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EVENEMENT: HAPPY BACHDAG
21 Maart wordt er op veel plekken in Amsterdam de 330 ste 
geboortedag van Bach herdacht en gevierd. Een aantal 
markt - en winkel ondernemers hebben zich al aangemeld 
om mee te doen! Op deze dag zal er op een aantal plekken 
promotie worden gemaakt en Bach muziek worden gedraaid  
Hiervoor krijgen we een klein pop-up concertje van een live 
muziekkant op het plein die Bach muziek ter gehore zal 
brengen. 

Voorlopige deelnemers:
Mac Bike - fi etsen uitleen 
Lekkrr - lunchzaak overkant Waterlooplein
Café Waterlooplein - lunch café
Kunst en Kitch - kunst
Wendy Kniesmeijer - sieraden en sjaals
Marco van der Rijst - souvenirs
Jessica Hulsman- kleding en tassen
Jasper Walstra - tweede hands kleding
Patric Meeuwsen - t-shirts etc.
Fred Oosting- diverse toeristisch snuisterij
Astrid Okhuizen- bijzondere kleding en accessoires
Maaike Schreurs-Vermeulen - vintage kleding

Er is uiteraard veel exposure voor de deelnemende loca-
ties en ook voor ‘t Waterlooplein middels de website (zie 
www.24classics.com/bachdag). Daarnaast is de organisatie 
bezig met Radio 4 en AT5 of zij een verslag kunnen maken 
van deze Bachdag. Er zullen ook foto’s gemaakt worden 
van de evenementen en deze worden weer op hun facebook-
pagina geplaatst.

Mochten er nog gegadigden zijn om hieraan mee te willen 
doen dan kun je je opgeven bij onze straatmanager Anne 
en/of kun je de Play list vinden op www.24classics.com/bach, 
het is ook mogelijk om een cd te ontvangen.
Hoe meer er meedoen hoe leuker het eff ect.

WIJNPROEVERIJ
In Lunchcafé Waterloo, wordt as. vrijdag (6 maart) door de 
pop up winkel Waterloowijn een wijnproeverij gehouden waar 
acht bijzondere Duitse wijnen kunnen worden geproefd! 
Vier wit en vier rode wijnen uit verschillende Duitse 
wijngebieden. 
Kosten €25,-
Inclusief een plateau met kazen van Kef en charcuterie van 
De Pasteibakkerij.

Je kunt je aanmelden door een fb-privébericht te sturen of 
door te mailen naar info@waterloowijn.nl

OPGELOSTE KLACHTEN/VERBETERPUNTEN
Alle putten en roosters zijn half februari gereinigd door 
Waternet. Hopelijk is daarmee de overlast van verstopte- en 
stinkende putten voorbij. Tevens zijn de ondergrondse 
elektriciteitskasten gerepareerd. 

De marktklok slaat eindelijk geen 12.00 uur meer!

GOED OM TE WETEN!
Gratis plastic tasjes verboden vanaf 1 januari 2015. Deze 
kosten zouden we moeten doorbereken aan onze klanten of 
in een korting verdisconteren.
Artikel is te lezen op Nu.nl - http://www.nu.nl/alge-
meen/4000610/gratis-plastic-tasje-per-1-januari-verboden.
html

ANWB EN 130 JAAR
Het artikel over het 130 jarig bestaan in De Kampioen van de 
ANWB zal in mei worden gepubliceerd.

URL .AMSTERDAM
Momenteel kunnen Amsterdamse bedrijven zich inschrijven 
voor een .amsterdam-extensie. Dit is een vervanging voor 
bijvoorbeeld .nl en .com. Amsterdamse ondernemers dus 
marktkooplieden kunnen zich tot 1 juni aanmelden.
Vanaf 1 september kan elk bedrijf een .amsterdam-extensie 
aanvragen, die door de Gemeente Amsterdam wordt goed-
gekeurd. Merr informatie: http://www.nic.amsterdam/
Het Waterlooplein heeft Waterlooplein.amsterdam + fl eemar-
ket.amsterdam aangevraagd.

ALGEMENE INFORMATIE
Nog even voor alle duidelijkheid: jullie kunnen voor alle 
onderwerpen die betrekking hebben op het Waterlooplein bij 
onze straatmanager Anne terecht o.a.
Klachten
Verbeterpunten
Ideeën
Wensen
Vragen
Postitieve publiciteit (krant, AT5 etc.)
Promotie (alle suggesties en ideeën welkom)

Anne is elke dinsdag van 9.30 uur tot 10.30 uur in 
Café Waterloo te vinden.

Groeten,
Marktvereniging Waterloo Anno 1885.


