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Rode hoedjes society

Braam in
Stanislavski

Verre van
familie

CENTRUM – Conny
Braam leest donderdag 5
november voor uit haar
nieuwe roman 'De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek' in
Stanislavski in de Stadsschouwburg. Ook vertelt ze
over haar onderzoek naar
de opzienbarende feiten
achter het boek.
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
houdt elke maand een culturele borrel in café-restaurant
Stanislavski in de Stadschouwburg Amsterdam. Auteurs van Nieuw Amsterdam
treden elke eerste donderdag
van de maand op. Het programma biedt grappige, serieuze en ontroerende voordrachten, vaak met live
muziek.
Nieuw Amsterdam Live begint om 18.00 uur en duurt
tot uiterlijk 19.00 uur. De
toegang is gratis.

Kunstveiling
OOSTERDOKSEILAND –
In de Centrale Bibliotheek
wordt zaterdag 31 oktober
vanaf 16.00 uur beschilderd
schoolmeubilair geveild met
als veilingmeester acteur en
kinderboekschrijver Rik
Hoogendoorn. De kunstveiling wordt geopend door
minister Plasterk. De opbrengst gaat naar Save the
Children.
Onder het motto 'Make Art,
not War!' hebben scholieren
en kunstenaars Rogier Willems, Jurriaan van Hall, Juul
van den Heuvel en Gijs Kast
oude schoolstoeltjes en -tafeltjes beschilderd. Ook
scholieren van Basisschool
Oostelijke Eilanden haalden
verf en kwasten uit de kast
om hun oude schoolmeubilair
te beschilderen. De bewerkte
stoeltjes en tafeltjes zijn tot
en met 30 oktober te bezichtigen in de Centrale bieb.

OOSTERDOKSEILAND – In de Centrale
Bibliotheek draait vanavond, woensdag 28 oktober, van 19.30 tot
22.00 uur de speelfilm
'Ver van familie' van
Marion Bloem.
'Ver van Familie' gaat
over Indische Nederlanders die in Nederland
een nieuw bestaan moesten opbouwen, maar zich
nooit helemaal los hebben kunnen maken van
hun verleden.

CENTRUM – Amsterdam kleurde zaterdag vrolijk roodpaars. Zeventig Queens en Vice-Queens van Red Hat Nederland, de Nederlandse tak van de Amerikaanse Red Hat Society, vierden hier hun ‘Koninginnendag 2009’.
Uit alle delen van het land stroomden de dames toe en

fleurden het straatbeeld op tijdens hun stadswandelingen.
Zij werden ontvangen door Queen Henrietta Vrolyck van
Aemstel tot Geyn, Vice-Queen Freule Petronella Par Douce
en hun ‘Adellijk Gevolg’, de Amsterdam Mad Red Hatters.
(Foto: Leen Visser)

Winkelstraten veiliger
BINNENSTAD – Uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) blijkt dat in de Kalverstraat
en de Nieuwendijk winkeldiefstal als een minder groot
probleem wordt ervaren door ondernemers (daling van
49 procent), het gemiddeld aantal winkeldiefstallen per
winkel is afgenomen van ruim 19 naar 16 per jaar (daling van 16 procent) en overlast is afgenomen met 44
procent.
Met het Keurmerk Veilig
Ondernemen wordt sinds
2007 door ondernemers,
stadsdeel Centrum, Vereniging van Eigenaren, straatmanagers, politie en brandweer gewerkt aan de
veiligheid in het winkelgebied. Lotte de Jong, directeur HBD: 'Juist omdat landelijke cijfers aantonen dat
diefstal met 77 procent is
gestegen, verdienen de

...niet zomaar een mak elaar...

Nieuwendijk en de Kalverstraat lof. Derving door
diefstal heeft de detailhandel totaal 645 miljoen euro
gekost in 2008. Minder diefstal betekent een directe stijging van de nettowinst. Een
goed resultaat in deze moeilijke tijden.'
Ondernemers voelen zich
ook veiliger: het aantal ondernemers dat aangaf zich
onveilig te voelen is gedaald

met 28 procent. Stadsdeel
Centrum is dan ook erg te
spreken over het Keurmerk
Veilig Ondernemen. Stadsdeelwethouder Erik Koldenhof: 'Stadsdeel Centrum
heeft de afgelopen jaren
veel middelen en menskracht ingezet om KVO-trajecten te starten en te begeleiden. Dat hebben alle
betrokkenen in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk
fantastisch opgepikt, met
deze derde HBD-ster als resultaat. En nog veel belangrijker: het winkelgebied is
zichtbaar en meetbaar een
stuk veiliger geworden. Een
prima investering!'
Door de aanschaf van portofoons is de samenwerking

tussen particuliere beveiligers en politie verbeterd, er
komt een collectief winkelverbod aan en er zijn trainingen gegeven over omgaan met geweld en
agressie. 'En hier blijft het
niet bij, we gaan door met
KVO.
We kunnen nog veel behalen. We hebben net een contract getekend voor de graffitiaanpak op de
Nieuwendijk. Dat werkt alleen als je samenwerkt en de
koppen bij elkaar steekt',
zegt Henri Hooijschuur,
voorzitter KVO en filiaalmanager van de Hema op de
Nieuwendijk.

De speelfilm is gebaseerd op de gelijknamige
roman van Marion
Bloem uit 1999. Hoofdrollen zijn weggelegd
voor Anneke Grönloh en
Terence Schreurs. De
cast bestaat verder uit
Katja Römer-Schuurman, Gepke Witteveen,
Riem de Wolff en Nada
van Nie.
De toegang is gratis.
Centrale Bibliotheek
(Theater van 't Woord),
Oosterdokskade 143.

Kennismaand
OOSTERDOKSEILAND –
Griezel je van aliens of
droom je van een ruimtereis? Iedereen die niet
bang is voor buitenaards
leven kan tijdens de Oktober Kennismaand zijn eigen alien bouwen in de bibliotheek.
Voor kinderen van acht tot
twaalf jaar is er zondag 31
oktober om 13.30, 14.30 of
15.30 uur de workshop
Bouw je eigen alien! in het
Kinderlab. De toegang is
gratis. Centrale Bibliotheek,
Oosterdokseiland 134.
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Vul uw huis met het geluid
van Bang & Olufsen…

Jersey hoeslakens (130 grams)
90 x 200 €1,50, 140 x 200 €2,160/180 x 200 €2,50

...een mak elaar die werkt!



020 - 535 68 68
www.collectiefmakelaars.nl

Bij de kringloopwinkel
zien ze hem nog wel
zitten
Spullen waar een ander nog iets aan
heeft kunt u kwijt bij de kringloopwinkel. Daar krijgen ze een tweede
leven. Kijk op afval.amsterdam.nl.

ZET NIETS BIJ DE CONTAINER

of kijk op www.bed4less.nl

Klaprozenweg 21a • A’dam-Noord • Tel. 020 - 632 66 20

Bij aankoop van een BeoSound
master samen met een selectie
uit onze BeoLab luidsprekers
trakteren we u op een BeoLab 3500
luidspreker t.w.v. € 1715,-.

Hegeman Amstelveen
Amsterdamseweg 418-420, Amstelveen, 020-6414019
Bang & Olufsen Hegeman
Vlietlaan 4a, Bussum, 035-6933973
www.bang-olufsen-hegeman.nl

www.bang-olufsen.com

