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Door en voor buurtbewoners
De redactie van OpNieuw probeert u op de hoogte te
houden van wat er speelt in de buurt. Wat gebeurt er
in de theaters, op de muziekpodia? Zijn er acties voor
verbetering van de buurt waar u zich bij kunt aansluiten? Als de bewonersraad – die de plannen van de
gemeente scherp in de gaten houdt – iets belangrijks
op de agenda heeft, dan kunt u in OpNieuw lezen hoe
de vork in de steel zit.
Wij hopen dat u evenals de redactie geniet van de
bevlogen en soms hilarische bijdragen van onze vaste
columnisten. Wij ontvangen ook van u regelmatig
kleine pareltjes, voor dit nummer zelfs meer dan we
konden plaatsen.
Want deze keer hebben we de mensen van de Boomsspijker volop de ruimte gegeven om zich aan u voor
te stellen en te vertellen hoe zij de veranderingen in
het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
gaan vormgeven.
Nieuw Redactielid
In januari van dit jaar is Vita Hooglandt toegetreden als
jongste lid van de redactie. Vita is 13 jaar en zit in de 2e
klas van het Cygnus. Van haar hand is het vervolgverhaal 1597, Amsterdam, waarvan deel 5 in dit nummer.

Colofon
OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt,
door en voor buurtbewoners. OpNieuw wordt gratis
huis aan huis verspreid in het gebied dat begrensd
wordt door Geldersekade, Oosterdok, Oudeschans,
Zwanenburgwal, Staalkade, en ‘s Gravelandseveer,
Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op Uilenburg.
Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt
door
Stadsdeel Centrum, Ymere, Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Rabobank Amsterdam.
Redactie
Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Anna Cruson,
Sati Dielemans-Hak, Roos Hendriks, Vita Hooglandt,
Alexandra van Houcke, Martijn van der Molen, Henk
Oldeman, Evert van Voskuilen, Maud van de Wiel
en Dunya Willeman.
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Een Onbekende Parel
Ga eens op een zonnige ochtend in de Boomsspijker
één van de trappen op. Je weet niet wat je ziet: schitterende kleurenpracht in geometrische patronen van
glas in lood. Een verrassing waar je vrolijk van wordt.
In 1929 is de Jan de Liefde-school in opdracht van het
Heil des Volks ontworpen door A. Ingwersen, in een
laat-Amsterdamse School-stijl. Het is een rijksmonument. De ramen zijn een paar keer hersteld en, volgens
zeggen, soms niet precies op de juiste plaats teruggezet. Er waren geen tekeningen of foto’s die dat goed
lieten zien.
Het geheel is, zoals nu zichtbaar, van een overtuigende
kwaliteit en schoonheid. Heel bijzonder voor die tijd,
vooral in christelijke omgeving van de Vereniging tot
Heil de Volks.
Maar wie was de ontwerper, wie heeft het gemaakt? De
architect, een kunstenaar? Wij hebben het niet kunnen
vinden. Wie weet meer?
We hebben de volgende donaties ontvangen:
3 x 10,- van mw. Wels / mw. Vink
3 x 30,- van H. Willers

Medewerkers aan dit nummer
Emilie van de Bijl, Paula Bosch, Peter Commandeur,
Norman van Dartel, Veronika Esser, Maarten Henket,
Daniël Hooglandt, Flip Lambalk, T. van Schaijk, Erika
de Stercke, Hea Wels, Nicky Walraven.
Voorplaat
Foto: Flip Lambalk
Bestuur Stichting OpNieuw
Iek Boeles, Paula Bosch, Carl Everaert en Gerda
Kievit.
Uitgave
Stichting OpNieuw Amsterdam K.v.K.: 41209382
NL68INGB 0006037046 t.n.v. Stichting OpNieuw,
Amsterdam
Redactieadres
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
020-6245559 (Henk Oldeman)

Advertenties
everaert@everaert.nl
06-21807998 / 020-6242245 (Carl Everaert)
De advertentieprijs voor 2015 is vastgesteld
op €0,90 zwart/wit en €1 kleur, per vierkante
centimeter.
OpNieuw online: www.opnieuw.nu
Deadline volgende OpNieuw: 18 mei 2015 © Alle
rechten voorbehouden
Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker,
Jorge Bolle, Cocky de Graaf, Inge de Haan, Marcel
Gutz, Juul Hymans, George Janszens, Femke Koens,
Jaap Kroeger, Machiel Limburg, Mieke Lokkerbol,
Cor Portasse, Antje Postma, Piet Seysener, Ton
Smeets, Johan Suttorp, Sjaak van der Leden ,
Hans van der Sluis , Evelien van Os, Pieternel van
Tongeren, Evert van Voskuilen, Barbara Wichers
Hoeth, Niko Wijnbeek, Dunya Willeman.

5-11 De Boomsspijker, Huis van de buurt
De geschiedenis, interviews, impressies …
16 Belangenorganisatie wil woningen voor
ouderen door Alexandra van Houcke

15 Waarom?
Plotseling wordt een
– voor het lekenoog –
prima functionerende
straat aangetast door
deze herinrichtingitis.
door T. van Schaijk

Omslag: Flip Lambalk

Plons!

15 Voor het eerst in de evolutie bestaat er een soort
– wij dus – die van tevoren weet welke kant het op gaat
met zijn leefomgeving, en die voor zijn overleven dan
ook niet afhankelijk is van het genetisch toeval, maar
zelf zijn ontwikkeling kan sturen. door Maarten Henket
29 Herinrichting Munt desastreus voor

Nieuwmarktbuurt
De historische binnenstad die autoluw zou moeten zijn,
krijgt al het verkeer te verwerken dat anders over de
Vijzelstraat zijn weg naar de uitvalswegen of richting
Rokin zoekt. Er wordt een hoofdader dichtgezet ten
koste van de smallere straten en grachten. door Evert
van Voskuilen

En verder in dit nummer:
17 1597 Amsterdam, deel 5, Vita Hooglandt
20 Culturele agenda
23 Gedichtenpagina, Jorge Bolle
25 Regels en onverschilligheid, Peter Commandeur
26 Keukengeheimen, Anna Cruson
27 Dr. Ying weet raad, Anna Cruson

19 Bewoners Kromme Waal komen in actie
Er zijn op een vrijdagavond 600 taxi’s geteld,
die richting de wallen rijden. Dat geeft veel
geluidsoverlast en verkeersonveiligheid.

22 Een verdwenen straatbeeld
in memoriam Stevan Luyckx
OpNieuw
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KNUFFELS

RAAN PHAD THAI

De Speelgoedwinkel waar
beweging in zit!
Sint Antoniesbreestraat 51A
(Bijna) Altijd open?

Raamgracht 9
1011 KH Amsterdam
Tel. 020 6238708
06 26423841
www.raanphadthai.nl

020 - 427 38 62
(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

Restaurant en take away
6 dagen per week open van 17.00 tot 22.30 uur. Maandag gesloten.

Logo’s
Websites
&Meer

Grat
advieis
s
UPDATES VAN

Goedkoop
en snel een
website?
Met WordPress
en mijn grafische
kunsten kan het!
Web Design

vormwijs.nl

Piccolo Mondo
EEN NIEUWE GELDERSE
KADE 93
ITALIAAN IN
DE BUURT AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

trimsalon

www.indewaag.nl

Wereldgerechten van lokale producten.
Open van 09.00 tot 01.00 voor lunch,
borrel en diner!

dogsonly

AMSTERDAM CENtrUM

Oude waal 26 sous - www.trimsalonamsterdamcentrum.nl
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7,50 KORTING
OP DE EErstE
trIMBEUrt!*

06 409 74 846

* tegen inlevering van deze advertentie

Bloedstraat 17-B / 06 413 968 16

Huis van de buurt

Foto Flip Lambalk

I

n de bekendmakingenkrant (sic!) van november 2014
van stadsdeel Centrum was te lezen – onder de kop
Sociaal wijkteam aan de slag in de Boomsspijker –
dat de verbouwing van de Boomsspijker voltooid is
en dat “alles er weer picobello uit[zag]”. De grootste
verandering was volgens het artikel, dat het “nu ook dé plek
in de buurt [is] voor allerlei zorg- en welzijnsvragen”.
We hebben de afgelopen tijd veel kunnen lezen over
de nieuwe Wmo. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten
verantwoordelijk voor de zorg van thuiswonende ouderen
en gehandicapten. Daartoe moet een geheel nieuwe
structuur worden opgetuigd.
Op zoek naar de contouren van die nieuwe structuur heb
ik heel wat websites gezien en documenten gedownload,
maar het wilde maar niet concreet worden.
De gemeente Amsterdam heeft de stad opgedeeld in 22
gebieden, waar een sociaal wijkteam moet gaan opereren.
Stadsdeel Centrum is opgedeeld in twee gebieden:
Centrum-West en Centrum-Oost. De Boomsspijker is –
samen met De Witte Boei aan de Kleine Wittenburgerstraat de plek waar het sociaal wijkteam voor Centrum-Oost vorm
moet krijgen.
Op de website van IJsterk staat over de Boomsspijker het
volgende te lezen:
“Het Huis van de Buurt ontwikkelt zich sinds de WMO
meer en meer naar een zorg- en welzijnsinstelling
voor buurtverenigingen, belangengroepen en
buurtinitiatieven. Daarnaast worden er meer activiteiten
in de eerstelijnszorg aangeboden i.s.m. en door zorginstellingen: activiteiten voor mensen die kwetsbaar
zijn, voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten rondom
eenzaamheid behoren tot het aanbod nieuwe stijl.
Voor hulp bij of ordenen thuisadministratie en vragen of
advies m.b.t activiteit(en) iedere maandag inloop bij het
Pluspunt van het sociaal wijkteam tussen 09:30-11:30 uur.
Iedere woensdag van 14:00-17:00 en van 19.00-20.00 uur
kunt u terecht met al uw vragen over huren en wonen op het
Woonspreekuur van Wijk Steunpunt Wonen- Centrum.”
Volgens Arjen Uittenbogaard, bij wie ik informeer naar de
stand van zaken, is er nog niet echt sprake van een team; het
is allemaal nog in ontwikkeling.
Daarom besloot de redactie van OpNieuw eens een kijkje
te gaan nemen, nieuwsgierig naar de mensen die deel
(gaan) uitmaken van het sociaal wijkteam.
Roos Hendriks
Alle interviews werden gedaan door Veronika Esser.
Foto's door Monique Pheijffer, Mila Wibenga en Tom Blits
OpNieuw
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De oertijd van de Boomsspijker

A

l decennia lang is buurthuis de Boomsspijker zo’n begrip
dat mensen nog nauwelijks herinneringen hebben aan
het Boomsspijkerloze tijdperk. Het was Miek Stranger,
stevig, eeuwig gekleed in overhemd en kokerrok en een
vrouw met gezag, die in 1964 in het voormalige voddenpakhuis
Gerhardus op Recht Boomssloot 42 een buurthuis stichtte. Ze
kwam van buurthuis het Gouden Poortje in de Valkenburgerstraat.
Ze verhuisde van de ene buurt in verval naar de andere, de Valkenburgerstraat vanwege de aanleg van de IJtunnel en de Nieuwmarktbuurt in afwachting van de vierbaansweg naar het Centraal Station
en de aanleg van de metro.
In het verzuilde Amsterdam van de zestiger jaren runde de katholieke instelling Sint Franciscus Liefdewerk meerdere buurthuizen.
Naast de protestanten die een buurtvoorziening op de Oudeschans
hadden, schuin tegenover de Montelbaenstoren en de socialisten
die op de Prins Hendrikkade ‘Het Anker’ runden in het gebouw
waar nu de Appel is gehuisvest. Sint Franciscus Liefdewerk nam
het initiatief tot de vestiging van een buurthuis op de Recht
Boomssloot. Het pakhuis werd daartoe geheel verbouwd en kreeg
de naam Boomsspijker. Een samenvoeging van de naam van Cornelis Pietersz. Boom die in de 16e eeuw de Recht Boomssloot liet
graven en het oude woord voor het type pakhuis, een ‘spijker’.
Op de begane grond kwam een grote activiteitenruimte en op de
eerste verdieping knutselruimten. Op de derde etage weer activiteitenruimtes en een speciale meisjesruimte met pick-up waar de
hits van toen werden gedraaid. Op zolder was een sportruimte die
op zondag werd gebruikt voor de goed bezochte eucharistieviering
en dan weer fluks werd omgetoverd in een filmzaal. Kom daar nu
maar eens om. Miek Stranger resideerde in het hart van het pand
op de tweede etage. Ze was zo betrokken dat sommige mensen

fluisteren dat ze er woonde. Ze had hart voor mensen die er kwamen en schroomde niet om een jongen die een scheve schaats had
gereden te ondersteunen in de rechtszaal. Maar het meest bekend
was ze van haar liefde voor het toneel. Afkomstig uit de toneelfamilie Gerlach en medeoprichter van het Amsterdams Jongerentoneel
(waar ooit Joop van den Ende zijn passie voor het theater opdeed),
initieerde ze ook in de Boomsspijker toneelactiviteiten en balletvoorstellingen. De door de toneelgroep gespeelde vertolkingen van
de stukken van Berthold Brecht waren bekend in heel Amsterdam.
Voor optredens werd uitgeweken naar theaters in de stad. Het
Nieuwe de la Mar, Krasnapolski en zelfs de Stadsschouwburg. Maar
ook de Smederij op de Lastage werd er voor gebruikt.

Een uitnodiging uit 1977

Het reilen en zeilen van het buurthuis werd in die periode georganiseerd door een staf, waarvan aanvankelijk ook nog een katholiek
geestelijke deel uit maakte. De staf stelde een uitgebreid programma samen en trok daarvoor leiders en leidsters aan die de activiteiten begeleidden. Het programma voorzag in activiteiten voor alle

Huis van de Buurt de Boomsspijker
In het onlangs verbouwde
buurtcentrum kunt u terecht
voor verschillende diensten,
spreekuren en activiteiten.

SPREEKUREN
PLUSPUNT DE BOOMSSPIJKER
Werkplaats voor financiële
en administratieve zaken, en
alle vragen over de buurt.
Open inloop elke maandag
van 9.30 uur tot 11.30 uur.

CENTRAM
Maatschappelijke dienstverlening. Ook voor schuldhulp. Maandag t/m vrijdag
van 9.00-11.00 uur bereikbaar op tel. 5573338 / of
kom langs bij het Pluspunt.

CHINEES SPREEKUUR
CentraM houdt elke maandagochtend van 9.30-11.30
uur een inloopspreekuur
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voor Chinese ouderen
vanaf 60 jaar. Ze kunnen
terecht in hun eigen taal
voor alle vragen over hun
post en administratie.

WIJKSTEUNPUNT
WONEN CENTRUM
Geeft huurders informatie,
advies en ondersteuning op het gebied van
huren en wonen. Inloop
spreekuren: elke woensdag
van 14.00-17.00 uur en
van 19.00-20.00 uur. www.
wswonen.nl/centrum
Huurteam (op afspraak)
voor controle huurprijs,
onderhoudsklachten
en woningopnames.

MANTELZORG - MARKANT
Inloopspreekuur elke
dinsdagmiddag in de even
weken van 12.30-15.00
uur. www.markant.org

YMERE
Elke 2e woensdag van
de maand houdt de gebiedsbeheerder van
woningcorporatie Ymere
een inloopspreekuur
van 15.30-16.30 uur.

OVERIGE DIENSTEN
EN ACTIVITEITEN
BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT
De Boomsspijker beschikt
over een bibliotheekservicepunt van de OBA. Elke
dinsdag en donderdag van
10.00-12.00 uur is er een vrijwilliger aanwezig voor hulp.

INTERNET EN LEESTAFEL
U kunt dagelijks, ook in
de avonduren, gebruikmaken van de computers
met internetverbinding in
de barzaal. Er is ook een
leestafel met een keur

aan tijdschriften. In iedere
ruimte is Wifi beschikbaar.

BEWONERSRAAD NIEUWMARKT
EN GROOT WATERLOO
De bewonersraad vergadert elke tweede
donderdag in de maand
van 20.00-23.00 uur

OUDEREN 70+/
CREATIEVE MIDDAG
Op de maandagmiddag
van 13.00-16.00 uur komen
ouderen bijeen om elkaar
te ontmoeten. Een maal
in de veertien dagen voor
de bingo en de andere
middag voor de creatieve
club. Iedereen is welkom.
Rond de feestdagen zijn
er altijd speciale activiteiten zoals een paaslunch
en een kerstdiner. In de
zomervakantie worden busdagtochten georganiseerd.

leeftijden; van een huiswerkklas tot een bejaardensociëteit (die
zich onderscheidde omdat er alcohol werd geschonken), van een
naai- en verstelclub tot een sportclub, van Spaans dansen tot een
peuterspeelzaal. Bijzonder was de Chinese taalles. Aan rangen en
standen deed men niet, waarmee de Boomsspijker een neutrale
positie innam tussen de oude vaak CPN-georiënteerde bewoners
en de krakers en studenten die in de leeggevallen panden waren
getrokken. Van de bezoekers aan cursussen of activiteiten werd
soms een bijdrage verwacht, soms was dat gratis. Het Bureau
Jeugdzaken van de gemeente Amsterdam verstrekte subsidie.
Ondertussen werd de Jan de Liefdeschool, vijf huisnummers
verderop, gesloten na jaren gekampt te hebben met een teruglopend leerlingenaanbod. De ontvolking van de Nieuwmarktbuurt
als gevolg van de sloopplannen was daaraan debet. De krakers en
studenten die in de lege woningen trokken hadden (nog) te weinig
kinderen om dat te compenseren. In een sfeer waar kraken bijna
net zo gewoon was als boodschappen doen, zag het buurthuis haar
kans en trok in het lege schoolgebouw. Een prachtig gebouw, naar
een ontwerp in Late Amsterdamse School-stijl van A. Ingwersen
in opdracht van de Vereniging tot Heil des Volks gebouwd in 1929
-1930. En vernoemd naar de dichter van het avondgebed ‘Ik ga
slapen, ik ben moe; ik sluit mijn beide oogjes toe; Heere houdt
ook deze nacht, weder over mij de wacht.’ De gemeente stemde als
eigenaar snel in met het nieuwe gebruik, waarna het gebouw in
1977 onder leiding van architect Johan Nust werd verbouwd tot
buurthuis. De opening werd mede gefinancierd door het Rijk, de
Gemeente, particulieren en Sint Franciscus Liefdewerk. De laatste
had haar naam – al dan niet onder invloed van de secularisatie
– veranderd in Stichting Sapientia Fiducia Laetitia en wijsheid,
vertrouwen en vreugde kwamen zeker voor onder het dak van de
Boomsspijker. Sinds de gewijzigde organisatievorm na de eeuwwisseling lijkt het daar wel eens aan te ontbreken.
Met dank aan de familie Wittmarschen en Rob van Waaijen.
Evert van Voskuilen

BUURTSOEP

We draaien films en documentaires over alle soorten
kunst, kunstenaars, kunst-

welzijnsinstellingen. Dat
vergemakkelijkt het samenwerken, afstemmen en
doorverwijzen. De lijntjes
met de andere medewerkers in de Boomsspijker zijn
kort, wat erg prettig is’.

FILMAVOND MET MAALTIJD
Iedere 2e vrijdag van de
maand om 18.00 uur krijgt
u voor € 12,50 een heerlijke maaltijd geserveerd.
Aansluitend is er een film in
de theaterzaal. Reserveren
vanaf de eerste maandag
van de maand: tel. 6264002.

FOTOGRAFIEWORKSHOP
I.S.M. MENTRUM/ROADS

KUNSTCLUB/FILMHUIS
I.S.M. MENTRUM/ROADS

‘Na bijna 20 jaar kantoor
te hebben gehouden op
de Nieuwe Doelenstraat
is ook het Wijksteunpunt
Wonen verhuisd naar de
Boomsspijker. Wij missen
onze voormalige buren van
wijkcentrum d’ Oude Stadt,
maar zijn erg tevreden over
ons nieuwe kantoor.
De Boomsspijker is iets minder centraal gelegen in de
oude binnenstad. Voordeel
is wel dat het WSWonen nu
vanuit hetzelfde gebouw
werkt als een aantal andere

westerse filosofie of religies kunnen aan de orde
komen. Informatie: Fred
Fischer, tel. 6279057

Elke maandagochtend
wordt verse soep gemaakt
voor alle buurtbewoners, ouderen van de ouderensoos en bezoekers
van het Pluspunt. Een
kop soep kost 1,50.

Vrijdag van 15.30-17.30 uur.
In deze cursus worden de
basisregels van compositie geleerd en in praktijk
uitgevoerd. Ervaring is niet
nodig. Kosten: € 3,50.
Aanmelden: Danielle Maas
(Roads), danielle.maas@
roads.nl tel. 06- 11346829

Guust Augustijn, Wijksteunpunt Wonen

BUURTZORG
geschiedenis. Iedereen is
welkom. Informatie: Sandra
Hummel, tel. 06 11077583
sandra.hummel@roads.nl
donderdag 14.00-17.00 uur

GESPREKSGROEP FILOSOFIE
Eens per twee weken
op dinsdag van 10.0012.00 uur. Oosterse of

Buurtzorg, team Centrum,
heeft een kantoor in de
Boomsspijker. Buurtzorg
levert wijkverpleging en
-verzorging, zowel op
basis van indicatie als
PGB. Nadere informatie
kunt u vinden op www.
buurtzorgnederland.com
e-mail amsterdamcentrum@

buurtzorgnederland.com
Tel. 06-2291 9112 (24 uur
per dag bereikbaar)

GEZONDE LUNCH
BOOMSSPIJKER
Iedere vrijdag van 12.0013.30 uur info Danielle
Maas tel. O6- 11346829,
e-mail danielle.maas@
roads.nl Kosten € 3,50

IJSTERK
Kijkt u op onze website
www.ijsterk.nl welke activiteiten voor volwassenen
en kinderen in het buurtcentrum plaatsvinden. Voor
het huren van ruimtes kunt
u een e-mail sturen naar
boomsspijker@ijsterk.nl

OpNieuw
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Rustpunt in de buurt
We gaan verbouwen!
Amsterdam-Centrum Fysio- en Manuele Therapie,
Sint Antoniesbreestraat 88, gaat verbouwen.
Van 16 mrt t/m 13 april.
Tel: algemeen/fysiotherapie: 020-623 1706
manuele therapie: 020-421 1488
e-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl
We blijven open en bereikbaar
op meerdere locaties, o.a in ‘De Flesseman’,
bij huisartsen Dekens & Oudemans,
en in de Goodwillburgh.

Soms zijn de dagen zo vol met dingen dat er geen ruimte lijkt om
te ademen. Dan probeer ik ruimte te maken tussen de dingen. Ik
ga lopend van de ene naar de andere afspraak en droom een beetje
weg van de dag die ik zelf veel te vol gepland heb. Op een donderdag om een uur of halfzeven ben ik op weg naar de Boomsspijker
voor een yogales. Het is juni, maar het wil nog geen zomer worden.
De lucht is vochtig en zwaar. Eigenlijk voelt het als september met
regen op komst. Het stemt me een beetje weemoedig en zwaarder
dan het jaargetijde verdient. Als ik bij de Boomsspijker aankom,
ben ik te vroeg voor de les. Het restaurant is leeg, degene die de bar
bemant scharrelt wat in de keuken.
Ik roep haar en bestel een kopje thee. Met thee en een schrijfblok
en pen nestel ik me aan een tafel. Ik geniet van de stille ruimte. Op
de binnenplaats hippen vogels heen en weer tussen de bomen. Van
de geel verlichte ramen van de huizen die grenzen aan het tuintje
gaat een geruststellende warmte uit. Op deze plek voel ik me rustig
en geborgen, alsof de drukke dag ineens tot stilstand is gekomen.
De yogales is in een grote ruimte boven in het gebouw. Ook hier
heerst rust door de hoge plafonds en de grote ramen. Liggend op
mijn yogamat zie ik hoe de wolken bewegen tussen de bomen, de
huizen en de kerktoren. Ik geef mijn gedachten mee aan de beweging en keer steeds terug bij de kerktoren. Het laatste restje drukte
valt van me af. Tussen de dingen is de vrijheid.
Sati Dielemans

Jodenbreestraat 50
1011NM Amsterdam.
Tel: +31203312888
www.laraschocolaterie.nl
Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 - 18.00 u
Zaterdag van 10.00 - 17.00 u

Nieuwe Hoogstraat 1a
1011 HC Amsterdam
t: 020 - 73 71 640
ma - za 8:00 - 22:00
zo 9:00 - 21:00
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Luc Verhoeven, vrijwilliger, coördinator
exposities Boomsspijker
‘Drie jaar geleden, na de
dood van Jan Boots, heb ik
de coördinatie van de exposities in de Boomsspijker op
mij genomen. Kunstenaars
uit de buurt worden hier in
de gelegenheid gesteld
hun werk te exposeren.
Ik onderhoud de contacten
met de kunstenaars en zet
een agenda op. Aangezien
de exposities eens per
maand wisselen, is het best
veel werk. - Ik help ook met
het inrichten en de presentatie van het werk. Bij elke
tentoonstelling hoort een

opening op een van de
weekenddagen. Daarnaast
assisteer ik op de woensdagmiddag bij het schilderclubje. Het gaat dan met
name om technisch advies
en materiaalgebruik. Ik zou
graag willen dat mensen,
die belangstelling hebben
om te exposeren, een
digitaal foldertje zouden
kunnen invullen, bv. gekoppeld aan de website. Zodat
ik sneller een overzicht kan
maken van wat interessant
en geschikt werk is voor de
ruimte.

Nieuws van het
Wijksteunpunt Wonen
Centrum
Project Wooncoach van start

Niesje Snijder, Mira Kleij en Marloes
Schooneman van Buurtzorg
Het team van Stichting Buurtzorg werkt inmiddels al
zeven jaar vanuit de Boomsspijker. Na de verbouwing
hebben zij een knus en
gezellig kantoortje betrokken, direct onder het dak,
achter de theaterzaal.
‘Ons team bestaat uit 8
teamleden. Gemiddeld hebben wij zo’n 60 cliënten per
week. Als verpleegkundigen
fietsen we van adres naar
adres, en helpen, afhankelijk
van de behoefte, met verzorging en medicatie. Een van
de moeilijkste zaken waar
ouderen tegenaan lopen,
is het gebrek aan de mobi-

liteit, vinden wij. Hier moet
iets op bedacht worden.
Het bevalt het team heel
goed vanuit de Boomsspijker te werken, al vinden we
dat ons kantoortje wel erg
afgelegen gesitueerd is.
We ontmoeten elkaar daar
voor afspraken, besprekingen, administratie en voor
de gezamenlijke lunch. We
hebben wat minder contacten binnen de Boomsspijker en zouden graag
zien dat er iets meer aan
gezamenlijkheid zou zijn. En
dat de buurt de weg weet te
vinden naar onze Stichting.’

Bent u 65+, huurt u van een woningcorporatie en wilt u meer informatie over prettig langer thuis wonen, of weten wat de mogelijkheden
zijn om te verhuizen? Meldt u dan aan voor een huisbezoek door de
Wooncoach. Wooncoaches kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en kunnen advies op maat geven over prettig wonen, in uw eigen
woning of een andere. Als u wilt verhuizen, zijn er in Amsterdam
twee regelingen voor 65-plussers: Van Hoog naar Laag en Van Groot
naar Beter. De wooncoach kan u meer informatie geven of deze regelingen voor u van toepassing zijn. Heeft u interesse in een bezoek van
de wooncoach of wilt u meer informatie? Bel dan met het WSWonen
(020) 622 42 88.

Afrekening stookkosten collectieve ketels en de
Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De
Warmtewet is onder meer van toepassing op wooncomplexen met
een collectieve verwarmingsketel. De wijze van afrekenen van de
collectieve stookkosten moet anders. Ook moet er een meter worden
geplaatst die de warmte-uitstroom van de collectieve ketel meet, zodat de gebruikers niet de dupe worden van een energieverslindende
ketel. Als u een eindafrekening van uw verhuurder ontvangt die deels
over het kalenderjaar 2014 gaat, neem dan contact met ons op zodat
wij u verder kunnen voorlichten. Indien nodig helpen wij u met een
procedure bij de huurcommissie. Tel (020) 622 42 88. Meer informatie over de warmtewet staat op onze website.

Woonduur wordt afgeschaft

Huurders van zelfstandige woonruimte die nog niet ingeschreven
staan bij WoningNet, let op: Uw woonduur vervalt binnenkort! Er
komt een overgangsregel en woningzoekenden wordt geadviseerd om
zich zo snel mogelijk in te schrijven bij Woningnet. Doe dit in ieder
geval vóór 1 juli. Meer informatie op www.woningnet.nl.

Woonspreekuur / Huurteam

Sprookjesachtig
Ergens bovenaan in een gebouw bevindt zich een sprookjesachtige
zaal. Wel meer dan 70 rood fluwelen stoelen, boven elkaar in rijen.
Daartussen de ingang, een prachtige entree. En dan het podium, met
van die grote, fijne, rode, fluwelen gordijnen. Meerdere kleuren licht
zijn te bedienen helemaal achterin de zaal, achter de stoelen. Een
speciale kamer met de fijnste apparatuur. Maar dat is nog niet alles,
want achter het toneel bevindt zich een artiestenkamer met van die
spiegels met lampjes eromheen waarvan je altijd had gedacht dat die
alleen in films bestonden.
Klinkt dit onwerkelijk? Nee, hoor! Dit is namelijk de theaterzaal in
de Boomsspijker. Het lijkt op zo’n circuszaal uit Amerikaanse films,
maar dan kleiner. Sommigen van jullie zullen deze zaal misschien
wel kennen, maar veel mensen zijn er nog nooit geweest. Nou is het
ook wel lastig te vinden en niet heel bekend, maar het is een prachtige
zaal! Af en toe worden hier voorstellingen gegeven en veel daarvan
raad ik zeker aan voor kinderen! Neem een keer een kijkje en bewonder deze mooie zaal.
Vita Hooglandt

Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke woensdag van
14-17 uur en van 19-20 uur terecht op het woonspreekuur, Recht
Boomssloot 52. Tel: (020) 622 42 88
Voor vragen over huurprijs- en onderhoudsprocedures kunt u bellen
met het Huurteam Binnenstad, Tel (020) 421 48 68. Website: www.
wswonen.nl/centrum / E-mail: centrum@wswonen.nl
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DeBoomsspijker
Filmavond met diner
Het is al weer meer dan 20 jaar geleden dat ik samen met Jan Boots,
indertijd ‘mister Boomsspijker’, sprak over een eerherstel van de
filmavonden in de Boomsspijker. Ooit werden die georganiseerd
door Moni Dekkers, medewerkster van de Boomsspijker. Maar zij
stopte ermee door gebrek aan belangstelling. Het filmaanbod nam
zienderogen toe, nieuwe bioscopen openden hun deuren en in alternatieve filmcircuits werden cultfilms vertoond. Jan en ik bedachten toen de formule om aan de film een maaltijd te koppelen. Naast
het culturele zou ook het culinaire aspect aan bod komen, Eerst
een maaltijd serveren, en daarna de filmvertoning. Ook wilden we
een vaste filmavond in de maand: altijd de tweede vrijdag van de
maand. Al heel snel meldden zich vrijwilligers om mee te helpen
met de organisatie en de Boomsspijker wilde de filmavonden graag
als buurtvoorziening binnen zijn deuren hebben.
Inmiddels zijn we al geruime tijd te gast in de Boomsspijker, is er
een goed toegeruste keuken, is de filmzaal opgeknapt en beschikken we over een enthousiaste groep vrijwilligers. Chef-kok Joost
bedenkt het menu en samen doen we de inkopen. Vrijdags staan
Ingrid, Marianne en Iris klaar met hun helpende handen en zorgt
Hans ervoor dat we ongestoord naar de film kunnen kijken. Personeel van de Boomsspijker (onder andere Abdoel en Dehab) steekt
een helpende hand toe als het om het leegruimen van de tafels en
de afwas gaat.
De keuze van het menu wordt ingegeven door de film: uit welk
land is film of regisseur afkomstig? Wat is het thema van de film?
Omdat we speelfilms vertonen uit alle windstreken worden er soms
ook exotische gerechten geserveerd. Maar altijd weer slaagt Joost
er bij zijn keuze voor het menu in om de mensen na afloop van de
maaltijd met een tevreden gevoel naar de filmzaal te laten vertrekken. Natuurlijk is de ruimte beperkt: in de barzaal van de Boomsspijker kunnen maximaal 45 gasten terecht en met de vrijwilligers
erbij zijn er avonden dat er meer dan 50 mensen zijn. Reserveren
is noodzakelijk omdat we moeten weten voor hoeveel mensen we
moeten inkopen, en houden we er voor ons budget rekening mee
dat de toegangsprijs voor maaltijd en film € 12,50 bedraagt. De
aankondiging van de film start anderhalve week voor de filmavond
en mensen die daarover een mail willen ontvangen kunnen dat
aangeven.
Marten van der Krieke

Frenny de Frenne en Karin Eduwaard,
CentraM

Wij werken voor CentraM,
stichting voor maatschappelijke dienstverlening.
Voorheen zaten wij op de
St. Antoniesbreestraat, maar
sinds september hebben
wij een mooie kantoorruimte in de Boomsspijker
op de 1e verdieping. Daar
hebben wij ook spreekkamertjes waar we apart, met
onze cliënten, gesprekken
kunnen voeren.
Eens per week, op maandagochtend, houden wij
het inloopspreekuur ‘Pluspunt’. Op het spreekuur
kunnen bewoners terecht
met allerlei vragen, problemen, of bij twijfel. Vaak kunnen wij direct helpen met
een vraag, maar soms, als
het probleem te complex is,

kunnen we doorverwijzen
naar de juiste instantie.
Voor Chinese bewoners
is er een spreekuur in een
aparte ruimte op de begane grond. Hierbij is altijd
een tolk aanwezig.
Verder werken we samen
met de huisartsen en
andere hulpverleners in de
buurt. Het Pluspunt spreekuur wordt inmiddels goed
bezocht, bewoners weten
ons te vinden. We vinden
het heerlijk om vanuit de
Boomsspijker te mogen
werken, en onderdeel te
zijn van het levendige, bruisende buurthuisgebeuren.

hebben wij zo’n 25 deelnemers per keer.
Sommige winkeliers uit
de buurt sponsoren deze
activiteit zodat wij prijzen
hebben voor de winnaars.
Al met al is het wel veel
werk, ook het opzoeken van
de winkeliers en sponsors
en het onderhouden van de
contacten.
Naast de bingo organiseren
wij al sinds jaren twee tot
drie dagtochtjes voor de
ouderen.
Echter, de laatste jaren
zijn er minder middelen
beschikbaar en het ziet er
Ko Bijker, ouderen 70+
nu naar uit dat we dit jaar
‘Sinds 1984 ben ik actief in
men. Sindsdien organiseer
niet meer op een bijdrage
De Boomsspijker. Destijds
ik de tweewekelijkse bingo, aan de kosten van de bus
ben ik hier via Jo en Giel
tegenwoordig samen met
kunnen rekenen. We vinden
Ravensteijn binnengekoStien en Ria. Op dit moment dat zo jammer! Velen van

ons zijn niet zo vaak meer
in de gelegenheid om er
eens tussen uit te gaan, de
tochtjes waren altijd een
groot succes.
Naast de dagtochtjes organiseren nog tochtjes door
de buurt, er is elk jaar een
paaslunch en een kerstdiner. Het loopt allemaal nog
lekker, zolang wij, het organisatieteam, maar gezond
blijven.
Ik vind het nog steeds erg
leuk in de Boomsspijker, al
is het een groot verschil met
het buurthuis van vroeger.
Toen was het allemaal een
heel stuk rustiger; nu is het
hier altijd druk. Gelukkig
hebben wij er weinig tot
geen last van.‘
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Sorsha, Demer, Mette, Mischa.

Barbara Wichers Hoeth, docente tekenen en
schilderen
Sinds Jan Boots weg is, mis
ik hier een gastheer. Bij een
Huis van de Buurt hoort een
huisman of huisvrouw die
coördineert en organiseert,
samenwerking tussen de verschillende werkers stimuleert,
een duidelijke presentatie
naar buiten geeft.’
‘Ik werk in de Boomsspijker
sinds 1993, toen ik net was
afgestudeerd als tekenjuf.
Sindsdien geef ik hier teken-,
schilder- en druktechnieklessen aan kinderen. Ik heb dit
altijd fijn gevonden en voel
me tussen de kinderen als
een vis in het water. Het is
ook zo leuk dat je nu in de
buurt heel veel van de inmiddels grote kinderen tegenkomt die roepen ‘Hoi Bar’.
Al die tijd zit ik in dit heerlijke

lokaal op de 2e verdieping,
dat trouwens voor veel meer
creatieve cursussen en clubjes wordt gebruikt; ik voel mij
helemaal thuis.
Naast de cursussen die ik
geef, ben ik ook lid van het
zangkoor Slavuj dat hier
repeteert en doe ik mee met
het sportclubje Bodyfit.
Het is heel leuk in de Boomsspijker nu, met al die activiteiten en verschillende mensen.
Toch wordt het ook een beetje anoniem. Vroeger lunchten
alle werkers eens per week
samen, zodat je elkaar kende
en eens kon spreken; nu weet
ik eigenlijk niet meer wie
er allemaal op de kantoren
zitten. Dat is jammer, voor
verbetering vatbaar.

Monique Pheijffer,
beheer,
ruimtebieding

Mijn ideaalbeeld van De
Boomsspijker is een bruisend buurthuis met een
aantrekkelijke agenda waar
alle bewoners en buurtgenoten, jong en oud, met of
zonder ‘krasje’ graag naartoe komen.’
‘Ik werk sinds 2001 in de
Boomsspijker, destijds
nog beheerd door Welzijn
Binnenstad. In het begin

Voedselinspectie
Een tijd geleden ging ik eens in de twee weken naar groepsles voor
viool. Iedere keer als het afgelopen was en we naar beneden liepen, was
de kookklas druk aan het, tja, koken! De ene week was het Indiaas, de
andere week Frans of toch maar Chinees? Nou, ik kan je zeggen dat
de hele verdieping rook naar wat ze dan aan het koken waren. Ouders
met hun kinderen liepen watertandend langs het lokaal en wisten dat
als ze in het lokaal zouden spieken, ze zo’n plotselinge vreetbui zouden
krijgen dat de baksels, of wat het die keer dan was, in minder dan één
minuut gewoon weg zouden zijn. Mijn moeder en ik daarentegen
zijn wel om de deur gaan spieken, en wat zag het er lekker uit! Je wou
gewoon naar binnen lopen en zeggen:
“Hé hallo, ik ben Vita en ik ben vandaag jullie nieuwe voedselinspecteur.”
“Maar-”
“Hmmmm, wat is die kreeftsoep met mierikswortel en een slablaadje
op een bedje van aardappelpuree met pastinaak en truffelolie voortreffelijk zeg!”
Maar mijn goede manieren weerhielden me daarvan en we zijn verder
gelopen.
Vita Hooglandt

Evelyne, vrijwilliger

Ik werk hier al als vrijwilliger
sinds de dag dat André
Hazes overleden is, dus
inmiddels 10 jaar.
Hier in de Boomsspijker
is altijd heel veel te doen,
vooral klusjes in huis. Gelukkig ben ik erg handig, dus
dat komt goed uit. Ook zie
ik heel veel klusjes liggen,
die door anderen niet worden opgemerkt.

vooral achter de bar, maar
sinds 2009 houd ik mij voor
een groot deel bezig met
de verhuur van ruimtes.
De ruimtebieding in de
Boomsspijker geeft diverse
groepen de mogelijkheid
betaalbaar een hobby uit te
oefenen en is daarnaast ook
nodig om de hoge kosten
van het gebouw enigszins
op te vangen.
We hebben hier 10-12
ruimtes die per uur gehuurd kunnen worden. Het
is vaak een heel gepuzzel
en ik doe mijn best om aan
alle verzoeken tegemoet te
komen. Na de sluiting van
een aantal buurthuizen en
theaters zitten veel koren,
clubjes en toneelgezelschappen omhoog. Ook
diverse maatschappelijke
instellingen vinden de weg
naar de Boomsspijker voor
hun cliënten.

Het grootste verschil, na de
verbouwing van de Boomsspijker, is dat er nog steeds
veel dingen, voorwerpen
etc. niet meer uitgepakt zijn,
dus niet op hun plek staan.
Het is gewoon blijven liggen. In de keuken probeer
ik een soort van orde in te
voeren, maar het lukt niet
om dit door te zetten. Er zijn
teveel verschillende mensen
in de keuken bezig.
Het allerleukste van mijn
werk is als ik de tuin mag
‘pimpen’, dan staat het er
allemaal zo strak en leuk bij,
ik heb zelfs al een composthoop aangelegd. Ik vind het
werken hier leuk, met name
als dit door anderen gezien
en gewaardeerd wordt.
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Jasper Engel
Schilderwerken
06 5422 6549

engel.jasper@gmail.com

Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opvallende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is
hét huis van de Nederlandse wetenschap.
Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de gebroeders Trip, sinds 1808 thuisbasis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Van de KNAW zijn de beste wetenschappers van het
land lid. Zij bezoeken het Trippenhuis voor symposia en
workshops; voor evenementen – zoals de uitreiking van de
KNAW Onderwijsprijs – en voor vergaderingen. De KNAW
adviseert de regering en is verantwoordelijk voor zestien
onderzoeksinstituten, verspreid over het hele land.
Veel activiteiten in het Trippenhuis zijn openbaar –
wie wil weten welke, kan kijken op knaw.nl of zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief: knaw.nl/activiteiten.
Volg de KNAW ook op Twitter (@_knaw) en Facebook
(facebook.com/deKNAW).

Het Trippenhuis

Tot slot een aardig weetje: van 1817 tot 1885 hing De
Nachtwacht in het Trippenhuis.

Koningsstraat 19

-

020-3200611

-

www.ilsogno.eu

www.knaw.nl

Amsterdamsche Vischhandel
advertentie_OpNieuw.indd
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938
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Telefoon 020 – 624 20 70
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DeBoomsspijker
Taallessen
Hoe levendig het op weekdagen ook toegaat in de Boomsspijker, op
zaterdagen en zondagen hangt er een speciale sfeer. Ouders komen
kinderen brengen, niet alleen uit de buurt of uit Amsterdam, maar
van heinde en ver. De kinderen zijn op het oog gewone Nederlandse schoolkinderen, maar soms zie je subtiele verschillen, een
net iets uitbundiger jurkje, een strikje of roosje.
Op zaterdagen wordt in het gebouw Russische School gehouden
voor leerlingen van 3 tot 18 jaar. Er wordt les gegeven in de Russische taal, lezen en schrijven, geschiedenis en aardrijkskunde van
Rusland en Russische cultuur, muziek en dansen. Er zijn ongeveer
200 leerlingen die van heinde en ver komen. In Nederland zijn
meer Russische scholen, de Amsterdamse is de oudste, opgericht
in 1993.
De Armeense gemeenschap in Nederland houdt op zondagen
school in de Boomsspijker. De 100 leerlingen, vanaf 4 jaar tot
onbeperkt, krijgen les in taal (Oost- en Westarmeens), Armeense
cultuur, geschiedenis, godsdienst en volksdansen. De school, na
een onderbreking van 12 jaar nieuw opgezet in november 2014, is
verbonden met de Armeense Kerk op de Krom Boomssloot.
Henk Oldeman

Korendag

Ben Lahau, beheer
Ik werk al 13 jaar bij IJsterk
bij de afdeling beheer;
sinds 2 jaar werk ik ook bij
Buurthuis De Boomsspijker.
Mijn taken zijn de bardienst,
koffie en thee zetten en ik
zorg ervoor dat de ruimte
op orde is. Ik sta bezoekers te woord en neem de
telefoon op. Eigenlijk ben
ik een superinvaller, ik werk
ook bij Het Claverhuis en
De Witte Boei als vervanger.
In het begin had ik er veel
moeite mee dat de Boomsspijker zo groot is, dat
maakte het voor mij onoverzichtelijk. Er zijn zoveel
ruimtes.
Het leuke van mijn werk is
dat ik zo veel verschillende

Julia Krikke van de speel-o-theek

soorten mensen ontmoet.
De Boomsspijker is 7 dagen
per week geopend, met
in het weekend de Russische en Armeense school.
Het is hier altijd druk; veel
bezoekers, veel leven in de
tent. Dat zou bij de andere
buurthuizen ook zo moeten
zijn.
De verbouwing van de begane grond is voor ons een
verbetering, de bar is wat
kleiner maar dat is voor ons
juist prettig.

Daniëlle Maas en Sandra Hummel,
activiteitenbegeleiders Roads
‘Wij organiseren hier
diverse activiteiten, zoals
samen koken, films draaien
en sporten. De activiteiten
worden georganiseerd
voor cliënten van Mentrum,
Roads en de Jellinekkliniek
maar ook buurtbewoners
die laagdrempelige dagbesteding zoeken, zijn van
harte welkom.
De deelnemers voelen zich
erg op hun gemak door de
open sfeer van De Boomsspijker. Er is voldoende
ruimte om samen te werken, onder begeleiding.

Iedereen krijgt de ruimte
om zelf initiatief te nemen.
De Boomsspijker is voor
ons het ideale buurthuis:
de locatie is mooi, het is
een prachtig groot en oud
gebouw, met ruimte voor
iedereen. Daarnaast de
leuke samenwerking met
iedereen die we treffen op
de donderdag. De mensen
achter de bar zijn altijd even
vriendelijk en behulpzaam.
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Iedereen is altijd vol lof over de biefstuk
van Captein & Co.
Niemand heeft ooit geweten dat we
gewoon hondenvlees serveren!
Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27
Tel 020-6278804
ma – vr vanaf 16 u
za en zo vanaf 12

restaurant
Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam
020 - 624 32 03
www.hemelsemodder.nl

Adverteer in OpNieuw en bereik 9320 buurtbewoners.
e-mail: everaert@everaert.nl of bel 06-21807998 / 020-6242245
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sinds 1984

Waarom?
Al bijna veertig jaar loop of fiets ik door onze
buurt, en steeds weer komt de vraag bij me
op: waarom?
Waarom zien we steeds meer straten en stegen die worden geplaveid met bakstenen van
een nogal onesthetische knalrode kleur? Zijn
wij daar allemaal even blij mee? En is hierover ooit inspraak geweest?
Het is alsof de oude binnenstad lijdt aan een
soort rode uitslag, die zich als een schimmel
heimelijk uitbreidt en vertakt, van straat naar
plein of steeg, nu hier opduikt, dan weer daar.
Plotseling wordt een – voor het lekenoog
– prima functionerende straat aangetast
door deze herinrichtingitis. In één dag zijn
de oude vertrouwde lichtgrijze stoeptegels
verdwenen. Waarom, wat was daar eigenlijk
mis mee? En waar blijven ze allemaal? Als
kind, op weg naar school, kon je er een halfspeels contact mee hebben; het was taboe om
op de richels tussen de stenen te stappen, of
je moest alleen op elke derde steen trappen.
Maar nu, weg zijn ze, en ja, op de hoek staan
de tassen rode klinkers alweer klaar.
Het wordt eentonig, al die rode straten in de
binnenstad. Met de tijd wordt het rood wel
wat vuiler, een somber bruinrood, vooral op
natte dagen. Dat is dus driekwart van het jaar,

column

in ons ‘betoverende klimaat’, zoals Simon Carmiggelt het noemde.
Het pluspunt is wel, dat de polkadots van uitgespuugde kauwgom er mooi op uitkomen, en
heel schilderachtig werken ook
de vele lege bierblikjes en weggegooide sigarettenpakjes. Want
zoals we allen weten, gaf een
vroedschapsbesluit al in 1658 aan
‘Biersuijpers en Toebacksmoockers’ het recht om de overblijfselen van hun verslaving op straat te werpen,
‘als een vogel die in angst zijn vuil laat vallen’
– nog eens Carmiggelt.
Waarom, kun je je afvragen, als herinrichting
zo’n hoge prioriteit heeft, liet Publieke Werken niet al eerder de blik niet eens vallen op
de Oosterdoksdam, die leidt naar waar over
het water de nieuwe bouwwerken oprijzen,
en als een ongenaakbare grauwe rotswand
het IJ afgrendelen? Ooit was die dam een
prettig laantje, met bomen aan weerskanten.
Die bomen moesten natuurlijk weg. Ja, waarom eigenlijk? Die dam ligt er sindsdien al jaren bij als een oorlogsgebied.
Een verheugend feit is, dat na de restauratie

van de Armeense kerk de prachtige smeedijzeren balustrades
naast de toegangstrap weer zijn
teruggeplaatst, een sieraad van de
Krom Boomssloot. Het wachten
was op de gebeeldhouwde hoekstenen onderaan de trap. Helaas,
er blijkt te zijn gekozen voor een
‘moderne, eigentijdse’ oplossing;
twee hoekige blokken, die noch
in kleur, vorm of materiaal aansluiten bij de bestaande zijkanten
van de trap, en die eruit zien alsof
de opdracht was gegeven aan een wat artistieke loodgieter die toch nog wat zink had
staan. Weer is de vraag, waarom gaat dat zo
met monumenten in Amsterdam?
Het zijn maar een paar van die vragen die bij
je op kunnen komen als je loopt door deze
oude geliefde buurt. In de tijd van schrijven
is nu de Korte Dijkstraat door het rode virus
aangetast. De Koningsstraat heeft de ziekte
achter de rug, is rood geworden. De hoge
stoeprand is daar nu – gemakshalve? – doorgetrokken aan de ingang van de Brandewijnsteeg, zodat je daar met de fiets ineens niet
meer in kunt rijden. Weer eens, waarom?
T. van Schaijk

Plons!
Maarten Henket

Er drijft een toeristenbus in de gracht. Niet per ongeluk,
nee, het is de Floating Dutchman. De passagiers hebben
zojuist ‘het meest spectaculaire onderdeel van deze trip’
meegemaakt, het te water gaan van de bus, ook wel ‘plonsen’
genaamd, in de ‘splash zone’ bij Science Center Nemo. Daar
kunnen de ‘beroemde grachten van Amsterdam’ inderdaad
niet tegenop, en het geeft dan ook niet als de ramen van de
bus een beetje beslagen zijn. Binnen zit je droog en warm, en
de gids vertelt wel wat je anders gezien zou hebben.
Is hier sprake van gekte? Ja, maar ook van een vooruitziende blik. Het is immers wel zeker dat de toekomst
behoort aan het amfibie. Hoe vaker rivieren buiten hun
oevers treden en hoe meer straten er onder water lopen, des
te duidelijker dat wordt. En uiteindelijk zal het niet alleen

voor voertuigen gelden maar ook voor ons zelf. Hoeveel
verdrinkingsdoden zou het wel niet schelen als de mens
zich zou aanpassen aan het veranderende milieu en weer
amfibie zou worden? Voor het eerst in de evolutie bestaat er
een soort – wij dus – die van tevoren weet welke kant het op
gaat met zijn leefomgeving, en die voor zijn overleven dan
ook niet afhankelijk is van het genetisch toeval, maar zelf
zijn ontwikkeling kan sturen. En die daar bovendien ook de
middelen voor heeft.
Op korte termijn is het voldoende om op een boot te gaan
wonen of als dat niet kan over te gaan op drijvend meubilair.
Maar uiteindelijk zal de mens ook zichzelf moeten gaan
aanpassen. Met het oog daarop is een herbezinning nodig
op het begrip ‘fitness’. Het gaat daarbij namelijk niet om
spierkracht, maar om geschiktheid. De breedste hulk legt
het in het water immers af tegen de schrielste kikvors. De
meeste fitnesstoestellen kunnen dus op de schroothoop. De
roeimachine mag voorlopig blijven, maar de denkrichting
moet een andere zijn. Zwemmen, duiken, die kant moet het
op. Een mooi begin zou zijn: het algemeen invoeren van de
zwembadpas. Deze kruising tussen lopen en zwemmen kan
uitstekend dienen als basis voor het ontwikkelen van een
amfibische persoonlijkheid.
Op den duur zijn zwaardere maatregelen nodig: een
trans-genitief traject dat uitmondt in het chirurgisch aanbrengen van kieuwen. Maar dat is van later zorg. Voor nu: de
zwembadpas, en voor onze buurt: een zwembad op de plaats
van voorheen tandwielenfabriek Blom, met voor iedereen
een gratis zwembadpas.
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Belangenorganisatie wil
woningen voor ouderen
In de Nieuwmarktbuurt wonen veel ouderen. Van de 9320 buurtbewoners zijn er 1212
boven de 65 jaar oud. En dat worden er alleen maar meer, de binnenstad vergrijst in
razend tempo. Daarnaast zijn meer dan zesduizend van die ruim negenduizend mensen
alleenstaand. Mocht er iets met deze mensen gebeuren, dan is er niet vanzelfsprekende
hulp van gezinsleden.

E

n daarom vindt Piet Seijsener, zelf
de 65 jaar ruim gepasseerd, van
werkgroep Ouderen Nieuwmarkt/
Waterloo dat de huisvesting in de
buurt aangepast moet worden aan minder
mobiele buurtbewoners. De werkgroep
is een belangenorganisatie voor ouderen
in de binnenstad. In de eerste plaats denkt
Seijsener aan bejaarden die niet meer goed
ter been zijn of minder goed kunnen zien.
Maar ook op jongere mensen die minder
mobiel zijn, moet acht worden geslagen.
Deze groep minder mobiele buurtbewoners dreigt nu tussen wal en schip te vallen.
Eenzame ouderen die slecht ter been zijn,
hebben het moeilijk. De indicatie die nodig is om tot bejaardentehuis Flesseman te
worden toegelaten wordt steeds zwaarder.
Met een rollator lopen is tegenwoordig niet
meer genoeg. En op de thuiszorg wordt fors
bezuinigd.
Piet Seijsener: ‘Even de deur uitgaan en onder de mensen komen, wordt voor minder
mobiele buurtbewoners moeilijker. Ze dreigen in een sociaal isolement te komen. Als
zij een andere woning willen die aangepast
is op hun situatie, kunnen ze vrijwel nooit
in deze buurt terecht. De woningnood is
hier te hoog. Ze komen dan al snel ergens in
de periferie van de stad terecht.’
En volgens Seijsener is dit voor minder
mobiele burgers een groter probleem dan
voor mobiele burgers. ‘Ouderen willen de
buurt niet uit. Voor hun is de stap naar een
andere buurt veel groter dan voor jongere,
mobiele mensen. Zij kunnen nog de hele
stad doorfietsen en een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Ouderen zijn meer gebonden aan hun huis. Deze groep heeft hier in
de Nieuwmarktbuurt een sociaal netwerk
opgebouwd toen ze dat nog konden. Het
is toch te gek voor woorden als zij op hun
oude dag alleen in een vreemde omgeving
hun dagen moeten slijten, omdat zij niet
meer in hun huidige woning kunnen blijven
wonen.’
Hoeveel minder mobiele buurtbewoners
nu moeilijk de deur uit kunnen komen, kan
Seijsener niet zeggen. ‘Deze groep mensen
is moeilijk te bereiken. Door middel van samenwerking met huisartsen en zorgorgani-
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saties hopen we hier in de nabije toekomst
meer zicht op te krijgen. Maar het zijn er
genoeg.’
De acht leden van de werkgroep Ouderen
Nieuwmarkt/Waterloo gaan daarnaast zelf
langs de deuren om te inventariseren waar
minder mobiele bewoners behoefte aan
hebben.
‘Vooral ouderen willen blijven wonen waar
ze wonen. Voor hun is het heel moeilijk om
afscheid te nemen van hun woning. Ze gaan
vaak pas weg, als hun situatie onhoudbaar is
geworden en dan is het inmiddels te laat om
nog een woning in de buurt te vinden. Wij
willen dat stadium voor zijn, door ervoor te
zorgen dat er woningen in de buurt gereserveerd worden voor deze groep mensen.’
De nota Wonen met Zorg van de gemeente
stelt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen.
Seijsener: ‘Om dat voor elkaar te krijgen,
moeten woningcorporaties en gemeente
samenwerken om benedenwoningen vrij
te houden voor ouderen. Of om voor trapliften te zorgen. Nu draaien gemeente en
ouderen nog om elkaar heen. Werkgroep
Ouderen Nieuwmarkt heeft in 2014 deelgenomen aan een task force, dit was een pilot
van de woningcorporaties. We onderzochten hoe ouderen in postcodegebied 1011
willen wonen. En hoe corporaties en gemeente aan deze wensen kunnen voldoen.
Onze uitkomst was dat toegankelijke benedenwoningen moeten worden gereserveerd
voor ouderen en dat er trapliften moeten
komen. Tot de eerste verdieping, anders
wordt het te duur. Niet alleen kunnen zij
vanuit een benedenwoning makkelijker de
straat op, maar ook kunnen ze daar contact
maken met mensen die langslopen. Onze
voorstellen zijn nog niet in de praktijk uitgevoerd.’
Er bleken twee grote problemen te zijn.
Ouderen willen niet op de begane grond
wonen, omdat ze bang zijn dat deze woningen inbraakgevoelig zijn. En er zijn meerdere redenen waarom ouderen een begane
grond niet ambiëren. En de diversiteit aan
woningcorporaties zit een goede samenwerking in de weg.
‘Om bij ouderen de angst voor inbraak weg

te nemen, moeten zij de tijd krijgen om een
proces van verandering aan te gaan met begeleiding van bijvoorbeeld gezinsleden of
instanties.’
De moeilijke samenwerking tussen woningcorporaties vormt een groter probleem. Nu
is het zo dat minder mobiele buurtbewoners al jaren in hun woning zitten. Als zij
zouden verhuizen naar een andere woning
in de buurt, zouden zij te maken krijgen
met huurstijging.
‘Woningcorporatie IJmere heeft toegezegd
de huur gelijk te houden als deze groep
mensen wil verhuizen naar een benedenwoning. Maar niet alle woningen in de
buurt zijn van IJmere. Als een oudere nu
een woning van een andere woningcorporatie huurt, komt deze persoon niet in
aanmerking voor een benedenwoning van
IJmere zonder huursprong. Corporaties
moeten om deze reden gaan samenwerken
en allemaal bepaalde woningen vrijhouden.
Dit kan ook in hun eigen voordeel werken.
Ouderen zitten nogal eens in gezinswoningen, maar er is geen doorstroom omdat
deze ouderen de buurt niet uit willen. Als
zij een kleinere woning op de begane grond
krijgen aangeboden voor dezelfde prijs, kan
er een gezin in hun oude woning en dat is
weer gezellig voor de buurt. Zo is er weer
doorstroom mogelijk.’
Het plan voor trapliften leek even bijna geconcretiseerd te worden bij het Pentagon.
Ouderen wilden daar een lift en zeventig
procent van de bewoners stemden met het
plan in. Een percentage dat nodig is om een
plan bij woningcorporaties erdoor te krijgen.
‘De lift zou bij de brandtrap aansluiten en
vijf galerijen bedienen, maar de metrodienst maakte bezwaren. Er is nu een patstelling en er wordt gezocht naar een andere oplossing.
Piet Seijsener blijft zich inzetten voor het realiseren van de woonplannen voor minder
mobiele Nieuwmarkters. Of het de buurt
wel goed doet als deze steeds meer vergrijst,
is een vraag voor een volgend artikel.
Alexandra van Houcke

1597,
Amsterdam
Door Vita Hooglandt,
tekening Daniël Hooglandt
Vervolg 5

E

en zwak licht valt door het kleine
raampje in de hut. Johan weet dat
het lente is, ook al kan hij niet naar
buiten kijken, hij weet het gewoon.
Hij kan het ruiken, de geur van bloeiende
bomen, van een warme, mistige ochtend en
de geur van Annabel. Ze ligt nog rustig op
zijn borst te slapen. Maar met de ochtend
komen ook weer de problemen en de zorgen. Vannacht zal Floris Annabels ouders
dwingen het losgeld te geven in het bos. Johan weet niet wat er in de brief stond, maar
hij heeft zijn vermoedens. Hij denkt dat de
brief vol staat met bedreigingen en bevelen,
typisch Floris. Vandaag zal de moeilijkste
dag in Johans leven zijn. Annabels ouders
willen hem niet, hij zou bij de bende moeten blijven, maar die willen hem ook niet.
Wat zullen ze met hem doen? Dat maakt
hem niet uit, maar wat hem wel bezig houdt
is dat hij voor altijd gescheiden zal worden
van Annabel. Tenminste deze dag zal hun
liefde nog overleven en houdt hij van haar
zolang het nog kan. Hij kijkt naar haar, zo
stil, zo vredig, zo mooi. Hij kan de pijn in
zijn hart nu al voelen.
Een klik, een schuif, de deur wordt vergrendeld. Annabel en Johan kijken elkaar aan
en dan weer naar de deur. Daar staat Floris,
met de grootste grijns op zijn gezicht die Johan ooit heeft gezien. “Het is tijd”, zegt Floris.
“Lente is mijn lievelingsseizoen”, zegt Annabel terwijl ze naar boven kijkt, naar de
bomen die zachtjes in de nacht ruisen. Ze
heeft zich met beide armen aan Johan vastgeklampt, maar lijkt toch zo kalm. Ze zegt
die zin alsof het een normale dag is, alsof
het een dag is om over koetjes en kalfjes te
praten, ook al weet Annabel best wat haar te
wachten staat.
Ze komen aan bij een open plaats in het bos.
Floris heeft drie mannen meegenomen en
die zoeken een plekje tussen de bosjes. De

rest van de bende is niet ver weg, Floris kan
ze roepen als er iets mis gaat. Alsof er iets
mis zal gaan.
Annabel is zo bang en klampt zich zo hard
vast aan Johan, dat het lijkt alsof ze in hem
wil verdwijnen. Maar Johan is ook nerveus
over wat hem te wachten staat.
Geritsel, voetstappen, gefluister. Er naderen mensen. De blikken van Johan en Annabel schieten naar elkaar en Annabel laat
een traan rollen. Dan kijken ze weer naar
de bosjes, waar de ouders van Annabel verschijnen. Haar vader heeft een arm om haar
moeder geslagen en ze zien er slecht uit.
Als Annabels moeder Annabel ziet, slaat ze
haar handen voor haar mond en begint te
huilen. Annabel kijkt ook verdrietig, maar
kan niet naar haar ouders toe lopen omdat
Floris tussen hun in staat. “Het geld”, zegt
hij kortaf. De ouders van Annabel schieten
op uit hun staren en zoeken nerveus naar
het geld.
Op dat moment wordt er iets in het midden van de open plek gegooid. Het is een
soort rolletje van grote, lange, groene blaadjes en takjes. Het is vrij groot en er zit een
lontje aan. Floris kijkt ernaar en dan dringt
tot hem door dat het lontje brandt! Het is
niet snel genoeg bij het lontje om het uit te
trappen, zodat het pakketje flink begint te
roken. Al snel kunnen Annabel, Floris en
Johan niets meer zien. Floris heeft een tijdje
nodig om het tot zich door te laten dringen, maar dan begint hij te roepen. De drie
mannen zijn al uit de bosjes gekomen, maar
kunnen ook niets zien. “Annabel, rennen!”
roept haar vader en na een seconde aarzelen
rent Annabel door de sluimer van rook. Johan wil haar volgen, maar Floris grijpt hem
vast, terwijl hij met een lichte paniek in zijn
stem roept: “Wat is dit?”.
Johan hoort Annabel zijn naam roepen en
die van haar ouders. En dan stormen er opeens van alle kanten soldaten de open plek

op, maar de jongens van de roversbende
zijn ook al aangekomen en zij trekken hun
zwaard. De rook trekt al een beetje weg en
Johan ziet de soldaten met de rovers vechten, er worden mannen neergestoken en er
klinken kreten. Eigenlijk maakt hem dat
niets uit, want hij zoekt Annabel. Zijn blik
glijdt langs de vechtende mannen en hij
ziet Annabel al snel in het midden van de
open plek staan. Ook zij kijkt om zich heen,
op zoek naar haar ouders en Johan. Ze ziet
hem en wil naar hem toe lopen. Maar Floris
zet zijn zwaard op de hals van Johan en zegt:
“Kom maar, als je komt zal ik hem niet doden. Maar als je zo dom bent weg te lopen,
zie je hem nooit meer terug!”. Ook al staan
ze midden in een gevecht, het lijkt net alsof
de wereld stil staat. Niets doet er meer toe,
Annabel ziet alleen nog maar Johan, Floris
met zijn verbijsterde, maar grijnzende gezicht en het zwaard op de keel van Johan. Ze
kijkt naar haar ouders en doet dan een stap
naar Johan. Haar vader roept te midden van
de gewonden en vechtende mensen: “Annabel, wat doe je!?” “Ik wil hem redden”, zegt
ze. “Wat!? Laat die jongen, we moeten weg!”
“Nee, ik kan hem niet achterlaten!” “Waarom niet!? Annabel, ga daar weg!” “Omdat ik
van hem houd!” De gezichten van haar ouders verstarren. Annabel wil naar Johan toe
rennen, maar er zit een rover achter haar
aan. De rover heft zijn zwaard en zwaait
ermee. Johan wil nog “Annabel!” roepen,
maar de rover raakt haar bij haar arm. Annabel gilt en valt op de grond.
Wordt vervolgd……
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DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

Binnen Bantammerstraat 15 1011CH Amsterdam
T: 020 221 3208 F: 020 320 3235
E: info@DeAmsterdamseKookschool.nl

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 toonbeeld.praktijk@zonnet.nl
www.mariarijnbout.nl

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00
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buurtnieuws
Bewoners Kromme Waal
komen in actie!
Door het vele taxiverkeer op de Kromme Waal, vooral in de
avonduren, is de lucht in onze buurt niet gezond. Er zijn op een
vrijdagavond 600 taxi’s geteld, die richting de wallen rijden.
Dat geeft veel geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Volgens
bewoners neemt met name de luchtvervuiling toe, waarvan de
gezondheidseffecten hetzelfde zijn als het meeroken van veel
sigaretten.
Bewoners rondom de Kromme Waal hebben samen met
Milieudefensie een meetgroep opgericht. Op 15 januari hebben zij
het meetpunt opgehangen aan de eerste lantaarnpaal op de hoek
Kromme Waal / Prins Hendrikkade. Daarin hangen twee zgn.
Palmesbuisjes, die de hoeveelheid stikstofdioxide opvangen uit de
lucht. Deze buisjes worden elke vier weken gewisseld voor nieuwe.
De buisjes worden geanalyseerd door een onafhankelijk bureau in
Wageningen. De bewoners krijgen zo betrouwbare meetresultaten
van de luchtvervuiling in onze buurt. De meetresultaten zijn vanaf
maart beschikbaar en worden maandelijks gepubliceerd op: https://
milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/meetcampagne2015 Help mee en
teken daar ook de petitie aan de Tweede Kamer.
Milieudefensie wil weten of de in 2015 geldende Europese norm
( kleiner dan 40μg/m³ stikstofdioxide per kubieke meter) gehaald
wordt. Dat doet zij op 58 plekken in Nederland samen met buurtbewoners. Zo wordt in Amsterdam een jaar lang gemeten op 10 locaties
waar veel verkeer is en bewoners verwachten dat de norm overschre-

den wordt. Met de meetresultaten kan de politiek niet meer om de
feiten heen.
Op 24 mei 2015, eerste Pinksterdag, wordt langs de hele Wibautas
actie gevoerd op het buurtfestival De Groene Boulevard. Ook Milieudefensie zal zich daar manifesteren en u laten zien wat u zoal zelf kunt
doen om uw leefomgeving gezonder te maken.
Wilt u meer weten, wilt u ook actievoeren, neem dan contact op met:
Cliff van Dijk : 0620583677 of Ria van Teeffelen: ria.vanteeffelen@
gmail.com
Meer informatie :
www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit
www.degroeneboulevard.com
www.ademinamsterdam.nl

‘Even denken’, OpNieuw 2014, nr. 4
Inzending Barbara Wichers Hoeth

Geveltuinendag 2015
De volgende Geveltuinendag op het J.S. Siebbeleshof komt er weer
aan; dit jaar is de datum zaterdag, 9 mei.
De werkgroep Geveltuinendag zoekt dringend nieuwe leden die
willen meehelpen met de voorbereidingen of die het leuk vinden op
zaterdag, 9 mei planten te verkopen . Heb je interesse, neem dan contact op met Veronika Esser , e-mail v.esser@ ijsterk.nl of kom langs
op De Boomsspijker!
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agenda
Amsterdams
Marionetten
Theater

Drowsey Chaperne – Amsterdams
Studenten Toneel
ma 25 & di 26 mei 20.30
ITS Festival
19 t/m 26 juni

Nieuwe Jonkerstraat 8
1011 CM Amsterdam
tel. 020-6208027
info@marionettentheater.nl
www.marionettentheater.nl

Perdu

April t/m juni:
‘De Impresario’
korte komische opera van W.A. Mozart
Uitgevoerd met een eigen Nederlandse CD-opname, o.l.v. Vaughan
Schlepp.
Komische eenakter voor volwassenen
en kinderen (vanaf 8 jaar).
De voorstelling duurt ca. 1 ½ uur
(inclusief pauze).
Volwassenen € 15,- / kinderen € 7,50
data: zie www.marionettentheater.nl

Compagnietheater
april t/m juni 2015
Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50, Amsterdam
www.compagnietheater.nl

MODDER – Ibrahim Mousa
Wo 1 april, 20.30
€ 12 / CJP, Stadspas, Student, ACT-pas:
€ 10
M2– Sarah Ringoet
do 2 april, 20.30
€ 12 / CJP, Stadspas, Student, ACT-pas:
€ 10
Monologisch
ma 6 april, 20.30
Gratis
De Poolse Minnaar - Kameroperahuis
do 13 april, 20.30
€ 15 / CJP, Stadspas, Student, ACT-pas:
€ 10
De Uitdaging: Giovanca Ostiana versus Neco Novellas
ma 17 april, 20.30
Normaal €15 / CJP, Stadspas, Student,
ACT-pas: €12,50
Morrison, you know that it
would be untrue – Theater
PAVLOV
di 21 en wo 22 april, 20.30 uur
Normaal € 15 / CJP, Stadspas, Student, ACT-pas € 10
Seksstress – Goed is Goed producties
di 28 april, 20.30
Normaal €15 / CJP, Stadspas, Student,
ACT-pas: €10,Die Weise von LIebe und Tot –
Amsterdam Ensemble
ma 4 mei 20.30
Normaal €15 / CJP, Stadspas, Student,
ACT-pas: €12,50
Solness – Nationale Toneel
wo 6 t/m za 9 mei, 20.30
di 12 t/m za 16 mei, 20.30
Normaal €17,50 / CJP, Stadspas,
Student, ACT-pas: €15
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Maart/april 2015
Vr 6 maart 19.00
Denkdiner met als thema: Roekeloze avonturen
Entree € 19.90 (incl. diner en een glas
wijn)
aanmelden via contact@huisdepinto.nl
Ma 9 maart 20.30
poëzie en experiment
Pintotonics n+1: Han Bennink en
Kloveniersburgwal 86
‘Trolleybus Trio’
1012CZ Amsterdam
Entree € 7,50
t: 020 627 6295
Di 17 maart 20.00
m: perdu@perdu.nl
Literaire Lezing: Philip Snijder
w: www.perdu.nl
Entree € 7,50 / € 5,00 (stadspas)
Enkele hoogtepunten:
Za 21 maart. 20.00
Vrijdag 3 april 2015
Poezië: Van de tachtigers naar het
Radicaal Huishouden #1 De
feest der poëzie
Vriend
Entree € 6,00
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 10 / 7 euro (met kortingspas) Zo 22 maart 16.00
Muziekmatinee op zondag: Slavuj
Perdu houdt huis in sociale conven€ 5,00, € 3,50 (stadspas) € 2,50
ties. Een serie avonden met poëzie,
performance en politiek. Deze afleve- (kinderen)
ring gaat over de mogelijkheden van Wo 25 maart 20.00
Spreekstof: Amsterdam te water
de minst geregelde relatie.
Entree € 5,00, € 3,50 (studenten)
Donderdag 9 april 2015
Ma 13 april 20.30
De groene kamer #3
Pintotonics n+1: Thollem McDonas
Aanvang: 20.30 uur
en ‘New Rumours (And Other
Entree: 5 / 7 euro
Integrale lezing van Love for Love van Noises)’
William Congreve door Barbaren & co, Entree € 7,50
Zo 19 april 11.00
in de nieuwe vertaling van Han van
Kees en Koos kindertheater
der Vegt.
€ 5,00 of € 4,00 (stadspas)
Maandag 13 april 2015
Voor meer informatie
De groene kamer #3
www.huisdepinto.nl
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingspas)
Eerste enscenering van Love for
Love van William Congreve door De
Theatertroep, in de nieuwe vertaling
van Han van der Vegt.
Expositie Marja Broersen
Vrijdag 8 mei 2015
toont familieportretten
Radicaal Huishouden #2 De
14 maart t/m 12 april
Spelbreker
www.marjabroersen.exto.nl
Aanvang: 20.30 uur
Mayday, Mayday!
Entree: 10 / 7 euro (met kortingspas) Jeugdtheatervoorstelling (+ educatieOp deze avond dicteren notoire
programma) over schuldbeleving
dwarsliggers de regels van het spel.
zo 15 maart 15:00
Vrijdag 22 mei 2015
do 16 april 13:30
Radicaal Huishouden #3 Het
za 18 april 15:00
Huishoudboekje
za 16 mei 15:00
Aanvang: 20.30 uur
za 15 juni 15:00
Entree: 10 / 7 euro (met kortingspas) mijnmayday.nl
Op deze avond Perdu participeert naar
eigen inzicht en worden alternatieve
(financiële) huishoudens onderzocht.
Vrijdag 12 juni 2015
Stabat Mater
Radicaal Huishouden #4 De
Vrijdag 3 april. Aanvang 20:00
Dwarsstraat
Het Stabat Mater van Giovanni
Aanvang: 20.30 uur
Battista Pergolesi door het Pergolesi
Entree: 10 / 7 euro (met kortingspas) Ensemble onder leiding van Dirk
Deze aflevering gaat over de toe- en
Hooglandt met sopraan Elselinde
onteigening van lichaam en ruimte
Buitenhuis en alt Marianne Selleger
van Europa.
Kaarten à € 15.00 voor volwassenen
en € 12.50 voor kinderen onder de
12 jaar, verkrijgbaar vóór aanvang of
reserveren via: marianneselleger@
tiscali.nl
Sint Antoniesbreestraat 69
Vriendenconcerten
1011 HB Amsterdam
18 april 20:00 uur
www.huisdepinto.nl
17 mei 15:00 uur
020 3700 210
www.vriendenconcerten.nl

BOOMSSPIJKER

ZUIDERKERK

Huis de Pinto

SPLENDOR

(kijk op www.splendoramsterdam.
com voor het volledige aanbod):
MAART
Zo 15 mrt hele dag
St. Patricks Eve 2015:
een dag vol Ierse muziekcultuur
met dansworkshops, componeren
voor kinderen en spraakmakende
concerten.
Do 19 mrt 20:30 u
Servië – Nederland: een programma
met composities
van Nederlandse en Servische componisten.
Vr 20 mrt 20:30 u
Ledenconcert Helena Rasker: een ode
aan de contra-alt met
muziek van Händel, Gluck, Purcell,
Schumann, Elgar e.a.
Za 21 mrt 10 en 12 uur
Kinderconcert: een opera-vertelvoorstelling gebaseerd op
“Carmen” van George Bizet.
Za 21 mrt 20:30 u
Francesco Bearzatti solo: “Duke Ellington, Sound of Love”
Ma 23 mrt 20:30 u
Duo Ledenconcert Nora Mulder en
Koen Kaptijn: “Encores”,
een programma met alleen maar
toegiften!
Vr 27 mrt 12:00 u
Buurtconcert
Vr 27 mrt 20:30 u
Real Mexicans: een bijzondere
combinatie van basklarinet, tabla en
cello speelt Mexicaans georiënteerde
stukken.
Za 28 mrt 20:00
Classical Karaoke: speel, zing of
luister naar jouw favoriete stuk
Samen met leden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest
APRIL
Vr 10 apr 20:30 u
Ledenconcert Heleen Hulst: “Hart van
Europa”bloedstollend
mooie vioolsonates van Bartók en
Prokofiev.
Zo 12 apr 15:00 u
“Quiosque” Een maandelijkse zondagmiddag vol nieuwe
muziek in het hele gebouw.
Di 14 apr 20:30 u
Ledenconcert Julija Hartig. Hongaarse
duo’s van Bartok, Kodaly,
Kurtag en Hartig.
Zo 19 apr 20:30 u
Albumrelease Julian Schneeman.
Jazz, klassiek en pop verenigd
in één jonge band.
Do 30 apr 20:30 u
Mechanical Duck plays the “German
Songbook”. Muziek
van Schuber, maar ditmaal uitgevoerd
door een band met roots in de jazz,
opera, ouderwetse hard rock en hedendaagse geïmproviseerde muziek.
Het programma van mei vind je op
www.splendoramsterdam.com

Splendor
Het is alweer ruim een jaar geleden dat
Splendor zijn deuren opende in onze buurt.
OpNieuw beschreef in 2013 hoe de vijftig
musici het voormalige Badhuis omtoverden
tot een muziekgebouw, hoog tijd nu om
Splendor nog eens onder de loep te nemen.
Want hoe gaat het met dit nieuwe initiatief
dat zonder subsidie de exploitatie rond
krijgt, en waar de musici zélf aan het roer
staan?

Ruim 300 Concerten

Sinds het Openingsweekend in september
2013 vonden er ruim 300 concerten plaats
aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 116. Het
aanbod is groot én divers te noemen en dat
heeft alles te maken met de bijzondere organisatievorm. Splendor is een collectief van 50
musici van verschillende komaf (klassiek, hedendaags, pop, jazz) en veel van hen begeven
zich ook op meerdere muzikale vlakken.
Maar Splendor is vooral ook een club waar je
als publiek lid van kunt worden. De steun van
vele leden maakt het mogelijk dat Splendor
bestaat, want het muziekgebouw draait geheel zonder subsidie.
De programmering in het voormalige Badhuis is erg afwisselend en divers, want elke
musicus bedenkt en organiseert zélf zijn concert, try-out, openbare repetitie of workshop.
Er zijn geen restricties en er is naast ‘kwaliteit’ en ‘verrassing’ eigenlijk geen profiel; in
Splendor was het afgelopen jaar van alles horen. En... het draait erg goed!

Laboratorium

Met het sluiten van De IJsbreker als concertzaal en met de verhuizing van het Bimhuis
ontstond er behoefte aan een nieuw kleinschalig podium waar je op een gemakkelijke
manier als muzikant een concert kunt organiseren. Het droombeeld was een eigen gebouw waar alles kan, liefst in het centrum van
de stad, zodat ook het publiek de weg naar
het podium gemakkelijk kan vinden.
Na anderhalf jaar kunnen we zeggen dat deze
droom volledig is uitgekomen. Splendor is
een laboratorium waar de muzikanten hun
ideeën in een handomdraai kunnen uitvoeren. De 50 eigenaren hebben allen de sleutel
van het mooi opgeknapte pand en kunnen er
24 uur per dag, 7 dagen in de week repeteren,
uitproberen en concerten geven. In de ruimte
waar men vroeger stond te wachten tot er een
douchecabine vrij kwam, is nu een gezellige
bar waar al vele ideeën zijn ontstaan. Ideeën
die vervolgens enkele weken later resulteren
in een nieuwe compositie of een verrassende
concertavond.

Lidmaatschap

Splendor is mogelijk doordat een groot aantal publieksleden het initiatief ondersteunen

met €100,- per jaar. De tegenprestatie voor
deze steun is ruim te noemen, want als lid
van Splendor zorg je niet alleen dat de culturele plek kan blijven draaien, je bent ook nog
eens vijftig keer per jaar welkom bij een concert. Tijdens deze gezellige clubavonden (de
zogenoemde Ledenconcerten) staat er steeds
één van de 50 muzikanten centraal, waarbij
muzikale vrienden of collega-Splendormusici voor ondersteuning zorgen.
De Ledenconcerten vormen de kern van de
programmering en vinden op wisselende
dagen en tijdstippen plaats. Het zijn steevast
drukbezochte avonden: begrijpelijk, want
wat is er nu leuker dan een instrumentalist
of zanger van wereldklasse van zó dichtbij te
zien en te horen. De 50 musici hebben namelijk stuk voor stuk een behoorlijke staat van
dienst en zijn regelmatig te bewonderen op
de grote podia in Amsterdam, Nederland en
de wereld. Doordat Splendor bestaat, is muziek op topniveau ook in de Nieuwmarktbuurt te beleven, en ditmaal in een intieme
setting in het knusse zaaltje tegenover Gassan
Diamonds.

Buurtconcerten, Kinderconcerten,
Muzieklessen, Festivals En Meer…

Naast de wekelijkse clubavonden zijn er nog
veel méér concerten. Maandelijks bijvoorbeeld is er het Buurtconcert op vrijdagmiddag rond lunchtijd, waarbij de entree slechts
€5,- is inclusief koffie. In het programma van
een klein uur klinkt er muziek, gecombineerd met een wisselende ‘buurtgast’ die iets
over zijn werk of leven komt vertellen.
Gemiddeld vinden er zo’n 4 á 5 concerten
per week plaats in de twee concertzalen: van
klassiek tot hedendaags, van pop en wereldmuziek tot jazz en (geïmproviseerde) elektronische muziek. Een belangrijk aandeel vormt
de programmering voor kinderen. Elke
woensdag zijn er muzieklessen voor de allerkleinsten (vanaf 2 jaar), op zaterdagochtend
ook maar dan Engelstalig, en regelmatig is er
in het weekend een Kindervoorstelling.
Splendor is ook de plek waar steeds meer
kleine festivals plaatsvinden, zoals op 15
maart ‘St. Patrick Eve’ vol met Ierse cultuur
en de ‘(Bas)Klarinet-dag’ op 30 mei. Afgelopen jaar was in Splendor de Overzichtstentoonstelling van Open Ateliers Nieuwmarkt
te bezichtigen.

Classical Karaoke En Piano Battle

Splendor is geen gewone concertzaal maar
een echt clubhuis voor musici én hun publiek. En in de ontspannen sfeer van een
clubhuis ontstaan de mooiste ideeën. Zo is
er sinds kort de ‘Classical Karaoke’, waarbij
amateur-musici live samenspelen met leden
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
Deze bijzondere karaoke-vorm tourt inmiddels door het land maar strijkt gelukkig ook
nog regelmatig in Splendor neer.
Een ander voorbeeld van de kick-of functie

is de serie ‘Conversations’ waarin jazzpianist
Martin Fondse steeds een andere collega-pianist uitnodigde voor een piano-battle. Ontstaan aan de Nieuwe Uilenburgerstraat, volgend seizoen ook te zien op podia in andere
steden.

Kwaliteit En Verrassing, Vlak Om
De Hoek

Het leuke en bijzondere van Splendor is de
ongedwongen sfeer en de toegankelijkheid.
Er is een zeer kleine staf want de muzikanten regelen het meeste zelf. Zo tref je deze 50
regelmatig als ticketverkoper, barman of geluidstechnicus aan. Ook zetten de musici zelf
de stoelen klaar voor het publiek en regelen
de publiciteit voor hun concerten. Het is een
bedrijf gerund door de musici zelf: ze investeerden allemaal €1.000,- om te kunnen starten en zijn daarmee ook echt eigenaar.
De musici van Splendor nodigen iedereen uit
de Nieuwmarktbuurt van harte uit om kennis
te komen maken met deze culturele plek zo
dichtbij huis!
Op de website staat het gehele programma
en kun je tickets reserveren. Ook als je geen
lid bent, ben je van harte welkom bij alle programma’s. Al moet gezegd – je bent gewaarschuwd – dat de kans groot is dat je gegrepen
wordt door zoveel muzikaal moois vlak om
de hoek. En als Splendorlid ondersteun je dat
niet alleen, je hebt ook nog eens gratis toegang tot de 50 Ledenconcerten en krijgt korting op bijna alle andere programma’s.

Jeugdtheater Het Web
speelt

Mayday, Mayday!
Onze jonge held Milan uit Mayday, Mayday! heeft het moeilijk thuis. Hij volgt
zijn eigen weg en zoekt toevlucht in een
fantasiewereld vol piloten en andere helden. Daar vindt hij de aandacht, troost en
vriendschap, waar hij zo naar verlangt.
Zijn fantasiewereld dreigt hem echter
volledig op te slokken. Weet Milan te ontsnappen en de weg terug naar zijn familie
te vinden?
Met de voorstelling Mayday, Mayday! wil
Het WEB kinderen in de leeftijd van 9 t/m
12 jaar laten zien en ervaren, dat iedereen
zich wel eens schuldig voelt; dat het niet
erg is je schuldig te voelen en dat je je beter kan voelen door er iets mee te doen
anders dan proberen die schuld in te lossen.
Mayday, Mayday! is een ode aan de fantasie, een theatrale vertelling over het accepteren en overwinnen van schuldgevoelens, die op basisscholen begeleid wordt
door een educatieprogramma bestaande
uit 3 lessen.
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Een verdwenen straatbeeld

Wie kende hem niet: de man met de Citroen
HY : Stevan Luyckx , de man die zo eindeloos en geduldig aan zijn bus werkte. Vaak
zag je hem bezig voor zijn huis op de hoek
Oude Schans en de Recht Boomssloot. Jaar
in jaar uit was dat een bekend straatbeeld.
In het begin had de bus een aparte
kleur groen , later off-white gespoten.
Voorbijgangers maakten een praatje; spraken hun bewondering uit voor die prachtbus.
Deze bus was meer dan 37 jaar in ons be-

brieven

Beste redactie,
een mooie column van Maarten Henket in
Opnieuw (“Muziek van steen”).
Hij heeft het echter over zeven stenen (banken) op de Nieuwmarkt en linkt dit aantal
dan aan de zeven hoofdzonden, zeven we-
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zit en we hebben daar de mooiste reizen
mee gemaakt. Het was geen camper, niet
ingericht want daar hielden we niet van.
Heel simpel een groot bed, een kacheltje,
een tweepits en een jerrycan voor water.
Zo reisden we heel Europa door tot en
met Noord-Afrika. We kampeerden op de
mooiste stille plekken midden in de natuur.
Stevan gebruikte zijn bus ook voor zijn restauratiewerkzaamheden van ornamenten in
plafonds en fijn schilderwerk in monumentale gebouwen.

reldzeeën, zeven engelen et cetera.
Misschien moet hij terug naar de schoolbanken om opnieuw tot tien te leren tellen
want er staan toch echt acht stenen banken,
vier keer twee.
Jammer, want het is wel een heel mooi verhaal. Zo mooi dat de gemeente/de kunstenaar misschien maar moet overwegen om
er eentje weg te halen!
Met een groet,
Piet Hermans.
Dag meneer Hermans,
De redactie van OpNieuw stuurde mij uw
reactie op mijn stukje ‘Muziek van steen’.
Hartelijk dank voor uw overwegend lovende woorden.
Uw brief met mijn onderschrift zal in het
volgende nummer gepubliceerd worden,
maar ik wil u nu vast vertellen: toen ik het
stukje schreef waren er echt maar zeven stenen. Mij is verteld dat de gemeente er tijdelijk een had verwijderd in verband met de
restauratiewerkzaamheden aan de Waag.
Hartelijke groeten,
Maarten Henket

Maar helaas, hij kreeg een flink aantal jaren geleden de ziekte van Parkinson en kon
uiteindelijk het fijne werk niet meer doen.
Later door het gebruik van medicijnen kon
hij ook niet meer autorijden. Ik heb nog een
tijd lang zijn plek achter het stuur overgenomen. Ik vond het geweldig om in die bus te
rijden, echt werken was het, geen stuurbekrachtiging, geen airco en niet harder dan
90 km per uur. Als het koud was tochtte het
aan alle kanten, ik zat vaak met een plaid
om. Maar zoals Gerard Reve – die lange tijd
in een Hy reed in Frankrijk – zei: “kou en
tocht daar kan je je tegen kleden!”.
De ziekte van Parkinson is een chronische,
progressieve ziekte met heel veel nare gevolgen, fysiek en mentaal. Stevan heeft
het door zijn levenslust en mentale kracht
heel lang vol gehouden. Maar uiteindelijk
werd het uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Met heel veel verdriet heb ik afscheid
moeten nemen van mijn allerliefste, mijn
zielsverwant en man, Stevan Luyckx.
Hij is heel rustig en vredig thuis in ons bijzijn gestorven op 3 december j.l. We hebben een liefdevolle afscheidsbijeenkomst
gehouden met buurtgenoten, vrienden en
familie in Huis de Pinto.
Geen Citroen Hy meer in de buurt … alhoewel op de Biologische Markt op zaterdag zie je in de zomer een Hy staan die
omgebouwd is en … die pannenkoeken
verkoopt.
Emelie van der Bijl (emelievdbijl@simpc.nl)

Even denken OpNieuw
2015 nr. 1
Wat past niet in
onderstaand rijtje,
en waarom?
rendieren
feestbeesten
loopvogels
luipaarden
leesteken
Stuur uw oplossing naar de
redactie, misschien wordt
hij wel in het volgende
nummer geplaatst.

gedichten
Elke donderdag vanaf 20.00 uur kun je tafeltennissen in de Boomsspijker. In een ruimte waar je onder
andere ook kunt balletten of basketballen, worden meestal een zware en een lichte tafel neergezet.
Een modern en een ouderwets netje worden gespannen, de batjes worden gepakt, de balletjes
opgewarmd, een heel korte warming-up en ... spelen maar, rammen maar, of juist een zeer gevoelige
en subtiele spinbal Met een klein clubje mensen worden vaak prachtige partijtjes uitgevochten. We
zijn allemaal, zo ongeveer, aan elkaar gewaagd. De laatste maanden kon ik zelden of niet. Ziekte, dood,
drukte op school hadden weer eens toegeslagen en dan schiet die ontspanning er bij in. Doordeweeks
dan. Zaterdags lukte het mij wel om mijn hoofdsport voetbal te beoefenen. Afgelopen zaterdag won
mijn team Wartburgia eindelijk weer eens een potje en stegen we uit boven de degradatiestreep.
				Jorge

Net geraakt

Slaaplied

Cadaqués 35 jaar later

een lichte bal
met een verlicht geluid
schampt het trillend net
schoenen schuren en stampen
in de zwevende aircoruimte
zweet zwelt en zwoegt

Onder deze boom, heel voorzichtig vouw
ik onze dromen en leg ze op jouw huid.

het huis had niet geslapen
het had gewacht op ons
de hele tijd

snoeihard raakt de bal de rand
en steelt een opgegeven punt
wegwerpgebaren vliegen af en aan
bemoedigende knikjes
haast niet te verstaan
worden toch gegund

We giechelen naar de verveling die uit
nieuwsgierigheid komt kijken en blazen
haar, zonder aarzeling achteruit.

dan die eindeloze rally
bij een gelijke stand
slag na slag, spieren spannen
de trance van concentratie
een slaat toe, de ander mist
de eeuwige frustratie

Zelfs bij de sterkste windvlagen weet ik
dat jij, ook al ben je door het dolle heen,
ze eeuwig bijhoudt.

Op het ritme van ruis tussen de takken
vertellen we geheimen aan de steeltjes
van een slak, even verloren in het gras.
Met onze vingers volgen we de vlucht van
wespen naar een goed gevulde stroopval,
opgehangen aan meerdere takken. Iets
verder fluiten merels een sterrensymfonie.
Erika de Stercke

Jorge

Elfjes

olijfbomen omarmen ons
de wind die aanstormt over zee
– kom snel –
geduldig rollen stenen
heen en weer
en wolken drijven
nacht na nacht
de regen regent
over cactusbloemen neer
maar wij
wij waren niet in huis
kinderstemmen ritselen
de muren langs
en lachen achter struikgewas
met rode mond
en hongerige ogen
het huis dat ons omhelst

Gebruik
de nacht
voor je dromen,
de dag voor je
talenten.

De
bloem treft
geen blaam, dat
ze na haar bloei
verwelkt.
Hea
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wij zongen over bergen
zigeuners en de stijfbevroren
internacht
Dunya

N I E U W M A R K T B U U R T

Stach, Nieuwe Hoogstraat, ‘weet wat lekker is’
Stach, spreek uit ‘stag’, gevestigd in de Nieuwe Hoogstraat vanaf augustus 2014, heeft
allerlei gezond kant-en-klaar eten voor de
werkende mens. Stach wil een buurtwinkel
zijn en de buurt ontzorgen. Dat was de oorspronkelijke insteek, en geleidelijk aan is het
aanbod van kant-en-klaarmaaltijden uitgebreid met koffie, lunch en ontbijt. Door de
ligging, op de hoek van de Kloveniersburgwal en de Nieuwe Hoogstraat komen hier
ook veel dagjesmensen en toeristen.
Stach Schaberg heeft het concept bedacht.
Hij komt oorspronkelijk uit Rotterdam.
Hij en zijn vrouw hebben de mentaliteit ‘de
mouwen opstropen en je best doen’, ze hou-

den hun voelhorens scherp en vinden het
belangrijk dat de klanten zich prettig voelen
in de winkel.
De winkels worden bevoorraad door lokale
keukens van een- en tweepitters. Het eten
moet voldoen aan hoge kwaliteitsnormen,
liefst biologisch, geen conserveringsmiddelen en vooral lekker. Ook wordt er in
toenemende mate rekening gehouden met
allerhande dieetwensen zoals een glutenvrij
dieet. Het nieuwe eten wordt altijd voorgeproefd door onder andere Stach en zijn
vrouw. Nu is het tijd voor het nieuwe lentemenu. Spannend.
Paula Bosch

OpNieuw 23

Beste redactie
In de jaren vijftig in de Nieuwmarktbuurt
was het al snel dat mensen met bepaalde
uiterlijke kenmerken of typisch gedrag een
bijnaam meekregen. (b.v. “Vlam in de Pan”
en “Kindje in de Bedstee”). Achter deze
bijnamen zitten vaak heel interessante, tragische en amusante levensverhalen. Die eigenlijk alleen nog opgerakeld kunnen worden door onze oudere buurtbewoners.
In die jaren liep er bijvoorbeeld een man in
de Nieuwmarktbuurt rond die helemaal aan
bovenstaande criteria voldeed. De man was
klein van stuk en liep voorovergebogen. Hij
droeg een soort lange, smerige overjas, die
hij met een broekriem dichtgeknoopt hield.
Verder was hij kaal en droeg hij een zwarte

alpino pet. Hij liep met een grote juten zak
met spullen erin over zijn schouder geslagen. Als hij zo over straat zwalkte, maakte
hij hele agressieve armbewegingen, alsof hij
in gedachten iemand aan het wurgen was.
Daarbij braakte hij onverstaanbare klanken
uit en maakte hij hele enge grimassen met
een lege, tandeloze mond.
De kinderen in de buurt waren als de dood
voor hem en stoven gillend alle kanten uit
als hij ergens verscheen. Maar alsof het een
spelletje was, liepen zij dan toch achter hem
aan en scholden zij hem uit voor “Oetekwar”. Waarop de man dan aanstalten leek
te maken om achter zijn plaaggeesten aan
te gaan. De kinderen renden dan weer gil-

lend weg. Waarna hij zich weer omdraaide
en zijn weg druk gebarend en mompelend
vervolgde.
Het gerucht ging rond dat hij een overlevende was van een Duits vernietigingskamp. Hij zou daar tot waanzin zijn gemarteld en zijn tong zou er door één van de
beulen zijn uitgesneden.
Ik weet zeker dat alle volwassenen die in de
jaren vijftig kind waren in de Nieuwmarktbuurt, de naam “Oetekwar” kennen. Maar
ik denk dat er maar weinig mensen zijn die
het precieze verhaal achter deze man weten.
Ik weet het namelijk ook niet.
Misschien een leuk onderwerp voor Opnieuw?
mvg Jim van As

Ridders In De Bijlmer
Amsterdam Zuidoost ligt slechts een kwartier rijden met de metro van de Nieuwmarkt maar in de beleving van velen aan het
andere eind van de wereld. Een stadsdeel en
in het bijzonder de Bijlmer was een gebied
waar je in de tachtiger en negentiger jaren
van de vorige eeuw liever niet kwam. Inmiddels is de Bijlmer grondig vernieuwd en
een aantrekkelijk plek om te wonen. Maar
dat oude imago achtervolgt de Bijlmer nog
steeds.
Onterecht, vindt onze redacteur Evert van
Voskuilen. Hij schreef een boek over de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost; het
stadsdeel waar hij van 1987 to 2013 werkte
als stedenbouwkundige. Hij maakte de
vernieuwing van nabij mee maar zag ook
dat in de Bijlmer kennis van de geschiedenis ontbrak, dook er in en kreeg veel boven
tafel. Dat werd vastgelegd in het boek Ridders in de Bijlmer. Volgens het Parool een
boek ‘als een stoeptegel’; en zo interessant,

mooi geïllustreerd en mooi vormgegeven
dat Dieuwertje Blok er in haar programma
Landinwaarts een item aan wijdde. Het
boek verhaalt over de landschappelijke ontwikkeling vanaf de middeleeuwen, hoe de
heren van Amstel zich het Reigersbos toeeigenden voor de jacht op reigers (een lekkernij in die tijd) en het weer verloren aan
Floris V, de strijd tegen overstromingen en
vijandelijke dreigingen en de opkomst en
geruisloze verdwijning van prachtige buitenplaatsen. Uitgebreid wordt uitgelegd
waarom de Bijlmermeer als woongebied
moest worden ingericht en hoe de plannen
tegen de kritiek in toch werden uitgevoerd.
De grootschalige vernieuwingsoperatie en
het succes daarvan ontbreekt uiteraard niet.
De ruimtelijke veranderingen zijn prachtig in kaart gebracht door oude en recente
kaarten over elkaar heen te leggen en opnieuw te tekenen. De recente geschiedenis
wordt geïllustreerd met een aantal verhalen
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van bewoners die het landelijke Zuidoost
nog kennen van hun jeugd en de verstedelijking meemaakten. Het boek sluit af met
een inkijk in de bijzondere woongebieden
die Zuidoost nu rijk is en een beeld van de
kleurrijke samenleving.
Het boek is te koop bij een aantal boekhandels in de binnenstad en bij het CBK te
Zuidoost en kost 24,95. Een boek dat je gelezen moet hebben.
De redactie
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Schottenburch Wijnhandel en Slijterij, Krom Boomssloot 18
Het pakhuis waarin deze wijnwinkel sinds
1987 zit, is het oudste pakhuis van Amsterdam (1598). Het heeft een fundering van
koeienhuiden. Begin 19de eeuw werd het
geconfisqueerd door Napoleon om er zijn
paarden te stallen.
Een pand met historie dus en nu een unieke
wijnhandel. Ton en Monique zijn allebei
bevlogen vinologen. Ze kopen de wijn in
van kleine importeurs. De wijnen zijn stuk
voor stuk geproefd en met liefde ingekocht.
Monique en Ton kennen alle wijnen persoonlijk.
Monique heeft heel veel ervaring met proeven en zat jarenlang in een proefpanel.
Monique organiseert cursussen van drie
avonden voor mensen die wijn lekker vin-
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den en er wat meer over willen weten. Een
ontspannende inspanning, die vooral op de
praktijk gericht is. Mensen kunnen zelf een
groepje van acht tot tien mensen samenstellen.
Bij Schottenburch krijgt u ook advies welke
wijn bij de spijs past. Daar nemen ze uitgebreid de tijd voor. En op aanvraag doen ze
ook proeverijen.
Uniek in deze winkel is de tapperij. Je neemt
je eigen fles mee en vult deze met wijn naar
keuze. Heerlijk en betaalbaar (vanaf €3,45
per fles).
Lezers van OpNieuw, ga toch wat vaker
naar de kleinere winkels zoals deze wijntapperij. Mijdt spijt!
Paula Bosch

Regels en onverschilligheid

E

en aantal jaar geleden was er een jongen op het spreekuur gekomen, die
een huis bewoonde als kraakwacht.
Hij wilde weten of hij misschien niet een
huurcontract zou hebben. Volgens de wet
is er sprake van huur als je betaalt voor het
gebruik van een woning. Maar het moet
natuurlijk wel een enigszins substantiële
huur zijn. Hij betaalde €100 in de maand.
Dat leek mij te weinig. Maar de woning was
slecht onderhouden en hoewel een frontale aanval niet verstandig leek, sloot dat
een zijdelingse aanval vanwege het slechte
onderhoud niet uit. De kraakwacht diende
een verzoek in bij de huurcommissie om de
huur te bevriezen vanwege die gebreken.
De huurcommissie is alleen over huurovereenkomsten bevoegd en niet over kraakwachtovereenkomsten. De verhuurder was
De Key, een door wol geverfde corporatie,
zou men denken. Toen kwam de zitting.
Namens De Key was een jong meisje gekomen, erg onzeker, dat alleen naar voren wist
te brengen dat de huurcommissie het wel
het beste zou weten. Dat bedrag van €100
is geen keiharde grens, en de huurcommissie houdt er niet zo van om niet bevoegd
te zijn. Ze bevroren de huur vanwege de
gebreken. De Key ging niet in beroep. Juridisch had De Key zich evengoed nog wel
kunnen beroepen op de kraakwachtovereenkomst, maar die raakte uit zicht. Misschien had de medewerker die erover ging,
geen zin om moeilijk te doen of hij had te
veel het weekend in zijn hoofd. In ieder geval, toen een paar jaar later de woning werd
gerenoveerd, kreeg mijn voormalige cliënt
een gewone voorrangsverklaring en inmiddels woont hij in vervangende huisvesting.
Voor een huurder staan er grote belangen
op het spel. Daardoor is hij geneigd te denken dat de verhuurder een even grote inzet
zal hebben als hij, want ook voor de verhuurder zijn er die belangen. Maar dat is
lang niet altijd het geval, alleen al omdat in
organisaties de medewerkers die belangen
niet persoonlijk voelen. En dan werken ze
vaak slecht, of ze zijn niet ingewerkt, zoals
dat meisje op de zitting van de huurcommissie. Die had natuurlijk begeleid moeten

worden. Zulke dingen zijn niet “logisch”, of
uit regels af te leiden en daardoor voorspelbaar. Ook daarom denken mensen er niet
aan. Maar het gebeurt veel. “Bekommer je
niet om de ratio van je verhuurder,” zeg ik
vaak tegen cliënten. Je kunt jezelf gek maken door achter elke uitspraak iets te zoeken.
Een paar weken geleden had een huurder
de hypotheekakte van zijn verhuurder nodig. Deze was van belang vanwege een dreigende uitzetting. Namens de verhuurder
trad de bank op, die de hypotheek had afgegeven. De huurder vroeg naar de akte en

Er wordt veel
geouwehoerd, want er
is zo weinig interesse
dat men zelfs niet
bereid is de moeite te
nemen om te liegen

de bank antwoordde dat ze die niet geven
konden vanwege de privacy. Nu zijn hypotheekaktes openbaar; je kunt ze opvragen
bij het kadaster. Dit was dus onzin. De begrijpelijke reactie van de huurder was: hebben ze iets te verbergen? Staan er in die akte
gunstige dingen voor mij? Maar hoewel dat
niet uit te sluiten was, vond ik het waarschijnlijker dat die zaak door een nieuwe
medewerker werd behandeld, die – alweer
– slecht was ingewerkt, of door iemand die
er geen zin in had. Zo gaat dat nu eenmaal
vaak.
Zelfs als er grote belangen op het spel staan,
is de wereld een stuk onverschilliger dan
je zou verwachten. Er wordt veel gelogen.

Eigenlijk kan je beter zeggen: er wordt veel
geouwehoerd, want er is zo weinig interesse dat men zelfs niet bereid is de moeite
te nemen om te liegen. Het nadeel van die
situatie is dat je niet goed weet waar je aan
toe bent. Maar het voordeel is dat er onverwachte mogelijkheden ontstaan, een vrijheid van handelen, gebaseerd op het onvermogen en de onverschilligheid van de
tegenpartij. In mijn ervaring gaan de zaken
meestal wel goed als je kunt vertrouwen op
de gemakzucht en desinteresse van de verhuurder.
Als de huur verlaagd is door de huurcommissie, is er altijd enige terugwerkende
kracht: de huurder houdt een vordering
over op de verhuurder. Als de verhuurder
die niet wil betalen, bestond er vroeger een
regel dat je binnen een jaar na de uitspraak
van de huurcommissie de vordering moest
indienen bij de rechtbank. En een jaar is
best wel lang, maar soms niet lang genoeg.
De regel was weinig bekend; het huurprijzenrecht is een exotisch specialisme. De
regel was ook vreemd, en uit zichzelf kwamen mensen er niet op; hij is inmiddels afgeschaft. Ik heb een paar keer zaken bij de
rechtbank ingediend na afloop van dat jaar
in goed vertrouwen dat niemand erover
zou beginnen en dat de rechter dat ook niet
zou doen, want hij had die regel ambtshalve
moeten toepassen, dus ook als de partijen
daar niet om gevraagd hadden. Het ging altijd goed.
Soms lijkt het of de werkelijkheid een enigszins samenhangend en logisch geheel zou
moeten zijn, waarin dingen en ook mensen, zoals u en ik, betekenis hebben. Maar
dat kan best anders zijn. Niet alleen kunnen
handelingen zo gebrekkig zijn uitgevoerd of
onwaar, dat ze geen betekenis meer hebben,
maar ook degene tot wie zulke handelingen gericht zijn, heeft weinig betekenis en
is de aandacht kennelijk niet waard. Maar
hoe weinig vleiend dit ook is, het besef ervan kan opluchten en zelfs bevrijdend zijn.
En de onverschilligheid zelf kan een soort
deugd worden, die buiten de regels om
nieuwe mogelijkheden doet ontstaan. Wie
had het gedacht.

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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Als je buiten de deur wilt
eten als bewoner van de
Nieuwmarktbuurt heb je
keuze genoeg. De wereldkeuken is hier goed vertegenwoordigd. Van Chinees
tot Portugees en alles ertussenin. Maar wat kookt en eet
u thuis? In deze rubriek deelt
een buurtbewoner zijn of
haar favoriete recept met u.

O

p de St. Antoniusschool
op de Recht Boomssloot hebben ze
niet twee, maar drie directeuren. Was u
daarvan op de hoogte? Twee mevrouwen
en één meneer. Officieel is die laatste conciërge van de school, maar de drie voltallige
kleuterklassen schijnen te denken dat hij de
directeur van de school is. Heel begrijpelijk, want stelt u zich eens zo’n ukkepuk van
net vier jaar voor. Verlegen en bedremmeld
komen ze binnen op hun eerste schooldag.
En daar staat Peter. Ontzag is waarschijnlijk
het eerste wat hij oproept, maar zodra hij
zijn mond opendoet, ben je verkocht. Of je
nou vier bent of veertig. Hij weet alles, kent

iedereen, is joviaal, maakt de
beste grappen van allemaal
en hij is er áltijd. Dat kan niet
missen, die meneer is de baas
van jouw school. En waarom
zou je een kleuter gaan uitleggen dat niet die grappige meneer, maar die mevrouw twee
verdiepingen hoger de baas
van de school is? Weet u hoe
ver twee verdiepingen is voor
een kleuter? En als Peter jarig
is, deelt ie een halve snoepwinkel uit op school. Nee, aan de populariteit van Peter hoeven we geen seconde te
twijfelen.
Peter Raat (59) is een geboren en getogen
Amsterdammer. Zijn hele leven woont hij
al in de Indische buurt. Op zijn brommertje
crost hij vier keer per week naar de Nieuwmarkt. Al 23 jaar lang. Daarvóór deed Peter
van alles in de bouw, een stuk grover werk
zegt hij zelf. De baan als conciërge was in
eerste instantie voor een half jaar. Dat werd
een jaar en dat werd 23 jaar. In het begin
was het wel even wennen. Al dat kleine grut
overal, wat een drukte. Toen Peter na een

Vier 5 mei met een
Vrijheidsmaaltijd in eigen
straat

Op 5 mei viert Amsterdam zijn 70
jaar bevrijding en ook jij kunt hieraan
meedoen! StreetDinners is op zoek naar
doeners en aanpakkers die met ons een
diner willen organiseren in eigen straat.
Dit kan al vanaf 20 personen. Klop aan bij je buren, kook samen en deel elkaars
straatverhalen bij de maaltijd. Met alle Amsterdammers samen streven we naar
70 straatdiners; een programma-onderdeel van de Vrijheidsmaaltijden.
Wil je meedoen of zelf een straatdiner organiseren? Kijk op streetdinners.org
voor straatdiners in jouw buurt en meld je straat vandaag nog aan! De kaartverkoop start vanaf april. Voor meer info en contact: info@streetdinners.org
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maand zijn twijfels over deze baan uitsprak,
werd er hevig geprotesteerd door zijn collega’s. Hij mocht niet meer weg! 23 jaar later
is Peter is de St. Antonius en de St. Antonius
is Peter.
Op de vraag naar een recept om met u te
delen, komt Peter met het volgende: ‘Toevallig heb ik dit weekend een nieuw recept
ontwikkeld. Vrijdag heb ik een pot doperwten gekocht.’ Ik luister aandachtig, ik ben
dol op doperwtjes. ‘Zaterdagochtend ben
ik begonnen: voorzichtig alle doperwtjes
doorsnijden en een beetje uithollen. Vullen met gehakt en een lekkere tomatensaus
erbij. Het duurt vier dagen, maar dan heb je
ook wat.’ Terwijl Peter dit met droge ogen
vertelt, denk ik: ‘aaah… oké, ja lekker, ga ik
zéker een keer doen… Ja oké! ik ben erin getrapt’.
Nu het echte hapje: neem een avocado. Deze
moet absoluut rijp zijn. Als ie dat niet is,
vergeet het, maak maar iets anders. Prak de
avocado samen met een klein pakje Boursin
en een eetlepel mayonaise. Goed doorprakken, snufje zout erbij en wauw! Luchtig,
romig en lichtgroen. Heerlijk op een stokbroodje. Helemaal lekker als je dat eerst met
roomboter besmeert. Als er mensen komen
eten, kun je er nog Hollandse garnaaltjes
overheen gooien. Tijdens het gesprek worden we zoals dat bij een conciërge gaat, om
de minuut gestoord. ‘Kan ik even geld van
je lenen, morgen terug’, de telefoon gaat,
de deurbel gaat, een kind komt met een
bloedende knie voor een pleister en Sandra komt binnenvallen. Sandra doet al vijftien jaar de overblijf tussen de middag. ‘We
zijn beste matties, vier handen op een dikke
buik.’ Sandra kent dit hapje wel van Peter.
Als er samen gegeten wordt op school en iedereen iets meeneemt is dit Peters aandeel.
Ze maakt het zelf ook vaak thuis. Laatst
belde ze Peter nog, omdat de avocado’s in
de aanbieding waren. ‘Ja het is echt héél lekker!’
Anna Cruson
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The Antique Ring Shop
Dit kleine winkeltje in de Staalstraat 18,
waar je bijna aan voorbij loopt, verkoopt
antieke sieraden zoals ringen, oorbellen,
armbanden en kettingen. Het zijn unieke
sieraden met soms een oude geschiedenis,
die mensen kopen als een bijzonder geschenk voor een geliefde of voor hunzelf.
De meeste ringen worden ingekocht in Engeland op veilingen.
Sandra en Joe Walsh zijn Iers van origine
en settelden zich ruim tien jaar geleden in
dit oude gedeelte van Amsterdam. Hun
kinderen gaan in de Nieuwmarktbuurt
naar school en zijn tweetalig. Joe en Sandra zijn vol passie voor hun werk. Joe doet
de inkoop en Sandra doet de promotie, zo-
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als voor dit interview. Ze verkopen unieke
maar betaalbare sieraden, die in de loop der
tijd wellicht meer waard worden. De kwaliteit is vaak veel beter dan van nieuwe ringen
en de prijzen zijn lager dan bij nieuwkoop.
The Antique Ring Shop richt zich vooral
ook op jonge mensen die van mooie en
unieke ringen houden.
Op de website staan foto’s en beschrijvingen
van de sieraden, inclusief de prijzen: www.
antiqueringshop.com The Antique Ring
Shop heeft ook een pagina op Facebook.
De winkel is open van dinsdag tot zaterdag
van 11.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00
tot 17.00 uur.
Paula Bosch

Amsterdamse Vereniging ‘De Zondagsschilders’ 80 jaar
Wat op 17 april 1935 begon als een groep
van vijfenzeventig mensen die enkele avonden bij elkaar kwamen om te schilderen, is
uitgegroeid tot “De Zondagsschilders, Centrum voor beeldende kunst”, een grote, actieve vereniging van vijfhonderd leden, die
zeven dagen per week actief is.
De vereniging is net zo bruisend als haar
omgeving, de Geldersekade. De kracht van
“De Zondagsschilders” zijn de gedreven
vrijwilligers, die de vereniging draaiende
houden. Mede door de inzet van deze vrijwilligers zijn de prijzen gunstig.
Doordeweeks zijn 35 groepen actief, inclusief 2 lessen in Artis. Er wordt serieus
gewerkt onder begeleiding van enthousiaste beroepskunstenaars. Iedereen wordt
door hen op zijn eigen niveau begeleid en
gewaardeerd. Dat is voor velen de voornaamste reden om lid te worden. Door de
persoonlijke begeleiding is het ook voor
beginners mogelijk om lid te worden. Vanaf
16 jaar is men van harte welkom. Er zijn
ook groepen zonder begeleiding.
Als men jaren achtereen actief is in een
bepaalde groep, ontstaat er een goede wisselwerking met de betreffende docent. De
sociale functie van de Zondagsschilders is
hierdoor groot.
De korte cursussen worden meestal voor 3
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maanden opgezet. Er zijn introductiecursussen en cursussen voor speciale (moderne) technieken, afhankelijk van de wensen
of behoeften van de cursisten.
Ook activiteiten als lezingen, inloopateliers
en buitenschilderdagen zijn geliefd bij de leden. Elke eerste zondag van de maand is een
bekende Amsterdammer te gast als model.
Onder anderen schrijvers, acteurs en politici, onder wie vele Amsterdamse burgemeesters, hebben geposeerd.
“Van atelier tot Nieuwmarkt”
Het 80-jarig jubileum wordt gevierd met
een expositie en een manifestatie.

Expositie

Van 22 tot en met 26 april 2015 is er een jubileumexpositie in de ateliers op de Geldersekade 101.
Onze leden leveren hiervoor hun mooiste
werkstuk in. Er zijn enkele groepswerken te
zien met een door de groep gekozen thema
dat van toepassing is op ons jubileum. Van
de diverse disciplines is werk te bewonderen: tekeningen, schilderijen, grafiek, beelden en ruimtelijk werk.
De expositie is vrij te bezoeken.

Manifestatie

Op zondag 26 april is er een grootse manifestatie vanaf de ateliers tot op de Nieuwmarkt. Op die dag zullen leden aan het
publiek tonen wat zij iedere week bij hun
groep maken, in de disciplines tekenen,
schilderen, beeldhouwen, ruimtelijk werken en grafiek. Dit gebeurt met diverse teken- en schildermaterialen als houtskool,
aquarel-, olie- en acrylverf, krijt, etc. en diverse beeldhouwmaterialen als steen, klei of
anderszins. Diverse onderwerpen komen
aan bod zoals stilleven, model en portret
en landschap, in verschillende stijlen en
technieken, zowel figuratief, abstract, miniatuur- en fijn-schilderen. Bekende Amsterdammers, onder wie couturier Mart Visser,
zullen model zitten voor een portret. Bij een
informatiekraam kunnen bezoekers alle
informatie over de vereniging, het lidmaatschap, de prijzen, de cursussen en de activiteiten verkrijgen.
Een PowerPoint-presentatie toont atelieractiviteiten, de werkweken en portretten van
vele bekende Amsterdammers.

Loterij

Tijdens de expositie worden 15 werken verloot, die door de leden worden ingebracht.

Dr. Ying weet raad
Anna Cruson
Wat was de winter fijn. Lekker binnen zitten,
een dikke trui aan en stevig eten. Véél eten ook
en veel drinken om de kou buiten te houden.
Heerlijk! Maar nu de lente weer in aantocht is,
zullen we de knop moeten omzetten. Af en toe
een zonnetje, het geluid van een vogeltje. Niet
meer donker als u ’s ochtends de deur uitgaat.
Ja, het zal even wennen zijn. Een biertje op het
terras zit er misschien ook al in. En die warme,
kriebelige trui kan verruild worden voor een
luchtig bloesje.
En dat laatste levert voor veel mensen toch een klein probleem op. Die bleke huid en dat kleine speklaagje dat zich
deze winter plotsklaps heeft opgedrongen. Help! Hoe ziet dat
eruit in het ongenadige zonlicht? Net zo bleek en slap als u
vermoedt? Dat moet wel. Maanden van weinig beweging, veel
slapen en vette stamppotten… Hoe hebben we dat kunnen
laten gebeuren? Zomer is het nog niet, we hoeven nog niet
halfnaakt de straat op, maar die allesverhullende trui moet
uit en tenminste de sleutelbeenderen worden weer een beetje
zichtbaar.
Maar geen nood, dr. Ying weet raad. Minder eten, meer bewegen, dat is het recept om een kilootje kwijt te raken. Dat is
geen nieuws. Dat gaan we niet aan u uitleggen. De wilskracht
moet u ook zelf opbrengen. Een steuntje in de rug kunnen we
u wél bieden. Een goed begin is wat u nodig heeft. En daarbij
helpt dr. Ying u een handje.

Chinese Slimming Tea/ Chinese thee om af te
vallen
Dit is een thee van diverse ingrediënten, die
volgens de traditionele Chinese geneeskunde
kan helpen bij gewichtsverlies en die de Qi
(levenskracht) bevordert. De thee vermindert
cellulitis en bevordert de vetstofwisseling en
is een aanrader voor patiënten met gewicht
gerelateerde gezondheidsproblemen zoals
obesitas en hyperlipidemie. Hij versterkt ook
de miltfunctie en het metabolisme, waardoor het lichaam ook
na het afvallen gezond en sterk blijft. Verder werkt hij vocht
afdrijvend en het lotusblad en de wintermeloen zorgen voor
een stralende huid.
ingrediënten:
15 gram Lotusblad (荷葉)
15 gram Wintermeloenschil (冬瓜皮)
15 gram Meidoorn (山楂)
20 gram Jobstranen / yi ren (薏米)
15 gram Poria (茯苓)
10 gram Astragalus (黃芪)
5 gram Mandarijnenschil (陳皮)
Breng alle ingrediënten aan de kook met 1,5 liter water. Laat
ongeveer 15 minuten zachtjes koken op een laag vuurtje of
totdat de Jobstranen zacht zijn.
Sau Ying Liu en Anna Cruson
Mercy Chinese Medical Amsterdam- St. Antoniebreestraat 74
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Kom tot rust
in onze wellness
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50% korting op vertoon van deze advertentie. Normaal €15,-

www.yogalab.nl

Oudeschans 30
Telefoon: 020 624 58 58
www.panatta-gym.nl
RELAXRUIMTE SAUNA INFRAROOD CABINE TURKS STOOMBAD POWER TOWER

jnc-ict
Gebruikt
u nog Windows XP
of Office
2003?
Op 8 april 2014
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Computerhulp,
aanleg
en
verbeteren
wifi
Microsoft met het repareren van beveilingslekken voor Windows
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UPC
storingen,
aanleg
XP en Office
2003. Uw computer
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allerlei
soorten
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enlemaal
Office. Wij
kunnen
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van
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u in deze
de buurt
op tijden
die u
uw bereikbaarheid uitvoeren. Neem vrijblijvend contact met ons
schikken.
op voor advies.

jnc-ict
Jonathan Cohen
www.jnc-ict.nl

Jonas Daniël Meijerplein 36
020-627 4732 / 06-2506 4567
info@jnc-ict.nl

MACBIKE
OOK
ONDERGRONDS

MACBIKE OOSTERDOK, onder de OBA
Fietsreparaties en onderhoud. Lekke bandenservice.
Verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen. Fietsverhuur.
Dagelijks geopend van 09.00-17.45 uur.
Oosterdokskade 149, info@macbike.nl, macbike.nl

Heeft u ook last van de
volgende klachten?

* Slapeloosheid
* Spanning
* Migraine
* Maagklachten
* Gewrichtsklachten
* Rugpijn
* Jicht
* Schouderpijn
* Stijve nek

* Sportblessures
* Verstuikingen
* Tennisarm
* Muisarm
* Beroerte
* Reuma
* Zenuwpijn
* Neurose
* Of iets anders?
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Mercy
Chinese Medical
善心國醫館痛症治療中心

Traditioneel Chinees Geneeswijze: Tuina massage,
kruidenbehandelingen, acupunctuur, en nog veel meer!
Vragen en reserveren: 020-7723536 / 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li & Dr. Sau Ying Liu
Adres: Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB, Amsterdam
Website: www.mercytcm.nl
BEHANDELINGEN KOMEN EVENTUEEL IN AANMERKING
VOOR TERUGBETALING DOOR DE ZORGVERZEKERING
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Heeft uw kind moeite met taal of
rekenen? Aan hun inzet ligt het
meestal niet. Deze kinderen hebben
professionele hulp nodig.

REMEDI AL TEACHI NG
Voor meer informatie of een afspraak:
Judith de Haan - gediplomeerd Remedial Teacher
Tel: 020-6279155 E-mail: judith_rt@telfort.nl

U KUNT OOK
ADVERTEREN IN

OpNieuw

e-mail: everaert@everaert.nl of bel
06-21807998 / 020-6242245 (Carl Everaert)

Herinrichting Munt
desastreus voor
Nieuwmarktbuurt

O

p 3 februari nam de bestuurscommissie van Amsterdam Centrum
de plannen aan voor de herinrichting van de Munt. Met enige aanbevelingen
die voortkomen uit de inspraak worden de
voorstellen aangeboden aan het gemeentebestuur. Stemt het gemeentebestuur er mee
in dan kan zij dat aan de raad voordragen
tot besluitvorming.
Het kruispunt Munt is een van de meest
complexe kruispunten van de binnenstad
waar tram, auto’s, fietsers en voetgangers in
meerdere richtingen elkaar kruisen. Daar
iets goeds van maken is geen sinecure en
vraagt oplossend vermogen en visie. Het
voorstel is een uitkomst van een zeer uitgebreide modellenstudie en een aantal inspraakrondes. De bestuurscommissie geeft
de voetganger nadrukkelijk prioriteit. Dat,
als uitvloeisel van het project De Rode Loper. Om ruimte te creëren voor voetgangers
wordt de Vijzelstraat afgesloten voor auto’s
in zuidelijke richting tussen de Singel en de
Herengracht. Het verkeer vanaf de Singel
krijgt een rechtsaf verbod en kan alleen nog
rechtdoor richting Amstel of linksaf het Rokin op. In tegenstelling tot eerder voorstellen blijft de huidige rijrichting van de Doelenstraat gehandhaafd. Maar het verkeer dat
via die uitgang de Nieuwmarkbuurt verlaat
kan alleen rechtsaf het Rokin op en komt
via het Damrak en Prins Hendrikkade weer
terug in de buurt. In de aanbieding aan het
gemeentebestuur wordt tevens gevraagd
om, naar aanleiding van de inspraak, de al
jaren liggende plannen voor eenrichtingsverkeer op de Amstel tussen de Blauwbrug
en Halvemaansbrug naar voren te halen in
de planning. Bij voorkeur stad inwaarts.
Het stukje tussen de Munt en de Halvemaansbrug blijft tweerichtingsverkeer. Verder wordt gevraagd te mogen onderzoeken
of de Singel tussen het Koningsplein en de
Munt uit het verkeer kan worden genomen.
Alleen al door het liggende voorstel zal het
verkeer in de Nieuwmarktbuurt volgens
de berekeningen met de 30% toenemen.
Terwijl ook de buurten rond de Vijzelstraat extra zullen worden belast. De bestuurscommissie vindt dat jammer maar
aanvaardbaar!? Verder weigert de commissie bij monde van Boudewijn Oranje na te
denken over een lange termijnvisie. ‘Daar
kan niet op worden gewacht en als er ergens
problemen ontstaan zien we dat dan wel
weer.’ Ze ziet over het hoofd dat de filevorming op het Rokin en de Amstel het verkeer

A Voorstel Bestuurscommissie voor
herinrichting Munt
met daarover heen
geprojecteerd de
bestaande situatie.
Zwart: rijrichting
auto’s; rood kruis:
vervallen autoroute;
groene pijl: beoogde
looproutes; groen/
grijs gearceerd
beoogde vergroting trottoir in plan
gemeente; roze:
bestaande trambanen. Het derde
tramspoor op de
kruising is overbodig
geworden. Uit nadere
bestudering blijkt dat
alleen al daar door
het voetgangersareaal aanzienlijk kan
worden vergroot (zie
de oranje stippellijn). De gedeeltelijke
afsluiting van de Vijzelstraat voor auto’s is
daarom niet nodig.

B De herinrichting
van de Munt (in rode
cirkel) geeft een
grote toename van
sluipverkeer door de
Nieuwmarktbuurt.
Het is niet ondenkbeeldig dat de file
van op het Rokin zich
zal verplaatsten naar
de Kloveniersburgwal. Omdat verkeer
uit de Nieuwmarktbuurt niet meer in
zuidelijke richting
weg kan zal de Oude
Schans veel zwaarder
worden belast.
C Munt, Beoogde
rijrichtingen in plan
gemeente. Vanuit
de Doelenstraat
kan men nog alleen
rechtsaf het Rokin op.
Optioneel zijn nog
het uit het verkeer
halen van de Singel
en het instellen van
eenrichtingsverkeer
op de Amstel tussen
de Blauwbrug en
Halvemaansbrug
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Speeltuin de Waag: een positieve draai

door de Nieuwmarktbuurt zal jagen. De
overlast zou wel eens kunnen verdubbelen.
Meer kan niet want dat staat de file op de
Kloveniersburgwal.
De bewonersraad van de Nieuwmarkt heeft
in de inspraak onder meer gepleit voor
handhaven van het huidige aantal rijrichtingen en het wachtmoment van de trams
vóór en niet op het kruispunt situeren. Alleen al het vervallen van het derde tramspoor creëert meer ruimte voor voetgangers
bij de oversteekplaatsen.
Het is overduidelijk dat de gemeentelijke
voorstellen het verkeersinfarct van de binnenstad zullen vergroten. Met een verdere
overschrijding van de luchtvervuiling in de
woonbuurten als gevolg.
Het bestuursakkoord blijkt in meerdere
opzichten holle retoriek. De optelsom van
keuzes die de bestuurscommissie en wellicht ook het gemeentebestuur maakt, laat
zien dat ze met een boog om de aanpak van
de verkeersproblematiek heen lopen.
Positief nieuws is er ook. De actiegroep
Buurtparkeren lijkt politiek draagvlak te
hebben gevonden voor een pilot. Was het
initiatief aanvankelijk gericht op de Groenburgwal en omgeving, nu is het aandachtsgebied uitgebreid tussen de wegen van het
hoofdnet auto, Rokin – Damrak – Prins
Hendrikkade – Valkenburgerstraat – Waterlooplein - Amstel.
Wordt vervolgd.
Evert van Voskuilen

Speeltuin de Waag heeft een druk jaar
achter de rug. Vorig jaar kon u in OpNieuw lezen hoe IJsterk afstand nam van
de speeltuin en zo de buurt- en speeltuinvereniging de kans gaf van zich te laten
horen. Inmiddels is de speeltuin met haar
prachtige gebouw helemaal in handen van
buurt- en speeltuinverening de Waag. Hoe
leuk is dat! De ophef die de bezuinigingen
op de Waag hadden veroorzaakt, kregen
een positieve draai. Steeds meer ouders en
buurtbewoners realiseren zich dat speeltuin
de Waag een ontzettend gezellig buurtplek
is en kan zijn, als zij zich daar samen voor
gaan inzetten.
In het afgelopen jaar zijn er dan ook veel
nieuwe en leuke activiteiten ontstaan
onder de leiding van de nieuwe voorzitter van de vereniging, Saskia Schouten.
Bijna elke middag is het gebouw open,
zodat ouders binnen een kopje koffie of
thee kunnen drinken terwijl hun kinderen
lekker buiten spelen. Bij slecht weer kan er
binnen tafelvoetbal en airhockey gespeeld
worden, of maken de kinderen een puzzel
of een tekening. Er gebeurt steeds meer.
De buurtlunch op woensdagmiddag is
bijvoorbeeld wekelijks een groot succes.
Ouders, kinderen en buurtbewoners zijn
welkom om tegen een lage prijs (nooit meer
dan 3,50 euro per persoon) te komen eten.
Ook zijn er een paar ouders begonnen met
een tienersoos, om zo ook plek te kunnen
bieden aan de wat oudere jeugd in de buurt.
In 2015 willen we graag aan de slag met het
groen op de speeltuin (moestuintjes aanleggen lijkt ons heel erg leuk!) en natuurlijk
gaan de buitenactiviteiten ook gewoon
door.
Speeltuin de Waag is nu vooral een plek
voor de jongere Nieuwmarktbuurt-bewoners en hun ouders, maar graag zien wij
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ook ander groepen uit de buurt op onze
speeltuin en in ons gebouw. Iedereen die
wil, kan van ons gebouw gebruik maken
voor een leuke buurtactiviteit. Lijkt het u
leuk om een schaakclub te beginnen, zoekt
u nog een locatie voor uw bridge-middag of
lijkt het u leuk om naailes te geven? Neem
dan eens contact op met Nicky Walraven of
Saskia Schouten. We denken graag met u
mee hoe we de speeltuin nog leuker kunnen
maken voor iedereen!
Nicky Walraven

di 3 maart Sciandri buitensport
di 10 maart Sciandri buitensport
vrij 13 maart 10-er soos
za 14 maart Voetbaltoernooi (5-8 jr)
di 17 maart Sciandri buitensport
za 21 maart Schoonmaakactie
za 21 maart Voetbaltoernooi (9-12 jr)
zo 22 maart Voetbaltoernooi (12+)
di 24 maart Sciandri buitensport
za 28 maart Paaseieren verven
di 31 maart Sciandri buitensport
za 4 april
Paaseieren zoeken
za 18 april Kinderkledingmarkt
vrij 24 april 10-er soos
ma 27 april Koningsdag verkoop
za 16 mei
Stoepkrijtwedstrijd
vrij 22 mei 10-er soos
za 13 juni Midzomerkinderontbijt
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Lara’s Chocolaterie, Jodenbreestraat 50
Lara’s Chocolaterie bestaat nu al bijna 2 jaar,
maar is een tijdje gesloten geweest vanwege
lekkage. Het is een mooi klein winkeltje
aan de Jodenbreestraat tegenover de Theaterschool. Het aanbod bestaat uit goede
kwaliteit bonbons, truffels en andere chocoladeproducten. De chocolademaker van de
bonbons is een Belg. De meeste producten
komen ook uit België, maar de Mozartkugeln (bonbons met een kern van pistachenoten en marsepein, daaromheen noga van
hazelnoot, amandelen en groene pistache,
en een buitenkant van chocolade) komen
uit Oostenrijk. Mensen komen van heinde
en verre naar Lara’s voor deze Mozartku-
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geln. Ook zijn er repen van verantwoorde
chocolade uit Italië.
Goede kwaliteit staat voorop voor Lara’s,
maar het moet wel betaalbaar blijven –
hoewel mensen het er wel voor over hebben
als de kwaliteit goed is.
Anne prijst de chocolade met liefde aan en
ze brengt de klant in verleiding door hem
te laten proeven van de heerlijkheden. De
bijzondere verpakkingen maken er mooie
cadeautjes van. Het is bijna Pasen en dan
liggen er mooie, lekkere eitjes en kippetjes
en Nijntjes (Nijntje wordt 60 jaar) voor de
kleintjes en fondant. Smullen maar.
Paula Bosch

OpNieuw 31

Op 12 april 2015, 30 jaar na de ontruiming op 1 april 1985, opent de Pleinwerker
weer haar deuren. Op dezelfde plek, in het Arsenaal aan het Waterlooplein.
Met – grotendeels – dezelfde mensen. En met hetzelfde A-culturele karakter.
Illustratie Peter Pontiac.

