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Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad biedt naast buurtinformatie
een platform waarop lezers hun visie op actuele
zaken kenbaar kunnen maken. Lees ook onze
webkrant: www.amsterdamwebkrant.nl

In de Groenhof aan de Marnixstraat worden
vluchtelingen opgevangen. Hoe gaat het nu?
Anke Manschot ging langs. Pagina 3

Monique Beek werkte achttien jaar
voor het Wijksteunpunt Wonen Centrum.
Welke huurder kent haar niet? Pagina 7

Nog steeds tumult om
renovatie Haarlemmerpoort
De Haarlemmerpoort staat er al jarenlang een beetje zielig bij, met grauwe muren,
afgebladderde kozijnen en scheuren. Woningcorporatie Ymere gaat eindelijk dit
rijksmonument renoveren, maar de bewonerscommissie is niet blij met de plannen.
In de Haarlemmerpoort worden sinds de jaren tachtig veertien kamers en drie appartementen verhuurd. Eind maart wordt bekend
of Ymere een vergunning krijgt voor horeca
op de begane grond, met terrassen aan de
waterkant. Die kans is groot. De gemeente
wil, om het toerisme te spreiden, rondvaartboten laten aanmeren op de Singelgracht
achter deze poort.

Egas voor zijn geliefde Haarlemmerpoort
“Bijna 700 vierkante meter horeca met aan
alle kanten ingangen en trappen zal hier
veel overlast geven,” zegt Guido Egas (35),
voorzitter van de bewonerscommissie Haarlemmerpoort. “En als er niemand meer beneden woont, worden de portieken en de
poortdoorgang vast hangplekken. Er zijn al
genoeg cafés en restaurants in deze buurt.
Bovendien is er ook al een vergunning voor
extra horeca op het Haarlemmerplein en vlak
bij verpleeghuis De Rietvinck. En er zijn plannen voor horeca op de zogeheten Paardenwei achter de Planciusstraat. Als Ymere hier
beneden nou een culturele instelling had gepland, bijvoorbeeld een fotografiecentrum,
hadden we daar mee kunnen leven.”
Egas woont op de begane grond in een klein
appartement met een hoog plafond. In de
hoek staat een rolstoel. Egas heeft MS.
“Ymere is al jaren bezig ons eruit te roken. In
2008 hebben we al een bewonerscommissie
opgericht omdat de boel hier aan het verpieteren was. In 2009 sprak Ymere al openlijk uit
hier liever bedrijfsruimtes te willen.

Egas, van huis uit architectuurhistoricus die
nu als huurdersadviseur werkt, denkt niet aan
opgeven. Zijn liefde voor dit rijksmonument
is te groot. Als Ymere de vergunning krijgt,
gaat hij in beroep tegen dit gemeentebesluit.
Kosten voor een dure advocaat hoeft hij niet
te maken. Egas heeft een rechtsbijstandsverzekering.
Anke Manschot

Amsterdam worstelt met ijswinkels
Het zonnescherm van Jordino aan de Haarlemmerdijk is de volgende stap in de soap
over de Amsterdamse ijszaken. Het scherm
hangt er al jaren, maar de gemeente heeft
er nu problemen mee. Maar Klebach heeft
een scherm nodig om zijn producten, ambachtelijk ijs en chocolade, goed te houden.
Jordino kreeg per brief te horen dat het zonnescherm niet aan de regels voldoet. “Maar
wat er niet klopt, zetten ze niet in die brief.
Ze schrijven alleen dat het niet aan de welstandsnota van 2013 voldoet.”
De Welstandscommissie buigt zich nu over
het zonnescherm, dat volgens de gemeente
niet deugt omdat het aan een monument
hangt. Klebach: “Monument? Het hele pand
is op de begane grond vernieuwd. Als dit

scherm niet goed is, gaat het er af. Maar dan
moet ik weten wat dan wel mag. Ik heb een
scherm nodig voor mijn producten.” Nog in
februari, waarschijnlijk net na het ter perse
gaan van deze krant, velt de Welstandscommisie een oordeel.
Eerder al had het stadsdeel centrum problemen met een gevelbord van ijswinkel Monte
Pelmo in de Tweede Anjeliersdwarsstraat. Het
bord voldeed na vijftig jaar niet meer aan de
regels, vond de gemeente. Een Facebookpagina voor behoud van het bord trok binnen
de kortste keren 4000 likes. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok stelde er vragen over.
Het bord mocht toch blijven hangen. Niet
vanwege de commotie, zegt het stadsdeel.
“In dit soort gevallen vragen we doorgaans de
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In de afgelopen jaren zat de bewonerscommissie met Ymere en architect André van
Stigt om de tafel. “We dachten dat we inspraak zouden hebben, maar dat bleek dus
niet het geval.”
“We hebben zeker naar de bewoners geluisterd,” vertelt Dési van de Swaluw, procesmanager stedelijke vernieuwing bij Ymere. “Het
compromis is geworden dat er niet in het
hele pand bedrijfsruimte komt, maar dat er
zes huurwoningen in de poort blijven.”
Nee, ze ontkent niet dat horeca voor “reuring” zorgt. “Maar ook zonder horeca is de
Haarlemmerpoort vanwege het verkeer geen
stil hofje. Als je rust wilt, moet je echt ergens
anders gaan wonen. Maar terrassen met middagzon op deze mooie plek zijn wel een aanwinst voor de stad.”
Waarom komt er geen lift? “Te kostbaar. De
renovatie van bijna vier miljoen is ook zonder
lift al een grote verliespost voor Ymere.
We gaan zeker de komende 25 jaar geen cent
hieraan verdienen. Maar we zijn wel bereid
om voor een traplift te zorgen.”
“Als Ymere de poort verkoopt, zoals ze graag
wil, is het nog maar de vraag of die traplift er
komt,” zegt Egas.
De procesmanager beaamt dat de huur na
de renovatie hoger wordt. “Maar daar krijg
je ook meer voor. Egas betaalt nu een lage
huur vanwege het achterstallige onderhoud.
De nieuwbouwappartementen die wij hem
elders hebben aangeboden, weigerde hij omdat hij graag in oudbouw woont, maar die is
bijna nooit geschikt voor rolstoelgebruikers.”
“Ik wil niet twee keer zoveel betalen voor een
woning in een minder leuke buurt,” zegt
Egas.

Samen lunchen
in Het Marnix

Ruim vijftig mensen uit de buurt schoven op donderdag 14 januari aan in het
grandcafé van Het Marnix om samen te lunchen. De senioren én andere bewoners
werd een lunch aangeboden door St. Sportbedrijf Amsterdam Centrum, exploitant
van Het Marnix. Om de lunch te kunnen realiseren werd er samengewerkt met
CentraM, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en IJsterk. “Een geslaagd initiatief,”
zegt Ina Hoff van CentraM. “In alle opzichten was het een goed verzorgde middag.
De eters voelden zich echt gast en raakten makkelijk met elkaar aan de praat.
De initiatiefnemers vonden het zo succesvol dat ze al nadenken over een volgende
editie van deze buurtlunch.”

foto Simon Trommel/Trommelmedia
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Veel vaste huurders zijn vanwege dat slechte
onderhoud en de voortdurende onzekerheid
al vertrokken. Er zijn nog maar vijf vaste huurders over die deze zenuwslopende affaire
volhielden.” Na de renovatie zullen de huren
een stuk hoger worden, tot 170 procent. En
er komt geen lift. “Ik kan dus niet naar boven
verhuizen,” zegt Egas somber.

Job Klebach in zijn ijszaak Jordino
Welstandscommissie om een oordeel. Zij hebben geoordeeld dat het mag blijven hangen,
hoewel het niet aan de regels voldoet.” Dat
oordeel is nu ook gevraagd over het scherm
van Jordino. De kwesties vloeien voort uit
strengere gemeentelijke controles op ijswinkels na klachten van bewoners en ondernemers over de ijswinkels die in aantal een explosieve groei doormaken.
Vervolg op pagina 2

Penningmeester
gezocht
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael zoekt
per direct een nieuwe penningmeester.
“Het is leuk en uitdagend om in deze tijden
een financieel plaatje van een maatschappelijke organisatie met zo'n goed doel, rond te
krijgen,” aldus Kees Hermsen, de onlangs afgetreden penningmeester.
Lees meer over deze functie op pagina 5
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Op dinsdagavond speelde hij er dikwijls biljart. Paul kon levendig zijn, discussiëren, maar
ook luisteren, begrijpen, de tijd nemend voor
je levensverhaal. Andere keren kon hij weer
rustig, stil, in zijn eentje aan een tafeltje zitten, aantekeningen makend op bierviltjes.
Misschien heeft u hem gesproken, bent u
vrienden met hem geworden.
In 1985 wijdde Paul een gedicht aan zijn overleden vader, onder het pseudoniem Willem
W. Waterman schrijver van de Bob Evers serie:

I.M. W.W.W.
Een stil terras
waar men een vroege borrel schenkt,
zacht stofgoudlicht
dat veel herinneringen brengt,
een lauwe wind,
naar verse aarde riekend…
zo’n voorjaarsdag
waarop je aan je doden denkt.
Paul van den Hout was, behalve dichter, ook
vertaler, onder andere van de uit 590 sonnetten bestaande The Golden Gate, waarvoor hij
in recensies werd geroemd. In 2002 werd zijn
dichtbundel Oud Heden gepubliceerd.
Er is veel van hem gehouden; zijn hart stond
altijd open: zacht, poëtisch.
Lydwina Meerman

De wijkkrant
is ook op facebook
te vinden.
Volg ons: www.facebook.com/
wijkkrantjordaangoudenreael

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21
Fietsverhuur
onderdelen

hijstouw & blok
sloten

accessoires

klaar-in-één-dag-reparatieservice
AZOR BIKE - DAHON vouwfietsen

Voor reparaties en onderhoud
van alle soorten tweewielers
bakfietsen -transportfietsen

AntiekCentrum AmsterdAm
Elandsgracht 109, T: 020-6249038, E: info@antiekcentrumamsterdam.nl

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

Simon Trommel

Geslaagd benefiet
voor Volksbond
In de vorige editie van deze krant schreef
Eveline Brilleman over De engelen van de
Volksbond, Corine en Nellie. Zij organiseerden een benefiet voor het koffiehuis van de
Volksbond zodat ze daar de keuken op kunnen gaan knappen. Deze avond vond plaats
op 27 januari in de Posthoornkerk.
Er werd maar liefst € 8500,- opgehaald en
daar zijn ze bij de Volksbond dolgelukkig
mee. Er kan nog steeds gestort worden:
NL40 INGB0697643573 t.n.v. koffiehuis van
de Volksbond o.v.v. keuken koffiehuis.

Onze gracht
op de schop
Mijn eerste blik gaat ’s morgens naar de
gracht. Nadat de werkzaamheden definitief
gedaan waren, hebben de boten hun plaatsen aan de wallenkant weer ingenomen. Er
is veel veranderd, behalve het water, dat is
hetzelfde gebleven, al ziet het er elke dag
weer anders uit.
Mooi is het wanneer de grachtengevels als
een omgekeerd toneeldecor heen en weer
deinen, de boten in het ritme mee wiegen
en de overhangende takken het plaatje
compleet maken.
Soms ligt er een dikke laag op het water,
niet als olie, nee, meer als gelei. Dan weer is
het net erwtensoep, groenig en soppig, alsof
alle vuiligheid van de stad zich hier heeft
verzameld.
Het allermooist vind ik de gracht in het
donker, wanneer het zachtgele schijnsel van
de lantaarns in het water wordt weerspiegeld. Vanaf de brug zie je een oneindige rij
dansende lichtjes. Door dit feeërieke tafereel
waan je je in een sprookje of in een andere
tijd, toen er nog paard en wagens reden.
Onze gracht heeft een rigoureuze opknapbeurt ondergaan. Vanaf het voorjaar is
er hard aan gewerkt. De kademuren zijn
verhoogd, de gasleidingen vernieuwd en
de oude bestrating is verwijderd. In de
zomer veranderde de weg in een eindeloze
zandvlakte en dat gaf de nodige overlast. Ik
zag een ambulance op de brug staan, terwijl
twee broeders een patiënt tussen zich in
door het zand voortsleepten. Zijn voeten
trokken een spoor in het mulle zand. Een
varende ambulance zou hier een uitstekende
oplossing geweest zijn.
Respect hadden we voor de werklui, die
nooit te beroerd waren om een jonge moeder met kinderwagen of de overbuurvrouw
met haar rollator over het zand te helpen
en die niet mopperden als het door hen
gespannen lijntje door een onoplettende
toerist werd weggeschopt. Vol bewondering
zagen we hoe de stratenmaker de nieuwe
stenen met duizelingwekkende snelheid op
de zandvlakte ‘vlijde’ en hoe de schipper met
zijn duwboot ‘Karel’ de met stenen gevulde
dekschuiten behendig onder de brug door
manoeuvreerde.
Jammer dat de Amsterdammertjes het veld
moesten ruimen, want meteen zien we
hiervan het resultaat: er wordt regelmatig
op het trottoir, strak tegen de gevel voor de
ramen geparkeerd, vaak urenlang. Dat kan
toch niet de bedoeling zijn...
Gelukkig zijn de banken wel weer teruggeplaatst. Hoera, we kunnen weer op ons
‘vaste’ plekje genieten van de bedrijvigheid
van onze gevederde medebewoners, die, in
de war gebracht door de hoge temperaturen,
al helemaal klaar zijn voor het voorjaar.
Maar eerst moet het nog even winter worden.

Het vrijstaande oranje gebouw staat nauwelijks zichtbaar achter de huizen in de Marnixstraat, vlak bij het benzinestation. Ruim
driehonderd vluchtelingen namen in december 2015 hun intrek in dit voormalige verpleeghuis.

Voor elkaar
in de Buurt�

voorelkaarindebuurt.eu

Rietdijk heeft een eenvoudig kantoortje vlak
bij de ingang. Op de begane grond is ook
een aparte vleugel waar homo’s, lesbiennes,
biseksuelen en transgenders zijn ondergebracht. Over die plek is goed nagedacht. “Een
lift is toch minder veilig want daar is geen
toezicht op. Maar ze eten wel gewoon samen
met de andere vluchtelingen, merendeels gezinnen met kinderen.”

Er zijn hier ‘grote spanningen’, berichtte het
Parool half januari op de voorpagina. En dat
zou niet alleen door verveling komen, maar
ook door slechte wifi, geldgebrek en het
‘eentonige’ eten. Eind januari liep het inderdaad uit de hand. Een groepje mannen viel
toen twee beveiligers aan, omdat die een
vrouw er op wezen dat het verboden is om
op haar kamer te koken.
“Dit zijn getraumatiseerde mannen op wie
toen even geen rem zat. Maar verder zijn er
opvallend weinig incidenten”, zegt locatiehoofd Bert Rietdijk, die op de mouwen van
zijn smetteloos witte overhemd het embleem
van het Leger des Heils draagt, de instelling
die tijdelijk deze noodopvang runt.
De wifi is inmiddels dik in orde. En er is een
Syrische kok ingeschakeld. “We krijgen nu
zelfs complimenten voor het eten.”
En ook het 24 uur nietsdoen is verleden tijd.
Er worden onder meer taal-en handwerklessen voor volwassenen gegeven, de kinderen
volgen een voorschools programma of gaan
naar school en er is een crèche voor de klein-

Vrijwilliger Herman Rieker ordent de winkel in de noodopvang aan de Marnixstraat
Rietdijk geeft een rondleiding door het zeven verdiepingen tellende gebouw met vele
kamers. “De bedden hier zijn, omdat ze nog
van het verpleeghuis zijn, beter dan die in de
opvang in de Havenstraat.”
In de gangen zijn op de muren huisregels te
lezen, in het Engels, Nederlands en Arabisch,
zoals dat roken alleen is toegestaan in de binnentuin. Er hangen ook kindertekeningen,
waarop opvallend vaak een boot op woeste
golven deint.
In een groep die taalles krijgt, valt één jongeman op, met excentrieke groene kleren en
roodgelakte nagels. “Een paradijsvogel uit
Iran”, glimlacht Rietdijk.

Zit jij in groep 7/8? Vind je het spannend
om een verhaal te schrijven? Ben je nieuwsgierig naar hoe mensen en kinderen 100 jaar
geleden in onze wijk leefden?
In het Jordaanmuseum op de Palmstraat kom
je te weten hoe dat was. De wijkkrant en het
Jordaanmuseum nodigen je uit om het museum te bezoeken. Over je bezoek mag je een
artikel schrijven voor de krant.

Dit jaar zijn er liefst 6 nieuwe torendeelnemers. In Zuid en op de Zuidas zijn dat VondelCS, Motel One, Ravel Residence en Crown
Plaza Amsterdam South. In Oost zijn de nieuwe deelnemers The Student Hotel Amsterdam City en de Rembrandt Tower Boardroom.

In het Jordaanmuseum krijg je een persoonlijke afspraak. Je krijgt een gratis rondleiding
en er is iemand aan wie je vragen kunt stellen.
Je hoeft niet alleen te komen, neem je ouders
of iemand anders gerust mee. Een redacteur
van de wijkkrant helpt je bij de voorbereiding
op je bezoek en bij het schrijven: je krijgt informatie, je leert welke vragen je kunt stellen,
of je foto’s gaat maken. Het artikel met jouw
naam komt in de wijkkrant.

Gedurende de Open Toren Dag zijn er vele
activiteiten voor bezoekers in en rondom
deze torens, waaronder kunsttours, muziek,
wandelingen langs torens en een foto- en
filmwedstrijd met leuke, Amsterdams prijzen!
Kijk voor het volledige programma en voor
inschrijvingen (vanaf 1 maart 2016) op de site:
www.opentorendag.nl

We zaten in het restaurant aan het derde
tafeltje bij het raam. Niet het eerste, niet
het tweede en ook niet het vierde, nee, het
derde tafeltje bij het raam. Dat baarde weinig opzien, want elke keer als we Amsterdam bezochten, reserveerden we datzelfde
tafeltje. Vanaf die plek heb je namelijk het
mooiste uitzicht op ons huis dat niet ons huis
was. Terwijl we tapas aten, konden we gadeslaan hoe het avondlicht weerspiegelde in
de geglazuurde bakstenen van de gevelrand.
We dronken rode Spaanse wijn en spraken
vol bewondering over de krullerige lijnen
van de Jugenstilramen en de sierlijke gevel-

steen die het jaartal 1877 vermeldde.
“Ach”, zeiden we dan tegen elkaar, “op de
plek waar we nu wonen, zijn we volmaakt
gelukkig. Maar als we ooit naar deze stad
verhuizen, laat dit dan ons huis zijn.”
Het huis is een voormalig kruidenierswinkeltje. Op zomeravonden stond de voordeur
vaak open. Gezeten op het bankje tegen de
pui gebruikten de bewoners hun avondmaal
aan een gedekte tafel op de stoep.
Zonder dat zij daarvan op de hoogte waren,
hebben we tientallen keren met ze gegeten;
wij achter het raam van het restaurant, zij op
het bankje voor het huis.
Steeds intensiever leefden we mee met ons
huis dat niet ons huis was. De liefde die wij
er voor voelden, bloeide en bloeide tot zij
zo sterk was, dat wij ons met de bewoners
begonnen te vereenzelvigen. Als we de
man een sigaret zagen opsteken stoof mijn
verloofde op: “Wat! Je rookt! Wil je daar
direct mee ophouden?!” Wanneer we de
vrouw zagen opstaan van het buitenbankje,
zich naar binnen begeven en vervolgens op
de eerste verdieping het licht zagen aangaan,
riep ik mijn verloofde verontwaardigd tot de
orde. “Hè?! Waarom ga je al zo vroeg naar
bed? Het is nog heerlijk buiten!” Aldus ging
dit jarenlang door.

den onbetaald verlof aan vluchtelingenwerk.
Doordeweeks pakt hij hier tussen 9 en 3 van
alles aan, zoals meehelpen met de lunch, innemen van handdoeken en beddengoed voor
de wasserij en buiten zetten van vuilnisbakken. Rieken: “Als je je ogen openhoudt, is er
de hele dag werk. Ik vind het bevredigend,
leuk en nuttig.”
Drogisterijartikelen en nieuw ondergoed
kunnen worden afgeleverd bij de balie in de
Marnixstraat 210.
Anke Manschot

Oproepjes
Jordaanmuseum

Trek aan
de bel…

Op zaterdag 19 maart vindt de vierde Open
Toren Dag in Amsterdam plaats. Op deze
dag openen 19 historische en hedendaagse
torens in Amsterdam tussen 10.00 en 16.00
hun deuren voor het publiek.

Ons huis dat niet
ons huis was

In de crèche huilt geen enkel kind. Crècheleidster Naima: “Wij leren ouders dat het goed is
voor de ontwikkeling van baby’s als je tegen
ze praat en met ze speelt. In hun cultuur is
dat niet gewoon omdat ze denken dat baby’s
toch niets begrijpen.”
In de ‘welkomstwinkel’ delen twee vrijwilligsters maandverband, luiers en andere spullen
uit. “Behalve ondergoed zijn luxere drogisterijproducten welkom, zoals deodorant, bodylotion en shampoo”, zegt Rietdijk.
Aan vrijwilligers is gelukkig geen gebrek. Zo
besteedt slagwerker Herman Rieken van het
Koninklijk Concertgebouworkest twee maan-

Verslaggever van 10-12 jaar

19 maart
Open Toren Dag
Amsterdam

Anneke Koehof © januari 2016
Anneke Koehof neemt ons met haar columns
mee naar buiten. Ze laat ons meekijken door
haar ogen. Ze is in 1943 in Amsterdam geboren.
Vroeger speelde ze toneel en danste ze. Nu
schrijft ze het liefst korte en zeer korte verhalen.
www.annekekoehof.blogspot.com

tjes. Het geldtekort kunnen Rietdijk en zijn
team helaas niet verhelpen. “Maar enkele
musea schonken vrijkaartjes en vrijwilligers
en bedrijven organiseren veel, zodat een uitstapje toch mogelijk is.”

foto gemeente Amsterdam

foto Anneke Koehof

Er waren startproblemen in de vluchtelingenopvang in de Marnixstraat.
Maar inmiddels is er veel verbeterd. Er is nog wel een tekort aan ondergoed
en andere spullen.

Het Jordaanmuseum heeft sinds een paar
maanden een locatie in de Palmstraat. Op 9
januari bezochten zo’n 60 mensen de nieuwjaarsreceptie daar. U kunt het museum bezoeken op afspraak en bij activiteiten. Daarnaast
plannen we gezellige en leerrijke evenementen. Voor de maand mei zijn bijvoorbeeld al
veel en heel bijzondere activiteiten gepland.

foto Jordaanmuseum

Waarschijnlijk heeft u Paul wel eens gezien,
in de Jordaan, wanneer hij in gedachten
verzonken langs de Prinsengracht en over
de Noordermarkt liep. U had hem kunnen
ontmoeten in cafés als Het Bruine Paard,
De Prins, De Laurierboom, vroeger ook in
het Schaakcafé en de laatste jaren vooral
in Café Chris.

Jordino verkocht al sinds 1993 ijs en chocolade en kreeg problemen toen de gemeente
plots strenger ging controleren. Jordino zou
na een kwart eeuw moeten stoppen met de
ijsverkoop. Na veel publiciteit en commotie
is eigenaar Job Klebach toch verzekerd dat
zijn ijsverkoop wordt gedoogd – net als een
aantal andere zaken buiten het 1012-gebied
– omdat zijn zaak geen overlast geeft. Voor
Klebach is dat niet genoeg. “Straks zit er een
ander bestuur dat er weer anders over denkt.
Ik wil graag alles goed op papier geregeld
hebben.” Het stadsdeel Centrum laat weten
dat dat moeilijk is vanwege de regels die voor
iedereen moeten gelden.

Het leven komt weer op gang

foto Caroline d’Hollosy

Paul van den Hout
1939–2015

De gemeente zit de ijszaken dicht op de huid.
Volgens de gemeente heeft dat er mee te maken dat de gemeente van burgers en ondernemers klachten krijgt over geur- en zwerfvuiloverlast en dus controleert de gemeente
flink. Ook klagen ondernemers over verschraling van het winkelaanbod door alle nieuwe
ijszaken, die zich niet houden aan de regels
voor ijsverkoop uit 2009.

foto Koen Bosschert

foto LyDwina Meerman

In Memoriam

Bij iedere ijswinkel in het centrum is wel wat
mis, zegt de gemeente na controle van de
alle ijswinkels. Soms gaat het om welstandseisen, soms om een verouderde brandblusser.
Meer dan de helft verkoopt andere producten naast ijs en dat mag niet. De ijszaken krijgen in februari opnieuw controles. Het aantal
ijszaken in de stad is gegroeid, van zeven in
2009 naar zeventig in 2016. In de Damstraat
zitten er al negen in een paar honderd meter.
Een gemeentelijk woordvoerder: ”Dat zijn
winkels die zich gedragen als fastfoodzaken
voor toeristen.” Er wordt ook vaak gespeculeerd over illegale geldstromen bij die ijswinkels. Daarvan is de gemeente echter niets
bekend. De gemeentelijk woordvoerder: ”Als
mensen informatie hebben over illegale geldstromen, dan horen we het natuurlijk graag.
Wij kunnen niet zomaar in de boeken kijken,
omdat de wet die dat mogelijk maakt, de Bibob-wet, alleen voor horecaondernemingen
geldt. En dat zijn ijswinkels niet meer sinds
2009.” Sinds 2009 mogen ijswinkels ijs verkopen als ze geen andere direct consumeerbare producten verkopen. Die regel werd
ingevoerd nadat Monte Pelmo in de Tweede
Anjeliersdwarsstraat dreigde te moeten sluiten. Die zaak had geen horecavergunning. Na
protesten uit de Jordaan mochten winkels ijs
verkopen, als ze geen andere direct consumeerbare etenswaren verkochten.
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Vluchtelingenopvang Marnixstraat

Bij iedere ijszaak is wel wat mis
Vervolg van pagina 1
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Het museum zoekt!
Het museum zoekt nog een tafel van ongeveer 1 bij 1,5 meter. Tafels zoals die te zien
zijn op foto’s gemaakt tussen 1910 en 1925.
Ook in het museum is een foto met zo’n tafel.

Het Jordaanmuseum, Palmstraat 92A, bg,
heeft er nog een, zo’n ouderwetse trekbel

Om vaker en met regelmaat open te kunnen
gaan, zoekt het museum vrijwilligers die gastheer of gastvrouw willen zijn op de zaterdagen en zondagen.

Denk jij dat het iets voor je is?
Laat het weten aan de redactie van
de krant krant@jordaangoudenreael.nl
of bel Suzanne 020 719 23 71

Ook zoekt het museum een klusser voor klussen als het ophangen van spotjes en het mooi
ophangen van objecten, zoals een muntjesgasmeter.

Totdat, in de lente van het jaar 2013, in één
klap alles veranderde. Voor de opname van
een televisieprogramma stond ik tot mijn
heupen in een veld vol bloeiende lavendel in
de Provence. Plotseling rinkelde de telefoon
in mijn broekzak. Ik nam op. “Ons huis staat
te koop!” gilde mijn verloofde in mijn oor.
Niet begrijpend fronste ik. Als ons huis te
koop stond, dan zou ik daar toch van op de
hoogte moeten zijn, zo leek me, en ik wist
van niets.
Pas nadat zij haar mededeling met toenemend volume drie keer in mijn oor had
getoeterd, schoot ik overeind. ONS HUIS
DAT NIET ONS HUIS WAS, STOND TE KOOP!!!
Zonder een seconde te aarzelen, belde ik de
makelaar en ging blindelings akkoord met
de vraagprijs. Over de schokkende gebeurtenissen die daarop volgden een andere keer.

Ilja Gort, succesvol wijnboer in Frankrijk, auteur
van onder meer Gort in Frankrijk en maker
van televisieprogramma’s als Gort à la carte is
neergestreken in de Jordaan en deelt met ons
zijn ervaringen

Voor het onderzoek wordt er een ervaren onderzoeker familiegeschiedenissen en woongeschiedenissen gezocht. Kortom: iemand die
de weg weet in het Bevolkingsregister.
info@jordaanmuseum.nl, 020 6244 695
Wij kunnen nu creatief aan de slag gaan
omdat we wat geld hebben gekregen om
een tentoonstelling in te richten.
Als u wilt doneren kunt u dat doen via onze
website www.jordaanmuseum.nl

Geopend di. t/m za. 11.00-18.30
Tweede Egelantierdwarsstraat 2
1015 SC Amsterdam
020 420 73 90
www.snoepwinkeltje.com
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Zangeres Rika Jansen
was de Jordaanprinses

Opening vrijdag 8 april

Expositie Atelier
Marlene Fritzius

Succes in Carnegie Hall
Rika ging meer zingen, vooral liedjes van haar
vriend Kees Manders. Vanuit Amsterdam
waar ze haar bekendste nummers Amsterdam huilt en Me wiegie was een stijfselkissie
zong, ging ze de wereld over. Beiroet, de Antillen en Carnegie Hall in New York. De beelden van een Rika Jansen die na de grote oversteek tussen de wolkenkrabbers in New York
staat, zijn iconisch. Aimée: “Later woonde ze
in Spanje, waar ze in haar sportwagen naar
toe reed. Ik hoorde pas op de uitvaart dat
ze daar ook liedjes in het Engels zong.” Na
Spanje keerde ze weer terug naar Zandvoort,
waar ze al eerder woonde. “Naar Amsterdam
wilde ze niet meer. Ze miste de gezelligheid
en saamhorigheid van vroeger, het was haar
stad niet meer”, zegt Aimée.
‘Desnoods feest zonder mij’
Rika Jansen was hoogbejaard en op een gegeven moment was het op, zegt Aimée. Haar
gezondheid was al een tijd slecht. Jan de Bie,
organisator van het Jordaanfestival nodigde
haar bij de veertigste editie uit als eregast. Ze
kon niet meer komen vanwege haar conditie. Ze had toen een bacteriële infectie aan
haar benen. Die was zo ernstig dat ze even
het gevaar liep dat er een been moest worden geamputeerd. Ze had haar eigen verjaardagsfeest al gepland toen ze het ziekenhuis
in moest. Ze zei: “Als ik het niet overleef, dan
moeten jullie maar zonder mij feesten. Het
feest moet doorgaan.” Uiteindelijk werd het
een prachtig feest. Mét Rika Jansen.
Simon Trommel

Eerste Rozendwarsstraat 13

Gevelsteen DE KERKKROON

foto rijksmuseum

De gevelsteen
Onder het middenvenster van de eerste verdieping van de drie vensters brede halsgevel zit het opvallende ‘reclamebord’ van de
geelgieter Jan Engerinck. Een geelgieter was
geen koperslager die oude pannen en ketels
weer oplapte, maar een specialist in het gieten en bewerken van koperen kaarsenkronen,
kandelaars, preekstoellessenaars en andere
koperen sier- en gebruiksvoorwerpen. Beide
vaklui waren lid van het St. Eloy- of metselaarsgilde, evenals smeden, messenmakers en
roermakers.
Op de gevelsteen is een fraaie koperen dubbele kaarsenkroon voorgesteld van het 17het
eeuwse type met de grote glanzende bol aan
de onderzijde. Deze zware bol diende om de
kroon in evenwicht te houden en het licht
van de brandende kaarsen te reflecteren.

De tekst DE KERK KROON is gehakt in de
bovenrand van de gevelsteen en de vensterdorpel van het raam erboven is een passende
afsluiting van het reliëf. In oktober 2000 is op
verzoek van de bewoner de steen gerestaureerd. Toen is ook de kaarsenkroon verguld.

Portret van een rasbestuurder

Opsporing verzocht:

Geveltoerist
vermist
In de Anjeliersstraat hangen sinds 1996 op
diverse plekken de zogenaamde geveltoeristen. Het zijn beeldjes die gemaakt zijn door
een kunstenaar die liever niet genoemd
wil worden. Geruchten gaan dat koningin
Beatrix ze heeft vervaardigd.
Sinds enige maanden is één van de geveltoeristen verdwenen. Het betreft het exemplaar dat hing bij de hoek Anjeliersstraat/
Prinsengracht tegen de muur van café Het
Bruine Paard. Een ieder, die opheldering kan
verschaffen over het weghalen, de dader of
de huidige verblijfplaats van de geveltoerist
wordt verzocht contact op te nemen met de

schuiving van het ondersteunen van buurtgroepen naar projecten op het gebied van
armoede, eenzaamheid en langer zelfstandig
wonen van ouderen. Ook ziet ze de bevolkingssamenstelling in de wijken veranderen
en daarmee hoe mensen de buurt gebruiken.
Denk bijvoorbeeld aan de toename van het
aantal expats, verschijnselen als Airbnb en andere tijdelijke verhuurvormen, wat weer van
invloed op het aandeel sociale huurwoningen
zou kunnen zijn. Allemaal ontwikkelingen
waar het Wijkcentrum, het bestuur maar ook
de wijkraad attent op moeten reageren.

In december 2015 aanvaardde Annemarie
van de Vusse de het voorzitterschap van het
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en
ze volgde daarmee Leny van Vliet op. We
maken kennis met Annemarie, die al tientallen jaren op een knusse woonboot in de
Lijnbaansgracht woont.
Na een opleiding tot scheikundige in Amsterdam heeft Annemarie zich haar hele
werkzame leven ingezet op het raakvlak
van gezondheid- en milieubeleid en doet
dat nog steeds. Binnen de TU Delft vertaalde zij bij de wetenschapswinkel vragen van
milieu- en bewonersgroepen naar concrete
onderzoeksvragen en was zij Arbo- en milieuadviseur voor de universiteit zelf. Daarnaast
was zij ruim twintig jaar werkzaam als zelfstandig milieuadviseur voor milieu- en bewonersgroepen, waaraan zij advies gaf over
onder andere bodemverontreinigingszaken
in opdracht van het Wijkcentrum Oostelijke
binnenstad. Nog steeds is zij aangesloten bij
de Vereniging van Milieuprofessionals en de
Vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu, van de laatste is zij voorzitter. De verenigingen proberen milieuproblemen onder
de aandacht van organisaties en overheden
proberen te brengen, onder meer door het
organiseren van symposia.

Rob Versluijs

Onno Boers, met dank aan Hans Brandenburg
voor het huisonderzoek.

In Memoriam

Hein Heuff
1937–2016
redactie van de wijkkrant: krant@jordaangoudenreael.nl, 020 7192371.
Wie een van de geveltoeristen wil zien: er
hangt er een aan de verlichtingskabel op
het kruispunt Anjeliersstraat/ Eerste Anjeliersdwarssstraat, sinds enige tijd helaas wat
aan het zicht onttrokken door een stel sportschoenen.

Na jarenlang als zelfstandig uitgever gewoond en gewerkt te hebben in Nieuwkoop,
verhuisde Hein Heuff in 1993 naar de
Laurierhof in het hart van de Jordaan.
“Van het ene dorp naar het andere” zoals
hij zelf zei.
Bevlogen als Hein in het leven stond, is hij altijd als vrijwilliger betrokken geweest bij locale activiteiten, het verenigingsleven en als

In het Claverhuis exposeert Atelier Marline
Fritzius van april tot juni 2016. De tentoonstellingen in het Claverhuis worden door
vrijwilligers, met ondersteuning van het
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael georganiseerd.
Tussen de Jordaan en de Westelijke Eilanden,
op de Brouwersgracht, bevindt zich Atelier
Marline Fritzius, genoemd naar de oprichter
en kunstenaar. Op veertigjarige leeftijd kreeg
Marline na een operatie problemen met spreken: de hersenbeschadiging afasie. Afasie
kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval
of een hersenbloeding. Het probleem is dat
je niet goed meer kan spreken, terwijl je wel
weet wat je wilt zeggen. In het dagelijkse leven zoals bij het boodschappen doen geeft
dat nogal wat problemen.
Nog lastiger wordt het als je uitdrukking wilt
geven aan wat er in je omgaat. Ieder mens
moet zijn gedachten en emoties kunnen uiten, en als je dat niet kunt raak je in grote
geestelijke nood. Al langer is bekend dat
beeldende en muzikale expressie louterend
kan werken. Dat komt doordat klanken en
beelden veel gedachten en gevoelens oproepen terwijl gesproken en geschreven taal wel
precies is maar minder betekenissen opdringt.
Een geschilderde kat geeft veel meer weer
dan het woordje kat.
Om zijn gevoelens uit te leggen zodat een ander het begrijpt moet de spreker ontzettend
zijn best doen en dan nog kom vaak niet alles goed over. Dat geldt ook voor poëzie, gedichten zijn moeilijker toegankelijk, hoewel
daarin ook beelden gebruikt worden. Een tekening of schilderij roept altijd gevoelens en
gedachten op; muziek doet dat ook.
Een voorbeeld van een combinatie van geschreven taal met beeld is het stripverhaal.
De weinige tekst (in het ballonnetje) ondersteunt het plaatje en andersom. Maar zonder
tekst zegt het plaatje al heel veel. Waar het
om gaat is dat een kunstenaar met een schil-

‘Naar Corneille’ door Inne Cath, 2015
derij, tekening of beeldje veel kan uitdrukken
zonder dat daarbij uitleg gegeven hoeft te
worden. Een enkel woord is dan al voldoende.
Voor een kunstenaar met afasie dus wel zo
prettig en geruststellend.
Op het atelier is het fijn om samen te zijn met
lotgenoten en het werkt stimulerend om het
in zichzelf opgesloten te zijn, te doorbreken.
Je kunt kunstenaar zijn en afasie krijgen maar
ook afasie krijgen en kunstenaar worden. In
het Atelier Marline Fritzius zien we beiden.
In het Claverhuis krijgen we een overzicht
te zien van wat het voorbije jaar aan kunst
heeft opgeleverd: schilderijen, tekeningen,
aquarellen en beelden. Deelnemende kunstenaars zijn onder meer Anneke Pleiter, Marga
van Bercum, Siemon Vroom, Inne Cath, Jettina van den Bos, Betty Heijst, Marjon Poort
en Odette Langenhoff.
De expositie is te zien zijn vanaf vrijdag
8 april (opening 15.00) tot eind juni 2016
in Het Claverhuis, Elandsgracht 70,
020 6248353. Kom kijken!
www.stichtingmarlinefritzius.nl
Peter van den Dungen

Penningmeester gezocht!

Van de gepuncteerde achtergrond waren
grote stukken afgebrokkeld en de tekst op
de bovenrand was onleesbaar.

foto stadsarchief amsterdam

Hij verkoopt vervolgens in 1662 het erf met
‘getimmerte’ aan Abraham Jongman. Na nog
wat verkopen en overdrachten wordt in 1724
Jan Engeringh, van beroep geelgieter, de
nieuwe eigenaar. Uit de verpondingskohieren over 1733 blijkt dat de vorige aanslag
van 5 gulden verhoogd werd naar 12,20 gul-

Annemarie van de Vusse is voorzitter Wijkcentrum

Na haar pensionering bij de TU werd het, naar
eigen zeggen, “tijd om eens wat voor mijn
eigen buurt te gaan doen.” Toevallig kende
zij Leny van Vliet vanuit het bestuur van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en al carpoolend van en naar de vergaderingen, wist
Leny haar interesse te wekken voor een bestuursfunctie bij het Wijkcentrum. Amper een
jaar later werd Annemarie haar opvolger als
voorzitter.
Gevraagd naar de uitdagingen waar het Wijkcentrum en het bestuur de komende periode
voor staan noemt Annemarie de accentver-

Foto frank lucas

den. Deze forse verhoging van de aanslag
wijst duidelijk op verbouw of eerder totale
nieuwbouw van het ‘getimmerte’ kort na de
aankoop in 1724. Het valt dan ook aan te nemen dat Jan Engeringh toen de fraaie gevelsteen als reclamebord voor zijn nering heeft
laten aanbrengen. De zwierige, maar nog
wel symmetrische voluten aan de zijkanten
zijn kenmerkend voor de stijl van die tijd, de
late Lodewijk XIV- stijl. Uit het Register van
de Personele Quotisatie van 1742 blijkt dat
Engeringh er toen nog woonde en er zijn beroep van geelgieter uitoefende. Zijn inkomen
werd vastgesteld op Fl. 600. Jan Engeringh
was op 7 april 1713 getrouwd met Maria
Berck, ze hadden 1 dochtertje: Geertruij.
Geertruij was gehuwd met Johannes Remmers Jacobsz en zij hadden drie kinderen:
Maria, Johannes en Johanna Jacoba. Na Geertruijs dood, Johannes Remmers was al eerder
overleden, werd het pand in de Rozendwarsstraat in 1809 toegewezen aan dochter Maria.
In de betreffende papieren wordt voor het
eerst de naam ‘de Kerkkroon’ gebruikt.

In 1639 verkopen de erfgenamen van de kistenmaker Hendrick Barentsz een huis en erf
in de Lavendelstraat. Dit is de oude naam
van de huidige Eerste Rozendwarsstraat. Koper is Harmen Egbertsz, van beroep huistimmerman. Twintig jaar later, in 1659, verkopen de Regenten van het Burgerweeshuis,
wellicht als erven van Harmen Egbertsz, het
erf met ‘getimmerte’ aan de getouwmaker
Paulus Teunisz.

Annemarie heet bezoekers welkom tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2016 van Het Claverhuis

Het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is
dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester i.v.m. het aflopen van de zittingstermijn van de huidige penningmeester.

foto www.michaelb.nl

Zwarte Riek met Mick Harren bij de presentatie van haar biografie van de Zandvoortse
journalist Kees Rutgers.

het idee dat ze op mij was gesteld omdat ik
haar deed denken aan haar dochter, die jong
is overleden.”

Foto familie heuff

Foto familiearchief jansen

Zang als vlucht
Juist om de vishandel te ontlopen is Rika Jansen is de showbizz in gegaan, vertelt Aimée,
die inmiddels een groot media-archief bij elkaar heeft verzameld, altijd open staat voor
nieuwe foto’s, en een Facebookpagina over
haar beroemde tante heeft. “Werken in de
vishandel wilde Rika absoluut niet, dus ging
ze zingen. Eerst regelde haar broer optredens,
maar die stond slechts een klein deel van de
gage aan haar af. Hij ving 2,50 en gaf haar
50 cent. Met Greetje Boltini van de bekende
circusfamilie deed ze ook een acrobatiekact.
Rika was 10 kilo lichter dan Greetje maar wel
heel sterk. Zij tilde Greetje die dan de acrobatische toeren deed.”
Rika was overigens niet de enige zangeres
thuis: haar zusters Anna en Maria (onder de
naam Maria Zamora) zongen ook. Aimée bewondert haar tantes die zongen, hoewel ze
zelf gespeend is van enig zangtalent. “Mijn
relatie met mijn tante Rika was goed, ik ken
haar pas de laatste twintig jaar of zo. Ze was
niet altijd de makkelijkste. Maar ik heb ook

foto www.michaelb.nl

Rika Jansen – Zwarte Riek – zong Amsterdam huilt recht uit het hart, zegt achternicht Aimée Jansen (48) die alles van haar beroemde tante verzamelt. “Rika zag
met eigen ogen dat Joodse buurtgenoten die bij de viswinkel van haar ouders
kwamen, na de oorlog niet meer terugkeerden.” De aan de Brouwersgracht geboren Rika Jansen – de Jordaanprinses – overleed in januari op 91-jarige leeftijd.
De naam Jordaanprinses dankte ze aan een
carnavalsoptocht in de Jordaan waarbij ze in
een koets werd rondgereden. Iedereen kreeg
in de Jordaan vroeger snel een bijnaam, vertelt Aimée. De familieleden van Rika werden
de Schaggi’s genoemd. Dat heeft te maken
met de viswinkel en de spekbokkingen die er
werden verkocht, die werden ook schaggi’s
genoemd, alhoewel er ook een theorie is dat
de naam komt van café de Sjah van Perzië op
de Ten Katemarkt waar de in vis handelende
familie Jansen veel kwam.
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Annemarie van de Vusse in actie bij het
wijkkrantdebat op 4 november 2015

bestuurder in de uitgeverswereld en de Remonstrantse geloofsgemeenschap. Eenmaal
in Amsterdam werd Hein dan ook algauw lid
van de bewonerscommissie van de Laurierhof en, enige tijd later, lid van de wijkraad
Jordaan. In dezelfde wijkraadsvergadering
waarin hij lid werd, werd hij in één moeite
door tot voorzitter verkozen. Wat hij tot 2006
bleef. In 2009 stapte hij over naar het bestuur
van het wijkcentrum en toen zijn termijnen
er daar opzaten nam hij weer zitting in de
wijkraad.
Ondanks zijn inmiddels broze gezondheid
was Hein daarnaast ook vrijwilliger in zorgcentrum Bernardus en, vanaf de oprichting in
2013, bij het Pluspunt in het Claverhuis waar
hij met zijn kenmerkende rust, levenservaring
en blijmoedigheid klanten van alle leeftijden
en achtergronden ondersteunde en weer op
weg hielp.
Kort na zijn zomervakantie in Frankrijk, waar
hij weer erg van genoten had, ging zijn conditie hard achteruit en moest Hein worden
opgenomen. Een behandeling leek nog even
aan te slaan, maar uiteindelijk is hij op 6 januari toch overleden. Overeenkomstig zijn wens
is in besloten kring in de Remonstrantse kerk
te Nieuwkoop, zijn voormalige Gemeente, afscheid genomen van Hein.
We missen deze lieve man allemaal.

Wie zoeken we?
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met als
achtergrond financieel administrateur/boekhouder, accountant of financial controller.
Iemand die goed kan overleggen c.q. onderhandelen met het stadsdeel en duidelijk en
onderbouwd verantwoording kan afleggen
in de wijkraad.
Affiniteit met de doelstellingen van het Wijkcentrum en de wijken Jordaan en Gouden
Reael is uiteraard een belangrijke voorwaarde. De functie is onbezoldigd.

Vraag ons magazine
Voortleven aan
via nierstichting.nl/nalaten

SA L E
AMSTERDAM ARTLET

OUTLET MET BETAALBARE KUNST
EN DESIGN VAN GEVESTIGDE
NEDERLANDSE KUNSTENAARS EN
DESIGNERS.
UP TO

70

%
Molsteeg 8a
1012 SM Amsterdam
www.amsterdam-artlet.nl
open: vrij, zat & zon: 12 - 18 uur
Of f

Hoeveel tijd kost het?
Het bestuur vergadert tien maal per jaar.
Overleg met de teamleider en accountant
vergt ca. 2 uur per maand met een verdubbeling van dit aantal uren in de maanden
februari/maart en september i.v.m. onze jaarrekening en subsidieaanvraag. De wijkraad
vergadert zes maal per jaar. Het bestuur van
het wijkcentrum is hier ook bij aanwezig.
Bent u geïnteresseerd? Bel of mail voor
de volledige functieomschrijving.
info@jordaangoudenreael.nl of 020 7192371

Tweede editie
Verhalenfestival
In de afgelopen edities van de wijkkrant Jordaan & Gouden Reael plaatsten wij een verhaal uit de bundel Jordaanverhalen. Buurtbewoners stuurden deze verhalen in voor een
verhalenwedstrijd. Een aantal verhalen werd
bewerkt tot toneeltekst en opgevoerd tijdens
het Verhalenfestival Jordaan. In deze krant
nu geen verhaal maar wel een aankondiging
van de editie 2016 van het Verhalenfestival.
Bij het ter perse gaan van de krant was de
inzendtermijn voor verhalen verstreken, maar
waren de winnaars nog niet bekend. De voorleesmiddag en prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 21 februari. Meer informatie
vindt u op www.verhalenfestivaljordaan.nl of
op facebook.
En dan…
Acteur en regisseur Helmert Woudenberg
gaat aan de slag met de verhalen. Hij maakt
toneelteksten over thema’s als liefde en ruzie
tussen buren, overlast en burenhulp, over buren en buitenlui in de Noord Jordaan. Woon
je in de buurt en heb je interesse om mee te
doen als acteur of vrijwilliger? Meld je aan via
verhalenfestivaljordaan@gmail.com.
Het festival vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 in de Noord Jordaan, tussen
Bloemstraat en Westerstraat.
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Achttien jaar op de bres voor de huurder

De Toneelmakerij maakt
Maarten de Meeuw

Gebiedsplan onder de loep

Vanaf 2014 worden er in voor- en najaar
buurtgesprekken gehouden over een scala
van onderwerpen die in de buurt spelen. Ook
met een online enquête, een-op-een contacten en via Facebook probeert de gemeente
in contact te komen met hen die wonen en
werken in de buurt. Na inventarisatie en met
gebruik van analyses van het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek komt er een
soort agenda tot stand, waarna de politiek
prioriteiten formuleert. Daaruit komt dan het

gebiedsplan voort, wat een soort werkplan is.
Dat wordt openbaar gemaakt.
Prioriteiten Centrum West
De prioriteiten voor 2016 zijn: de balans tussen leefbaarheid en recreatie/toerisme, behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte; het versterken van de zelfstandigheid van
ouderen, veiligheid in de Haarlemmerbuurt,
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte Noordelijke Jordaan en versterken van ‘de
dragende samenleving’.
Wat gaat er gebeuren in 2016?
In samenwerking met de centrale stad worden maatregelen genomen om de drukte te
spreiden over de stad (Stad in Balans). Op het
Haarlemmerplein zullen ook dit jaar geen
evenementen plaatsvinden, behalve misschien iets kleinschaligs voor de buurt. Het
aanpakken van de illegale verhuur van woningen, woonboten e.d. heeft een hoge prioriteit. Het ligt in de bedoeling om ouderen in
een zo vroeg mogelijk stadium voor te lichten
over de mogelijkheden voor woningaanpassing en/of verhuizing. Dit jaar wordt onderzocht of er behoefte is aan een wijkrestaurant voor zelfstandig wonende ouderen.
De druk op de kwaliteit van de openbare
ruimte is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het blijft schipperen met de
ruimte. Om ongebruikte fietsen te kunnen
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Samen maken we de buurt leefbaar, samen
zijn we er verantwoordelijk voor. Buurtgesprekken zijn in voorbereiding, ook gesprekken met kinderen die mogen meedenken
over hun woonomgeving.
En wat denkt u over het beheer van de openbare speeltuinen en het openbaar groen?

Kaarten winnen
Op 27 maart speelt de Toneelmakerij de voorstelling in de eigen theaterzaal. Wij mogen
twee kaarten weggeven voor Maarten de
Meeuw. Stuur een mail naar info@toneelmakerij.nl onder vermelding van Maarten de
Meeuw in de Jordaan en vertel ons waarom
u naar de voorstelling wilt. Zo kunt u het gebouw én de voorstelling zelf bekijken.

zij soms wat andere verwachtingen van het
verloop van een zitting. Ik herinner mij nog
een Jordanese vrouw waarmee ik naar de zitting ging. Na tien minuten stonden we alweer
buiten, waarop die vrouw mopperde “Godsamme ben ik daarvoor nou naar de kapper
geweest.”

Huurcommissie
“Die zittingen bij de huurcommissie vond ik
altijd wel leuk. Daar kon je je verhaal doen
en je gelijk halen. Het is belangrijk dat huurders daarbij ondersteund worden, al hadden

Expats en Jordanezen
‘’In het centrum zijn de laatste jaren veel expats komen wonen. Volledig gemeubileerde
appartementen worden met zogenaamde tijdelijke huurcontracten verhuurd. Deze mensen worden vaak uitgebuit en zijn een gewild
slachtoffer van verhuurders die alleen maar
uit zijn op winst. Ook voor de expats konden

Speeldata 26 februari t/m 3 maart, 17 april in
de Krakeling. www.krakeling.nl

Guust Augustijn

Dienie Meijs

Neem eens een voorbeeld aan het project
‘Westerdok op de schop’, waar gebruikers
van het Westerdoksplein samen nadenken en
praten over een invulling Wandel eens mee
met het team als er groot onderhoud staat
gepland in uw directe omgeving. En schroom
niet om ongerechtigheden in de openbare
buitenruimte te melden, zodat er snel actie
kan worden ondernomen.
Dus doe mee als u wordt uitgenodigd, of
neem zelf initiatief. Het team van Barbera
Lavell staat er open voor.
Met dank aan Annemieke Bult voor
de toelichtingen.
www.amsterdam.nl/centrum-gebied-west.
Contactgegevens van de gebiedsbeheerders
vindt u op de achterpagina van deze krant.
Vonky Broekhuis

Net over de grens van de Haarlemmerbuurt,
aan de Houtmankade, ligt jongerencentrum
Volta. Daar laten jongeren met hun buurtrestaurant zien wat ze kunnen. Buurtbewoners kunnen komen eten. Eveline Brilleman
schoof aan.
Het is woensdagavond, klokslag zeven uur.
De eerste gasten lopen de sfeervol verlichte
ruimte binnen, die veel groter is dan zo op
het eerste gezicht lijkt. Op andere dagen van
de week kun je hier salsa leren dansen of naar
optredende bands luisteren. Maar niet op de
woensdag, want dan kun je hier voor een
habbekrats van een driegangen-diner genieten in buurtrestaurant Next to Volta.

‘Ik geef zo iets terug
aan het land dat mij weer
heeft laten leven…’

Hij is geboren en getogen in Iran, en leidde
daar een leven als kolonel in het leger. Hij
had de leiding over bijna 2000 soldaten. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren
’80 heeft hij gevochten in de regio Maznoun.
Met zijn troepen lag hij onder vuur van chemische wapens. Maar hij kon het uiteindelijk
niet meer opbrengen om te vechten voor
het fascistische mullahregime en hun terreur.
Daarom was er voor Nasir en zijn gezin maar
één optie: vluchten. Op zoek naar een veilige
plek. Die vonden ze in Nederland.
Het team van Barbera Lavell v.l.n.r. Rinke Oostra, Petra Rondhuis, Immelien Visser,
Annemieke Bult, Heddeke Rampen, Barbera Lavell en Ron Onsia.

Drie gangen voor drie knaken

Nasir Higazi werd Amsterdammer van het jaar 2015

Nasir Higazi (69), voormalig kolonel in het
Iraanse leger, woont nu in de Jordaan. Hier
zet hij zich in voor kwetsbare Amsterdammers. Zeven dagen per week, meer dan
fulltime.

foto Katrien Mulder

Voor mij ligt het gebiedsplan 2016 van het
stadsdeel Centrum, deelgebied West.
Dat is ons stukje Amsterdam met de Westelijke Eilanden, Wester- en IJdok, de Haarlemmerbuurt, de Noord- en Zuid Jordaan en
tot slot ook de westelijke grachtengordel.
Namens de gemeente is Barbera Lavell met
haar team het aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers, gebruikers en andere
belanghebbenden in dit gebied.

verwijderen zullen er straatacties worden
georganiseerd, waarbij alle fietsen worden
gestickerd en na zes weken verwijderd. Er
komt een proef met zelfbeheer van de openbare prullenbakken op de eilanden.
Het terugdringen van alcohol- en drugsoverlast in de Haarlemmerbuurt blijft prioriteit.
Tot volle tevredenheid van iedereen zullen de
veegploegen (dagbesteding) ook in 2016 een
positieve bijdrage leveren aan het schoonhouden van de Haarlemmerbuurt.

reiding op de voorstelling in het gebouw en
de verwerkingsopdrachten na afloop op het
Binnenhof van het weeshuis: De Platanenhof.

wel een beetje en liet de huurder verder met
rust. Soms kwam het tot een oplossing, maar
meestal moest er toch geprocedeerd worden.
Huurders zijn soms wel bang om een procedure te starten, zeker wanneer de huisbaas
op de trap woont. Maar je huisbaas hoeft niet
je vriend te zijn toch? Het is belangrijk om gebruik te maken van je recht, zeker als het je
een flink bedrag per maand aan huurverlaging kan opleveren.”

foto Reinout van Roekel

stelt steeds meer vragen, gaat op zoek en
krijgt uiteindelijk een verklaring. Misschien
hebben Maarten en zijn ouders wel meer gemeen met hun gevleugelde huisgenoten dan
op het eerste gezicht lijkt.
De teksten zijn zeer eenvoudig en staccato
geformuleerd en Daniël verklaart zich daarmee schatplichtig aan toneelschrijver Samuel
Beckett. Dat geldt ook voor zoiets als de berg
zand waar vader in zit, dat zie je bijvoorbeeld
ook in de voorstelling Happy Days. Daniël
heeft, sinds hij Richard Bachs Jonathan Livingston Seagull las, iets met dat boek willen
doen. In dat verhaal laat de meeuw zich niet
door gewoonte, angst of groepsdruk gevangen nemen.
Collega’s van Daniël ontwerpen het educatieve materiaal voor schoolklassen ter voorbe-

Monique begon in 1997 als banenpooler bij
het Huurteam Jordaan. Eerst op De Laurierhof en de laatste jaren in het Claverhuis. “Via
Maatwerk moest ik op zoek naar een baan en
dit leek mij wel leuk. Je komt met allemaal
verschillende mensen in aanraking. Het werk
bestond toen voornamelijk uit huisbezoeken
en het maken van puntentellingen. De meeste huurders betaalden teveel huur. Via een
procedure bij de huurcommissie hielpen wij
de huur te verlagen. Daar werden de mensen
wel blij van. Verhuurders reageerden soms
heel heftig, maar daar kon ik wel mee omgaan. Ik ga altijd het gesprek aan en na wat
geruzie konden we meestal wel goed praten.
De boze verhuurder dimde daarna meestal

foto Rob Versluijs

foto Noufri Bachdim

Voordat Marlyn komt vertellen over haar bijdragen bewerkt ze nog even een snaveltje
van een vogel met rode verf. Ze maakt haar
poppen zelf, in eigen atelier. Opgeleid tot
actrice breidde ze haar werk uit met poppenspel. De opleidingen tot poppenspeler
volgde ze in het buitenland. Voor Maarten de
Meeuw maakte ze vijf poppen: vier volwassen meeuwen en een babymeeuw. Daarnaast
speelt ze Maartens moeder. Ze laat in het decor nog even zien welke geheimen haar ingenieuze keukenkastjes bevatten.
Aan dat decor ontbreekt nog iets, licht Daniël
van Klaveren toe: op de vloer komt een berg
zand, daarin zit Vader (acteur Roel Adam), ingegraven tot zijn middel. Hij komt nooit van
zijn plek.
Daniël legt uit dat de voorstelling gaat over
het volgen van je dromen, terwijl je omgeving roept dat je realistisch moet zijn, van
je dromen of idealen af moet zien. Maarten

Ruim 18 jaar lang nam Monique Beek het op voor de huurders van de Jordaan
en Gouden Reael. Zelfs na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bleef
ze nog een tijdje aan het werk bij het Huurteam. Tot eind vorig jaar. Vanwege
een herschikking van de subsidie kwam er een einde aan haar dienstverband bij
het Wijksteunpunt Wonen Centrum.

Veranderingen
“Het werk is in de loop der jaren wel veranderd. De maximale huur is flink gestegen,
waardoor er veel geliberaliseerde contracten
zijn. Toch scoren we nog steeds huurverlagingen, maar dan vooral vanwege achterstallig
onderhoud. Verhuurders zijn steeds meer uit
op winst. Na leegkomst van een woning kan
soms gemakkelijk het drievoudige gevraagd
worden. Ook de verhuur aan toeristen neemt
enorm toe. Je zal maar elke week vijf of zes
jongens en meisjes naast je hebben wonen,
die hier komen om te feesten en kotsend uit
het raam hangen. Ik neem het die toeristen
niet kwalijk, maar voor bewoners is het een
ramp. Amsterdam wordt als woonstad onbetaalbaar en dat is verschrikkelijk. Het dreigt
een stad te gaan worden als Londen en New
York, waar alleen nog maar rijken wonen.”
“Het leuke van het werk was ook de prettige
samenwerking. Zeker met mijn collega Jihad,
maar ook met de andere collega’s in het Claverhuis’’. Op de vraag wat de toekomst gaat
brengen antwoordt Monique: “Ik vind het
echt heel jammer dat ik niet meer bij het
huurteam werk, maar mijn droom is toch om
weg te gaan. Vrijwilligerswerk in een derdewereldland, dat zie ik wel zitten. Mensen
hebben daar echt hulp nodig. Ik wil er gaan
lesgeven of ouderen en kinderen helpen.
Maar het blijft moeilijk, want ik zal het werken bij het Huurteam erg missen.”

Perzische maaltijd
Hier ging hij een internationaal transportbedrijf runnen. Tot bijna vijf jaar geleden, toen
hij met vervroegd pensioen ging. Maar een
stap terugzetten en luieren zit niet in zijn
aard.
“Ik wilde heel graag iets blijven doen, anderen helpen. Daarom ben ik me vrijwillig in
gaan zetten voor het inloophuis Blaka Watra,
voor dak- en thuislozen. Mensen uit allerlei
culturen komen hier; voor een praatje, voor
een maaltijd, voor creatieve uitspattingen.
Zeven dagen per week kook ik, soms ook samen met andere vrijwilligers, een Perzische
maaltijd voor de bezoekers en bied ik een
luisterend oor voor verhalen van de straat.
Heel dankbaar en gevarieerd werk, waar ik
veel plezier in heb. Zo ga ik bijvoorbeeld ook
iedere dag langs hotels in de buurt, waar ik
overgebleven producten kan ophalen, die wij
weer gebruiken voor maaltijden.”

Op het menu van deze avond bestaat uit een
heerlijke winteraardappelsoep met bieslook
vooraf. Het hoofdgerecht is boerenkoolstamppot met worst van Brandt & Levi of een
vegetarische aubergineschotel. Als toetje is
er roomijs met saffraan en pistachenootjes.
Het menu wisselt maandelijks, maar er zijn
mensen aan tafel die alleen al voor het toetje
deze maand nog terug willen komen.
Next to Volta wordt gerund door jongeren
tussen de 15 en 18 jaar. Ieder jaar in september wordt door projectleider Jorn een nieuw
team samengesteld van een stuk of zes jongeren. Zij zijn gedurende het jaar onder leiding
van professionele kok Robin verantwoordelijk voor het bedenken van de menu´s, het bereiden van de maaltijden en het serveren. Dit
jaar bestaat de groep uit Denise, het enige
meisje deze keer, Nader, Saro, Palden, Kuba
en Pim.
Next to Volta is opgezet als een werkervaringsplek waar jongeren kennis kunnen maken met het vak van kok en gastheer/vrouw.
Daarnaast wordt hun creativiteit geprikkeld
door het bedenken van nieuwe recepten.

Volle agenda
Daarnaast zet Nasir zich ook in als beheerder
van de speeltuin De Piramide, waar hij de materialen onderhoudt en kinderen opvangt, en
is huismeester voor het hoofdkantoor van de
Regenboog Groep. Zijn drie vrijwilligersklussen zorgen voor een volle agenda. Een hele
dag vrij is er niet bij. “Soms wel een paar uurtjes natuurlijk, bijvoorbeeld als mijn zoon of
dochter op bezoek komt. Maar ik voel me gewoon heel verantwoordelijk. En steek liever
mijn handen uit de mouwen dan dat ik thuis
zit te niksen. Er is altijd wel werk te doen.
Ik wil dit graag, en als ik anderen blij maak,
word ik zelf ook blij. Weet je wat het is? Ik
ben nog gezond, heb alle tijd en geef voor
mijn gevoel zo iets terug aan het land dat mij
weer heeft laten leven…”
Familie
Hij voelt zich inmiddels, na achtentwintig jaar
in Amsterdam, een echte Nederlander. Terug
gaan naar zijn geboorteland Iran kan niet. “Ik
heb daar nu in feite een doodsvonnis boven
mijn hoofd hangen. Bovendien wil ik het ook
niet. Ook al woont een groot deel van mijn
familie nog daar. Met mijn broers en andere
familie bel ik regelmatig. Ik mis ze. Maar ik
ben zo blij dat ik mijn vrijheid terug heb en
dat mijn kinderen hier veilig hebben kunnen
opgroeien en nu mooie carrières hebben. En
ik? Ik geniet iedere dag weer van mijn vrijwilligerswerk. Wat wil een mens nog meer?”
Ook interesse in vrijwilligerswerk?
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)
heeft een heel ruim aanbod.
Kijk op www.vca.nu/centrum of maak
een afspraak via 020-5301220.

Ze leren over voeding en hygiëne en doen
sociale vaardigheden op zoals klantvriendelijkheid. Tevens verdienen ze er een zakcentje mee. Er zijn verschillende sponsors
waaronder de Albert Heijn op het Haarlemmerplein en worstenmaker Brandt &Levi.
Jorn: “Yarden, onze stagiair heeft daar veel
aan gedaan. Mede door sponsoring kunnen
we zo´n driegangen-diner voor slechts € 7,50
aanbieden.”
Niet alle zes de hulpkoks van deze avond willen per se de horeca in. Alleen Palden weet
zeker dat hij kok wil worden. De anderen
vinden het stuk voor stuk leuk om dit op de
woensdagavond te doen. “Lekker afwisselend
en spannend om nieuwe dingen te maken.”
Next to Volta is onderdeel van jongerencentrum Volta dat in april aanstaande het 21-jarige bestaan groots zal vieren. Volta heeft
een breed aanbod aan activiteiten, zowel
´s avonds als overdag, met een popschool,
workshops en muzieklessen.
Meggie is beheerder en werkt hier al meer
dan 17 jaar met veel plezier. Ze heeft een
groot aandeel in de diverse activiteiten. Maar
ze heeft ook de minder goede periode meegemaakt. “Dat was een nare tijd met veel
rottigheid door jongeren uit andere wijken.”
De verandering kwam in 2008 toen Volta zich
ging richten op talentontwikkeling en daarmee een andere doelgroep bereikte. Jorn:
“Het centrum is sindsdien weer toegankelijker
geworden voor een groter publiek.”
Reserveren voor het driegangendiner is noodzakelijk. Dat kan iedere woensdag tot 13.00
uur (020) 6826429. Het menu van de maand
staat op de website, evenals alles over de andere activiteiten: www.jcvolta.nl
Eveline Brilleman

foto eveline Brilleman

illustratie Sarah Jonker

ven. Tijdens deze repetitie worden tekst en
bewegingen aangepast en afgestemd. De samenwerking tussen Marlyn en Sander is een
kwestie van timing van de bewegingen van
de poppen en de tekst van Maarten. De geluidstechnicus zet de vlieggeluiden er onder.
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wij veel betekenen, al hielp ik toch het liefst
de oudere Jordanezen. Daar kan ik goed mee
opschieten en zij zijn meestal erg dankbaar.
Die expats zijn soms nogal ondankbaar en
herkennen je op straat niet eens’’.

Monique Beek nam afscheid
bij Wijksteunpunt Wonen

In het voormalige Jongensweeshuis op de Lauriergracht huist de Toneelmakerij.
Het gezelschap maakt voorstellingen voor kinderen en jongeren. De Toneelmakerij laat kinderen kennismaken met theater in stukken die gaan over de
wereld om hen heen. Het gezelschap speelt voor families én voor schoolklassen
en is vaste bespeler van Jeugdtheater De Krakeling.
In wat ooit de kapel van het weeshuis was is
nu een theaterruimte. Daar repeteren drie
acteurs met schrijver/regisseur Daniël van
Klaveren een scène uit Maarten de Meeuw,
de nieuwe voorstelling voor iedereen vanaf
vijf jaar.
Het decor is een keuken met daarin een grote
vogelkooi met twee poppen, meeuwen.
Acteur Sander Plukaard speelt het jongetje
Maarten. Samen met poppenspeelster Marlyn Coetsier repeteert Sander een nieuwe
scène waarin Maarten probeert te vliegen.
Marlyn hanteert de poppen uit de kooi en
laat ze spreken. Ze wekt ze eigenlijk tot le-
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Team Volta v.l.n.r. Kuba, Saro, Nader, Palden, Pim, Robin en Denise.
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Maar ja, wat geef je ze eigenlijk? Vetbollen
zijn goed en overal verkrijgbaar, maar ze zijn
vanwege de calorieën vooral in de kou van
belang. ’s Winters liggen de winkels en tuincentra er vol mee. Bovendien zijn ze niet duur.
Wat geef je ze dan de rest van het jaar? Er
zijn tegenwoordig heel veel soorten vogelvoer te koop: speciale pindarollen die verrijkt

zijn met meelwurmen, bessen, of insecten. Je
kunt ook los zaad en zelfs levende meelwurmen kopen. Als je dat teveel moeite vindt
zou je ook potten pindakaas kunnen kopen.
Vogels zijn er dol op! Alleen is er een groot
gevaar: gewone pindakaas is heel slecht en
zelfs gevaarlijk voor vogels. Het is te zout en
vogels krijgen er massaal hoge bloeddruk en
hartkwalen van. Gelukkig is er in dierenwinkels ook goede pindakaas te koop: vogelpindakaas.
Ook Vogelbescherming (www.vogelbeschermingshop.nl) verkoopt verschillende soorten
pindakaas: met bessen, meelwormen en insecten. Vivara, een webwinkel in onder meer
vogelvoeders, (www.vivara.nl) werkt nauw
samen met Vogelbescherming, dus het voer
dat je daar koopt is altijd goed.
Laten we allemaal vogels voeren, maar wel
met gezond en goed vogelvoer.

Pieter en zijn bijen

Bijen in de Vinkenstraat

Trudy Franc

met KPN Compleet.

De kok en de natuur
Pieter Veelders (52), kok van woonzorgcentrum de Rietvinck, is ook bijenhouder
geworden. Hij is bijzonder begaan met het
lot van de bijenpopulatie. Vorig jaar plaatste
hij een bijenkast in de tuin van de Rietvinck.
Daar is ruimte, en het Westerpark is op een
steenworp afstand.
Bijen kunnen hier en in het park in een gifvrije en bloemrijke omgeving rustig hun werk
doen en honing produceren. Maar Pieter doet
meer. Hij laat anderen: scholieren, ouderen
uit de buurt en uit andere zorginstellingen
zien wat er bij het maken van honing komt
kijken. Zo verzorgt hij milieu-educatie; in het
bijzonder de bewustwording van het belang
van een gifvrije omgeving voor de bijenstand.
Biologisch koken
Dat gif op ons voedsel te spuiten ter bestrijding van insecten geen goed idee is, is steeds
duidelijker. “Ik zou ook wel biologisch willen koken”, zegt Veelders, “maar daar hangt
een kostenplaatje aan. Het is altijd duurder.
En we hebben maar een bepaald budget per
bewoner per maaltijd. Het zou natuurlijk fijn
zijn om hier een eigen moestuin te hebben
en die met vrijwilligers te onderhouden. We
hebben hier in ieder geval een bloemrijke
omgeving voor de bijen.”

Ondernemers ook welkom

Komt u op de Groene
Straatdag staan?
Op zaterdag 7 mei is er van 12.00-16.00 een
Groene Straatdag. Op deze dag, georganiseerd door het wijkcentrum, is er een markt
met o.a.: plantverkoop voor geveltuinen,
een plantendokter, een ruilbeurs voor zaden
en planten, informatie over groen in de wijk,
informatie over groene buurtinitatieven.
Er is ook een workshop tuinieren en er diverse kinderactiviteiten. Voor elke bezoeker is er

Thuis

Vanuit de lichte, open keuken hebben Pieter en zijn collega Ben veel contact met de
senioren van de Rietvinck, die hij consequent
‘gasten’ noemt. Wanneer ze zien dat het te
druk is met serveren helpen ze mee. Zo hoort
Pieter hoe de maaltijden gewaardeerd worden. Maar ook hoe het met de bewoners gaat.
Hij vindt het heel belangrijk dat hij vers eten
kan koken. Daarmee komen niet alleen zijn
culinaire aspiraties tot zijn recht, maar het
komt ook de gezondheid van de bewoners
ten goede.

gratis koffie. Ondernemers laten zien hoe je
groen kunt wonen in de centrum West.
Heeft u een groen plan voor de wijk? Of een
idee dat met dieren of natuur in de wijk te
maken heeft? Kunnen bewoners van de Jordaan en Gouden Reael er profijt van hebben?
Dan is een kraam op de Groene Straatdag
misschien wel iets voor u.
Aanmelden via kees@jordaangoudenreael.nl
of 020 719 23 71

Veranderingen
Sinds zijn aantreden in 2013 zijn er wat veranderingen merkbaar in het centrum in de
Vinkenstraat.
Zo is er een voedingscommissie opgericht, be-

Mobiel

staande uit een aantal bewoners en de koks,
die geregeld bespreken of er verbeteringen
wenselijk zijn.
Ook begeleiden leermeester Pieter en Ben
stagiaires van het ROC, die een tijdje bij de
Rietvinck komen koken. Pieter vindt het leuk
om ze te begeleiden, hoewel er soms wel confrontaties zijn. Omdat koken erg hip is hebben sommige leerlingen daar een dynamisch
en eigentijds beeld van. Dat strookt niet altijd
met de realiteit van een verzorgingshuis. Hij
vindt het heel goed dat jonge mensen de kans
krijgen een tijdje te snuffelen op een werkplek. Ze kunnen zo een beeld krijgen van hoe
het er aan toe gaat in een grote keuken.
Heel bijzonder voor een zorgcentrum is dat
de Rietvinck een eigen Facebookpagina
heeft; met volgers.
Pieter: “Samen met de collega’s in de keuken,
de dames van de bediening en alle vrijwilligers willen we graag laten zien wat we hier
doen.”
Op de muur in de grote zaal staat geschreven:
‘Gastvrijheid maakt een klein huis groot.’
Simone Bosch

foto Simone Bosch

Combineer
& krijg dubbel
zoveel data

Vroeger is ons geleerd ‘s winters de vogels
te voeren. Als er sneeuw ligt of de grond
bevroren is kunnen vogels immers niet bij
wurmen en zaadjes komen. Ook spinnetjes
en insecten zijn dan onbereikbaar. Tegenwoordig is het advies van Vogelbescherming Nederland om niet alleen ’s winters,
maar het hele jaar bij te voeren. Vooral in
het voorjaar hebben de vogels het druk
met voer zoeken voor hun jongen. Als je
bedenkt dat ze soms zelfs wel drie keer
per jaar nestelen, begrijp je dat een handje
helpen geen kwaad kan.

foto Pieter Veelders

Vogels voeren

Kok Pieter Veelders van woonzorgcentrum
de Rietvinck

Gezellige sfeer
Leren
op de snoeicursus moestuinieren

Foto Trudy Franc

In het najaar organiseerde de werkgroep
Meer groen in de Jordaan een tweedaagse
snoeicursus. Deze zeer interessante cursus
wordt in herfst en voorjaar gegeven door
Loes Pool. De cursus is ideaal voor mensen die
niet goed durven snoeien.

Ga naar kpn.com/compleet

Nooit meer duivenoverlast?
Zó kunt u de duiven van uw balkon houden. Of heeft u een andere afdoende oplossing?
Stuur ons dan uw foto! krant@jordaangoudenreael.nl

Op de kinderboerderij op de Bickersgracht
werd in een gezellige sfeer uitgelegd hoe
en vooral wanneer te snoeien. Alles kwam
aan bod: materiaal, grondsoort, boomsoort,
bloeitijd, groeiwijze. Na de theorie gingen
we voor de praktijk naar buiten. De tweede
zaterdag is de verdieping.
Er zijn weer twee cursussen Snoei gepland
op 4 en 5 maart en op 11 en 12 maart.
Kosten € 5. Aanmelden bij Kees Kramer,
kees@jordaangoudenreael.nl,
020 7192171

Moestuinieren is leuk en nuttig en kan overal:
op een landje, op je dak, op je balkon en in
de vensterbank. Op de cursus moestuinieren
doe je goede ideeën op en leer je veel over
de grond, over mest, waar je zaden koopt,
waarom je biologisch zou willen tuinieren
en wanneer je je spruitjes moet zaaien. Niet
spitten? Hoe moet het dan wel? Leer in 5 lessen alles over: zelf compost maken, kruiden
en onkruiden, eetbare bloemen en lekkere
bessen. Leer vooral je eigen gezonde, stevige
groentes verbouwen. De cursus wordt gegeven door Toos Tuin.
Dinsdag 15 en 29 maart, dinsdag 12 en 26
april en dinsdag 10 mei van 19.30 tot 21.30
(inloop vanaf 19.15), Het Claverhuis, Elandsgracht 70
Kosten: € 17,50 voor 5 lessen, opgeven bij
Kees Kramer, kees@jordaangoudenreael.nl,
020 7192371
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IJsterk
IJsterk Welzijn
IJsterk helpt buurtnetwerken versterken,
faciliteert ruimte en laat vrijwilligers meedoen. IJsterk helpt senioren, mensen met
een beperking en buurtbewoners verbindingen te leggen, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te versterken en de betrokkenheid
bij elkaar en bij de buurt te vergroten.
Wij ontwikkelen samen met de buurt(en)
activiteiten en projecten.

Wekelijkse activiteiten voorjaar
Verse soep op locaties
Ma en di 12.30 -14.00 Claverhuis,
ma 12.30-13.00 Activiteitencentrum Reel,
ma 13.00-13.30 Westerdok (naast de Coffee
Company), € 1,Bibliotheek Servicepunt
Boeken reserveren, lenen en terugbrengen
voor inwoners van de Stadsdeel Centrum die
lid zijn van OBA. Het Claverhuis, ma en vrij
van 15.30 tot 17.00.
Weggeef boekenkast Claverhuis
Zoek een boek uit de weggeefkast.
Ruilen kan, maar hoeft niet.
Dagelijks van 9.00 tot 22.00.
Computercursus
Beginnerscursus, ma 10.00 -12.00 of ma
19.00-21.00, 10 lessen voor € 60,-, incl.
cursusboek Wegwijs in Windows 7, start bij
voldoende aanmeldingen in het Claverhuis,
aanmelden bij Sevim Saruhan 06 34881830,
s.saruhan@ijsterk.nl
Computerinloop Claverhuis
Vragenuurtje voor mensen die de basis van
de computer kennen. Er is plaats voor 8
mensen per keer. Di van 13.00-15.00, € 1,-,
doorlopend, 06 34881830,
s.saruhan@ijsterk.nl

Repair Café Reel
Vrijwilligers helpen bij het repareren van
kapotte spullen, di 13.00-15.00, vrijwillige
bijdrage, aanmelden niet nodig.
06 51003895, a.vredevoogd@ijsterk.nl of
kees@jordaangoudenreael.nl
Reel’s Kantine
Een vrijwilliger kookt voor de buurt een
warme maaltijd. Woensdag 17.00-19.00.
Vrijwillige eigen bijdrage. Aanmelden:
j.franssen@ijsterk.nl of f.gase@ijsterk.nl
Seniorensoos Reel en Westerdok
Wekelijkse activiteit voor senioren bijv.
creatieve activiteiten, kijken naar een film,
bingo of anders spelletjes, voorlichting of
een uitstapje. Reel: ma 14.00-16.00,
€ 2,50 (incl. soep) per keer en Westerdok: ma
13.00-15.00, € 1,50 (incl. soep) 06 34881830,
s.saruhan@ijsterk.nl
Bewegen-fit-programma
Bewegen-fit-programma is voor alle bewoners op het Westerdokseiland. Maandag van
11.15-12.15, € 5,- per maand. (Als u verzekerd
bent bij het Zilveren Kruis en een aanvullende verzekering heeft, komt u in aanmerking
voor vergoeding.) Doorlopend, 06 34881830,
s.saruhan@ijsterk.nl
LOCATIES
Het Claverhuis
Elandsgracht 70, 020-6248353
Activiteitencentrum Reel
Tussen de Bogen 16
(Hendrik Jonkerplein)
Westerkaap/Coffee Company
Westerdok 808

Conversatieles Nederlands
Beginners, di 10.30 -12.00, half gevorderden,
een keer per twee weken ma 10.30-12.00,
€ 1,- per keer, doorlopend. 06 34881830,
s.saruhan@ijsterk.nl
Ontmoeting in het Claverhuis
Onder het genot van een kop koffie of thee
kunt u bij ons terecht voor een praatje. U
kunt onze deskundige medewerkers raadplegen over de mogelijkheden en voorzieningen in de buurt. 11.00-13.00. Gratis, doorlopend, 06 34881830, s.saruhan@ijsterk.nl
Samen uit Claverhuis
Bijeenkomst om mensen te ontmoeten
die graag culturele dingen ondernemen.
Eerste maandag van de maand van 13.3015.00 (7 maart, 4 april). 06 43543716,
a.uittenbogaard@ijsterk.nl
Handwerkochtend Reel
Creatieve handwerkochtend, ma 10.30-12.00.
Er is materiaal. Gebruik van de naaimachine
mogelijk eventueel onder begeleiding.
€ 1,- per keer, doorlopend,
06 34881830, s.saruhan@ijsterk.nl
tablets en smartphones Reel
Een inloopactiviteit voor buurtbewoners
met vragen over smartphones of tablets.
Aanmelden niet nodig. Eerste maandag
van de maand van 13.00-15.00, € 1,- per keer,
06 34881830, s.saruhan@ijsterk.nl
Recycle Room Reel
Recyclen en pimpen van spullen met nadruk
op textiel. We herwaarderen wat er al is en
geven het een nieuwe look. Gebruik van
de naaimachine mogelijk eventueel onder
begeleiding. Di 13.00-15.00, € 1,- per keer,
doorlopend. 06 51003895,
a.vredevoogd@ijsterk.nl

Duo Klaas en Inge
Zondag 28 februari 14.00 uur genieten van
afwisselende muziek. Vrijwillige bijdrage
Bingo middag
Vrijdag 4 maart 14.00 uur met leuke prijzen
€ 3.00 voor 3 rondes
De Nostalgische Noot
Zondag 13 maart 14.00 uur, gezellige zangers uit Amsterdam. Vrijwillige bijdrage
Wereldwinkel fair
Zaterdag 19 maart 12.00 uur tot 16.00 uur.
Leuke cadeautjes voor Pasen.
Zangeres Wendy Molee
Maandag 28 maart 14.00 uur, zingt u met
haar mee? Vrijwillige bijdrage
De activiteiten vinden plaats in
woonzorgcentrum De Rietvinck
Vinkenstraat 185, 1013 JR Amsterdam
Meer informatie bij Annette Visser,
avisser@amstelring.nl

Boojz
60+Activiteiten
Lunch
Woensdag 2,9,16,23,30 maart en 6,13,20,27
april 12.00-13.30 zaal open 11.30 Max. 15
deelnemers, deelname € 1,50.
Claversoos
Zondag 6 maart,3 april, zaal open om 12.30
u. DJ Johnny, Bingo Noor, live concert Sjakie.
Gratis toegang en een kop koffie/thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,00.
Ook zondag 1 mei, 5 juni.
Bingomiddag
Vrijdag 18 maart 14.00-16.00 u, zaal open
13.30 u. Gezellige Bingo met fraaie prijzen,
live concert Sjakie. O.l.v. Annie & Jan. Gratis
toegang en deelname Bingo.

Keramiek/mozaïek atelier
Creatieve activiteit in het Claverhuis op het
gebied van mozaïeken en/of keramieken,
wo 10.00-12.00, € 1,- (excl. materialen), doorlopend, 06 51003895,
a.vredevoogd@ijsterk.nl
Creatief inloop atelier
Een creatieve inloopmiddag: naaien, tekenen/schilderen, mozaïeken, sieraden maken,
haken/ breien, do 12.00-15.00, € 1,(excl. materialen), 06 51003895,
a.vredevoogd@ijsterk.nl

De Rietvinck

Naaiklusjes hulp & advies
Maandag 21 maart,18 april 12.00-15.00 u.
De naaimachines staan klaar. Gratis toegang. Ook maandag 16 mei, 20 juni • Onder
voorbehoud.

SOOJ

Filmmiddag
Dinsdag 22 maart,26 april 13.00-16.00
Maandelijkse voorstelling met bekroonde
filmklassieker. Aankondiging filmtitel
t.z.t. op het prikbord van Het Claverhuis.
O.l.v. Jorien. Toegang € 2,00.
Ook dinsdag 31 mei

Ons Genoegen
Ons Genoegen is een van de oudste speeltuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwilligers uit de buurt organiseren activiteiten
voor jong en oud in de buurt. Voor de meeste activiteiten zijn lidmaatschap (€ 13,50
per jaar per gezin) en een kleine financiële
bijdrage vereist. Meer informatie op www.
asv-onsgenoegen.com, Elandsstraat 101,
1016 RX Amsterdam, 020-6262788. In onderstaand overzicht staan de activiteiten voor
volwassenen, tenzij anders vermeld.
Computerles
Computerles 55+, wo 17.00-19.00.
Creatief
Naailes ma. 12.30-15.00, hobby/figuurzagen
wo. 13.00-15.30, modelboten bouwen v.a. 8
jr, wo. 1300-15.30, knutselen voor 55+, vrij.
12.00-15.00.
Denksport
Klaverjassen 55+, vrij. 20.00-23.00 en zo.
12.00 -16.00, GO, vrij 20.00-24.00.
Muziek
Drumfanfare ma. 19.00-21.00, muziekles
beginners ma. v.a. 10 jr, 16.00 -17.00, wo.
Jeugd, 13.00-15.00 en za. 09.00-15.30, muziek gevorderden, di. 20.00-23.00, blokfluit
les v.a. 5 jr, wo. 15.00-16.00, drum les jeugd,
wo. 13.30-14.30 zat. 13.00-15.00, dwarsfluit
les wo. 14.45-15.30, gitaarles v.a. 10 jr , vrij.
15.30-19.30., lyra les jeugd, zat. 13.00-15.00,
zangkoor Dwars door Amsterdam, do. 19.3022.00.
Sport/Bewegen
Qigong di. 9.30-10.30, vrij. 17.30-18.30, judo
v.a. 5 jr, do. 15.30 -18.00, judo jeugd, do.
18.00-19.00, lijndansen vrij. 13.30- 15.00, ballet peuters, zat. 9.00-10.00, ballet kleuters,
zat. 10.00-11.00, majorettes v.a. 6 jr, zat.
11.00-12.30.
Overig
EHBO wo. 20.00-22.00

Wandeltocht
Oud Amsterdam
In het weekend van 12 en 13 maart houdt de
wandelclub van Ons Genoegen zijn jaarlijkse
wandeltochten door oud Amsterdam. Aan
deze tochten doen duizenden mensen mee
van binnen en buiten Amsterdam, zelfs van
over de landsgrenzen. De tochten zijn zo populair omdat er tijdens de wandelroutes altijd leuke weetjes en anekdotes beschreven
worden, waar je zelfs als Amsterdammer van
opkijkt. Ook doe je allerlei ontdekkingen aan
bezienswaardigheden en bijzondere monumenten. De afstanden die gelopen kunnen
worden zijn: 5, 10, 15 ,20 en 25 km.

Voor 55+ -ers is er de ouderensoos van
Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan. De SOOJ is zes dagen per week open.
U bent welkom voor de gezelligheid of om
mee te doen aan een van de activiteiten.
Voor sommige activiteiten zijn wachtlijsten.
Openingstijden ma 11.00-17.00, di t/m vrij
13.00-17.00, za 14.00-19.00. Informatie en
aanmelden voor activiteiten aan de bar.

Lentesoos
Zaterdag 23 april 14:00-16:00 uur, zaal open
om 13:30 uur. Vrolijke 50, feestmiddag met
live muziek en gezellige Tombola o.l.v. Jan &
Annie. Gratis toegang, deelname Tombola.

Computerlessen
Computercursussen en tabletcursussen,
ma 11.00-13.00 en/of 13.15-15.15

Het Claverhuis, Elandsgracht 70, meer
informatie via 020-620 02 38 (Jorien) en
www.boojz.blogspot.nl

Taallessen
Franse conversatie, do 15.00-16.30 uur,
Engels, wo 13.00-14.30 uur

Vrijdag 11 maart in het Claverhuis

Kunst en cultuur
Poëziekring, di 23 feb en 29 mrt, 13.30,
Leeskring 29 mrt, 13.30 uur,
Meezingmiddag 4 mrt en 1 apr, 14.00 uur
Film vrij 18 mrt en 15 apr, 14.00
Exposities doorlopend
Kettingen maken
Vrij 26 feb, 14.00 uur
Snuffelmarkten
Zo 28 feb en 10 apr, 13.30-16.00
Spelactiviteiten
Klaverjascompetitie ma 13.00 uur, Bridge
met les di.13.30, Bingo di 22 mrt en 26
apr,13.30
Spreekuren
Voor Elkaar in de Buurt, vierde ma v/d
maand 11.30 - 12.30, 22 feb en 21 mrt,
25 april
Tichelstraat 50, 020 3302017, www.sooj.nl.
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Inschrijvingen zijn op de dag zelf in het gebouw van Ons Genoegen, Elandsstraat 101.
(020 626 2788) Open vanaf 08.30
Starttijden: 09.00 tot 11.00, 20-25 km,
10.00-13.00, 5-10-15 km.
Tot ziens in het wandelweekend!

Hulp bij de belastingaangifte
CentraM organiseert een belastingdag voor
bewoners uit stadsdeel Centrum. Medewerkers van CentraM en vrijwilligers van Delta
Loyd gaan die dag bewoners helpen met het
invullen van de belastingaangifte.
Voor wie
Bewoners uit stadsdeel Centrum met een
verzamelinkomen tot 35.000,- en geen eigen
huis of vermogen
Om gebruik te kunnen maken van deze actie
moet u zich van te voren aanmelden. Dat kan
persoonlijk bij het Pluspunt op dinsdag tussen
14.00-16.00, Claverhuis, Elandsgracht 70 of op
werkdagen tussen 9.00-11.00 via 020 557 33
38. Dan wordt er een afspraak gemaakt met
u. Ook krijgt u een lijstje met welke papieren
u nodig heeft om de aangifte te kunnen invullen. Als u nog geen DigiD heeft kunt u die
van te voren aanvragen, eventueel met hulp
van de mensen van het Pluspunt.

Deze dag vindt plaats in het kader van NL
doet. NL doet is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in
de spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
www.nldoet.nl, www.centram.nl

Adverteren in
deze krant?
www.amsterdamwebkrant.nl
-> informatie -> adverteren
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Cultuur

agenda
Samenstelling Marjolijn van Leeuwen.
Info kunt u mailen naar:
krant@jordaangoudenreael.nl

MUZIEK EN theater
Jazzcafé ’t Geveltje, Bloemgracht 170, 020 623 99 83,
toegang gratis, jazzgeveltje.nl
elke di: Jazz Jamsessie voor gevorderden muzikanten
en profs o.l.v. Dennis Mulder, Arjan Dijkstra, Richard Lems
en Jeen Rabs. Elke 3e wo: Absolute Beginners Jazz
Session. o.l.v. Coleta Dekker. Elke laatste zo: Stichting
Muziek buiten de Concertzaal.
Maloe Melo Bluescafé, Lijnbaansgracht 163,
020 420 45 92, maloemelo.com
Zo t/m di akoestische jamsessie. Wo en do Blues &
Rocksessie. Weekends na 03.00 fifties, sixties,
seventies door DJ’s.
Café Monumentje, Westerstraat 120, monumentje.nl
3e vrij DJ Megarolf Singles Night bij Rolf genieten van
45 toeren-plaatjes!
1e ma de Meezingbende! om de maand
de 1e do Live muziek
Noorderkerk, Noordermarkt 48,
noorderkerkconcerten.nl
27 feb: Oude muziek, Spaanse Pepers. 5 ma: Remy
van Kesteren, Ties Mellema, Bram van Sambeek.
12 mrt: Nicolas Altsteadt Cello, Alexander Lonquich
piano. 19 mrt: In de Ban van het Forellenkwintet,
recital door jonge musici. 26 mrt: Canto Ostinato
door Cello Octet Amsterdam. 2 apr: Taurus Strijkkwartet: Hoogtepunten: 9 apr: Ensemble Lumaka:
Europareis in tijden van Interbellum. 16 apr: Karin
Strobos, Felicia van den End en Daria van den
Bercken. 23 apr: Michiel Borstlap
De Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124 -126,
020 520 0090, stadsherstel.nl
Elke 3e ma v/d maand: 21 mrt, Vanzetti’s Popquiz,
toegang €3, Kaartverkoop en info: robvanzet@upcmail.nl
19 mrt: Back to Schulhof, Alma Quartet.
25 mrt 19.30: mantra zingen met Jan Kortie
Pianola Museum,Westerstraat 106, 020 627 96 24,
pianola.nl.
27 mrt: Kostas Amaxopoulos, gitaar. 28 mrt:
koffieconcert. 5 mrt: Schubertiade. 6 mrt: kinderconcert. 13 mrt: Koffieconcert. 13 mrt: Tango Orkest
Amsterdam. 17 mrt: Mateusz Pulavski Lunar Quartet.
20 mrt: Young Piano Masters Ivan Pavlov & Mysterie
Guest. 24 mrt: Vlinderlezing met Vlindermuziek.
25 mrt: Barrelhouse Blues & Boogiewoogie. 27 mrt:
Paaskoffieconcert. 27 mrt: Lincan Gypsy Ensemble. 3
apr: Kinderconcert. 3 apr: Klezmer met Pietsiekata.
8 apr: Mimi Blais, Koningin vd Ragtime. 10 apr:
Koffieconcert. 10 apr: Guillermo Celano String Quartet. 17 apr: Juan Tajes & Wim Warman, Tango!
Jeugdtheater de Krakeling,
Nieuwe Passeerdersstraat 1, 020 624 51 23, krakeling.nl
26 t/m 28 feb- 17 apr: Maarten de Meeuw 5+, de
Toneelmakerij/Tg. Winterberg. 29 feb- 29 ma: Prinses op de erwt 3+, Het Kleine Theater. 1 t/m 3 mrt:
Maarten de Meeuw 5+, de Toneelmakerij/Tg. Winterberg. 4/5 ma: Bezoek voor de Beer 4+, Het Laagland. 6 mrt: Wonderzoekers 2+, Cie Squeezz/ AnneBeth Schuurmans. 6 mrt: Eiland 2+, Simone de Jong.
8 t/m 11 mrt: De Meest Zwaarmoedige Voorstelling...
14+, Theater Artemis/De Warme Winkel. 13 mrt:
Jong Amsterdam Leest, Leesclub Krakeling, Parool,
Scheltema. 13 mrt: Freddie en de Worstelkoning 4+,
Theater Gnaffel/StoryBasedMedia. 15 t/m 17 mrt:
CASH 12+, Maas theater en dans. 19/20 mrt: Lelijk
1Dtje 6+, Theater Sonnevanck. 23 mrt: Wat Niemand
Had Verwacht, ISH. 26/27 mrt: De Fantastische Meneer Vos 4+, Meneer Monster. 30/31 mrt: In Mijn
Hoofd Ben Ik Een Dun Meisje 12+, NTjong. 2/3 apr:
Niet Huppelen 5+, Raaijmaker & Geerlings/STIP. 6/7
apr: Bromance 15+, Toneelgroep Oostpool/Theater
Sonnevanck. 9 apr: Brainwash Festival, Brainwash
Junior Filosofiedag. 9 apr: Don Quichot Denkt Na 6+,
NTjong. 10 apr: Hip Hop Hoera 4+, Don’t Hit Mama/
Frontaal Theaterbureau. 10 apr: Roodkapje 3+, Het
Kleine Theater. 13 apr: The Basement 12+, De Dansers/ Theater Strahl. 14 t/m 24 apr: POPARTS Festival.
15 apr: Falling Dreams 10+, Het Filiaal Theatermakers. 16 apr: Binnenstebuiten 4+, Het Filiaal Theatermakers. 16 apr: Hotel Perdu 6+, Het Houten Huis. 20
apr: Aaipet 2+, BonteHond.
Het Perron, Egelantiersstraat 130, hetperron.nl
27 feb: Offerman de Kofferman, Ron Offerman.
28 feb: MOUT en de zware jongens in DE WACHTKAMER. 5 mrt/ 8 apr: Ronald Snijder, Absurdisme. 6
mrt: David Vos, Chansons. 11 mrt: Rogier Pelgrim,
Singer-songwriter. 12 mrt: Eefke den Held, NL lied/

kleinkunst. 13 mrt: Toby, Rock/pop. 16 t/m 18 mrt:
Elvira Out, muziektheater. 20 mrt: Zondagskinderen,
theater ontbijt matinee. 23 mrt/23 apr EN VRAC, NL
lied. 14 apr: Amsterdams Allooi, het Amsterdamse
lied. 15 t/m 20 apr: Merel Moistra, Cabaret.
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7,
roodebioscoop.nl
Iedere za: Café Rosso: Het vaste artistieke team van
Café Rosso ontvangt bekende en nieuwe gasten. Laatste
di vd maand: De Levende Jukebox Helen & Yvonne.
Laatste wo vd maand: ’n Pikketanissie van Theatergroep Flint. 27 feb: Wir Sind Ja Heut So Gluecklich.
3 mrt: Jeroen Zijlstra, Gebed Zonder Band. 6 ma: Yuri
Honing Acoustic Quartet. 9 ma: Timur Shaov, Russische Chansons. 10 mrt: Snowapple. 11 mrt: A taste
of Tango. 13 mrt: Gummbah & Leonard Bedaux. 15
mrt/ 19 apr: The Sandberg Series. 20 mrt: Frederique
Spigt. 25 mrt: De Mattheus volgens Henk. 27 mrt:
Trio Reijseger Fraanje Sylla. 3 apr: Micheal Moore
& Claron McFadden. 10 apr: Ramon Valle & Gast.
14/15 apr: Piano Etudes. 17 apr: Egon Kracht&
Noortje Braat, Het zal eens tijd worden.
Boom Chicago, Stand Up Comedy. Rozengracht 117 020
2170400, boomchicago.nl
Di/do: Best Of Boom 2016. Wo/vrij/za: New Kids On
The Gracht. Za: Shot Of Improv. Escape Through
time: Boom Chigago’s next level puzzle room.

GALERIEËN
Samenstelling Pauline Roffel.
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189,
annetgelink.com, t/m 12 mrt: Roger Hiorns ‘Christians’,
schilderijen,
Appels Gallery, Brouwersgracht 151, appelsgallery.
nl, 12, 13 en 19, 20 mrt: Paul Smulders, schilderijen,
opening 11 ma 17.00-20.00,
ARTTRA Galerie, Tweede Boomdwarsstraat 4, arttra.nl,
t/m 29 feb: Jouke Kleerebezem ‘Alles komt uit’,
finissage 28 feb 14.00-18.00.
Amphora Art, Vinkenstraat 71.
Galerie Andriesse Eyck, Leliegracht 47,
andriesse-eyck.com, t/m 19 mrt: Antonietta Peeters
en Roland Schimmel,
Galerie Bart, Elandsgracht 16, galeriebart.nl,
t/m 26 mrt: Aldwin van de Ven & Ton Slits,
Suzanne Biederberg, Eerste Egelantiersdwarsstr 1,
biederberg.com
Biederberg Findersprojects, Laurierstraat 53,
biederbergfindersprojects.com
Eduard Planting Gallery, fine art photographs,
Eerste Bloemdwarsstraat 2, t/m 5 mrt: Douglas Kirkland
& Milton H. Green, ‘Marilyn Monroe, the woman
who made love to the camera’.
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207A,
edbprojects.nl, t/m 19 mrt: Kasper Akhoj. vanaf 26 mrt:
Uta Eisenreich en Pauline Curnier Jardin
Fons Welters, Bloemstraat 140, fonswelters.nl
t/m 12 mrt: Kareem Lotfy, Taus Makhacheva, Sam
Samiee, Baroque. 19 mrt t/m 30 apr: Pere Llobera
Galerie Fontana, Lauriergracht 11, fontanagallery.com,
t/m 9 apr, Alain Declercq ‘Unveiled’
Gallery238, Brouwersgracht 238, gallery238.com
Van Gelder, Planciusstraat 9a, galerievangelder.com,
t/m 9 apr: ‘After Gerolama Cardano’s suspension’
Go Gallery, Prinsengracht 64, gogallery.nl,
t/m 12 mrt: ‘Winter blues’, groepsexpositie van
kleurvolle straatkunst,
Galerie de Hooffzaak, Haarlemmerdijk 54, hooffzaak.
nl, t/m 29 febr: Pilar Manuela Castro, El sueño
español en Holanda.
Kahmann Gallery, Lindengracht 35, kahmanngallery.
com, t/m 1 mrt, ‘Scapes’, groepsexpositie,
Keren de Vreede Art Gallery, Prinsengracht 308,
kerendevreede.com
Kers Gallery, Lindengracht 148, kersgallery.com
Koch & Bos Gallery, Eerste Anjeliersdwarsstraat 36,
kochxbos.nl, 8 t/m 16 apr: Jed Martin ‘Travail humain’,
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29,
kunsthuiskamer.nl, Ruud Ritsma en Frans Koppelaar,
stadsgezichten en portretten.
Martin van Zomeren, Hazenstraat 20, gmvz.com,
t/m 12 mrt: Pieter Engels. 19 ma t/m 30 apr: Art Game,
Danny Vapid en Juliaan Andeweg,
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71, galeriemoon.nl
Onrust, Planciusstraat 7, galerieonrust.nl
Oosterbosch, Vinkenstraat 154, atelier-oosterbosch.nl
Marleen Pennings/Stroke a bird, schilderijen/tekeningen,
Ornis A. Gallery, Hazenstraat 11, ornisagallery.com,
t/m 12 mrt: Jan Knap
Le Plafond, Hazenstraat 28, leplafond.weebly.com,
t/m 12 mrt, fotografie van de 80-jarige Daan van
Golden, ‘Apparently’.
Rento Brattinga, Lauriergracht 80, rentobrattinga.com,
t/m 26 mrt: Carel Visser + Joanneke Meester, 5 mrt
artist talk o.l.v. J. Bouwhuis, curator Stedelijk Museum,
Rob Koudijs, room for new jewelry Elandsgracht 12,
galerierobkoudijs.nl, t/m 5 mrt, Tobias Alm, The Châtelaine en Bram Wouters, Parure phantôme.
vanaf 12 ma: Francis Willemstijn en Felix Lindner.
Ron Mandos Prinsengracht 282, ronmandos.nl,
vanaf 27 feb: Silvia B, sculpturen, en Mohau
Modisakeng, fotografie.

SMBA, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam,
Rozenstraat 59, smba.nl, t/m 19 mrt: Bell invites,
collectieve muurschilderingen met Richard Bell
en Emory Douglas), Brian Elstak, textielstudio
Hosselaer en danscollectief 020 Crew.
Stigter Van Doesburg, Elandsstraat 90,
stigtervandoesburg.com
Lucas Lenglet, installaties
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57,
tegenboschvanvreden.com
Torch, gallery for contemporary art, Lauriergracht 94,
torchgallery.com
Gallery Vassie, Langestraat 47, galleryvassie.com
t/m 27 feb: Duffy, ‘A lad insane’ foto’s van Bowie
WM Gallery, Elandsgracht 35, gallerywm.com
Witteveen Visual Art Centre, Konijnenstraat 16a,
witteveenvisualart.nl
t/m 27 feb: ‘What about Africa?’, 14 hedendaagse
Afrikaanse kunstenaars,
Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,
woutervanleeuwen.nl
t/m 27 feb ‘Trees’, de boom als onderwerp
door 7 internationale fotografen.
Van Zijll Langhout, Brouwersgracht 161, www.vzlart.nl

MUSEA, exposities e.d.
Samenstelling Pauline Roffel.
Bibliotheca Philosophica Hermetica, Bloemstraat 15,
ritmanlibrary.com
Tot 1 apr: ‘Goddelijke Wijsheid, goddelijke natuur,
de boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in
de beeldtaal van de zeventiende eeuw’.
Jordaanmuseum, Palmstr. 92-A bg, jordaanmuseum.nl
Tentoonstelling: De Jordaancultuur in woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185
Multatuli Huis Korsjespoortsteeg 20,
multatuli-museum.nl
geboortehuis van de schrijver Eduard Douwes Dekker,
SOOJ, Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen
Jordaan, Tichelstraat 50, sooj.nl, t/m 5 mrt: Rita Spee,
Theo Thijssen Museum, Eerste Leliedwarsstraat 16,
020-4207119, theothijssenmuseum.nl Expo: ‘Zij had
een soort hoogheid’: Theo Thijssen en de vrouwend
Woonbootmuseum Prinsengracht t.o. 296,
020-4270750, woonbootmuseum.nl|

Amsterdam
in Gesprek
Elke eerste en derde zondag van de maand
worden – in het stadsarchief – spraakmakende gasten geïnterviewd over onderwerpen
uit de Amsterdamse geschiedenis, of wordt
een actueel onderwerp in historisch perspectief geplaatst.
Zondag 6 maart
Woonschool Asterdorp, een Amsterdamse
geschiedenis van verheffing en vernedering
Met: Stephan Steinmetz (auteur/onderzoeker)
Zondag 20 maart
Amsterdam en Europa,met Kathalijne
Buitenweg (promovendus Europees Recht
aan de UvA en lid College voor de Rechten
van de Mens, voormalig Europarlementariër
GroenLinks)
Zondag 3 april
Ongekend Bijzonder: bijdragen van vluchtelingen aan de stad, met Saskia Moerbeek
(directeur Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie), Elias van der Plicht
(historicus) en Susan Karem (lid stuurgroep
Ongekend Bijzonder Amsterdam, gevlucht
uit Irak en sinds 15 jaar woonachtig in Amsterdam)
Zondag 17 april
IJbeeld: 20 jaar documenteren van veranderingen langs de IJ-oevers op foto en film,
met Henk Raaff (filmer en initiatiefnemer
IJbeeld, Esther Agricola (directeur Ruimte en
Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam), Hans
Gerson (oud-wethouder en -directeur diverse
diensten Gemeente Amsterdam)
Toegang gratis, aanvang 15.00,
Vijzelstraat 32, 020 251 15 11,
info@stadsarchief.amsterdam.nl
LET OP: maximaal 100 personen.

diversen
Samenstelling Marjolijn van Leeuwen
Westerkerk, Prinsengracht 281, 020 624 77 66,
westerkerk.nl
REMBRANDT EN DE BIJBEL: Bijbelverhalen en hun
verbeelding. Rembrandt kende als kind van zijn tijd de
verhalen uit de Bijbel door en door, maar hoe vertelt hij
eigenlijk schilderend dat verhaal?
24 feb: Genesis 18: het bezoek van de drie mannen aan
Abraham. Johannes 4: Jezus en de Samaritaanse vrouw
bij de bron van Jakob. 9 mrt: Genesis 22: het offer van
Isaak. Lukas 15: de verloren zoon.
Pianola Museum, Westerstraat 106, 020 627 96 24,
pianola.nl, 19 mrt 20.15: Cinemagie, onder zeil, al improviserend op de vleugel neemt filmconcertpianist Yvo
Verschoor u mee op reis naar de tijd van de stomme film.
2 apr: Salon der Verzen.
16 apr: Cinemagie, Vliegende Vleugels.
21 apr: verhalen over de liefde, Croon / v. Nievelt
De Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124 -126,
stadsherstel.nl. Iedere eerste wo en derde zo v/d maand
Open Huis, Beleef monumentale momenten.
18 t/m 20 mrt, 11.00: Antiek, Brocante, Kunst en
Design markt. 18 t/m 20 mrt, 11.00: beklim de toren
van de Posthoornkerk.
Stadsarchief, Vijzelstraat 32,
stadsarchief.amsterdam.nl, za/zo: rondleidingen
De Bazel/Stadsarchief, reserveren gewenst.
t/m 17 apr: Jeroen Hofman, Amsterdam Park.
t/m 17 apr: Appel in New York. t/m 17 apr: Vincent
van Gogh, 400 dagen in Amsterdam.
t/m 17 apr: Bijzondere stadswandelingen van Gogh.
10 mrt t/m 15 juni: Bewaard voor de stad, unieke
presentatie schenkingen
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71, elke zo:
historische gidswandeling over de Westelijke Eilanden.
Aanmelden via www.galeriemoon.nl.

ook in moon
Lezingen over moderne kunst
in de bibliotheek van Galerie Moon, Bickersgracht 56h
op 16, 23 en 30 mrt. Inloop vanaf 20.00, lezingen starten
om 20.15. De kosten per lezing, per persoon € 15,00
(incl. koffie of thee).
In deze reeks behandelt Minouche Wardenaar de kunst
vanaf ongeveer 1945 tot 1970 en wordt er aandacht
besteed aan kunstenaars uit de Verenigde Staten en
Nederlanders als Willem de Kooning, Karel Appel, Jan
Schoonhoven en Wim T. Schippers.
Aanmelden/reserveren voor een of meerdere lezingen
verplicht via galeriemoon@hotmail.com of dmv betaling
op NL11INGB0004792495 t.n.v. Monica Kugel en o.v.v
uw naam en data. Meer informatie 06 22 21 04 81

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

Interesse in Bijbelse verhalen?
Kom dan naar het

Bijbellokaaluur
‘Samen lezen we een geschiedenis uit de
Bijbel. In een gesprek proberen we te
ontdekken wat daarmee bedoeld wordt en
wat dit kan betekenen voor nu.’

1x in de 2 weken op woensdag

20:00 - 21:00 uur >>
Bij Simon de Looier

Gratis, Iedereen Welkom!
Bijbelcentrum Bij Simon de Looier

www.bijsimondelooier.nl
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Bezwaar maken
Buurtspreekuren
Jordaan & Gouden Reael
tegen de waarde Wijkcentrum
Voor informatie, advies en ondersteuning
Elandsgracht 70, ma t/m vrij
van een gehuurde buurtactiviteiten,
11.00-15.00, tel. 020 7192371, info@jordaangoudenreael.nl, www.jordaangoudenreael.nl
woning
Wijksteunpunt Wonen Centrum
Aangezien vanaf oktober 2015 de WOZwaarde voor een belangrijk deel de maximale huurprijs van woningen in de sociale
sector bepaalt is het in sommige gevallen
zinnig om bezwaar te maken tegen de
hoogte van die waarde.
De Afdeling Belastingen van de gemeente
kent uw huurwoning niet. Wellicht zijn er
ernstige gebreken die de waarde doet dalen. Ook kan het zijn dat er in de woonomgeving zaken spelen die de waarde van woningen beïnvloeden. Vanaf februari krijgen
alle huurders van woningen informatie over
de hoogte van de WOZ-waarde. Als u in de
vrije sector huurt heeft bezwaar maken geen
zin, want uw huurprijs valt buiten de gereguleerde sector en de WOZ-waarde heeft geen
betekenis. Huurders betalen ook geen Onroerend Zaak Belasting (OZB).
Huurders in de gereguleerde sector die een
huurprijs hebben die hoger is dan het maximum kunnen een huurverlaging krijgen. Helaas zal die vlieger voor mensen die een woning in het centrum van Amsterdam huren
niet opgaan, want de koopprijzen zijn daar
hoog en de WOZ-waarde hangt af van wat
een woning op de vrije markt op zou brengen als het verkocht zou kunnen worden. Dat
een woning nu bewoond wordt door mensen
die de woning huren maakt niet uit.
Als de huurprijs dicht tegen de maximale prijs
zit is het zeer zeker de moeite waard om bezwaar te maken. Als het bezwaar tegen de
hoogte succesvol is leidt dat tot een lagere
maximumprijs en kan het effect hebben op
de huurprijs. De meeste huurders zullen eind
april van hun verhuurder een huurverhogingsvoorstel krijgen. Als het goed is zit daar
een puntentelling bij, waarbij ook de WOZpunten zijn aangegeven. De maximumhuur
hangt voor huurwoningen in het centrum van
de stad al snel voor 40% of meer af van de
WOZ-waarde. Verlaging van de WOZ-waarde
kan dus een lagere huurprijs tot gevolg hebben, of een huurverhoging tegenhouden, of
die matigen.
U kunt bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Centrum een bezwaarformulier
afhalen. Ook bij de vestigingen van het Wijksteunpunt Wonen is zo´n formulier verkrijgbaar. Ook op de websites van deze organisaties staat zo’n formulier. Let er wel op dat u
binnen zes weken bezwaar moet maken. Omdat u niet altijd weet hoe uw huurprijs afwijkt
van de maximale huurprijs is het raadzaam
om bezwaar te maken als u de WOZ-waarde
te hoog vindt. Als uw kale huurprijs nu al
€ 700 of meer bedraagt is het zeker zinvol.
Huurdersvereniging Centrum

Spreekuren
Speciaal voor
Mantelzorgers
Bent u mantelzorger in stadsdeel Centrum en
zou u daar wel eens met iemand over willen
praten? Dan is Harry Cox dé man voor u. Harry is namelijk mantelzorgmakelaar bij Markant, centrum voor mantelzorg. Al 6 jaar bemant hij het spreekuur in stadsdeel Centrum,
waar mantelzorgers terecht kunnen met hun
verhalen en vragen.
Maar Harry stelt ook vragen aan hen. Bijvoorbeeld: voor wie zorgen ze? Valt de zorg hen
zwaar? Kunnen ze het nog wel aan? En, misschien wel de allerbelangrijkste vraag : ‘Hoe
gaat het nou met u?’
Aan de hand van een vragenlijst wordt in
kaart gebracht hoe zwaar de mantelzorger
zich belast voelt. En waarbij hij/zij wel wat
hulp bij kan gebruiken. Is er een vrijwilliger
nodig die af en toe de zorg op zich neemt,
zodat de mantelzorger wat voor zichzelf kan
gaan doen en even op adem kan komen? Is
er hulp nodig bij het aanvragen van speciale
voorzieningen? Of is er misschien een subsidie waar gebruik van kan worden gemaakt?
Harry probeert dit soort zaken te regelen,
zodat de mantelzorger (een beetje) ontlast
wordt.
Zie Buurtspreekuren voor locaties en tijden.

Voor informatie en advies over huren/wonen.
Woonspreekuur, Elandsgracht 70, elke werkdag
14.00-16.00 en di 19.00-20.00, tel. 020 6258569,
centrum@wswonen.nl, www.wswonen.nl
Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten.
Werkt op afspraak. Telefonisch spreekuur 10.0011.00, 020 4205835 (behalve woensdag), Elandsgracht 70, centrum@wswonen.nl,
www.wswwonen.nl
Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, tel. 020 4209962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum
CentraM, Maatschappelijke dienstverlening,
Begeleidt en verbindt bewoners van Stadsdeel
centrum op het gebied van financiën, instanties,
relaties, wonen, zorg en welzijn. Telefonisch
spreekuur ma t/m vrij 9.00-11.00, 020 557 33 38
Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is een inloop voor vragen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook voor
ondersteuning bij financiële en administratieve
zaken en het schrijven of bellen naar een instantie. De medewerkers van het Sociaal Wijkteam
(Centram, IJsterk en het Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael) helpen u zoveel mogelijk het
zelf te doen.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,
elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16, elke woensdagmorgen
tussen 10.30 en 12.30.

Buurtnieuws?
Tip de redactie!
Mail ons: krant@jordaangoudenreael.nl
of tip ons via facebook:
www.facebook.com/
wijkkrantjordaangoudenreael

Beteken iets
voor elkaar
Een hondje uitlaten?
Een ritje naar het ziekenhuis? Gezelschap?
Op www.voorelkaarindebuurt.eu kunt u
deze diensten vragen of aanbieden.
Op de website plaatst u, na eenmalig registreren een advertentie of u reageert op een
advertentie. Op die manier kunt u eenvoudig iets afspreken met buurtgenoten.
Voor elkaar in de Buurt houdt elke vierde
maandag van de maand spreekuur van
11.30-12.30 in de SOOJ, Tichelstraat 50.

Nieuw! Avondspreekuur Pluspunt Reel
Pluspunt Reel is gestart met een avondspreekuur, woensdag van 17.00-19.00. Iedereen die
woont in Amsterdam-Centrum is van harte welkom met vragen over activiteiten, regelingen en
toeslagen. Pluspunt is voor hulp: bij financiële
zaken, een (sollicitatie) brief schrijven, buurtinformatie (buurtactiviteiten en agenda, buurtnieuws, etc.), formulieren invullen, administratie
ordenen, informatie zoeken en aanvragen met
de computer.
Bovendien kunnen jongeren bij ons terecht.
Jongeren zitten steeds vaker in financiële moeilijkheden en zitten overdag op school of zijn
zij aan het werk. Wij willen hen ondersteunen,
begeleiden en adviseren. De medewerkers van
Pluspunt zijn ervaren professionals en zijn werkzaam voor IJsterk en CentraM.
Markant, centrum voor mantelzorg
De mantelzorgmakelaar geeft informatie en advies, kan regeltaken van u overnemen en biedt
een luisterend oor. Als u wilt, komt de mantelzorgmakelaar bij u op huisbezoek. U heeft voor
deze ondersteuning geen indicatie of verwijzing
nodig. De hulp is gratis. Mantelzorgmakelaar
Harry Cox van Stadsdeel Centrum houdt inloopspreekuur in Het Claverhuis, Elandsgracht
70, maandagochtend in de even weken van
10.00-12.30, 7 en 21 maart, 4 en 18 april of
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat
201, maandagmiddag in de oneven weken van
12.30-15.00, 29 feb, 14 mrt, 11 en 25 april. 020
8868800, info@markant.org, www.markant.org
Voor Elkaar in de Buurt
Vragen over Voor Elkaar in de Buurt en hulp bij
inschrijven of plaatsen van advertenties. De vierde maandag van de maand, 22 febr, 21 maart
en 25 april. SOOJ, Tichelstraat 50. Informatie bij
Suzanne Hakkenberg, 020 719 23 71.
Gratis juridisch inloopspreekuur
Pontius Advocaten B.V. houdt elke dag van
14.00-16.00 een gratis spreekuur voor ondernemers en particulieren. Westerdoksdijk 1,
020 4212145, hulp@pontius.nl
Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond uitlaten,
dokters- of ziekenhuisbezoek, steun bij verhuizing naar verzorgingshuis, vriendschappelijk
huisbezoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt.
snoeien), hulp bij computervragen thuis of in
het buurthuis en wandelen met buurtbewoners
die alleen niet meer op straat komen.
Burenhulp (langdurig of tijdelijk),
020 5573338 (Centram).
Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk geweld
en behoefte heeft aan een luisterend oor. Voor
wie verdere hulp wil, wordt bemiddeld met de
hulpverlening. Voor een afspraak met een vertrouwenspersoon, tel. 020 5573338,
blue@centram.nl, www.centram.nl
BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en
buurtgenoten, 085 9022810 (lokaal tarief)
info@beterburen.nl, www.beterburen.nl
Spreekuur gebiedsbeheerder Ymere
(Ron Seeboldt)
Spreekuur voor huurders van Ymere. Vragen
over eigen woning, portieken, veiligheid in en
rondom de woning etc. 2e woensdag van de
maand; 15.30-16.30, De Boomspijker,
Recht Boomsloot 53, 3e woensdag van de
maand, 12.00-13.00, Reel, Tussen de Bogen 16
4e woensdag van de maand, 15.00-16.00,
Claverhuis, Elandsgracht 70

Zoekertjes

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. De tekst moet uiterlijk 31 maart bij de
redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties
en leestekens), tot 250 tekens € 12,-, tot 500 tekens € 23,-.
Betaling graag vooraf bij de redactie in Het Claverhuis,
Elandsgracht 70. Tekst kan per mail gestuurd worden naar
krant@jordaangoudenreael.nl
Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u
graag indien u zorg nodig heeft! Voor informatie kunt u
bellen naar 06-22761110, www.maatwerkzorg.nl

CentraM biedt ondersteuning bij:
• omgaan met geld en schulden
• zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis
blijven wonen
• problemen in relaties en een veilig thuis

Ervaren zorgverleenster, 57 jaar oud en afgestudeerd in de
gerontologie, zou graag ouderen thuis willen begeleiden
en/of verzorgen. Mijn naam is Hanna, telefoon: 0616204604, of: 06-14948920

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners
en geeft informatie & advies. U kunt er zonder
verwijzing terecht en is kosteloos.

SPAANS, cursussen voorjaar 2016 zijn gestart. Div. niveaus.
Claverhuis. Instromen nog mogelijk. Info: 020-6930667 /
www.spaansspaans.nl

Contact:

020 -557 33 38
tussen 9 en 11 uur
of loopt u langs bij een
van onze pluspunten in
de buurt.

Voor meer informatie en adresgegevens verwijzen wij u naar:

www.centram.nl

YOGA in Het Claverhuis. Vriendelijke sfeer, voor iedereen.
Woensdag: 19.00-20.15u of 20.30-21.45u, Vrijdag: 09.1510.30u, www.lydwinayoga.nl, Info: 020-4210878
BEGIN NU MET PIANOLES door ervaren en enthousiast
pianodocent.
Ik ben lid van de EPTA en kan evt. ook thuis lesgeven.
Bel gerust voor meer informatie: 06-21923290
TE HUUR: OVERDEKTE PARKEERPLAATS, Brouwersgracht
232, Amsterdam. PRIJS: € 275,-, Tel. 0628385229
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MEE AZ Onafhankelijke cliëntondersteuning
voor mensen met een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan kortdurende ondersteuning aan mensen met een
beperking en hun mantelzorger(s). Voor vragen
die te maken hebben met chronische ziekte, een
lichamelijke beperking, een vorm van autisme,
niet aangeboren hersenletsel. Ook voor moeilijklerende. Op dinsdag, donderdag of vrijdag
kunt u een afspraak maken met Lucy de Bie via
06 14875108 of l.de.Bie@meeaz.nl. Afspreken
kan bij u thuis, in een Huis van de Buurt of elders. Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.meeaz.nl.
Meldingen over openbare ruimte
Voor meldingen over losse stoeptegels, wrakken, huisvuil, grofvuil, bestrating, belijning,
straatmeubilair, fietsenrekken, ongedierte en
groen. Bel 14020 of vul een digitaal formulier in
op www.amsterdam.nl
Stadsdeel Centrum, gebiedsteam West,
gebiedsbeheerders
Groen, openbare ruimte, zelfbeheer, geveltuinen, vergunningen etc (geen meldingen)
Immelien Visser, 06 51399583,
immelien.visser@amsterdam.nl
(Westelijke Eilanden, Haarlemmerbuurt,
Westelijke Grachtengordel)
Ron Onsia, 06 12990705, r.onsia@amsterdam.nl
(Westerdok/IJdok, Noord en Zuid Jordaan)
Politie: alarm (spoed) 112
Politie alg.: tel. 0900 8844
06-nummers alleen tijdens kantooruren!
Jordaan-Zuid
Dayenne Venema, 06-22217004
dayenne.venema@politie.nl
Jordaan-Midden
Michel van der Geest, 06-22229314.
michel.van.der.geest@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater, 06-22914992
tom.onderwater@politie.nl
Westelijke grachtengordel
Piet Zwaneveld, 06-53346963
piet.zwaneveld@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, 06-22384969
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander, 06-51308685
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade, 06-51413882
jose.andrade@politie.nl
Westelijke Eilanden
Anja Schrijver, 06-53347907
anja.schrijver@politie.nl
Westerdokseiland
Petra Goldstein, 06-51809180
petra.goldstein@politie.nl

Uitgave van het wijkcentrum

Oplage 21.500, gratis huis aan huis
bezorgd, 6 x per jaar.
Bezorgklachten
krant@jordaangoudenreael.nl
Kopij/advertenties
Deadline: 31 maart, volgende krant
verschijnt 19 april
Redactieadres
Buurtkrant Jordaan&GoudenReael
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
020 719 23 71, krant@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl
www.amsterdamwebkrant.nl
Redactie
Suzanne Hakkenberg (eindredactie),
Dienie Meijs, Karel de Greef, Marjolijn
van Leeuwen, Rob Versluijs, Simon
Trommel, Trudy Franc.
Met bijdragen van
Anke Manschot, Anneke Koehof,
Eveline Brilleman, Frank Lucas, Guust
Augustijn, Henk Hemelaar, Ilja Gort,
Kees Kramer, MichaelB, Onno Boers,
Pauline Roffel, Peter van den Dungen,
Simone Bosch, Vonky Broekhuis,
Win Wassenaar, Winston.
Vormgeving
Jan Nanne
Druk
Rodi Media, Broek op Langedijk

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten.

