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Vul in het hart de letters in en er ontstaat
een zin:
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Los jij onze
puzzel op?
Stuur hem dan naar
‘Het Hart van de Stad’ (de
hele opgeloste puzzel èn de
zin), Zeedijk 134D,
1012 BC Amsterdam of
mail de puzzel naar info@
hhvds. nl o.v.v. ‘kruiswoordpuzzel’ en wie weet win jij
twee twee afbeeldingen
can Amsterdam in 3 D(zie
pagina 22).
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Het thema van deze krant
Geen zalige gedachte - zoveel toeristen in de stad
Het blije salvo dat je hoort als het
weer eens over ‘perceptie’ gaat
Liefdesbrief van Rutger Lemm in
het Engels
Niet eetbare pruim, waar je wel
lekkere drank van kan stoken
Hij die iemand anders nadoet
Mooiste en oudste straat van de
binnenstad
Het is eigenlijk gewoon heel … om in
de binnenstad te wonen
Enkelvoud van ‘leges’
Halsema is een echte …douwer
…en schrijve 1,5 miljard euro budget
overschrijding
Halsema en graanjenever zijn allebei …
Beter … dan niets
Wat een jonge misdadiger in het
Rasphuis doet
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Horizontaal
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5e letter van het 3e woord horizontaal
2 6e letter van het 29e woord verticaal
3 2e letter van het 26e woord horizontaal
4 3e letter van het 25e woord verticaal
5 4e letter van het 17e woord horizontaal
6 6e letter van het 4e woord verticaal
7 2e letter van het 36e woord horizontaal
8 5e letter van het 21e woord verticaal
9 5e letter van het 40e woord horizontaal
10 2e letter van het 22e woord verticaal
11 1e letter van het 1e woord horizontaal
12 4e letter van het 22e woord verticaal

Verticaal
25 Oudezijds …burgwal
27 In de rosse buurt vind je dames van
lichte …
28 Bij een voetbalmatch is er vaak een
ware politie… op de been
29 Voornaam van de meest vooraanstaande stadsplanner
31 In de 17e eeuw had je het liefste een
goed gevulde geld…
34 Schelvispekel is een kruiden…
35 Oer-Hollandse auto
38 Aan de binnenkant, binnenin
39 Kunstmatig eiland met een sjoel in
de binnenstad
40 … vóór de maaltijd - een prachtige
bijdrage
41 Bijna een fantasie, zo ongelooflijk
mooi is de stralende binnenstad
42 In de Waag rond…, doe je niet alleen
met je reukorgaan
43 Wezentje dat fantastische routes
aflegt binnen de grachtengordel.
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Sluis met voormalige kerker over
het Singel
Sterk en indrukwekkend is Femke
Halsema - gewoonweg …
Veel gezien knaagdier in de binnenstad
We … nu echt iets aan het toerisme
doen
Want anders worden de reacties op
een gegeven moment heel erg …
Achternaam van de meest vooraanstaande stadsplanner
Tof café in de Binnen Oranjestraat
Wout … - beste kaaswinkel van Mokum!
Op de Zeedijk miegelt het van de …
…loosheid - wel vaker te zien op de
Wallen
In de … van je leven
Fantastisch documentairefestival
Rutger … Wassink, rechterhand van
Halsema?
Geen kermis meer op de Dam, dus

ook geen …rad
24 Gevestigd in De Bazel, waar we onze
belangrijke papieren archiveren
26 Cultureel ambassadeur van Amerika
30 Als je rondslentert alleen maar om
gezien te worden, dan … je
31 Hij bedelfde je - nee ik bedoel hij … je
onder de complimenten
32 …night - vaak in kroegen rond Rembrandt- en Leidseplein
33 Van die nachtelijke wensen, zoals
uitgesproken op pagina 9
34 De kant van de straat waar de nummers het laagst zijn
36 Hoest
37 Willen jullie meer Halsema of minder Halsema?
38 Wat een … zeg, dat je dat zo zou vragen

Mosterd vóór de Maaltijd
Je had geen zin, je bleef maar
thuis. Je keek liever naar de
beeldbuis. Hoofd gevuld met
niets dan gruis. Alles wat
je nu alweer vergeten bent.
Ach, en daar, daar buiten je
huis. Daar, daar riep het le-

De eerste zonnestralen

ven je. Sprankelend riep het

schenen, maar jij….je liet je

en jij, je liet het gaan.

gaan en bleef binnen.

Dood- en doodzonde. Het buurtfeest van
de Nieuwmarkt vierde vorig jaar z’n 31ste
editie. Grote draaimolen midden op de
Nieuwmarkt, een programma dat niet online staat, maar in bruine boekjes bij de win-

keliers in de buurt ligt. Eén van de weinige
festivals in de stad zonder winstoogmerk.
Gericht op de buurt. En ondanks dat ondertussen mensen uit de hele stad naar de
Aprilfeesten komen is de sfeer gemoedelijk.
Zondagochtend vond traditiegetrouw het
buurtontbijt plaats om 11 uur des ochtends.
Club de Ville bood zondag vanaf een uur of
acht een plekje aan de ‘Afrobeat Amsterdam Nacht’. Oud en jong dansten, hier en
daar werd een vlugge zoen uitgedeeld. Het
leven kan zo mooi zijn. Als je af en toe je
huis maar uitkomt.
Tekst: Clarissa van Deventer

De aprilfeesten vinden dit jaar plaats
van 19 t/m 28 april.

