden gekregen. Er is 
ook altijd gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Het 
Repair Café is gratis, maar een vrijwillige donatie mag altijd.
Meer info bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl, 

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
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Tentoonstellingen in het Joods Museum
Eden en de Gulden Regel – nog t/m 31 december
Zet je VR-bril op en ga met Eden op een magische reis om de 
betekenis van de Gulden Regel te ontdekken. Een leefregel die al 
duizenden jaren bestaat en in culturen over de hele wereld voorkomt: 
'wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Klinkt 
simpel, maar is het eigenlijk wel zo makkelijk om je aan deze regel 
te houden? Door bijzondere ontmoetingen met de wijze leraar Hillel, 
het bedoeïenenmeisje Mahara, een sprekende wolvin en Robbie de 
Robot ontdek je hoe je beter voor anderen en de wereld om je heen 
kunt zorgen.

A Place of Our Own – nog t/m 29 januari  

In de tentoonstelling A Place of Our Own van de Israëlische fotograaf 
Iris Hassid (1965) staan de levens centraal van vier studentes 
in Tel Aviv, allen Palestijns én Israëlische staatsburger. Hassid 
fotografeert de vier vrouwen sinds 2014 en praat met hen over hun 
ambities, vriendschappen, families en politiek-maatschappelijke 
betrokkenheid.

Zerheilt. Fotofragmenten van Berlijn – nog t/m 3 maart 
Drie jaar lang verkende de Franse fotograaf Frédéric Brenner 
hedendaags Joods leven in Berlijn en legde personen en 
landschappen vast. 

Etty en Leonie – nog t/m 10 april  

In het Kunstkabinet van het Joods Museum. Deze presentatie staat 
in het teken van de vriendschap tussen Etty Hillesum (1914-1943) 
en Leonie Snatager (1918-2013). Wanneer deze jonge vrouwen in 
de oorlog voor ingewikkelde keuzes staan, nemen ze elk een andere 
beslissing.

https://jck.nl

Opening vrijdag 9 december om 17.00 uur bij Arcam.
Deze tentoonstelling nodigt uit tot verwondering, spel en 

reflectie met een scala aan Amsterdamse voorbeelden.
Playing Architecture is gecureerd door antropoloog Mélanie van 

der Hoorn en vormgegeven door architect Dafne Wiegers. 
Prins Hendrikkade 600 

De Auke Bijlsma Geveltuinen prijsuitreiking werd dit 
jaar voor de veertiende keer georganiseerd. Geveltuinen, 
boomspiegels, kade-, stoep- en pottentuinen èn alle 
andere tuintjes in het postcodegebied 1011 dongen mee. 

Een jury van ongeveer tien buurtbewoners selecteert 
gedurende het jaar genomineerde tuintjes (circa zestig) in 
verschillende categorieën. Na heel wat gedebateer, waarbij 
het er soms fel aan toegaat, worden in volgende rondes de 
prijswinnaars gekozen (ongeveer twintig). 

Op 16 september 2022 in de Zuiderkerk waren in totaal 
135 personen. Sandra Rottenberg en Wies Teepe deden 
de presentatie van de prijsuitreiking. De foto’s, op een 
mooi groot scherm geprojecteerd, waren van Gerrie van 
Heun. Wies is bekend van haar wandelingen door de stad 
langs eetbare planten. Ze vertelde er mooie verhalen over 
en had voor iedereen een broodje hondsdrafkruidenboter 
meegebracht. Machiko Takahashi, een zeer getalenteerde 
fluitiste, trad op en verbaasde en vermaakte de aanwezigen 
met muziek voor planten.

De hoofdprijs, de Auke Bijlsma Geveltuinenwisseltrofee, 
werd uitgereikt door Patricia van der Heuvel, de 
winnares van vorig jaar aan Willemien Westenenk en Jan 
Coenraads, bewoners van de Uilenburgerwerf, die lof 
verdienden voor hun groene straat. Uilenburgerwerf is een 
doodlopend zijstraatje van de Nieuwe Uilenburgerstraat, 
uitkomend op de Uilenburgergracht. Er is optimaal gebruik 
gemaakt van de autovrije ruimte met tientallen, flinke 
plantenbakken vol met struiken en bloemen.
De prijswinnaars kregen allemaal een jaarkalender cadeau 
met foto’s van de mooiste geveltuintjes. Deze kalender is 
voor 15€ te koop bij boekhandel Het Pantheon.

De volgende keer is een lustrum! De vijftiende keer dat 
de Auke Bijlsma geveltuinenprijzen worden uitgereikt. In 
veertien keer hebben 14x20=280 (min doublures = ca. 200) 
tuintjes een oorkonde ontvangen. Daarmee is een grens 
bereikt. Elke geveltuin heeft nu wel een prijs gekregen… 
Een lustrum is de gelegenheid bij uitstek om met een 
terugblik op vorige hoofdprijswinnaars de allermooiste 
tuinen van de buurt te kiezen.

Playing Architecture

Uilenburgerwerf

Jan Coenraads en Willemien Westenenk, bewoners van de 
Uilenburgerwerf, winnaars van de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs 

2022 met de wisselbeker.

Auke Bijlsma Geveltuinenprijsuitreiking 2022

Elke donderdag tussen 5 en 7 uur 'Stadsboerderie'
En 4x per jaar distributiepunt van buurtkrant OpNieuw

Speeltuin 
De Waag
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Wat biedt Huis De Pinto in december?
Zaterdag 3 december  Trio Strotski met Karmozijnrode Meisjes, gespeeld door 
Henri Overduin, Guy Sonnen en Henk Zwart, drie zanglustige theatermakers 
Aanvang 20.00 uur, entree 6 euro 

Zondag 4 december documentaire Anton de Kom, wij slaven van Suriname (1999) 
van regisseur Frank Zichem. Michiel van Kempen leidt de film in.  
Aanvang 15.00 uur, entree 6 euro. 

Woensdag 7 december Bewegen met je brein 
Het Alzheimer Trefpunt  Toegang is gratis. 
Inloop vanaf 19.00 uur, programma van 19.30 – 21.30 uur.

Zondag 11 december Jong talent, koffieconcert ism het conservatorium 
dwarsfluitduo Nicola Stevenson en Gita Vata Leónt. 
Aanvang 11 uur, entree 6 euro. 

Zondag 11 december Biografe Jolande Withuis over Jeanne Bieruma Oosting.
In Geen tijd verliezen (2022) schetst Jolande Withuis met een schat aan materiaal 
het leven, de liefde (m/v), de vriendschappen en de lange veelzijdige loopbaan 
van een van Nederlands meest gerenommeerde beeldend kunstenaressen.
Aanvang 15.00 uur, entree 6 euro 

Maandag 12 december Pintotonics n + 1 Set 1 solo Etienne Nillesen  snare drum
Set 2 solo trio Henk Zwerver gitaar, Aaron Lumley contrabas, Wim Janssen slagwerk
Aanvang 19.30, entree 6 euro 

Zondag 18 december Loek van den Berg Quintet met de album release Wayfarer 
De beeldende en verhalende muziek neemt je mee in hun liveshows, met passie 
en het enthousiasme. Aanvang 16.15, entree 6 euro. Kinderen 2,50 euro 

Kijk op www.huisdepinto.nl voor het complete overzicht
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

Binnenk ant 100 Winter 2022

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

Café
Waterlooplein ‘77

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

Sint Antoniesbreestraat 69     020-3700210
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Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks- & Rembrandtplein

Noorder- & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Heden is verleden, dat komen gaat

Amstelveldbuurt

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 28 november 19.30 -21.00 uur

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

Omwonenden van het Amstelveld 
in de binnenstad van Amsterdam 
hebben gistermorgen voor een 
grote verkeerschaos gezorgd door 
de toegangswegen tot het plein 
met autowrakken te versperren. 
De buurt streeft al jaren naar 
eenautovrij Amstelveld.

Omstreeks zeven uur gistermorgen 
werden de vier toegangswegen tot 
het plein met autowrakken versperd. 
Daardoor liep het spitsverkeer in deze 
buurt volledig vast. De politie kwam 
tussenbeide en wist na een uur de 
wrakken met behulp van kraanwagens 
te verwijderen. Een lid van de 
actiegroep 'Amstelveld leefbaar' werd 
door de politie aangehouden.

De actie kwam na een schrijven 
van wethouder Lammers (Publieke 
Werken) waarin hij de bewoners tot 
zijn spijt ('ik vind dit ook jammer') 
meedeelt dat het Amstelveld niet voor 
het einde van dit jaar autovrij zal 
worden gemaakt. 

Gewacht moet, volgens de wethouder, 
nog worden op een kostenraming 
van het project en verder moet het 
schetsplan nader worden uitgewerkt 
in overleg met alle gemeentelijke 
diensten en de bedrijven in de buurt. 

Een noodoplossing - 250 paaltjes rond 
het plein om de auto's tegen te houden 
- acht hij niet verantwoord omdat een 

dergelijke zeer tijdelijke maatregel 
vijftigduizend gulden gaat kosten. 
Dat bedrag ziet hij liever besteed aan 
het opnieuw en definitief leefbaar 
maken van het Amstelveld.

De bewoners zijn door deze brief van 
de wethouder ernstig teleurgesteld. Al 
twee jaar werken ze aan het autovrij 
maken van het Amstelveld. 

Overdag wordt dit plein bezet door 
zo'n vierhonderd auto's, waarvan het 
grootste deel van buiten de stad. 's 
Avonds staat het op één na grootste 
plein van Amsterdam dan weer leeg. 
De omwonenden die o.a. speelruimte 
voor hun kinderen willen zijn volledig 
op dit plein aangewezen.

Na een aantal verzoeken aan de 
gemeenteraad en b. en w. gaan de 
bewoners Pasen '72 voor het eerst tot 
actie over. Met palen en lijnen zet de 
actiegroep 'Amstelveld leefbaar' een 
deel van het plein af. Drie dagen lang 
maakt de jeugd druk gebruik van dit 
speelterreintje. 

Paasmaandag komt daaraan een einde 
als 'Ome Gerrit', een man die al jaren 
als illegaal 'parkeerwachter' aan het 
autoblik een boterham verdient, met 
een aantal robuuste heren alle palen 
vernielt. Er worden bedreigingen geuit 
en er vallen klappen

Inmiddels is door de dienst Stads-
ontwikkeling van de gemeente 
een aantal varianten voor een 
leefbaarder Amstelveld ontwikkeld. 
De voorkeur gaat uit naar een 
variant die het Amstelveld voor het 
belangrijkste deel autovrij maakt 
mét voldoende parkeergelegenheid 
voor de omwonenden en een aantal 
kortparkeerders. Deze plannen komen 
in mei 1972 (!) in de raadscommissie 
van PW ter sprake.

Daarna volgt een grote stilte die de 
bewoners januari '73 inspireert tot het 
schrijven van een brief aan Lammers. 
Ze zijn bang dat de plannen vertraagd 
worden en daardoor in de zomer 
van '73 het plein nog niet door de 
omwonenden kan worden gebruikt. 
Het antwoord van de wethouder 
in maart bevestigt hun bange 
vermoedens. 

Een woordvoerder van de actiegroep: 
"We vinden dit geen stijl Een 
jaarlang is er vrijwel niets gebeurd. 
We begrijpen niet dat er nog geen 
kostenraming is, dat nu nog overleg 
moet worden gepleegd met diensten en 
bedrijven. Daar is een jaar lang de tijd 
voor geweest! We willen dat er in ieder 
geval voor deze zomer een aantal 
tijdelijke maatregelen genomen wordt 
zodat er eindelijk wat leefbaarheid op 
het Amstelveld zal zijn". 

De actiegroep "Amstelveld leefbaar" heeft een enquête 
gehouden onder buurtbewoners. Gebleken is dat een 
overgrote meerderheid (89 percent) schoon genoeg 
heeft van een Amstelveld vol blik. Acht percent wil 
een gedeeltelijk vrij Amstelveld, slechts drie percent is 
tegen het autovrij maken. Het comité, aangemoedigd 
door deze positieve reactie, gaat nu door met de strijd 
totdat het einddoel is bereikt: een plezierig plein met 
parkje en bomen, café terras, banken, speelveldjes en 
ruimte voor bloemen- en antiekmarkt. En dat is andere 
taal, want voor de buurtbewoners zijn de rapen allang 
gaar. 
Ze willen nou eens af van die openluchtgarage op 
een van de leukste pleintjes van de Amsterdamse 
binnenstad.

CTvM 2022

De gemeente heeft besloten het 
Amstelveld definitief autovrij te 
maken. Er bestond al een tijdelijke 
regeling dat geen auto's op het 
Amstelveld geparkeerd mochten 
worden.

Binnenkort zal Publieke Werken 
een nieuw wegdek aanbrengen 
en gelijktijdig kabels en 
leidingen aanleggen, waarvoor de 
Reguliersgracht tijdelijk voor het 
verkeer wordt afgesloten. Hetzelfde 
gebeurt in een later stadium met de 
Prinsengracht.

Alleen rondom het plein is ruimte 
gereserveerd om auto's te parkeren. 
Op het autovrije deel komen een 
speelplaats en nieuwe bomen en verder 
wordt ook een plaatsje vrij gehouden 
voor een witkarstation.
Het stuk Prinsengracht tussen 
Utrechtsestraat en Reguliersgracht 
wordt versmald tot 3 meter. De 
voetpaden langs de bebouwde 
kant van het Amstelveld en 
van de Prinsengracht tot aan de 
Utrechtsestraat worden verbreed. 
In totaal zullen de werkzaamheden 
ongeveer zes maanden duren.

Trouw 6 april 1973 
Actie voor autovrij plein 
Bewoners barricaderen toegang tot Amstelveld 

Volkskrant 1 november 1971

AMSTELVELD

Het Parool 16 oktober 1973
AMSTELVELD definitief dicht voor auto's

Binnenk ant 100 Winter 2022

en toen vierden we feest

hartelijk dank lieve actievoerders

en dat doen we nog steeds
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Column: IN DE BUURT
 
Lise van de Kamp

Dief met service

‘Hij doet het niet meer’ klaag ik tegen de fietsenmaker, nadat ik een heel 
eind met mijn elektrische fiets naar de fietsenwinkel heb gelopen. De man 
lacht en wijst naar mijn bagagedrager, waar een gapend gat de plaats 
inneemt van mijn accu. Gestolen!
Een nieuwe Bosch accu gaat me 700 euro kosten en ik besluit om, tegen 
beter weten in, eerst thuis te kijken of de accu toch niet aan de oplader 
hangt. Nee dus.

Mijn man gaat op Marktplaats zoeken naar een tweedehands accu. Tot 
onze verbazing worden er talloze Bosch accu’s aangeboden voor een 
spotprijsje. Allemaal zonder oplader en met de smoes dat de eigenaar 
zijn fiets zonder accu heeft verkocht. Mijn man wil er niets van weten. ‘Ik 
werk daar niet aan mee, ik ben geen heler.’ Ikzelf ben minder principieel en 
dring erop aan dat we toch zo’n gestolen accu terugkopen. ’Wie weet is het 
mijn eigen accu wel.’ Voor het ‘luttele’ bedrag van 150 euro in contant geld 
kan ik een accu ophalen bij de molen in Oost voor het terras van Brouwerij 
het IJ. We krijgen het telefoonnummer van ene Pjotr om te bellen wanneer 
we daar zijn. Mijn man wil niet mee ‘Ik handel niet met een dief’.

Vijf minuten nadat ik het nummer heb gebeld, komt er een slungelige, 
magere jongen aansloffen met een Albert Hein tas onder zijn arm. Ik werp 
een snelle blik in de zak en geef hem de 150 euro. Hoe korter ik in zijn 

gezelschap verkeer, hoe liever het me is en ik spoed me met mijn ‘buit’ 
naar de tramhalte.

Thuis aangekomen blijkt de accu niet te passen. Tegen beter weten in bel ik 
met het telefoonnummer en tot mijn verbazing neemt Pjotr op. Hij vraagt 
me morgen terug te komen naar de molen om te ‘ruilen.’ De volgende 
ochtend vertrek ik opnieuw naar de molen met de Albert Hein tas onder 
mijn arm. Daar staat Pjotr al op mij te wachten, zonder tas. Ik geef hem de 
accu terug en zonder iets te zeggen steekt hij me de 150 euro weer toe.

Stomverbaasd pak ik het geld aan. ‘Dank voor de service.’ Ik steek hem 
nog snel een tientje toe ‘voor een biertje.’ En maak me opnieuw snel uit de 
voeten. Een uurtje later zie ik dat ik een SMS berichtje heb van Pjotr: “Dank 
u wel nog mevrouw.”

Fiets zonder accu. Inmiddels een nieuwe gekocht.

Op 24 september werd door de hele stad weer Burendag 
gehouden. Een initiatief van het Oranjefonds, waarbij buren 
worden gestimuleerd om contact met elkaar te hebben. 
Dit jaar deed voor het eerst ook de Keizersgracht mee. 
Tachtig buren lieten zich verleiden door de mooi gedekte 
tafels, de wijnproeverij en de gratis goodiebag en kwamen 
hun grachtenpand uit om elkaar op straat te ontmoeten. 
Foto Quincy de Klerk
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We zien dat een relatief kleine groep verantwoordelijk is 
voor het grootste deel van de overlast en dat gebrek aan 
handhaving de belangrijkste verklaring is. Als bewoners 
hebben we gekozen voor het leven in een bruisende stad. 
Maar er zijn nog steeds leefregels om de woonfunctie van 
dit gebied op een acceptabel niveau te houden. Handhaving 
van die regels moet dan wel gebeuren.

Het onderwerp overlast leeft enorm. Van de Binnenkrant 
kregen we meteen ruimte, buurtvereniging Amstelveld 
steunde het artikel direct en bij een eerder overleg met de 
gemeente wilde iedereen het onderwerp overlast op de 
agenda hebben.
Een paar bewoners uit de omgeving brug Herengracht - 
Thorbeckeplein aan het woord. “Het is ontzettend leuk dat 
iedereen na corona weer kan genieten van een bruisende 
stad, ook hier bij het Rembrandtplein. Als bewoners in 
de buurt willen we natuurlijk ook in een prettige, schone 
en veilige omgeving leven, met een fijne nachtrust. En 
juist daar moet in de handhaving ook de aandacht naar 
uitgaan.” 
“Het is heel verdrietig om te merken dat het prachtig 
historisch centrum van Amsterdam door de meeste toeristen 
(uit binnen- en buitenland) eigenlijk alleen maar als drugs 
en drank walhalla wordt gezien waar alles mag en kan. 
Niet alleen ervaren wij daar als buurtbewoners heel veel 
overlast van maar het zorgt ook voor een vaak grimmige 
sfeer met name in de avonden en nachten van het weekend 
voor iedereen die de buurt bezoekt." 
“Er is werkelijk geen enkele handhaving te bespeuren. Ook 
geen politie. Voor corona zag je die veel meer door de buurt 
rijden tijdens uitgaansavonden/ -nachten.”
“En ligt er een bootje voor je deur dan ben je nog eens 
extra de sjaak. Uitgaanspubliek, meestal toeristen, eigenen 
zich zo'n bootje toe en gaan daar rustig een afterparty 
houden.”
“Regelmatig hoor je gasten met hun Neanderthaler 
geschreeuw de boel terroriseren op het Thorbeckeplein. 
Waar zijn de managers/ portiers van die tenten? Is 
toch ook in hun belang dat de boel leefbaar blijft voor 
omwonenden?”

“Drukte is juist in de Reguliersbreestraat absurd. Van 3-5 
uur vaste prik grote groepen mensen (dronken) schreeuwend 
voor de FEBO. Eten en plassen tegen alle deuren en hoekjes 
die er zijn rondom de FEBO.” … “De Costa del sol aan de 
Amstel is weer terug. Niemand voelt meer dat het een buurt 
is, waar men op bezoek komt en mensen wonen en werken 
(en slapen).”

Bewoners ervaren dat afwezigheid van handhaving buiten 
de hekken van het Rembrandtplein en Thorbeckeplein de 
belangrijkste reden van deze overlast is. In gesprek met 
de Biz Rembrandt District begrijpt men onze problemen 
wel, zijn er ook al langere tijd praktische afspraken zoals 
schoonmaak en wil men best meedenken. Maar handhaving 
buiten het plein is volgens Biz op de eerste plaats een taak 
van de overheid. De horeca die buiten het plein is gevestigd, 
zoals richting Amstelveld hoort uiteraard ook een bijdrage 
te leveren om de eigen omgeving leefbaar te houden voor 
bewoners.

N8W8 is concreet bezig om in overleg met bewoners 
problemen stuk voor stuk te benoemen, aan te pakken 
en de gemeente te bewegen actie te ondernemen. Daar 
halen we tastbaar resultaat mee. Bij de gemeente werkt 
het wel volgens de wet van de grote aantallen, omdat niet 
ieder probleem kan worden aangepakt. Daarom kijken we 
steeds naar haalbare plannen en hebben we vanuit de buurt 
voldoende “massa” nodig om de aantallen te halen die nodig 
zijn om de gemeente in beweging te krijgen.

De brug naar het Thorbeckeplein is een onofficiële 
taxi standplaats geworden, terwijl er op de officiële 
standplaatsen minder te doen is. Een belangrijke verklaring 
is de toenemende populariteit van verschillende taxi apps 
waarmee individuele ophaalplaatsen worden afgesproken. 
Deze brug is voor velen de kortste weg naar vervoer. 
En daardoor is ook de Herengracht in de nachtelijke 
uitgaansuren drukker dan de Vijzelstraat.
 Op de Herengracht en omgeving geldt een taxi inrijverbod 
na 01:00 ’s nachts op de uitgaansavonden. In de praktijk 
komt daar weinig tot niets van terecht. Afwezigheid van 

handhaving is de belangrijkste reden waarom al deze 
uitwassen ontstaan. En soms zien we dat handhaving de 
andere kant op kijkt. Allemaal zaken waar we de gemeente 
op aanspreken.

Om de verkeersoverlast rondom de brug naar het 
Thorbeckeplein in te perken heeft de gemeente na overleg 
met ons nieuwe maatregelen ingepland. Wij hopen dat bij 
het verschijnen van dit blad concreet resultaat is te zien 
waar de buurt blij mee is.
Buurtschouw

N8W8 kijkt zelf op straat wat er gebeurt. Dat willen we met 
meerdere bewoners gaan doen. Ook vanuit de politiek en 
gemeente willen mensen meelopen om de problemen in de 
buurt te zien en concrete oplossingen te bespreken. Voor 
ons bepaalt dat het verdere actieplan. Wij hebben goede 
contacten bij de gemeente en die mensen denken mee in 
oplossingen. Alleen is er ook een politieke en financiële 
realiteit die soms iets anders vindt. 
Daar houden wij de gemeente scherp.

Problemen altijd melden bij de gemeente, al is het maar 
voor de statistiek. Op onze website n8w8buurt.nl kunt u 
lezen hoe en waar u het beste bij de gemeente overlast kunt 
melden.
Verder heeft N8W8 het mail-adres overlast@n8w8buurt.
nl om overlast bij ons te melden als u denkt dat problemen 
niet worden opgelost. Ook als u wilt deelnemen aan de 
buurtschouw kunt u via dit email adres contact met ons 
opnemen. 
Samen kunnen we problemen aanpakken. Voldoende 
aantallen bewoners is de sleutel naar de oplossing.

Stop Overlast
Rembrandtplein

Buurtplatform De Nachtwacht 
(n8w8buurt.nl) is er op de eerste plaats 

voor bewoners om met name horeca gerelateerde 
overlast terug te dringen in de omgeving van het 

Rembrandtplein. 
Er is overleg met bewoners, de gemeente 

en natuurlijk ook met de horeca zelf. 
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                                                                           'Lezen is wandelen met andermans voeten'   -   Griet op de Beeck

   nog tot 
3 december 

Marc van der Zwet 
- schilderijen

Tamar Rubinstein 
- assemblages

Suzette 95+

Om het 100ste nummer van de Binnenkrant te vieren vroeg de 
redactie aan buurtbewoonster burgemeester Femke Halsema 
om een interview, maar daarop kwam geen antwoord. 
Als alternatief kwam het idee op voor een interview met de 
oudste, 95 jarige, cursist in het wijkcentrum d'Oude Stadt. 
Tot voor kort kwam ze nog per fiets vanaf de Leidsekade
"Tot m'n 85ste ging het prima, nu wordt het wat lastiger om oud 
te worden''. 

Suzette volgt in het wijkcentrum de Franse Conversatie les 
bij Myriam Bouzid. Ze bleek in alle vier de buurten van De 
Binnenkrant gewoond te hebben! Het langst op de Keizersgracht 
richting Brouwersgracht maar ook bij het Jonas Daniel 
Meyerplein, aan de Amstel en op de Prinsengracht bij het 
Amstelveld. Ze is geboren in Caïro waar ze uitstapjes maakte 
naar het strand in Alexandria en picknickte aan de voet van de 
pyramides. Ze deed middelbare school in Overveen en studeerde 
eerst medicijnen in Amsterdam daarna psychiatrie. 
Haar grote belangstelling voor beeldende kunst en mooi handwerk 
is duidelijk te zien in haar ruime lichte appartement op het zuiden, 
met uitzicht op het water en de Koekjesbrug.

Van de heerlijke appeltaart, door Erna gebakken voor het 
65-jarige wijkcentrum, had ik voor ons gesprek wat meegenomen, 
Suzette serveerde het op handgeschilderde schoteltjes met 19de 
eeuwse landschapjes, familie erfstukken, zelfs nog geschilderd 
door haar over-grootmoeder! Die bovendien als eerste een 
meisjesschool oprichtte en bestuurde. Suzette is duidelijk niet de 
eerste zelfstandige vrouw in haar familie!
Het is een super leuke ontdekking dat Suzette zo bijzonder is en zo 
veel heeft beleefd ('lekker leren zwemmen in de Nijl die toen nog 
een echte rivier was') en ik ben blij dat zij dankzij het wijkcentrum 
d'Oude Stadt even in het zonnetje gezet kan worden.
Haar leven is zekere een heel mooi verhaal, dat de moeite is om 
verteld te worden.
Hartelijk dank dus, Burgemeester, voor deze onverwachte mooie 
ontmoeting via uw wijkcentrum. 

CTvM

In haar half verzonken woonhuis annex atelier aan de Prinsengracht 
illustreerde Mance Post (1925-2013) vele kinderboeken. De dieren-
verhalen van Toon Tellegen, de Waaidorp-serie van Annie M.G. Schmidt 
en de Madelief-boeken van Guus Kuijer. Ook werk van An Rutgers 
van der Loeff, Rita Verschuur en Martha Robinson voorzag ze van een 
herkenbaar ‘gezicht’. Schrijfster Truska Bask maakt er een biografie 
over: 

Haar potloodtekeningen, lino’s en penseelillustraties brachten generaties 
kinderen in verrukking. In 2007 ontving Mance Post de Max Velthuijs-
prijs voor haar hele oeuvre. Met illustreren begon ze rijkelijk laat. 
Pas halverwege de jaren 50 besloot ze van tekenen haar vak te maken. 
Dat Mance haar baan in het onderwijs verruilde voor een onzeker bestaan 
als illustrator sprak niet vanzelf, zeker niet voor een vrouw alleen. 
Of was ze minder alleen dan ze deed voorkomen?

Het souterrain van Mance Post groeide al snel uit tot een ontmoetingsplek 
en zelfs toevluchtsoord voor velen
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'VOGELS EN VERDER' 
 stilering en verstilling

Kerkstraat 411 www.artacasa.nl

Voor meer activiteiten zie: www.tweedeuitleg.nl/weekagenda 
Interesse in de nieuwsbrief? Mail:     tweedeuitleg@xs4all.nl
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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

Nieuw dagelijks bestuur voor 
Wijkcentrum d’Oude Stadt 65+

19 september 2022 koos de Wijkraad van Wijkcentrum 
d’Oude Stadt een nieuw Dagelijks Bestuur (DB). 
Dit nieuwe DB neemt de plaats in van het vorige bestuur, 
dat bestond uit Paul Busker, voorzitter / penningmeester
en Loes Buisman, secretaris / boekhouder.

De nieuwe leden van het dagelijks bestuur:
•  Dingeman Coumou, voorzitter
•  Gonny van Oudenallen, secretaris
•  Paul Spoek, penningmeester
•  Anita Mizrahi, bestuurslid

Het nieuwe DB is gelijk van start gegaan met 
het proberen de subsidie voor 2023 veilig te stellen. 
Een subsidieverzoek is ingediend bij het stadsdeel. En 
een heroriëntatie van het wijkcentrum is in de Wijkraad 
vastgesteld en verzonden naar Gemeenteraad en stadsdeel. 

En op 24 oktober heeft het DB het beroep bij de Rechtbank 
gevoerd, dat eerder ingesteld was tegen het besluit van 
het dagelijks bestuur van het stadsdeel om de subsidie te 
beëindigen. Uitspraak in december.

En we zijn bezig weer een volle wijkraad te krijgen 
met vertegenwoordigers van alle buurten.

Heroriëntatie wijkcentrum naar 
Gemeenteraad en stadsdeelcommissie

Het stadsdeel Centrum besloot in 2020 de subsidie aan het 
Wijkcentrum d’Oude Stadt stop te zetten. 

Dat ging de Gemeenteraad een stap te ver.

De Gemeenteraad wilde het geld bijspijkeren voor het 
wijkcentrum in 2021, maar er moest wel een heroriëntatie 
komen! Het was een klus, met corona en ook nog een 
verkiezingsstrijd tussendoor: maar het huidige bestuur 
van Wijkcentrum d’Oude Stadt en zijn wijkraadsleden 
en vrijwilligers hebben hun ei gelegd en een stuk met 
heroriëntatie van het wijkcentrum naar de Gemeenteraad en 
de stadsdeelcommissie gestuurd!

Waarom is het heroriëntatie-stuk van belang? Nadat in 2022 
het wijkcentrum kon ‘overleven’ door stemmen te werven 
door een van de winnaars van Centrum Begroot te worden 
(en daar de huur van kon betalen), is het wijkcentrum nu 
weer afhankelijk van een structurele subsidie voor 2023 en 
verder. En die aanvraag is net ingediend.

In het heroriëntatiestuk wordt ingegaan op de taken en visie 
voor nu en in de toekomst van het wijkcentrum. 
Behalve het opkomen voor bewonersbelangen in de 
verschillende buurten is dat ook faciliteren en wijkcentrum 
gebruiken als een ontmoetingsplaats voor iedereen.

Als ik hoor, vergeet ik             Als ik zie, onthoud ik               Als ik doe, begrijp ik

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. 
Inloop: ma-vr 13:30-17:00 uur. 

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 

Help mee het wijkcentrum open te houden.
Van archiveren, administratieve hulp, gasten ontvangen, 
zaalreservering regelen of activiteiten organiseren. 
Stuur een mailtje naar:

wijkcentrum@oudestadt.nl
Kerkstraat 123 020-638 2205 www.oudestadt.nl

wijkcentrum.doudstadt
Donderdag 12 januari 20.00-22.00
Filmavond ism o.a. Stadsarchief

Donderdag 26 januari 20.00-22.00
Thema-bijeenkomst 'voetgangers en veiligheid'

Donderdag 9 februari 20.00-22.00
Filmavondje ism o.a.Stadsarchief

Donderdag 23 februari 20.00-22.00
Thema-bijeenkomst (zie zaalagenda)

Doe Dan 
op Dinsdag

Kleur*Plaats in de Oude Stadt

Expositie
Nog te zien t/m 21 januari  Dierbare objecten 
schilderijen van Elida Tuinstra 
23 januari - 22 maart Vrouwen Maken Werk Voor Vrede 
textiel: Spandoeken, Wandkleden, Borduursels, van vroeger en nu.

elke dinsdag 14.00 - 17.00
Kleurrijke taal en tijd uitwisselingen die blikken verruimen 
en intermenselijkheid bevorderen: Zet onze verschillen in 
beweging voor begrip en vrolijkheid. Met grensverleggende 
veelkleurige aandacht voor Onze Nieuwe Tijd met o.a. het werk en 
de muziek van Buffy Sainte-Marie, de ontdekkingen van Florence 
Scovell Shinn, cosmische inzichten van Bracha Goldsmith en de 
tijdloze hulp die Seth bied via de boeken van Jane Roberts. 

Donderdag 8 december, aanvang 20.00 uur.
Alles over klimaatverandering en wat we ertegen kunnen doen. 

Een lezing door Extinction Rebellion

Maak jij je ook zorgen over droogte, smeltend ijs, overstromingen 
en uitstervende diersoorten? 

Hoelang blijven we nog toekijken hoe politici en grote bedrijven 
onze kinderen en onze mooie planeet naar de afgrond leiden?

Het meelopen in klimaatmarsen en het ondertekenen van petities 
is niet voldoende. De mensen van Extinction Rebellion doen het 

daarom anders. Ze bouwen wereldwijd aan een massa-organisatie 
die het tij nog kan keren.

Extinction Rebellion doet niet moeilijk over individuele eet- of 
reisgewoonten; elkaar de maat nemen is echt niet aan de orde. 

Wel zijn er kernwaardes. 
Meer weten? Kom naar de lezing en stel daarna je vragen. 

WOUW-Wonen

Bij voldoende belangstelling organiseert Kleur*Plaats inspiratie 
uitstapjes. Bijvoorbeeld naar de Ritman Bibliotheek (dit jaar 
een nieuw Unesco erfgoed), in de Embassy of the Free Mind, 
(Keizersgracht 123).
Kom op dinsdagmiddag langs en laat het even weten,

Dierendag

Breien voor de medemens
Prikaktie GGD

Hier moeten we zijn! Opening expositie

www.wouw-amsterdam.nl

Dingeman en Gonny

L
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 2
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2

Kerkstraat 123

Aktief sinds 25 oktober 1957
Ons 65-jarig bestaan vieren we met koffie en taart
woensdag 14 december 13.30-17.00 (vrije inloop)

en donderdag 15 december met een receptie 17.00- 20.00
voor genodigden, relaties en vaste vrijwilligers.

Verras Sinterklaas, Kerst of Valentijn met een zelfgevouwen papieren cadeau-doosje (met natuurlijk iets daarin).

De kubus bestaat uit 6 gelijke onderdelen. Op internet vind je een instructiefilmpje bij: How to Fold an DIY : Origami 3D Cube

Eenmaal

geleerd

Altijd

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

Leidse/Wetering

Oliebollen op het Leidseplein

Binnenk ant 100 Winter 2022

‘The Grand Nothing’ acryl / marker / pen / doek 190 x 170 cm

Pieter Lemmens | solotentoonstelling
Opening zaterdag 17 december 15.00 – 19.00 uur
 Projectruimte BMB Kerkstraat 129A 
vrijdag & zaterdag 12.30 – 17.30 uur en op afspraak

 'Interwine 37' pencil / paper 56 x 76 cm 2017 
  Nog tot 3 december

  Hanneke Francken
  kleurrijk en dynamisch.
  In de microwerelden, die ze in
  de tekeningen zo gedetailleerd
  weergeeft, vindt ze haar 
  fascinatie voor de cyclus 
  van het leven.  4
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Meld je organisatie nú aan voor NLdoet 2023!
Op 10 en 11 maart 2023 organiseren we, 

samen met duizenden sociale organisaties in het land, weer de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights 
en nodigt iedereen uit om een dag iets 

voor een ander te betekenen en ertoe te dóen!

Nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is het kloppend hart van vele sociale initiatieven. 

En voor heel veel mensen een ervaring die iets met ze dóet. 
Voor organisaties is NLdoet een mooie kans om nieuwe vaste 

vrijwilligers aan te trekken en te laten zien hoe zij ertoe doen in de 
samenleving. 

Deelnemende verenigingen en stichtingen kunnen bij het Oranje 
Fonds een bijdrage van maximaal 350 euro aanvragen voor 

bijvoorbeeld catering en materialen.

Heeft jullie organisatie een leuke NLdoet activiteit? 
Meld dan nu jullie activiteit aan op nldoet.nl. 

Want vrijwilligerswerk doet ertoe!   

Leidsegracht gezien vanaf de Prinsengracht

Het concept Terrassenplan Reguliersdwarsstraat west
(tussen Vijzelstraat en Koningsplein) is vrijgegeven 
voor inspraak t/m vrijdag 23 december.
Wij zijn benieuwd naar uw mening.
In een terrassenplan staat onder andere hoe groot een terras mag 
zijn. Bij het maken van een terrassenplan wordt er zoveel mogelijk 
gekeken naar het behouden van de bestaande terrassen. 
Daarnaast wordt ongewenste uitbreiding van terrassen in omvang 
en aantal voorkomen. Pas als de situatie erom vraagt, wordt 
overgegaan tot het beperken of intrekken van een bestaand terras. 
Bij het opstellen van een terrassenplan in een buurt of straat wordt 
onder andere rekening gehouden met herinrichtingsplannen, 
signalen van horecaoverlast en verkeersonveiligheid.

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke inspraakreactie op de 
plannen indienen per e-mail naar g.stark@amsterdam.nl 
of per post naar gemeente Amsterdam, t.a.v. 
mevrouw C. Azarhoosh, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Aantal vierkante meters terras       meer/minder totaal

         Vierkante meters minder stoep/straat  181,77

Werkzaamheden Max Euweplein
Tot midden december worden er kleine werkzaamheden 
uitgevoerd op het Max Euweplein. Fietsvakken worden 
omgezet in groenvakken, enkele muurtjes worden 
verwijderd en de buitentrappen langs de muurtjes worden 
vervangen door hellingbanen. Met de hellingbanen in 
plaats van de trappen ontstaat een veilige route voor 
rolstoelhouders en personen met kinderwagens. 
Zij hoeven dan niet meer over het fietspad te lopen.

Over het voortbestaan van het grote schaakbord is nog geen 
besluit genomen.

Tijdelijke terrassen verdwijnen,
maar bestaande terrassen blijven groeien

Weteringschans bij Museumbrug 
nog tot april een hindernis voor voet- en fietsgangers.

Belastingwinkel Amsterdam 
De stichting Belastingwinkel Amsterdam is een 
vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen 
sinds 1981 helpt met het oplossen van problemen 
met belastingen en toeslagen. Indien u recht heeft op 
zorgtoeslag komt u in aanmerking voor onze hulp. 
De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het 
indienen van uw belastingaangiften en hulp bij het indienen 
van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over 
inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke 
belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle 
soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel. 
Wij doen geen administratieve werkzaamheden, schoenendozen 
met bonnetjes gaan ongeopend mee terug. 

Openingstijden
Maandag 10:00 - 12:00

Woensdag: 17:30 - 19:30
Vrijdag: 10:00 - 12:00

amsterdambelastingwinkel@gmail.com
020 525 8611, (alleen bereikbaar tijdens openingstijden)

Amsterdam Law Hub
Nieuwe Achtergracht 164-184

Vetbollen gevaarlijk voor vogels
Vetbollen en pinda’s zijn vaak te koop in fijne plastic 
netjes. Hartstikke handig, want zo kun je ze eenvoudig 
ophangen. Helaas is het geen duurzame manier van vogels 
voeren. Daarnaast blijven vogeltjes (vooral kleintjes als het 
pimpelmeesje) er met hun pootjes in vast hangen. Dit kan 
dodelijke gevolgen hebben. Sommige grotere vogels kunnen 
het netje zelfs opeten, wat al helemaal niet de bedoeling 
is. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven. Zo kun je een 
vetbol in een garde duwen en deze garde ophangen. Of je 
koopt een speciaal rekje waar je bollen en/of pinda’s in kunt 
stoppen. Deze vind je in vrijwel ieder tuincentrum
tuindingen.nl/blog/vogels/zo-help-je-de-vogels-de-winter-door

Lieve Amsterdammers, 
Dankzij de steun van onze partners kunnen de buurtfondsen ook 
in 2023 weer heel veel buurtprojecten ondersteunen met geld, 
netwerk en kennis. Vanaf 2023 kun je maximaal 1500 euro per 
project aanvragen en vergaderen de buurtfondsen 6 keer per jaar.

www.mensenmakenamsterdam.nl/agenda

植树节
Sinds 1981 is 12 maart 

in China 'Boomplantdag'. 
Iedere inwoner van China 
tussen 11 en 60 jaar oud is 

verplicht jaarlijks 3-5 bomen 
te planten of overeenkomstige 
werkzaamheden te verrichten 
op het gebied van het zaaien, 
verzorgen of cultiveren van 

bomen. OBA Oosterdok. abffnl/

Gezonde voeding voor op de voederplank
• Zonnebloempitten
• Gemalen amandelen, noten, hazelnoten en maïs
• Niet geroosterde en ongezouten pinda's
• Eenvoudig plantaardig vet brood
• Vetbrood gemengd met zaden, bessen of insecten
• Kleine zaden van gierst of haver
• Ontbonden vruchten (appel, verdorde peer, druiven)
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Zo klein
tegenover
een onmetelijk veld
van sneeuwend papier
blijf ik
in gestapelde leegte
hier

vluchtend in hoop
deinst
angst
en dood.

( Hoop )

Erica Lastdrager

De kracht van het gesproken woord, je woord is jouw toverstaf                                  Florence Scovel Shinn

Stadsdorp Weteringplus in vogelvlucht 
Hij ziet er mooi uit, de vernieuwde website van ons Stadsdorp 
Weteringplus www.stadsdorpweteringplus.nl. Een eenvoudige en 
kleurrijke lay out, met duidelijke en goed vindbare informatie. 
Over wie wij zijn, wat wij doen en waarom. Over de verschillende 
activiteiten zoals themamiddagen, cursussen en onze clubs: de 
museumclub, de leesclubs, de fietsclub, de architectuurwandelingen.

Er is een digitale agenda. Als je op de link van de agenda klikt krijg je een 
overzicht van alle activiteiten die in de maand plaatsvinden, met doorklik 
en met een knop waarmee je eenvoudig je interesse voor deelname kunt 
aangeven. Er is ook veel plaats ingeruimd voor nuttige informatie: over hoe 
je je huis, bijvoorbeeld je trap of je badkamer kunt aanpassen om langer 
thuis te blijven wonen. Welke mogelijkheden er daarbij zijn? Vraag met een 
druk op de knop een “apk- keuring “ van je van je huis aan. 

Wil je je digitale vaardigheden verbeteren of zelfs voor het eerst beginnen 
met computer of iPhone? Schroom niet om je aan te melden voor cursussen 
die wij geven. Samen nadenken over nieuwe woonvormen, zicht krijgen op 
ontwikkelingen in de zorg? Lees er over op de site. Voor even een helpend 
handje door een buurtbewoner kun je je aanmelden bij onze Burenhulp. 

Met kleine filmpjes kun je kennis maken met bijzondere buurtgenoten of 
verslagjes zien van activiteiten. 
Een mooie nieuwe website. 
Loop er eens door heen in de 
komende wintermaanden.
En abonneer je met een druk op de 
kop op onze nieuwsbrief en blijf op 
de hoogte van komende activiteiten. 
Stadsdorp Weteringplus staat klaar 
voor uw winter!
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Groen op het water: 
deWatertuinen

In Amsterdam Centrum en Zuid is de vergroening het water opgegaan: 
in de Lijnbaansgracht langs de Marnixstraat liggen houten vlotten 
waarop waterplanten groeien. Dezelfde (soort) vlotten liggen in de 
Boerenwetering langs beide oevers over een lengte van tweehonderd 
meter, tegenover de brandweerkazerne. 

Behalve het groen bóven de waterlijn bieden de vlotten ónder water 
bescherming aan vissen. Voor jonge snoeken bijvoorbeeld is het daar goed 
toeven zodat ze niet worden opgegeten door hun volwassen soortgenoten! 
Beide locaties worden verzorgd door een team van vrijwilligers. 
Het team aan de Boerenwetering heeft onlangs het 26-jarig bestaan gevierd 
met een klein muzikaal feestje op de Ruysdaelkade. 

Er is inmiddels enige financiële ondersteuning vanuit de gemeente 
Amsterdam, in ieder geval voor de Boerenwetering. Daar heeft het 
vrijwilligersteam onder andere de vlotten, twee bootjes en gereedschap 
aangeschaft. Zo kan men elke maand gedurende een ochtend reparaties 
uitvoeren en vuil verwijderen. Woningcorporatie Ymere stelt hun 
werkruimte beschikbaar voor die maandelijkse ochtend.

Wat zijn de plannen voor de toekomst? Het 
antwoord is: extra kleine vlotten: vogels kunnen 
nog niet broeden op de bestaande vlotten 
vanwege beschermingsgaas rondom elk vlot. 
Daarom komen er in de nabije toekomst kleine 
extra vlotten toegankelijk voor watervogels om 
er te broeden.

Er leeft een harstochtelijke wens bij het 
watertuinenteam: de financiële ondersteuning 
vanuit de gemeente. Het gaat daarbij NIET 
om de vraag naar meer geld maar juist om de 
vraag naar het STRUCTUREEL maken van de 
bestaande ondersteuning. 

Het huidige ad hoc beleid kost veel tijd en 
menskracht zowel van de gemeente als van 
de vrijwilligersteam. Een goed voorbeeld van 
goedkoop is duurkoop. 

Gemeente, je ondersteunt een fantastisch 
project, maak het tot een gemeentelijk groen 
uithangbord door ondersteuning structureel te 
maken!

J. Groenestein

In de weken op weg naar Kerstmis, in de kerken de 
Adventstijd genoemd, is er weer Open Kerk in de 
Keizersgrachtkerk. Op zaterdag 10 december tussen 
13.00 – 15.00 uur is de kerkzaal open en kun je gewoon 
binnenlopen om even rustig te zitten en naar muziek te 
luisteren, of juist de stilte te ervaren op zo’n hectische 
zaterdag. Je kunt een kaarsje branden voor een dierbare, 
een praatje maken of een kopje kerstthee drinken.  

Zondag 18 december om 15.00 uur is de Pink Christmas 
dienst; voorganger is ds. Wielie Elhorst, de lhbtiq+-pastor 
van de Protestantse kerk Amsterdam. Welkom aan eenieder 
die deze dienst graag bijwoont!

Op Kerstavond 24 december ben je om 21.00 uur van harte 
welkom in de Kerstavond-dienst – vanaf 20.30 uur is de 
kerk open. We maken met elkaar een feestelijke dienst 
waarin we veel zingen en onze nieuwe predikant Annelies 
Jans het aloude verhaal van de geboorte van Jezus opnieuw 
laat spreken. Hoe donker het leven soms ook is: een verhaal 
van licht en hoop. Na afloop is er voor iedereen Glühwein 
en kerstbrood in de tuinzaal onder de kerk. 

Op Kerstmorgen 25 december is er zoals elk jaar een 
kindermusical in plaats van een gewone kerkdienst. 
Kinderen uit onze kerk en hun vriendjes en vriendinnetjes 
ontwikkelen met elkaar het thema en de plot; inmiddels zijn 
de repetities al in volle gang zodat er ook dit jaar weer een 
enthousiast en ontroerend verhaal ten tonele kan worden 
gebracht. Een feest voor jong en oud! Je bent van harte 
welkom – met of zonder kinderen – om dit spektakel mee te 
beleven. De kerk is vanaf 10.00 uur open, het feest begint 
om 10.30 uur. Na afloop napraten met koffie, thee en fris en 
iets lekkers erbij.

Op 7 januari 2022 is er vanaf 15.00 uur weer Open Kerk 
waar je als buurtgenoot van harte welkom bent om even tot 
rust te komen, een kaarsje op te steken; deze keer zullen we 
zeker met elkaar  toasten op het nieuwe jaar. 

Op woensdag 25 januari tenslotte is de eerste 
maandelijkse maaltijd van het nieuwe jaar. Mensen uit 
de Keizersgrachtkerk koken een smakelijke maaltijd voor 
wie wil mee- eten. Meld je wel van te voren even aan 
bij kosterij@Keizersgrachtkerk.nl ! Kosten €7,50; de 
tuinzaal is open vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur wordt de 
eerste gang geserveerd. 
We nodigen je van harte uit met ons mee te eten!

De Keizersgrachtkerk vind je aan de Keizersgracht, op 
nummer 566, tussen Nieuwe Spiegelstraat en Leidsestraat. 
Voor de maaltijd op 25 januari in de tuinzaal bel je aan bij 
de deur rechts van de monumentale trap.

Ontmoetingen met de Keizersgrachtkerk

Inspraak groot onderhoud 
Nieuwendijk en Kalverstraat

In de Nieuwendijk, Kalverstraat, Heiligeweg en stegen 
is groot onderhoud nodig. In de nota van uitgangspunten 
lichten we de plannen toe. Deze nota is vrijgegeven voor 
inspraak t/m 27 december. 
Wij horen graag wat u van de plannen vindt.

Iedere dag lopen er duizenden mensen over de Nieuwendijk, 
Kalverstraat en Heiligeweg. Ook worden de winkels 
dagelijks bevoorraad met vaak zware vrachtwagens. 
Het is na vele jaren nodig om de straat te vernieuwen. 
Tegelijk gaan we de kabels en leidingen in de grond 
vervangen. We gaan ook kijken waar we meer groen kunnen 
aanbrengen in de straten. 

Inloopmoment
U kunt dan meer informatie krijgen over de plannen.

Datum: donderdag 1 december 2022
Tijd: inlopen tussen 16.00 en 19.00 uur

Locatie: Piet Nakzaal, stadhuis, Amstel 1
Aanmelden: nieuwendijk-kalverstraat@amsterdam.nl



Intuïtie is een vermogen dat het verstand te boven gaat
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Met het luiden van de scheepsbel werd in het najaar 
van 1997 de “Hendrika Maria” feestelijk opengesteld 
voor bezoekers. Na een flinke renovatie kwam het 
schip na vele omzwervingen eindelijk weer terug in 
Amsterdam. De stad waar de geschiedenis van het schip 
al in 1914 ook begon. 

Toen werd het gebruikt om hout in de houthavens op te 
halen en naar klanten vooral rond Rheden te bevoorraden. 
Natuurlijk werd er niet met een leeg ruim terug naar 
Amsterdam gevaren. In de omgeving van Rheden staan 
veel steenfabrieken en stenen zijn een prima retourlading. 

Er werd druk gebouwd en zo heeft het schip dat nu 
dienstdoet als Woonbootmuseum zijn steentje bijgedragen 
aan de opbouw van onze stad.

In 2014, de honderdste verjaardag van het schip werd een 
magazine uitgegeven waarin de rijke geschiedenis van het 
schip letterlijk “boven water” komt.
Daaruit kwam ook naar voren dat het stukje Prinsengracht 
waar de “Hendrika Maria” nu ligt afgemeerd veel heeft te 
maken met de vroege lading van het schip: hout! 
Op Prinsengracht 477 was namelijk houthandelaar Wels 
gevestigd en op no 469 is in de gevel nog een groot 
tegeltableau te vinden van een HOUTKOPERIJ.
Initiatiefnemer Vincent van Loon kwam op het idee voor 
een Woonbootmuseum toen zijn eigen 
woonboot tijdens een verjaardag volstroomde met visite. 
Wat bleek er was opeens een buitenlands stel tussen gaan 
zitten! Eureka: het idee voor een museum was geboren. 
Vijfentwintig jaar later blijkt het museum nog steeds in een 
grote behoefte te voorzien. Bezoekers weten het museum 
te vinden. Uit de enthousiaste berichten in het gastenboek 
blijkt hoe gasten nog steeds verbaasd zijn over de ruimte 
en het comfort aan boord.

Ook bezoekende Amsterdammers komen meer dan 
zij hadden verwacht te weten over het leven op de 
Amsterdamse grachten.

Ter gelegenheid van het jubileum mogen bezoekers 
met Hendrik(a) en/of Maria in de voornaam 
tot eind 2022 éénmalig gratis naar binnen.

Prinsengracht 296 K
www.woonbootmuseum.nl 

Woonbootmuseum viert vijfentwintigjarig bestaan

De schilders van Amsterdam, Werner van den Belt, Bob Hardus, € 29,95 300 pagina's, 261 afb. ISBN 978 94 625 8515 7

Het twintigste deel in reeks boeken over kunstenaarskolonies in Nederland uitgegeven door WBOOKS. 
Uitgangspunt vormen de rafelranden van de stad, onder het motto: 

waar Amsterdam groeit, daar bloeit de schilderkunst.

Bomen geven levenslucht, verzorg ze met liefde.
Boomblad heeft tijdens de tijd aan een boom haar omgeving voorzien 
van  dierbaar zuurstof.  Zij is waardevol en rijk voedsel voor de boom 
in de winter. Breng het terug rond hun boomspiegel. 

Ligt daar niet een nuttige baan voor mensen die wachten op papieren en 
die niet mogen werken? Boomspiegels verzorgen en ook boomtakken 
bevrijden en ontwarren van de nep-sfeer verlichtingen: Bomen zijn 
lichtgevoelige wezens die ook 's nachts donkerte nodig hebben net zo als 
mensen, vogels en dieren. Bovendien ademen bomen door hun bast: 
Stop met die punaises en schroeven, en zorg voor plaats op lantarenpalen 
en electrakasten om vermiste dieren op te sporen.

'Geweld in Huis' is niet 'Huiselijk Geweld'.
Het berooft het woord 'huiselijk' van een veilig thuis gevoel. 
Alle geweld is een teken van onmacht en verwarde, onvolledige ideëen, 
ongeacht waar het zich afspeelt en met wie.

Voor meer info over Effectieve Communicatie die oplost wat er nodig is 
om opgelost te worden, bekijk het werk van Marshall Rosenberg's 
Non Violent Communication: Observeer, voel, wat is nodig, verzoek. 

www.nonviolentcommunication.com

Houten acteurs presenteren een unieke vorm van muziektheater voor jong en oud: 
het klassieke marionettentheater. Al die stoffige boekenwijsheid. Doctor Faust heeft 

er schoon genoeg van. Zélf de wereld ontdekken, dat is wat hij wil. 
Hij zoekt zijn heil bij de Magie, en sluit een pact met de duivel. 

Mefisto is zijn gids bij zijn reis door de tijd en over de continenten. 
Een spannend avontuur vol magie en tovenarij, met humor én een vleugje filosofie.

Nieuwe Jonkerstraat 8                marionettentheater.nlLaura Josse exposeert bij Els ter Horst
Het is altijd een vrolijke verrassing wat Kerkstraat 313 laat zien

De wonderbaarlijke reis van Doctor Faust
met muziek van Gounod, Wagner en Offenbach

zo. 11 dec. 14.30
ma 26 dec. 14.30
wo. 28 dec. 20.00
do. 29 dec. 14.30

Intuïtie is de meest directe soort van weten.
Spinoza noemde het de derde soort van kennis (kennis uit de dingen zelf), 
na de eerste 'weten van horen zeggen' en de tweede 'weten door gevolg 
trekken, door zelf verbanden te leggen'. 

Het is een vermogen dat het verstand te boven gaat. 
We kunnen altijd de magische weg van intuitie volgen of kiezen voor de 
lange zware weg van ervaring, via het redenerend verstand. Zie maar...

CTvM



Volg je hart, dat klopt altijd.
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 19) 

Van historische gebouwen in de oude stad wordt de oorspronkelijke bestemming 
nogal eens gewijzigd. Er zijn voorbeelden genoeg van bouwwerken die decennialang 
een bepaalde functie hadden en na een ingrijpende verbouwing een geheel nieuwe 
bestemming kregen. Monumentale panden kunnen gelukkig heel wat hebben, 
zoals ook het voormalig Aalmoezeniersweeshuis op Prinsengracht 432-436, 
later Paleis van Justitie, dat momenteel onder handen wordt genomen. 
Het wordt binnenkort (eind 2023) een zevensterrenhotel. 

De eerste steen van het Aalmoezeniersweeshuis werd gelegd in 1663. 
Het ontwerp is van stadsbouwmeester Daniël Stalpaert (1615–1684). 
Het moest een weeshuis voor de allerarmste kinderen van de stad worden. Aangezien de 
armoede in Amsterdam groot was en het sterftecijfer hoog, waren er veel weeskinderen. 
Ook de vondelingen werden er in ondergebracht. Toen het klaar was, bood het onderdak 
aan ongeveer 800 kinderen, maar in 1680 is dat aantal al bijna verdubbeld. 
Een gedeelte van het complex is bestemd als kinderhuis voor de allerkleinsten; oudere 
jongens en meisjes leven gescheiden. Slapen doen ze met z’n drieën in één bed.

In de loop der tijd konden enkele belendende panden worden aangekocht. 
De laatste uitbreiding vond plaats in 1801. In het naastgelegen pakhuis uit 1737 
op nummer 438, dat gebruikt werd voor voedselopslag voor het weeshuis, 
werden toen slaapzalen voor nog eens 300 kinderen ingericht. 
Er werden in die tijd wel drie kinderen per dag te vondeling gelegd. In 1807 woonden er 
meer dan 2000 kinderen in het weeshuis en daar bleven ze tot hun achttiende jaar.
Het Aalmoezeniersweeshuis werd op 1 augustus 1825 ontruimd. De meeste weeskinderen 
werden in de Koloniën van Weldadigheid in de provincie Drenthe ondergebracht.

In 1825-1829 wordt het complex door stadsarchitect Jan de Greef (1784-1835) 
omgebouwd tot Paleis van Justitie. Het gebouw krijgt een nieuwe, meer statige voorgevel 
met drie risalieten, pilasters, rechte lijst en attiek. 
Tot 2013 bleef het gebouw in gebruik als Paleis van Justitie.

Het monumentale gebouw is nu dus aan zijn derde leven toe en ditmaal als 
zevensterrenhotel. Het kan meteen worden aangemerkt als het grootste bouwproject in het 
beschermde stadsgezicht op dit moment. Het deel van de Prinsengracht voor het enorme 
pand is dan ook al maandenlang afgesloten. 

Hier dus geen werk- en vergaderplek zoals in het voormalig Maison Descartes of een 
tweede de Hallen met een filmzaal, foodhall, kunstgalerie en bibliotheek. 
Er is van allerlei leuks te bedenken op zo’n plek, maar blijkbaar zijn alleen grote 
investeerders in staat dit soort gebouwen op te knappen. 
In dit geval wel met een flinke subsidie van de Provincie Noord-Holland in het kader van 
de Restauratie Rijksmonumenten.

Opnieuw een hotel dus en laten we hopen dat het voorlopig het laatste exemplaar zal zijn 
in een stad die overspoeld wordt door toeristen uit alle delen van de wereld.

© Hans Tulleners
Schrijver, columnist, binnenstadsbewaker
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Aai Amsterdam, een liefkozend sprookje 
Er was er eens een rechtvaardig Nederigland, waar vrouwe 
Justitia woonde in een heel groot paleis aan de Prinsengracht. 
Zij woonde daar al heel lang. Vanaf de tijd dat daar de wezen 
weg moesten om ruimte te maken voor haar gerechtigheid. 
Hoe hard ze ook werkte, er bleven maar zaken om recht te zetten. 
Ze kwam bijna niet meer buiten. Ze droomde er vaak van om haar 
blinddoek af te mogen zetten, haar weegschalen te laten klinken 
of op te bergen en haar zwaard om te laten smelten tot iets lievers. 
Een mooie schaar bijvoorbeeld, om de stof te knippen voor haar 
nieuwe zelfgemaakte kleding of een mooie opscheplepel om soep 
van zelfgekweekte groenten uit te delen. 
Vrouwe Justitia zag zoveel om zelf te kunnen maken, dat zij de 
koning vroeg haar Paleis van Justitie om te laten toveren: Maak er 
een prachtig paleis van, voor Volksvlijt, Aandacht en Stroomlijnen! 
Dat was heel handig, want zo kwam het dat vrouwe Justitia alle 
vrije tijd kreeg die zij zich wenste! Hoezo dat? 

Wel, lekker bezig zijn en voor elkaar oplossingen vinden, met 
knutselen, dansen, zingen, muziek maken, verhalen vertellen, 
materialen hergebruiken en kennis uitwisselen zorgde ervoor dat 
iedereen druk was met eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en 
vormgeven. 

Wat een feest! Vanuit de hele wereld kwamen vrouwen en freules 
van Justitia naar Nederigland en ze zagen hoe veel gezelligheid 
deze nieuwe invulling van het paleis van Justitie bracht. 
Nou, dat wilden de dames Justitia zelf thuis ook heel graag, 
en daar zorgden ze voor. 

Het motto boven al de deuren werd: Geef expressie aan impressie! 
(om depressie en oppressie te omzeilen). Samen knutselen, zingen 
en dansen brengt iedereen vrolijk bij elkaar.  

Zo, nu weet je hoe rechtvaardigheid op Aarde kwam en daar 
lang en gelukkig leefde. Je weet ook waarom er op Aarde zoveel 
prachtig klinkende klank(weeg)schalen zijn en waarom er hele 
mooie scharen overal lintjes knippen voor het openen van fijne 
nieuwe speelplaatsen en huizen voor Volksvlijt, Aandacht en 
Stroomlijnen, die open zijn voor alle leeftijden en voor altijd.

CTvM 
 

  

Voormalig Paleis van Justitie, Prinsengracht 436 Opschrift: 
Auspiciis Gulielme tuis auguste refecta, haec aedes legi est 
justitiaque sacra. (Onder uw bewind, koning Willem is dit 
gebouw herbouwd en aan wet en gerechtigheid toegewijd).  

Beste bewoner,
 
Al geruime tijd is het verkeers belemmerd door de 
bouw van hotel Rosewood. De gemeente wil nu ook 
de kademuur vervangen. Alle bomen worden daarbij 
geveld. Slecht voor het milieu, CO2 afvang en uitzicht.

Het Comite Westelijke Grachtengordel is ervan overtuigd 
dat het sneller en goedkoper kan en heeft bezwaar ingediend 
tegen het kappen van de gezonde bomen, plantjaar 1960 en 
1970. Er bestaan verschillende methodes om de kadewand te 
herstellen met behoud van de bomen. Deze kunnen gebruikt 
worden voor de landseinden bij de brug van de Leidsestraat 
en Leidsegracht.
Het betonnen middenstuk, dat in de gracht is uitgebouwd, 
verkeert zelfs in goede staat. Dat kan onaangetast nog 
decennia meegaan, inclusief de bomen. Door het middenstuk 
niet te vervangen, zouden de werkzaamheden van 
kadewandherstel en de overlast veel korter duren, en tevens 
een besparing van ca. € 3 miljoen opleveren.

DONEER
 op bankrekening nr NL03INGB0004871888 

t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Gift Bomen. 
Online doneren met iDEAL of creditcard kan ook: 

www.oudestadt.nl/doneren
 Onze activiteiten zijn vrijwillig, maar we moeten 

verschillende operationele en juridische kosten betalen. 
Het wijkcentrum heeft een ANBI-status; 

uw gift is aftrekbaar voor inkomstenbelasting. 
Meer informatie op onze sites: www.effekappenou.nl 

en www.comite-westelijke-grachtengordel.nl
of mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

https://prinsengracht432.nl
CTF Amsterdam BV. restaureert en renoveert het gebouw en 

maakt het geschikt als hotel, met restaurants en andere publieke 
faciliteiten, zoals een zwembad en spa.

Tijdens de bouw zijn wij bereikbaar en aanspreekbaar. 
De aannemer is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar

op het nummer 036 5462002
Vanaf de opening (eind 2023) is Rosewood verantwoordelijk 

voor de dagelijkse operatie.

Fijn dat er onlangs in het Parool weer aandacht was 
voor het Paleis voor Volksvlijt.

We horen hoe belangrijk het is om je indrukken te kunnen uitten. 
Het voorkomt depressies en oppressies. Iets wat je zelf met de hand 
maakt kan veel gezelligheid, feestvreugde en voldoening geven.

In 2017, toen de pakhuizen van het voormalig geldmuseum van 
De Nederlandse Bank leeg te koop stonden heb ik een voorstel 
gedaan met een bod om daar een soort Paleis voor Volksvlijt te 
vestigen. Ik noemde het toen de PAXXXhuizen: van PAKhuizen 
naar huizen voor Vrede, aangevuld met ruimte voor internationaal 
dansen, zingen, akoestische muziek maken en milieu vriendelijk 
wereldwijd handwerk. Daar hoorde ook Zelfgenezingstechnieken 
bij en een intergalactische (astrologische) bibliotheek.
Helaas werd mijn voorstel niet aangenomen. Mogelijk is nu het 
lege oude postkantoor op de Nieuwzijds daar geschikt voor?

Het paleis op de Dam, is een uitstekende locatie voor een Slavernij 
museum, Alles staat er al uit die 'Gouden Tijd'. Er hoeft vooral 
niets verbouwd te worden. Alleen de Gouden koets plaatsen en een 
naamsverandering: Van Stadhuis op de Dam, via Paleis op de Dam 
naar Slavernij Museum op de Dam.

Samuel Sarphati zal blij zijn dat de fontein en alle bomen in de 
buurt mogen blijven. Voor het doorkijkje uit de Utrechtsestraat 
kan er een Paleis voor Volksvlijt schildering of muur worden toe 
gevoegd aan of op de stoep bij de nieuwe ingang van DNB aan het 
Frederiksplein.  

CTvM

Artist impression: terrasruimte aan de gracht en een 
aanlegsteiger voor bootjes en te grote bomen. 

De nieuwe bomen hebben max. omtrek van 35 cm.



                           Onze werkelijkheid is heel tijdelijk, geniet, en maak er wat moois van.

14 Buurt Zes

Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht
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Joost Smiers 
Boos. Heel boos ben ik. Ik aarzel op wie ik meer boos ben: op 
Q-Park, het multinationale bedrijf dat de parkeergarage bij de 
Bijenkorf bezit, of op de gemeente? 
Vooralsnog houd ik het op beide. Waarom? 

Bewoners van de binnenstad zal het opgevallen zijn dat er in de 
weekenden - maar ook soms op doordeweekse dagen - een enorme 
file staat die zich uitstrekt van de Blauwbrug, via Amstel, Rokin, 
Damrak, naar die parkeergarage. 
Wat is het geval? Q-Park hanteert de regel: als één auto hun garage 
verlaat mag een ander erin. Dus als er een auto wacht om een 
begeerd plekje in die garage hartje stad te mogen veroveren, dan 
moeten alle auto’s achter die ene auto wachten tot die ene auto 
binnengelaten wordt, enzovoorts en zo juist niet verder. 
Op die manier ontstaat die enorme file, en dat al jaar in, jaar uit. 
Over een stukje waar men normaal gesproken niet eens drie 
minuten over doet om van Blauwbrug voorbij die parkeergarage te 
komen, doet men er ruim driekwartier over. 

Ik heb nu schoon genoeg van die idiotie. Om twee redenen is het 
niet verteren dat een commercieel bedrijf de oorzaak blijkt te zijn 
van die file. Als eerste, stellen we het ons voor: van al die auto’s 
die stilstaan, een heel klein beetje kunnen optrekken, en dan weer 
een lange tijd stil staan dampen de motoren niet aflatend. Ik durf 
de stelling aan dat we daar te maken hebben met één van de meest 
vervuilende routes van ons land. Q-Park veroorzaakt dus dat onze 
volksgezondheid ernstig aangetast wordt. Hoe durven ze !  

De tweede oorzaak van mijn toorn is dat de meeste mensen in 
die file daar helemaal niet staan om toegelaten te worden in 
die parkeergarage. Het is een van de weinig doorgaande routes 
door de stad. Ook hier weer, waar haalt Q-Park het lef vandaan 
om die mensen, die niets te maken hebben met die verdomde 
parkeergarage, te verplichten om eindeloos in een file te staan? 
Het zou interessant zijn Q-Park een proces aan te doen vanwege 
tijdverlies: 45 min 3 minuten: betalen maar voor 42 minuten 
verloren tijd, schadevergoeding. 

Alle gekheid op een stokje, het zou normaal zijn als de gemeente 
Q-Park de wacht zou aanzeggen. 
Het kan toch niet zijn dat een commercieel bedrijf de lucht 
ernstig vervuilt en ook nog eens de kostbare tijd van gewone 
automobilisten rooft, die niets in die pareergarage te zoeken 
hebben. Dat kan toch niet.
Toch is de gemeente bang om op te treden, zo blijkt me.

Een deugdelijke politiek, in het belang van de burgers en de 
gezondheid, zou betekenen dat de gemeente tegen Q-Park zegt: 
jammer voor u, maar vanaf nu sturen we bij uw ingang alle auto’s 
door, zodat er een normale doorstroming tot stand komt. 
Een andere oplossing is nauwelijks voorstelbaar, tenzij de auto’s 
die niet de parkeergarage in willen via de trambaan geleid worden. 
Dat lijkt me nauwelijks een hanteerbare oplossing.

 

Kennelijk is een parkeergarage op die plek een onding. 
Het blijkt me dat Q-Park doof is om met de gemeente te zoeken 
naar een aanvaardbare oplossing, als die er al zou zijn. 
Waarom is de gemeente bang om op te treden? 
Het enige dat ik me kan voorstellen is dat de gemeente vreest dat 
de agressieve multinational Q-Park een enorme schadeclaim legt 
op het bordje van de stad. 
Dat lijkt me een voor Q-Park een verloren zaak. 
Immers, ze hebben er geen recht op om de stad en haar bewoners 
enorme tijds- en milieuschade aan te brengen. 

Wat is, denk ik, de beste oplossing? Maak van die parkeergarage 
woningen. Daar hebben we behoefte aan. De tijd dat auto’s recht 
zouden hebben op een plek in een parkeergarage in hartje stad 
lijkt me toch wel lang gepasseerd. Daarom heet ik nu al de nieuwe 
bewoners van de voormalige parkeergarage van harte welkom in 
het centrum van onze prachtige stad die dan niet meer gepest wordt 
door lange files en ondraaglijke luchtvervuiling. 

Joost Smiers is auteur van 
Zwerflawaai  en ander (on)gewenst geluid. 

Rust, reuring, overlast

10 jaar Stadsdorp 
Gracht en Straatjes

Om dit lustrumjaar fraai te beginnen is door een van 
onze bestuursleden een nieuw logo ontworpen, waar we 
heel trots op zijn.
Buiten de - best wel enorme - hoeveelheid activiteiten 
waar leden het hele jaar door al aan mee kunnen doen, 
hebben we natuurlijk ambitieuze plannen voor dit 
lustrumjaar. Word lid en je maakt op een ontspannen 
manier kennis met mensen in jouw omgeving, waardoor 
je je meer thuis voelt in je buurt.

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 en een koffie ochtend, waar je binnen kunt 
lopen en je van aanwezige leden hoort wat hun ervaring is 
met stadsdorp. Kijk op de agenda op de website. 

Waag een keer de sprong, 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. 

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. 
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  'Easy like the Snow Falls down                  Up where we Belong                       Üniversal Soldier'                       zijn juweeltjes van Buffy Sainte-Marie 
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Terrassen in gebruik als wachtkamer voor het restaurant. 
Leve de openbare ruimte (Singel 103). 

Het vernieuwde en verbrede trottoir aan de Spuistraat (bij de 
Lijnbaansteeg). De fietsen in dubbele rij omdat het kan

en net zo gemakkelijk parkeer je even de auto 
midden op de stoep.

30 november - 31 december
De opening wordt ingeluid door Joep Grotendorst op saxofoon

op 30 november 2022. 19.00
Keizersgracht 389 hagenliesbeth@gmail.com

Mijn inspiratie voor deze tentoonstelling komt voort uit mijn liefde voor de 
natuur die ik heb ontwikkeld tijdens mijn tienjarig verblijf in Denemarken 

en Zweden. Ik probeer de rust van de natuur te vangen, 
zoals in Herinnering aan het Noorden, 

het schilderij dat op de uitnodiging staat.

Maak met stoepkrijt duidelijk wat wél de bedoeling is.

Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda, bedacht door 
Franke van der Laan van MEERGroen en heeft kunnen 
opschalen dankzij Caring Farmers. 

In maart 2020 kregen 50.000 zaailingen een plek bij 20 boeren. 
Het jaar erna groeiden we al uit naar 500.000 bomen, tientallen 
organisaties, vele boswachters en honderden enthousiaste 
vrijwilligers en een magazine.  
Ondertussen hebben we al 890.000 bomen en struiken verplant. 
Doe je ook mee? We gaan voor de miljoen!

Met de Meer Bomen Nu methode, het verplanten van boventallige 
zaailingen uit de natuur, kunnen we Nederland goedkoper en 
sneller vergroenen en het is nog leuk ook. Bovendien biedt het 
verplanten van zaailingen oplossing voor 3 problemen: 
1) kwekers kunnen onvoldoende bomen leveren, maar de natuur 
biedt genoeg. 
2) onze zaailingen zijn al 2-8 jaar oud en hiermee gaat CO₂ 
vastleggen sneller dan met opkweken vanuit zaad 
3) als je bomen gratis aanbiedt, is er opeens veel meer ruimte voor 
bomen dan wanneer mensen ze moeten kopen. 

O
bs

er
va

tie
 g

ee
ft 

m
ee

st
al

 n
ie

t m
et

ee
n 

de
 ju

is
te

 so
or

t. 
D

aa
ro

m
 m

ak
en

 w
e 

op
 o

nz
e 

oo
gs

td
ag

en
 g

eb
ru

ik
 

va
n 

ee
n 

kn
op

pe
nk

aa
rt.

 D
at

 k
an

 h
ee

l h
an

di
g 

zi
jn

. W
an

t, 
he

t z
al

 je
 m

aa
r g

eb
eu

re
n 

da
t j

e 
in

 d
e 

tu
in

 st
aa

t 
en

 jo
uw

 m
et

 li
ef

de
 v

er
zo

rg
de

 fr
ui

tb
oo

m
pj

e 
ni

et
 m

ee
r k

an
 o

nd
er

sc
he

id
en

 v
an

 d
e 

ui
tg

ez
aa

id
e 

ta
m

m
e 

ka
st

an
je

. K
om

 je
 d

aa
r n

ie
t u

it,
 d

an
 k

an
 d

e 
Pl

an
tN

et
 a

pp
 o

ok
 h

el
pe

n 
m

et
 h

et
 h

er
ke

nn
en

.  

Meer Bomen Nu gaat dit jaar 1 miljoen bomen (ver)
planten! En jij kan daarbij helpen door zaailingen uit je 
eigen tuin (of uit die van je buren of oma) te doneren. 

Op zondag 12 februari kan je zaailingen inleveren op 
honderden plekken in het land. Elke boom of struik 
produceert ieder jaar zaailingen. Maar in een achtertuin 
is vaak geen ruimte voor al die zaailingen om volwassen 
boom of struik te worden. Maar iemand anders wil ze graag 
hebben! Lever zaailingen en stekken in en Meer Bomen Nu 
zorgt dat ze een goed plekje krijgen. Zo planten we samen 
een miljoen bomen voor klimaat en biodiversiteit!

MEEDOEN IS SIMPEL!
• De zaailingen hoeven niet in potten te zitten.
  Ze worden bij ontvangst gelijk ingekuild, geplant
  of tijdelijk in de sloot gelegd.
• Het is fijn voor de ontvanger als de zaailingen zijn 
  voorzien van een label met de soortnaam erop. 
• Lever ze in op één van de vele bomenhubs of plantlocaties 
  op 12 februari tussen 14.00-16.00  

https://meerbomen.nu/

Museum     straks Paleis      nu Stadhuis       toen Pensioenvraag
De discussie over het nieuwe pensioenstelsel vliegt alle kanten 
op. Maar één van de belangrijkste vragen heb ik nog níemand 
horen stellen: “Wat kost die overgang eigenlijk?”

Het stelsel zou gewijzigd moeten worden om het robuust te maken 
voor jongeren. Maar dan hoor je weer dat jongeren minder gaan 
inleggen. Er kan met geleend geld risicovol belegd worden voor ‘de 
jongeren’. Beleggen met geleend geld moet je nooit doen hoor je 
regelmatig. Maar waarom pensioenfondsen dan wel? Of die lening 
nu gaat om 10% gaat of wel 1600%. Bovendien komt de lening uit 
de pot van de ‘oudere deelnemers’. 

Zo’n financiële omzetting dat hebben we ervaren met de euro. 
En die is verre van goed uitgevallen. Het begon al met een 
oneerlijke wisselkoers wat de Nederlanders al 10% kostte bovenop 
het onbekende prijskaartje van de omzetting. 
Wat we wel meemaakten is dat alle boodschappen, inkopen, 
diensten (vakmensen) en de horeca 2 keer zo duur werden.

De overheid heeft veel financiële steken laten vallen in de 
afgelopen decennia hetgeen weinig vertrouwen geeft in hoe zij met 
onze financiën omgaat. De toeslagenaffaire loopt al 9 jaar, gaat om 
zo’n 30.000 gezinnen en is in de verste verte nog niet opgelost! 
En breek de Groningers de bek niet open: er is veel meer 
uitgegeven aan juridische procedures dan aan vergoedingen. 
Bij 70% van de woningschades is nog niet eens begonnen aan het 
herstel! Kun je nagaan als het om minstens 10 miljoen pensioenen 
gaat, meerdere fondsen en dito ICT-systemen.

Wie wil dit?
Onvrede over het niet-indexeren leidde een paar jaar geleden tot de 
politieke conclusie dat het pensioenstelsel op de schop moet. 
Als gepensioneerde kies ik liever voor een beetje ontwaarding 
dan voor een casino-pensioen. En dat de goede jaren de slechte 
compenseren zie ik aan de belegging van een goede vriend. 
Dertig jaar geleden belegde hij niet risicovol 10 duizend gulden 
(4.545,- euro). Nu is er nog geen 2 duizend euro van over. 
Mijn (privé) vastgezette spaarpotje verdubbelde in 20 jaar.

In een gewichtige discussie op NPO radio 1 werden Chili en 
Engeland aangehaald als landen waar het pensioenstelsel onlangs 
is hervormd. Engeland zit intussen met een groot financieel gat. 
Internet leert mij dat de Engelse hervorming uit 2014 bestaat uit het 
samenvoegen van AOW en het zelf opgebouwde pensioen. 
De (bijna) gepensioneerden blijven in het oude stelsel. Intussen 
heeft Engeland de volgende hervorming van het stelsel al weer 
ingezet. In Chili is het pensioen in handen van commerciële partijen 
en de bedoeling is dit om te zetten naar het huidige Nederlandse 
pensioensysteem. Nu in de laatste besluitfase.

Hoe wordt de berekening voor alle inleggen? Na 4 jaar ‘grondige’ 
voorbereiding is dat nog steeds niet bekend! 
En al dat “administratief” omzetten: wie weet wat dit kost met -tig 
verschillende software systemen, adviseurs, advocaten en andere 
profiterende meelifters? En de nog onbekende beren op de weg? 
Volgens overheidsinformatie moet dit overzetten al over een half 
jaar beginnen! Hoe? Een kennis meldt me zojuist dat ze gelezen 
heeft dat de omzetting 3,4 miljard zou kosten. 
Ga dus maar uit van minstens 10 miljard, door ons te betalen.

Kort door de bocht zit mijn pensioen qua levensverwachting nu op 
een ton, 100.000 euro. Wat blijft daarvan over in het nieuwe potje? 
Kost de omzetting mij 5.000,- of zal meer dan helft van ‘mijn ton’ 
verdampen? Niemand die het weet.

Amsterdammeren



Er is maar een fundementele vraag: Hoe is het dat iets is?                                                  Carlo Suarès

16

Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911
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Oplage: 10.000 Verschijnt 4x per jaar

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.

Via de huur energiekosten betalen 
aan de verhuurder
De meeste huurders hebben zelf een contract 
met een energieleverancier en worden dit 
jaar geconfronteerd met explosief stijgende 
prijzen: het voorschot op de gas- en 
elektrarekening wordt veelal verdubbeld, 
of nog erger. Soms betalen huurders 
het voorschot op de energierekening als 
servicekosten aan de verhuurder en rekent 
de verhuurder de stijging van dat voorschot 
een op een door aan de huurder. 
Maar mag dat zomaar?

Het voorschotbedrag dat huurders aan de 
verhuurder betalen mag niet zomaar worden 
verhoogd. Volgens de wet mag dat pas als 
de afrekening over het voorgaande jaar daar 
aanleiding toe geeft. 
De verhuurder die zelf geconfronteerd wordt 
met een verhoging van het voorschotbedrag 
dat hij aan de energieleverancier betaalt 
kan het voorschotbedrag dat hij van 
de huurder vraagt dus niet zondermeer 
verhogen: daarvoor zal hij eerst een 
afrekening over het afgelopen jaar moeten 
verstrekken waaruit blijkt dat de verhoging 
gerechtvaardigd is. 
Die afrekening is niet altijd direct 
voorhanden, zodat de verhuurder geen 
wettelijke grondslag heeft om het 
voorschotbedrag van de huurder te 
verhogen.

De vraag is echter of de huurder hiermee 
op termijn iets opschiet. Wanneer de 
huurder weigert met een hoger voorschot 
bedrag in te stemmen en het oude, lage 
voorschotbedrag aan de verhuurder blijft 
betalen komt hij over een jaar mogelijk 
flink in de problemen. De verhuurder 
mag namelijk uiteindelijk de werkelijke 
kosten van het verbruik aan de huurder 
doorbelasten. De werkelijke kosten zullen 
over een jaar fiks hoger zijn dan het 
voorschot dat werd betaald. 
Het is daarom beter om in onderling 
overleg met de verhuurder een nieuw 
voorschotbedrag af te spreken, dan om 
halsstarrig verhoging van dat bedrag te 
weigeren.

Overigens zijn huurders die een zogenaamde 
‘all-in’ huur betalen in deze tijden wel 
degelijk spekkopers. Een all-in huur maakt 
geen onderscheid tussen de kale huurprijs 
en de bijkomende kosten. De hoogte van de 
kale huur is dan dus niet bekend en daarmee 
ook niet wat voor het gebruik van gas en 
elektra wordt betaald. Nadeel van een all-
in huur is dat de huurder geen afrekening 
van het werkelijke verbruik kan krijgen en 
teruggave van kosten kan vragen. 
Maar in deze tijden is dit misschien juist een 
voordeel: de verhuurder kan immers ook 
geen naheffing presenteren.

Gratis bezoek Energiecoach
Een gratis bezoek van een Energiecoach 
kan veel geld besparen. De coach kijkt met 
u naar het energieverbruik in uw woning. U 
krijgt een bespaarrapport en kunt kiezen uit 
handige bespaarproducten. 
De gemeente betaalt de bespaarproducten. 
Voor u is het geheel gratis en vrijblijvend. 
Onze energiecoaches zijn vrijwilligers, 
getraind en begeleid door !WOON. U kunt 
een afspraak maken via onze  website.

Word vrijwilliger bij !WOON
Help jij een buurtgenoot bij het zoeken naar 
een passende woning? Voor ons spreekuur 
op de maandagochtend in de Boomsspijker 
zoeken wij een vrijwilliger. Neem bij 
interesse even contact met ons op. 
!WOON biedt een vrijwilligersvergoeding.

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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Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in hun 
eigen gebied spelen en eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen.

www.amsterdam.nl/centrum-west/     en     www.amsterdam.nl/centrum-oost/

• Sociaal Loket   020-255 2916

• Veilig Thuis  0800-2000

• Horecaoverlast  020-421 4567

• Wmo Helpdesk  0800-0643

• Financiën  020-255 2912

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Werk en Inkomen 020-252 6000

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

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

beeld.spraak

#donkeredagen

De Ruyterkade 143Oplossing zoekplaatje pagina 7

C O L O F O N
Redactie

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Paul Spoek, Esther Heijster,

Corina Teunissen van Manen
Cartoon Petra van Driest 

Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Binnenk®ant #101
verschijnt rond 27 februari
kopij-stop 1 februari

De Binnenkrant is digitaal te vinden op: 
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant 

Binnenk ant 100 Winter 2022

Leger des Heils biedt warme kamers 
deze winter in Amsterdam

Het Leger des Heils verruimt deze winter de openingstijden van ruim honderd 
buurthuiskamers. Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich 
zorgen maakt over een te hoge energierekening is welkom. Ook vraagt het Leger andere 
organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo wil 
de organisatie deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden. 

Het Leger des Heils vraagt aandacht voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die 
uit voorzorg kiezen voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen. 
Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp'ers, gezinnen, studenten. Het gaat om verschillende 
mensen die overdag een warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken 
of spelletjes te doen. Bij de buurthuiskamers is iedereen welkom. 

"Van de aangekondigde steunpakketten gaan veel mensen pas begin volgend jaar iets 
merken. Daarom denken we dat het juist nu nodig is om onze deuren extra open te zetten. 
Sommige mensen durven de kachel al niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn dat ze 
de rekening straks niet meer kunnen betalen. Vanaf 1 november gaan de ruim honderd 
buurthuiskamers minimaal vijf dagen open. Zo hoeft niemand deze winter in de kou te 
zitten," aldus kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils. 

Mensen die willen weten of er een warme kamer bij hen in de buurt is, kunnen terecht op 
warmekamers.nl. Ook organisaties die zich bij deze actie willen aansluiten en zelf een 
warme kamer willen aanbieden, kunnen op de website terecht.

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.

0900-0101 Ma-vr 8.00-20.00, Za 10.00-17.00                    
www.slachtofferhulp.nl

Fokke & Sukke
Werken aan de Asielwet

Als de gemeenten 
het niet willen aanpakken...

...kunnen we het dan 
niet bij de buurtcentra leggen?
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Winteropvang dak- en thuislozen
De gemeente organiseert elk jaar in de winter extra opvang voor dak- en thuislozen. 

Dit jaar van 1 december tot 1 april ongeacht de temperatuur. 
Eén van de opvanglocaties wordt het pand aan de Nieuwe Looiersstraat 49 

met plaats voor maximaal 85 mensen.
 

De vraag naar opvangplekken in de stad is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne enorm 
gegroeid. Winteropvang is er voor kwetsbare dak- en thuislozen die geen onderdak kunnen vinden 

tijdens de winterperiode. Kwetsbare dak- en thuislozen melden zich eerst bij de screeningsbalie 
Bijzondere Doelgroepen aan de Jan van Galenstraat. 

De GGD bespreekt hun situatie en beslist of zij in aanmerking komen voor opvang. 
Voor mensen die extra zorg behoeven, is een andere opvanglocatie geregeld.

De mensen die toegelaten worden tot de winteropvang kunnen tussen 16.30 en 22.00 uur bij de 
opvanglocatie aan Nieuwe Looiersstraat 49 naar binnen. Ze krijgen een bed, douche, warme maaltijd 

en ontbijt. Overdag verlaten zij de opvang uiterlijk om 9.30 uur. Medewerkers van het Leger des 
Heils, HVO-Querido en beveiligers zorgen ervoor dat niemand bij de voorziening blijft hangen.

Informatiebijeenkomst.Woensdag 7 december 18.30 - 19.30 uur
Op de opvanglocatie, Nieuwe Looiersstraat 49

Tijdens de avond geven wethouder Rutger Groot Wassink en stadsdeelbestuurder Lotte Terwel 
informatie over openingstijden en afspraken met het personeel van de opvanglocatie. 

Meer info over de winteropvang in Amsterdam, op  www.amsterdam.nl/dakloos 
Voor vragen aan het team Winteropvang mail:  winteropvang@amsterdam.nl

Tijdens de openstelling is de verantwoordelijk manager bereikbaar op:      06-1586 8672.


