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Over bruggen 
en kades

De gemeente Amsterdam 
heeft 400 miljoen euro uit-
gespaard.

Hoe? Wel, er is een streep gezet 
door de brug over het IJ tussen de 
kop van het Java-eiland en Amster-
dam-Noord. Dat betekent dat de 
400 miljoen dat dit gedrocht – ik 
ben inderdaad geen voorstander 
van een brug over het IJ – volgens 
ramingen zou moeten kosten, niet 
hoeft te worden uitgegeven. Toch 
een mooie meevaller en alhoewel 
het een beetje ‘jezelf rijk rekenen’ 
is, houdt de stad toch mooi 400 
miljoen in zijn zak. 

En misschien nog wel meer, want 
over het algemeen lopen Amster-
damse prestigeprojecten qua fi-
nanciën nogal eens uit de hand. 
Neem de NZ-lijn; totale kosten niet 
een kleine anderhalf miljard zoals 
beloofd maar uiteindelijk ruim 3 
miljard. Gemeentelijke ICT-pro-
jecten die financieel ongekend uit 
de klauwen lopen, miljoenen extra 
kosten en zelfs miljoenen duurder 
in onderhoud blijken te zijn en ga 
zo maar even door. Nee, ze heb-
ben daar aan de Amstel niet be-
paald een goede naam waar het 
kostenramingen van projecten be-
treft, Dus die brug over het IJ had 
waarschijnlijk geen 400, maar zeker 
meer dan 500 miljoen euro gekost.

Maar goed, laten we ervan uit-
gaan, op dit moment houdt Am-
sterdam toch mooi 400 miljoen in 
kas. En dat zal bij verantwoordelijk 
wethouder Sharon Dijksma een 
big smile op haar gezicht toveren. 
Want was zij ook niet de wet-
houder die nog 450 miljoen euro 
zoekt voor de hoognodige reno-
vatie van kilometers aan kades die 
door verwaarloosd onderhoud in 
zo’n slechte staat zijn dat je er niet 
meer kan parkeren en bruggen die 
zo bouwvallig zijn geworden dat ze 
nauwelijks nog een fietser kunnen 
dragen. En daar hebben we er veel 
van in Amsterdam, bruggen die 
nauwelijks nog een fietser kunnen 
dragen.

Regeren is vooruitzien, zegt men. 
Ik kan me echter niet aan de indruk 
onttrekken dat veel verantwoor-
delijk ambtenaren, raadsleden en 
wethouders aan de Amstel nogal 
bijziend zijn. Want er is duidelijk 
niemand de voorgaande decennia 
geweest die heeft bedacht dat die 
eeuwenoude grachtenkades en 
bruggen misschien wel wat extra 
onderhoud nodig zouden hebben 
en moeten worden gekoesterd. 
Als de lokale overheid niet eens 
in staat is om die te onderhouden, 
hoe moet het dan met een brug 
over het IJ.

Regeren is vooruitzien…  ‘Een goed 
beleid beperkt zich niet alleen tot 
het heden, maar strekt zich ook uit 
tot de toekomst’, geeft de website 
ENSIE – een encyclopedisch ken-
nisplatform als uitleg bij dit spreek-
woord. Misschien kunnen ze dat op 
blauwe tegeltjes in de toiletten in 
de Stopera hangen en daaronder 
een tegeltje met ‘bezint, eer ge be-
gint…’

Nol de Vries

Fonds voor Zuid verrijkt
buurt met kleinschalige
bewonersinitiatieven
Een groen project, sportie-

ve of sociale activiteiten 
voor jong en oud, kunst of 
gewoon een buurtactiviteit 

om de inclusiviteit van en leef-
baarheid voor alle buurtbewoners 
te verbeteren… Buurtbewoners in 
stadsdeel Zuid hebben een klank-
bord gekregen in Fonds voor Zuid, 
waar ze kunnen aankloppen met 
ideeën die de buurt verrijken en 
leefbaarder maken.

Eind oktober was het dan eindelijk 
zover. Vanuit de stichting Men-
sen Maken Amsterdam kreeg ook 
stadsdeel Zuid na onder meer Zuid-
oost, Noord, Nieuw-West en Oost 
zijn eigen Fonds voor Zuid. Een 
kleine, ondersteunende projector-
ganisatie die door buurtbewoners 
kan worden aangesproken om – in 
welke vorm dan ook – te helpen 
initiatieven om de buurt ‘leuker en 
gezelliger’ te maken te realiseren. 
De stichting Mensen Maken Am-
sterdam – en de daaruit voortgeko-
men buurtfondsen – is op initiatief 
van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en Amsterdams Fonds voor 
de Kunst vijf jaar geleden in het le-
ven geroepen. In de loop der jaren 
zijn daarbij de ‘buurtfondsen’ weer 
uit voortgekomen.

Kracht van Fonds voor Zuid – en 
natuurlijk ook de fondsen in de 
overige stadsdelen – is de betrok-
kenheid van de buurt. Buurtbewo-
ners kunnen bij Fonds voor Zuid – al 
dan niet als particulier, buren of in 
georganiseerd verband – aanklop-
pen voor geld waarmee een project 
in Amsterdam vorm kan worden 
gegeven. “Het Fonds ondersteunt 
kleinschalige buurtinitiatieven die 
als doel hebben om het stadsdeel 
mooier, groener, veiliger, kleurrijker 
of schoner te maken”, legt Maud 
Oonk, coördinator van Fonds voor 
Zuid uit. “Veel mensen denken dat 
een fonds zich alleen met kunst en 
cultuur bezighoudt, maar alle initi-
atieven die van toegevoegde waar-

de zijn voor de buurt zijn welkom. 
Initiatieven gericht op bijvoor-
beeld cultuur, welzijn, gezondheid, 
natuur of sport. Projecten waar 

buurtbewoners actief bij betrokken 
zijn, die mensen met elkaar verbin-
den en die de saamhorigheid in de 
buurt vergroten.”

Laagdrempelig
Buurtbewoners kunnen op elk mo-
ment een aanvraag insturen. Elke 
maand is er een nieuwe ronde voor 
het indienen van een goed idee 
voor de buurt, een sociaal initiatief 
of verzoek om geld voor een pro-
ject. Aanvragers kunnen volstaan 
met het invullen van een korte, 
simpele vragenlijst. Anders dan bij 
(lokale) overheden vaak het geval 
is door een wirwar aan regels en 

loketten, probeert Fonds voor Zuid 
toegankelijk te zijn voor iedereen 
en wordt ook snel een oordeel 
geveld. Maud: “We zijn laagdrem-

pelig en beoordelen binnen twee 
weken na de sluitingsdatum, die 
elke maand op de 10de valt. Geen 
ingewikkelde procedures, geen 
hoge eisen. En daarbij kunnen we 
ook doorverwijzen naar de juiste 
instanties – zoals de gemeente of 
andere organisaties – of een advi-
serende rol spelen.”

De wijkgerichte projectorgani-
satie bestaat puur en alleen uit 
mensen die wonen of werken in 
de buurt, die weten wat er speelt, 
die vertrouwd zijn met de buurt 
en representatief zijn voor de wijk. 
Zij zijn met elf personen verte-

genwoordigd in een zogenoemd 
buurtcomité, waar alle aanvragen 
terechtkomen. Deze buurtcomité-
leden wikken en wegen alle aan-
vragen en vellen dan een goed 
afgewogen oordeel. Daarbij houdt 
de coördinator nauw contact met 
de gemeente en het stadsdeelbe-
stuur, maar ook andere wijkgerich-
te organisaties. “We kunnen elkaar 
inspireren en stimuleren. Soms is 
het ook beter om een bij Fonds 
voor Zuid ingediend project elders 
onder te brengen, wat door onze 
contacten wordt vergemakkelijkt.”

Zuidmakers
Daaruit blijkt des te meer dat 
Fonds voor Zuid is bedoeld voor 
bewoners, door bewoners en met 
bewoners, benadrukt Maud. “En 
Fonds voor Zuid wordt door meer 
mensen gedragen dan alleen de 
buurtcomitéleden”, gaat ze verder. 
“Er zijn mensen die graag een bij-
drage willen leveren aan een bete-
re buurt, maar daarvoor niet – zoals 
de leden van het buurtcomité – de 
tijd voor hebben om aanvragen te 
lezen en in overleg te beoordelen. 
Veel van hen worden sponsor door 
een financiële bijdrage te doneren; 
de zogeheten Zuidmakers.”

Dan: “Zonder Zuidmakers geen 
Fonds voor Zuid: om bij te kun-
nen dragen aan buurtinitiatieven 
geven inwoners en ondernemers 
uit Zuid aan ons buurtfonds. Met 
een donatie vanaf tien euro wordt 
een buurtbewoner, bedrijf, winkel, 
fonds, club, vereniging of café een 
echte Zuidmaker. Zo maken we sa-
men de buurt mooier, sportiever, 
veiliger, groener of kleuriger. Maar 
natuurlijk zijn de aanvragers en in-
dieners van projecten, ideeën en 
initiatieven onontbeerlijk, zonder 
hun input beginnen we niet veel.”

Informatie over Fonds voor Zuid  
is te vinden op www.fondsvoor-
zuid.nl en www.mensenmakenam-
sterdam.nl

Voor bewoners, door  
bewoners en met bewoners

Maud Oonk, coördinator van Fonds voor Zuid, met de informatiekoffer 
waarmee ze elke maand ergens in zuid te vinden is om mensen te informeren.
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“Ik ben opgegroeid in De Pijp 
en inmiddels twee keer aan-
wezig geweest op die gezelli-

ge avonden in De Pijp. Wij zijn er de 
volgende keer zeker weer bij…” Zo-
maar een reactie op de Facebookpa-
gina van De Pijp Verhalen naar aan-
leiding van een avond vol verhalen 
uit De Pijp. 

Het is Mark Dekker, een oud-bewo-
ner van De Pijp, die ze vertelt. Op 
vrijwillige basis verschijnt hij in cafés 
in Amsterdam Zuid om bekende en 
oude verhalen over en uit de popu-
laire volksbuurt in een nieuw jasje, 
met ondersteuning van foto- en vi-
deomateriaal en onder begeleiding 
van funky muziek. Dekker trekt een 
veelzijdig en gemêleerd publiek, jong 
en oud en van rasechte Amsterdam-
mers tot expats. “Waarom we het 
doen? Als bezoekers, de vertrouwde 
bewoners en de jonge nieuwkomers 
zich samen vermaken, iets bijzon-
ders horen over de straat waar ze 
leven, waar ze elke dag doorheen 
lopen, dat is ook voor ons leuk om 
te doen.”

“Het wordt de leukste borrel van 
januari”, zegt Dekker dan over zijn 
komende evenement in het nieuwe 
jaar. “Want wat is er nu toffer, dan 

De Pijp Verhalen in een ander jasje

aan de bar te staan met een glas in je 
hand en een mooi verhaal te horen. 
De Pijp is een wijk met ongelooflijk 
rijke verhalen. Bijzondere gebeur-
tenissen die zich daar hebben afge-
speeld, wat mensen daar meemaken. 
Het is allesbehalve een slapende 
Vinexwijk. Zoveel artiesten, zoveel 
kleurrijke mensen. Elke straat heeft 
daar legendes. De kunst met De Pijp 

Verhalen is om dóór die gevels heen 
te kijken en als het ware te luisteren 
naar het stucwerk in de woonkamer, 
naar de gebeurtenissen die zich daar 
hebben afgespeeld. Het levert le-
gendarische verhalen over dé volks-
wijk van Amsterdam Zuid op.”

Zondag 26 januari – vanaf 16:00 uur 
in The Harbour Club aan de Apol-

lolaan 2 – verhaalt Dekker opnieuw 
over De Pijp. “Uniek voor deze editie 
is de integratie van sound en story. 
De Franse DJ Alex Coly draait een 
unieke set met jazz en funky beats. 
Dé klank voor een Sunday afternoon. 
We gaan de legende vertellen: Nooit 
meer te laat. In een nacht vol span-
ning en drama, vlak bij de Albert 
Cuyp, werd een eenvoudige man 

een grote held. Een van de moedig-
ste mensen van De Pijp en niemand 
die zijn naam vandaag nog kent. Na 
januari, na Raw District… gaat dat 
veranderen.”

Informatie over de avonden De Pijp 
Verhalen van Mark Dekker is te vin-
den op zijn Facebookpagina: www.
facebook.com/depijpverhalen

Mark Dekker tijdens een van zijn avonden De Pijp Verhalen, waarbij  
hij op unieke wijze oude verhalen uit De Pijp weer tot leven brengt.
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Van het hart van Amsterdam 
naar het hart van Monnic-
kendam; het klinkt verder 

weg dan dat het is. Mede dankzij 
de snelle Nood-Zuidlijn zijn Amster-
damse scholieren van waar ook in 
de stad sneller in de eeuwenoude 
Noord-Hollandse plaats dan meni-
geen van oost naar west onderweg 
is. Het Bernard Nieuwentijt College 
in Monnickendam verwelkomt elke 
dag dan ook veel Amsterdamse 
schooljeugd.

En die hoofdstedelijke scholieren 
gaan niet voor niets richting Mon-
nickendam. Het Bernard Nieuwen-
tijt College is bij uitstek geschikt 
voor kinderen die wat extra aan-
dacht goed kunnen gebruiken en 
die gebaat zijn bij een wat ‘kleinere’ 
school. Het aantal leerlingen per klas 
is beperkt, waardoor er veel tijd en 
ruimte is om de leerlingen extra per-
soonlijke aandacht te geven.  “Per-
soonlijk contact met de leerlingen 
is bij ons op school erg belangrijk”, 
benadrukt Raymond Weijgertse, di-
recteur van het Bernard Nieuwen-
tijt College. “Door de scholieren 
nauwlettend te volgen, kunnen we 
daar waar nodig direct bijsturen. Wij 
zien ook dat we relatief veel kinde-
ren vanuit de havo-kansklas kunnen 
laten doorstromen naar de havo.” 

Verder kent het Bernard Nieuwen-
tijt College een apart programma 

Persoonlijk contact met de 
leerlingen is de kracht van het 
Bernard Nieuwentijt College

Bij Wine & Roses merken 
we dat de kerstdagen na-
deren. Diverse klanten ko-

men de winkel in met een briefje 
waarop hun kerstmenu staat.  
Uiteraard kijken wij heel graag 
mee en adviseren we over ge-
schikte combinaties van wijn en 
spijs. Wij leveren veel aan restau-
rants en praten vaak met chefs 
en sommeliers over de diverse 
gerechten en bijpassende wij-
nen, die ervaring nemen we mee 
naar de klanten in de winkel. 

Voor het combineren van wijn 
en spijs zijn een aantal vuistre-
gels, maar veel belangrijker is de 
persoonlijke smaak van de klant. 
Wat vond de klant in het verle-
den lekker en waarom paste dit 
zo goed? Wat is de structuur van 
het gerecht en wat is de smaakin-
tensiteit van de wijn? Verder is 
het belangrijk om te weten voor 
wat voor gezelschap er gekookt 
wordt en uiteraard wat men wil 
uitgeven. 

Zo komen we samen in een  
gesprek tot een optimale wijn 
spijs combinatie die wel eens ui-
terst verassend kan zijn. En uiter-
aard bezorgen we de wijnen ook 
bij de grotere families aan huis.  
Fijne feestdagen namens Wine & 
Roses!
 
Van Woustraat 163

Kerstmenu

met ondersteuningslessen. Hier-
door wordt de kans van slagen 
van de leerlingen vergroot. Het 
BNC biedt in de onderbouw zowel  
vmbo-t aan, als havo en vwo. Er is 
een havo-kansklas, waarin sterke 
vmbo-t leerlingen geplaatst wor-

den. Deze groep krijgt les op havo- 
niveau en wordt uitgedaagd om 
meer uit zichzelf te halen. Door 
het compacte gebouw en de kleine 
klassen heerst er een enigszins ge-
moedelijke rust. Zelfs tijdens het 
wisselen van klaslokaal tussen de 

lessen door oogt het relaxed. De be-
perkte grootte van de klassen en de 
persoonlijke begeleiding doet Ber-
nard Nieuwentijt College bijna aan 
een privéschool denken. Voor meer 
informatie: www.bernardnieuwen-
tijtcollege.nl of www.bnc.nu
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In stadsdeel Zuid gaan in acht ge-
bieden de Bedrijfs Investerings 
Zones (BIZ) ook de komende ja-

ren door. Dat blijkt uit de gehou-
den draagvlakmetingen in de acht 
gebieden Beethovenstraat, Cein-
tuurbaan, Cornelis Schuytstraat, 
Hoofddorppleinbuurt, Maasstraat 
en omgeving, Museum Quarter (PC 
Hooftstraat, Van Baerlestraat, Mu-
seumplein), Rijnstraat en Van Wous-
traat. 

De leden hebben in deze winkelge-
bieden hier met voldoende stem-
men aangegeven door te willen 
gaan met de BIZ in hun winkelstraat. 
Met enkele uitschieters naar boven 
en naar beneden werd in bijna alle 
BIZ’en door ongeveer 60 procent 
van de winkeliers gestemd en over 
het algemeen schommelde het 
aantal “voor” stemmen rond de 80 
procent. Bij de BIZ Hoofddorpplein-
buurt, waar driekwart van de stem-
gerechtigde ondernemers een stem 
uitbracht, was ruim 93 procent voor 

Volle kracht vooruit 
voor de BIZ’en in Zuid

Tijdens de training wordt ge-
werkt aan conditie, de stabi-
liteit, de mobiliteit en zijn er 

spierversterkende oefeningen

Buiten sporten is voor velen de 
leukste manier van sporten. Elk sei-
zoen heeft zijn eigen bekoringen. 
Zeker tijdens het sporten met Ge-
zondOud; in gezellige groepen, in 
de buitenlucht en onder begeleiding 
van professionele trainers. En het is 
echt nooit te koud. “De mensen en 
de trainers geven je elke keer een 
warm en welkom gevoel”, zegt een 
van de deelnemers.

Wat de 67-jarige Connie elke keer 
weer opvalt aan de trainingen van 
GezondOud is de onderlinge sfeer 
en de persoonlijke begeleiding. 
“Wat ik zo leuk vind aan de trai-
ningen, is dat ik me in alle groepen 
welkom voel. Overal tref ik wel ie-
mand waarmee ik overeenkomstige 
interesses deel. En dat is mede te 
danken aan de de trainers. Ze zijn 
professioneel, oprecht, geïnteres-
seerd en geven je altijd een warm 
en welkom gevoel.”

Bij GezondOud kun je het hele 
jaar door sporten op de mooiste 
plekken in de natuur, waaronder 
het Amsterdamse Bos, Amstelpark 
en Beatrixpark. De trainingen zijn 

Georganiseerd sporten in de 
vrije natuur met GezondOud

professioneel, super afwisselend, 
gezellig en voor ieder niveau heel 
goed te doen. Tijdens de training 
wordt gewerkt aan de conditie,  
de stabiliteit, de mobiliteit en  
doen we diverse spierversterkende 

oefeningen met weerstandsbanden 
of lichaamsgewicht. Door gericht te 
trainen en te bewegen blijven oude-
ren veel langer gezond en vitaal. 

Er wordt bovengemiddeld veel 

aandacht besteed aan het sociale 
aspect. Na afloop van de training 
wordt er onder elkaar nog een 
kopje koffie gedronken en met eni-
ge regelmaat worden er gezellige 
activiteiten georganiseerd waar 

vrijblijvend aan deelgenomen kan 
worden. Tijdens en na de trainingen 
ontstaan vaak leuke plannen. Zo is 
er wadgelopen, zijn er verschillende 
musea bezocht en worden er gere-
geld borrels georganiseerd. 

GezondOud is medio 2018 gestart 
in Zuid-Kennemerland en biedt haar 
buiten sportlessen ondertussen aan 
in heel Noord-Holland. De opricht-
sters Constance Schuller en Esther 
Zoetmulder, die zelf dagelijks erva-
ren wat buiten sporten met mensen 
doet, hebben zichzelf als doel ge-
steld om, middels dit verfrissende 
concept, zoveel mogelijk mensen te 
helpen gezond en gelukkig ouder te 
worden. 

“Ik ga iedere week en het is elke keer 
weer optimaal genieten. Wanneer ik 
de hoek om kom fietsen ben ik altijd 
nieuwsgierig wie er verder allemaal 
zullen zijn. Ik heb echt al een aantal 
hele leuke nieuwe mensen ontmoet. 
Inmiddels sport ik alweer ruim een 
jaar bij GezondOud en ik merk dat 
het me erg goed doet. Iedere keer 
kom ik zo vrolijk en positief ge-
stemd terug van de training. Ik heb 
meer energie en voel me heerlijk.”  
 
Voor meer informatie kijk op
www.gezondoud.nl 

de BIZ.  In de Rijnstraat stemde een 
krappe meerderheid van 51 procent 
(77 procent stemde voor behoud 
van de BIZ). In heel Amsterdam heb-
ben dertig gebieden de draagvlak-
meting positief afgerond.

 Voor stadsdeel Zuid is een sterke 
organisatiegraad van ondernemers 
een prioriteit binnen de portefeuil-
le Economische Zaken. Voor de on-
dernemers is het goed om samen te 
werken, maar ook voor de gemeente 
heeft een BIZ meerwaarde. Zo is er 
een duidelijk aanspreekpunt bij bij-
voorbeeld herinrichtingen, proble-
men met veiligheid of andere zaken. 
Daarnaast zorgt de BIZ voor bijdra-
gen van ondernemers die de winkel-
straat ten goede komen. Daarvan 
profiteren de ondernemers zelf, het 
winkelend publiek, maar ook de om-
geving van de winkelstraat.

Een BIZ is een afgebakend gebied, 
zoals een winkelstraat, een uit-
gaansgebied of een bedrijventerrein, 

waarbinnen ondernemers en/of 
vastgoedeigenaren hebben gekozen 
om gezamenlijk te investeren in de 
kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.  
 
Zij betalen hiertoe een bijdrage, die 
de gemeente voor hen int via een 
belasting en die via een subsidie aan 
hen uitkeert. De leden van de BIZ 
bepalen met elkaar waar het geld 
voor wordt gebruikt om gebieden 
aantrekkelijker, bekender en veili-
ger te maken. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van evenementen, aan-
brengen van feestverlichting en het 
investeren in veiligheidsmaatrege-
len. Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan 
Capel: “Ik feliciteer de ondernemers 
van de acht gebieden in Zuid met 
het voortzetten van hun BIZ. De af-
gelopen vijf jaar hebben aangetoond 
dat investeringen en activiteiten 
vanuit dit collectief zin hebben. Het 
is voor de besturen van de BIZ en de 
ondernemers een prachtig resultaat 
van hun inzet de afgelopen jaren.”

Vrolijk verlichte en 
ingerichte etalages 
en sfeervolle straat-

verlichting. Er is weer van 
alles uit de kast gehaald 
om er richting de kerst een 
feestelijke periode van te 
maken. Maar niet voor ie-
dereen is de laatste maand 
van het jaar een feestelijke 
maand. Achter een aantal 
voordeuren in Amsterdam 
Zuid moet elke euro wel drie 
keer worden omgedraaid 
om straks met kerst iets op 
tafel of te zetten of onder de 
boom te leggen.

En dat gegeven kwam hard binnen bij Stadsmarkt De Pijp, waar ze  
gelijk besloten actie te ondernemen en dat werd ook goed opgepakt.  
 “Wij vinden dat iedereen goed en lekker moet kunnen eten met de 
kerstdagen. Daarom hebben wij samen met onze leveranciers besloten 
om tweehonderdvijftig voedselpakketten beschikbaar te stellen voor de 
mensen die het goed kunnen gebruiken” zegt Michael Beugelink van 
Stadsmarkt De Pijp. “Toen ik dit in oktober met een aantal leveranciers 
en onze boeren besprak was het zo geregeld, we geven allemaal wat en 
hopen dat deze groep mensen er ook een fijne kerst door hebben”.  Voor 
meer informatie over deze actie kunt u naar Stadsmarkt De Pijp Van 
Woustraat 103.

Unieke voedselpakkettenactie 
van Stadsmarkt De Pijp voor 
de buurt



Wine & Roses - van Woustraat 163 
www.wineandroses.nl - info@wineandroses.nl

De (h)eerlijkste 
biologische wijnen.

 
Gespecialiseerd in 

Duitse wijn.Eigen import.
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Markten in Amsterdam heb-
ben het lastig en de aan-
gekondigde sluiting van 

de Bos en Lommermarkt in West is 
een teken aan de wand, stellen Erik 
Schmit, stadsdeelcommissielid D66 
Zuid en Hülya Kat, Raadslid D66 
Amsterdam. “D66 Amsterdam roept 
daarom op: maak het de markton-
dernemer makkelijker.”

Markten vervullen volgens de partij  
een belangrijke rol in de Amster-
dams buurteconomie: het is de plek 
voor de dagelijkse boodschappen, 
voor lokaal ondernemerschap en 
een ontmoetingsplek. Maar consu-
mentengedrag verandert. De Am-
sterdamse markt heeft er moeilijk 
mee, maar is nog lang niet verslagen. 
Verschillende markten in de stad 
worden nog drukbezocht. Bezoe-
kers aan de markt komen niet alleen 
voor de verse vis, groente, Mediter-
rane delicatessen of hippe kleding, 
maar ook voor de beleving die de 
ruim 1900 Amsterdamse markton-
dernemers dagelijks op de markt 
brengen. “Om die unieke beleving 
van een bezoek aan de Amsterdam-
se markt te behouden, moeten de 
regels worden versoepeld. Er moet 
ruimte zijn voor experimenten en 
innovatie.” 

Schmit en Kat noemen daarbij een 
aantal voorbeelden. “Neem bijvoor-
beeld de familie die al meer dan ne-
gentig jaar een kraam op de markt 
heeft. De vijfde generatie staat al 
klaar om de zaak over te nemen. 
Maar, omdat tijdens laatste contro-
les de marktondernemer niet zelf 
achter de kraam stond, werd de ver-

‘Geef markten de ruimte
om zich te vernieuwen’

gunning geschorst. Er is een vervan-
gingsregeling, maar die mag van ons 
wel iets soepeler. De hele marktdag 
blijven en dat voor zes dagen in de 
week is moeilijk te combineren met 
bijv. inkoop, administratie en zorgen 
voor vernieuwing.”

“Of neem de marktondernemer die 
verzekerd was van een standplaats. 
Nu staat een jonge ondernemer ja-
renlang op de wachtlijst en moet hij 
maar afwachten of er voor hem die 
dag een vrije plek zal zijn. D66 wil 
kijken of de plaatsen op markten 
waar minder mensen komen, goed-
koper kunnen worden aangeboden 
dan daar waar het storm loopt. Een 
winkelruimte op het Buiksloter-
meerplein is toch ook goedkoper 
dan in de Kalverstraat?”

Veel bezoekers zijn nog vaak wel te-
vreden over het aanbod en de sfeer 
op de markt. De twintig duizend 
bezoekers die de Albert Cuyp dage-
lijks bezoeken, geven de beroemd-
ste markt van Nederland een ruime 
voldoende zo blijkt uit de Marktmo-
nitor van de gemeente Amsterdam. 
Daartegenover staat de aanstaande 
sluiting van de Bos en Lommer-
markt in West.

Schmit en Kat pleiten ervoor de 
goede ondernemers van de slecht 
lopende Bos en Lommermarkt een 
nieuw kans te geven. “Wat ons be-
treft, is er een simpele oplossing: 
geef deze ondernemers een nieuwe 
kans op de Albert Cuyp of een an-
dere Amsterdamse markt. Ervaren 
ondernemers met een eigentijds 
concept verdienen die kans. Er zijn 

Veel mensen drinken wel een 
glaasje port, maar weten niet 
dat deze drank alleen uit dit 

specifieke gebied in Portugal komt. 
Het Douro gebied in het noorden 
van het Iberisch schiereiland is de 
enige plek op de wereld waar de 
druiven voor de port groeien en 
daarom ook onderdeel van het  
Werelderfgoed van UNESCO.

De Douro-regio is het oudste afge-
bakende wijngebied van de wereld. 
De grote rivier Douro vormt de 
grens met de rest van Portugal en 
is onderdeel van het Werelderfgoed 
van de UNESCO. Op de oevers 

Het Douro portwijngebied, een  
authentiek stukje Noord-Portugal

groeien de druiven waar de wereld-
beroemde port van wordt gemaakt 
op terrasvormige wijngaarden. De  
klimaatomstandigheden in dit ge-
bied en de grond waarop de druiven 
groeien zijn van groot belang, hier-
door krijgt de port een karakteris-
tieke en unieke smaak.

De dorpen aan de rivier ademen 
een eigen, unieke sfeer, alléén de 
werkers op het land, de dieren in 
de wei, de vrouwen bij de openba-
re wasplaats en de ouderen die op 
straat een praatje met elkaar ma-
ken. In de bergen achter de rivier 
liggen nog veel meer verborgen 

schatten die het verdienen om ont-
dekt te worden. 

Van april tot en met oktober is het 
mogelijk een 8-daagse groepsreis in 
dit unieke gebied te maken, met een 
afwisselend programma waarin cul-
tuur, natuur, historie en authentici-
teit centraal staan. Uiteraard belicht 
deze reis veel over de port en ziet 
de reiziger wat een sterke invloed 
de wijnbouw heeft op het land-
schap en het leven in deze streek.

Kijk voor meer informatie op www.
realtours.nl.

vast regels voor, maar wat ons be-
treft geven wij hier alvast de ruimte, 
die ruimte is nodig, nu al en in de 
toekomst zeker.”

De komende maanden werkt de 
gemeente aan de uitwerking van 
de vastgestelde Marktvisie 2018-
2026. D66 wil met minder regel-
druk het weer aantrekkelijk kunnen 
maken voor de marktondernemers, 
buurtbewoners en bezoekers van 
de markt. “Goed naar hen luisteren, 
zal leiden tot regels voor een orden-
telijke markt, maar ook voor genoeg 
ruimte voor een bruisende en ver-
nieuwende markt. Daar plukken on-
dernemers, buurtbewoners en be-
zoekers allemaal de vruchten van.”

De kleine, maar gezellige en succesvolle markt op het  
Jacob Obrechtplein vierde onlangs nog het 8-jarig bestaan.
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Menusuggestie van chef 
Franz Conde om thuis 
als kerstdiner op te 
dienen.

Franz Conde is chef-kok van Hilton 
Amsterdam. Hij is in 1968 geboren 
in Caracas, Venezuela (1968). Na 
diverse stages in Italië ontwikkelde 
hij zich als chef in New York, Vene-

Wij vroegen Michel Kamphuijs van Gusto Wines om voor 
u een aantal wijnen te selecteren die zeer goed passen 
bij de recepten. Hij kwam tot de volgende smakelijke 

combinaties.

Voor bij de Venetiaanse gezouten kabeljauw.

2018 Graffetta Grillo Sicilia (12,33 euro).

De wijn is lichtgeel van kleur. In de neus gedroogde bloemen, gele 
appel en een toets van hout. In de mond een zachte aanzet met 
een mooie frisheid van citrusvruchten en mineraliteit (ziltigheid) 
past daarom uitstekend bij de vis.

Voor bij de pompoen Ravioli

2017 Selva Capuzza Groppello Biaggio (13,92 euro)
Zeer licht robijnrood van kleur. In de neus zwoel rood fruit van 
framboos en rode kers. In de smaak weer dat zwoele fruit wat nijgt 
naar een licht zoetje, maar de frisheid overheerst. Lichte, verleide-
lijke, zachte wijn met bescheiden zuren, sluit heel goed aan op de 
pompoen Ravioli.

Voor bij de Sabayon van rode wijn
2015 Arduini Recioto Valpolicella Classico (22,57 euro, halve liter)

Robijnrood. In de neus stuivend met zoetig fruit als kersen en 
bramen, rozijnen en krentjes. In de mond een zeer ronde aanzet 
met zachte en romige structuur en veel elegantie door de verfijnde 
zuren. Een heerlijke dessertwijn met goede lange afdronk.

Alle wijnen zijn verkrijgbaar bij Gusto Wines, Stadionweg 147 of 
www.gustowines.nl

Een kerstdiner op z’n Italiaans 

Baccalá alla Veneziana
Venetiaanse gezouten  
kabeljauw 
Dit gerechtje past uitstekend bij de 
kerst. Als aperitief, geserveerd op 
crostini, als voorgerecht of zelfs als 
hoofdgerecht. 

Ingrediënten
• 200 gram gezouten kabeljauw 
• 1 kleine ui (80 gram), fijngehakt
• 1 sneetje witbrood, zonder korst,  
 in kleine blokjes 
• Ongeveer 120 ml melk

Bereiding
• Week de kabeljauw ca. 24 uur in 
 water, ververs af en toe het water  
 totdat de kabeljauw zacht is en 
 ontzout. Proef of het goed is.
• Fruit de ui 2 minuten in olijfolie, 
 voeg de kabeljauw, het brood en 
 de melk toe.
• Laat enkele minuten sudderen tot 
  het brood uiteenvalt en het ge- 
 heel iets dikker wordt.
• Voeg voor een frisse, fruitige 
 smaak een scheutje extra vierge  
 olijfolie toe. 

Ravioli di zucca
Pompoen Ravioli
Deze gevulde Slow Food herfst- 
winterpasta en traditioneel kerstge-
recht is de trots van de streekgas-
tronomie uit de regio Mantova. 

Ingrediënten voor de vulling
• 500 gram pompoen 
• 160 gram Amaretti (Italiaanse
 amandelkoekjes), verkruimeld
• 170 gram Mostarda di pere  
 (Italiaanse gekonfijte peren), in  
 kleine blokjes 

Wijnsuggesties van 
Gusto Wines voor 
bij het kerstmenu

• 65 gram Geraspte Grana-kaas (of  
 Parmiggiano) 
• 1 ei
• nootmuskaat
• zout 

Bereiding
• Snijd de geschilde pompoen in 
 blokjes. Laat zacht worden (maar 
 niet bruin) in ca. 15 minuten in
 een voorverwarmde oven op  
 200°C. Laat afkoelen in de oven. 
• Pureer de pompoen. 
• Voeg de amaretti, de geraspte 
 kaas, de mostarda en het ei toe  
 en breng op smaak met een beet 
 je nootmuskaat en zout.

Ingrediënten pasta voor 
ravioli 
• Witte bloem 300 gr.
• 3 grote eieren

Bereiding
• Strooi de bloem op het werkblad  
 met een ‘vulkanische’ uitsparing  
 in het midden voor de eieren. 
• Meng eerst met een vork, daarna  
 met de vingertoppen en kneed  
 tenslotte met je handen een glad  
 deeg. Laat het 30 minuten  
 gewikkeld in plasticfolie rusten in  
 de koelkast. 
• Rol het deeg uit met een deeg- 
 roller of in de pastamachine tot  
 het erg dun is, ongeveer 1 mm.  
 Verdeel in twee lagen.
• Verdeel kleine porties van de  
 pompoenvulling op de eerste  
 laag pasta.
• Breng rond de vulling wat los- 
 geklopt ei aan (om de pastalagen
 aan elkaar te kleven) en bedek 
 het geheel met de tweede laag 
 pasta.
• Snijd de pasta in kleine vierkant- 
 jes en druk de plakranden aan. 
• Bewaar in de koelkast, goed  
 apart en flink bestrooid met  
 semolina meel (griesmeel) 

Benodigd om te serveren 
• 100 gram boter
• 8 verse salieblaadjes 
• 8 verkruimelde amaretti-koekjes 

Bereiding ravioli
• Kook de ravioli beetgaar in ca. 6  
 minuten, in gezouten kokend  
 water
• Smelt ondertussen in een diepe 
 hapjespan de boter en salie op  
 middelhoge temperatuur om de 
 smaken goed te vermengen. 
• Voeg de beetgare ravioli toe en 
 een beetje van het kookvocht en 
 laat alles inkoken tot een romige  
 saus ontstaat van de boter, kook 
 vocht en een beetje zetmeel uit  
 de pasta.
• Serveer de ravioli direct en strooi  
 er de verkruimelde amaretti en  
 gescheurde salieblaadjes over.

Zabaione al vino rosso
Sabayon van rode wijn 
In de decembermaand gaat mijn 
hart uit naar Panettone. Met een 
sabayon erover maak je het allerlek-
kerste en eenvoudigste kerstdes-
sert. 

Ingrediënten
• 150 gram eidooiers 
• 150 gram suiker 
• 150 ml rode wijn 

Bereiding
•Meng de ingrediënten in een  
 metalen kom.
• Verwarm al kloppend met een 
 garde op lage temperatuur, of  
 au bain marie, totdat de eidooiers  
 stollen bij 80 ° C. Gebruik een 
 thermometer voor het beste  
 resultaat. 
• Serveer warm op een plak  
 Panettone. Of vul er kleine  
 glaasje mee en laat het opvriezen 
 tot Zabaione Gelato!

zuela en Londen. Vier jaar lang had 
hij een eigen restaurant, Araguain 
Dartmouth. Tussen 2007 en 2016 
werkte hij bij Hilton Amsterdam als 
executive chef, waarna hij de afge-
lopen twee jaar in diezelfde positie 
actief was in Athenee Palace Hilton 
Bucharest, Roemenië.

Hij keerde in augustus 2018 terug 

in Amsterdam en is chef-kok van 
Hilton Amsterdam. Hij laat zijn lief-
de voor de Italiaanse keuken spre-
ken in de gerechten die hij voor Ro-
berto’s Restaurant ontwikkelt. Zijn 
kerstmenu’s zijn onweerstaanbaar. 
Franz laat iedereen delen in zijn 
keukengeheimen. Dit zijn drie van 
zijn favoriete decembergerechten 
om thuis te maken.

Menu
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Hoe verleid jij de politiek?
CC Amstel en Wijkcentrum De Pijp 
slaan dit seizoen weer de handen 
ineen en presenteren een program-
maserie speciaal voor de buurt. In 
De Lokroep, hoe verleid jij de poli-
tiek ligt de nadruk op hoe je de aan-
dacht vraagt aan politieke beslissers 
voor je wens. Welke bochtige weg 
bewandel je om je zin te krijgen? 
Wat zijn de verschillende mogelijk-
heden van burgerlobby? Woensdag 
15 januari 2020, De verleiding van 
groen. De presentatie is in handen 
van Michiel Bakker, aanvangstijd 
20:00 uur.

Agenda

Het stokje wordt overgedra-
gen. Terwijl Sint, de pieten 
en Ozosnel relaxed met de 

Santa is coming to….  
Het Gelderlandplein

Rotjes en gillende keukenmei-
den: ze horen erbij, zeggen 
veel mensen. Maar steeds 

meer Amsterdammers willen oud 
en nieuw liever zonder vuurwerk 
vieren. Bent u daar één van? Net 
als vorig jaar kunt u met uw bu-
ren afspreken om uw straat vuur-
werkvrij te houden. En een pakket 
aanvragen om aan te geven dat uw 
straat of buurt met oud en nieuw 
vuurwerkvrij is.

Het pakket is tot en met 23 de-
cember aan te vragen op www.
amsterdam.nl/vuurwerkvrij. Het 
is belangrijk dat u vooraf met 
een meerderheid van de straat 
afspreekt waar u precies geen 

Knallend het nieuwe jaar in 
of toch maar niet doen

vuurwerk afsteekt. Dit jaar ex-
perimenteert de gemeente ook 
met alternatieve vieringen in de 
buurten. Ideeën hiervoor kunnen 
worden aangedragen in het eigen 
stadsdeel via www.amsterdam.nl/
oudennieuw. Dit kan tot en met 23 
december. Alle ideeën zijn welkom. 
Voorwaarde is dat het idee haal-
baar is en door een groot deel van 
de buurt wordt gesteund.

Jongeren worden dit jaar actief 
bij de manier waarop we omgaan 
met vuurwerk betrokken. Samen 
met scholen en jongerenraden be-
spreekt de gemeente hoe zij aan-
kijken tegen het afsteken van vuur-
werk, hoe we de overlast kunnen 

Volwassenen:
14/12, 20.30 uur (toneel)
Noord Nederlands Toneel in 
co-productie met Firma DUKS
Er zal iemand komen

15/12, 15:00 en 20:30 uur (dans). 
Kalpanarts, Hitting True North 

17/12, 20:30 uur (danes)
Donna Chittick, Together
26/1, 20:30 uur (theater)
Illustere Figuren,  
Wie is toch die man die op zondag de 
vleesvervangers snijdt?

Jongeren:
269/1, 13:00 uur (theater)
CC Amstel i.s.m. PACT+, Nu, dat 
wat er was. Jongerentheater

verminderen en welke alternatie-
ven er zijn voor vuurwerk. Zo zijn 
er twee bijeenkomsten met ROC 
studenten. Eén groep organiseert 
een congres over vuurwerk voor 
medestudenten. De andere werkt 
aan het ontwikkelen van een con-
cept voor een alternatieve viering 
van oud en nieuw. In sommige 
stadsdelen wordt oud en nieuw 
uitgebreid met jongeren voorbe-
reid en samen gevierd.

Op www.amsterdam.nl/ouden-
nieuw is informatie waar legaal 
vuurwerk te koop is, wanneer het 
mag worden afgestoken en wat be-
woners kunnen doen bij overlast 
van vuurwerk.

De preview van de film Verbonden in Zuid is woensdagavond 
18 december te zien in filmtheater Rialto aan de Ceintuur-
baan 338. De film bestaat uit vier delen over verschillende 

bewoners in Oud-Zuid, De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert/ 
Zuidas.

Onder de naam Verbonden Stad werkt de gemeente aan meer ver-
binding en contact tussen Amsterdammers. Met gesprekken en 
ontmoetingen wil de gemeente het contact tussen de verschillende 
Amsterdammers stimuleren. Maar ook het contact tussen gemeente 
en bewoners bevorderen. Om een beeld te krijgen wat er leeft in de 
buurten van Zuid een cameraploeg de straat opgegaan. Wat beweegt 
de bewoners, wat vinden ze belangrijk, wat kan anders of beter? Hoe 
zijn de mensen in de buurt nu met elkaar verbonden, hoe is dat be-
reikt en wat was hun rol daarin?

Belangstellen voor de preview kunnen een plek reserveren via am-
sterdam.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Na afloop 
gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de film. 

Filmpreview  
Verbonden in Zuid

Vuurwerk boven Rijksmuseum
Foto: Shutterstock

Een overzicht van werk-
zaamheden aan de openba-
re ruimte en aan wegen in 

stadsdeel Amsterdam Zuid.

Begin december is begonnen 
met de aanleg van leidingen voor 
stadswarmte aan de Stadionkade, 
bij de Agamemnonstraat, Jason-
straat en Locatelllikade achter het 
Spinozalyceum. De werkzaam-
heden duren ruim vier maanden. 
Tijdens de werkzaamheden is een 
aantal parkeervakken niet te ge-
bruiken. Er wordt gewerkt tussen 
07.00 en 19.00 uur. In de week 
van 27 januari 2020 wordt ook ’s 
nachts gewerkt. De Stadionkade 
bij de Jasonstraat en tussen Ag-
amemnonstraat en Donarstraat 
is tot medio februari afgesloten. 

Werkzaamheden in 
stadsdeel Zuid

Verkeer wordt omgeleid; in de Ag-
amemnonstraat komt een keerlus. 
De Locatellikade is afgesloten ter 
hoogte van de Peter van Anrooys-
traat. De voetgangersbrug over 
het Zuider Amstelkanaal blijft be-
reikbaar.

In november is de bestrating her-
steld op de Brandweerbrug, tus-
sen de Hobbemakade en 1e Jacob 
van Campenstraat. Het nieuwe 
materiaal moet nu nog uitharden 
en kan nog geen zware belasting 
aan. Voetgangers en fietsers kun-
nen al over de brug, autoverkeer 
is weer mogelijk vanaf vrijdag 20 
december.

Bron: amsterdam.nl

Jeugd:
1/12, 11:00 uur
Het Kleine Theater,  
Het Zigeunermeisje.  
Familievoorstelling 3+

27 en 28/12, 15:00 uur
Dagdonker XL. Dans 4+

29 en 30/12, 11:00 en 15:00 
uur. Het Kleine Theater,  
Het Meisje met de Zwavelstokjes
Familievoorstelling 3+

19/1, 15:00 uur; 26/1, 11:00 uur. 
Het Kleine Theater, Sneeuwwitje. 
Familievoorstelling 3+.  
 
Meer informatie: www.ccamstel.nl

het zuiden en zal daarbij ongetwij-
feld ook Nederland aan doen. Hij 
is in ieder geval een aantal keren in 
winkelcentrum Gelderlandplein te 
vinden.

Zo wordt de vrolijke Santa zater-
dag 21 december met een beto-
verend magische kerstparade ver-
welkomd en zal hij, begeleid door 
huppelende elfjes en dansende 
rendieren, door het winkelcentrum 
trekken. Een dag later is hij er ook 
nog en kan iedereen met de Kerst-
man en twee elfjes op de foto. Een 
professionele fotograaf maakt de 
foto, die je direct kunt meenemen.  
 
Beide dagen is de Kerstman tussen 
12:30 en 16:30 uur in winkelcen-
trum Gelderlandplein te vinden.

stoomboot weer op weg zijn naar 
Spanje, zoeft de Kerstman in zijn ar-
renslee vanaf de Noordpool richting 
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O
 nze klassieke wijnwinkel kunt u vinden op de  

  Stadionweg 147 in Amsterdam-Zuid.  

Dichtbij het gezellige Olympiaplein en op 

loopafstand van de Amsterdamse Zuid-As. Hier kunt u 

een uitgebreide selectie kwaliteitswijnen vinden, met 

name wijnen uit de “oude wijnwereld” als Frankrijk, 

Italie en Spanje zijn ruim vertegenwoordigd.

Gusto Wines Amsterdam
Stadionweg 147H - Amsterdam - 020-3080799

stadionweg@gustowines.nl - www.gustowines.nl

Champagne Bollinger 
Special Cuvee Brut. 
Van euro 52,85 voor euro 39,95.  
Zo lang de voorraad strekt, op=op.

Colofon

Dit keer geen muziek, con-
cert of zang, maar sprekers 
vullen donderdag 23 janu-

ari het Concertgebouw tijdens een 
informatieavond over de nota van 
uitgangspunten voor het nieuwe 
bestemmingsplan voor het Muse-
umkwartier en de Valeriusbuurt.

De gemeente wil bewoners, onder-
nemers, ontwikkelaars en andere 
belanghebbenden vanaf het begin 
bij het nieuwe bestemmingsplan 
betrekken. In juni van dit jaar is 
eerst een online enquête uitgezet 
in de buurt. Daar hebben ruim 1200 
mensen aan meegedaan en hun me-
ning gegeven over belangrijke on-
derwerpen die later een plek krijgen 
in het bestemmingsplan. Op een bij-
eenkomst eind oktober kwam naar 
voren dat bewoners vinden dat het 
bijzondere karakter van de buurt 
door de vele bouw- en verbouwpro-
jecten onder druk staat.

Uit de enquête kwam onder meer 
naar boven dat een ruime meerder-
heid van de deelnemers tevreden is 
met de voorzieningen (onder ande-
re horeca, winkels, scholen, buurt-
centra en huisartsen). Ook vindt 
een meerderheid dat er kelders on-
der bestaande gebouwen gebouwd 

Activiteiten in de bibliotheek 

Cullinanplein 1, Tel.: 662 31 84
cinetol@oba.nl
 
Clubhuis Jazz, Begin je weekend 
in CC Amstel met eigenzinnige 
jazz muziek van het duo Hlib en 
Kristine 13/12, 17:00 uur.

Salon op Zuid: Heine, Ein Win-
termärchen; muziek en literatuur 
komen samen tijdens de maande-
lijks salons van het New European 
Ensemble*.18/12, 20:30-21:30 uur.

Salon op Zuid: Rimbaud, Een 
seizoen in de hel; muziek en 
literatuur komen samen tijdens 
de maandelijks salons van het 
New European Ensemble*.18/12, 
20:30-21:30 uur.

Fabschool (8+), leren over 
digitale fabricage. Elke maandag 
en woensdag, 15:00-17:00 uur 
reserveren gewenst.

Voorlezen voor kinderen vanaf 4 
jaar*. Elke zaterdag, 11:15-11:45 
uur.

Laan der Hesperiden 18 
Tel.: 676 92 20
olympischkwartier@oba.nl
 
English storytelling and songtime 
for kids 0-4 years old, afterwards 
it’s time for some music and 
movement too. Every Friday at 
10.00 AM.

Roelof Hartplein 430
Tel.: 6620094 
roelofhartplein@oba.nl

Lezing Geheugen en Vergeten; 
een lezing over de werking van de 
hersenen en het geheugen 9/1, 
16:00-17:30 uur.

Literair Café met Johan Fretz, 
lezing over zijn boek Onder de 
Paramariboom*. 30/1, 19:00-
20:30 uur.

Voorlezen voor peuters en kleu-
ters, een mooi, spannend,  
ontroerend of grappig verhaal. 
Elke woensdagochtend, 11:00-
11.30 uur.

English storytelling and songtime 
fotr kids 0-4 years old, after-
wards it’s time for some music 
and movement too. Every Friday 
10.00-10:30 AM.

W.van Weldammelaan 5
Tel.: 642 21 00
buitenveldert@oba.nl

UP presenteert: In je Uppie; een 
ontspannen themagesprek met 
leeftijdsgenoten, waarbij belang-
rijke onderwerpen die ertoe doen 
als je ouder wordt aan bod komen. 
Thema vandaag: familie
23/1, 10:00-12:00 uur.

Voorlezen voor peuters en kleuters 
0-4 jaar, een mooi, ontroerend of 
grappig verhaal. Elke woensdag-
ochtend, 11.00-11:30 uur.

English storytelling and songtime 
for kids 0-4 years old, fterwards 
it’s time for some music and 
movement too. Every Friday at 
10.00-10:30 AM.

Chistmas Special: december 14th.

* - hier zijn kosten aan verbonden, 
soms wel gratis met OBA-pas.

Informatieavond bestemmingsplan  
Museumkwartier-Valeriusbuurt

De halve maan op het Skatepark Olympiaplein heeft een opknap-
beurt gekregen. Dat was nodig. De graffiti in het skatepark oog-
de erg rommelig waardoor het skatepark geen fijne verblijfsplek 

meer was. Gebruikers en omwonenden bepaalden gezamenlijk de nieu-
we looks en feel voor het skatepark. Bij de selectie van de uitvoerende 
kunstenaar viel de keuze unaniem op Floor van het Nederend, die zeer 
populair is binnen de skatescene. Eerder pakte Floor het skatepark aan 
in Noord in het thema Vincent van Gogh.

Met de streetart op het Olympiaplein is er een eigentijds kunstwerk ont-
staan in de openbare ruimte in Zuid. Het mooie van kunst op straat is dat 
het voor iedereen te zien is. 

Nieuwe look skatepark 
Olympiaplein

mogen worden, zolang er maar 
voorwaarden aan gesteld worden. 
Een derde vindt dat de gemeente 
de bouw van aan- en uitbouwen 
helemaal moet verbieden. Onge-
veer de helft van de deelnemers is 
tegen het bouwen van een extra 
verdieping op bestaande woningen. 
40 procent is van mening dat het 
bouwen van een extra verdieping 
mogelijk moet zijn onder voorwaar-
den. Bijvoorbeeld dat een pand niet 
hoger mag worden dan de naastge-
legen panden en dat het woonge-
not van de buren hierdoor niet mag 

worden aangetast. Een meerder-
heid is voorstander van het moge-
lijk maken van het ombouwen van 
zolders tot woningen als maatregel 
om nieuwe woningen in het plange-
bied toe te voegen. Ook is er veel 
draagvlak voor het ombouwen van 
kantoren en bedrijfsruimtes naar 
woningen. Tenslotte oordeelt een 
meerderheid dat het mogelijk moet 
zijn om leegstaande winkels en 
horecavoorzieningen in woonstra-
ten om te bouwen tot woningen.  
 
Bron: amsterdam.nl

Plein van 
Siena is een 
centrum

voor studie, be-
zinning, ontmoe-
ting en spiritualiteit aan de Rijn-
straat 109 in de Rivierenbuurt in 
Amsterdam-Zuid. Plein van Siena 
is een initiatief van Thomas van 
Aquino parochie en staat in de 
traditie van de orde van de Domi-
nicanen. De naam geeft de sfeer 
aan die wij willen uitstralen: broe-
derlijk en zusterlijk, open, uitno-
digend, veilig en feestelijk, geheel 
in de geest van Dominicus, Ca-
tharina van Siena en Thomas van 
Aquino. Het centrum organiseert 
wekelijks de meest uiteenlopen-
de activiteiten. Voor de komende 
periode zijn dat:

13/12, 19:30 uur: Weihnachts-
oratorium toegelicht en be-
luisterd onder leiding van mu-
ziekwetenschapper Gerard van 
Halsema. 16/12, 20:00 uur: Op 
weg naar kerst is een meditatie-
ve bespreking onder leiding van 
Marieke Maes, docent filosofie 
en theologie en pastor Niesen.
19/12, 12:30 uur: Lunchconcert 
met medewerking van  Agne-
se Lecchi (fluit), Mirna Ackers 
(fluit), Marco Gonçalves (fagot). 
9/1, 13:30 uur: tentoonstelling 
North & South Catharijnecon-
vent  Utrecht- middeleeuwse 
kunstwerken. Rondleiding door 
Marieke Maes, reis op eigen 
gelegenheid. 16/1, 12:30 uur: 
Lunchconcert met medewerking 
van Elisa Misas (altviool), Andreu 
Casals (basklarinet). Tijdig reser-
veren is gewenst. Meer informa-
tie op: www.pleinvansiena.nl

Activiteiten bij 
Plein van Siena

Uitgeverij Solid Sales & Marketing
Ottho Heldringstraat 3  
1066 AZ Amsterdam
info@solidsalesandmarketing.nl

Telefoon:
Algemeen:  020 - 2441938 
 06 - 22 97 58 96

Verspreidingsgebied
Amsterdam-Zuid
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info@solidsalesandmarketing.nl

Nol de Vries
novrimedia@gmail.com
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Philip van Poecke
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Anton de Vries, 
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