
een mooi idee. Dit stukje gracht zou een Groe-
ne Zone worden, een wandelboulevard. Want 
voor elke parkeerplaats in de garage zou er 
één van de straat verdwijnen.
Nu we in een economische crisis zitten, denk 
je: kan dit enorme bedrag niet beter naar 
ouderenzorg, onderwijs of culturele instel-
lingen? En zijn megaparkeergarages in het 
centrum niet allang een ouderwets ideolo-
gisch idee geworden? Op loopafstand zijn er 
wel drie parkeergarages – die altijd halfleeg 
staan – en negen tram- en bushaltes. Gezien 
het overaanbod van bestaande garages en het 
afnemende autobezit bij de jongere genera-
tie, kun je je met recht afvragen of zoveel par-
keerplekken (600 voor vergunninghouders en 
200 voor bezoekers) nog wel nodig zijn. 
Of moeten we de recente plannen zien in het 
kader van Pretpark Amsterdam? Zoveel moge-
lijk auto’s en toeristen aantrekken voor de bin-
nenstad. Klein maar onheilspellend detail: aan 
de Marnixkade blijkt nu ook een aanlegsteiger 
te zijn gepland voor sloepen met toeristen. 

Bomenkaalslag
Tien jaar lang inspraakavonden bijwonen 
heeft de omwonenden van de Singelgracht 
niets opgeleverd. Er is nooit serieus ingegaan 
op hun goed onderbouwde argumenten en 
varianten op het plan. En die ‘groene zone’ 
uit het plan van 2008? Daar pleeg je toch niet 
eerst een bomenkaalslag voor? Die groene 
zone is er al, op dit mooie stille rafelrandje 
van de Jordaan. 
In 2004 overleefden de tientallen jaren oude 
iepen langs de Marnixkade een aanslag op 
hun voortbestaan, dankzij acties en meeden-
ken van bewoners. In 2007 kende de Bomen-
stichting zelfs een prijs toe aan de succesvol 
geherprofileerde Marnixkade. Deze iepen ver-
dienen hun plek, net als de platanen aan de 
overkant. (Zie ook ‘Actie tegen garage Marnix’ 
op pag. 3)

Pauline van de Klashorst en
Mieke Beumer, (v.h.) Werkgroep Behoud
Alle Bomen Marnixkade

Meer informatie op 
www.vriendenvandesingelgracht.nl
www.singelgrachtwacht.nl
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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. 

Zie de Webkrant: www.amsterdamwebkrant.nl 

‘Woningmarkt moet van het slot’
Ouderen met een smalle beurs worden bij
verhuizing ‘van groot naar beter’ niet meer
gestraft met een forse huurverhoging. 
Wethouder Freek Ossel geeft nadere uitleg 5

Zwaar weer voor The English Bookshop
De vertrouwde boekhandel in de Jordaan 
wordt in zijn voortbestaan bedreigd. ‘Crowd
funding’ moet uitkomst bieden. De actie 
start met een Alice in Wonderland Party 6

Bewoners van de Marnixkade zijn verontrust over recente ontwikkelingen bij de 
voorgenomen bouw van Singelgrachtgarage Marnix. Op 20 februari togen zo’n hon-
derd boze buurtbewoners naar de ‘participatie’-bijeenkomst over de voetganger-
singangen. Die worden vier meter hoog en in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
plannen komen ze niet in het water, maar op de kade.

Singelgrachtgarage… nou nee, liever niet

Een ouderwets idee dat  
grote offers vraagt

In totaal zullen er 23 bomen sneuvelen, mo-
numentale platanen op het Frederik Hendrik-
plantsoen en oude iepen op de Marnixkade. 
Ontluchtingskanalen voor de uitlaatgassen 
zijn gepland langs het Tweede Marnixplant-
soen. Daar kunt u dan fijn met uw hondje bo-
ven gaan zitten. 

Groene Zone
Al meer dan tien jaar geleden waren er plan-
nen voor een ondergrondse megaparkeerga-
rage in de buurt. In 2008 kwam het oude plan 
van een garage onder het water van de Sin-
gelgracht weer naar boven: drie verdiepingen 
tussen Raampoortbrug en Zaagpoortbrug, 800 
plaatsen. Kosten: 60 miljoen. Toen misschien 

Het was de gezamenlijke liefde voor muziek die de jongens van Boys 
Harmony and Soul bijeenbracht. Hun repertoire is zowel swingend als hart-
verwarmend. Zij kennen elkaar van ZO! Gospel Choir, dat muzikaal wordt 
versterkt door niemand minder dan souldiva’s Berget Lewis en Shirma Rouse. 
De Boys hebben een indrukwekkend cv opgebouwd. Zij deelden het podium 
met artiesten als Oleta Adams, Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis, Alain Clark, 
René Froger en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Op tv traden zij op  
in The Voice Kids, X-factor en Life 4 You. Op vrijdag 21 maart kunt u in  
Het Perron een optreden van dit bijzondere gezelschap bijwonen. 

Het Perron, Egelantiersstraat 130, aanvang 21.00 uur,  
entree 10 euro (+2 aan de kassa) of reserveren via: www.hetperron.nl. 
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Jeanine van Pinxteren, stadsdeelwethouder 
Openbare Ruimte, besloot vorig jaar tegelijk 
met de herinrichting van de Willemsstraat 
Het Gangenproject (2005) uit te voeren, mits 
de bewoners met het plan akkoord gaan. Er 
werd een vergadering belegd waarop de Wil-
lemsstraatbewoners buitengewoon enthou-
siast reageerden.
 
‘Goed idee! Dan krijg je een leuk patroon op 
straat dat ook nog functioneel is’, ‘Verschrik-
kelijk leuk dit project, dit is tastbare geschie-
denis’ en ‘Een perfect plan!’
Op korte termijn zullen in de bestrating van 
de Willemsstraat tussen de huisnummers 22 
en 110 de patronen worden aangebracht van 
de gangen die er tot de jaren dertig waren.

Ensembles
Bij die patronen worden de namen van de 
gangen vermeld en gegevens over de woon-
dichtheid ervan. Op die manier wordt op het 
trottoir zichtbaar gemaakt dat zich achter de 
gevelwanden gangen en inpandige huizen 
bevonden. Die gangen en inpandige huizen 
vormden ensembles die in de Jordaan ‘forten’ 
werden genoemd. Elk fort had zijn eigen vorm 
en zijn eigen verhaal. 
 
Mieke Krijger
www.jordaanmuseum.nl 

Gangenproject in 
de Willemsstraat

Discussieer zaterdagmiddag 8 maart mee  
over de Toekomst van de Binnenstad met Roe-
land Rengelink, PvdA-lijsttrekker voor Amster-
dam Centrum. Hoe zorgen we dat bewoners  
in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als 
ze wat ouder worden? Er komen steeds meer  
toeristen naar Amsterdam, hoe gaan we daar-
mee om? En wat betekent dit voor hotels en 
horeca? Kom naar het Claverhuis en praat mee!  

Zaterdag 8 maart 14.00-16.00 uur, 
inloop vanaf 13.30 uur, Elandsgracht 70. 
Meer informatie Ernstjan van 
Doorn, e.s.vandoorn@gmail.com

over de toekomst 
van de binnenstad

Twaalf bewonerscommissies uit Amsterdam, 
waaronder Bloemstraat, Palmstraat en 
Goudsbloemstraat, starten een offensief  
tegen de uitverkoop van sociale huurwonin-
gen en huisuitzettingen onder het mom  
van renovatie. 

Op 12 maart bieden de bewonerscommissies 
hun ‘huurderseisen’ aan bij de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties. Start 17.00 
uur voor de ingang van woningcorporatie 
Stadsgenoot, Sarphatistraat 370. Daarna lopen 
we via de Wibautstraat naar de Stopera (Am-
stelzijde) waar we rond 18.00 uur onze eisen 
overhandigen. Er zal gesproken worden door 
bewonersorganisaties en politici. Met muziek.

Bewonerscommissie Bloemstraat,  
Palmstraat en Goudsbloemstraat

in karavaan
naar stopera 

Woonstemwijzer 
voor twijfelaars
In aanloop naar de verkiezingen voor gemeen-
teraad en bestuurscommissies op 19 maart wil 
Huurdersvereniging Amsterdam twijfelende 
kiezers helpen. 
Daarom heeft de vereniging een Woonstem-
wijzer ontwikkeld: www.woonstemwijzer.nl. 
Hier kunt u aan de hand van uw eigen ant-
woorden op een aantal stellingen bepalen 
welke politieke partij het beste aansluit bij uw 
ideeën over woninghuur. 

Bewoners- en Buurtbelangen Binnenstad 
(lijst 28) is een beweging voor bewoners en 
buurtgroepen die op 19 maart meedoet aan 
de verkiezingen voor de Bestuurscommissie 
Amsterdam Centrum. 

Aan deze verkiezingen doen nemen alleen 
gevestigde partijen deel, maar ook bewoners-
belangengroepen. In alle stadsdelen dingen 
buurtgerichte belangengroepen mee naar ze-
tels in de nieuwe bestuurscommissies.
 
Volgens BBB is de afstand tussen politiek en 
burger nog nooit zo groot geweest. ‘Jaren-
lang werden Amsterdammers niet gehoord 
door politici, die het beter wisten. BBB wil dat 
buurtbelangen een hoofdrol spelen in beleid 
dat de directe leefomgeving aangaat. Dat past 
bij een tijd waarin de overheid burgerpartici-
patie propageert. 

Op maandag 10 en donderdag 13 maart  
van 20.00 tot 21.00 uur is er een informatie-
bijeenkomst bij Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
Nieuwe Doelenstraat 55.

Meer informatie via info@bbbinnenstad.nl 
of www.bbbinnenstad.nl 

Stemmen op 19 maart

Hoofdrol voor 
buurtbelangen
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Driemaal kiezen op 19 maart 
‘Hou je van me’, door bekende  
60-plusactrices

In gesprek met wethouder Ossel 
De kweekschooljaren van Theo Thijssen

‘De ommuurde stad’, over een  
verdwenen vestingwal
Houd The English Bookshop open!
 
Rob Malasch recenseert Brasserie  
’t Stuivertje

Hotelappartementen aan Bickersgracht
Teruggaaf borgsom bij beëindiging huur

Scholen in de Planciusbuurt

Nieuws uit de wijkraad
Aanpassingen in huis

Nieuwe richtlijnen subsidie buurtgroepen
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In de vorige editie van deze krant stond een 
artikel met de strekking dat Ymere bewoners 
uit de Haarlemmerpoort jaagt en er geen 
sprake is van bewonersparticipatie. Met deze 
brief wil ik graag hierop reageren en uitleg 
geven. Na een langdurig en intensief overleg 
tussen Ymere en de bewonerscommissie 
Haarlemmerpoort zijn er verschillende toe-
komstscenario’s voor de herontwikkeling van 
Rijksmonument Haarlemmerpoort uitgewerkt.

Het scenario dat het meest tegemoet komt 
aan de ambitie die gezamenlijk door bewo-
nerscommissie en Ymere is geformuleerd, is 
een combinatie van bedrijfsruimte (dagho-
reca) op de begane grond met daarboven 
woningen. De bewonerscommissie heeft 
aangegeven dit scenario het meest haalbaar 
te vinden en ook het beste met het oog op 
de afweging van verschillende belangen 
(de huidige bewoners, Ymere, de stad). Ook 
stadsdeel Centrum ondersteunt dit scenario, 
omdat het een bijdrage levert aan de gehele 
opwaardering van het Haarlemmerplein.
De huidige bewoners van de Haarlemmer-
poort komen met voorrang in aanmerking 
voor de woningen: 5 sociale huurwoningen 
en 1 vrije sector huurwoning. Bij de sociale 
huurwoningen wordt een inkomenstoets 
gedaan. Mocht het inkomen te hoog zijn 
(meer dan € 50.000,-) dan is er nog steeds de 
mogelijkheid om in de poort terug te keren, 
maar dan in een vrije sector huurwoning.

Discussiepunten
Ymere wordt verweten dat zij voor mensen 
die slecht ter been zijn, terugkeer in de poort 
onmogelijk maakt. Natuurlijk is het uitermate 
vervelend dat sommige bewoners om deze 
reden niet terug kunnen keren. De wonin-
gen in de Haarlemmerpoort zijn echter niet 
geschikt of bedoeld voor mensen die slecht 
ter been zijn. Ymere vindt het maatschappe-
lijk niet verantwoord om heel veel geld uit te 
geven voor het geschikt maken van een paar 
woningen voor deze doelgroep.
De bewoners van de Haarlemmerpoort mo-
gen terugkeren in de poort. Voor hen die dat 
niet kunnen vanwege een handicap wordt 
een andere woning gezocht. Zodra zij stads-
vernieuwingsurgent zijn, krijgen zij voorrang 
op de Amsterdamse woningmarkt. Daarnaast 

Bewonersparticipatie
Haarlemmerpoort

hebben zij recht op regelingen uit het sociaal 
plan zoals een verhuiskostenvergoeding, 
huurgewenning.
 
Resultaten bewonersparticipatie 
Ymere is van mening dat er met de bewo-
nerscommissie serieus is overlegd over de 
uitgangspunten, het ontwerp en het sociaal 
plan. Een renovatie is ingrijpend, het gaat 
tenslotte om je huis. We hebben daarom 
verschillende aanpassingen gedaan, zoals ook 
in het artikel wordt bevestigd. Eén is dat het 
wonen in de poort grotendeels gehandhaafd 
blijft. Er zijn vijf sociale huurwoningen en 
een vrije sector huurwoning, zodat het over-
grote deel van de bewoners kan terugkeren. 
Ook hebben we op advies van de bewoners-
commissie plattegronden gewijzigd en komt 
er vloerverwarming.
We vragen na de renovatie niet de maxi-
male huurprijs, maar verlagen deze naar de 
grenzen van de huurtoeslag. Deze regeling 
geldt ook bewoners die verhuizen naar een 
sociale huurwoning elders. En verder hebben 
we gekeken naar hoe we met maatwerk de 
bewoners zo goed mogelijk kunnen helpen.

De bewonerscommissie heeft veel bereikt, 
maar niet in al haar punten gelijk gekregen. 
Ook Ymere niet. Dat is moeilijk omdat er 
soms tegenstrijdige belangen spelen. Die van 
de huidige bewoners om op korte termijn te 
blijven wonen voor een relatief lage huur, en 
de lange termijn voor ons als corporatie om 
de poort ingrijpend te renoveren en daar-
mee toekomstbestendig te maken voor de 
komende decennia. De investeringsruimte 
van Ymere is teruggelopen en we moeten 
nog strakker keuzes maken. De renovatie van 
de poort is een kostbare aangelegenheid. We 
willen samen met de bewoners nu de stap 
zetten om verder te gaan met het uitwerken 
van de renovatieplannen. Met als doel een 
mooi gerenoveerd monument dat een meer-
waarde brengt voor het Haarlemmerplein, de 
bewoners en de stad.

Ron Onverzaagt,  
regiomanager Ymere

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
 
Met problemen op het gebied  
van huur van woon- en  
bedrijfs ruimte, werk en ontslag,  
uitkeringen, verblijfs-
vergunningen, huwelijk  
en echtscheiding,  
letselschade en straf recht  
kunt u bij ons terecht.

Juridisch advies uitsluitend  
na telefonische afspraak

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl

stimuleert, 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen 
& educatie, opvoeding & ontwikkeling, speeltuinen & 

buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief 
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl  020 5210200

stimuleert, 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen 
& educatie, opvoeding & ontwikkeling, speeltuinen & 

buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief 
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl  020 5210200

– Autorijles

– motorrijles

– bromfietsles

 

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur  hijstouw & blok  

 onderdelen  sloten  accessoires  

klaar-in-één-dag-reparatieservice 

AZOR BIKE - DAHON vouwfietsen

Voor reparaties en onderhoud 
van alle soorten tweewielers 
bakfietsen -transportfietsen

– Autorijles

– motorrijles

– bromfietsles

hAArlemmerplein 41
1013 hr AmsterdAm

020 - 4 12 12 12

Felle aanval op  
twee wethouders 
Op de website www.volksverraad.nl staat een 
met scherpe pen geschreven aanklacht tegen 
de wethouders Ossel en Oranje. De schrijvers 
van het artikel stellen beide stadsbestuurders 
verantwoordelijk voor wanbeleid ten aanzien 
van de Amsterdamse woningmarkt in de 
afgelopen vier jaar. 
Het artikel neemt de falende bewonersin-
spraak op de Groenmarkt als klein voorbeeld 
voor de wantoestanden die in het groot in 
heel Amsterdam te zien zijn als het om stads-
vernieuwing en bewonersinspraak gaat. Met 
name daar waar Ymere de dienst uitmaakt. 
De participatiesamenleving waar Den Haag 
van droomt, is op voorhand gedoemd om te 
falen als woningcorporaties en stadsbestuur-
ders onder een hoedje blijven spelen, en be-
woners met goede ideeën buitenspel blijven 
zetten. Zo luidt de boodschap. 

Daniël Dorset

Honderden  
vergunningen 
voor shortstay  
in Centrum
In de stadsdeelkrant van 6 februari jl. stonden 
ze gepubliceerd: in totaal 206 vergunningen 
voor shortstay in de binnenstad. En het zijn 
niet zomaar vergunningen, nee deze 206 zijn 

‘van rechtswege’ verleend. Dat wil zeggen, 
omdat het stadsdeel ze niet heeft beoordeeld 
en de tijd die daarvoor stond is verstreken, 
zijn de vergunningen automatisch afgegeven 
zonder dat het stadsdeel daar nog iets aan 
kan doen.
In een klap is het imago van bestrijders van 
de shortstay, dat het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel met verantwoordelijk bestuur-
der Boudewijn Oranje voorop zo zorgvuldig 
had willen opbouwen, opgeblazen. Maar nog 
veel erger is dat heel veel buurten in de bin-
nenstad nu te maken zullen krijgen met de 
overlast, die shortstay met zich mee brengt. 
De overlast, die het stadsdeelbestuur zegt zo 
te willen bestrijden maar nu kennelijk opzet-
telijk heeft laten lopen. De Huurdersvereni-
ging Centrum wil het hier niet bij laten zitten 
en zal bezwaar tegen al deze vergunningen 

aantekenen. En diverse bewoners hebben al 
te kennen gegeven ook bezwaar te willen 
maken.

En bezwaar tegen de shortstayvergunningen 
maakt kans! In de eerste plaats omdat bij een 
zorgvuldige behandeling van de vergun-
ningaanvragen alle omwonenden en andere 
belanghebbenden de gelegenheid moeten 
hebben om een zienswijze in te dienen waar-
mee ze konden aangeven welke nadelen 
shortstay voor hen zou hebben. Die mogelijk-
heid is ze nu ontnomen en dat is een ernstige 
juridische fout. En verder moet het stadsdeel 
altijd controleren of de shortstay-woning wel 
voldoet aan allerlei eisen waarvan de brand-
veiligheid de belangrijkste is. En juist op 
dat punt had het stadsdeelbestuur moeten 
leren van de fouten die het heeft gemaakt 
bij het pand Nieuwezijds Voorburgwal 138 
waar door onvoldoende controle een zeer 
brandgevaarlijke situatie kon voortduren en 
vervolgens bij een brand op 9 juni 2012 een 
echtpaar uit Litouwen omkwam. In dat pand 
woonden toen op een klein oppervlak 10 
personen. Nu worden dus 206 woningen of 
panden vergund voor soortgelijk gebruik en 
weer zonder enige controle op veiligheid!

Verder blijkt uit het eerste onderzoek naar de 
adressen, die nu voor shortstay vergund zijn 
dat zeker 25 adressen niet tot de vrije sector, 
maar tot de sociale woningvoorraad behoren. 
Dat betekent dat er zonder enige controle 
vergunningen afgegeven zijn om woningen 
aan de voorraad te onttrekken. Shortstay 
mag namelijk alleen bij woningen, die tot 
de vrije sector behoren. Dankzij de huisbe-
zoeken van het Huurteam in de binnenstad 
weten we om welke adressen het gaat.
Kortom een heel slechte beurt voor het stads-
deelbestuur en alle reden om via de rechter 
deze massale vergunningverlening terug te 
draaien.

Dingeman Coumou, lid bestuur  
Huurdersvereniging Centrum

www.amsterdamwebkrant.nl
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Kan die zei dat er een actrice was uitgevallen 
en vroeg of ik haar plaats kon innemen. Zo 
ben ik bij Wim Kan gekomen. Bij hem heb ik 
drie jaar gewerkt.’ 

Vervolgens sloot Mimi zich aan bij verschil-
lende toneelgezelschappen, onder andere de 
Haagse Comedie waar zij speelde in de kin-
dermusical Voetjes van de vloer. ‘Ik vond het 
moeilijk om in Den Haag te wonen. Ik kende 
daar niemand, dus ik lag in mijn vrije tijd maar 
een beetje in bed. Vreselijk, niemand zei: 
‘Kom eens langs.’ 
Van 1957 tot 1959 speelde Mimi Kok de rol van 
mannequin Bella Sanders in de eerste Neder-
landse televisieserie Pension Hommeles, met 
onder anderen Mieke Verstraete, Kees Brusse 
en Donald Jones. 
‘Pension Hommeles was een begrip’, zegt ze. 
‘De serie werd op de zaterdagavond uitgezon-
den, het ging er allemaal live uit. Op die zater-
dagavonden waren de straten hartstikke leeg. 
Er was in die tijd nog maar één tv-zender in 
Nederland, dus iedereen keek.’

Jaloezie
De televisie maakte haar op slag beroemd. Dat 
zal best geleid hebben tot jaloezie van col-
lega’s, was dat niet lastig? ‘Ach, ik heb mijn 

  In gesprek met actrice Mimi Kok 

‘  op zaterdagavond waren  
de straten uitgestorven’
Winter… nou ja, winter? De afgelopen dagen ging de Jordaan schuil onder een 
grauwgrijs wolkenbed. In de stromende regen loop ik naar het huis van actrice Mimi 
Kok. Als deze weersomstandigheden een voorproefje zijn van de avond met de be-
kende actrice, kan ik net zo goed rechtsomkeert maken. Maar ik vervolg mijn weg 
naar de Grande Dame die onlangs groots haar tachtigste verjaardag vierde.

Binnen is het stralend weer. Ik word verwel-
komd door ogen die de tand des tijds hebben 
doorstaan en nog steeds fonkelen als diaman-
ten. Mimi Kok werd in 1951 gekozen tot Miss 
Zandvoort. Maar zij is toch een Amsterdamse?
‘Ja, ik ben in Amsterdam geboren, in het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis. Ik ben opgegroeid op 
het Frederiksplein, met toen nog die gaande-
rij die om het Paleis voor Volksvlijt heeft ge-
staan.’

Toon Hermans
Dat Mimi Kok in de showbizz terechtkwam, 
was geen toeval. Haar moeder, zelf danslera-
res en actrice, heeft haar daarin gestimuleerd. 
Toen Mimi zestien was, vond haar moeder dat 
ze moest deelnemen aan de Miss Zandvoort-
verkiezing. Ze deed het. Het eerste jaar werd 
zij tweede, het tweede jaar eerste. ‘In het pu-
bliek zat Toon Hermans, die spontaan riep dat 
de winnares van de eerste prijs een engage-
ment bij hem zou krijgen.’ 
In de show van Toon trad zij op als konijntje 
wanneer de legendarische cabaretier het lied-
je Mijn konijn en ik zong. Was dat niet eng? 
‘Nee, niet eng, ik vond het zalig!’
Mimi Kok werkte een jaar bij Toon Hermans. 
En daarna? ‘Toen stond ik op straat. Maar kort 
daarop ging de telefoon. Iemand van Wim 

leven lang jaloezie om me heen gehad’, ver-
zucht zij. ‘Dat zit in de mensen. Als je er goed 
uitziet of iets moois aan hebt, dan kijken ze je 
een beetje raar aan.’
Haar roem leverde veel werk op. Mimi Kok 
speelde in meerdere creaties van Wim T. 
Schippers, zoals De lachende scheerkwast, Op 
zoek naar Yolanda, en Waldolala. En recenter 
kwam zij nog aan het woord in het tv-pro-
gramma Krasse Knarren. 
Het is alweer jaren geleden dat Mimi Kok in 
haar vrije tijd begon te schilderen. Tussen de 
vele schilderijen aan de wand hangen stille-
vens die zij zelf heeft gemaakt. Het lijkt wel 
of in deze kamer alles is samengebracht wat 
zij mooi vindt. Je kunt zien dat rood haar lie-
velingskleur is, want die is hier in veel scha-
keringen terug te vinden. Mijn oog wordt 
getroffen door een werkelijk prachtig geschil-
derde kop. Mimi ziet het en haar ogen klaren 
op. ‘Dat heeft Ramses Shaffy speciaal voor mij 
geschilderd.’

Eenzaam
In een interview las ik dat de actrice in de loop 
van haar leven veel eenzaamheid heeft ge-
kend, en ik dacht: hoe kan zo’n Grande Dame 

eenzaam zijn! Als ik het aan haar vraag, zegt 
ze dat er tussen de bedrijven door te weinig 
tijd was om iemand beter te leren kennen. ‘Ik 
ging na de voorstellingen altijd alleen naar 
huis. Er was niemand met wie ik echt iets kon 
delen. Ik miste een man… met humor en intel-
ligentie.’
Sinds tien jaar is Mimi Kok als vrijwilliger aan-
gesloten bij een telefonische hulpdienst voor 
mensen in nood. Op grond van haar levenser-
varing is zij in staat mensen die in psychische 
nood verkeren met adviezen bij te staan. 

Is er na alles wat zij heeft gedaan nog iets dat 
zij zou willen doen? 
‘Ik zou graag op vakantie willen, maar ik heb 
vliegangst. Bovendien kan ik geen koffers 
meer sjouwen, dus ik wil ook niet alleen op 
reis. Een paar jaar geleden was er op een Ko-
ninginnedag weer zoveel lawaai in de buurt, 
dat ik er even uit wilde. Toen zag ik een ad-
vertentie voor een reisje met Ommen als be-
stemming. Ik denk: ‘Verdomme, ik ga naar 
Ommen!’ En dat heb ik ook gedaan. Maar ik 
ga nu niet meer alleen weg.’

Dennis Esseboom 

Medeorganisator Ruud Schildmeijer, die ook 
dit jaar weer zijn huis openstelt, kwam met het 
nieuws dat er brieven zijn opgedoken van Ko 
Stevense, één van de drie verzetsstrijders die 
tien dagen voor de bevrijding op de achter-
zolder van deze woning aan de Bloemgracht 
werden doodgeschoten. Dankzij gezamenlijke 
inspanning kan dit jaar een nieuwe gedenk-
steen voor de drie verzetsmensen worden ont-
huld aan de gevel van Bloemgracht 82. 

Het Jordaanmuseum komt graag in contact 
met nabestaanden van Evert Stroober, die 
onder de naam Presto betrokken was bij een 
groot aantal verzetsactiviteiten. Daarnaast 
leidde hij een EHBO-post, samen met o.a. Piet 
Verwoest, Bert Snijder, Sjors Nooy en Willem 
Sincke. Weet u hier meer over of kent u verha-
len die beslist nog verteld moeten worden? 
Neem dan contact op met Corline van Es 
van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, tel. 
5287129, of Mieke Krijger van het Jordaanmu-
seum, tel. 6244695, info@jordaanmuseum.nl 

Wilt u geld doneren om het verzamelen van 
verhalen mogelijk te maken, dan kan op het 
gironummer van Stichting Jordaanmuseum 
896664 o.v.v. WO-II, of ga naar onze website: 
www.jordaanmuseum.nl 

Herdenkingen op 4 en 5 mei

open huizen voor verhalen 
uit de oorlog
Het Jordaanmuseum en het 4 en 5 mei 
comité hebben ook dit jaar een programma 
opgesteld voor vertelmiddagen die worden 
gehouden in de Open Joodse Huizen en 
Huizen van Verzet in de Jordaan. Er worden 
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog ver-
teld die zich op of nabij deze locaties hebben 
afgespeeld. De belangstelling was vorig jaar 
zo groot dat de organisaties besloten voor 
4 en 5 mei 2014 opnieuw vertelmiddagen te 
organiseren. 

Chris Weeling woonde met zijn vrouw en 
tienjarige dochter op een halve woning in de 
Marnixstraat op nummer 212. Dochter Grada 
Weeling woont nu al enkele jaren in De Riet-
vinck. ‘Wij hadden het zwaar in de oorlog, er 
was armoede. Vader was communist en trad
altijd op tegen onrecht. Op een ochtend in 
1942 werd hij evenals andere communisten  
van zijn bed gelicht. Hij werd tewerkgesteld in 
een steengroeve in Gross Rosen. Dat lag toen  
in Duitsland, maar hoort sinds 1945 bij Polen.’ 
De dwangarbeiders in de steengroeve werden 
mishandeld en leden honger. De meesten  
leefden niet langer dan vijf weken.  
Grada Weeling: ‘Iemand is daarvan terug-
gekomen en heeft verteld dat vader ziek was 
geworden en op 14 mei 1942 is overleden.’

Actrice Mimi Kok al meer dan 60 jaar in het vak, van Pension Hommeles tot Waldolala

Tango Orkest Amsterdam brengt Argentijnse tango’s in de oorspronkelijke instrumen-
tale bezetting van het ‘Orquesta Tipica’. Het gezelschap bestaat uit zeventien gevor-
derde amateurmusici onder leiding van Gerard van Duinen, bandoneonist, arrangeur 
en dirigent. Op zondag 23 maart speelt een kleinere bezetting van het orkest in de 
muzieksalon van het Pianola Museum, met een mix van traditionele en eigentijdse 
Argentijnse tango’s. Composities van o.a. Juan Carlos Cobian, Astor Piazzolla, Julian 
Peralta en Anibal Troilo. 
Zondag 23 maart, 17.00 uur, Pianola Museum, Westerstraat 106. Toegang 15,- euro.
Reserveren kan via: www.pianola.nl  

Juan Tajes presenteert 
Tango orkest amsterdam 

actie tegen bouw garage marnix  
Protesteer zaterdag 8 maart om 11.00 uur 
tegen de komst van Singelgrachtgarage Mar-
nix. Verzamelpunt op de Zaagpoortburg bij 
het Marnixbad. Offer onze bomen niet op 
aan die garage! Laat de bewoners rondom 
Singelgracht met rust. Zadel hen niet op met 
lawaai, verzakkingen aan huizen, scheuren 
en verhoging van parkeertarieven voor een 
ondergrondse garage die we niet willen, die 
overbodig is en niet meer van deze tijd.
Verantwoordelijke politici zijn uitgenodigd! 
Welke partij gaat hier 60 miljoen euro in het 
water gooien en 23 bomen kappen? Welke 
partij staat achter ons en wil deze bomen be-

houden? Welke partij verdient onze stem op 
19 maart?
Bewoners en betrokken vinden die parkeerga-
rage een onzinnig idee. We kunnen nog wat 
doen, want het bestemmingsplan moet nog 
goedgekeurd worden. Misschien zien de poli-
tici nog het licht en hebben ze de durf om de 
hele onderneming af te blazen. Voor het ‘ge-
oormerkte’ geld is een betere en meer zinnige 
bestemming te bedenken. Kom allemaal op 
8 maart en toon hoe de (lokale) democratie 
hoort te werken!

Annie Schoterman, bewoner Nassaukade
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Welgeteld zullen er 27 partijen meedoen aan 
de verkiezingen voor de gemeenteraad. Om 
zoveel mogelijk stemmen binnen te halen 
hebben VVD en D66 alvast een lijstverbinding 
aangegaan. De PvdA, beducht voor een grote 
terugval, kwam met een plan om met belas-
tinggeld de kiezers te gaan oppeppen toch 
vooral naar de stembus te komen en zelfs 
twee ministers van die partij konden zich van 
hun drukke Haagse taken vrij maken om de 
Amsterdamse wijken in te gaan. 

Gecastreerde deelraden
Er staat meer op het spel. De van overheids-
wege verboden deelraden worden vervangen 
door Bestuurscommissies. De leden voor die 
commissies moeten ook gekozen worden. Het 
vroegere stadsdeel Centrum krijgt een Be-
stuurscommissie van dertien leden, die uit hun 
midden een dagelijks bestuur van drie leden 
kiezen en die worden voor die taak royaal be-
taald. 
Naar eigen zeggen hebben de gevestigde po-
litici in de afgelopen jaren het bestuur dichter 
bij de burger gebracht, maar zij negeerden 
alle initiatieven van burgers in de vorm van 
voorstellen voor nieuwe modellen van bur-
gerparticipatie. Het valt te betreuren dat de 
meeste politici alleen bleven steggelen over 
een manier om hoe dan ook hun politieke 
baantjes veilig te kunnen stellen. Het resultaat 
zijn de bestuurscommissies. Dat zijn toch feite-
lijk niets anders dan gecastreerde deelraden. 
Maar de teerling is geworpen en we moeten 
niet bij de pakken neerzitten. 

Burgerinitiatiefgroep
‘Als je wilt participeren, dan moet je aan de 
bestuurstafel zitten!’, liet Eveline van Nierop 
vrienden en bekenden weten. Op 13 janu-
ari van dit jaar maakte zij bekend dat de BBB, 
waarvan zij een van de initiatiefnemers is, een 

Gemeenteraad, Bestuurscommissie, Referendum Elandsgracht

Driemaal kiezen op 19 maart

feit was geworden. BBB staat voor Bewoners- 
en Buurtbelangen Binnenstad. ‘Het is een ini-
tiatief van actieve bewoners uit verschillende 
buurten in de binnenstad die vinden dat be-
woners meer regie en zeggenschap moeten 
hebben bij beleid en beslissingen die hun 
woonomgeving aangaan.’ Een zeer loffelijk 
initiatief. 

De BBB is voor het Centrum de enige gere-
gistreerde burgerinitiatiefgroep die mee-
doet aan de verkiezingen van 19 maar voor 
zetel(s) in de Bestuurscommissie Centrum. Het 
is geen politieke partij, maar ‘een platform 
van en voor bewoners- en buurtgroepen die 
hun betrokkenheid bij buurt en stad vertaald 

Woensdag 19 maart is het zover, we mogen dan een nieuwe gemeenteraad kiezen. 
Er hebben zich veel nieuwe partijen aangemeld, waaronder maar liefst drie oude-
renpartijen: de Ouderen Partij Amsterdam (OPA), Onbevreesd Modern Authentiek 
(OMA) en de Partij van de Ouderen (PvdO). Merkwaardig dat die laatste partijnaam 
wél werd geregistreerd, terwijl de naam EenHeid Partij (EHP) volgens het oordeel 
van de Raad van State aanleiding zou geven tot verwarring met de Partij van de 
Eenheid (PvdE). Hoe zit het dan met de PvdA? 
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Gemeenteraadverkiezingen 
Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66,  
SP, Red Amsterdam, CDA,  
Partij voor de Dieren, Trots, Piratenpartij, 
De Groenen, Ouderen Partij Amsterdam,  
Amsterdam Sociaal, Christenunie,  
Leefbaar Amsterdam, De Republikeinse 
Partij, Partij Voor Vrije Amsterdammers, 
Radicale Oppositie Beweging,  
Nieuwe Amsterdamse Toekomst,  
Oma Amsterdam, Muliculturele Plus Partij, 
Basis Inkomen Partij, Visie op Amsterdam, 
Partij van de Eenheid, Partij van de 
Ouderen, Libertarische Partij. 
 
Verkiezingen Bestuurscommissies 
Partij van de Arbeid, VVD, GroenLinks,  
D66, SP, CDA, TROTS, De Groenen, 
Ouderen Partij Amsterdam,  
Partij voor Vrije Amsterdammers, 
Onbevreesd Modern Authentiek,  
Partij van de Ouderen, Bewoners- en 
Buurtbelangen Binnenstad.

Fotograaf Annemarie Weggelaar (1951) 
groeide op in Amsterdam en woont sinds 2007 
aan dit idyllische stadslandschapje. Naast haar 
baan in het maatschappelijk werk als sociaal 
raadsvrouw en ouderenadviseur heeft zij veel 
met fotografie gedaan. Het werk van Willem 
Diepraam in Vrij Nederland boeide haar sterk. 
‘Die foto’s stonden als een huis, ik werd ernaar 
toegetrokken.’ 
Annemarie keek graag naar foto’s en be-
waarde ze ook, maar omstreeks 1980 is zij zelf 
gaan fotograferen. Voornamelijk in zwart-wit 
en (zeker toen nog) met een kleinbeeld-film-
rolletje in haar Fujica spiegelreflexcamera. Zij 
is de analoge fotocamera altijd trouw geble-
ven. Ook het Schoone Weespad is op een film-
rolletje vastgelegd. De natuur is Weggelaars 
overwegende werkterrein, maar zij maakt ook 
uitstapjes naar de stedelijke omgeving. Haar 
aandacht richt zich vooral op het onderschei-
dende detail. De foto’s van Vier seizoenen op 

Foto-expositie Claverhuis

Vier seizoenen  
op schoone  
Weespad 
In de reeks fototentoonstellingen in het 
Claverhuis is tot 6 mei de expositie Vier 
seizoenen op het Schoone Weespad te zien, 
met fotowerken van Annemarie Weggelaar. 
Buurttuin Het Schoone Weespad, gelegen 
tegenover het Vuile Weespad aan de Tweede 
Laurierdwarsstraat, is een oase in de Jordaan. 
In het hartje van de stad stap je een andere 
wereld binnen, gevrijwaard van verstening 
en onderhouden door bewoners van de aan-
grenzende huizen. 

het Schoone Weespad zijn daar een sprekend 
voorbeeld van. 
Annemarie Weggelaar exposeerde eerder in 
Emmen (1985), bij Brasserie Le Petit Pain in 
Amsterdam (1990) en in het Amsterdamse 
verzorgingshuis De Werf (1995, bekroond met 
juryprijs en publieksprijs). Ze schrijft ook ge-
dichten, die zij voordraagt in vestigingen van 
de Openbare Bibliotheek.

Peter van Dungen

De fototentoonstelling is tot stand gekomen 
met subsidie van Wijkcentrum Jordaan  
& Gouden Reael. Tot 6 mei te zien in het 
Claverhuis, Elandsgracht 70

liesbeth van der 
Waals-Van Heek 
1920 – 2014
Wie heeft haar niet zien lopen achter haar 
rollator, stapje voor stapje door de buurt? 
Van de Prinsengracht over de Elandsgracht 
naar het Claverhuis. Voor yoga, voor de 
Groendag, naar een lezing over kunst of de 
geschiedenis van de Jordaan. Vrijwel alles 
had haar warme belangstelling. En in het 
weekend ook nog de Hazenstraat door, soms 
even koffie bij het gezin van haar zoon, dan 
de brug van de Lauriergracht over, op weg 
naar buurttuin Het Schoone Weespad. 

Liesbeth woonde bijna haar hele leven aan de 
Prinsengracht, de laatste 25 jaar aan de kop 
van de Elandsgracht in een door haar opge-
richte 50plus-vrouwenwoongroep. Eén van 
haar vele vriendinnen schreef in een blog: 
‘Haar tengere gestalte, met een geruit hoed-
je op het hoofd en stevige wandelschoenen  
aan, straalde nog steeds kracht en zelfbewust-
heid uit.’ 

Stadsnatuur
Liesbeth van der Waals was een bekende fe-
ministe in Amsterdamse kringen. ‘Ze steunde 
de oprichting van veel vrouwenorganisaties, 
zoals WOuW Amsterdam, Netwerk van Maat-
schappijkritische 50+ vrouwen, en boekhan-
del Xantippe op de Prinsengracht. Daarnaast 
zette zij zich altijd in voor illegale vrouwen en  
hun gezinnen. Tot vlak voor haar overlijden 
bleef ze geïnteresseerd in de politiek, de situ-
atie van vrouwen en de wereld om haar heen’, 
vertelde een van haar feministische vriendin-
nen tijdens de begrafenisceremonie op St. Bar-
bara. Ook Jordanese buurttuin Het Schoone 
Weespad, waar Liesbeth haar hart aan had 
verpand, was bij de plechtigheid goed verte-
genwoordigd. 
‘Liesbeth maakte me opmerkzaam op de stad-
se natuur, ook buiten de tuin’, vertelde haar 
vaste maatje van Het Schoone Weespad. ‘Heb 
je de bloeiende acanthussen op de Brouwers-
gracht al gezien? Heb je gezien dat de jasmijn 
op de Lauriergracht al in bloei staat? Zullen 
we ook zo’n roos als die in de Hazenstraat 
aanschaffen?’
Na afloop van de begrafenis spraken de hon-
derden aanwezigen uit alle geledingen van de 
maatschappij elkaar in Buurtboerderij Wes-
terpark. Het waren geanimeerde gesprekken, 
het zoemde er als in een bijenkorf. 

Liesbeth van der Waals-Van Heek overleed na 
een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd ten hui-
ze van haar jongere zuster. Liefdevol omringd 
door familie en vriendinnen, met uitzicht op 
een prachtige Amsterdamse stadstuin. 

Tuiniersters Buurttuin 
Het Schoone Weespad

Reacties op het overlijden van Liesbeth  
van der Waals via de nieuwssite van het 
Kennisinstituut voor emancipatie en  
Vrouwengeschiedenis: www.atriaontmoet.nl/
blog/memoriam-liesbeth-van-der-waals

willen zien in bestuurlijk beleid, besluiten en 
uitvoering’. De BBB kan de ogen en oren van 
de buurt zijn, de spreekbuis van bewoners- en 
buurtgroepen en ‘kan stem geven aan de ken-
nis, plannen en initiatieven van bewoners- en 
buurtgroepen en die weer centraal stellen in 
het beleid’. De kandidatenlijst telt 15 leden. 
Wally Soesman van Wijkraad Jordaan en Gou-
den Reael is voorzitter, tweede staat Jesse Ber-
ger van de Nieuwmarkt. Eveline van Nierop 
van Westermarkt en omgeving staat op de 
derde plaats. 

Luis in de pels
In Het Parool van 27 december 2013 wordt 
Eveline sprekend opgevoerd. ‘Van Nierop 
noemt het wrang dat de bestuurlijke verande-
ringen in de stadsdelen het contact met de be-
woners stimuleren, terwijl juist de stadsdelen 
de afgelopen tien jaren langzaam maar zeker 
het leven uit de actieve wijkcentra hebben ge-
perst. Vooral haar uitspraak: ‘De bestuurders 
vonden het maar lastige clubs en ze hebben 
de subsidiekraan verder dichtgedraaid. Nu 
hebben ze de mond vol van bewonerspartici-
patie, maar dan wel graag als legitimatie van 
het bestuur. Kletskoek natuurlijk, bewoners-
participatie behoort van onderop te komen 
en niet van bovenaf ’, belooft dat de BBB wel 
eens de luis in de pels van de Bestuurscommis-
sie Centrum zou kunnen worden en dat geeft 
de burger moed.’
Voor reacties en informatie zij verwezen naar 
het mailadres: info@bbbinnenstad.nl. Op de 
helder ingerichte website staan alle relevante 
gegevens: www.bbbinnenstad.com. 

Referendum
Naast dit alles wordt ook op 19 maart het re-
ferendum Elandsgracht gehouden. Dat is het 
resultaat van een burgerinitiatief, dat de plan-
nen van het stadsdeel afwees. Het is te hopen 
dat de rommelige beeldenverzameling, die nu 
kop van de gracht ontsiert, in de aan te ne-
men plannen wat beter gaat ogen, want zo is 
het geen porem. 

Jan Berns

Swan Producties

Hou je van
me…
Bekende 60-plusactrices brengen een lees-
voorstelling van ‘Hou je van me’ door Ineke 
Swanevelt. Het stuk speelt in het clubhuis 
van een tennispark. Drie vriendinnen vluch-
ten naar binnen vanwege een onweersbui. 
Al gauw zitten ze aan de witte wijn. Eén 
van hen onthult opgewonden dat zij en 
haar man eindelijk gaan scheiden na hun 
doodgelopen huwelijk. Het vrije leven lonkt! 
Haar man vertrekt voorgoed met zijn nieuwe 
Amerikaanse vlam naar de States. 

Maar dan staat ineens die onbekende minna-
res voor hun neus. De reden wordt langzaam 
duidelijk. Aangewakkerd door de drank be-
kent de één na de ander amoureuze zijstap-
pen.  Wat blijft er nog van de liefde en de 
vriendschap over?

Swan Producties,‘Hou je van me’, 
Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, 
donderdag 20 maart 20.30 uur, 
entree 15 euro
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terlaat om een kleinere in gebruik te nemen. 
Freek Ossel: ‘Als de gemeenteraad in maart 
akkoord gaat met de regeling, kunnen deze 
Amsterdammers op zoek naar een woning 
waarin zij oud kunnen worden zonder die 
nieuwe woning te hoeven aanpassen. Want 
niet iedere woning kan worden aangepast 
met bijvoorbeeld een traplift. Als de raad in-
stemt, wordt de regeling op korte termijn van 
kracht.’ 

Huurinkomsten
Die regeling zou volgens de wethouder eigen-
lijk ook moeten opgaan voor ‘van hoog naar 
laag’. Hij besprak dat ook met de corporaties. 
‘Die ondersteunen deze intentie’, zegt Ossel. 
‘Zij willen wel die kant op, maar gaan eerst on-
derzoeken wat de consequenties daarvan zijn. 
Ze vrezen dat ze dan nog meer huurinkomsten 
gaan mislopen. Maar de corporaties zien wel 
in dat maatwerk noodzakelijk is.’ 
De verhuurderheffing die door het kabinet is 
ingevoerd, leidt ertoe dat corporaties minder 
geld overhouden voor onderhoud en nieuw-
bouw. Zij proberen deze lastenverzwaring 
onder meer te compenseren door de huren 
van vrijgekomen sociale huurwoningen fors 
te verhogen. 
Ossel is van plan dit probleem voor te leggen 
aan minister Blok (Wonen). ‘Ik zou willen zeg-
gen: ‘Minister, het is niet verstandig wat u aan 
het doen bent, want eigenlijk maakt u het 
huurders met een kleine beurs in tijden van 
crisis extra moeilijk. Op die manier zet u de 
woningmarkt op slot, terwijl die juist van het 
slot af moet.’

Een andere manier om de doorstroming op de 
woningmarkt te stimuleren is woningruil. Ge-
zien het afnemend aantal sociale huurwonin-
gen in Amsterdam, zou het mogelijk moeten 
worden gemaakt dat ook bewoners met een 
hoger inkomen die nu in een sociale huurwo-
ning zitten door woningruil naar een duurde-
re woning kunnen verhuizen. 
‘Ik wil graag dat woningruil gemakkelijker 

De gemeente spoort ouderen aan tijdig op 
zoek te gaan naar een woning waar zij kun-
nen blijven wonen, ook als zij te maken krij-
gen met lichamelijke beperkingen. Maar als 
gevolg van de verhuurderheffing die het kabi-
net aan de woningcorporaties heeft opgelegd, 
zijn die corporaties gedwongen de huren 
drastisch te verhogen. Daarbij speelt ook een 
rol dat door het huidige woningwaarderings-
stelsel de WOZ-waarde per vierkante meter 
mede de hoogte van de huur ging bepalen. 
Veel kleine woningen in de stad werden daar-
door extra duur. 
uit onderzoek door de Europese Commissie in 
2009 bleek dat de woonlasten in Nederland de 
hoogste van Europa zijn. In ons land slokken 
die ruim 30 procent van het besteedbaar inko-
men op, tegen een Europees gemiddelde van 
22 procent. 

Maatwerk
PvdA-wethouder.Freek Ossel (Wonen) heeft 
in januari met de woningcorporaties en Huur-
dersvereniging Amsterdam nadere afspraken 
gemaakt in het kader van Bouwen aan de stad 
II. Men kwam o.a. overeen dat de ongeveer 
duizend Amsterdamse gezinnen die onder de 
armoedegrens leven en een huur betalen van 
meer dan 596,75 euro, dit jaar geen huurver-
hoging krijgen of daarvoor worden gecom-
penseerd. Daarnaast werden er afspraken 
gemaakt over de mogelijkheid ouderen met 
een kleine beurs ‘van groot naar beter’ te la-
ten verhuizen zonder de huur van de nieuwe 
woning te verhogen. ‘Van groot naar beter’ 
houdt in dat de oudere een grote woning ach-

Zeer waarschijnlijk gaat de gemeenteraad deze maand akkoord met een regeling 
die inhoudt dat ouderen met een smalle beurs van ‘groot naar beter’ kunnen ver-
huizen, zonder voor de nieuwe woning een veel hogere huur te moeten betalen. 
Dat kwamen wethouder Freek Ossel, de woningcorporaties en Huurdersvereniging 
Amsterdam onlangs overeen. Oudere stadsbewoners kunnen dan gemakkelijker 
naar een ‘toekomstbestendige’ woning verhuizen. 

Wethouder Freek Ossel wil doorstroming bevorderen

ouderen ‘van groot naar beter’
zonder forse huurverhoging 

wordt gemaakt’, zegt Freek Ossel. ‘Maar daar 
zijn de corporaties en de gemeente het nog 
niet over eens. De corporaties zijn bang voor 
een situatie waarin men op grote schaal met 
‘schijnconstructies’ aan woningruil gaat doen, 
met nog minder nog minder huurinkomsten 
als gevolg. Toch zien ze in dat dit een gunstig 
effect kan hebben op de doorstroming.
‘Huurders die van woning willen ruilen, zou ik 
adviseren daarover hun verhuurder te bena-
deren. Dan ontstaat er een soort praktijk waar 
de corporaties op kunnen inspelen. Zij hebben 
immers maatwerk beloofd.’

De gemeente wil collectieve woonzorginitia-
tieven zoals groepsgewijs wonen actiever on-
dersteunen. In Amsterdam groeit het aantal 
ouderen weliswaar minder snel dan in andere 
gemeenten, maar toch sneller dan verwacht. 
‘Er zijn nog niet veel ouderen die met collec-
tieve wooninitiatieven bezig zijn, maar het 
worden er wel steeds meer’, zegt Freek Ossel. 
‘Dat zijn nu vooral mensen met een redelijk 
pensioen, maar die initiatieven moeten ook 
mogelijk worden voor mensen die wat minder 
verdienen. 
‘Ik zou de mensen willen oproepen om hun 
eigen keuze te maken en met ideeën voor 
collectieve woonvormen te komen. Dat kan 
nieuwbouw zijn, zelfbouw, een combinatie 
van woningen of transformatie van een be-
staand gebouw. De gemeente kan daarbij hel-
pen, want het is best ingewikkeld. Helaas zijn 
de mogelijkheden in de binnenstad beperkt. 

Maar kijk eens verder om u heen, ook buiten 
de ring van Amsterdam.’

Shortstay
In Het Parool van 11 februari jl. stond een ar-
tikel over het alarmerend grote aantal aan-
vragen voor shortstay in stadsdeel Centrum. 
Tweehonderd daarvan kon het stadsdeel niet 
tijdig beantwoorden. Die aanvragen zouden 
volgens het krantenbericht nu automatisch 
worden goedgekeurd.
Freek Ossel: ‘Dat is niet zo. Binnen het aantal 
dat we hebben afgesproken moet stadsdeel 
Centrum een achterstand inlopen bij de be-
handeling van de ontheffingsaanvragen voor 
het Bestemmingsplan. Daar gaat het om. Er 
komen dus niet meer short stay-vergunningen 
bij dan de afspraak is. Het staat er gewoon 
fout.’

Misbruik van regels ligt altijd op de loer. Af-
gelopen zomer voerde de gemeente groot-
schalig actie tegen illegale hotels, pensions en 
shortstays. Daarbij werden veel illegale logies 
gesloten. Freek Ossel: ‘Ik heb een toptien van 
huisjesmelkers die worden aangepakt. Dat is 
een hoofdprioriteit bij de gemeente. We re-
chercheren nu ook steeds meer digitaal. ‘In-
formatiegestuurd handhaven’ noemen we 
dat. Daarin worden we steeds professioneler. 
Wie de regels willens en wetens overtreedt, 
wordt aangepakt.’ 

Astrid Brand

Freek Ossel: ‘Minister, het is niet verstandig wat u aan het doen bent’ 

Vernielingen op  
noorderspeeltuin
Oud & Nieuw, wat een feest! Op en rond  
de Noorderspeeltuin zal het ook wel heel 
gezellig geweest zijn…
 
Maar de kater van de speeltuinmedewerker 
was groot toen hij er op de 2de januari aan-
kwam. De speeltuin was één grote ravage, de 
schade meer dan 10.000 euro. Er waren ga-
ten in het dak geblazen, een basketbalpaal 
en een bank waren vernield, een klimmuur 
bleek ernstig beschadigd en een vuilnisbak 
was geëxplodeerd. De ‘feestvierders’ lieten 
hun vuurwerkafval en verdere rotzooi achter. 
Het kostte drie medewerkers en twee jonge 
helpers uit de buurt meer dan vijf uren om het 
allemaal op te ruimen. Een onderhoudsploeg 
had er een week werk aan om alle vernielin-
gen te repareren.

Wij begrijpen dat mensen na het afsteken 
van vuurwerk niet meteen zin hebben om het 
op te ruimen, maar doe het volgend jaar dan 
overdag op 1 januari. Het is jullie eigen speel-
tuin in jullie eigen Jordaan. 

Namens IJsterk speeltuinen en de kinderen 
van de Jordaan, alvast bedankt!

Voor de Amsterdamse schoenmakerszoon, 
onderwijzer en schrijver Theo Thijssen waren 
de jaren op de Haarlemse Rijkskweekschool 
bepalend. Hij leerde er niet alleen lesgeven, 
maar ook viool- en pianospelen, voetballen, 
schrijven, organiseren, speechen en ageren. 

Expositie in Theo Thijssen Museum

De kweekschooljaren van 
een onderwijzer

Hoe ontwikkelde zich de onderwijzersoplei-
ding in Nederland, en speciaal in Haarlem  
en Amsterdam? Welk stempel drukten de 
Haarlemse kwekelingen van rond 1900 op  
de samenleving en in ’t bijzonder op de jeugd-
cultuur?
 

Theo Thijssen bezocht de Haarlemse Rijks-
kweekschool, alias ‘De Bak’, van 1894 tot 1898. 
In 1897 werd hij hoofdredacteur van het ob-
scure leerlingenblaadje Baknieuws, weekblad 
voor den vrolijken bakkeling. De tentoonstel-
ling ‘Lesgeven leren’ in het Theo Thijssen Mu-
seum geeft een beeld van die vormende Haar-
lemse jaren.. 

‘Lesgeven leren’, Theo Thijssen Museum, 
1ste Leliedwarsstraat 16, 
do t/m zo 12.00-17.00 uur

Theo Thijssen en kweekschoolvrienden, juni 1898 vlak na het behalen van hun onderwijsakten. 
De 19-jarige Theo Thijssen zit hier links aan het tafeltje. 

Onderwijzer, schrijver en sociaaldemocratisch 
politicus Theo Thijssen (1879 -1943). 
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The English Bookshop, al veertig jaar geves-
tigd aan de Lauriergracht in de Jordaan, zit 
in zwaar weer. De oorzaak ligt buiten de 
directe invloedssfeer van de winkel. Wij wil-
len nu via crowd funding geld bijeenbrengen 
om Stichting Beheer The English Bookshop 
in staat te stellen het pand te kopen. Als 
dat lukt, kan de winkel blijven bestaan en 
kunnen groepen die er ‘een thuis’ hebben 
gevonden elkaar hier blijven ontmoeten. 

The English Bookshop is het middelpunt van 
allerlei culturele activiteiten voor jong en oud. 
Zo is er een voorleesgroep voor baby’s, een 
poëziegroep en verhalengroep. Een marionet-
tentheater geeft regelmatig voorstellingen in 
de winkel en er zijn schrijfcursussen en -work-
shops. We organiseren high teas en ook onze 
literatuurquiz is erg populair. 

Steun
Om de winkel open te houden hebben we 
een plan gemaakt. The English Bookshop zal 
het pand plus de naamsrechten verkopen aan 
de nieuw opgerichte Stichting Beheer The En-
glish Bookshop. De winkel blijft gewoon een 
‘zzp-opzet’. De stichting zal de koop financie-

Crowd funding moet uitkomst bieden

Houd The English Bookshop open!
ren uit een drietal middelen, zodanig dat de 
lasten voor de winkel draagbaar blijven. Naast 
een verlaagde bankschuld (130.000 euro – die 
is nu het dubbele) rekenen we op uw steun. 
Daar zijn twee manieren voor:
u kunt geld doneren via het crowdfunding-
platform Indiegogo. Dan behoort u tot de 
mensen die eraan meehelpen dat The English 
Bookshop kan blijven bestaan. Wie een dona-
tie geeft kan zichzelf officieel ‘vriend van The 
English Bookshop’ noemen. Bovendien krijgt 
u dan een leuke beloning. We zijn blij met 
elke donatie! 
Wie meer dan 1000 euro wil doneren, kan 
dat op een belastingvriendelijke manier doen. 
Meer informatie hierover vindt u op onze site: 
http://shop.englishbookshop.nl

Als u samen met ons de lancering van de cam-
pagne wilt vieren, bent u van harte welkom 
op de Alice in Wonderland Crowd Funding 
Party, zondag 9 maart van 14.00 tot 20.00 uur. 
Kom allemaal, het wordt gezellig!
 
Liesl Olivier 
The English Bookshop, Lauriergracht 7 
tel. 6264230,  
information@englishbookshop.nl

-

-

- 

www.bijsimondelooier.nl 

 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
020-6227742 

MUZIEK MAKEN/KNUTSELEN/SPELEN 

VOOR ALLE KINDEREN VAN 4 T/M 12 JAAR! 
EN NEEM GERUST IEMAND MEE! 

DE FONTEIN 
KINDERMIDDAG 

Elke Zaterdag 

14.00 - 15.30 uur 

Steun in deelraad Centrum

sP wil meer  
wijkrestaurants  
in binnenstad
Alle politieke partijen van stadsdeel Centrum 
steunen het SP-plan voor meer wijkrestau-
rants in de binnenstad. Het stadsdeel zal hier 
dus voldoende geld voor uittrekken. 

Ouderen moeten steeds langer thuis blijven 
wonen, maar kunnen lang niet altijd zelf ko-
ken. Tegelijkertijd neemt de eenzaamheid 
toe. Rond 11 procent van de volwassen Am-
sterdammers zegt eenzaam te zijn. Het aan-
tal eetgelegenheden in zorginstellingen waar 
ook buurtbewoners terecht kunnen, neemt af. 
Veel van die zorginstellingen sluiten immers 
hun deuren. Er is een groeiende behoefte aan 
maaltijdvoorziening en sociaal contact. Daar 
kunnen wijkrestaurants aan voldoen. 
‘Ondersteuning van het stadsdeel is nodig, 
want uit onderzoek blijkt dat ondernemers 
en vrijwilligers niet in staat zijn zelfstandig 
een wijkrestaurant op te zetten. Op den duur 
moet een wijkrestaurant kunnen draaien op 
vrijwilligerskrachten en kleine bijdragen voor 
de maaltijden’, zegt SP-fractievoorzitter Nelly 
Duijndam. ‘Maar om alles van de grond te krij-
gen is een steuntje in de rug nodig.’

Werkgroep Kunst & Cultuur zoekt verster-
king voor het komende seizoen. Wij zijn een 
groep vrijwilligers die in de Jordaan en de 
Gouden Reael gratis toegankelijke concerten 
organiseert op pleinen en in hofjes, maar 
ook op een vaste locatie in de buurt. De 
werkgroep is aangesloten bij het Wijkcen-
trum en ontvangt subsidie van de gemeente. 
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 
vier personen, onder wie de voorzitter en de 
penningmeester. We vergaderen eenmaal 
per maand op een dinsdagavond (niet langer 
dan twee uur).

Werkgroep Kunst & Cultuur organiseert con-
certen van klassiek tot folk en van jazz tot 
smartlap. Deze zomer vinden de concerten 
plaats tussen 18 mei en 10 augustus, om de 
veertien dagen op zondagmiddag van 15.00 
tot 16.00 uur.

Wij zoeken: 
Een secretaris die ons gedurende minimaal 1 
jaar administratief wil ondersteunen. Denk 
daarbij aan notuleren van de vergaderingen, 
contracten versturen, samenstelling van de 
bewonersbrieven en draaiboeken bijhouden. 
Gemiddelde tijdsinspanning 4 uur per maand.
Twee organisatietalenten met feeling voor 
kunst en cultuur voor de contacten met de mu-
sici en het meedenken over nieuwe optredens. 
Gegadigden moeten bereid zijn om tussen 18 
mei en 10 augustus op een paar zondagen (in 
overleg) te werken. Gemiddelde tijdsinspan-
ning naast de maandelijkse vergaderingen: in 
de zomermaanden 4 uur per maand.
Twee algemene medewerkers die hand- en 
spandiensten kunnen verlenen rondom de 
concerten: flyeren, posters verspreiden en 
bij concerten het plaatsen en opruimen van 
de stoeltjes. Men moet bereid zijn tussen 18 
mei en 10 augustus op een paar zondagen (in 
overleg) te werken. Gemiddelde tijdsinspan-
ning 4 uur per maand.

Wilt u meer informatie of wilt u meteen  
aan de slag? Mail dan naar: 
kenc@jordaangoudenreael.nl, dan nemen  
wij zo snel mogelijk contact met u op.

Werkgroep Kunst 
& Cultuur zoekt 
helpende handen

‘De ommuurde stad’ door Rob van Reijn en Maarten Hell

Wandelgids en standaardwerk
over een verdwenen vestingwal

De presentatie van De ommuurde stad was 
voor Rob van Reijn (85) de succesvolle afron-
ding van een langjarig project. Nadat hij en 
co-auteur Maarten Hell het manuscript had-
den voltooid moest er een uitgever worden 
gevonden. Dat bleek geen gemakkelijke op-
gave. ‘De ene uitgever werd ziek, de ander 
had geen geld, een volgende ging dood’, ver-
klaarde Van Reijn aan Corrie Verkerk in Het 
Parool van 11 februari. uiteindelijk zag uit-
gever Bas Lubberhuizen in dat het boek een 
belangrijke bijdrage is aan de literatuur over 
de Amsterdamse stadsgeschiedenis. 

Halvecirkelvorm 
Niet alle Amsterdammers weten dat hun stad 
tot het eind van de achttiende eeuw werd 
omgeven door een muur met bolwerken en 
stadspoorten. Nog minder bekend is waar die 
muur precies stond en hoe de vestingwerken 
bouwtechnisch in elkaar zaten. Bij elke stads-
uitbreiding of ‘uitleg’ werd de muur vergroot 
en vernieuwd. Bij de Derde en Vierde uitleg in 
de zeventiende eeuw kreeg de stad haar be-
kende halvecirkelvorm. De muur verbond de 
acht stadspoorten en 26 bolwerken die in dit 
boek uitgebreid worden beschreven. Op elk 
bolwerk of ‘bastion’ stond een kanon en in de 
meeste gevallen ook een molen. 

Rob van Reijn kwam op het idee voor De om-
muurde stad bij het onderzoek voor zijn his-
torische roman Voetlicht en vetpotten, over 
het leven van de rond 1800 bekende pantomi-
meacteur Jan van Well. Dat leven speelde zich 
af in de directe omgeving van de Leidsepoort, 
die deel uitmaakte van het verdedigingswerk 
rond de stad. Het eerste exemplaar van de ro-

man werd op 27 september 2000 in de Stads-
schouwburg overhandigd aan burgemeester 
Schelto Patijn. 

Van Reijn besloot vervolgens een boek te ma-
ken over het vestingwerk dat het decor was 
geweest voor het dagelijks leven van de per-
sonages in zijn roman. In dat boek wilde hij 
de lezer meenemen op een al dan niet denk-
beeldige wandeling langs alle plekken waar 
de bolwerken en poorten hebben gestaan. De 
schrijver bracht talloze uren door in het Stads-
archief (dat toen nog Gemeentearchief heet-
te). Ten slotte stelde hij met co-auteur Maar-
ten Hell een naslagwerk samen dat ook heel 
goed als ‘wandelgids’ kan worden gebruikt. 

Molens 
In het fraai vormgegeven boek worden alle 
bolwerken en poorten één voor één behan-
deld. Bij elk bolwerk is een fragment geplaatst 
van een achttiende-eeuwse stadskaart door 
Gerrit de Broen, met daarnaast een fragment 
van de hedendaagse stadsplattegrond waarop 
de ligging van het betreffende bolwerk is inge-
tekend. De hoofdstukjes zijn rijk geïllustreerd 
met reproducties van prenten en schilderijen 
en geven informatie over de herkomst van de 
namen die de bolwerken kregen, de molens 
die erop stonden en alle verdere gegevens 
die het weten waard zijn. De route langs de 
zeventiende-eeuwse stadsmuur begint bij het 
Barentszplein, waar bolwerk Leeuwenburg 
(of ‘Blauwhoofd’) stond met daarop molen De 
Bok. De tocht eindigt bij bolwerk Zeeburg, ter 
hoogte van het tegenwoordige Funenpark.

Historicus Peter Prins vat de geschiedenis van 
de stadsmuur samen in zijn bijdrage De Am-
sterdamse stadsmuur in vogelvlucht. Stads-
archeoloog Jerzy Gawronsky beschrijft in 
het hoofdstuk De verdwenen stadsmuur de 
bouwtechnische bijzonderheden van het 
vestingwerk. Vooral de verslagen van opgra-
vingswerkzaamheden en de omschrijving van 
zaken die daarbij aan het licht kwamen laten 
zien waarom archeologie zo’n spannende we-
tenschap is. 

Raymond Baan

Rob van Reijn en Maarten Hell,
‘De ommuurde stad. Langs de 17de-eeuwse 
bolwerken en stadspoorten van Amsterdam’, 
met bijdragen van Peter Prins en Jerzy  
Gawronsky. Uitgeverij Bas Lubberhuizen 
Amsterdam. 22,50 euro

Het geduld en de vasthoudendheid van Ne-
derlands grootste pantomimekunstenaar Rob 
van Reijn werden op 24 januari jl. eindelijk 
beloond. Op die dag werd in het Werkthe-
ater aan de Oostenburgergracht zijn boek 
De ommuurde stad gepresenteerd, over de 
acht kilometer lange vestingwal met 26 bol-
werken en 8 poorten die Amsterdam in de 
zeventiende eeuw omsloot. Van Reijn heeft 
er jaren aan gewerkt. Samen met historicus 
Maarten Hell beschreef hij één voor één de 
bolwerken en de stadspoorten, de herkomst 
van hun namen en verdere bijzonderheden 
op een wandeltocht langs de plekken waar 
ze stonden. Een ‘wandelgids’ met het gezag 
van een standaardwerk. 

Einde van de Brouwersgracht met links molen 
de Kraai op bolwerk Sloterdijk (1862)
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lokroep is gebleven, maar op het eiland heeft 
de industriële activiteit grotendeels plaats ge-
maakt voor kunstzinnige werkzaamheden. 

Liliane Top hoorde de lokroep tijdens een 
boottochtje rond het Bickerseiland. ‘Daar wil ik 
wonen’, dacht de kunstenares, die van Emme-
loord via Parijs en Kaapstad bij het eiland aan-
kwam. Intussen woont ze hier al geruime tijd, 
de laatste anderhalf jaar in wellicht het meest 
schilderachtige huisje van de Bickersgracht. Zij 
ziet uit op de eeuwenoude pakhuizen aan de 
overkant op het Prinseneiland. ‘Ik ben geluk-
kig in deze buurt, ik ga hier nooit meer weg. 
Dit eiland is inspirerend en sociaal. Ik herken 
me in de vele vaklieden die hier wonen.’

Die herkenning is voor Liliane van levensbe-
lang. Samenwerking met andere vaklui is voor 
haar kunst onontbeerlijk: haar materialen va-
riëren van stof tot porselein. Daarvan maakt 
zij wandkleden, teder beeldhouwwerk en an-
dere objecten. 

Op 30 maart beleeft Liliane’s kunst een Ne-
derlandse première in Galerie de Hooffzaak, 
Haarlemmerdijk 54. Op 9 maart stelt ook  
Liliane Top van 12.00 tot 17.00 uur haar atelier 
aan Bickersgracht 308 open tijdens de Kunst-
ronde van Kunsteilanden Amsterdam. 

Woord en beeld  
Martin Pluimers

Buurt & Bickels

Kunstenares 
liliane Top
Deze lente moet wel de mooiste worden van 
de 400 lentes die Bickerseiland heeft beleefd. 
Op dit historische eiland heeft wonen het ge-
wonnen van industrie. De Bickersgracht is nog 
nooit zo groen en vredig geweest. In de laatste 
halve eeuw is de omgeving getransformeerd 
van bedrijventerrein tot buurtgemeenschap, 
met behoud van het 17de-eeuwse karakter. 
Veel bewoners kwamen van ver, aangelokt 
door nieuwe kansen en mogelijkheden. De 

Voor iedereen die zich niet door bestseller De 
voedselzandloper heeft kunnen worstelen is 
de brasserie ’t Stuivertje in de Hazenstraat 
het best bewaarde geheim van de hele Jor-
daan. Het kwartje kan per slot van rekening 
niet bij iedereen vallen. 
Wat wil het geval? Buurtlieveling ’t Stuivertje 
gaat van eigenaar wisselen. Op zich geen 
groot nieuws, maar een waardig saluut aan 
de huidige uitbater Surend Nambiar is zeker 
meer dan verdiend, net als een gastvrij ont-
haal voor opvolger Bart van Loon. Want laten 
we wel wezen, ’t Stuivertje is gewoon uniek 
in zijn soort: eerlijk eten en uiterst betaal-
baar. En dat al meer dan twintig jaar. 

Ik zou geen zaak in de Jordaan weten met 
zo’n magische combinatie van gastvrijheid, 
sappige culinaire hoogstandjes en jong, 
enthousiast personeel dat je zonder attitude 
zomaar in de watten legt. Waar vind je dat 
nog binnen de ring. 
Op de voorlaatste avond onder het bewind 
van Topkok Surend speel ik mijn goede 
vriend wijlen Johannes van Dam na en ga met 
mijn culinair assistent Ben Carstens à table in 
’t Stuivertje. Dat gaat natuurlijk niet zonder 
enig misbaar: de avond is al helemaal afge-
laden gereserveerd. Misschien is er nog een 
plekje aan de bar? Nee, die is al gereserveerd 
door de familie Happel en u weet allang dat 
haar dochter Angela hier in de bediening 
werkt, dus… ‘En morgen zitten we ook hele-
maal vol. Daarna gaan we een weekje dicht 
voor een kleine facelift. Het spijt ons maar we 
kunnen echt niets meer voor u doen.’
Ik geloof dat ik gek word. Dit is me zelfs bij 
El Bulli in Barcelona nog nooit overkomen. 
Ik riposteer nog stoer met: ‘Dan komen we 

Maar ik heb hier wel twee prachtige zonen 
gekregen, dus mij hoor je niet klagen. Ik heb 
nu een andere liefde en weer twee jonge 
kinderen. Ben nu klaar voor een nieuwe fase 
in mijn leven. Heb altijd keihard gewerkt, 
zo’n 50 tot 70 uur per week. Nu, met jonge 
kinderen, zal ik toch een andere dagindeling 
moeten bedenken. Ik ben heel erg blij met 
Bart van Loon, die nieuwe eigenaar en tevens 
kok. Hij is van 1971, dus nog een jonkie. 
Op mijn vraag aan nieuwe eigenaar Bart 
of hij wellicht familie is van de familie Van 
Loon-Labouchere… ‘Nee, helaas niet. Ik kom 
uit Mierlo. Ik was blij dat ik oud genoeg was 
om in Amsterdam te kunnen gaan werken. 
Hiervoor was ik mede-eigenaar van Bistro 
Neuf aan de Haarlemmerstraat. Ik vind ’t Stui-
vertje echt wel een uitdaging. De naam blijft 
natuurlijk en hopelijk ook de sfeer, want die 
is onnavolgbaar.’

‘Ik ga dit niet doen om er rijk van te wor-
den. Het werk is leuk maar het blijft beulen, 
keihard aanpakken. Gewoon met je poten in 
de klei… het is een werkhuis. Maar ik heb er 
plezier in.’ 

Mijn proefwerk
Natuurlijk is er een keurig tafeltje gereser-
veerd en mag ik met mijn assistent plaats-
nemen. We hebben een plekje bij de bar 
met uitzicht over de hele zaak. Veel houten 
lambrisering, ingelijste oude prenten. Het 
is afgeladen vol, maar wonderlijk genoeg is 
dat nauwelijks storend. Er klinkt ook geen 
Volendamse palingsound van Nick en Simon… 
gelukkig maar. 
De inrichting is vooral praktisch en een beetje 
gewoontjes. We worden voorkomend be-
diend door een bevallige jonge meid en een 
ijverige jongeman. Wat wil een eenvoudige 
buurtbewoner qua service nog meer… 
We bestellen meteen. Ik ben geheelont-
houder dus wordt Earl Grey voor mij en een 
droge witte wijn voor mijn assistent. De kaart 
is zonder pretentie maar wel met verras-
sende wendingen bij de visgerechten en de 
desserts. We kiezen allebei als voorgerecht de 
smaakmakende carpaccio van de ossenhaas 
met lekkere pijnboompitten, Parmezaanse 
kaas en huisgemaakte verse pesto. 
Wat meteen opvalt is de combinatie aan gas-
ten, iedereen schijnt iedereen te kennen of 
doet alsof, het lijkt hier een soort safe haven 
voor smulpapen. Echte Jordanese gezinnen 
hangen gebroederlijk tussen de yuppen met 
veel vriendjes en vriendinnen. Vooral de jon-
gelui zijn van het kaliber Beautiful People, of 
beter gezegd Jeunesse Dorée. Mijn assistent 
kan zijn ogen nauwelijks afhouden van een 
bloedmooie blondine.
Daar is de carpaccio, de favoriet van de zaak, 
en er is werkelijk helemaal niets op aan te 
merken. Goed koud, fris dus, uitstekend van 
smaak en ook de pesto is overheerlijk. Ge-
woon een regelrechte klassieker. 
Tijdens het wachten op het hoofdgerecht 
raken we in gesprek met de beide zonen 
Jesse (28) en Kay (30) van eigenaar Surend, 
en ik vraag ze nonchalant tussen de gangen 
door wat ze zoal bewonderen aan hun vader. 
‘Hij is absoluut geen bullshitter’, zegt Kay. 
‘No Nonsense, is zijn devies. Hij is oprecht, hij 
zeikt nooit en staat altijd voor ons klaar als 
er iets is.’

Jesse: ‘Hij is een keiharde werker, altijd bezig. 
In die twintig jaar dat hij in ’t Stuivertje werkt 
is hij niet één dag ziek geweest. En als hij ziek 
was, dan stond hij er nog. Hij is wel zenuw-
achtig voor deze nieuwe fase in zijn leven… 
hij moet maar eerst lekker twee maanden 
gaan relaxen.’

De beroemde spareribs, een zeer gulle portie 
en ook de frietjes zijn er in overvloed. De 
salade is een combinatie van net geplukte 
groentes met een frisse dressing en een heer-
lijke bite. Het vlees is precies goed gegrild. 
Ook de lamsfilet is boterzacht van smaak en 
structuur. Alles zo vers als de dag. Wat kan 
eenvoudig eten toch lekker zijn! Sjiek is ook 
niet alles. 

Feestelijke heropening op 12 maart: 
Brasserie ’t Stuivertje, Hazenstraat 58, 
tel. 020 6231349, open woensdag t/m zondag, 
keuken: 17.30-22.00 uur. 
Het verdient aanbeveling telefonische  
te reserveren. 

morgen toch gewoon op de bonnefooi en zien 
wel of er nog plaats is…’

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw 
werd ’t Stuivertje bestierd door uitbater Atze 
Lootsma, een echte Fries. De toenmalige Ha-
zenstraat was behoorlijk verkrot en verweesd: 
dichtgetimmerde pandjes afgewisseld met 
braakliggend terrein en louche koffieshops. 
Maar Atze heeft zich met zijn keuken van  
oer-Hollandse Pot, gecombineerd met een 
soort van Franse Cuisine, wel legendarisch ge-
maakt. ’t Stuivertje werd in de loop der jaren 
een klein culinair monument dat naadloos past 
tussen Rooie Sien, De Laurierboom, Nol en  
’t Zwaantje. 
’t Stuivertje onderscheidde zich van meet af 
aan doordat er stevig gegeten kon worden. 
Buurtbewoners zoals de familie Lindeman 
waren er vaak op de woensdagavond aan het 
smullen. Zelfs kopstukken uit de Jordanese 
penose – die ik natuurlijk niet bij naam mag 
noemen – lieten zich de hapjes goed smaken. 
Ook Johannes van Dam zag ik er geregeld gul-
zig smikkelen, maar een recensie van zijn hand 
heb ik nog nergens kunnen ontdekken. 

In 1995 werd ’t Stuivertje te koop aangeboden. 
Nieuwe eigenaar en kok Surend Nambiar (67) 
weet de status van de brasserie niet alleen te 
handhaven maar zelfs nog te verbeteren met 
zijn verrassende mix aan spannende smaken 
uit meerdere streken van de wereld. Gebo-
ren op de Fiji Eilanden uit ouders van Indiase 
origine, heeft hij in zijn jaren des onderscheids 
veel gereisd, of beter gemeld: rondgezworven. 
‘Tja, ik was een kind van de Sixties… The Ma-
mas & the Papas, Scott McKenzie met If you’re 
going to San Francisco, be sure to wear some 
flowers in your hair...’

Hoe ben je in Amsterdam terechtgekomen?‘
Ik heb sociologie en antropologie gestudeerd 
en ik had altijd al belangstelling voor Amster-
dam. Door de liefde ben ik hier gebleven, en ik 
moet helaas nog steeds mijn scriptie afmaken. 

sjiek is ook
niet alles

Rob Malasch
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Huidige uitbater Surend Nambiar (links) en zijn opvolger Bart van Loon
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Hotelappartementen aan 
de Bickersgracht 
Op de Bickersgracht bij het Hendrik Jonker-
plein stond een oude loods die aan vervan-
ging toe was. Daarom werd die loods in 
opdracht van NL Development gesloopt door 
Vink Bouw Nieuwkoop BV en wordt deze 
vervangen door nieuwbouw. Dat wordt een 
hotel: ruimte voor 26 hotelappartementen 
met elk zes bedden. Intussen is de bouw in 
volle gang. 

Omdat aan de Bickersgracht veel historische 
panden staan en er bij zwaar transport reke-
ning moest worden gehouden met de spoor-
tunnel, was dit een hele uitdaging. uiteinde-
lijk zijn er grondverdringende en trillingsarme 
palen de grond in gegaan met een zware stel-
ling, die net onder de tunnel door kon. 
Vervolgens werd met het grondwerk gestart. 
Omdat er twee meter diep gegraven moest 
worden is er eerst een damwandconstructie 
aangebracht. Deze werkzaamheden gingen 
tijdens de kerstvakantie door om de bouwtijd - 
en dus de overlast - voor de buurt te beperken. 
De archeologische dienst van de gemeente 

hield nauw toezicht, maar op de locatie werd 
niets van historische betekenis gevonden.

Fluistersloepen
Het grondwerk is nu gereed. Er is een start 
gemaakt met de ruwbouw. De keldervloer 
werd 24 januari jl. gestort. Vervolgens zullen 
de kelderwanden worden geplaatst en gaat 
de ruwbouw de hoogte in. Het gebouw zal 
worden bekleed met bijzondere polyester-
betongevelbekleding en aluminium puien. 
De hotelappartementen zullen via een stalen 
gaanderijconstructie bereikbaar zijn. Aan de 
kade komen oplaadpunten voor de elektri-
sche fluistersloepen die met de appartemen-
ten meeverhuurd kunnen worden. 
Naar verwachting zal de oplevering dit jaar 
rond oktober plaatsvinden. Nog veel werk dus, 
dat wij met zo weinig mogelijk overlast voor 
de buurt hopen uit te voeren. 

Bram de Groot
Vink Bouw Nieuwkoop BV

Een huurder belde het woonspreekuur. Hij 
was geruime tijd geleden verhuisd, maar 
de borgsom die hij zijn vorige verhuurder 
had betaald, had hij nog steeds niet terug 
ontvangen. Het ging om een aanzienlijk 
bedrag, want het betrof een woning in de 
vrije sector. De borgsom was gelijk aan twee 
maanden huur. Als hij de verhuurder belde, 
nam die de telefoon niet op. De huiseigenaar 
reageerde evenmin op e-mails en voicemail-
berichten. 

Wij draaiden het nummer van de verhuurder 
om te zien of dat nog wel klopte, en kregen 
hem aan de lijn. Hij haastte zich uit te leggen 
dat er ‘iets mis was gegaan’. Hij beloofde er-
voor te zorgen dat de borgsom zo snel mo-
gelijk zou worden terugbetaald. De huurder 
heeft het geld, 3.000 euro, intussen ontvan-
gen. 

Inventarislijst
In de vrije sector vragen verhuurders vaak een 
hoge borgsom. Op het woonspreekuur komen 
veel mensen die problemen hebben om hun 
borgsom weer terug te krijgen. Verhuurders 
voeren allerlei redenen aan waarom de borg-
som niet of niet geheel zou hoeven worden te-
rugbetaald. Ze beroepen zich daarbij op scha-
de, slijtage, of brengen schoonmaakkosten in 
rekening die zij inhouden op de borgsom. 
Het is van belang om bij aanvang van de huur 
met de verhuurder of diens vertegenwoor-
diger de woning te bekijken en een inventa-
rislijst of beginstaat op te stellen. Als er ge-
breken zijn is het zaak die meteen schriftelijk 
aan de verhuurder te melden en zo mogelijk 
fotografisch vast te leggen. 

Bij beëindiging van de huur moet de huurder 
de woning in verhuurbare staat teruggeven 

Teruggaaf borgsom  
bij beëindiging huur

aan de verhuurder. De verhuurder dient een 
paar weken voor beëindiging nogmaals de 
woning en inventaris met de huurder te bekij-
ken en deze de gelegenheid te geven om vóór 
vertrek eventuele schade te herstellen. 
Bij dat vertrek dient dan een uiteindelijke 
bezichtiging plaats te vinden waarbij gecon-
stateerd kan worden of er nog kosten zijn 
als gevolg van door de huurder veroorzaakte 
schade, die op de borg moeten worden inge-
houden. Voor normale slijtage of schade als 
gevolg van bestaande - en aan verhuurder ge-
melde - gebreken aan de woning, mogen geen 
kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt 
ook voor schoonmaakkosten, zelfs al worden 
deze in het huurcontract genoemd. Als er bij 
de aanvang van de huur geen beginstaat is 
opgemaakt ligt de bewijslast bij de verhuur-
der. Met andere woorden, de verhuurder zal 
moeten aantonen dat de huurder de schade 
heeft veroorzaakt. 

Kantonrechter
Huurders (vaak expats) zijn zich meestal niet 
bewust van het belang van deze procedure bij 
aanvang en beëindiging van de huur. Dan ra-
ken zij achteraf met de verhuurder in conflict 
over de terugbetaling van de borgsom. Een 
gang naar de kantonrechter is dan vaak de 
enige manier om nog (een deel van) de borg-
som terug te krijgen. Het woonspreekuur van 
Wijksteunpunt Wonen kan daarbij adviseren.

Wijksteunpunt Wonen Centrum

Voor al uw vragen over huren en wonen  
kunt u langskomen op de inloopspreekuren. 
Zie Buurtspreekuren op de achterpagina van 
deze krant. 

De Makroon, dat is de nieuwe naam van 
het woonzorgcomplex op de plek van het 
voormalige verzorgingshuis Sint Bernar-
dus aan de Marnixstraat. De naam van het 
nieuwe gebouw, dat 60 miljoen euro gaat 
kosten, past goed bij deze omgeving. ‘De 
Makroon’ verwijst naar de kokosmakroon of 
kokoskoek, en sluit aan bij de nabijgelegen 
Koekjesbrug over de Singelgracht en De 
Krakeling, het jeugdtheater tegenover het 
nieuwe zorgcomplex. 

‘En zo vullen we de hele koektrommel’, grapte 
Henk Jagersma, directeur van Syntrus Achmea 
– dat het project financiert – op een bijeen-
komst ter gelegenheid van de start van de 
bouw op een vrijdagmiddag begin februari. 
Dit onderdeel van zorgverzekeraar Achmea 
wil met geld van pensioenfondsen groots-
chalig investeren in nieuwe vormen van oude-
renzorg. 
Volgens Jagersma heeft het zorgfonds al 180 
miljloen euro binnen aan toezeggingen van 
pensioenfondsen.

Bouw De makroon van start
Parkeergarage
De eerste paal werd geslagen door wethouder 
Andrée van Es (Welzijn). ‘Na de letterlijke af-
braak verrijst er een prachtig, nieuw gebouw 
waarin woonkwaliteit gekoppeld wordt aan 
goede zorg’. Het nieuwe woonzorgcomplex 
moet binnen twee jaar worden opgeleverd 
en biedt plaats aan 134 ‘leeftijdsbestendige’ 
huurappartementen en 40 plekken voor oude-
ren die zwaardere zorg nodig hebben. Onder 
het gebouw komt een parkeergarage met 180 
plaatsen en op de begane grond zijn winkels 
en een restaurant gepland.
Toevallig is het precies 101 jaar geleden dat 
de eerste paal werd geslagen van het nu ge-
sloopte Bernardus, een bejaardentehuis dat 
werd bestierd door de kloosterorde Zusters 
van Liefde. Dit bijna honderd jaar oude ge-
bouw is in 2012 gesloopt en daarna is het ter-
rein bouwrijp gemaakt. De bewoners van het 
oude Bernardus zijn ondergebracht in een tij-
delijk gebouw aan de Groenmarkt. Zij hebben 
de garantie dat zij desgewenst kunnen terug-
keren naar De Makroon.

Nico Goebert

Chip tegen 
losknippen fiets
Het stadsdeel wil bewoners in de omgeving 
van het Leidseplein coulanter behandelen bij 
het losknippen en weghalen van hun fiets. In 
dit deel van de stad wordt streng opgetre-
den tegen verkeerd geparkeerde fietsen. Dat 
geldt ook voor een deel van de Zuid-Jordaan 
rond het Raamplein, de Marnixstraat en de 
Passeerdersgracht. De fietsen worden daar 
na zeven dagen verwijderd.

GroenLinks heeft nu iets bedacht waardoor 
die termijn voor bewoners wordt opgerekt 
tot vier weken. Bewoners hoeven zich dan 
niet meer te bekommeren waar zij hun fiet-
sen moeten laten tijdens vakanties, mits zij 
hun fiets parkeren aan een nietje, rek of bin-
nen een vak. Het plan van GroenLinks wordt 
door een meerderheid in de gemeenteraad 
gesteund en wordt (niet) toevallig gelanceerd 
tijdens de campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart.
Om onderscheid te kunnen maken tussen 
fietsen van bezoekers en bewoners wordt de 
fiets uitgerust met een chip, die handhavers 
kunnen uitlezen, net als de parkeerwachters 
nu al auto’s controleren. De gemeente heeft 
nog geen ervaring met identificatiesystemen 
voor fietsen en neemt daarom ruim de tijd om 
die ervaring op te doen. De proef, waar be-
woners vrijwillig aan kunnen deelnemen, start 
dit voorjaar en gaat drie jaar duren. Ergens in 
2018 kunnen de bewoners rond het Leidse-
plein met een gerust hart op vakantie. Als de 
proef slaagt.

Nico Goebert

Sinds 1 januari zijn er in stadsdeel Centrum 
op drie locaties inloopspreekuren voor man-
telzorgers. Mantelzorgers bij wie de zorg bo-
ven het hoofd groeit en die overbelast zijn of 
overbelast dreigen te raken, kunnen voor in-
dividuele ondersteuning terecht bij Markant. 
De mantelzorgmakelaars zijn vertrouwd met 
wet- en regelgeving, zoeken zaken uit en ne-
men zo nodig tijdelijk regeltaken over. Zij bie-
den emotionele ondersteuning en komen op 
voor persoonlijke belangen. Een indicatie of 
verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis!

Mantelzorgspreekuren Centrum 
Wijkcentrum Oude Stadt,  
Nieuwe Doelenstraat 55,  
wekelijks op maandag van 13.30 
tot 15.30 uur.

Centrum van Ouderen Flesseman, 
Nieuwmarkt 77,
elke 1ste maandag v/d maand 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Woonzorgcentrum St. Jacob, 
Plantage Middenlaan 52,  
elke 3de maandag van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur.

u kunt een afspraak maken via Markant 
(Centrum voor Mantelzorg), tel. 8868800, 
info@markant.org of direct met de man-
telzorgmedewerker tijdens het spreekuur, 
06–524147 51. De mantelzorgmakelaar gaat 
zo nodig ook op huisbezoek en kan langere 
tijd ondersteuning bieden. 

individuele  
hulp voor  
mantelzorgers 

informatieve 
lunch voor  
mantelzorgers 
Hoe til je iemand uit een bed of stoel zonder 
je rug of nek te belasten? Waar moet je op 
letten als je een rolstoel duwt? Op dinsdag 
11 maart zijn Centrumbewoners die voor een 
ziek familielid, vriend of buur zorgen van 
harte welkom op de informatieve lunchbij-
eenkomst van Markant in ouderencentrum 
Flesseman. 
 

In een ontspannen sfeer krijgen mantelzor-
gers praktische wenken en informatie. Een fy-
siotherapeut geeft tips en demonstreert han-
dige ‘trucjes’. Er kan ook worden geoefend 
met een rollator en een rolstoel. Aansluitend 
is er een lunch. Deelname is gratis. u bent van 
harte welkom op 11 maart van 11.30 tot 13.30 
uur, Centrum van Ouderen Flesseman, Nieuw-
markt 77.

Aanmelding kan tot twee dagen van tevoren 
bij Markant (Centrum voor Mantelzorg) 
tel. 8868800 of mail naar: 
info@markant.org, www.markant.org

Bij het hotel komen oplaadpunten voor elektrische fluistersloepen. 

‘Artist’s impression’ van het nieuwe gebouw van architect Pi de Bruijn
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De kleuterschool werd ook wel ‘bewaarschool’ 
genoemd. Dat leidde soms tot discussie: ‘Wat 
is dat voor een school… een soort huis van 
bewaring?’ Om te zien hoe dat in elkaar zit, 
gaan we een stukje terug in de tijd. 

Opbergplaats 
In het begin van de 19e eeuw waren er ver-
schillende stadsarmenscholen en ‘matres-
senschooltjes’. Matres was het Franse woord 
voor ‘schooljuf’. Deze juffen waren niet echt 
opgeleid om met kleine kinderen te werken. 
De scholen, voor kinderen vanaf 2 jaar, waren 
toentertijd niet meer dan een opbergplaats en 
leken daarom meer op een bewaarplaats: een 
zo groot mogelijk aantal kleuters werd opeen-
gepakt in een kleine ruimte. Bovendien waren 
de scholen erg vies en werd er weinig geleerd, 
terwijl wettelijk was bepaald dat de kinderen 
er ook moesten leren spellen en lezen. 

Scholen in de Planciusbuurt

Huilend aan moeders hand
Onlangs hadden wij oud-bewoners van de Planciusbuurt weer onze jaarlijkse reünie. 
Natuurlijk liep de lagereschooltijd als een rode draad door die bijeenkomst. Vrijwel 
iedereen kon nog de namen noemen van de meesters en juffen op de lagere school, 
maar herinnerde zich nog nauwelijks de namen van leerkrachten in vervolgopleidin-
gen. De oudste herinneringen worden blijkbaar het best bewaard. Op deze reünie 
wisten de meesten zelfs nog hoe de juf op de kleuterschool heette. 

gebruikt. Er gold nog geen leerplicht voor 
kleuters vanaf 5 jaar, maar vrijwel alle kin-
deren in onze buurt gingen naar de kleuter-
school. De meesten gingen naar de Plancius-
school aan de Nieuwe Teertuinen. Ik kan me 
zelf nog herinneren dat ik als binkie van bijna 
vijf jaar huilend aan de hand van mijn moe-
der voor de eerste keer de school binnenging. 
Dat grote gebouw, al die vreemde kinderen 
en juffen, ik vond het maar niets. En daarbij 
kwam ook nog dat je moeder naar huis ging 
en dat je alleen achterbleef.

Griffel 
Maar we hadden een lieve juf, juffrouw Stein-
hauser, die mij toch op mijn gemak wist te 
stellen. Niet veel later was ik al druk in de 
weer met tekeningen maken voor mama en 
papa, papieren matjes weven, figuren prikken 
(met een speld op een vilten ondergrond) en 
tekenen met een griffel op een lei. Er was ook 
een speelplaats met een grote zandbak waar 
je heerlijk in kon spelen.

Een spannend hoogtepunt was de Sinterklaas-
tijd, als de juf op het bord voorin de klas een 
prachtige tekening had gemaakt: Sint met 
zijn schimmel op het dak, Zwarte Piet met 
in één hand de zak en in de andere hand de 
roe. Door de boomtakken scheen een heldere 
maan… net als in het liedje. Het staat op mijn 
netvlies gegrift. 

Inspecties
Andere kinderen gingen naar de Smalle Pad-
school, de kleuterschool op de hoek van de 
Planciusstraat en de Zoutkeetsgracht. Deze 
christelijke school werd niet alleen om gods-
dienstige redenen bezocht, maar vooral om-
dat die dicht in de buurt was. De buurtgeno-
ten op de reünie die op deze (kleuter)school 
zaten, hebben er goede herinneringen aan. 
Waar nu de Smalle Padschool staat, stond 
vroeger sinds 1859 de bewaarschool Smalle 
Pad, vernoemd naar de oude naam van de 
Planciusstraat. Het gebouwtje, waarin ook de 
onderwijzerswoning zich bevond, leek veel op 
een boerderij. Er werd gespeeld, gehandwerkt 
en ook aandacht besteed aan de Bijbel. Er za-
ten ongeveer 180 leerlingen op deze school, 
van wie er vijftig tussen de middag overble-
ven en een maaltijd kregen. De gediplomeer-
de onderwijzeres kreeg hulp van assistenten, 
meestal meisjes die zelf net van de lagere 
school kwamen. De dominee kwam vaak op 
bezoek om de zaak te controleren. Inspecties 
van gemeenteambtenaren leidden zelden tot 
commentaar, in tegenstelling tot inspecties bij 
sommige andere schooltjes. 

Zwartekousenarchitect
De Smalle Padschool werd in 1920 verkocht 
aan de Nederduits Hervormde Gemeente, en 
vervolgens door de nieuwe eigenaar afgebro-
ken. In 1924 werd door dezelfde Hervormde 
Gemeente een kleuter- en lagere school ge-
bouwd door Cornelis Kruijswijk. Deze archi-
tect was zeer hervormd, moest niets hebben 
van ongelovigen noch van katholieken, en 
al helemaal niets van de socialistische sym-
pathieën van tijdgenoten als Berlage en De 
Klerk. Vanwege de vele christelijke gebouwen 
die Kruijswijk ontwierp, werd hij ook wel ‘de 
zwartekousenarchitect’ genoemd.
Zijn architectuur behoorde tot de vooruitstre-
vende Amsterdamse School, maar hij was geen 
man die de boel op zijn kop zette. Wel een 
verwoed duivenmelker en bevriend met de di-
recteur van Krasnapolsky. Toen Krasnapolsky 
een theaterzaal nodig had wendde de direc-
teur zich tot zijn vriend. Zo werd Kruijswijk de 
architect van een wufte zaal in het hartje van 
Amsterdam. Een merkwaardige uitzondering 
binnen zijn oeuvre. 

Cornelis Kruijswijk verwierf veel bekendheid 
met zijn christelijke scholen. Ze hadden niets 
van die doorgaans strenge en sombere ‘School 
met den Bijbel’. Het was tot die tijd nog ge-
bruikelijk dat alle leerjaren in één lokaal zaten. 
Nu werd voor ieder leerjaar een aparte klas 
ingesteld, en elke klas kreeg zijn eigen lokaal. 

In de lokalen kwam veel licht en lucht. Dat is 
nog steeds te zien aan de hoge ramen van de 
Smalle Padschool in de Planciusstraat, waar 
ook de twee overdekte speelterrassen op het 
binnenterrein wijzen op een meer kindvrien-
delijke schoolarchitectuur. 

Voor de buitenmuren werd donkere baksteen 
gebruikt en de bovenkant van de gevel deed 
me altijd denken aan kleine kantelen van een 
kasteel. Kruijswijk ontwierp ook een bijzonde-
re belettering rond het gebouw, met aan de 
noordzijde de naam van de school en boven 
de ingang het jaar van de bouw. 
Aan de Houtmanstraat was de ingang van de 
kleuterschool, met een fraai hek en een prach-
tige naamsaanduiding in metaal. Om het ge-
bouw aan de zuidkant wat symmetrisch te 
laten lijken was de gevel op de hoek van de 
Planciusstraat een inham die was afgesloten 
met een hek. Ik heb nooit begrepen waarom 
dat zo was gebouwd, alleen dat het ’s zomers 
vol zat met rupsen. Nu zijn in dit voormalige 
schoolgebouw wooneenheden bedrijfsruim-
ten gevestigd..

Volgende keer de Planciusschool. Meer  
informatie over de buurt op de site van Theo 
Bakker: theobakker.net/pdf/smallepad.pdf

Wim Huissen

Bewaarschool ’t Smallepad in 1859, tekening van Petrus Lutgers
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Dieren voeren en 
eieren rapen
In speeltuin de Slootstraat staat de Kippen- en 
Konijnenren. Wegens zwangerschapsverlof en 
ziekte zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers om de dieren één dag (een half uur) in de 
week te verzorgen. Heb je zin om de dieren 
te voeren, eieren te rapen, de ren te vegen en 
te genieten van dit mooie groene stukje in de 
Jordaan? Neem dan contact met Hanne Corne-
lisse, 06-19556658 of via info@konippen.nl

Klaverjassen  
in De rietvinck
Op maandagavond zijn de azen de baas bij 
de klaverjasclub in De Rietvinck, waar de sfeer 
wordt bepaald door de spanning van het 
kaartspel, het wedstrijdelement en vooral de 
vriendschappen die tijdens en na het spelen 
ontstaan. De klaverjasclub (55-plus) komt elke 
maandagavond bijeen van 19.00 tot 21.00 uur 
in de serre van het woonzorgcentrum. Deel-
name voor buurtbewoners 5 euro per maand, 
voor ‘buitenlui’ 10 euro per maand. 

Interesse? U kunt zich aanmelden bij 
Annette Visser, tel. 7563807, 
avisser@amstelring.nl of via de receptie 
van De Rietvinck, Vinkenstraat 185

repaircafés
Op meerdere plaatsen in de stad zijn repair-
cafés opgezet. Plaatsen waar je terecht kunt 
met je kapotte spullen om te kijken of die 
nog te repareren zijn. De repaircafés draaien 
grotendeels op vrijwilligers. In de Jordaan en 
Gouden Reael zijn er een aantal mensen die 
hier ook graag een repaircafé op willen zetten. 
Vooral vrijwilligers-reparateurs zijn hard nodig, 
en we zoeken nog een geschikte locatie. 

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen 
met het Wijkcentrum, Suzanne Hakkenberg, 
tel. 7192371, suzanne@jordaangoudenreael.
nl. Meer informatie vindt u op: 
http://repaircafe.nl

Vrijwilliger  
gezocht  
voor proefjes
Ben jij die vrijwilliger die samen met mij tien 
kinderen van 6 tot 10 jaar wil begeleiden bij 
(wetenschappelijke) proefjes? Op donderdag- 
en/of dinsdagmiddag gaan de kinderen na 
schooltijd proeven doen met o.a. magneten, 
lucht, rode kool, water, en elektriciteit. 

Het proefjesproject laat meisjes en jongens 
kennismaken met de wereld van wetenschap-
pen als natuurkunde en scheikunde. We ge-
bruiken zoveel mogelijk alledaagse spullen 
die in en om het huis te vinden zijn. Elke week 
gaan we aan de slag met een ander onder-
werp. De kinderen zoeken antwoorden op 
hun vragen via onderzoek en experiment.  
Voor het begeleiden van de proeven hoef je 
zelf niet heel technisch te zijn. Als je geduld 
hebt en een beetje handig bent, vind je dit 
zeker leuk! Elk project duurt 15 lessen. Met 
klaarzetten en opruimen zijn we ruim 1,5 uur 
bezig. 

Interesse? Neem dan contact met Geert de 
Boer, beeldraam@gmail.com, 06-17165114. 
Meer informatie: www.proefjesproject.nl

Rond 1860 verdwenen deze scholen en maak-
ten plaats voor de bewaarscholen die meestal 
waren opgezet door particulieren of religi-
euze instellingen. Een mooi tegeltableau in 
de gevel van het gebouw tot Heil des Volks 
in de Willemsstraat 31-33 herinnert ons eraan 
dat hier ooit zo’n bewaarschool was. Aan het 
eind van 19de eeuw ging de gemeente zich 
steeds meer bemoeien met het onderwijs voor 
kinderen beneden de 6 jaar. Er werden scho-
len opgericht als voorbereiding op de lagere 
school. Tot 1940 bestonden bewaarscholen, 
Fröbelscholen en voorbereidend lager onder-
wijs naast elkaar. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd steeds meer de term ‘kleuteronderwijs’ 

Het schoolgebouw aan de Planciusstraat van 
architect Cornelis Kruijswijk (1884-1935)
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Meestal wordt voor de vergaderingen van 
Wijkraad Jordaan & Gouden Reael een gast 
uitgenodigd die meer kan vertellen over 
een door de leden gekozen onderwerp, of 
daarover aan de tand kan worden gevoeld. 
De voor deze vergadering uitgenodigde wet-
houder Ossel van de centrale stad was echter 
verhinderd. Daardoor bleef er meer tijd over 
voor zaken die in de buurt spelen. Maar eerst 
werden enkele huishoudelijke zaken door-
genomen, zoals de formele goedkeuring van 
het jaarverslag van het wijkcentrum en de 
binnengekomen subsidiebeschikkingen van 
het stadsdeel voor 2014. 

Tijdens het rondje nieuws uit de buurt vertel-
de een lid van buurtgroep Haarlemmerplein 
opgetogen dat na een rechterlijke uitspraak 
over een ingediend bezwaar tegen vestiging 
van een Albert Heijn-supermarkt in de nieuw-
bouw op het Haarlemmerplein, nu definitief is 
vastgesteld dat deze mag blijven. Een Hema-
vestiging op deze locatie zal waarschijnlijk 
spoedig volgen.
Het wijkraadslid voor Wijksteunpunt Wonen 
deed verslag van de informatiebijeenkomst 
over het Conceptbestemmingsplan Haarlem-
merbuurt en Westelijke Eilanden. De komst 
van een hotel op de Bickersgracht nabij het 
Hendrik Jonkerplein riep tijdens die bijeen-
komst veel vragen op. De wijkraad was verrast 
door haar mededeling dat de bestemming van 
het voormalige dienstencentrum Straat & Dijk 
gaat veranderen, waardoor de vestiging van 
bedrijven en woningen in dat pand mogelijk 
wordt. Het stadsdeel had eerder toegezegd 
dat de maatschappelijke bestemming ervan 
behouden zou blijven. Ter plekke werd beslo-
ten hierover een zienswijze in te dienen.

Een van de aanwezigen op de vergadering 
– geen lid van de wijkraad, maar actief bin-
nen de Woonbond – maakt zich zorgen over 
de grootschalige verkoop door corporaties 
van sociale huurwoningen in de buurt. Een 
wijkraadslid dat in deze materie thuis is, kan 

nieuws uit de wijkraad
deze omslag in het beleid van de corporaties 
bevestigen. Als voorbeeld noemt zij de Oos-
telijke Eilanden. Woonstichting De Key ver-
koopt daar nu alle vrijkomende woningen die 
in haar bezit zijn. Dit wijkraadslid wist ook te 
vertellen dat de Huurdersvereniging Amster-
dam ‘binnenstadbreed’ een platform probeert 
te creëren om hiertegen in verweer te gaan. 
Zij raadde haar bezorgde buurtgenoot aan 
zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Vervolgens werd meegedeeld dat de Open-
bare Bibliotheek in samenwerking met het 
stadsdeel en welzijnsorganisatie IJsterk bezig 
is met het opzetten van vijf zogenaamde bi-
bliotheekservicepunten in het centrum. Eén 
daarvan zal in de ruimte van de SOOJ in de 
Tichelstraat gerealiseerd worden en een an-
der in het Claverhuis aan de Elandsgracht. 
De vorm waarin en de termijn waarop deze 
gerealiseerd gaan worden, is echter nog niet 
bekend. 
Na nog wat kleine zaken en mededelingen en 
de gebruikelijke rondvraag besloot de voor-
zitter de vergadering.
Nieuwe vertegenwoordigers van groepen in 
de buurt zijn als altijd welkom in de Wijkraad. 
Bent u nieuwsgierig en wil u ook eens geheel 
vrijblijvend een bijeenkomst van de raad bij-
wonen? Dat kan altijd, want de vergaderin-
gen zijn openbaar. 

Vergaderdata en -locaties zijn te vinden op 
www.jordaangoudenreael onder ‘Wie zijn 
we?’. Daar kunt u ook eerdere verslagen 
teruglezen en zien welke groepen in de  
Wijkraad vertegenwoordigd zijn.

Rob Versluys

activiteiten  
Claverhuis
Inloopatelier met lunch
Elke donderdag is er voor buurtbewoners een 
creatieve inloopmiddag in het Claverhuis. u 
kunt desgewenst eerst meelunchen van 12.30-
13.00 uur, bijdrage 1,50 euro. Het inloopate-
lier is open van 13.00 tot 16.00 uur. Deelname 
1 euro (exclusief materialen). Werken op de 
naaimachine, mozaïek, tekenen/schilderen, 
sieraden maken, vilten en werken met klei zijn 
onder meer de mogelijkheden die wij aanbie-
den.

Arts & Crafts en ontbijt
Elke vrijdagochtend 10.00 –11.00 uur kunt u 
koffie en een ontbijt gebruiken voor 1 euro. 
Daarna is er van 11.00 tot 13.00 uur het inloop-
atelier. Werken op de naaimachine, breien/ha-
ken of werken met potlood/verf op papier. 
Meer informatie: a.vredevoogd@ijsterk.nl 
of Sandra.Hummel@roads.nl

Fitgym met lunch 
Elke woensdag van 12.30-13.30 uur is er Fit-
gym 55+ in het Claverhuis. Deelname 4 euro 
per maand (MBVO). Daarna, van 13.30 tot 
14.15 uur, kunt u voor 2 euro gebruikmaken 
van de gezamenlijke lunch (alleen als u heeft 
meegedaan met deze sportieve activiteit). 
Heeft u belangstelling? Kom dan langs voor 
een gratis proefles. 

Annemique Vredevoogd (IJsterk) 
Claverhuis, Elandsgracht 70
a.vredevoogd@ijsterk.nl

Heeft u uw administratie niet op orde? Komt 
u er zelf niet uit? Dan kunt u hulp krijgen van 
een deskundige van Centram bij het in orde 
maken van uw papieren. 

Thuisadministratie, vanaf maandag 10 maart, 
12.00 tot 14.30 uur (om de 2 weken) bij de Cof-
fey Company, Westerdok 808. 

Meer informatie/aanmelding: 
Jan Hendriks, tel. 5573333 of 
Sevim Saruhan, tel. 68248353, 06-34881830, 
s.saruhan@ijsterk.nl

Thuisadministratie  
Westerdokseiland

inloopspreekuur 
Pluspunt 
Bewoners die advies en ondersteuning nodig 
hebben bij het ordenen van hun financiën en 
administratie, bij de aanvraag van voorzienin-
gen, of bij betalingsachterstanden, kunnen 
terecht bij inloopspreekuur Pluspunt in het 
Claverhuis.
 
Pluspunt, elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur, Elandsgracht 70. Kom gerust langs! 
Het Sociaal Wijkteam helpt u graag.

inloopspreekuur  
sociaal Wijkteam
Bewoners van Haarlemmerbuurt, Noord-Jor-
daan en Westerdokseiland kunnen sinds sep-
tember vorig jaar met vragen over zorg, wo-
nen, financiën en activiteiten ook terecht bij 
de tweewekelijkse inloopspreekuren in woon-
zorgcentrum De Rietvinck en op het Wester-
dokseiland. 

Spreekuur in De Rietvinck 
Vrijdag 14 maart van 12.00 tot 13.00 uur in de 
serre van het woonzorgcentrum, Vinkenstraat
185. Volgende data zijn 28 maart, 11 april,  
25 april, 9 mei en 23 mei. 
Meer informatie: Suzanne Hakkenberg, 
tel. 7192371 (Wijkcentrum) 
suzanne@jordaangoudenreael.nl 
of Jan Hendriks, tel.5573333 (Centram) 
jan.hendriks@centram.nl

Spreekuur op Westerdokseiland
Maandag 17 maart van 12.30 tot 14.30 uur, 
Coffey Company, Westerdok 808.  
Volgende data zijn: 31 maart, 14 en 28 april, 
12 en 26 mei.

Meer informatie: Jan Hendriks, tel. 5573333 
(Centram), jan.hendriks@centram.nl of  
Sevim Saruhan, tel. 68248353 (IJsterk), 
s.saruhan@ijsterk.nl

Groene straatdag  
in het Claverhuis
Op zondag 4 mei houden Wijkcentrum 
Jordaan & Gouden Reael en werkgroep Meer 
Groen in de Jordaan de jaarlijkse Groene 
Straatdag in het Claverhuis aan de Elands-
gracht. Het evenement duurt van 12.00 tot 
16.00 uur. 

u kunt hier weer terecht om plantjes in te 
brengen of uit te zoeken op de plantenruil-
beurs, maar ook voor een gratis consult bij 
de plantendokter of om gewoon in contact 
te komen en tips uit te wisselen met andere 
groenliefhebbers uit de buurt. De werkgroep 
Meer Groen in de Jordaan biedt diverse soor-
ten zomerbollen aan en er zijn ‘groene’ kin-
deractiviteiten.
Voor uw nieuwe of bestaande geveltuin, 
voor stadstuin of balkon zijn plantenpakket-
ten en klimplanten verkrijgbaar (à 7,50 euro), 
afkomstig van een ecologische kwekerij. u 
kunt kiezen uit pakketten met zonplanten of 
schaduwplanten. Er zijn ook eetbare planten, 
speciaal voor kleine tuin, balkon, of zelfs de 
vensterbank. Deze zogenaamde ‘snoeppak-
ketten’ en de klimplanten zijn in de vrije ver-
koop. Ook gereserveerde pakketten die niet 
voor 14.00 uur zijn afgerekend en opgehaald, 
gaan in de vrije verkoop.

Meer informatie over het programma en 
samenstelling plantenpakketten vindt u op 
de site van het Wijkcentrum: 
www.jordaangoudenreael.nl 

Rob Versluys

Bestelbon  
plantenpakketten
Inleveren of opsturen naar Wijkcentrum 
Jordaan & Gouden Reael,  
t.a.v. Rob Versluys, Elandsgracht 70, 
1016 TX Amsterdam. De bon moet 
uiterlijk vrijdag 2 mei binnen zijn.

Naam:  ___________________________________

Adres:  ___________________________________

Postcode:  _________________________________

Tel.: ______________________________________
 
RESERVERING  
(max. 3 pakketten per persoon)

Zonpakketten: _______  stuk(s) 

Schaduwpakketten: _______  stuk(s)

nederlandse 
conversatieles  
in Fatih moskee
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Kom 
dan naar deze gezellige conversatieles in de 
Fatih Moskee. We oefenen met zinnen die u 
direct kunt gebruiken. De lessen voor vrouwen 
worden gegeven op maandag van 10.30 tot 
12.00 uur, de lessen voor mannen op maandag 
van 18.00 tot 19.30 uur. Deelname is gratis, u 
betaalt alleen voor uw koffie of thee. 

Fatih Moskee, Rozengracht 146 (1e etage). 
Meer informatie: Sevim Saruhan, tel. 6274648, 
06-34881830 s.saruhan@ijsterk.nl  
of Mehmed Yamalı, 06-24682212, 
mehmed_yamali@hotmail.com

Bent u jong gehandicapt, of 55 jaar en ouder? 
En staat u onzeker onder de douche, komt u 
moeilijk van het toilet of gaat het traplopen 
wat lastiger? Dan heeft u mogelijk recht op 
aanpassingen in uw huis zoals een verhoogd 
toilet, handgrepen aan de muur, een opklap-
bare douchestoel, een douchekruk of een 
badplank voor op het bad.

Klussenhulp 75+ 
Bent u 75 jaar of ouder en is de lamp defect, 
zit er een kastdeurtje los, moet de cv bijge-
vuld worden of moet er een schilderij worden 
opgehangen? De vrijwilligers van Centram 
helpen u. Per aanvraag wordt een bijdrage 
van 5 euro gevraagd. Eventuele materiaalkos-
ten moet u zelf betalen. Vooraf word altijd 
besproken wat de kosten zijn. Gereedschap, 
pluggen, schroeven etc. neemt de vrijwilliger 
zelf mee.
 
Bel Centram voor een afspraak, tel. 5573338 
tussen 9.00-11.00 uur of mail: 
jelle.devries@centram.nl

aanpassingen  
in huis en  
klussenhulp 75+ 

subsidieaanvraag 
zelfbeheertuinen
Met ingang van 2014 gaan de aanvraag en 
de financiële afhandeling van subsidie voor 
een bestaande zelfbeheertuin of nieuwe ge-
veltuin niet meer via het wijkcentrum, maar 
rechtstreeks naar het stadsdeel. De jaarlijkse 
bijdrage voor onderhoud van uw zelfbeheer-
tuin, zoals aanschaf planten of klein gereed-
schap, kunt u aanvragen via: www.centrum.
amsterdam.nl/uweigengroen.

Zelfbeheerders konden tijdens een bijeen-
komst in het Claverhuis op 11 februari vragen 
stellen over deze nieuwe gang van zaken aan 
wethouder Roeland Rengelink. Er waren on-
der meer vragen over het voorschieten van 
subsidiegelden, uitbetalen van bonnen, nieu-
we zelfbeheercontracten, de rol van de mede-
werker groen van het wijkcentrum en het aan-
deel van het stadsdeel. Rengelink beloofde 
nader uitleg te geven over vragen die hij niet 
ter plaatse kon beantwoorden. De wethouder 
gaf blijk van zijn enthousiasme over de groen-
projecten in Jordaan en Gouden Reael. 

Keuring rijbewijs
Elke derde maandag van de maand kunnen 
buurtbewoners vanaf 75 jaar en ouder terecht 
in het Claverhuis voor een medische keuring 
voor het rijbewijs. De komende keuringsdata 
zijn: 17 maart, 19 mei, 16 juni, 21 juli en 18 
augustus. uw arts is C.Carlier.  
 
Meenemen naar de keuring 
Eigen verklaring voor de gemeente waar-
van de voorzijde door u is ingevuld, rijbe-
wijs als legitimatie, medicijnlijst, een potje 
met een beetje urine, bril voor in de auto 
(bij lenzen de sterkte hiervan noteren).  
De kosten voor een gewoon rijbewijs (B/E) zijn 
37,50 euro, voor een groot rijbewijs (C/D/E) 45,- 
euro (alleen voor 75-plussers). Er is gelegen-
heid om te pinnen. u kunt zich opgeven via 
de receptie van het Claverhuis, tel. 6248353, 
Elandsgracht 70.

scootmobielclub
u bent van harte welkom op scootmobielclub 
Scoemobie’s Tref in de Spaarndammerbuurt. 
Op donderdagen 6 en 20 maart (elke eerste 
en derde donderdag van de maand)  komen 
we bijeen van 10.00 tot 12.00 uur in de Kope-
ren Knoop, Van Limburg Stirumstraat 133. De 
scootmobielclub is voor alle gezindten!
Meer informatie: Wil Horn, 06-53959952

Steun en toeverlaat Jelle de Vries
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Tot nu toe zijn de beheerders voornamelijk 
bezig geweest met het bestrijden van de bra-
menstruiken die het afgelopen jaar hun kans 
hebben gegrepen. De struiken worden ge-
kortwiekt en daarna worden de wortels uitge-
graven om te voorkomen dat de bramen weer 
de overhand krijgen. Albert Scherpenzeel 
heeft de langere takken gebruikt om er een 
vlechtwerk van de maken dat bedoeld is als 
afscheiding, maar ook als insectenmuur. Leuk 
voor de insecten… én voor de vogels. 

Delen en recyclen 
Inmiddels werkt de kindertuin samen met an-
dere tuinen en organisaties in de buurt. Tie-

Kindertuin Ketelmakerstraat
weer in gebruik

nercentrum Reel reserveerde ongeveer zes 
tuintjes, en ook drie leerlingen van montesso-
rischool De Eilanden hebben ieder een tuintje 
gereserveerd. Er zijn dus nog circa tien tuintjes 
beschikbaar. 
Het gereedschap wordt gedeeld met de moes-
tuin in oprichting van het Prinseneiland. Er is 
een begroting voor een subsidieaanvraag van 
500 euro ingediend, maar bij voorkeur wordt 
veel gedeeld en gerecycled. Zo heeft tiener-
centrum Reel veel stekjes in de aanbieding, 
maar ook gereedschap. En een juf van school-
tuin Ridderbos (in West) komt stekjes brengen 
als de tijd daar is. De bedoeling is dat de tuin 
half maart geschoond is en dat dan ook de 
tuintjes gemarkeerd zijn en verder uitgegeven 
kunnen worden.

Voor de Kindertuin kunnen we nog wel wat 
dingen gebruiken om paden aan te leggen en 
enkele afscheidingen te maken. Bovendien 
hebben we planken nodig voor drie groente-
bakken. Buurtgenoten die stenen, klinkers, te-
gels, paaltjes, balkjes en planken overhebben, 
kunnen die aanbieden via Kees Kramer, op-
bouwwerker groen en coördinator zelfbeheer-
tuinen Jordaan en Gouden Reael, tel 7192371, 
kees@jordaangoudenreael.nl, Elandsgracht 70. 
Ook bewoners die willen meehelpen de tuin 
te beheren en kinderen die graag een eigen 
stukje tuin willen beheren, kunnen zich hier 
aanmelden. 

Kindertuin Ketelmakerstraat

Roel Beugeling is een actieve bewoner van 
de Jordaan. Onlangs plaatste hij twee oproe-
pen op de website Voor elkaar in de buurt. 
In één ervan vroeg hij of iemand hem kon 
helpen met zijn seniorentelefoon. Met de 
slecht uit het Chinees vertaalde handleiding 
kwam hij er zelf niet helemaal uit. Buurt-
genoot Mirjam Makkenze reageerde direct. 
Zij woont in de Gouden Reael, dicht bij de 
Haarlemmerbuurt waar Roel woont.
 
Ze maakten een afspraak. Het probleem met 
de seniorentelefoon werd door Mirjam gedul-
dig en deskundig opgelost. Gemeenschappe-
lijke interesse en eenzelfde gevoel voor humor 
maakten dat ze verder kletsten en inmiddels 
zijn ze samen naar de bijeenkomst Omgaan 
met Ouderen in Pakhuis de Zwijger geweest. 
Mirjam maakte Roel nog attent  op een project 
waarbij buurbewoners tegen kostprijs kunnen 
genieten van elkaars kookkunsten: Meer daar-
over vindt u op: www.thuisafgehaald.nl

Ons Amsterdam
In zijn tweede oproep vroeg Roel om docu-
mentatie over de stadsgeschiedenis, en kreeg 
daarop een reactie van iemand die nage-
noeg zijn overbuurman is. Het buurmanschap  
werd verstevigd en Roel kreeg een doos met 
oudere nummers van het maandblad Ons Am-
sterdam mee.
 
Roel Beugeling had al een goed sociaal net-
werk en buren op wie hij altijd kan rekenen. 
Toch biedt het project Voor elkaar in de buurt 

Voor elkaar in de buurt

‘Fijn dat ik op die manier
iemand iets kan vragen’

hem iets extra’s. ‘Fijn dat ik op deze manier 
iemand iets kan vragen.’ Hij en Mirjam hopen 
dat veel buurtbewoners gebruik van de site 
gaan maken. Voor elkaar in de buurt is een 
project van Wijkcentrum Jordaan & Gouden 
Reael. De basis is de website: www.voorel-
kaarindebuurt.eu. Nadat u zich hebt aange-
meld kunt u reageren op een advertentie, of 
er zelf een plaatsen. 

Meer informatie: 
Frank Groot (projectleider)
of Suzanne Hakkenberg, tel. 7192371

Op zaterdag 22 maart van 11.00 tot 14.00 
uur wordt in het Claverhuis, Elandsgracht 70, 
een Lentesnuffelmarkt gehouden - voor de 
buurt en door de buurt. De toegang is gratis. 
Meer informatie: Annemique Vredevoogd: 
a.vredevoogd@ijsterk.nl

Rondleiding door Siegerpark 
Het Siegerpark is een klein park aan de Sloter-
weg in de Riekerpolder in Amsterdam-Nieuw-
West. Het is sinds 1996 voor publiek openge-
steld. Het wordt nu ecologisch beheerd en er 
zijn plas-dras-oevers. Door verschraling van 
het land wordt een grotere biodiversiteit 
gecreëerd.
Vrijdag 28 maart 11.00 uur, verzamelplaats 
Sloterweg 773 (bij ingang). Rondleiding door 
IVN- gidsen Paul Panhuizen en Bram van de 
Kreeke. Deelname 3 euro, (inschrijven en 
betaling vooraf bij de receptie van het Claver-
huis). 

Filmavond in Claverhuis 
Op de woensdagavonden 2, 9 en 16 april van 
19.00 tot 21.00 uur tonen we in het Claverhuis 
een Natuurfilm over de vier jaargetijden van 
het jonge natuurgebied de Oostvaardersplas-
sen. De film bestaat uit drie delen, elke week 
een ander deel. Inschrijven is niet nodig. Kos-
ten 1 euro per avond.

Cursus stadstuinieren 
Binnenshuis of op balkon een klein achtertuin-
tje of een moestuin? Hovenier Toos Tuin ver-
telt onder meer over zaaien, verbouwen van 
groente, eetbare bloemen en composteren.
Donderdag 3, 17 en 24 april, en 8 en 15 mei 
van 19.15-21.30 uur. Deelname cursus (vijf 
avonden) 20 euro (inschrijven en betaling 
vooraf bij de receptie van het Claverhuis). 

Groenactiviteiten Wijkcentrum 
Jordaan & Gouden reael

Rondleiding door De Brettenzone
Natuur en geschiedenis langs een van de oude 
toegangswegen naar Amsterdam, het bijzon-
dere natuurgebied De Brettenzone.
Vrijdag 25 april 14.00-16. 00 uur. Deelname 
3 euro (inschrijven en betaling vooraf bij de 
receptie van het Claverhuis). IVN Gids Arend 
Wakker leidt u rond.

Rondleiding door Vrije Geer 
Ervaar de lente in natuurpark Vrije Geer 
(Nieuw-West). Welke planten en dieren 
‘bloeien op’ in dit overgebleven stukje veen-
weide? Vrije Geer is sinds 1954 de naam van 
een weg in Amsterdam ten noorden van het 
dorp Sloten. De naam is ontleend aan een 
driehoekig stuk land (een geer) rond Sloten 
waarvan de inwoners vrijgesteld waren van 
het betalen van bepaalde belastingen aan 
de graven van Holland. 
Zaterdag 31 mei 11.00-12.30 uur. Verzamel-
plaats: Zuidingang Natuurpark Vrije Geer, bij 
het informatiepaneel aan de weg Vrije Geer, 
tussen Ditlaar en de Osdorperweg. IVN-gids 
Gert Snoei leidt u rond. Deelname 3 euro 
(inschrijven en betaling vooraf bij receptie 
van het Claverhuis).

Claverhuis, Elandsgracht 70, tel. 6248353. 
Meer informatie over deze activiteiten vindt 
u op de site van het Wijkcentrum: www.jor-
daangoudenreael.nl (bij Groen). 

lentesnuffelmarkt 
in Claverhuis

‘Jammer dat het nu alweer afgelopen is’, 
vonden de meeste deelnemers na de vier 
bijeenkomenten in februari van het project 
Jong & Oud. Wijkcentrum Jordaan & Gouden 
Reael heeft samen met IJsterk een project op-
gezet dat kinderen en bewoners op leeftijd 
in de buurt de mogelijkheid biedt elkaar te 
ontmoeten en te kijken wat de verschillen 
zijn tussen het dagelijks leven van jongeren 
nu en in het verleden. 

Op de bijeenkomsten waren onder meer vra-
gen over zakgeld, snoep en huishoudelijke 
taken. 
De jongeren wilden ook weten of er mensen 
waren die Anne Frank nog hebben gekend en 
hoe het was om in de oorlog jong te zijn. De 
ouderen vertelden over hun schooltijd en hoe 
het er toen aan toeging in de klas. De nieuw-
ste generatie vertelde over nu. 
De zestien deelnemers stelden zich aan elkaar 
voor met een ingewikkeld maar grappig na-
menspel. Daarna werd er geknutseld, gezellig 
gekletst, en er werden veel foto’s gemaakt. 
Het resultaat is te bewonderen bij Tienercen-
trum Reel, Tussen de Bogen 16. 

Wilt u meer informatie over dit of andere 
projecten voor jong en oud, neem dan  
contact op met het Wijkcentrum, tel. 7192371 
of met Kees Kramer, 
kees@jordaangoudenreael.nl

Jong en oud gaan 
perfect samen

Sinds januari zijn een aantal buurtgenoten aan de slag in de kindertuin aan de 
Ketelmakerstraat om er weer een echte kindertuin van te maken. Naar schatting  
is er plaats voor twintig tuintjes van twee bij twee meter. Beheerders Mirjam Leek 
en Albert Scherpenzeel zijn vaak op zondagmiddag in de tuin te vinden. 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft 
in zijn begroting geld gereserveerd om 
buurtgroepen te subsidiëren die zich inzet-
ten voor leefbaarheid en sociale cohesie in 
de buurt. Om vooral nieuwe buurtinitia-
tieven te stimuleren heeft het bestuur met 
ingang van 1 januari 2014 de richtlijnen 
gewijzigd. 

Alleen nieuwe initiatieven kunnen voor subsi-
die in aanmerking komen. Ondersteuning van 
bestaande buurtgroepen wordt stapsgewijze 
afgebouwd. Het eerste jaar ontvangen die 
bestaande groepen nog 100 procent van de 

nieuwe richtlijnen 2014 
subsidie buurtgroepen

vergoeding, het tweede jaar 75 procent, het 
derde jaar 50 procent, en het vierde jaar 25 
procent. In het vijfde jaar wordt de subsidie 
beëindigd. 

Subsidie voor een buurtinitiatief moet vooraf 
worden aangevraagd. Voor straatfeesten kunt 
u bij het wijkcentrum tafels, banken en een 
grote partytent lenen. Het aanvraagformu-
lier en de richtlijnen kunt u vinden op www.
jordaangoudenreael.nl (Aanvraag subsidie) of 
via een van de medewerkers van het Wijkcen-
trum, tel. 7192371. u kunt ook langskomen 
tussen 11.00 en 15.00 uur, Elandsgracht 70.

Voor elkaar  
in de Buurt�

Jordaan & Gouden Reael

voorelkaarindebuurt.eu
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uitgave van het wijkcentrum  

Oplage 21.500, gratis huis aan huis  
bezorgd, 6 x per jaar. Het verspreidings-
gebied wordt omsloten door het 
water van Prinsengracht, Leidsegracht, 
Singelgracht, Westerkanaal, Zoutkeets-
gracht, IJ, Westertoegang, Westerdoks-
eiland, Singel en Brouwersgracht.

Bezorgklachten  
krant@jordaangoudenreael.nl

Kopij/advertenties
Deadline: 22 april 2014 

Redactieadres
Buurtkrant Jordaan&GoudenReael
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam 
tel. 7192371, 06-34188841 
krant@jordaangoudenreael.nl
www.amsterdamwebkrant.nl
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Anneke van de Meene
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Medewerkers
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Rob Malasch, Wim Huissen

Vormgeving 
Jan Nanne

Druk
Rodi Media, Broek op Langedijk

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 13 mei 2014

Cultuur 
agenda
Informatie voor de Cultuuragenda kunt u 
mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl. 
u kunt de cultuuragenda ook vinden op: 
www.amsterdamwebkrant.nl. De agenda 
wordt samengesteld door Hans Sizoo.
 
MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt, tel 6204415
Alle concerten vinden plaats op zaterdagmiddag 14.00 
tot ca. 15.00 uur. Toegangsprijzen voor de concerten 
vindt u op www.noorderkerkconcerten.nl. 
Za 8 maart 14.00 u: Adèle Vernède, piano, Händel, suite 
nr. 3 en Chopin, Nocturne
Za 15 maart 14.00 u: Stefanie True, sopraan, met Trio 
Luscinia, muziek van Händel, Steffani en Bononcini
Za 22 maart 14.00 u: Camerata RCO, werken van 
Debussy en Mozart
Za 29 maart 14.00 u: Collegium Musicum Amsterdam 
verbindt de Johannes Passie van Orlandus Lassus met 
diens Lagrime di San Pietro
Za 5 april 14.00 u: Nationaal Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten 
Wolde, werken van Brahms en Gustav Holst
Za 12 april 14.00 u: blaasensemble Calefax, werken van 
o.a. Mozart, Rameau en Kevin Volans
Za 19 april 14.00 u: Amsterdams Bach Consort o.l.v. 
Niek Idelenburg, Zapp Mattheus, ‘De Mattheus-Passion 
in één uur’, met Anne-Marieke Evers, alt, Martha Bosch, 
sopraan, en 2 vertellers. Speciaal voor het hele gezin.  
Pianola Museum, Westerstraat 106, tel. 6279624
Wo 5 maart 20.30 u:  
Menno Daams presenteert Alden en Oster 
Vrij 7 maart 20.30 u:  
Juan Tajes & Wim Warman, Tango 2 x 2 
Zo 9 maart 12.00 u: Koffieconcert 
Zo 9 maart 17.00 u: Lincan Romanian Gypsy Band 
zo 16 maart 17.00 u: Duo Precipitato, Julia Achkinazy, 
piano, en Marcel Boulangé, cello
Vrij 21 maart 20.30 u: Film en Pianola: Stille Lente  
Za 22 maart 20.15 u: Claudine Carmen Roma 
Zo 23 maart 12.00 u: Koffieconcert 
Zo 23 maart 17.00 u:  
Juan Tajes presenteert Tango Orkest A’dam 
Zo 30 maart 12.00 u:  
Familievoorstelling Babar het kleine Olifantje 
Zo 30 maart 14.00 u: idem 
Za 5 april 20.15 u: Tae-Young Kim, piano 
Zo 6 april 12.00 u: Kinderconcert
Zo 6 april 17.00 u:  
Juan Tajes presenteert Mabel Gonzalez 
Vrij 11 april 20.15 u: Frederic Voorn, piano 
Zo 12 april 12.00 u: Koffieconcert 
Za 12 april 20.30 u:  
Juan Tajes & Wim Warman, Tango 2 x 2 
Do 17 april 20.30 u:  
Menno Daams presenteert Stefan Bos
Vrij 18 april 20.30 u:  
Barrelhouse Blues & Boogie Woogie
Do 24 april 20.15 u: Maria Prokofieva, piano 
Za 19 april 20.15 u: Film en Pianola, Stille Ambachten
Zo 20 april 17.00 u: Lincan Romanian Gypsy Band
Westerkerk, Westermarkt/Prinsengracht 
Van april t/m oktober worden in de Westerkerk elke 
vrijdag van 13.00 tot 13.45 uur gratis toegankelijke 
lunchorgelconcerten gegeven. 

THEATER
Jeugdtheater De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstr. 1  
Het Perron, Egelantiersstraat 130, tel. 3307035,  
’s middags 14.00 u, ’s avonds 21.00 u.
Do 13 maart 21.00 u: Nico Dijkshoorn  
& Jos Veldhuizen, éénakter
Vrij 14 maart 21.00 u: Jazzy Sketches, jazz & musical
Zo 16 maart 11.30 u: Zondagskinderen, kleinkunst  
met ontbijt
Do 20 maart 21.00 u: Tibor Lukacs, monoloog
Vrij 21 maart 21.00 u: Boys Harmony and Soul,  
swingend repertoire
Za 22 maart 21.00 u: Philip Walkate, cabaret
Zo 6 april 21.00 u: Beatrice van der Poel en  
Marcel de Groot, het betere Nederlandstalige lied
Wo 9 april 21.00 u:  
De Blaffende Honden, poëzie en muziek
Ma 14 april 21.00 u: En Vrac (De Binnenkomer)
Do 17 april 21.00 u: Dubbel, Niki Jacobs & Pieter Jan 
Cramer / Ivo Bernard en Emile Visser, liederen
Do 24 april 21.00 u: Margriet Bolding, cabaret
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, tel. 6257500
Aanvangstijd weekdagen 20.30 u, zondag 16.00 u
Zo 9 maart 16.00 u: Zijlstra, ‘Geen Krimp’, uitverkocht
Zo 16 maart 16.00 u: Eric Vaarzon Morel,  
flamencogitaar
Do 20 maart 20.30 u: Swan Producties, toneel,  
‘Hou je van me’, liefde, lef en leugen
Zo 23 maart 16.00 u:  
Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal
Di 25 maart 21.00 u:  
Helen & Yvonne, ‘De Levende Jukebox’
Wo 26 maart 20.30 u: Theatergroep Flint,  
’n Pikketanissie, Jordaanliederen van Louis Davids
Vrij 28, za 29 maart 20.30 u: I Compani, muziek uit 
Verdi’s opera’s, instrumentaal, vrije interpretaties

Buurtspreekuren
Receptie Claverhuis 
Elandsgracht 70,  
tel 6248353  
ma t/m vrij van 
9.00-22.00 uur
www.ijsterk.nl 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 
Voor informatie, advies en ondersteuning  
buurtactiviteiten, Elandsgracht 70,  
ma t/m vrij 11-17 uur, tel. 7192371. 
info@jordaangoudenreael.nl 
www.jordaangoudenreael.nl

Wijksteunpunt Wonen Centrum
Voor informatie en advies over huren/wonen.  
Woonspreekuur Elandsgracht 70, elke werkdag 
14-16 uur en di 19-20 uur, tel. 6258569.  
centrum@wswonen.nl, www.wswonen.nl

Huurteam Binnenstad 
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten.  
Werkt via afspraak. 
Telefonisch spreekuur 10-11 uur  
tel. 4205835 (behalve woensdag) Elandsgracht 70 
centrum@wswonen.nl, www.wswwonen.nl

Huurdersvereniging Centrum 
tel. 6258569, info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl

Mediation, bemiddeling bij geschillen 
Voor hardnekkige conflicten kunt u zich wenden 
tot Henri Seegers, gediplomeerd mediator. 
Spreekuur maandagavond 19.00-20.00 uur, Cla-
verhuis, Elandsgracht 70. u dient zich vooraf aan 
te melden via sms 06-22517320

Sociaal Loket Centrum 
Voor informatie en advies over welzijn, zorg en 
wonen, taalcursussen, inburgering, ondersteu-
ning mantelzorg, en bij hinder van of zorgen 
over uw buren. 
Telefonisch spreekuur 9-17 uur, tel. 2564800. 
Inloopspreekuur di 13-17 uur, Elandsgracht 70 
Spreekuur in de Stopera, ma, di, wo, vrij  
8.30-15.00 uur, do 13.00-19.00 uur.

Centram 
VoVoor problemen bij relaties, met instanties, 
ouder worden, geld, wonen, zorg en werk. 
Telefonisch spreekuur tel. 5573338,  
ma t/m vrij van 9.00-11.00 uur.

Inloopspreekuur Pluspunt 
Voor advies en ondersteuning bij het orde-
nen van financieen en administratie, aanvraag 
voorzieningen of betalingsachterstanden, elke 
dinsdag 14.00 tot 16.00 uur, Claverhuis, 
Elandsgracht 70 

Gratis juridisch inloopspreekuur
Pontius Advocaten B.V. houdt elke dag van 
14.00-16.00 uur een gratis spreekuur voor onder-
nemers en particulieren. Westerdoksdijk 1,  
tel. 4212145, e-mail: hulp@pontius.nl

Burenhulp Jordaan en Gouden Reael 
Voor hulp bij boodschappen,hond uitlaten, 
dokters-ziekenhuisbezoek, steun bij verhuizing 
naar verzorgingshuis, vriendschappelijk huisbe-
zoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), 
hulp bij computervragen thuis of in het buurt-
huis en wandelen met buurtbewoners die alleen 
niet meer op straat komen.  
Burenhulp (langdurig of tijdelijk), José Kersten, 
Centram, tel. 5573338, jose.kersten@centram.nl 

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. 5573338,  
e-mail: blue@centram.nl, www.centram.nl

BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en buurt-
genoten, tel. 6891859, info@beterburen.nl, 
www.beterburen.nl

 Politie: alarm (spoed) 112
 Politie algemeen: tel. 0900 8844

06-nummers alleen tijdens kantooruren!

Jordaan-Zuid
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685  
en Dayenne Venema, 06-22217004  
jordaanzuid@amsterdam.politie.nl 

Jordaan-Midden
Buurtregisseur Hans Van Lent, 06-53143495 
hans.van.lent@amsterdam.politie.nl 

Jordaan-Noord
Buurtregisseur Tom Onderwater, 06-22914992 
tom.onderwater@amsterdam.politie.nl 

Westelijke grachtengordel
Piet Zwaneveld 
piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, peter.noot@amsterdam.politie.nl

Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade 
jose.andrade@amsterdam.politie.nl

Westelijke Eilanden 
Buurtregisseur Richard Hoogenboom 
06-53346937 
richard.hoogenboom@amsterdam.politie.nl

Westerdokseiland 
Buurtregisseur Petra Goldstein, 06-51809180 
petra.goldstein@amsterdam.politie.nl

Cursus Je Eigen Waarde Voelen. Vier keer wo-avond vanaf 
2-04-2014. Kun je altijd je eigenwaarde voelen? Of raak 
je het kwijt als je kritiek krijgt? En als je jezelf bekritise-
ert? Vergelijk je jezelf vaak met anderen? In deze cursus 
krijg je meer inzicht in hoe jij je gevoel van eigenwaarde 
ondersteunt of ondermijnt en doe je oefeningen om je 
gevoel van eigenwaarde meer te gronden.Via lichaamswerk, 
visualisatie, tekenen en oefeningen vanuit gestalttherapie 
en mindfulness. Begeleid door Marian Peereboom, ervaren 
gestalttherapeute.

Meer informatie, ook voor individuele therapie: www.
gestalttherapiebloemgracht.nl

Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u 
graag indien u zorg nodig heeft! Voor informatie kunt u 
bellen naar 06-22761110, www.maatwerkzorg.nl

Ervaren, betrouwbare WERKSTER heeft ruimte voor een 
nieuw, prettig werkadres maandags 1 keer per 14 dagen. Tel. 
06-33034734

Irene van Diep repareert uw kleding. Desgewenst kom ik de 
kleding halen en bezorgen. Redelijke prijs, opgave vooraf! 
Meer info 020-6651663, irenenvandiep@yahoo.com

THE WORK VAN BYRON KATIE in de Jordaan. Workshops, 
sessies en jaartrainingen door een ervaren, gecertificeerde 
begeleider. Info: Aafke Heuvink, 06-21870535, www.living-
heart.nl 

ZIN IN PIANOLES BIJ U IN DE BUURT ? Of wilt u leren 
notenlezen in tien lessen? Bekijk mijn website: www.
muzieklessenjordaan.nl of bel 020-6234183 (tussen 18 en 
19 uur ) Marij Mulder.

Zingen goed voor lichaam en geest? Ja, maar het is ook 
leuk!  Proefles nemen? Bel 06-40711970 (Jane, Jordaan). 
Klassiek & Populair. Ook voor beginners.

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een 
advertentie plaatsen.  Uw tekst moet uiterlijk 22 april 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, Claverhuis, 
Elandsgracht 70. 

Zoekertjes

Zo 30 maart 14.00 u: Gerard Bouwhuis piano & Heleen 
Hulst altviool, Andriessen & Padding, ‘Mislukte stukken’ 
Zo 6 april 16.00 u: Ntjamrosie m.m.v. Bert Bunschoten 
en Wigbolt Kruijver, soul en pop 
Ma 7 april 20.30 u: Louise Hensen, m.m.v. 
Robert Bosscher, piano, ‘Nina Simone’
Zo 13 april 16.00 u: Het Volk: ‘Herfst in Schoorl’, toneel
Zo 20 april 16.00 u: Fay Lovsky, multi-instrumentaliste 
en popheldin, met gasten
Do 24 april: Bernard Wesseling e.a. Literair Variété

MUSEA e.d.
Bibliotheca Philosophica Hermetica, Bloemstraat 15, 
di t/m vrij 10.00-12:30 en 13:30-17:00 uur
Fotogram, Korte Prinsengracht 33,  
open ma t/m do 11-22 u, vrij en za 11-16.30 uur
Jordaanmuseum, tentoonstelling De Jordaancultuur  
in woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185,  
www.jordaanmuseum.nl
Jordaanweb, Website met o.a. virtuele wandeling  
door de Jordaan. www.jordaanweb.nl 
KunstKerk, Kunstexposities en -projecten,  
Prinseneiland 89, Amsterdam 
Pianola Museum, zie Muziek
Theo Thijssen Museum, 1e Leliedwarsstraat 16,  
do t/m zo 12.00-17.00 uur 
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59,  
di t/m zo 11-17 u, tot 30 maart: Alexandra Navratil
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,  
www.woonbootmuseum.nl

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van woensdag  
t/m zaterdag en de eerste zondag van de maand tussen 
13.00 uur en 18.00 uur. 
Amphora Art, Vinkenstraat 71
Appels Gallery, Brouwersgracht 151,  
tot 25 april: Rene Korten
Atelier Oosterbosch, Vinkenstraat 154 hs,  
vanaf 6 maart: Wilma Mik
Arttra, 2e Boomdwarsstraat 4,  
7 maart – 14 april: Rik Lina, schilderijen
Galerie Bart, Elandsgracht 16,  
7 maart – 5 april: Rob Sweere
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstr 1 
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207a,  
tot 19 april: Thomas Rentmeister, Marianne Vierø
Gallery238, Brouwersgracht 238 
Van Gelder, Planciusstraat 9 B,  
8 maart – 18 april: Ansuya Blom
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189,  
8 maart – 15 april: Meiro Koizumi
Gist, Bloemgracht 82 
Go Gallery, Prinsengracht 64
Ten Haaf Projects, Laurierstraat 248,  
8 maart – 25 april: Mari Stoel, ‘Hic non defectus est’ 
Galerie de Hooffzaak, Haarlemmerdijk 54  
Kahmann Gallery, Lindengracht 35  
Keren de Vreede Art Gallery, Prinsengracht 308  
Kers Gallery, Lindengracht 148
Koch & Bos Gallery, 1e Anjeliersdwarsstraat 36 
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29,  
za/zo Amsterdamse stadsgezichten 
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12,  
tot 12 april: Jiro Kamata 
Van Krimpen, Hazenstraat 20 
Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,  
tot 5 april: Raymond Meeks 
Life – The Gallery Amsterdam, Lauriergracht 96, 
Galerie LWW, 1e Bloemdwarsstraat 5  
Galerie Ron Mandos, Prinsengracht 282,  
tot 29 maart: Hans Wilschut 
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71,  
Willem Bosveld, fotografie
Movie Ink, Palmdwarsstraat 40 
My Own Choice, Bloemgracht 136,  
kunst en kunstnijverheid uit Zuid-Afrika 
Onrust, Planciusstraat 9
Ornis A. Gallery, Hazenstraat 11,  
tot 22 maart: Thomas Mayer 
Galerie Mark Peeters, Laurierstraat 36  
Eduard Planting, 1e Bloemdwarsstraat 2-links 
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34,  
8 maart – 12 april: Nik Christensen 
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80,  
8 maart – 5 april: Celine van den Boom
Stigter Van Doesburg, Elandsstraat 90,  
tot 29 maart: groepstent. 
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57, 8 maart –  
26 april: Heide Hinrichs, installatie Tatiana Macedo
!newTingeling Art Factory, Nieuwe Teertuinen 17,  
elke 2e zondag v/d maand en op afspraak.  
Torch, Lauriergracht 94, tot 12 april: ‘Bucolic Turmoil’
Ververs Gallery, Hazenstraat 54 
Fons Welters, Bloemstraat 140, tot 10 april: groepstent. 
Witteveen V.A.C., Konijnenstraat 16a,  
t/m 28 maart: ‘Nabij’, groepstent. 
Witzenhausen Gallery, Elandsstraat 145,  
tot 29 maart: kunstenaars van de galerie  
WM Gallery, Elandsgracht 35  
Van Zomeren, Hazenstraat 20, tot 22 maart:  
Edith Dekyndt, v.a. 29 maart: Anne de Vries 
Van Zijll Langhout Exposities, Brouwersgracht 161,  
tot 20 april: Boukje Janssen
 
WANDELING
Kunsteilanden Amsterdam, Kunstronde Westelijke 
Eilanden, elke 2de zondag v/d maand, zie: www.kunstei-
landenamsterdam.nl  


