
Infomiddag Rode 
Kruis over wat te 
doen in noodsituaties

DUIVENDRECHT Het Rode Kruis 
houdt in samenwerking met 
Coherente een workshop in het 
Doprpshuis in Duivendrecht over 
wat te doen in geval van noodsitu-
aties. Het gaat daarbij om zaken 
als langdurige stroomuitval, een 
oproep van de politie om het huis 
te ver;laten wegens een overtrek-
kende gifwolk, of stijgend water 
dat het huis in loopt. Aan bod 
komt onder meer de vraag wat 
mee te nemen in de laatste twee 
situaties. Maar van een noodsitia-
ties kan ook sprake zijn als iemand 
valt e niet meer op kan staan. Hoe 
moet dan hulp ingeschakeld 
worden?
Het is volgens de organisatoren 
van de workshop goed om met 
elkaar na te denken over noodsitu-
aties waar we in terecht kunnen 
komen . Ook is het volgens hen 
fijn om tips en handleidingen te 
krijgen. ‘Zo weet u wat u kunt 
doen als u onverhoopt in een 
noodsituatie terecht komt. Zo 
bent u goed voorbereid!’’
De informatiebijeenkomst met 
onder meer een veiligheidsbingo 
vindt op maandag 11 februari 
2019 van 14.00 tot uiterlijk 16.00 
uur plaats in Dorpshuis Duivend-
recht, aan Begoniastraat 10. 
Aanmelden vóór 8 februari 2019 
via 020-496.1003 of per mail:naar 
mleupen@redcross.nl. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en niemand 
gaat met lege handen naar huis.
 

Muzieklessen voor 
kinderen uit groep 1-2

OUDER-AMSTEL Muziekschool 
Ouder-Amstel heeft diverse 
cursussen voor kinderen uit groep 
1 en 2 op het programma staan in 
Ouderkerk en Duivendrecht. Op 
vrijdagmiddag start binnenkort 
van 13.00 tot 13.45 uur in de 
Bindelwijk een zangcursus voor 
kleuters. De cursus bestaat uit 
acht lessen waarin leuke liedjes 
worden gezongen onder leiding 
van zangdocent Gonny Meesters. 
Daarnaast staat de cursus 
Muziekfabriek op het programma. 
Daarin komen instrumentjes 
bespelen, dansen, zingen en 
allerlei andere muzikale activitei-
ten aan bod. Onder leiding van 
Marianne Hoek vinden acht lessen 
plaats op vrijdag van 14.00 tot 
14.45 uur. Voor meer info of 
aanmelden: info@muziekschool-
ouder-amstel.nl.
Voor kleuters (groep 1-2) start op 6 
februari een muziekcursus van 8 
lessen in het Dorpshuis in 
Duivendrecht op woensdagmid-
dag van 13.30 tot 14.15 uur. Op 
het programma staan Instrument-
jes bespelen, dansen, zingen en 
andere activiteiten met muziek. 
Mail voor meer informatie en 
aanmelding naar info@muziek-
schoolouder-amstel.nl
 

Pink Floyd tribute 
AMSTELVEEN De Pink Floyd-tribu-
teband OneOfTheseDays keert op 
zaterdag 26 januari terug in 
Poppodium P60 aan het Stadsplein 
in Amstelveen. De band stond op 2 
december 2017 met de aftrap van 
de concertreeks Ćhildhood’s End´ 
in Amstelveen. Nu brengt de band 
het programma ‘Radio 2OTD fm 
PINK FLOYD Road Show’. De 
formatie bestaat uit zes muzikan-
ten en vier professionals op gebied 
van licht, geluid en beeld. Aanvang 
20.45 uur. Kaarten 16,50 euro in 
de verkoop en 17,50 euro aan de 
zaal (indien nog voorradiga). Meer 
info: www.p60.nl

 

Zwanen op glad ijs
OUDERKERK Jos Geijsel maakte deze fraaie foto van twee zwanen die zich 
op glad ijs wagen op de Bullewijk ter hoogte van De Voetangel in De Ronde 
Hoep. De draagkracht van het ijs is nog niet voldoende om schaatsers te 
kunnen dragen. Maar om de zwanen te dragen is het ijs al dik genoeg. Of 
hier binnenkort ook schaatsers te zien zullen zijn, blijft afwachten. Het kan 
vriezen en het kan dooien.
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Korenbloemstraat-blues
´Plannen voor 
renovatie moeten 
passen in het 
dorpse karakteŕ
 
DUIVENDRECHT In Duivendrecht is 
al dik een decennium een Stichting 
Vrienden actief. In al die jaren 
moesten de Vrienden heel wat ke-
ren in het geweer komen. De meest 
recente acties draaien om de Koren-
bloemstraat.
 
Marion Kiewik

 
STOF September 2017: plotseling 
waaien er enorme wolken stof door 
de Korenbloemstraat in Duivend-
recht. Tot ontzetting van de naaste 
en overburen heeft de nieuwe eige-
naar, een projectontwikkelaar, de 
hand geslagen aan een rijtje his-
torische arbeidershuisjes. Maar er 
was geen vergunning en het werk 
werd stilgelegd. Waarna het stof ook 
in figuurlijke zin opwaaide rondom 
de karakteristieke pandjes met Am-
sterdamse School-kenmerken.
 
LEEFBAARHEID Rikus Visser, woord-
voerder van de ‘Korenbloemgroep’: 
‘In mei zijn de huisjes opgekocht 
door een projectontwikkelaar en er 
waren geruchten. Uiteindelijk bleek 
dat er twee extra bouwlagen (inmid-
dels één) op de huisjes moesten ko-
men. De bestaande vier woningen 
(voorheen acht) worden verbouwd 
tot twaalf appartementen. Dat gaat 
nog meer parkeerdruk opleveren 
dan we toch al hebben in dit smalle 
straatje. Wij maken ons ernstig zor-
gen over de leefbaarheid. We zijn 
niet tegen renovatie, maar die moet 
wel passen in het dorpse karakter.’
 
VERGUNNING De buurtbewoners 
zijn in eerste instantie nergens in 
gekend. Ze hebben zelf contact op-
genomen met verantwoordelijk wet-
houder Barbara de Reijke, gepraat 
met de coördinerende ambtenaar, 
ingesproken bij de Welstandscom-
missie. Conclusie: de bouwvergun-
ning zou passen ‘binnen de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders.’ 
Visser: ‘Maar op grond van het be-
stemmingsplan Duivendrecht kun-
nen B en W nadere eisen stellen aan 

de afmetingen van bouwwerken 
wanneer woon- en leefklimaat in de 
omgeving in het geding zijn.’
 
ERFGOED ‘Ook vanuit erfgoedper-
spectief verdienen de oude straatjes 
van Duivendrecht bescherming.’ 
Daarvoor gaat Niek Heering, voor-
zitter van de Stichting Vrienden van 
Duivendrecht, regelmatig de bar-
ricades op - doorgaans in samen-
spraak met de Stichting Oud-Dui-
vendrecht.
 
Vorige week sprak zij, evenals Vis-
ser, in bij de raadscommissie Ruim-
te en herinnerde hen aan de Erf-
goedvisie uit 2016. ‘Daarin staat de 
dorpskern beschreven als een van 
de vier beschermingswaardige ge-
bieden van Ouder-Amstel. Jammer 
genoeg zijn deze waarden nog niet 
verankerd in een welstands- of erf-
goednota en wordt er nu gewerkt 
met verouderde uitgangspunten. 

Echter, ook hier hebben B en W for-
mele mogelijkheden om de steden-
bouwkundige en beeldkwaliteit van 
de omgeving te waarborgen.’
 
 
PARTICIPATIE Samen met Chris van 
der Linden, lid van de ‘harde kern’ 
van de Vrienden, zet Heering de 
meest recente wapenfeiten op een 
rijtje. ‘Helaas gaat de gemeente 
heel wisselend om met participatie 
en communicatie. De nieuwe ont-
wikkeling van het Dorpsplein is in 
voortdurende dialoog gegaan - pri-
ma. Het Zonnehof daarentegen… 
En als je nu ziet wat er met de Ko-
renbloemstraat gebeurt: totaal geen 
overleg! Dat strookt niet met het 
coalitieakkoord.’ Visser: ‘Wij heb-
ben zelfs een lesje participatie ge-
kregen van de gemeenteambtenaar. 
Die verzuchtte: Als we met iedereen 
moeten gaan praten… daar kunnen 
we niet aan beginnen, hoor.’

 

WELSTAND Heering vond de belang-
stelling vorige week bij de commis-
sievergadering lauwtjes. ‘Tja, ze 
hebben momenteel natuurlijk nog-
al wat aan hun hoofd met Ouder-
kerk…’
 
Van der Linden: ‘Al door de vo-
rige coalitie is toegezegd dat de 
Welstandsnota zou worden aange-
past.’ Heering: ‘Wethouder Marian 
van der Weele van Erfgoedbeleid 
pakt dit nu als de wiedeweerga op. 
Wij kunnen alleen nog maar hopen 
dat dit geen gevalletje wordt van: als 
het kalf verdronken is, dempt men 
de put.’
 
 
NIEUWSBRIEF De Stichting geeft 
tweewekelijks een nieuwsbrief uit: 
‘Drechtje spreekt’. De nieuwsbrief 
is ook te vinden op de website van 
de stichting: http://www.vrienden-
vanduivendrecht.nl

 p De bedreigde woningen in de Korenbloemstraat in Duivendrecht, met stijlkenmerken van de Amsterdamse School
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Hoogtepunten uit het 
kamermuziekrepertoire

uitgevoerd door topmusici 
van het Uriel Ensemble

Zondagmiddag 3 februari 
om 15:00 uur 

Beethoven pianosonates en liederen

in de Amstelkerk, Kerkstraat 11, Ouderkerk a/d Amstel
Voor reserveren en informatie www.kamermuziekdeamstel.nl

Concertserie 2018-2019

NIEUWSWoensdag 
23 januari 
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