
 ► Het Vondelpark wordt weer van ons
 ► Bezuinigen in Zuid
 ► Stedelijk, open u!

Wijkkrant Vondelpark-
Concertgebouwbuurt

februari 2010



22

COLOFON

Deze krant is samengesteld door:
Gerrit Bogaard (GB), Dédé Brouwer (DB), 
Jaap Deltenre (JD), Hans Illy (HI), 

Secretariaat: Karin Jongeneel 
Foto’s: Archief WOCVPC (tenzij anders aangegeven)
Prepress: DJProducties
Drukkerij: Dijkman Off set/Diemen
Verspreiding: Verspreid Express
Email: wijkkrant@wocvondelpark.nl
Advertenties: advertentie@wocvondelpark.nl

Kranten kunnen dagelijks tussen 9.30 
en 16.30 uur worden afgehaald bij: 

 Wijkopbouwcentrum
  Vondelpark-Concertgebouwbuurt
  Hendrik Jacobszstraat 4-6
  1075 PD  Amsterdam
  Telefoon:  6628237   Fax: 6629079
  E-mail:  info@wocvondelpark.nl 
  Website:  www.wocvondelpark.nl

De wijkkrant is een uitgave van het Wijkcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt. 
Oplage 12.000 (5x per jaar). 
De redactie van de wijkkrant is onafhanke-
lijk. De weergegeven meningen hoeven niet 
overeen te komen met die van het bestuur of de 
redactie.

Volgende krant: 9 april
Kopij inleveren vóór 12 maart 

  

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

35 jaar kerstboomverbranding 
Zakelijk directeur Stedelijk
Zuiderbad toegankelijker
Vondelpark weer van ons!  
Jan Haakpad 
Begroting 2010  |  nieuws van WTOZ
Geschrokken van bestemmingsplan 
Postkantoor: wat nu?
Stedelijk open!  |  Thomasz
Fietsenzaken in de buurt
Groene daken  |  Verkeer
Bouwoverlast: toezicht strenger
Lezers reageren  |  Burgerzin
Demografie van de buurt
J.Vermeerplantsoen | Kleintje Crimi
Zelf woninggebreken verhelpen
Coenen-Lydia activiteiten
Behulpzame buren
Amikino gered | Annonces
Annonces & advertenties
Denkend aan Oud-Zuid (column)

IN DIT NUMMER:

Foto omslag:  Tot groot enthousiasme van honderden omwonenden ging op 
3 januari de traditionele kerstboomverbranding op het Museumplein toch 
weer door. Vreugdevuur voor het nieuwe jaar, maar ook een helder licht op 
nieuwe hoogtepunten in het stadsdeel: de heropening van het gerenoveer-
de Vondelpark (28 februari) en de hoop op een spoedige heropening van het 
Rijksmuseum en Stedelijk Museum.                                                   Foto: Hans Illy  

Agenda
zaterdag 13 februari – Kunstlezing Sport en 
spel in de kunst – Odette Breijinck
Locatie: Bibliotheek Olympisch Kwartier
Aanvang: 14.00 uur
Entrée: € 5,--, OBA-leden € 3,75

zondag 14 februari –  Obrecht solistenkwartet
Mis in Bes KV 275 (W.A. Mozart)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

zaterdag 20 februari – Gregoriana i.s.m. Hilde 
Gams  (Afrikaanse percussie-instrumenten)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 17.00 uur

zondag 21 februari – Obrechtkoor
Missa XVII ‘In Dominics Quadragesimae’
Scola Cantorum, gregoriaans
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

zondag 28 februari – Heropening Vondelpark

zondag 28 februari – Mannenkoor 
Missa Brevis (Cl. Casciolini) 
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

woensdag 3 maart – Verkiezingen

zaterdag 5 maart – Kunstlezing; zie 13 februari

maandag 8 maart - Buurtoverleg Johannes 
Vermeerbuurt
Contactpersoon: David van Bezooijen, 
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl
Lokatie: Montessori Lyceum, Pieter de 
Hoochstraat 59
Aanvang: 20.00 uur 

zondag 14 maart – Obrechtkoor a cappella
Missa ad Usum Cappellae Pontificiae (Scar-
latti) Misere mei (Allegri)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

dinsdag 16 maart - Buurtoverleg Jacob 
Obrechtplein eo
Contactpersoon: David van Bezooijen, 
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl
Lokatie: Jellinekkliniek, Jacob Obrechtstraat 92
Tijd: 19.30 uur

zaterdag 20 maart – Gregoriana i.s.m. Henk 
Waardenburg (vedel en rebec) en Annemies 
Tamboer (hakkebord en psalterium)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 17.00 uur

zondag 28 maart – Palmzondag
Obrechtkoor a cappella Missa secunda (H.L. 
Hassler)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

vrijdag 2 april – Goede vrijdag
Obrecht solisten (zie www.obrechtkerk.nl)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 15.00 uur

zaterdag 3 april – Paaswake (Paaszaterdag)
Obrechtkoor; Missa I ‘Lux et origo’
Schola Cantorum, gregoriaans
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 21.00 uur

zondag 4 april – Pasen
Obrechtkoor (soli, koor, orkest)
Krönungsmesse KV 317 (W. Mozart)
Halleluiah (G. Händel)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

zondag 11 april – Obrechtkoor
Missa ‘Lux et origo’; Schola Catorum, 
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 11.00 uur

zondag 18 april – Obrechtdameskoor
(zie www.obrechtkerk.nl)

zondag 25 april – Obrechtkoor a cappella
(zie programma 11 april)

zaterdag 17 april – Gregoriana i.s.m. Valeria 
Boermistrova (Mezzo) en Henk Linker (orgel)
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 17.00 uur

zaterdag 15 mei – Gregoriana
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 17.00 uur

zaterdag 12 juni – Concertgebouw Open
Locatie: Concertgebouw
Van 12.00 tot 17.00 uur

zaterdag 19 juni – Gregoriana i.s.m. gregori-
aans vrouwenensemble Virga
Locatie: Obrechtkerk
Aanvang: 17.00 uur

Zie ook:  www.wocvondelpark.nl
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Joris Marsman op nieuwjaarsreceptie Wijkopbouwcentrum 

De drukbezochte nieuwjaarsreceptie 
van het Wijkopbouwcentrum Von-

delpark-Concertgebouwbuurt  is door 
Joris Marsman, voorzitter van het dage-
lijks bestuur, aangegrepen om vrijwil-
ligers en buurtbewoners te bedanken 
voor hun inzet voor de leefbaarheid van 
de buurt.

“Er is veel goed werk verricht. Wij zijn er 
trots op zulke fantastische vrijwilligers in 
huis te hebben. Door die onbaatzuchtige 
inzet is het wijkcentrum ook een heus 
centrum voor de wijk. Mensen weten 
ons te vinden,” zei Marsman. Hij sprak 
van een goed jaar 2009 met helaas ook 
ongewenste personeelsmutaties en on-
gevraagde veranderingen in de werk-
groepondersteuning. Vooruitblikkend 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
3 maart en de waarschijnlijke politieke 
verschuivingen in de stadsdeelraad en 
het Dagelijks Bestuur wees Marsman op 
de consequenties voor het netwerk van 
bewoners, werkgroepen, ambtenaren en 
bestuur van het stadsdeel. 

Identiteit van de buurt
 “Buurt- en bewonersbelangen zijn niet 
altijd gebaat bij een abrupte wisseling 
van de politieke wacht en/of gemeente-
lijke herindelingen. Het wijkcentrum pro-
beert een rol te spelen door zich op te 
werpen als bewaker van de samenhang 
en de identiteit van de buurt. Als niet al-
leen politici verdwijnen of van stoel ver-

wisselen maar 
ook het amb-
telijk apparaat 
fl ink wordt op-
geschud en te-
vens een nieuw 
stadsdeel moet 
worden vorm-
gegeven, is men 
al gauw zoveel 
tijd kwijt met 
interne her-
schikkingen dat 
de bewoners-
belangen daar-
aan onderge-
schikt kunnen raken. Juist dan moet het 
wijkcentrum pal staan en een rustpunt 
vormen.” 
Daarnaast wil het wijkcentrum in 2010 
het samenwerkingsverband met de 
SOOZ via het wijkopbouwwerk handen 
en voeten geven en de banden aanhalen  
met de andere opbouworganen in stads-
deel Zuid. 

Wisseltrofee
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het 
Wijkcentrum Vondelpark-Concertge-
bouwbuurt heeft Bob Klepper namens 
de Werkgroep Bouwoverlast de Frank Ag-
terkamp wisseltrofee doorgegeven aan 
de vrijwilligers van de nieuwe Werkgroep 
Vondelpark.
De wisseltrofee is bedoeld om personen 
en groepen die actief zijn in onze buurt 

te waarderen en te stimuleren. Frank 
Agterkamp heeft de werkgroep geko-
zen omdat deze in één jaar een volwaar-
dige en succesvolle organisatie op poten 
heeft gezet. De werkgroep treedt op als 
medebeheerder van het natuurpad in 
het Vondelpark. Beherende natuurgid-
sen van de werkgroep verzorgen edu-
catieve rondleidingen. In samenwerking 
met diverse organisaties en instanties, 
heeft de Werkgroep Vondelpark laten 
zien dat zij op het gebied van natuur en 
milieu van belangrijke betekenis is voor 
het Wijkcentrum Vondelpark-Concert-
gebouwbuurt. Dit geldt zowel de belan-
genbehartiging van stadsnatuur, als ook 
natuureducatie voor de jongere genera-
ties Amsterdammers.

“Wijkcentrum rustpunt in jaar van grote veranderingen” 

Werkgroep Vondelpark wint de Frank Agterkamp wisseltrofee

Met het verbranden van de oude 
kerstbomen, vieren we het ‘lengen 

der dagen’ na de jaarwende en -  niet on-
belangrijk -  ook het verjagen van boze 
geesten, zodat we schoon het nieuwe 
jaar kunnen ingaan. Dat doen we al ruim 
vijfendertig jaar op het Museumplein, 
inmiddels een niet meer weg te denken 
buurttraditie die op veel belangstelling 
kan rekenen en waar jong en oud onder 
het genot van warme chocolademelk el-
kaar een goed Nieuw Jaar wensen. 
Traditie is eveneens een ‘mopje’muziek. 
In de jaren zeventig  door het orkest De 
Volharding, later  een draaiorgel van de 

lees verder op pag. 4 
Warme chocolademelk uitgeschonken door vrijwilligers van de werkgroep Jeugd

een politici verdwijnen of van stoel ver en groepen die actief zijn in onze buurt

dddddedededededer d
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Lichtfakkel op het Museumplein
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Vervolg van pag. 3

Patrick van Mil

heer Van Thuuren. De laatste jaren luis-
tert de Fanfare van de eerste Liefdesnacht 
het feestje op. 
De windsnelheid gooide weleens roet in 
het eten. Bij windkracht 7 werd de voor-
stelling afgeblazen. Ieder jaar stak vuur-
meester De Blécourt met de door  jonge 
assistenten opgebouwde brandstapel  
in de fik. Tegenwoordig is de onvolpre-
zen Reinier Schlichting vuurmeester. 
Het is een sfeervolle bijeenkomst waar de 
buurtcohesie weer een jaarlijkse injectie 

krijgt. Positief wel te verstaan want ooit 
ontstaan om ongeregelde, ongeleide 
kerstboomfikken op vele plaatsen in de 
stad terug te dringen. Laat deze buurt/
wijktraditie, elk jaar georganiseerd door 
de vrijwilligersgroep Jeugd, buurtbewo-
ners en met steun van het Wijkcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt, nog 
een lang leven beschoren zijn.

Charlotte Philippona 

IN MEMORIAM 
PASTOR FONS BRAAM

Dinsdagavond 15 december kwam het 
bericht van het overlijden van Pastor 
Fons Braam. Hij is 31 jaar bij de Obrecht 
betrokken geweest. Eerst als pastor-
kapelaan en na het vertrek van pastoor 
Poel als pastoor. Als een pastoor die wij 
moesten delen met de mensen van de 
Agnes. Als parochie zullen we ons hem 
herinneren als iemand die ook onder 
moeilijke omstandigheden positief 
bleef. Velen die met hem in gesprek 
gekomen zijn zullen zich hem herin-
neren als een warme en liefdevolle 
persoonlijkheid die leefde naar zijn 
motto “Godsdienst is mensendienst”. 
Vier dagen voor zijn overlijden stuurde 
hij ons een tekst voor de Obrecht Info 
en die willen wij toch publiceren, nu als 
dankbare afscheidsgroet.
Hij ruste in vrede.

Afscheidsgroet
Het jaar 2009 is voor mij een onaangenaam jaar ge-
worden. Vier keer in het ziekenhuis opgenomen, veel 
problemen met allerlei kwalen. Van het een kwam het 
ander. Gevolg is dat ik nu nog niet goed kan functio-
neren, omdat ik moeilijk loop vanwege rugpijn. Ik had 
me alles anders voorgesteld en was graag weer enkele 
keren voorgegaan in de Obrecht.
Des te hartverwarmender waren de vele kaarten die ik 
met name in september mocht ontvangen; individu-
ele kaarten alsook gezamenlijk getekende kaarten (op 
zondagmorgen na de Mis). Ik ben daar erg dankbaar 
voor en ik wil graag op deze wijze u allemaal tegelijk 
bedanken omdat het teveel is om apart ieder een be-
dankje te sturen.Laten we voor 2010 hopen dat het een 
gezond en fijn jaar mag worden.

Pastor Fons Braam

Zakelijk directeur Stedelijk Museum
Patrick van Mil (1958) treedt per 
15 maart aan als zakelijk directeur 
van het Stedelijk Museum. Van Mil 
bekleedt op dit moment dezelfde 
functie bij het Internationaal Film 
Festival (IFFR) in Rotterdam. 

Patrick van Mil zal de dagelijkse leiding 
van het Stedelijk op zich nemen en ver-
antwoordelijk zijn voor de zakelijke en 
organisatorische kant van het museum. 
Daarin zal hij samenwerken met Ann 
Goldstein, de algemeen en artistiek di-
recteur die op 1 januari is aangetreden. 
Van Mil rapporteert als statutair direc-
teur aan de Raad van Toezicht en aan de 
algemeen directeur.
Van Mil heeft ruim 25 jaar leidinggeven-
de functies bekleed in het Nederlandse 
culturele veld. Na zijn studie kunstge-
schiedenis aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen werkte hij als hoofd presentaties 
bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
en als eindredacteur en presentator 
bij de NRCV-televisie. Vanaf 1998 was 
hij hoofd collecties & informatie bij het 
Filmmuseum in Amsterdam en vanaf 

2000 senior adviseur bij Berenschot Pu-
blic Management op het beleidsterrein 
Cultuur en Media. Van 2002 tot 2008 
werkte hij bij het Nederlands Architec-
tuurinstituut in Rotterdam, resp. als 
adjunct-directeur en interim-directeur. 
Daarnaast vervulde Van Mil verschil-
lende bestuurs- en adviesfuncties, on-
der andere bij de Raad voor Cultuur. In 
september 2008 werd hij benoemd tot 
zakelijk directeur van het Internationaal 
Film Festival Rotterdam

Eén op 30 schoolkinderen mishandeld
Kindermishandeling komt overal voor, in 
ieders omgeving. Momenteel komt nog 
niet de helft van de mishandelde kin-
deren bij de hulpverlenende instanties 
terecht. Bij kindermishandeling wordt 
vaak gedacht aan fysiek geweld, maar 
mentaal geweld en verwaarlozing zijn 
ook vormen van kindermishandeling.
Een afwachtende houding is niet de 
juiste als het gaat om een kind dat in ge-

vaar is. Slechts 30% wordt gemeld door 
buren, kennissen of familie. Daar moet 
en kán verandering in komen. Hebt u 
een vermoeden? Vraag anoniem om ad-
vies of meld uw vermoeden bij een AMK 
(landelijk meldnummer 0900 – 1231230).

Voor meer informatie en tips: 
www.watkanikdoen.nl
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Ben jij een Amsterdamse amateur-
muzikant en heb je altijd al willen 
optreden in het Concertgebouw?

Dan is dit je kans! Op 12 juni 2010 wordt 
het Concertgebouw weer het Stadspo-
dium voor Amsterdamse amateur-muzi-
kanten. Zij zullen die dag optreden in alle 
zalen en foyers van het Concertgebouw.

Aanmelden vóór 28 februari
Solisten, koren, bands, orkesten en en-

sembles, alle stijlen en genres, iedereen 
mag meedoen. Geef je op via:
www.concertgebouwopen.nl/stadspodium

De deelnemers voor het Stadspodium 
op 12 juni worden geselecteerd door Het 
Concertgebouw. De deuren van het we-
reldberoemde Concertgebouw gaan dan 
van 12.00-17.00 uur open voor iedereen!
En kinderen van 9 t/m 12 jaar die barsten 
van het talent kunnen meedoen aan de 

Talentenjacht. De finale daarvan vindt 
plaats op 12 juni tijdens het Concertge-
bouw Open. 
Heeft u kinderen, kleinkinderen, neefjes 
of nichtjes die het leuk vinden om alleen 
of met een groepje muziek te maken en 
deel te nemen aan de Talentenjacht, dan 
kunnen zij zich tot 15 maart aanmelden 
via:  
www.concertgebouwopen.nl/talentenjacht
 
De voorrondes van de Talentenjacht 
vinden in de weekenden van 8/9 mei en 
15/16 mei plaats op verschillende loca-
ties in de stad.
 

Het Concertgebouw Open wordt mede mogelijk gemaakt 
door: VSB Fonds, Vandenbroek Foundation, Het Concert-
gebouw Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

Zuiderbad nu voor iedereen 
toegankelijk

Jouw optreden in het Concertgebouw!

Sinds begin dit jaar is Cition BV de nieuwe uitvoerder van 
het parkeerbeleid- en management in Oud-Zuid en andere 
stadsdelen. Cition is een zelfstandige gemeentelijke orga-
nisatie die voortkomt uit Dienst Stadstoezicht. Deze blijft  
bestaan als toezicht- en handhavingsorganisatie.
Cition controleert het betaald parkeren, verstrekt parkeer-
vergunningen en onderhoudt de parkeerautomaten. Parkeer-
beleid- en tarieven worden vastgesteld door de deelraad en 
de centrale stad. Voor vragen en info:  www.cition.nl.

Parkeren in nieuwe handen

Vanaf eind november kunnen ook de zwemliefhebbers met 
een functiebeperking een duik nemen in het Zuiderbad. 

Omdat het pand uit 1897 niet gebouwd is als zwembad, is 
het waterbassin op de vloer gezet en moeten bezoekers eerst 
een trap op om in het zwembad te komen. Voor de minder 
valide zwemmer is daar nu een lift aangebracht. Maar ook de 
kleed- en doucheruimte voldoet nu aan alle eisen die je mag 
verwachten als je zelfstandig een duik in het water wil nemen. 
Een team enthousiaste badmeesters staat klaar om je – waar 
nodig – een handje te helpen.  Zo kun je, als je afhankelijk bent 
van een rolstoel, met een speciale badlift in het water worden 
geholpen. 
Daarmee is het bad nu toegankelijk voor iedereen en kan dus 
worden toegevoegd aan de website: 
www.toegankelijkoudzuid.nl

Kerst in de Okeghemstraat Met echte 

sneeuw, Glüh-

wein, erw-

tensoep met 

roggebrood 

en katenspek 

vierde de 

Okeghem-

straat het 

traditionele 

kerststraat-

feest. De 

‘nabuurvrien-

delijkste’ 

straat van de 

buurt heeft 

de banden 

nog nauwer 

aangehaald. 

(foto Robert 

Brandes)

Met een speciale badlift het water in geholpen

Werkgroep Toegankelijkheid 

Oud-Zuid
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Zonder al te grote budget- en termijnoverschrij-
dingen wordt het Vondelpark zondag 28 februari 
na ruim tien jaar renovatie teruggegeven aan de 
Amsterdammers. “Zo zie je maar dat ook in Amster-
dam grootschalige projecten volgens planning kun-
nen worden gerealiseerd”, zegt  verantwoordelijk 
wethouder Paul van Grieken met een knipoog naar 
hoofdpijndosssiers als de Noord/Zuidlijn.

28 februari: heropening na tien jaar renovatie
Het Vondelpark is weer van ons !

De heropeningsceremonie bij het 
onlangs gerestaureerde monument 

van Joost van den Vondel wordt sober. 
“Conform de huidige economische situ-
atie en de forse bezuinigingen die ook 
het stadsdeel Zuid de komende jaren 
moet doorvoeren”, aldus de portefeuille-
houder en lijsttrekker van GroenLinks bij 
de (deel)raadsverkiezingen van 3 maart.

Toen medio 1999 de eerst spade de 
grond in ging, was de fi nanciering niet 
rond. “Linke soep”, zegt de wethouder. 
Wel ontstond gaandeweg een gedegen 
renovatieplan dat onder Van Griekens 
voorganger Joep Blaas van 2000 tot 2006 
werd geïmplementeerd.  De kosten wer-
den begroot op 30 miljoen euro. Dat be-
drag moest tijdens de werkzaamheden 
worden gevonden. Particuliere giften 
leverden drie ton op, maar het bedrijfsle-
ven liet het afweten. 

“Veel bedrijfssponsoren hoeven wij voor 
de heropening niet uit te nodigen”, zegt 
Paul van Grieken met een zuinig lachje. 
Ook de verkoopactie van fi ctieve stukjes 
Vondelpark zette geen zoden aan de dijk 
en de stichting Hart voor het Vondelpark 
leverde wel veel publiciteit maar weinig 
euro’s op. Een trouwe donateur werd de 
JCI Amsterdam in ruil voor het jaarlijkse 
Vondelpark Open Golftoernooi. Nadat 
het park in 1996 Rijksmonument was ge-
worden, konden bijdragen van het rijk 
en de provincie Noord-Holland niet uit-
blijven. “Met de centrale stad hebben we 
een 50-50 verdeling afgesproken.”

Vondelparkploeg
Als straks het lentezonnetje gaat schij-
nen, de bomen uitbotten en de weiden 

weer groen kleuren, zal 
het gerevitaliseerde Von-
delpark zich in alle glorie 
aan de bezoekers tonen. 
“Als verantwoordelijk be-
heerder van het park ben 
ik trots op de Vondelpark-
ploeg die ruim tien jaar 
lang in verschillende projecten het vol-
ledige park op de schop heeft genomen 
zonder al teveel hinder te veroorzaken. 
Sterker nog; het bezoekersaantal is tij-
dens de renovatie zelfs toegenomen! “

Totaal versleten
“De renovatie was geen luxe. Het park 
was totaal versleten. De bomen vielen 
bij wijze van spreken bij bosjes om. Van 
Eeghen c.s. die bijna 150 jaar geleden 
het Rij- en Wandelpark stichtten, heb-
ben bepaald niet de beste, maar wel 
de goedkoopste grond uitgekozen. De 
ondergrond is een drassig veenmoeras, 
dat jaarlijks centimeters inzakt. Ik her-
inner me dat ik als kind vaak met natte 
voeten thuiskwam. Voor het onderhoud 
wordt geld gereserveerd. Wij gaan voor 
duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat we 
het park niet laten verloederen en er dus 
ook geen grootschalige renovatie meer 
nodig is.”

Parkmeubilair
Er is nog één hobbel te nemen. Het nieu-
we parkmeubilair, waarvoor een wed-
strijd is uitgeschreven, zal enkele miljoe-
nen vergen. Paul van Grieken: “Mijn hoop 
is nu wel gevestigd op het bedrijfsleven. 
Leuk koperen plaatje op een bank of af-
valbak doet wonderen, toch?” De wet-
houder is zich ervan bewust dat zwerf-
vuil een bedreiging is voor een park dat 

steeds meer bezoekers trekt. “Er loopt nu 
een experiment met grote – op zich le-
lijke – vuilcontainers. Na enige tijd merk-
ten we dat ook die containers tot de nok 
worden volgestort. Blijven wij zitten met 
de vraag: hoe groot is vol genoeg? “

Bij de heroplevering is de waterhuishou-
ding voor 90 procent onder controle 
en zal de resterende tien procent zich 
zelfstandig herstellen. Paden en wegen 
zijn opgehoogd. Doorgangswegen zijn 
geasfalteerd. Sluipweggetjes zijn weer 
de wandelpaden zoals landschapsarchi-
tecten vader en zoon Zocher ze in 1864 
tekenden. Bruggen en ingangen zijn ge-
restaureerd. Honderden bomen zijn ge- 
en herplant. Sommige werden, evenals 
de huizen in Amsterdam, tegen verzak-
king op palen geplaatst. Geïnspireerd 
door  de revitalisering van het park re-
noveerden ook de horecagelegenheden 
Café Vertigo, het Blauwe Theehuis en het 
Melkhuis. Het eigentijdse, op miljoenen 
bezoekers per jaar berekende, Vondel-
park  heeft de allure van de oorspron-
kelijke Engelse landschapsstijl weten te 
behouden.
Laten wij er zuinig op zijn.

Jaap Deltenre

foto Hans Illy

Wethouder Paul van Grieken
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Terwijl ik dit stukje schrijf, zie ik het
buiten sneeuwen met dikke vlokken. 

Natuur rukt op tot mijn raam. Geluiden 
van de stad zijn gedempt. 

“Natura artis magistra” Dat is de lijf-
spreuk van ons aller Artis. Eigenlijk zou 
je kunnen zeggen: natuur als leraar. Het 
weerspiegelt een 19e-eeuwse wijze van 
omgang met de natuur. Overigens bedoel 
ik dat zeker niet denigrerend. Natuur is  
dan een toneel waar we naar kijken, van 
kunnen leren en eventueel wetenschappe-
lijke belangstelling voor kunnen hebben, 
maar we maken er zelf geen deel van uit; 
bijna of natuur een voorwerp is, wat je op-
pakt, van alle kanten bekijkt, bewondert 
en dan weer neerlegt.
Met die gedachte zijn in de negentiende 
eeuw ook parken aangelegd: geconstru-
eerde leuke plekjes.
In de visie van nu zijn we veel meer onder-
deel van die natuur. Het één is niet zonder 
het ander. Aanvankelijk  gaf de stad ons 
immers de illusie dat we onze eigen om-
geving schiepen: maakbaarheid, niet al-
leen van de samenleving , maar ook van 
de omgeving.  
De natuur is echter niet zomaar een mooie 
plek voor ons genoegen gemaakt, natuur 
is gewoon overal om je heen. De relatie 
tussen stad en natuur is aan een grondige 
herziening toe. Het is belangrijk om vast te 
stellen dat het daarbij vooral om een bena-
drukking van de interactie gaat en niet om 
een belangenstrijd groen versus economie. 
In de bestaande visie van Oud-Zuid mis ik 
dat nog een beetje.

De Koeienweide was al lange tijd in 
onbruik geraakt. De naam geeft het 

aan: de grond waarop het Vondelpark ont-
stond was tuinders gebied.
In samenwerking met een aantal partijen 
en personen – vooral de namen van ge-
pensioneerd stadsecoloog Martin Mel-
chers en de landschapsarchitect Quirijn 
Verhoog, mogen hier niet ontbreken! –, 
is het idee tot stand gebracht om op deze 
centraal gelegen ruige ruimte, een na-
tuureducatief pad te creëren. Samen met 
het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-
Concertgebouwbuurt werd de Werk-
groep Vondelpark opgericht, bestaande 

uit vrijwilligers, die de opdracht kre-
gen het gebied te ontwikkelen voor 
natuureducatie. 
Uiteindelijk zullen de koeien- en scha-
penweide een onderlinge verbinding 
krijgen, zodat een aaneengesloten na-
tuurkern ontstaat. Slingerend langs af-
wisselende biotopen, laat het pad nu al 
zien wat daar te beleven is.
Enerzijds kan de natuur op de koeien-
weide zijn gang gaan. Het publiek mag 
daar immers niet zomaar binnen. An-
derzijds kan je alleen maar een band 
met de natuur hebben door daarmee 
aan de slag te gaan. Echt contact is: 
met je laarzen in de modder staan, wil-
gen knotten, oevers herinrichten, en ga 
zo maar door. Schrammen op je han-
den en koude neus geven uiteindelijk 
een warm hart aan het park en jezelf.
In die geest is bedacht om IVN-ers 
(kenners van de natuur) samen met bewo-
ners uit de buurt (bij uitstek leken, maar 
via cursussen van o.a. bioloog Michel Ko-
per wat wijzer gemaakt) als gidsen te laten 
optreden voor het pad, dat inmiddels het 
Jan Haakpad heet. 
De gidsen leiden groepen rond: schoolkin-
deren, maar ook volwassenen, die belang-
stelling hebben voor de rol van natuur in 
de stad. 
Over de gehele wereld zie je trouwens deze 
zelfde belangrijke ontwikkeling.

Zo ben ik zelf van buurtbewoner tot
gids gebombardeerd. De eerste groe-

pen die ik mocht rondleiden, waren twee 
brugklassen van het Amsterdams Lyce-
um. Kennelijk was het voor iedereen een 
belevenis. Opwinding over een padje dat 
oog in oog komt met een klas brugpie-
pers…Wie is het meest verrast?
Je kunt je bijna niet voorstellen dat je mid-
den in een grote stad bezig bent, als je 
wordt omringd door meters hoog riet. Re-
ken maar dat die leerlingen goede vragen 
stellen, waar je niet zomaar het antwoord 
op weet!  
Een beetje anders was het om op een kou-
de, regenachtige zondag enkele raadsleden 
rond te leiden. Anderen, die ook zouden 
komen, schrokken kennelijk van zoveel 
heftige natuur en bleven thuis bij de ka-
chel, hoewel ook dan of juist dan natuur 
mooi is. De thuisblijvers krijgen nog wel 
een herkansing
Uit eigen ervaring lijkt me meer contact 

met soortgelijke projecten in het buiten-
land van belang. 

Het sneeuwen is inmiddels gestopt. Overal 
om mij heen maar ook tegen het venster 
ligt nu een dikke laag sneeuw. Natuur rukt 
op tot mijn raam; mijn denkraam.

Pieter Servatius  

Info: Somicha Bouzitoun, coordinator van 
het Milieu & Natuurteam (020-6628237).

Jan Haakpad

Vondelpark wéér in het donker

Vorig jaar kostte het veel moeite om 
de straatverlichting in het Vondel-
park werkend te houden. Vooral de 
belangrijke fi etsverbinding tussen 
Koninginneweg en Kattenlaan had 
daar ernstig onder te lijden. Pas toen 
de donkere maanden voorbij waren, 
werd de verlichting hersteld. 
Intussen is er op die route een 
prachtig asfaltpad aangelegd. Jam-
mer genoeg is men vergeten daar 
straatverlichting aan te leggen. 

Echt waar? Navraag bij de dienst die 
daar over gaat (dIVV) leerde dat het 
stadsdeel vergeten is melding te 
maken van het nieuwe fi etspad. Er 
wordt nu een lichtplan gemaakt en 
dan worden ondergrondse kabels 
gelegd en lichtmasten geplaatst. Het 
kan nog wel enige maanden duren 
voor de verlichting in orde is. Dat is 
dan na de feestelijke heropening.

Werkgroep Verkeer

C.W.F. Haakpad, zijn roepnaam was Charles en geen Jan. (noot: Hans Homburg 25-12-2019)

hanshomburg
Geaccepteerd
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Begroting 2010 in teken van bezuinigingen en 
fusie stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel

Spannend wordt dit voorjaar ook om-
dat de eerste gaatjes van de broek-

riem worden aangehaald. “Het gaat pijn 
doen”, aldus Lieke Thesing, stadsdeel-
wethouder Financiën bij de presentatie 
van de begroting voor 2010. Het nieuwe 
stadsdeel Zuid moet € 25 miljoen bezui-
nigen in vier jaar. Ca. € 5 tot € 7 miljoen 
per jaar. “Aankloppen bij de centrale stad 
kunnen we vergeten, want ook die krijgt 
minder geld.” 
De bezuinigingen zijn structureel. Het 
landelijke Gemeentefonds wordt gekort 
met € 3 miljard. B&W van de centrale stad 
houdt (los van de budgetoverschrijding 

van de Noord/Zuid lijn) rekening met be-
zuinigingen van € 245 tot € 375 miljoen, 
waardoor de stadsdelen samen de ko-
mende jaren ongeveer € 116 miljoen min-
der ontvangen uit het Stadsdeelfonds. In 
totaal zullen de stadsdelen de komende 
jaren zo’n € 175 miljoen inleveren, ver-
wacht Lieke Thesingh.

Veiligheid
Op veiligheid, het sociale vangnet en de 
werkgelegenheid wordt in dit stadsdeel 
niet bezuinigd, maar wel op o.a. straten-
onderhoud en cultureel/sociale activi-
teiten waar – door slimmer organiseren 

–  jaarlijks 9 ton moet worden bespaard. 

Stadsdeel Zuid
Lieke Thesingh: “Er is geen tekort. We we-
ten waar we aan toe zijn.” Ook Zuideram-
stel heeft zijn financiën op orde. Maar 
nieuwe investeringen zijn in de meerja-
renraming over 2011-2014 twijfelachtig. 
De stijgende ambtenarensalarissen en 
de meerkosten van de Noord/Zuid lijn 
zullen hun tol eisen onder de Amster-
dammers, het Rijk gaat in deze crisistijd 
nog meer bezuinigen en ook de fusie 
Oud-Zuid/Zuideramstel zal initiële kos-
ten vergen.

Werkgroepen van beide stadsdelen wer-
ken onder de slogan ‘Schoon door de 
poort’ aan een efficiënte en kostenef-
fectieve samensmelting. Het schrappen 
van arbeidsplaatsen zal vooral  tijdelijke 
medewerkers treffen.

Voorjaar 2010 wordt spannend voor  de Vondelpark- Concertgebouw-
buurt. Woensdag 3 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats, die – wat de  stadsdelen  Oud-Zuid en Zuideramstel betreft – de  
samenstelling bepalen van de uit 29 leden bestaande deelraad van het 
nieuwe, gecombineerde stadsdeel Zuid dat op 3 mei wordt geïnstal-
leerd. Absoluut hoogtepunt wordt de oplevering van het Vondelpark 
dat op 28 februari na jarenlange renovatie in vitale conditie aan alle 
Amsterdammers wordt teruggegeven (zie pag. 6).

De werkgroep Toegankelijk Oud-Zuid 
(WTOZ) ijvert al jaren voor een be-

tere toegankelijkheid van de openbare 
ruimte, van gebouwen, horeca en win-
kels. Onder het motto: dat mensen met 
een functiebeperking zo volwaardig mo-

gelijk moeten kunnen meedoen aan de 
samenleving. In de afgelopen maanden 
zijn er weer twee trofeeën aan de prijzen-
kast toegevoegd: het Zuiderbad (pag. 5) 
en een website.

Donderdag 10 de-
cember is op fees-
telijke wijze de 
website www.toe-
gankelijkoudzuid.nl 
gelanceerd. Net als 
grote broer www.toe-
gankelijkamsterdam.
nl bevat deze website 
informatie over de 
toegankelijkheid van 
gebouwen, maar dan 
specifiek in het stads-
deel Oud-Zuid. WTOZ 
heeft voor elkaar ge-
kregen dat studenten 
van de Hogeschool 
van Amsterdam in 

2008 en 2009 onderzoek deden naar de 
toegankelijkheid van de 1e lijns gezond-
heidszorg in stadsdeel Oud-Zuid. Nieuw 
is dat ook huisartsen, fysiotherapeuten 
en apothekers bij het onderzoek  betrok-
ken zijn.

De resultaten zijn nu, met steun van het 
stadsdeel, op de website van het stads-
deel openbaar gemaakt. Het onderzoek 
had een beperkt bereik, maar de initi-
atiefnemers hopen met deze website 
gebruikers en aanbieders van 1e lijns ge-
zondheidszorg met elkaar in contact te 
brengen. Het gaat dan vooral om die ge-
bruikers die nog niet weten dat – en hoe 
– je een zorgverlener aan de hand van 
toegankelijkheidscriteria kunt kiezen. En 
als het goed is worden ondernemers in 
de zorg die hun praktijk nog niet hebben 
aangepast, door deze website geprikkeld 
om hun praktijk ook toegankelijk(er) te 
maken. 

Oud-Zuid weer een beetje toegankelijker Werkgroep
Toegankelijkheid Oud-Zuid
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werkgroep
WORO

Werkgroep schrikt van bestemmingsplan 
M u s e u m k w a r t i e r  e n  Va l e ri u s b u u r t

Het Museumkwartier en de Valerius-
buurt krijgen een nieuw bestem-

mingsplan. Volgens WORO een over-
bodige beslissing. De fraaie wijken zijn 
immers zo’n honderd jaar geleden al 
volgebouwd. De werkgroep vraagt zich 
daarom af waarom een geheel nieuw be-
stemmingsplan met zoveel ingrijpende 
wijzigingen nodig is. En als het dan toch 
beslist moet, waarom dan niet een be-
stemmingsplan met een conserverend 
karakter in plaats van allerlei nieuwighe-
den zoals flexibele functies?

De werkgroep WoonOmgeving en Ruim-
telijke Ordening (WORO) van het Wijkcen-
trum Vondelpark-Concertgebouwbuurt 
heeft het Voorontwerp bestudeerd en is 
geschrokken van de vele onvolkomenhe-
den. Een bestemmingsplan volgens dit 
voorontwerp zou bijvoorbeeld tot ge-
volg kunnen hebben, dat:
• maatschappelijke instellingen, zoals 

huisartsen, uit het plangebied worden 
verdreven,

• een mega supermarkt kan worden ge-
vestigd in een locatie zoals die van bijv. 
Buurtcentrum Lydia,

• er meer hotels in het plangebied kun-
nen worden gevestigd en veel meer 
horeca op pleinen,

• de woonmogelijkheden verminderen 
omdat allerlei bedrijvigheid voorrang 
krijgt, en 

• enkele etages aan bestaande panden 
worden toegevoegd.

De werkgroep heeft daarom een uitvoe-
rige inspraakreactie aan het stadsdeel-
bestuur gestuurd. U kunt daarvan kennis  
nemen via de website van het wijkcen-
trum (www.wocvondelpark.nl)

Een nieuw bestemmingsplan dat vol-
doende rekening houdt met de belan-
gen van alle bewoners en overige be-

trokkenen, vereist draagvlak onder de 
bewoners. Dit voorontwerp voldoet daar 
absoluut niet aan. Dat blijkt alleen al uit 
de vele honderden inspraakreacties van 
individuele bewoners gericht aan het 
stadsdeelbestuur (zie bijv. hieronder). 

Via de publicaties van het stadsdeel zelf 
(ondermeer de wekelijkse stadsdeel-
krant) en via de media wordt u over de 
voortgang van het bestemmingsplan-in-
ontwikkeling op de hoogte gehouden. 
Uw aanbevelingen en kritiek zijn ook in 
de toekomst van essentieel belang om 
ongewenste ontwikkelingen de kop in te 
drukken. Uiteraard houden wij u ook op 
de hoogte via deze wijkkrant. U kunt via 
ons met het stadsdeel communiceren, 
maar u kunt zich natuurlijk ook recht-
streeks tot het Dagelijks Bestuur van het 
Stadsdeel Oud-Zuid wenden.

Theo Trautwein 
Werkgroep WORO

Ruim duizend bezwaarschriften
De lastminute-actie afgelopen 
december om bezwaren in te 
zamelen tegen het Voorontwerp 
Bestemmingsplan Museum-
kwartier en Valeriusbuurt is een 
groot succes geworden. Samen 
met de Vereniging Veerkracht 
(Hondecoeterstraat) en de be-
woners bij het Spijtellaantje 
zijn we erin geslaagd om 1003 
bezwaarschriften te verzame-
len (976 binnen de deadline, en 
daarna nog eens 27). En dat bin-
nen twee weken, daar had nie-
mand van ons op gerekend! Veel 
dank daarvoor.  
 
Bangarage
Er is ook ander nieuws: project-
ontwikkelaar Verwoert heeft 
ingestemd met het aanstellen 
van een mediator, Cor van Vliet, 
werkzaam bij Mulder Obdam. 
De Vereniging Banomgeving 
heeft bij omwonenden geïnven-

tariseerd welke vorm, volume, 
hoogte van de bouwmassa van 
nieuwbouw voor hen nog ac-
ceptabel zou zijn, en daarover 
bestaat vrijwel consensus. Naar 
verwachting zal de mediation 
voor 1 maart afgerond zijn. Als 
het resultaat bevredigend is, zal 
de Vereniging Banomgeving be-
langhebbenden adviseren daar-
mee in te stemmen. De uitkomst 
van de mediation is trouwens 
niet bindend, de Vereniging zelf 
kan tussentijds uit de mediation 
stappen, en iedere individuele 
belanghebbende behoudt het 
recht om alsnog bezwaar aan te 
tekenen.
We houden u op de hoogte. 
Laatste nieuwtjes vindt u op: 
www.banvloek.nl 
  
Namens Vereniging Banomgeving 

Idi Boudewijn

De drie wijkcentra van Zuid organiseren op 
18 februari een lijsttrekkersdebat 

U bent van harte uitgenodigd
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Vorig jaar september werd het post-
kantoor aan de Gerard Terborgstraat 
door TNT gesloten (zie de Wijkkrant 
van juni en december 2009). Coöpe-
ratieve Woonvereniging ‘Samenwer-
king’ , de eigenaar van het gebouw, 
is inmiddels op zoek naar nieuwe  
huurders. 

Na de sluiting lagen op gezette tijden 
brieven van bewoners in de bus waarin 
zij pleitten voor de vestiging van een 
gezondheidscentrum in het gebouw. Te-
vens werd het vermoeden uitgesproken 
dat ‘Samenwerking’ fi nancieel het onder-
ste uit de kan zou willen hebben. 

260 reacties
De opstellers van de eerste brief ont-
vingen 260 positieve reacties, wat er 
op  duidt dat een groot aantal omwo-
nenden  zich nauw betrokken voelt bij 
het onderwerp. Samengevat menen 
de verschillende briefschrijvers dat de 
coöperatie ‘Samenwerking’ (voor alle 
duidelijkheid geen corporatie!) winst-
maximalisatie nastreeft en dus niet erg 
geïnteresseerd zou zijn in de vestiging 
van een gezondheidscentrum.

In een niet ondertekende brief van 13 
november wordt o.a. gesuggereerd dat 
het bestuur van ‘Samenwerking’  haar 
van oudsher sociale doelstelling t.a.v. 
het voormalig postkantoor los zou wil-
len laten en het pand mogelijk aan een 
supermarkt zou willen  verhuren.  (Het 
is duidelijk dat door de smalle straten in 
de omgeving de logistieke problemen 
in dat hypothetische geval enorm groot 
zouden zijn en het woongenot van de 
omwonenden achteruit zou gaan.)

Buurtvoorzieningen
Het bestuur van ‘Samenwerking’ rea-
geerde op 24 november dat men het 
afgelopen jaar intensief heeft gecommu-
niceerd met het  gezondheidscentrum 
i.o. en de komst van zo een  centrum  zou 
toejuichen. Ik citeer: “Het zou een mooie 
invulling zijn van het oude postkantoor 
in combinatie met voorzieningen in de 
buurt.”   
Struikelblokken waren op dat ogenblik 
de hoge kosten van herinrichting en de 
door de huisartsen voorgestelde huur-
prijs, die lager is dan de door ‘Samen-
werking’ al met 25 procent verlaagde 
huur ten opzichte van de marktprijs. Bo-
vendien hebben de huisartsen c.s. nog 
geen defi nitief plan voor de invulling van 
de ruimte.  Eff ectieve benutting van be-
schikbare ruimte, aantrekkelijkheid voor 

buurt/Samenwerking en fi nanciële  haal-
baarheid spelen daarbij een belangrijke 
rol. 

Volgens een nu wel ondertekende nieu-
we circulaire van  bewoners d.d. 8 de-
cember zouden vier huisartsen en apo-
theek Oud-Zuid  met elkaar wel degelijk 
het bedrag kunnen opbrengen dat ‘Sa-
menwerking’ wil ontvangen. ‘Samenwer-
king’ zou echter in een schrijven van 25 
november aan de vier artsen hebben la-
ten weten dat hun gezondheidscentrum 
vrijwel zeker niet door kan gaan.  

Navraag bij de apotheek Oud-Zuid en 
leden van de ledenraad van ‘Samenwer-
king’ leert echter dat er wel wordt onder-
handeld door  het bestuur van de coö-
peratie en de belangstellenden voor de 
vestiging van een gezondheidscentrum.  
Paul Verheij, voorzitter van het bestuur 
van ‘Samenwerking’ deelde mij desge-
vraagd mede dat er meer gegadigden 
uit de gezondheidszorg belangstelling 
hebben voor het gebouw, dat met deze 
mensen besprekingen gaande zijn en dat 
de oorspronkelijke groep huisartsen c.s. 
zich daarbij kan aansluiten.   
Velen in de buurt wachten intussen in-
spanning af hoe de onderhandelingen 
verlopen en wat de uitkomst zal zijn.
                                                    

Postkantoor weg

WAT NU?

1 Hebt u recht op respijtzorg?
Voor mantelzorgers met toezicht-

houdende taken is er soms recht op res-
pijtzorg in de thuissituatie. Dat betekent 
dat de mantelzorg voor 4 uur per week 
van u wordt overgenomen en u even 
tijd voor uzelf hebt. Dit geldt voor man-
telzorgers die zorgen voor mensen met 
een matige of ernstige beperking. Deze 
respijtzorg thuis is bijvoorbeeld geschikt 
voor mantelzorgers van mensen die niet 
naar een dagopvang kunnen. Informeer 
bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg); telefoon: 0900-1404.

2 Mantelzorglijn 0900-2020496
Een landelijke telefonische hulplijn 

voor mantelzorgers. Elke werkdag tussen 
9.00 en 16.00 uur.

Informatie op vele terreinen,  ook op ju-
ridisch gebied. Verder kunt u advies en 
emotionele ondersteuning krijgen. De 
landelijke Mantelzorglijn verwijst zono-
dig  naar de regionale steunpunten voor 
mantelzorg.

3 Top-10 vragen bij de Mantelzorglijn
1.  Ik zorg voor iemand, dit kost 

zoveel tijd dat ik niet kan werken. Ik 
heb sollicitatieplicht, wat kan ik doen 
om niet te hoeven solliciteren. 

2. Ik zorg voor iemand. Ik merk dat ik 
veel onkosten maak. Hoe ga ik hiermee 
om?
3. Ik wacht al tijden op een WVG-
voorziening. Wat kan ik doen om de 
procedure te versnellen?
4. Degene voor wie ik zorg staat op een 
wachtlijst (thuiszorg, verzorgings- of 

verpleeghuis). Kan ik iets doen om dit te 
versnellen?
5. Hoe is het Persoonsgebonden Bud-
get (PGB) te benutten om de mantelzor-
ger te ontlasten?
6. Wat zijn de mogelijkheden van 
het zorgverlof en de wet op de 
loopbaanonderbreking?
7. Waar kan ik terecht voor directe emo-
tionele ondersteuning?
8. Hoe ga ik om met het ziektebeeld 
van degene voor wie ik zorg?
9. Ik dreig overbelast te raken. Wat kan 
ik doen?
10. Ik wil graag praktische ondersteu-
ning in de verzorging. Waar kan ik 
terecht?

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het 

loket Zorg en Samenleven.

Van ma t/m do.dag van 9.00-14.00 uur 

J.M.Coenenstraat 4 of bellen (tel. 5708111).

Vragen over mantelzorg
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Kunstliefhebbers zijn uitstel heropening Stedelijk beu
Sms-actie DOE IETS!

Kunstliefhebbers hebben een ‘vrien-
delijke machtsgreep’ gepleegd bij 

het Stedelijk Museum. Initiatiefnemer 
Otto Nan ging tot actie over omdat hij 
sluiting van het Stedelijk niet langer ac-
cepteert. Heropening van het Stedelijk – 
gesloten sinds 2003 – zou niet vóór 2011  
plaatsvinden. De  actie  begon met de 
lancering van een pijl op het bouwterrein 
van het Stedelijk Museum aan de Paulus 
Potterstraat. De pijl is geïnspireerd op 
het kunstwerk ‘Statement’ van Sigurdur 
Gudmundsson uit 1977, dat onderdeel is 
van de collectie van Het Stedelijk. 
Nan: “De pijl speelt in de huidige commu-
nicatie van Het Stedelijk een grote rol. Hij 
wijst naar de plekken in de stad waar ac-
tiviteiten van het Stedelijk plaatsvinden. 
Maar het probleem is dat niemand daar 
ook maar iets van merkt. Het Stedelijk is 
als een comapatiënt. Dat is voor mij de 
reden een enorme pijl in de tuin van het 
Stedelijk Museum te plaatsen. Want daar 

moet het gebeuren.” Ondanks de scepsis 
trokken de gespreide exposities vorig 
jaar meer dan 230.000 belangstellenden.

Sms-actie 
Een sms-actie waarbij 6500 kunstliefheb-
bers een sms-je stuurden naar nummer 
4422 met de tekst: DOE IETS leverde een 
kleine tienduizend euro op. Dat geld is 
overgemaakt aan de nieuwe directeur 
Ann Goldstein, die  Otto Nan spontaan 
uitnodigde voor een gesprek waarvoor 
ook wethouder Carolien Gehrels (Cul-
tuur) is uitgenodigd. Toch zal de actie 
verharden als het museum en de ge-
meente zich opnieuw verschuilen achter 
vage teksten over de verbouwing van 
het museum.  Nan : “Als degenen aan wie 
deze oproep is gedaan geen gehoor ge-
ven, zal ik niet schromen om alles wat ik 
kan organiseren daadwerkelijk in te zet-
ten. Het Stedelijk Museum is veel meer 
dan een gebouw of een museum. Het 

Stedelijk Museum is een state of mind. 
Die state of mind moet blijvend zichtbaar 
zijn in Amsterdam. Niet in 2011, maar nu. 
Die plicht heeft Het Stedelijk.”

De Vrienden van het Stedelijk 
dragen dit pijltje op hun revers

Als jonge hond van zes maanden slaagde 
ik voor het puppyexamen. Met lof, al zeg 
ik het zelf. Mijn trotse baas lijstte het di-
ploma in en hing het aan de muur boven 
mijn mand.
Toen ik anderhalf jaar was, slaagde ik met 
fraaie cijfers voor de gehoorzaamheidscur-
sus. De oorkonde werd naast het puppydi-
ploma aan de muur gespijkerd.
Ik vertel dit niet om op te scheppen, maar 
omdat ik vind dat in de huidige kennis-
maatschappij diploma’s op zijn minst een 
controlemiddel zijn op deskundigheid, 
ervaring en vakman/vrouwschap. Met het 
toenemend aantal hoogopgeleiden in onze 
moderne technologische maatschappij 
zou je denken dat de besluitvorming over 
en uitvoering van gecompliceerde (bouw)
projecten sneller, effi  ciënter, vakkundiger, 
deskundiger en kostenbewuster geschie-
den dan ooit, maar niets is minder waar. 
Vooral in en rondom Amsterdam worden 
bij grote, prestigieuze nieuwbouwprojec-
ten fouten op fouten gestapeld, in plaats 
van stenen op stenen, wordt de oplevering 
met maanden tot jaren vertraagd en wor-
den de kostenbegrotingen met miljarden 

euro’s overschreden.
In alle gevallen winnen 
ijdelheid en grootheids-
waan het van deskundig-
heid en verantwoorde-
lijkheid. En doen stomme 
fouten twijfelen aan het 
vakmanschap van beslis-
sers en leidinggevenden.
De bouw van de tweede 
Coentunnel is met min-
stens een half jaar ver-
traagd omdat de inmiddels geproduceerde 
tunnelsegmenten niet blijken te passen. 
De opleveringsdatum van het te renoveren 
Stedelijk Museum is opnieuw uitgesteld 
omdat de constructieberekeningen van 
de voorgevel niet klopten, de nieuwbouw 
van het Rijksmuseum stagneert mede door 
megalomane ambities van de directie ver-
sus eerlijke behoudzucht van vele Amster-
dammers en wat te zeggen van het drama 
Noord/Zuidlijn. 

Amateurisme, ijdelheid, ondeskundigheid 
en politieke afzijdigheid zijn de oorzaken,  
aldus de raadscommissie-Limmen over 
de schande van Amsterdam. De commis-
sie stelt vast dat Amsterdam zijn deskun-

digheid op het gebied van 
mega-projecten heeft  ver-
kwanseld aan particuliere 
aannemers en adviesbu-
reaus die vervolgens de ge-
meente stelselmatig pootje 
hebben gelicht.

Niemand heeft  politieke 
beslissers en uitvoerders 
van het grootste infra-
structurele project in Am-

sterdam ooit naar hun diploma’s gevraagd. 
Het had veel ellende voorkomen. Stel dat 
de gemeenteraad in 2002 zou hebben ge-
weten dat de destijds verantwoordelijke 
wethouder Geert Dales slechts beschikte 
over een rijbewijs en het middenstands-
diploma, dan was de Noord/Zuidlijn er 
nooit gekomen. Daarom stel ik voor om de 
stembiljetten van de kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 
te voorzien van hun diploma’s.  Zonder di-
ploma geen stem, is mijn stemadvies. Kun-
nen de gekozen politici worden afgerekend 
op hun falen. 
Hoort u het eens van een gediplomeerde.

Th omasz

S t e m a d v i e s Vondeling
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Rijwielzaken in de Vondel

H&H Rijwielservice – Amstelveenseweg 144
Sinds: 1990
Assortiment: H&H, BSP, Pointer fietsen; fietsaccessoires, regenkleding
Reparatie, verkoop tweedehands fietsen/inruil
Toekomst: veel reparaties (in één dag klaar), voorlopig geen problemen
Openingstijden: di t/m vrij 9.00-17.45, za 10.00-17.00

Emma Rijwielhandel – Emmastraat 31
Sinds: 1937; huidige eigenaar sinds 1976
Assortiment: Batavus, Sparta, Pointer fietse
Reparatie, verkoop tweedehands fietsen/in
Toekomst: veel reparaties, geen last van rec
Openingstijden: ma 13.00-18.30, di, do, vrij  

Jan van Wijk Fietsen B.V.  – Willemsparkweg 181
Sinds: 1950; huidige eigenaar sinds 1973
Assortiment: Batavus, Gazelle, Track, Brompton vouwfietsen; fietsaccessoires, 
regenkleding, wielerkleding
Reparatie
Toekomst: veel reparaties, goede verkoop
Openingstijden: ma, di, do, vrij  8.30-18.00, za 9.00-17.00 (woe gesl)
info@janvanwijkfietsen.nl  |  www.janvanwijkfietsen.nl

God gaf mij
twee benen om te lopen
maar ik vond het 
verstandiger
een fiets erbij te kopen.
 

Toon Hermans
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n; fietsaccessoires
nruil, verhuur
cessie

8.30-18.30, za 10.00-17.00 (wo gesl)

BVD Tweewielers – J.M. Coenenstraat 1
Sinds: 1937; huidige eigenaar sinds 1999
Assortiment: BSP, Batavus, Gazelle, Sparta fietsen; fietsaccessoires, regenkleding
Reparatie, verkoop tweedehands fietsen/inruil, verhuur, stalling (ca. 600 fietsen)
Toekomst: iets minder verkoop, iets meer reparaties
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-18.00, za 9.00-17.00
www.bvdtweewielers.nl

Ciclo Rijwielhandel – Ruysdaelstraat 35
Sinds: 1925; huidige eigenaar sinds 1997
Assortiment: Vooral tweedehands fietsen/inruil (85 %), nieuwe fietsen op bestelling
Reparatie, verhuur, stalling (60 fietsen, 20 motor/bromfietsen)
Toekomst: gaat goed, veel reparaties, veel vraag naar gebruikte fietsen 
Openingstijden: di t/m vrij 9.00-18.00, za 10.00-17.00 (ma gesl)

Er bestaat een groot aantal versjes 
en liedjes over de fiets en fietsen, 

want er wordt in Nederland heel 
wat afgefietst. Gelukkig maar: geen 
herrie, geen uitlaatgassen, geen files. 
Vijf  fietsenwinkels in onze buurt 
bieden een keur aan nieuwe en 
gebruikte fietsen aan, ze kunnen het 
aardig bolwerken door verkoop en 
veel reparaties. 
Dus gezond eropuit, en ja het wordt 
heus wel weer eens voorjaar.  

DB
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Lopende zaken
Stoepfi etsen
In de stadsdeelraad zijn vragen gesteld 
over stoepfi etsen; het euvel waaraan 
vrijwel iedereen die fi etst zich nu en 
dan schuldig maakt en waaraan vrijwel 
iedereen die te voet is zich ergert. 
Treedt de politie daar eigenlijk wel 
tegen op? Wethouder Van Grieken ant-
woordde op 16 november dat er in de 
Beethovenstraat, op het Olympiaplein 
en de Marathonweg actief wordt 
gehandhaafd. Er heeft daar zelfs een 
spandoek boven de straat gehangen 
met de tekst ‘Fietsen op de stoep wordt 
beboet’. Maar in De Pijp wordt niet 
actief tegen stoepfi etsen opgetreden. 
En over onze buurt geen woord. Wel 
laat de wethouder weten dat de politie 
zelf bepaalt waar handhaving nodig is. 
Dat u het weet. U kunt natuurlijk zelf 
een steentje bijdragen door gewoon 
niet meer op de stoep te fi etsen, of al-
leen als u zeker weet dat u niemand tot 
ergernis bent.

Van Baerlestraat-Nic. Maesstraat
Volgens bewoners deugt de inrichting 
van de Van Baerlestraat ter hoogte van 
de Nic. Maesstraat niet. Het gaat met 
name om de manier waarop voetgan-
gers en fi etsers daar de Van Baerlestraat 
moeten oversteken.  Ze weten zich in 

hun klagen gesteund door o.a. de Fiet-
sersbond, de werkgroep Verkeer en de 
Werkgroep Toegankelijkheid Oud-Zuid 
van het wijkcentrum. Het gaat dan ook 
om een gevaarlijke situatie, waar elke 
dag vele honderden, waaronder school-
kinderen, hun leven niet zeker zijn. 
De buurtbewoners hebben een ver-
keersschouw georganiseerd, handte-
keningen opgehaald en een brief ge-
schreven aan wethouder Van Grieken. 
Het mooiste is dat ze zelf met een plan 
komen voor een veel veiliger oversteek. 

Kruising Obrechtstraat-Joh.Verhulststraat

‘Zacht’ Amsterdam BOEKEN

De Zachte Atlas van Amsterdam 
biedt een andere manier om de 

omgeving te beleven door op platte-
gronden vast te leggen wat je weet en 
ziet. Deze plattegronden zijn niet alleen 
een verslag van wat er is, maar laten ook 
de subjectieve ervaringen en verwach-
tingen zien van de gebruikers van de 
stad (zie afbeelding). 
De beeldend kunstenaar Jan Rothuizen 
omschrijft zijn tekeningen zelf als ge-
schreven plattegronden of getekende 
reportages. Het boek bevat ruim veertig 
van zulke plattegrondtekeningen in acht 
delen met namen als Gebruiksartikelen 
(o.a. familiewoning, drugsverstrekkings-
balie),  Ogenschijnlijk (o.a. Zuidas Torens) 
of Vindingrijk (o.a. Vondelpark). En naast 

informatie biedt het teksten vanuit  
zijn eigen kijk op buurt of straat. Bij de 
Zuidas: “Dit ABN gebouw is niet bang om 
instabiel te lijken, de gevels hellen naar 
voren alsof het ijsschotsen zijn. Omval-
len, crisis? Daar doen ze hier niet aan.” 
In het Vondelpark bij het pierenbadje: 
“verboden voor oudere mannen”,  bij het 
Kattelaantje: “meer een hondenlaantje’” 
In een wandeling met Job Cohen heet 
Grand Café De Jaren “het beste zwembad 
zonder water”. En nog vele originele te-
keningen en teksten. 
Voor de honderd overvolle pagina’s is 
een scherp oog of goede bril onontbeer-
lijk, maar dan valt er ook veel te genieten.

                                                                                                                              DB

Jan Rothuizen
De Zachte Atlas van Amsterdam
Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2010 (3e dr)
ISBN 978-90-468-0689-0
Prijs € 18,50

Robert Hersée en Carolien Kernkamp 
uit de Willemsparkbuurt hebben on-
der de noemer ‘Willemspark 2020’ 
een initiatief ontwikkeld ter promo-
tie van groene daken en gevels in de 
wijk. Via een website (blog) willen zij in 
contact komen met buurtbewoners die 
in de markt zijn voor een gezamenlijk 
vergroeningsproject waarbij optimaal 
wordt geprofi teerd van subsidies, fi -
nancieringen en kortingen.

Zie: www.willemspark2020.ning.com

werkgroep 
Verkeer

Stoepfi etsen op de Koninginneweg

Zoals men het zich in Rotterdam voorstelt

Groene daken in 
Willemspark
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werkgroep
Bouwoverlast

Werkgroep boekt succes
Stadsdeel belooft strenger toezicht op bouwoverlast

In de wijkkrant van december schre-
ven wij hoe onze pogingen de bouw-
overlast in onze wijk te verminderen 
uiteindelijk strandde op de onwil van 
aannemers/vergunninghouders en op 
de  gebrekkige interne communicatie 
van ambtenaren van het stadsdeel. 
Tijdens een pittig gesprek met amb-
tenaren belast met de handhaving 
van voorschriften op het gebied van 
bouwoverlast, heeft het stadsdeel 
ons toegezegd in een vervolgproject 
alles op alles te zetten om bouwover-
last zo veel mogelijk te beperken. 

Marjolein van der Vlugt, hoofd Handha-
ving Bouwen & Wonen, schreef vervol-
gens een nieuw plan dat op 14 december, 
na enkele wijzigingen in samenspraak 
met mevrouw van der Vlugt, door de 
werkgroep is aangenomen.  Kern van dit 
plan is opnieuw om omwonenden van 
bouwprojecten snel en volledig te infor-
meren en om aan te geven hoe en bij wie 
zij klachten kunnen indienen. 
Om te voorkomen dat aannemers/ver-
gunninghouders hun informatieplicht 
verzaken, zal bij het verstrekken van een 
vergunning  expliciet onderstaande voor-
waarde worden gesteld: 

“De vergunninghouder is verantwoordelijk 
voor het informeren van de direct omwo-
nenden/gebruikers voordat de keten, con-
tainers, kranen en dergelijke objecten in de 
openbare ruimte worden geplaatst. In de 
informatie naar de omwonenden/gebrui-
kers moet worden aangegeven waaruit de 
werkzaamheden bestaan , waar ze zullen 
plaats vinden, de duur van de werkzaam-
heden en de voortgang daarvan. Tevens 
dient er een contactpersoon te worden 
aangegeven met adres, telefoonnummer 
en de tijden waarop hij/zij bereikbaar is , die  
vragen van direct omwonenden/gebruikers 
kan beantwoorden.“   

Besloten is de informatie aan omwo-
nenden te laten ingaan vlak voordat de 
werkzaamheden daadwerkelijk begin-
nen. (Overigens is het voor direct be-
langhebbenden, los van de mogelijke 
bouwoverlast, mogelijk om binnen een 
bepaalde termijn bezwaar te maken te-

gen een vergunning nadat dit door het 
stadsdeel bekend is gemaakt o.a via  de 
stadsdeelkrant).
Op het moment dat de werkzaamheden 
daadwerkelijk beginnen, moet bekend 
zijn wie de (hoofd) aannemer is en hoe 
deze is te bereiken. 

Website
Om de aannemer/vergunninghouder 
een handje te helpen bij zijn informatie-
plicht staan op de website van het stads-
deel voorbeelden van informatiebrieven 
die gratis zijn te downloaden: www.oud-
zuid.amsterdam.nl . 
Op de internetsite van het stadsdeel 
wordt tevens een pagina ingericht met 
informatie over het begrip  bouwover-
last, de bestaande regels, de contactge-
gevens van handhavende instanties en 
de wijze waarop klachten kunnen wor-
den ingediend.  
Ook wordt op deze site, vanaf het mo-
ment dat de aanvangsdatum van werk-
zaamheden bij het stadsdeel bekend is, 
de contactgegevens van het bouwwerk 
vermeld. 
Tevens wordt de informatie over vergun-
ningen naar de politie toe sterk verbe-
terd. Het project zal in de proefperiode 
2010 worden uitgebreid tot het gehele 
stadsdeel Oud-Zuid. De evaluatie van 
het resultaat van deze  strengere aan-
pak beperkt zich echter tot het oude 
proefgebied dat begrensd wordt door 
De Lairessestraat, Amstelveenseweg, het 

Vondelpark en de Van Baerlestraat. Ver-
antwoordelijk voor het gehele project 
is het hoofd Handhaving Bouwen & Wo-
nen, Marjolein van der Vlugt.
De werkgroep Bouwoverlast zal gedu-
rende de gehele periode nagaan of alle 
door het stadsdeel voorgenomen maat-
regelen daadwerkelijk plaatsvinden, in 
hoeverre aannemers/vergunninghouders 
zich houden aan hun informatieplicht en 
hoe er wordt omgegaan met klachten 
van omwonenden. De werkgroep fun-
geert als klankbord van de projectleider 
en speelt een actieve rol bij het enquête-
ren van omwonenden.   

Vastgesteld kan worden dat functie en 
taak van de werkgroep veranderd zijn. 
Waren wij eerst een initiërende en pro-
testerende groep die aandrong op ac-
tieve medewerking van het stadsdeel; 
nu het stadsdeel na deze protestfase van 
plan is het probleem stevig aan te pak-
ken, krijgen wij een meer aanmoedigen-
de en controlerende functie.
Als dit er toe zal leiden dat de overlastkoe 
nu echt bij de hoorns wordt gevat, dan 
zijn we daar alleen maar blij mee. 
Nog net voor de fusie tussen Oud-Zuid 
en Zuideramstel kan ons stadsdeel nog 
één keer laten zien dat er met Oud-Zuid 
niet te spotten valt. 

Namens de werkgroep Bouwoverlast, 
Hans Beerends  

Koninginneweg een jaar geleden
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Vies?
Als bewoner van de Cornelis Kruseman-
straat/De Lairessestraat, vind ik het stuk 
‘Vies’ van de werkgroep Verkeer over 
de Willemsparkweg/Koninginneweg na-
ief. Wanneer gaan Oud-Zuid en stads-
deel Oud-Zuid geïntegreerd nadenken? 
Stadsdeel West heeft wel de Overtoom 
aangepast om het de bussen moeilijk 
tot onmogelijk te maken. Nu hebben 
wij in Oud-Zuid van alle busverkeer en 
ook ambulances last omdat die over de 
De Lairessestraat rijden. Vanwege de 
behoefte aan een ‘snelweg’ kan van de 
De Lairessestraat/Krusemanstraat geen 

mooie avenue worden gemaakt. Als de 
Koninginneweg wordt ‘doorgeknipt’ 
wordt nog meer verkeer op deze weg 
verwacht.
1. Ik ben een voorstander van spreiding 
van het verkeer, maar wel minder ver-
keer dat doorstroomt.
2. Ik wil dat onze stad bereikbaar blijft, 
maar niet ten koste van mijn leefgenot 
en dat van mijn buren – inclusief bewo-
ners van de Koninginneweg. 
Ik blijf vechten voor een rustige straat, 
maar pleit ervoor dat andere straten en 
stadsdelen hun deel van het verkeer 
nemen.

3. Het fijnstof komt van stilstaand ver-
keer. De problemen bij de Zeilstraat en 
de van Baerlestraat, die te vaak vol zijn, 
worden hierdoor niet opgelost.
4. De laatste tijd is het weer raak op de 
De Lairessestraat. Wat is erger: zwaarge-
wonde of dode mensen (voornamelijk 
schoolkinderen) of fijnstof? 
Een vraag: als men over verkeer in de 
Koninginneweg gaat denken, denk dan 
ook na over de rest van het stadsdeel en 
niet alleen over ‘voor mijn deur’.

John N.M. Moore

De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te redige-
ren/bekorten en/of te weigeren.Lezers schrijven 

In deze rubriek worden alleen brie-
ven gepubliceerd met uitdrukkelijke 
toestemming van de  schrijver.

De media hadden het alleen maar 
over ‘Global Warming’ en toen in-

eens – was het winter. Echt winter met 
echte sneeuw, prachtig, de stille en de 
witte  verlaten straten en parken. De fo-
to’s verschenen de volgende dag al in de 
krant en de volgende en daaropvolgen-
de dag, wekenlang zagen we prachtige 
foto’s van romantische stads- en platte-
lands sneeuwlandschappen met spelen-
de kinderen en dartelende honden. 

Maar dat was de ene kant van het ver-
haal. De maagdelijkheid duurde niet lang 
en er verschenen voetstappen en ban-
densporen. Binnen een dag was het een 
haveloze bende, een onbestemde ossen-
staartsoep en toen het daarna weer ging 
vriezen werd het een spekgladde ijsbaan. 
Maar wij, de burgers vervolgden gelaten 
(nou ja niet allen) onze weg, schuifelend 
en tastend, slippend en glibbberend, 
met vallen en opstaan. Intussen werd er 
op grote schaal aangepast schoeisel ge-
kocht, werden oude sneeuwschoenen 
uit de kast gehaald, ijzertjes onder de 
schoenen gedaan, nog weer anderen 
spietsten met hun hoge hakken door de 
sneeuw en soms, soms  was er iemand 
die zijn stoep schoonmaakte. 

Met grote verbazing heb ik vier weken 
in spanning uitgekeken naar het mo-
ment waarop men collectief aan de slag 
zou gaan, of het een topic in de kranten, 
de radio, of de tv zou worden. Maar dat 
gebeurde niet. Vorige week was het pas 

eindelijk zover. De 
overheid had bezui-
nigd, de burgers leken 
niet meer te weten hoe 
het hoorde, en ja, dus 
zaten we in de troep. 
En wiens verantwoor-
delijkheid was het ei-
genlijk die besneeuw-
de stoep voor je huis? 

Ik meen me te herinneren dat het een  
APV was. Algemene Politie Verordening. 
Als kind in een dorp wist je niet beter. Zo-
dra het ging sneeuwen veegde iedereen 
zijn stoep, vooral ook kinderen. Je vond 
het nog leuk ook. Dat leek lang geleden. 
De afgelopen weken voelde geen burger, 
geen café, geen winkel, geen restaurant, 
geen kantoor of hotel zich geroepen om 
zijn eigen stoep schoon te maken of zout 
of zand te strooien. 

In andere landen is het nog steeds een 
verplichting, in Duitsland moeten de 
stoepen al om 7 uur sneeuw/- ijsvrij zijn.   
In Zweden word je ook als particulier 
aansprakelijk gehouden voor ongeluk-
ken op een ongeveegde stoep. Maar wij 
doen er niets aan. Het was niet eens een 
onderwerp in de media. 

En toen was het zover, de overlast werd 
een item op Radio 1. Was het nu wel of 
niet verplicht? Op de radio werd het uit-
gezocht. In ‘86 hebben wij deze burger-
plicht onder druk van de Europese 

gemeenschap afgeschaft. Men vond dat 
je een burger niet kon dwingen. Maar in 
Duitsland en Zweden trekken ze zich 
daar kennelijk niets van aan en blijft het 
een collectieve verplichting. Maar wij 
stonden kennelijk te trappelen om het 
artikel af te schaffen en dus steekt geen 
mens zijn hand meer uit. 

Een paar dagen geleden hoorde ik de 
horeca klagen over teruglopende omzet 
en interesse voor Amsterdam als stad. 
Ik kan het me voorstellen. De afgelopen 
weken waren de slechtste reclame voor 
de stad die ik mij kon voorstellen. City 
marketing? Kennelijk moet aan een hele 
generatie het estafettestokje (inclusief 
onderhavige spelregels) worden aange-
reikt. (Amsterdam bevestigde andermaal 
dat ze een a-sociale stad is geworden.) 

Amsterdammers wat nu? Dit jaar was een 
slippertje, volgend jaar beter! 

Tineke Posthumus

City marketing en burgerzin

Foto: W
alter van Lotringen

Burgerplicht
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Demografie van buurtgenoten en overige Amsterdammers
Bij de samensmelting van de stadsdelen 
op 3 mei rijst de vraag wat de overeen-
komsten en verschillen zijn van de Am-
sterdammers. Hans Illy dook in de O&S 
tellingen van 1 januari 2009 en vatte ze in  
grafieken samen.

Waar komen onze stadgenoten 
vandaan?

En hoe ziet dat eruit voor Oud-Zuid?

Zoals bekend wil iedereen wel graag 
in Oud-Zuid wonen. Dan zou dat 

voornamelijk voor het oudere deel van 
de bevolking gelden. Nee dus!

In de hele stad zijn 84.170 ouderen van 
65 jaar of ouder. Dat is 11,13% van alle 
Amsterdammers. Voor Oud-Zuid is dat 
percentage 10,6%. Waar zijn die ouderen 
dan allemaal gebleven? In Zuideramstel: 
19,95%! 
Zie de grafiek op pag. 18.

  

Toelichting

Wie zijn ‘westerse allochtonen’?
Iemand uit landen in Europa (exclusief 
Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, In-
donesië of Japan. Op grond van hun so-
ciaal-economische en sociaal-culturele 
positie worden allochtonen uit Indone-
sië en Japan tot westerse allochtonen 
gerekend. Het gaat vooral om mensen 
die in het voormalig Nederlands Indië 
zijn geboren.

Wie zijn ‘niet-westerse allochtonen’? 
Mensen met als herkomst één van de 
landen in Afrika, Latijns Amerika en Azië 
(behalve Indonesië en Japan) of Turkije.

Opmerkelijk: westerse allochtonen maken één 
vijfde deel uit  van de totale bevolking van Oud-Zuid.

Waar komen 
wij het liefst ter 
wereld?

En waar wil 
je vooral niet 
wonen?

Waar zijn 
de meeste 
vrouwen?

  mannen vrouwen
Oude Pijp 50.82% 49.18%
Stadionbuurt 50.47% 49.53%
Willemsparkbuurt 49.43% 50.57%
Schinkelbuurt 48.51% 51.49%
Nieuwe Pijp 48.33% 51.67%
Diamantbuurt 48.11% 51.89%
Museumkwartier 47.65% 52.35%
Apollobuurt 47.38% 52.62%
Hoofddorpplein 46.10% 53.90%

Waar moet ik zijn?

Klaarblijkelijk is het ruim twee keer zo leuk 
in de Diamantbuurt als op Duivelseiland.

Kennelijk is het dus in de Stadionbuurt 
nóg  leuker!

Uit welke buurt 
verhuist men 

het vaakst naar 
elders ?

Duivelseiland  11.88%
Stadionbuurt  11.02%
Apollobuurt  9.21%
Schinkelbuurt  9.20%
Hoofddorppleinbuurt 8.98%
Willemspark  8.54%
Oude Pijp  8,39%
Museumkwartier  8,18%
Nieuwe Pijp  7,03%
Diamantbuurt  5,42%

Waar wil men 
juist graag gaan 
wonen ?

Stadionbuurt  15.51%
Duivelseiland  12.21%
Oude Pijp  9.47%
Apollobuurt  9.44%
Museumkwartier  9.11%
Schinkelbuurt  8.61%
Nieuwe Pijp  8.42%
Willemspark  7.95%
Hoofddorppleinbuurt 7.77%
Diamantbuurt  4.47%

lees verder op pag. 18
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‘’Mevrouw, u bent zeker jarig vandaag.’’
‘’Nee, hoezo ?’’
‘’Nou ik heb hier een pakje voor u. Misschien 
een stille minnaar ?’’
‘’Ik verwacht helemaal geen pakje. Wat zit 
erin?’’
‘’Ja, mevrouw, dat weet ik natuurlijk niet. Zal 
wel een leuk cadeau zijn. Alleen wil ik graag  
0,19 euro van u hebben. Dat zijn de zegelkos-
ten. Niet veel voor zo’n cadeau, hé ?’’
‘’Nou, negentien cent heb ik nog wel in mijn 
portemonnaie’’.
‘’Nee, mevrouw, wij mogen geen geld aan-
nemen. Maar u kunt wel pinnen. Ik heb hier 
een apparaatje. Daar hoeft  u alleen maar uw 
pinkaart doorheen te halen.’’

‘’Belachelijk, pinnen voor negentien cent. Nou 
ja, vooruit dan maar.’’
‘’Als u nou uw code intoetst. Ik kijk niet, ik 
draai me om.’’
Een kwartier later is de hele bankrekening 
leeggehaald.

Een vergelijkbare truc wordt toegepast door 
iemand met een Nuon jack aan. 
‘’Mevrouw ik heb goed nieuws. U hebt teveel 
betaald voor gas en licht. U krijgt 175 euro 
terug. Als u in dit apparaat uw kaart doorhaalt 
en uw code intoetst, wordt het bedrag deze 
week nog op dezelfde rekening overgemaakt.’’ 

HI

Komt een man aan de deur...

Van de Oud-Zuiders is 15% bipatride. 
Dat zijn mensen met een meervoudige 
nationaliteit. Meestal met meer dan één 
paspoort. 15% van alle Amsterdammers 
zijn bipatriden; voornamelijk zijn dit 
mensen met ook een Turks of een Marok-
kaans paspoort. Maar in Oud Zuid wonen 
zo weinig Turken en Marokkanen en toch 
is 15% van alle Oud-Zuiders bipatride. 
Dat komt omdat er in Oud-Zuid een aan-
zienlijke toevloed is (was) van  ’expats’ uit 
Groot-Brittannië, de VS en Duitsland.

Hans Illy

Waar wonen 
de meeste 
ouderen?

Waar komen 
onze buren 
vandaan?

Spanje  389 0.51%
Turkije  417 0.55%
Italië  507 0.67%
Frankrijk  649 0.85%
Duitsland 784 1.03%
VS  952 1.25%
Groot-Brittannië 1401 1.84%
Nederland 65567 86.03%

Enkele jaren geleden hebben buurt-
bewoners, in overleg met het stads-

deel, besloten om de plantsoenen aan 
het Johannes Vermeerplein te 
beplanten. Oud-Zuid  leverde 
de omheining, rozenstruiken 
en lavendel en wij zouden voor 
het onderhoud zorgen. De ver-
dere invulling was ook aan ons. 
In twee jaar tijd groeide er een 
groot assortiment van bloei-
ende planten. We waren vaak 
verrast hoe goed alles aansloeg 
– met name in het afgelopen jaar 
met veel nieuwe rozen, pioenen 
en papavers.

Kort na de zomer, in oktober, 
werd een grondwaterpomp ge-
slagen: aanmoedigingsprijs van 

het stadsdeel. Tot dan hadden wij, wan-
neer het nodig was, water gehaald bij 
bewoners in de straat en met emmers 

gesjouwd. Nu is het water direct bij de 
hand. Dat was een mooi gebaar van het 
wijkcentrum en wij hadden het daarbij 
gelaten als we niet op een buurtvergade-
ring hadden gehoord dat er nog geld zat 

in een subsidiepotje dat is 
bestemd voor ondersteu-
ning van vrijwilligersacti-
viteiten. Daarmee zouden 
we het ontwerp van de 
tuinen kunnen vervolma-
ken. Na enige aarzeling, en 
aangemoedigd door een 
buurvrouw hebben we de 
aanvraag ingediend. En op 
een grijze dag kwam het 
antwoord dat aan ons ver-
zoek wordt voldaan – een 
cadeau voor ons allemaal: 
bloeiende tuinen. 

Jack Ben-Levi

Cadeautje voor tuinvrijwilligers

Het bloeiende Joh. Vermeerplantsoen
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Woonspreekuren
Voor allerhande advies 

over huren en wonen

Woonspreekuur Cascade
Buurtcentrum Cascade, Eerste 
Schinkelstraat 40, telefonisch 
contact via huurteam Zuid
Maandagavond: 19.00 – 20.00 uur

Woonspreekuur De Pijp
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard 
Dou straat 133, tel 020 – 6645383
Donderdagavond: 19.30 – 21.00 uur

Huurteams

Het huurteam doet woning opnames en helpt 
bij het voeren van huurprijs- en onderhouds-
procedures

Huurteam Zuid
Hendrik Jacobszstraat 4 – 6, 
tel. 4715708, zuid@wswonen.nl
Donderdagochtend: 10.00–12.00 uur

Huurteam de Pijp
Gerard Doustraat 133, tel. 6645383
depijp@wswonen.nl
Woensdagochtend: 9.00 – 12.00 uur

Huurdersverenigingen
Vertegenwoordigen de belangen van huurders 
op stadsdeelniveau.  Word ook lid!

Huurdersvereniging Zuid
Hendrik Jacobszstraat 4 – 6
Tel. 020 - 6628237
hvzuid@dds.nl
Lid worden door 12 euro te storten 
op giro 7745472 t.n.v. Huurders–
vereniging Zuid, o.v.v. ‘nieuw lid’ plus 
adresgegevens.

Huurdersvereniging de Pijp
Gerard Doustraat 133
Tel. 020 – 6764800
hvdp@wijkcentrumceintuur.nl
Lid worden door 5 euro te storten op 
giro 6930178 t.n.v. Huurdersvereniging 
De Pijp, o.v.v. ‘nieuwe lid’ plus 
adresgegevens.

Als de huisbaas het laat afweten…
Zelf gebreken verhelpen

Vooral bij spoedsituaties, als er geen tijd 
is om de uitkomst van een procedure bij 
de huurcommissie of een rechtszaak af 
te wachten, is het verstandig om zelf een 
bedrijf in te schakelen dat de klachten 
verhelpt, mits de herstelwerkzaamheden 
niet te omvangrijk en te duur zijn. U moet 
natuurlijk wel bereid zijn de kosten van 
de reparatie voor te schieten.
  Allereerst moet uitgezocht worden of 
de klacht een verantwoordelijkheid is 
voor de verhuurder of de huurder. In 
het algemeen komen vrijwel alle onder-
houdswerkzaamheden aan de woning 
voor rekening van de verhuurder. Kleine 
reparaties die zonder noemenswaardige 
kosten kunnen worden uitgevoerd, ko-
men voor rekening van de huurder. 
  Het zelf laten verhelpen van gebreken 
kan leiden tot discussies met de verhuur-
der over de kosten. Als u de kosten ver-
rekent met de huurbetalingen, zal uw 
huisbaas waarschijnlijk claimen dat er 
sprake is van een huurachterstand. Om 
te voorkomen dat er achteraf discussies 
ontstaan, dient u daarom vooraf schrifte-
lijk en per aangetekende post aan te kon-
digen wat u van plan bent.

Aangetekend
In deze brief stelt u uw verhuurder in 
gebreke en kondigt u aan dat u de werk-
zaamheden zelf  laat uitvoeren als hij nog 
langer wacht met herstel (geef hem nog 
een laatste termijn). Omschrijf in de brief 
de klachten zo helder mogelijk. Sluit drie 
offertes bij van erkende herstelbedrijven, 
want als de werkzaamheden ondeskun-
dig worden uitgevoerd, kan de verhuur-
der u later aansprakelijk stellen voor 
mogelijke schade of slecht uitgevoerde 
werkzaamheden.
Laat ook weten dat als de verhuurder 
niet reageert, u opdracht zult geven tot 
herstel en de kosten zal verhalen op de 
huisbaas. Als u de rekening van het her-
stelbedrijf in mindering wilt brengen op 
de huurbetalingen moet dit ook schrifte-
lijk worden aangekondigd. Blijf nog wel 
maandelijks een klein bedrag betalen en 
voeg een betalingsplan toe bij de brief.
Het is raadzaam vooraf contact op te ne-
men met het Wijksteunpunt Wonen Oud-
Zuid indien u twijfelt of het in uw situatie 
verstandig is om de gebreken zelf te laten 
verhelpen. Het WSW kan u verder advise-
ren (zie ook: www.wswonen.nl).       

Paula Sie

Als uw huisbaas ondanks herhaalde verzoeken weigert of nalaat een ur-
gente storing te verhelpen, kunt u het zelf laten repareren en de kosten 
verrekenen met de huur. Maar let op.

OPGELET
Het inloopspreekuur van huurteam 
Zuid op dinsdagavond van 18.00 tot 
19.00 uur bestaat niet meer. Alleen op 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur wordt nog wooninformatie ver-
strekt aan de Hendrik Jacobszstraat 4-6.

Wat veel mensen niet weten, is dat er 
in sommige huisbewaringssituaties 

in feite sprake is van een tijdelijke huur-
overeenkomst, met alle bijhorende rechten 
en plichten van dien. 
Stel, je gaat als huurder voor een lange 
aaneengesloten periode wegens werk of 
studie naar het buitenland. Tijdens je af-
wezigheid zou je iemand op je woning wil-
len laten verblijven, tegen vergoeding van 
jouw woonlasten. Vanaf een periode van 
drie maanden kun je dan huisbewaring 
overwegen. Hiervoor is vooraf toestem-
ming vereist van de Dienst Wonen en van 
de huiseigenaar.

In de meeste huisbewaringssituaties wordt 
onderling een vergoeding afgesproken 
voor de bewoning. Afh ankelijk van de 

hoogte van deze vergoeding is er in som-
mige gevallen sprake van een huurprijs. 
Bijvoorbeeld wanneer de huisbewarings-
gever de huurprijs die hij aan zijn verhuur-
der betaalt, aan jou heeft  doorberekend.

In sommige situaties heb je als huisbe-
waarder dus wel degelijk rechten tegenover 
de huisbewaringsgever. Qua huurbescher-
ming houdt dit in dat gedurende de afge-
sproken periode de huurovereenkomst 
niet zomaar beëindigd mag worden. 
Laat u dus niet misleiden door de term 
‘huisbewaring’, wellicht is er in uw situatie 
ook  sprake van een huurovereenkomst, 
met alle bijbehorende rechten en plichten 
van dien. 

Bij twijfel of vragen kunt u contact opne-
men het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid 
(www.wswonen.nl).

Huisbewaring
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Maandag
Nederlandse conversatie 10.00 - 12.00
Nederlands voorbeginners 10.00 - 12.00 
Tekenen en schilderen 55+ 10.30 - 12.30 
Yoga 55+    10.00 - 11.30
Lunches 55+  10.00 - 14.00
Yoga 55+    11.30 - 13.00
Bridge inloop  13.00 - 16.30
Engelse conversatie 13.15 - 14.30
Country dance 55+  13.15 - 14.15
Bridge voor beginners 13.30 - 16.30
Ronde tafel 55  15.00 - 16.30
Italiaans half gevorderd 16.15 - 17.30
Body shape 1  17.00 - 18.00
Inloop eettafel  17.00 - 19.00
Coenen eettafel  17.30 - 19.00
Italiaans beginners  17.45 - 19.00
Spreekuur advocaat 18.00 - 19.00
Buikdansen  18.30 - 19.30
Iyengar yoga  18.15 - 19.30
Italiaans gevorderd  19.00 - 20.30
Italiaans licht gevorderd 19.00 - 20.30
Jiddisch koor ‘A Lidele’ 20.00 - 22.00 
Italiaanse conversatie 20.45 - 22.15

Dinsdag 
Bridgeclub ’91 55+  09.30 - 12.30
Hatha Yoga     09.30 - 10.45
Naailes 1    10.00 - 12.00
Naailes 2   12.30 - 14.30
Lunches 55+  10.00 - 14.00
Huisbieb/knipseltafel 10.00 -17.00
Frans I conversatie 55+ 10.00 - 11.30
Hatha Yoga II  11.00 - 12.15
Frans II conversatie 55+ 11.30 - 13.00
Kunstgeschiedenis I 12.45 - 14.15
Bridgeclub ‘88 55+  13.00 - 16.30
Vrouwenkoor ‘Lydia’ 14.00 - 15.30
Koersbal 55+  14.00 - 16.00
Kunstgeschiedenis II 14.30 - 16.00
Pilates beginners 3  17.00 - 18.00
Inloop eettafel  17.30 - 19.00
Qigong   17.45 - 18.45
Pilates beginners 1  18.15 - 19.15
Leesclub Lydia  19.30 - 21.30
Wereldzangkoor  20.15 - 22.15 

woensdag 
Feldenkrais  09.15 - 10.15
Franse taal en cultuur gev  09.30 - 10.30
Gymnastiek 55+ MBVO 09.30 - 10.15

Aquarelleren I  10.00 -12.00
Aquarelleren II  10.00 - 12.00
Lunches 55+  10.00 - 14.00
Gymnastiek 55+  fi t gym 10.30 - 11.15
Hatha Yoga III   10.45 - 12.00
Franse taal en cultuur 10.45 - 11.45
Gymnastiek 55+ MBVO 11.30 - 12.15
Lunchgesprekken  12.00 - 15.00
Ouderen Wijzer 55+ 14.00 - 16.00
Inloop eettafel  17.00 - 19.00
Coenen eettafel  17.30 - 19.00
Latijn voor beginners 17.30 - 18.45
Nederlandse les 3 niveaus 19.30 - 21.30
Gemengd koor ‘After Eight’ 20.00 - 22.00
Jazz ensemble  19.03 - 22.00

Donderdag
Zen Meditatie  09.30 - 10.15
Gymnastiek 55+ MBVO 09.30 - 10.15
Computerles beginners 09.30 - 11.00
Naailes/Mamyo  10.00 - 12.00
Lunches 55+  10.00 - 14.00
Frans III conversatie 55+ 10.00 - 11.30
Frans IV conversatie 55+ 11.30 - 13.00
Hatha Yoga i.s.m. GGZ   10.30 - 11.30
Gymnastiek 55 + MBVO 12.00 - 13.00
Modeltekenen ‘Lunchposes’ 12.30 - 13.45
Bridgeclub ‘Lybri’  13.00 - 16.30
Mandala tekenen  14.00 - 15.30
Sjoelen    14.00 - 15.30
Kunstgeschiedenis lezingen 14.00 - 16.00
Filosofi e 55+  16.00 - 17.30
Body shape II  17.00 - 18.00
Inloop eettafel 55+  17.30 - 19.00 
Body shape III  19.00 - 20.30
Filatelistenver. ‘Statuut 80’  19.30 - 22.00 
Vredescafé  20.15 - 23.00

Vrijdag
Body shape IV  09.00 - 10.00
Lunches 55+  10.00 - 14.00
Tekenen en Schilderen 55+ 10.30 - 12.30
Volksdansen  11.00 - 12.30
Tekenen en Schilderen 55+ 13.15 - 14.45 
Coenenkoor 55+  13.30 - 15.00
Nederlands voor beginners 15.00 - 17.00
Surinaams koken  15.00 - 19.00
Theatergroep 50 +   1xp/m 16.00 - 18.00 
Inloop eettafel  17.00 - 19.00
Coenen eettafel 55+ 17.30 - 19.00
Buikdansen  17.30 - 18.30

Zaterdag
Wandelen   1e zat vd maand   (15-20km)
Wandelen   2e zat vd maand (8-10km)
Wandelen   4e zat vd maand (10-15km)

Zondag
Wandelen   3e zon vd mnd (12-15 km)
Zondagmiddagact. 55+  14.00 - 16.30
2e zon vd mnd

CURSUSSEN VOOR KINDEREN 

Woensdag
Naailes meiden 8-12 jaar 13.30 - 15.30
Naailes meiden 12-15 jaar 15.30 - 17.30
Ballet  5-6 jaar  14.00 - 14.45
Ballet  7-8 jaar  15.00 - 16.00
Ballet  8-13 jaar  16.00 - 17.00
Engels  9-12 jaar  gr.1  12.45 - 13.45
Engels  9-12 jaar  gr.2  14.00 - 14.00 

Donderdag
Tekenen en druktechnieken 15.45 - 17.15
  9-12 jaar  gr.1  15.30 - 17.00
 9-12 jaar  gr.2  17.15 - 18.45

   

Meer informatie over de cursussen:  
020 - 6629497

ingezonden mededeling

Adres:
Roelof Hartplein 2
1071 TT Amsterdam
Contact:
tel: 020-6629497
e-mail: mfc.coenen-lydia@
combiwel.nl

Cursussen &
Activiteiten 
2009 - 2010

Roelof Hartplein 2a

J.M.Coenenstraat 4
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Vereniging 
Oeverlanden 

Blijven

21 februari, Speuren naar sporen

11.00 - 13.00 u
Ook in de winter is er veel te zien in de 
Oeverlanden. Samen met Carla Peperkamp en 
Rein Cremer zoeken we naar diersporen. Als er 
sneeuw ligt, zien we veel pootafdrukken, maar 
als die er niet zijn, vinden we genoeg andere 
sporen.

14 mei, Nachtegalenavond

20.30 - 22.00 u
Het kan nog, luisteren naar Luscinia megarhyn-
chos, oftewel de nachtegaal. Maar ook in de 
Oeverlanden, ooit een stevig Amsterdams bol-
werk van deze vogel, lijkt de soort af te nemen: 
in 2008 nog 7 territoria, in 2009 nog maar 5.
Ook nu weer proberen we, o.l.v. Carla Peper-
kamp en Rein Cremer, naast het luisteren naar 
de mooie zang zelf, het aantal territoria vast 
te stellen.

Alle excursies vertrekken vanaf het 
NME-centrum ‘De Waterkant’ op het 
depot van de Oeverlanden, Anton 
Schleperspad 1.
Voor leden is de deelname gratis, 
niet-leden betalen 1,50 euro per 
persoon, kinderen zijn gratis.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Jan Kees van Dijk, 
telefoon: 6171915

Sensoor 
Telefonische Hulpdienst Amsterdam 

zoekt vrijwilligers!

Vanuit gelijkwaardigheid 

contact maken 

met mensen die Sensoor bellen

Iets voor U?

Kijk op www.sensoor.nl/Amsterdam

Behulpzame buurtbewoners
Gelukkig is Hare Majesteit niet 
gevallen op de dag voor Kerstmis. 
Dan had ze haar Kersttoespraak 
grondig moeten wijzigen.

Mijn vrouw ( 79 +) is op deze dag wel ge-
vallen in de Nicolaas Maesstraat en heeft 
daarbij haar heup gebroken.
Omstanders snelden toe om haar te 
helpen. Er werd een stoel gehaald en 
de ambulance gebeld. Een paar aardige 
mensen ontfermden zich over haar zwa-
re tassen. 
Ze had boodschappen gedaan en was 
zwaarbeladen. “Wat kunnen we voor 

U doen”, vroegen ze. “Wel, als ik u de 
huissleutels geef kunt u misschien mijn 
boodschappen naar huis brengen.” “Na-
tuurlijk doen we dat”, zeiden ze.
Ze brachten de tassen thuis, deden het 
vlees in de koelkast en gooiden de sleu-
tels weer door brievenbus. Geweldig! 

Maar Hare Majesteit heeft natuurlijk nog 
nooit boodschappen gedaan en heeft 
waarschijnlijk ook geen behulpzame 
buurtbewoners. Maar wij gelukkig wel.

H.Brinkman
Van Breestraat 183 hs

Nog twee kunstlezingen van Odette Breijinck
In de serie van vier kunstlezingen van 
kunsthistorica Odette Breijinck resteren 
er nog twee.

Zaterdag 13 februari gaat de derde lezing 
over sport en spel in de kunst.
Vrijdag 5 maart wordt de serie afgesloten 
met Vrouwen in de beeldende kunst. 
Aanvang 14.00 uur.

De lezingen vinden plaats in Biblio-
theek Olympisch Kwartier aan Laan der 
Hesperiden, nabij de nieuwbouwwijk 
bij het Olympisch Stadion. De vestiging 
bevat, naast de bibliotheek, een leescafé, 
een tienerhoek en een  kinderafdeling. 
De toegang bedraagt € 5,00 per lezing. 
Leden van de OBA betalen  € 3,75. (Zie 
agenda, pag. 2).

Oude en nieuwe bewoners
mixen in Oud-Zuid

Medio januari is een nieuw project van 
SOOZ van start gegaan, ‘Mixen in Oud-
Zuid’. Dit project wil ‘nieuwe’ Amster-
dammers (mensen die Nederlands le-
ren) helpen om hun band met Oud-Zuid 
te verstevigen en hun taalvaardigheid 
te vergroten. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar ‘oude’ Amsterdammers (die goed 
Nederlands spreken). 
Het in contact brengen van ‘oude’ met 
‘nieuwe’ Amsterdammers is zowel leuk 
als leerzaam en  helpt om de verschil-
lende culturen in ons stadsdeel dichter 
bij elkaar te brengen. 
Dat kan op verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld door bij elkaar te eten, 
een museum te bezoeken of een 
fietstocht(je) te maken. 

Wilt u meedoen aan Mixen in Oud-Zuid 
of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Bart of 
Chantal. 
Tel: 020-6620389 van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wij roepen met name mannen op zich te 
melden. 

Mix mee 
in Oud-Zuid 

&
draag bij aan 
een leef bare 

buurt
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A N N O N C E S  E N  A D V E R T E N T I E S

█ TEKEN & SCHILDERCURSUSSEN
Vanuit intuïtie en waarneming. 
Indi viduele begeleiding in kleine groe-
pen. Voor beginners en gevorderden.
Tel: 020-6714547
www.gemmawingen.nl

█ KLEIN KOOR
Wilt u meezingen in een klein koor
met een rijk, wisselend, klassiek 
repertoire dat repeteert op maandag–
avond van 20.00 – 22.00 uur? 
We zoeken vooral sopranen.
Voor meer informatie: tel. 06 41391501

█ LOTJE VERZORGT
UW KATTEN

Op vakantie zonder schuldgevoelens??
Lotje verzorgt o.a. uw katten, tijdens 
uw afwezigheid, bij u thuis. Voor u en 
uw dieren een ontspannen gevoel.
Met liefde, plezier en deskundigheid.
Inlichtingen: 675 21 25
www.xs4all.nl/~mimlotje/tutti/index.htm

█ INBOEDELS
WOUTER STERK

In- en verkoop van oude inboedels,
huisraad, glas & servies, curiosa, 
boeken & lp’s.
Hendrik Jacobszstraat 8 / hoek
Valeriusstraat (naast wijkcentrum).
Telefoon: 664 3634

Vilten op woensdag

Oude vilt technieken uit Mongolië, die 
al werden toegepast door monniken in 
Tibet kunt u van Charlotte Philippona 
leren tijdens workshops op 17 en 25 
februari in het wijkcentrum.  Op deze 
woensdagochtenden is een beperkt 
aantal deelnemers welkom. 
Kosten € 5 per persoon.
Aanmelden voor 17 of 25 februari van 
10:30 tot 12:30 uur 020-6628237.

Bijencursus

Kom op de kennismakingscursus van 
zaterdag 20 of zondag 28 februari 
om 10.00 uur en er is koffie.
De kennismakingscursus is bedoeld 
voor mensen en kinderen die niet 
met bijen in aanraking willen komen 
maar er wel meer van willen weten. 
En de mogelijkheid is altijd aanwezig 
wanneer men toch even een blik wil 
werpen in een bijenkast. 
Deze cursus duurt van 10.00-12.00 uur. 
De kosten zijn € 10.= 

Lokatie: Zie www.bijenpark.nl
Cursusleider:  Ries Hoogendoorn
Aanmelden: 06-53584420
of: avbb-rieshoog@hetnet.nl

Amikino gered!
Even leek het erop dat vriendin-
nennetwerk Amikini Oud-Zuid per 
januari 2010 ten einde liep. Het 
fonds Wij Amsterdammers vond een 
financiering voor drie jaar voldoen-
de. Om dit besluit aan te vechten 
verzamelden zich twintig Amikino 
vrouwen voor het stadsdeelkan-
toor aan de Koninginneweg tijdens 
de raadsvergadering. Insprekers namens 
Amikino waren Cora Trip van het ROC en 
Coosje Wilterdink en Onlie Yuen. Met 
steun van onder anderen Yvonn van der 
Linde-Haurissa van de VVD en wethou-
der Lieke Thesingh is Amikino financieel 
gered en zal doorgaan. 

Voor meer informatie zie de internetsite 
van SOOZ: www.soozamsterdam.nl of 
bel Chantal Rietberg van SOOZ (020-
6620389) van maandag tot en met vrij-
dag van 13.00 tot 17.00 uur

Chantal Rietberg

Lekker koken op kamp
Lekker koken voor kinderen die op  
kamp zijn is niet eenvoudig. Het vrolijk 
en luchtig vormgegeven, kindvriende-
lijke boekje Koken Op Kamp biedt bege-
leiders die voor grote groepen koken 
een onmisbaar handvat om in korte tijd 
een fantastische – ook vegatarische – 
maaltijd te bereiden. De recepten zijn 
berekend op 34 personen.  

Ineke van Aanhoit | Gertruud 
Langendijk

www.Kokenopkamp.nl
Info@kokenopkamp.nl
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█ SCHILDEREN/TEKENEN
WWW.STUDIOPINTURA.NL

beeldend kunstenaars begeleiden 
individueel en in kleine groepen
beginners en gevorderden
ook werkbespreking en
post-academische begeleiding
info: 020 6795427/020 6702714

█ MIND MANAGEMENT
AAN HET VONDELPARK

Voorkom spanning en stress! Stel uw 
levensvragen en ga uit van uw eigen 
vitale kracht!. Vind verdieping in uw 
balans, paradoxaal en humoristisch.  
Kijk op www.fontinalis.nl;  voor pro-
fessionele workshops en individuele 
coaching.

█ PC-HULP
Ervaren systeembeheerder biedt
PC ondersteuning aan (oa. ZZP-ers,
senioren)   –>   www.francois.nu

PC-Hulp François!
020 6156292

█ DE JONGH-VIOOLBOUWER
Nieuwbouw, restauraties & verhuur van 
goede (kinder-)instrumenten.
Tel 420 80 61    
WWW.DEJONGHVIOLINS.COM

█ STOMERIJ EN KLEDING
REPARATIE BARBARA

Reiniging, reparatie en vermaken van 
alle soorten kleding, ook leder.
Amstelveenseweg 79
Telefoon: 662 98 50

█ WAT NU?
Soms komt je leven op losse schroeven 
te staan, soms lijkt het juist muur vast 
te zitten... Ga op zoek naar oorzaak en 
oplossing met ervaren coach.     
Tel: 6766391    www.biografi epraktijk.nl

█ PIANOSTEMMEN
Pianostemmen, MIA KAP
Telefoon: 679 28 83

vertaalbureau

alle talen
vertaalt en tolk t naar
en u it alle were ldtalen !

� voor al uwzakelijke enparticuliere
vertalingen

� alle talendoor native speakers
� alle vakgebiedendoor specialisten,
zoals juridisch, economisch, notarieel,
e-commerce, technisch, ict

� spoed- enbeëdigde vertalingen, zoals
diploma’s, rapporten, uittreksels,
testamenten, vonnissen, enz.

� tolkenop locatie

adres Harmoniehof 41
1071 tdAmsterdam

telefoon 020 670 10 40
fax 020 670 10 41
e-mail info@alletalen.nl

www.alletalen.com

Het vertaalbureau van de Zuidas!

Tarieven
Annonces/Advertenties

Annonces
1 t/m 5 regels
per kolom incl. kop € 13,-
Meerprijs extra regel € 3,50
Meerprijs gekleurde kop € 2,-

Advertenties
per cm per kolom  € 10,-
in kleur   € 15,-

Advertenties digitaal 
aanleveren(minstens 200 dpi)
advertentie@wocvondelpark.nl

A N N O N C E S  E N  A D V E R T E N T I E S

█ 50+ GYMNASTIEK
Gymnastiek in kleine groep olv 
fysiotherapeute. 
Donderdagochtend 9.30. 
We hebben weer plaats! 
Praktijk voor fysiotherapie Muller. 
De Lairessestraat 88 
1071 PJ Amsterdam
020-6712466
fysiotherapiemuller@hetnet.nl

█ FRANSE LES
Parijs te ver weg en toch Frans spre-
ken? Ervaren docent geeft privé en 
groepsles bij u in de (Schin kel)buurt.  
Interesse? Bel: 679 5290 of kijk op: 
www.defranseles.nl

█ WINTERSCHILDER
10% korting van november tot april 
op binnenschilderwerk. Uitgevoerd 
door 2 in Oud-Zuid ervaren, klant-
vriendelijke, betrouwbare schilders. 
Met referenties, o.a. de schilderwin-
kel Colorite, A. Boersstraat 35.
Voor meer informatie en een gratis 
offerte, ook voor buitenschilderwerk, 
bel: Stoop Schilders, 06 24769312.

█ COMPUTERLES
VOOR BEGINNERS

Op korte termijn start Peter Janssen 
weer met computerles voor beginners.
Kosten: 10 lessen voor € 100,-.
Informatie: 06-53280537.

█ VOETVERZORGING
Pedicure behandeling en/of Voet–
refl ex massage. Eerst even bellen: 
0610520434       Wilma A.Bruinsma 
Diabetici aantekening

█ COMPUTERPROBLEMEN
of vragen, uw PC opnieuw installeren 
of optimaliseren?  ADSL of netwerk 
installeren? Bel PC-Perfect voor hulp-
aan-huis service.     Tel. 0626064095

█ ORTHOPEDAGOOG 
geeft individuele begeleiding/remedial 
teaching bij lezen en spelling basis-
school. Ook training werkwoordspelling.
06 1757 5415       www.beterleren.com



In de vorige wijkkrant beschreef ik hoe in 
oktober op het Museumplein duizenden 
mensen zingend en dansend demonstreerden 

tegen de opwarming van de aarde.
Op dit plein en wereldwijd op 4000 andere plaatsen 
en pleinen werden politici onder druk gezet om 
van de internationale klimaatconferentie die begin 
december in Kopenhagen werd gehouden, een 
succes te maken.

Nog geen drie weken na afloop van Kopenhagen 
– de kater over de mislukking was nog nauwelijks 
verwerkt – sloeg Koning Winter sloeg keihard toe. 
De eerste aanval op het warmtefront hield nog de 
schijn op van een romantische White Christmas 
maar op de eerste dag van het nieuwe jaar was het 
goed raak. 
Sneeuw en ijs en geen gezellige poppensneeuw 
en mooi zwart schaatsijs; nee, striemende 
sneeuwstormen, ijspegels en gure oostenwind.

Moeder Natuur liet even duidelijk weten wie er nou 
eigenlijk de baas is. 
Wat nou opwarming? Niks opwarming! Kou zullen 
jullie krijgen; felle kou en niet zomaar een dagje, nee 
weken lang.
Terwijl klimaatsceptici triomferend in hun vuistje 
lachten, stonden klimaatactivisten even met een 
mond vol klappertanden.

In het prachtige sneeuwwitte, maar ook ijsgladde 
Vondelpark zag ik een vrouw languit onderuitgaan. 
Dichterbij komend herkende ik in haar een bekende 
klimaatactiviste. 
“Zo! Heb je nou je zin?” vroeg ik spottend, “is dit nou 
wat je wil?” 
“Mwa au, help! Mmmm,  ik zou nu wel een 
opwarmertje kunnen gebruiken,” antwoordde ze 
enigszins timide.
Om haar te troosten nam ik haar mee naar het ronde 
theehuis en om een beetje in de sfeer te blijven,  
bestelde ik twee whisky met ijs.

Na een whisky en twee koffie schuifelde ze getroost 
en verwarmd naar huis.
Van dansen,  zingen en demonstreren was voorlopig 
geen sprake meer.

Even later schuifelde ook ik huiswaarts. 
IJverige burgers waren bezig hun stoep te vegen 
en minder ijverige burgers stonden kleumend 
voor hun deur.  In mijn nek ontploften de eerste 
sneeuwballen.
Op het Obrechtpleintje suisden tientallen vallende 
fietsers als snowboards over de bevroren vlakte. 
Mijn God wat staat ons te wachten? Een nieuwe 
ijstijd? 
Terwijl ik me afvroeg wat erger zou zijn,  bevriezen 
of verdrogen, naderde ik het Museumplein en zag 
daar de eerste kinderen op het ijsbaantje.

En toen wist ik het weer.
Een echt ouderwetse strenge winter met dikke 

wanten, oorwarmers, een Elfstedentocht, koek-
en-zopie, elke dag erwtensoep, sleetje rijden en 
uitglijen is toch vele malen leuker dan die slappe 
natte winters en hete slome zomers die ons te 
wachten staan als de grote opwarming over ons 
neerdaalt. 
Dus: klimaatactivisten aller landen verenigt u en 
blijf ook in deze barre koude dansen en zingen en 
demonstreren, ook al hangen de ijspegels aan je 
oren. 
Eén zwaluw brengt nog geen zomer en twintig 
vriesnachten nog geen ijstijd.

De discussie gaat dus gewoon door; the show must 
go on. 
Klimaatsceptici en klimaatactivisten zet je schrap, 
want we gaan een hete zomer tegemoet.

Hans Beerends                                                         
hansbeerends@planet.nl 

Denkend aan Oud-Zuid

Wat nou opwarming? 




