Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Uitgave van
december 2016 / januari-februari
2017
Jordaan&GoudenReael
Dit blad biedt naast buurtinformatie een
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
platform waarop lezers hun visie op actuele zaken
kenbaar kunnen maken. Lees ook onze
webkrant: www.amsterdamwebkrant.nl

jaargang 14, dec 2016 / jan-feb 2017
www.jordaangoudenreael.nl

Gebiedsplan 2017
Wat zijn de beleidsprioriteiten 2017 voor Centrum
West? en wat vinden de bewoners ervan?
Reinout Koperdraat ging op onderzoek. Pagina 5

Dansschool Wladimir
1
“Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen
kunnen dansen. Dat moet niet afhangen van
het inkomen van de ouders.” Pagina 6

Jordaan&GoudenReael
Tentoonstelling foto’s
Amsterdam 1900
door trudy franc

foto Trudy Franc

In het Stadsarchief is sinds 14 oktober een tentoonstelling van oude
foto’s van Amsterdam. De foto’s
geven ons een mooie kijk op de stad
van toen. Er zijn foto’s van de drie
bekende fotografen: Jacob Olie,
Georg Breitner en Bernard Eilers,
maar ook van minder bekende fotografen. Olie, geboren en getogen op
de Zandhoek, fotografeerde vooral
daar en in de Jordaan. Breitner had
lange tijd een atelier op de Lauriergracht en fotografeerde door de hele
stad. Alleen Eilers kwam van buiten,
maar fotografeerde ook wel in de
Jordaan.
Lees verder op pagina 3
Hoelahoepen op de Elandsgracht tijdens het feestje op 27 augustus

Feestverlichting Rozengracht
door de redactie

is speciaal voor de Rozengracht
ontworpen. We zien een gestileerd
rood roosje, dat symbool staat voor
de grachtengordel. In het geel is de
plattegrond van de Jordaan afgebeeld en als een soort aorta loopt de

Sinds 2013, het jaar dat de Grachtengordel en de Jordaan hun 400-jarig
bestaan vierden, heeft de winkeliersvereniging van de Rozengracht
bijzondere feestverlichting. Deze

Alzheimer Trefpunt Amsterdam
Centrum krijgt een vervolg in 2017
Na een succesvolle pilot in 2016
gaat het Alzheimer Trefpunt
Amsterdam Centrum door in 2017.
De werkgroep is op dit moment
druk bezig met nadenken over
thema’s, gastsprekers en het ontwikkelen van een nieuwe flyer.

goudenreael.nl, www.dock.nl,
www.markant.org.
In 2017 verhuist het Trefpunt steeds
na drie bijeenkomsten naar een
andere locatie. Op die manier hopen
we dat het Trefpunt ook een keer bij
u in de buurt is.
De eerste drie bijeenkomsten zijn
in de Noorderspeeltuin, 2e Lindendwarsstraat 10 op wo. 4 jan, wo 1 feb
en wo 1 maart. Inloop vanaf 19.00,
programma 19.30-21.30

Te zijner tijd kunt u voor meer informatie terecht op de websites van de
betrokken organisaties:
www.CentraM.nl, www.jordaan

“Ik ben puur paap, geen hugenoot.
Daar ben ik achter gekomen via
genealogisch onderzoek.
Mijn grootouders, Petrus Le Blanc
en Alida Tit, woonden in de Willemsstraat. Vanaf 1913 op nummer 86
in de Lange Sieuwerts Gang. Opa
overleed in 1920 en een jaar later is
opoe met zeven kinderen verhuisd
naar de Wijde Gang, waar zij tot
1926 op drie verschillende adressen
woonden. Petrus Le Blanc werkte als
meestertimmerman/ meubelmaker
aan de Gouden Koets bij de Fa. Spijker. Ik heb zijn zaag geërfd.”
Meer op pagina 8

foto mark kohn

Mark Kohn maakt
fotoserie voor
Jordaanmuseum

Rozengracht in het rood daar dwars
doorheen.
Wij hebben geprobeerd te achterhalen
wie het logo heeft ontworpen en de
verlichting heeft gemaakt maar dit is
niet gelukt.

21 december 16.30-19.30 uur

Kerstreis door
de Jordaan

De Noorderkerk organiseert samen
met mensen uit de buurt voor de 7e
keer de kerstreis in de Jordaan. Dit
jaar is het een leuke GPS-speurtocht voor kinderen en hun ouders,
langs kerstfiguren op zoek naar het
kindje Jezus.

Om half vijf staan er in de kerk staan
om grote tafels klaar voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd om
een lampion te knutselen. Om 17.00
start de wandeling met een eerste
toneelscene in de kerk. Daarna gaan
teams de Jordaan in om aan de hand
van GPS-punten op zoek te gaan
naar het koningskind. Halverwege
de tocht is er voor de kinderen in
de Tichelkerk, Lijnbaansgracht,
chocomelk en wat lekkers. En café
de Blauwe Pan aan de Westerstraat
wordt die avond voor heel even:
‘Herberg de Blauwe Pan’. Om 18.15
komen kinderen en ouders terug van
de kerstreis. Ter afsluiting is er nog
een buffet in de kerk.

Het bestuurlijk stelsel van de
gemeente Amsterdam is volop in
beweging. Goed georganiseerde
bewoners is juist nu van groot
belang. Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael werkt aan een
sterke onafhankelijke bewonersorganisatie die op de toekomst
is voorbereid.
Zie pagina 9

Nieuwe website
Vrienden van
Amsterdamse
Gevelstenen
Rondom het moment van verschijnen van deze krant heeft de
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG) een
nieuwe website.
Aan de site is ruim een jaar
gewerkt en deze biedt in tekst en
beeld informatie over meer dan
1000 gevelstenen aan de Amsterdamse openbare weg.
www.gevelstenenvanamsterdam.nl
Onno Boers en Frank Lucas van de
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen verzorgen de
rubriek Gevelstenen in deze krant.
Zij werden geïnterviewd door Anke
Manschot, zie pagina 4.

Voor peuters is er van 16.30- 17.30
uur een apart programma.

Jaap Le Blanc, geboren 11 febr. 1947

Noorderkerk, Noordermarkt 44,
toegang gratis. Wel graag aanmelden: kinderwerk@noorderkerk.org,
www.noorderkerk.org

De medewerkers en besturen van
DOCK, CentraM en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
samenwerkend in de Westelijke Binnenstad,
wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe.

Jubileumconcert in de Tichelkerk
Kamerkoor Oktoich, gespecialiseerd
in Russisch-Orthodoxe gezangen,
viert dit seizoen haar 20-jarig
jubileum. Ter ere van dit jubileum
geeft het koor op zo. 18 dec. om 13.30
in de Tichelkerk (Russisch-Orthodoxe-Kerk) een concert. Het koor

Gezocht:
bestuursleden
met passie
voor de buurt

brengt 18e-eeuwse polyfonie tot
hedendaagse componisten als Pärt,
Schnittke, Moody.
Lijnbaansgracht 47, 1015 gr
Amsterdam. Vrijwillige bijdrage.
Meer informatie: www.oktoich.nl

Zie pag. 2

Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 13 januari van 16.30 tot 18.30 uur
in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Zo was het op de Elandsgracht 15 de
glasblazerij Hart & Co. die kerstboomversiering maakte. Uit krantenartikelen maken wij op dat deze
firma in 1949 door een grote brand
werd getroffen waarbij een van de
medewerkers aan de achterkant van
het pand van de tweede etage op een
lager gelegen plat is gesprongen. De
firma Hart had ook een vestiging op
het adres Palembangstraat 1. Van
de productie weten wij echter niets.

Onze vraag is: hoe zag deze versiering eruit, wat heeft die firma precies gemaakt? Als iemand hier nog
iets over kan vertellen of materiaal
van in bezit heeft, zouden wij daar
graag foto’s van krijgen. Bestaat er
reclame- of verpakkingsmateriaal?
ook hier hebben wij belangstelling
voor.
De Fabriek van Massa-artikelen
(Wijnberg) in de Gieterstraat heeft
naast vele andere artikelen in de

Van Volksmuziek tot Klassiek,
van Afrikaans tot Russisch…

Het gaat in de eerste plaats om
het plezier van het samen zingen.
belangstellenden kunnen een avond
komen meezingen om te zien of
het bevalt. Daarvoor kunnen ze
contact opnemen met Herbert. Op
dit moment is er vooral behoefte aan
mannen; tenoren en bassen.
www.herbertdejonge.nl

Het Rootskoor
Iedere dinsdagavond wordt er vanaf
20.15 door het Rootskoor gezongen
in de Amsterdamse Jordaan in de
Palm (Palmstraat 34). ROOTS is een
enthousiast a capella wereldmuziekkoor.
In het koor zingen 35 mensen, onder
leiding van Herbert de Jonge. De
gemiddelde leeftijd is 45+, maar
leeftijd is eigenlijk niet belangrijk.

Lametta van de Fabriek
van Massa-artikelen

Optredens:
zondag 18 dec., 15.30 in
Verzorgingshuis De Rietvinck
Vrijdagavond 23 december in de Hortus ihkv Amsterdam Light Festival

Goede resultaten bij een hernia

Nieuwe, succesvolle behaNdeliNg bij herNiaklachteN
Heeft u last van een hernia, stenose, ischias,
uitstralende pijn of degeneratie van de
tussenwervelschijven? Spinale Decompressie
Therapie is een hulpmiddel die wij gebruiken
bij het corrigeren van Structurele Disfuncties.
Deze therapie heeft al veel goede resultaten
opgeleverd, ook bij patiënten die al tevergeefs
andere behandelingen hebben ondergaan.
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de
‘decompressietafel’, dit is een behandeltafel die
door middel van druk verlichting (decompressie)

weer ruimte geeft aan de tussenwervelschijven.
Deze hebben op dat moment de mogelijkheid om
te herstellen en verstevigen. Hierdoor vermindert
of verdwijnt de druk op de zenuw, waardoor de
klachten afnemen.
Wilt u meer duidelijkheid over uw rugklachten?
Maak dan afspraak op onze website voor een
persoonlijk gesprek. U heeft hiervoor geen
doorverwijzing nodig en wordt (gedeeltelijk)
vergoed vanuit u aanvullende zorgverzekering.
Neem bij dit gesprek wel uw MRI of röntgen mee.

www.thrivechiropractic.nl • prinsengracht 175, amsterdam • 020 845 4934

Familieleden, die we het hele jaar
nauwelijks zien, klampen zich nu
bijna verbeten vast aan oude tradities van ‘zo was het en zo moet het
blijven’. Pijnlijkheden worden met
de mantel der liefde bedekt en tegen
de tijd dat de rijkelijk geschonken
wijn de tongen heeft gescherpt is de
avond gelukkig al bijna voorbij.
De mailbox loopt over van aanbiedingen voor nóg meer feestkleding,
nóg meer blingbling, nóg meer chique geuren, want het winkelmandje
moet gevuld.
Voor één keer zou je je willen hullen
in al die luxe, in de illusie dat daarmee warmte is te halen.

Anneke’s korte verhaaltje

Anneke Koehof is in 1943 in
Amsterdam geboren. Vroeger
speelde ze toneel en danste ze.
Nu schrijft ze het liefst korte en
zeer korte verhalen.
www.annekekoehof.blogspot.com

‘Meedenken en meepraten
is meedoen’
Onder het motto Meedenken en meepraten is meedoen vond
maandagavond 21 november jl. in de Roode Bioscoop op het
Haarlemmerplein een debat plaats over onze wijkkrant Jordaan
& Gouden Reael. “Een goede wijkkrant is een zegen voor de lokale
overheid.” Met dit citaat uit het verslag van het wijkkrantdebat
dat vorig jaar in theater Het Perron plaatsvond, opende debatleider
Chris Keulemans het wijkkrantdebat in de Roode Bioscoop.

De dagen worden korter, de feestverlichting in de natgeregende straten
wordt als ontelbare diamanten in de
plassen gereflecteerd. De verlichte
vensters van de grachtenpanden
deinen in het donkere water.
Binnen branden de kaarsjes en in de
oven staat een stamppot te geuren.
Irritaties worden vergeten, de wereld staat even stil
Binnenkort is het Kerstmis, dan zoeken we geborgenheid bij elkaar.
Ik wens de lezers ontspannen feestdagen en een gelukkig 2017!
anneke koehof ©

Voor elkaar
in de Buurt�

voorelkaarindebuurt.eu

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

CentraM biedt ondersteuning bij:
• omgaan met geld en schulden
• zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis
blijven wonen
• problemen in relaties en een veilig thuis
CentraM ondersteunt en verbindt bewoners
en geeft informatie & advies. U kunt er zonder
verwijzing terecht en is kosteloos.

Contact:

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

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

door karel de greef
Ruim twintig buurtgenoten hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging
van Wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael om mee te praten over de
koers van onze wijkkrant. Het debat
werd geleid door Chris Keulemans,
journalist en onder meer voormalig
directeur van debatcentrum De
Balie en de Tolhuistuin.
Het debat begon met een discussie over een aantal – merendeels
fictieve – krantenkoppen. Door het
opsteken van een groene of rode
stemkaart konden de aanwezigen
aangeven of zij de betreffende kop
een geschikt onderwerp voor de
wijkkrant vonden.

In de glossy’s staan foto’s van vrolijke families die, modieus gekleed,
aan rijk gedekte tafels de schijn
ophouden dat overdadig en duur
‘geluk’ betekent.
Het allerergst vind ik de tijdschriften.
Op het laatste nippertje komen ze
met wel honderd Sint en Kerst cadeautjes om zelf te maken. Tja, als je
dan zoals ik twee linkerhanden hebt,
dan red je dat niet meer...

Voor meer informatie en adresgegevens verwijzen wij u naar:

www.centram.nl

Help Alzheimer overwinnen.
Helphoeft
Alzheimer
overwinnen.
Dan
niemand
Dan
hoeft
niemand
zichzelf
te verliezen.
zichzelf te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Sinds 1994 verhuur en reparatie-service
Wij onderhouden/repareren elke fiets
Bandenreparaties binnen 24 uur klaar
Onderdelen • VIRO sloten • Accessoires
7 dagen per week 9.00-18.00 u
Bloemgracht 68 • 020 626 37 21
www.bikecity.nl • info@bikecity.nl

Over een aantal krantenkoppen
was de zaal eensgezind. ‘Haringkar
Haarlemmerplein verdwijnt’, ‘Iepen
moeten blijven op Realengracht’,
‘Betonrot in Westerdokwooncomplex’, ’Nieuwe speeltuin op de
Elandsgracht’, ‘Senioren kraken
kantoorpand’. Dit zijn bij uitstek
onderwerpen die in onze wijkkrant
thuishoren.
Maar geldt dat ook voor ‘Protest
tegen klokgelui Westerkerk’? De
meningen waren verdeeld. “Een
herhaling van zetten”, aldus een
van de aanwezigen. “Er is al zo vaak
geschreven over de klokken van
de Westertoren. Als mensen daar
last van hebben, moeten ze maar

column ilja gort

Heldhaftig,
Vastberaden,
Barmhartig
en Pissig
De aanloop naar Sinterklaas begon
hartverwarmend.
De ganse buurt was uitgelopen,
drommen opgewonden kindertjes
staarden omhoog naar een groepje
als Zwarte Piet verklede bergbeklimmers die hoog boven hun hoofd
over de schoorstenen duikelden en
vervolgens aan touwen langs de
gevels omlaag zouden zeilen. Het
pierement op de hoek tsjingboemde
sinterklaasliedjes, pepernoten en
snoep vlogen je om de oren. Iedereen
blij, zou je denken.
“Can they really do this to black
people?” fluisterde een druk fotograferende Amerikaanse toeriste naast
mij geschokt.
Zoiets zet je aan het denken.
Het leeuwendeel van mijn leven
heb ik geleefd in schaars bewoonde
gebieden. Slechts omgeven door
wouden en wijngaarden was het
geen grote uitdaging mezelf te zien
als een tolerante Hetero Universalis.
Maar sinds ik met enige regelmaat
in de grotemensenstad bivakkeer,

niet in de Jordaan komen wonen.”
Debatleider Keulemans vroeg zich
af of het feit dat een onderwerp al
vaker is langsgekomen een reden
mag zijn om er geen aandacht aan
te besteden. “Er zijn altijd mensen
die dat verhaal niet eerder hebben
gelezen. Maar belangrijker nog is dat
in de loop der jaren ook de context
van een onderwerp kan veranderen.
Want als er nu een artikel over klokken van de Westertoren verschijnt,
dan zal daarin ongetwijfeld ook de
mogelijke overlast van de moskee
aan de Rozengracht aan de orde
komen.”
Ook onderwerpen die op het eerste
gezicht niet in de wijkkrant thuis
lijken te horen, kunnen bij nader
inzien toch geschikt zijn. Dat bleek
tijdens de discussie over de kop
‘Astrid Holleeder zwijgt niet meer’.
Hoewel de meeste aanwezigen dit
geen onderwerp voor de wijkkrant
vonden, merkte Keulemans op dat
de familie Holleeder uit de Jordaan
komt. “Misschien ontdekken we na
lezing van Astrids boek wel dat dit
een belangrijk gegeven is dat andere
kranten niet hebben opgepikt. Je
zou dan als wijkkrant een eigen
invalshoek kunnen bedenken.”
De fictieve krantenkop ‘Rugstreeppad rukt op in de Jordaan’ riep
aanvankelijk alleen maar vragen op
en leek daardoor niet relevant voor
de wijkkrant. Dat werd anders toen
merk ik dat er een duivel in mij huist.
Onder een winters zaterdagzonnetje
een loopje over de Lindenmarkt, een
op-en-neertje over de Noordermarkt,
rommelen tussen beduimelde elpees,
een nieuwe pet net niet kopen, verse
paddenstoelen, oesters en geitenkaas wél kopen, even talmen bij
de immer-vrolijke zanger met zijn
draaiorgeltje en gniffelen om de
toeristen die bij café Winkel in de rij
staan omdat die in de Tripadvisor
staat, dat trek ik allemaal prima.
Maar baardige bakfietsvaders die
zich met een drielingkinderwagen
scheenbeenbumpend door de menigte biggen, of een vroeg bejaarde
penis die aan de groentekraam met
zijn telefoon op de speaker luidkeels
verslag doet aan een anonieme
belgenoot onderwijl met gebiedende
gebaren de groenteboer zijn wensen
dirigerend, of rugzakdragende lomperiken die je zonder om te kijken
de rug toe draaien en je daarbij met
hun zak een dubbele kaakfractuur
slaan, dat is andere koek. Niettemin
tracht ik dit alles te aanschouwen
met de niet van mijn smoel te beitelen glimlach van de filosoof. Dat
lukt, zij het soms met moeite. Maar
er is meer.
Ik blijk namelijk ook een besmettelijke vorm van toeristitis onder
de leden te hebben: als ik mensen
passeer en ik hoor géén Amerikaans
geknauw, noch de aalscholverachtige purgeerklanken van Russen of
andere Oostblokkers, maar gewoon
lekker plat Amsterdams, dan maakt
mijn hart een klein vreugdesprongetje.
Dat zijn gevaarlijke symptomen en
ik hou ze dan ook angstvallig voor
me. Een enkele keer licht ik wel ‘ns
een tipje van mijn duistere sluier op,
en vaak blijk ik niet de enige te zijn
met deze aandoening. Een zwarte

Alle aanwezigen stemmen groen en vinden dat het bericht over de haringkar die verdwijnt in de wijkkrant hoort

een van de aanwezigen vertelde dat
de rugstreeppad een beschermde
diersoort is. Ook al zou er maar
één rugstreeppad in de Jordaan
worden aangetroffen, dan nog zou
dit tot gevolg kunnen hebben dat
alle bouwplannen moeten worden
stopgezet. En daarmee is het wel
degelijk een onderwerp voor de wijkkrant, mogelijk met een andere kop:
‘Bouw nieuwe woningen stopgezet
vanwege oprukkende rugstreeppad’.
Naar aanleiding van de fictieve
krantenkop ‘Gouden Reael stiefkindje in gemeenteraad’ merkte
debatleider Keulemans op dat een
van de conclusies van het vorige
wijkkrantdebat was dat de wijkkrant
de lokale politiek beter zou moeten
volgen. Hij had daar echter nog
niets van gemerkt. Hoofdredacteur
Suzanne Hakkenberg moest hem
gelijk geven. Het had te maken met
een gebrek aan mankracht. De krant
wordt nu eenmaal door vrijwilligers
gemaakt. Een buurtbewoner haakte
daar op in. Vorig jaar had hij ook al
band is dan snel geschapen, maar
een discussie over de Disneyficatie
van Amsterdam stokt doorgaans bij
de bekende tegengestelde belangen:
de ondernemer in de greep van
de geldwolf, die zoveel mogelijk
wandelende portemonnees tot op
de bilnaad wil leegschudden, versus
de buurtbewoner die zich thuis wil
voelen in zijn buurt.
Een onwrikbare patstelling, zeker
in een stad die is gegrondvest op
nietsontziend koopmanschap. Maar
over één ding is iedereen het eens:
Rolkoffertjes.
Iedere mopperkont begint als eerste
over die rolkoffertjes. Het kan
erger, zou je zeggen: winkeliers die
schreeuwerige, veel te grote, reclameborden buitenzetten, potsierlijke
groepen buitenlanders die getooid
met valhelm en lichtgevend hesje
per segway op wildsafari gaan door
de Jordaan. Om over bierfietsen nog
maar te zwijgen. Dus hoe erg zijn
rolkoffertjes nou helemaal? En wat
voor kwaad doet Airbnb?
Welnu, veel en intens kwaad. Het
frequent verhuren van je huis aan
wildvreemden slaat een krater in het
gemeenschapsgevoel van een straat.
Daarom heeft iedereen de pest aan
die kutkoffertjes; het zijn de oorlogstrommels van een verscheurde buurt.

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

gesuggereerd om een beroep te doen
op stagiaires van de School voor de
Journalistiek. Was dat gebeurd? Of
is een wijkkrant die maar eens per
twee maanden verschijnt niet interessant voor stagiaires? Hakkenberg
zou het uitzoeken.
Daarop werd het advertentiebeleid
van de wijkkrant ter discussie gesteld. Niemand bleek een probleem
te hebben met een advertentie voor
een discussieavond over de bijbel.
Dat lag anders voor een (fictieve)
advertentie van AirBnB, een organisatie die voor de nodige overlast
in de buurt zorgt. Kunnen zij wel
in de wijkkrant adverteren? Een
advertentie levert geld op en dat kan
de wijkkrant goed gebruiken. Het
merendeel van de aanwezigen vond
uiteindelijk dat deze advertentie
wel degelijk kon worden geplaatst,
zolang dit kritische verhalen over
AirBnB maar niet in de weg stond.
Wat verwachten buurtbewoners
eigenlijk van de wijkkrant? Deze
vraag werd ingeleid met een door
Suzanne Hakkenberg geproduceerde
en met haar telefoon opgenomen
film waarin diezelfde vraag door een

aantal bekende en minder bekende
buurtbewoners werd beantwoord.
Daarna was het woord aan de zaal.
Milieubewustzijn, plaatselijke
politiek en geluidsoverlast werden
genoemd als onderwerpen waar de
wijkkrant meer aandacht aan zou
moeten besteden. Sommigen vonden
dat de krant wel wat avontuurlijker
en rebelser mocht worden. Een in
de zaal aanwezige dertiger vond
dat de wijkkrant zich meer op haar
leeftijdsgroep en jonger moest richten. Ook waren er suggesties voor
nieuwe rubrieken, zoals ‘De Jordanees van de maand’ en ‘De avonturen van onze wijkagent’. En tenslotte
stelde een aantal aanwezigen een
koerswijziging voor. De redactie
zou niet alleen moeten berichten
over buurtinitiatieven, maar zelf het
nieuws moeten sturen en onderwerpen op de agenda zetten.
Toen debatleider Keulemans tegen
half elf de bijeenkomst afsloot, keek
hij alvast vooruit naar het wijkkrantdebat van volgend jaar. “Dan moeten
we maar kijken wat er met alle
plannen en intenties van vanavond
is gedaan.”

foto Marjolijn van Leeuwen

Een aantal jaren geleden het was onder de verzamelaars van oude
kerstboomversiering nog niet bekend dat ook Nederland een rol
heeft gespeeld in de vervaardiging van glazen kerstboomversiering.
Onderzoek heeft ons geleerd dat het hier voornamelijk gaat over
de periode 1945 – 1957. In deze periode hebben een twaalftal sierglasblazerijen kortere of langere tijd als bijproduct kerstballen en/
of paddenstoelen, vogeltjes en pieken vervaardigd. Twee van deze
bedrijven waren gehuisvest in de Jordaan.

Decemberblues

Voor mij begint december al rond
half november.
Ja ik weet het, het is een ziekte, die
bij mij zijn oorsprong vindt in mijn
jeugd.
De spanning van ‘gelijk met Sint’
jarig en het feest zelf, kon ik als kind
al niet aan.
Wanneer een aantal verjaardagen
binnen het gezin en in de familiekring dan ook nog eens in die feestmaand vallen, ligt daar de ideale
bedding voor de ‘Decemberblues’.
Feestelijkheden en feestdagen buitelen over elkaar.

3

december 2016 / januari-februari 2017

foto Marjolijn van Leeuwen

Vervaardiging van kerstboomversiering in de Jordaan

periode 1935-1961 lametta kerstboomslingers en andere versieringen van lametta gemaakt. Over deze
productie willen wij ook graag meer
weten.
Heeft u gegevens over het materiaal dat deze twee firma’s of andere
glasblazerijen of fabrieken die in
Amsterdam of elders in Nederland kerstboomversiering hebben
gemaakt, dan kunt contact met ons
opnemen. Bij voorbaat dank. Berry
Goldenbeld en Susan Witte,
susan.witte@hetnet.nl of 070 415
7185. Meer belangstelling voor oude
kerstversiering? Van 14 december
2016 t/m 14 januari 2017 is een deel
van onze verzamelingen te bewonderen in Museum Swaensteyn in
Voorburg.

foto anneke koehof

ingezonden

Jordaan&GoudenReael
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foto Caroline d’Hollosy

Jordaan&GoudenReael

Teamleider Wijkcentrum Martin Spee (links) en debatleider Chris Keulemans
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Tentoonstelling foto’s Amsterdam 1900
Aan het einde van de negentiende
eeuw was de fotografie al vrij ver
ontwikkeld. Zeker toen de draagbare
camera met kant-en-klare negatieven, die ook nog eens lichtgevoeliger
waren dan de glasnegatieven, was
uitgevonden, werd het voor meer
mensen mogelijk een camera te
gebruiken. De middenklasse kreeg
meer vrije tijd en mensen gingen
met hun camera op pad. Het dagelijks leven, op straat en binnenshuis
werd steeds vaker vastgelegd. Olie,
Breitner en Eilers fotografeerden de
prachtigste straattaferelen. Van hen
is soms onbekend werk uit particuliere collecties te zien.
Veel foto’s zijn van minder bekende
en soms zelfs onbekende fotografen.
Zo is van de prachtige foto op het
affiche niet bekend wie de maker
is. Fraai is hij wel, die man op die
dukdalf tegenover het Scheepvaart-

huis in aanbouw. Rond 1900 werd er
volop gebouwd in de stad. Dat is op
deze tentoonstelling goed te zien.
De bezoeker krijgt enig inzicht in de
techniek van fotograferen. Ook de
eerste kleurenfoto’s, autochromes,
worden tentoongesteld. Het is opvallend dat er, hoewel er natuurlijk veel
veranderd is, eigenlijk ook erg veel
hetzelfde is gebleven in de stad. Al
dan niet met een audiotour is het
een ware tocht van ver- of herkenning van de stad van ruim 100 jaar
geleden. Wie de tentoonstelling
bezoekt, zal net als alle andere bezoekers vooral veel zoeken en wijzen
naar punten van herkenning
De tentoonstelling is nog te
bezoeken tot 5 februari 2017,
di t/m vrij 10.00-17.00, za en zo:
12.00-17.00. Stadsarchief
Amsterdam, Vijzelstraat 32

Foto van een foto uit de collectie van het Theo Thijssenmuseum

Theo Thijssen Museum
In de Jordaan is een aantal kleine musea gevestigd. Karel de Greef
bezocht al eerder het Pianolamuseum en Electric Ladyland.
Dit keer ging hij namens de wijkkrant Jordaan & Gouden Reael op
bezoek bij het Theo Thijssen Museum.
door karel de greef
Theo Thijssen (1879-1943) was een
Amsterdamse onderwijzer, vakbondsman, politicus en schrijver.
Zijn bekendste boek is Kees de jongen, een roman over een Jordanese
schooljongen, over zijn eerste liefde
Rosa en over de zwembadpas, een
bijzondere manier van lopen. Dit
boek is verfilmd, er is een toneelstuk, een rockopera, een luisterboek en een beeldroman. En naast
een Theo Thijssen School heeft de
Jordaan sinds 1995 ook een Theo
Thijssen Museum.
Het museum is gevestigd in het
geboortehuis van Thijssen aan
de Eerste Leliedwarsstraat. Het
oorspronkelijke pand werd begin
jaren negentig gesloopt, maar na een
handtekeningenactie en met steun
van voormalig PvdA-wethouder Jan
Schaefer werd het in de oorspronkelijke staat herbouwd.
Het museum geeft een overzicht

van het leven van Theo Thijssen aan
de hand van manuscripten, foto’s,
tekeningen, beeld- en geluidsmateriaal en persoonlijke bezittingen.
Naast de vaste collectie is er een
jaarlijks wisselende tentoonstelling
met een speciaal thema. Tot eind
december loopt de tentoonstelling
over de vrouwen die een belangrijke
rol speelden in zijn leven, daarna
wordt het thema ‘Amsterdam-Oost’.
De nieuwe expositie besteedt onder
meer aandacht aan de woningen
van Thijssen, zijn – deels bekende
– buurtgenoten, wandelingen door
Oost en over wat hij schreef over
deze buurt. Want hoewel hij opgroeide in de Jordaan en Oud-West,
verhuisde hij later naar Oost. Vanaf
1902 was hij onderwijzer in de Oosterparkbuurt en hij werd begraven
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
De wisselende tentoonstellingen
worden gewoonlijk feestelijk
geopend met een drankje en een

toespraak. Of dat deze keer ook zal
gebeuren is nog onduidelijk. “Vanwege het plotselinge overlijden van
onze directeur Cees Hageman (zie
kadertekst) staat ons hoofd er nog
niet naar”, zegt Bernard Kruithof,
voorzitter van de Stichting Theo Thijssen. “Toch hopen wij weer op veel
belangstellenden bij de opening op
zaterdag 7 januari a.s. om 16:00 uur”.
Omdat het museum geen structurele subsidie ontvangt, bestaan de
inkomsten voornamelijk uit entreegelden en donaties. Iedereen werkt
op vrijwillige basis. Aafke Gorter is
een van de in totaal dertig vrijwilligers. Kan zij de overweldigende
belangstelling voor Theo Thijssen
verklaren? “Thijssen had baanbrekende ideeën over het onderwijs.
Bovendien was Kees de jongen voor
veel mensen een belangrijk boek”.
Volgens Aafke was ook tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk zodanig
onder de indruk van Kees de jongen
dat hij zijn zoon vernoemde naar de
hoofdpersoon.
Het museum heeft vierhonderd
donateurs en tal van prominente
supporters die zich belangeloos
inzetten, zoals oud-burgemeester
Job Cohen die onder meer een
luisterboek van Thijssen insprak.
Ook Rik Thijssen, kleindochter van
Theo Thijssen, is aan het museum
verbonden. Zij vindt op haar zolder
nog steeds spullen die het museum
kan gebruiken. Zo bevat de collectie
een door haar grootmoeder gebruikt
vergiet.
Volgens Aafje Gorter zijn de bezoekers van het museum erg divers.
“Leesclubs, huisvrouwen die een
dagje Amsterdam doen, schoolklassen en incidenteel een verdwaalde
toerist. Omdat alle informatie in het
Nederlands is, staan zij meestal snel
weer buiten. Zo nu en dan komen er
ook buurtbewoners binnen. Maar
dat mogen er best wel meer worden.”
Informatie
Eerste Leliedwarsstraat 16,
1015 ta Amsterdam, 020 42 07 119.
Openingstijden do t/m zo van 12.00
tot 17.00. Van 23 dec 2016 t/m 6
jan. 2017 is het museum gesloten.
Toegang: volwassen € 3,00,
kinderen € 2,00.
www.theothijssenmuseum.nl

Frits Wardenaar

1954-2016

Frits werkte in de zeventiger,
tachtiger en negentiger jaren in
verschillende functies bij Wijkopbouworgaan De Gouden Reael in de
Haarlemmerbuurt en op de Westelijke Eilanden.
Het waren roerige tijden. Stadsvernieuwing, nieuwbouwplannen,
krakers en buurtcomités, bestuursvergaderingen en buurtgroepenoverleggen, dove ambtenaren en
querulanten. Het wijkcentrum
beschikte over een paar parttime
medewerkers, een kantoortje, een
telefoon en een stencilmachine.
En heel veel vrijwilligers, alleen
noemde niemand die toen zo, dat
waren buurtbewoners.
De stencilmachine werd door Frits
bediend. Ook maakte hij in die

door reinout koperdraat
Uit een door stadsdeel Centrum opgezette online-buurtenquete bleek
als urgentst ervaren problemen (top3): 1. Drukte en toerisme;
2. Fietsoverlast; 3. Auto-overlast.
Op al deze terreinen stelt de gemeente talloze activiteiten en maatregelen voor - die echter niet gericht
genoeg en ook in een veel te slordige
beleidssamenhang uitmunten. Aldus
de meeste reacties.
Dit Gebiedsplan 2017 kwam voort
uit input van bewoners, ondernemers, winkelstraatmanagers, zorgen welzijnsinstellingen, een berg
buurtinformatie dat het gebiedsteam nauwgezet inventariseerde.
De voorgestelde activiteiten en
maatregelen baseert de gemeente
tevens op informatie via een online
buurtenquête en uit gesprekken en
bijeenkomsten met bewoners en
ondernemers – onder andere tijdens
de Week van het Gebied. De reacties
op de concept-gebiedsplannen 2017
werden zoveel mogelijk verwerkt in
de gebiedsplannen. Op 20 december worden de definitieve versies
vastgesteld.
Tientallen insprekers becommentarieerden de concept-Gebiedsplannen
onlangs bij het stadsbestuur in de
Stopera (29 november j.l.). De Rooszaal zat stampvol, de betrokkenheid
bleek groot. Niet verbazingwekkend
was de onvrede rond de steeds drukkere binnenstad en toenemende
straatvervuiling. Vele bewoners en
ondernemers wensten veel strakkere politiehandhaving op overlast.
Illegale hotels (melden op tel. 14020)
en de wildgroei van AirB&B zijn

De VVAG, opgericht in 1991, heeft in
samenspraak met VVE-eigenaren
en woningcorporaties al diverse
gevelstenen laten restaureren en
in de oorspronkelijke vaak vrolijke
tinten laten schilderen. “Het leuke
van gevelstenen is dat ze helemaal
passen bij de beeldcultuur van nu,”
zegt Lucas.
www.gevelstenenvanamsterdam.nl
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Lidmaatschap €18 per jaar.
dagen eigenhandig en eigenwijs De
Wijkkrant Gouden Reael. Schrijven, typen, plakken, knippen. Zijn
grafische kwaliteiten kwamen ook
van pas bij het maken (ongetwijfeld
in zijn vrije tijd) van het beroemde
oranje “Geen woning, geen kroning”
affiche voor de activiteiten van 30
april 1980, iets wat posthuum vermeld mag worden.
Conflicten met wijkcentrumbestuur
zorgden er meerdere malen voor dat
hij vrijwillig ontslag nam. Evenzovele keren kwam hij terug. Hij hield
van de buurt. Hij was medeorganisator van de Pleinfestivals op het
toen nog lege en bestemmingloze
Haarlemmerplein, maakte Buurtradio voor Radio Stad en was, naast
Jan Witte, zanger en liedjesschrijver
van de Bickers Buurt Band.
Eind jaren negentig begon hij een
aannemersbedrijf, samen met zijn
vrouw Ineke Gossink. Zijn gezondheid werd er de laatste jaren niet
beter op maar hij liet zich nog regelmatig zien op het terras van café ’t
Blaauwhooft op het Bickerseiland.
Daar vandaan is hij op donderdag
17 november over de Amstel naar
Zorgvlied gevaren.

veel bewoners een doorn in het oog,
evenals de “ijs- en wafelepidemie”
(“witwaszaakjes”), “uitdijende
terrassen” en de CO2-uitstoot door
autoverkeer en “scootergesjees”.
“Op Haarlemmerstraat en –dijk
wordt midden in de nacht hard geschreeuwd en kinderen lijken nooit
naar bed te gaan.”
Zoals de gemeente al eerder aankondigde: er komen meer vaste
handhavers per gebied, zodat betere
afstemming met direct betrokkenen
mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de
organisatie van de reiniging.
Wethouder Rengelink gaf toe dat
“ons stadsbestuur beter had kunnen
uitleggen wat we gaan doen of niet
doen, en niet alleen wat we graag
willen.” Duidelijker beleidskeuzes
achtte hij hard nodig.
Hilariteit ontstond rond een
inspreker die serieus een eet- en
drinkverbod op straat bepleitte,
over een omvergereden lantaarnpaal
(Prinsengracht bij Pipe Museum)
die uiteindelijk geheel in de gracht
verdween, en over een probleem van
gele vuilniszakken. Voorzitter Boudewijn Oranje suggereerde serieus
deze wellicht rood te maken. Maar
ging het daar om? Vermoeidheid aan
het einde van een lange vergadering
treft ook de hoogsten.
“Die gele zakken worden niet
opgehaald!” Het stadsbestuur
concludeerde desondanks dat een
“samenhangende bestuursvisie nog
ontbreekt” en dat “de politiek vol
aan de bak moet!“
Samen met alle betrokkenen ter
plekke – om “onze stad te heroveren”, aldus een raadslid.

dick van der heijden
Een afvalhoop bij de brug Singel/Heisteeg

Cees Hageman
Op 3 november jl. is Cees Hageman
(62), sinds 2012 directeur van het
Theo Thijssen Museum, plotseling
overleden aan de gevolgen van een
longembolie. De medewerkers van
het museum hebben met ontzetting
gereageerd en kunnen zijn plotselinge overlijden nog nauwelijks
bevatten.

Voor elkaar in de Buurt

Cees was een actieve burger.
Naast zijn advieswerk op het gebied
van onderwijs en cultuur had hij
tal van onbetaalde nevenfuncties.
Instellingen maakten graag gebruik
van zijn ervaring als oud-onderwijzer in de Kinkerbuurt en educatief
adviseur van museale projecten.
Cees werd – net zoals Theo Thijssen Cees Hageman op de Lindengracht
bij het beeld (niet op de foto) van
– begraven op de Nieuwe OosterTheo Thijssen
begraafplaats.

foto Peter Eijking

Het Gebiedsplan voor Centrum West (concept) stelde prioriteiten
vast rond de leefbaarheid, een goede relatie tussen wonen, werken
en recreatie, de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid en de
sociale samenhang (buurtparticipatie, ondersteuning ouderen e.a.).

Voor elkaar in de Buurt is een
digitale plek waar bewoners van
de Jordaan en de Gouden Reael bij
elkaar komen voor vraag en aanbod.
“We benne op de wereld om mekaar
te hellepe niet waar”

helpende handje graag uit zouden
willen steken: kleine klusjes in en
om het huisdoen, van plantjes water
geven, tot meegaan naar het ziekenhuis of een keertje boodschappen
doen.

Het is een website voor iedereen die
af en toe een klein beetje hulp kan
gebruiken en voor mensen die dat

Iedereen met een hulpvraag, een
aanbod of een ander leuk idee voor
de buurt is van harte welkom om
zelf een berichtje te plaatsen op het
prikbord.
Inschrijven kan eenvoudig en gratis
online, maar mocht u er niet helemaal uitkomen, helpen wij u graag
elke maandagmiddag tussen 13.00
en 14.00 in het Claverhuis, Elandsgracht 70.
www.voorelkaarindebuurt.eu,
020 7192371

Voor elkaar
in de Buurt�

voorelkaarindebuurt.eu

Laagvliegers
door reinout koperdraat
Laagvliegers. Daar ergert Zuid-Jordaanbewoner Gerrit Schuurman
zich al tijden aan. Verkeersvliegtuigen scheren vaak laag boven
onze binnenstad. De laatste tijd
lijkt Schiphol zich weer wat te verbeteren op dit punt. Maar je weet
het nooit, aldus Schuurman. “Het
laaghangende lawaai kan opeens
weer toeslaan.”
We hebben toch BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol?
“Dat is een zoethoudertje! Daar
noteren ze enkel jouw klacht en
daar doen ze verder niks mee. Puur
voor hun eigen registratie. De
laatste maanden valt het mee met
het vlieglawaai, maar tijdens de
herfststorm op 20 november was
het weer bar en boos. Ze mogen
officieel tijdens een echte zuidwes-

De zwarte zebra
van Fon Zwart
door reinout koperdraat
Over verkeersveiligheid en een
zwart zebrapad. Het was in de lentemaand mei op die mooie 1e Pinksterdag. Wat deed Fon Zwart toen, daar
op de Haarlemmerdijk? Ze wordt
op 1e Kerstdag 79 jaar. Als we haar
spreken – bellen naar Kaapstad,
waar ze tijdelijk verblijft – kan ze
er nog steeds niet over uit. Ze is
vrolijk, maar eigenlijk nog steeds
een beetje boos.
Fon voerde actie, samen met medestanders. Want opeens zagen ze daar
overal officiële zebrapaden. Maar
die werkten totaal niet, want de boel
stond vol met paaltjes, geparkeerde
fietsen en de andere beruchte obstakels. En drommen fietsers racen
je van de sokken. Ook tijdens een
schouw ter plekke met gemeente,
politie en ondernemers werden mensen haast aangereden op die zebra’s.
De gemeente had dus iets doms bedacht. En om dit letterlijk eventjes
te onderstrepen, schilderde ze zo’n
nutteloze zebra zwart. Midden op
de dag. Iedereen mocht het zien – op
die voorheen tot beste winkelstraat
uitgeroepen gezelligheid. Filmpje!
Maar ver kwam ze niet, want na
een halve meter zwart op de eerste
witte baan werd ze door de politie
opgepakt, vriendelijk doch beslist
naar het hoofdbureau gereden en

Net zoals
de koningin…..
is iedereen actief
op NL Doet!
10 en 11 maart 2017
Samen aan de slag in uw
eigen buurt!
Wilt u een klus aanmelden?
Wilt u een klus doen?
Let op de volgende
wijkkrant of kijk op
www.nldoet.nl

terstorm ook laag vliegen boven de
binnenstad. Dat zijn gezamenlijke
afspraken tussen Schiphol, Amsterdam en de omliggende gemeenten:
tót een maximum van twee procent
van alle vliegbewegingen. Maar in
de periode vóór die storm was het
heel mooi weer, zonder wind. Toen
vlogen ze óók dagenlang laag!”
Wat zeggen onze gemeente en Schiphol als hierover geklaagd wordt? “Ze
geven geen redenen. Of ze zeggen
doodleuk: we zitten nog onder die
twee procent!”
Men denkt niet mee in de richting
van mogelijke alternatieven of
oplossingen?
Gerrit Schuurman: “Nee, dat weigeren ze stelselmatig. Ze ontkennen
gewoon glashard dat er laag over
de stad gevlogen wordt zonder
storm. En op lastiger vragen krijg je
helemaal geen antwoord. Schiphol
is namelijk heilig verklaard. Geen
politicus durft er iets tegen te doen.
Als je wethouder Ollengren er op
aanspreekt, word je steevast verwezen naar de vaste woordvoerder,
Wouter Knop. En die is steengoed in
afpoeieren!”
Schuurman kan zich erover opwinden. Maar we hebben toch een
oerwoud aan wijk- en buurtbijeenkomsten?

“Op al die fraaie wijk- en buurtbijeenkomsten word je, zo gauw je
het woord vliegtuig in de mond
neemt, door de gemeente naar de
wethouder verwezen. En dan kom
je dus weer uit bij Wouter Knop, de
afpoeieraar!”

zes uur in de cel opgesloten. Als
een subversieve activiste. Ludiek
leek gevaarlijk. Haar aanbod om het
zaakje weer wit te schilderen werd
afgeslagen.

wilde graag op de hoogte gehouden
worden, concludeerde-ie na een
kwartiertje - als de zaak niet geseponeerd zou worden.
Na die zes uur cel kreeg ze al haar
spullen en haar jurk in een plastic
zak aangereikt. Ze kon gaan. Mag ik
me misschien even aankleden! Dat
mocht. Van een excuus van politiezijde is tot op de dag van vandaag
nooit iets vernomen. Fon diende ook
maar geen klacht in. Al dat gedoe.

Fouilleren, uitkleden, ook ondergoed. Alles af doen, ketting, horloge,
ring, armband. Telefoontje ook
afgenomen. Ze vroeg iets te lezen,
want wat moet je anders in die kale,
kille cel op een plastic matras met
een kussen. Er kwam een kastje
boeken binnen: allemaal misdaad-,
schurken-, maffiaverhalen, kickboksers en… de Panorama, vol machostories. Niet dat Fon van de Libelle
of de Linda is, maar wat verlangde
ze daar toen naar.
U heeft recht op rechtsbijstand, zei
de politie. Ze antwoordde: ja, doe
maar! Haar advocaat moest enorm
lachen om al deze onzin. Maar hij

foto Nel de Jager

woorden, in het Nederlands of in het
Engels,” vertelt Frank Lucas (60), de
man achter de nieuwe website van
de VVAG.
De tekst wordt geïllustreerd met
foto’s van vroeger en nu. Na doorklikken volgt nog meer informatie.

foto karel de greef

door anke manschot
“Mensen lopen soms duizend keer
langs dezelfde gevelsteen. Maar als
ze op een dag denken: nu wil ik het
hele verhaal erachter weten, dan
kunnen ze op onze website alle informatie erover lezen in tweehonderd

De VVAG heeft 1020 gevelstenen
digitaal in kaart gebracht: circa zevenhonderd eeuwenoude en de rest
van recenter datum.
Lucas: “Onze website vertelt je ook
waar de dichtstbijzijnde volgende
gevelsteen is. En je vindt er drie
wandelroutes langs dit cultureel erfgoed: onder meer een Jordaanwandeling. Wil je er wel bij vermelden
dat ik heb samengewerkt met zo’n
twintig enthousiaste vrijwilligers.”

Gebiedsplan Centrum West 2017
de inspraakavond

In de Gouden Reael wijzen de
gevelstenen met schepen naar de
vroegere scheepswerven hier. Ook
Bijbelse voorstellingen en beschermheiligen prijken nogal eens op deze
‘stenen documenten’. “Elk plaatje
vertelt een verhaal,” zegt Lucas. ‘Zo
staan er op een gevelsteen op de
Brouwersgracht twee stoelen en de
tekst ‘nooyt volmaakt’. Dat was de
levenswijsheid van deze meubelmaker.’
De fascinatie van Boers voor deze
stenen kunstwerkjes ontstond al
in zijn tienertijd. De belangstelling
van Lucas hiervoor werd in 2010
gewekt toen wandelende encyclopedie Boers hem rondleidde langs
‘deze pareltjes van beeldhouwkunst,
meestal gehakt door anonieme
steenhouwers’. “Maar de makers van
moderne gevelstenen zijn wel bekend, bijvoorbeeld kunstenaar Hans
’t Mannetje,” vult Boers aan.
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foto Reinout Koperdraat

Digitaal gevelstenen ontdekken

“Wij zijn er medeplichtig aan dat nu
nog meer mensen op straat op hun
mobiel kijken,” grapt Onno Boers
(80), auteur van twee boeken en
talloze artikelen over gevelstenen,
onder andere in deze krant. “Maar
mensen kunnen de gevelstenen ook
thuis op een groter scherm bewonderen,” zegt Lucas, ontwikkelaar
cultuur- en educatieve projecten.
Het interview vindt plaats in de
werkkamer van Boers, die als secretaris van de VVAG een indrukwekkend archief beheert.
Tot 1795, het begin van de Franse
overheersing, kende Nederland géén
huisnummers.
“De gevelsteen wees je het juiste
adres,” vertelt Boers. “Of je kon omschrijven hoeveel huizen je er vanaf
woonde, links of rechts. De gevelstenen in Amsterdam dateren vanaf
begin zestiende eeuw, toen houten
panden met houten uithangborden
werden vervangen door stenen
huizen met gevelstenen. Vooral
bedrijven hadden zo’n ‘stenen uithangbord’.”
Dat is ook de reden dat er zoveel
gevelstenen in de Jordaan zijn, want
daar waren veel meubelmakerijen,
blekerijen, likeurstokerijen en
andere bedrijfjes gevestigd. “In de
Tweede Goudsbloemdwarsstraat is
bijvoorbeeld een gevelsteen met de
tekst: ‘In ’t vette varken’. In dat pand
zit nog steeds een slagerij,” vertelt
Boers.

foto Theo Thijssenmuseum

Frank Lucas (links) en Onno Boers laten de nieuwe website zien

De Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG)
heeft een nieuwe website, met GPS-functie. Ideaal voor een
(virtuele) ontdekkingstocht langs deze stenen kunstwerkjes. Onze
verslaggeefster sprak met twee bevlogen gevelsteenvrienden.

Jordaan&GoudenReael
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foto anke manschot

Jordaan&GoudenReael

Zelf had Schuurman ook vaak de
neiging om 112 te bellen – wat veel
gebeurt – ondanks dat hij zelf in
een goede nieuwbouwwoning met
dubbel glas aan de Prinsengracht
zit. Is dit protest niet wat overdreven?
“Nee, ik kom niet alleen op voor
mijzelf! Vele bewoners storen zich
hier aan. Maar velen houden hun
mond maar. Wat doe je ertegen,
denken ze. Dat stelselmatige laagvliegen boven dichtbevolkt gebied
heeft vier bezwaren: één is lawaai,
twee is vervuilende uitstoot, drie
is angst bij velen, en vier: het
directe fysieke gevaar.
Gerrit Schuurman zette zelf
een facebookpagina op, ter
inventarisatie van de ergernissen:
Vliegoverlast Amsterdam.
Gelieerd aan het Platform Vliegoverlast – “met de onvermoeibare
Kees Weijer!”:
www.vliegoverlast.nl

De zaak leidde tot veel publiciteit,
het kwam op AT5 en RTV-NH, Giel
Beelen riep haar op de radio uit tot
“gouwe ouwe van de dag” en draaide
Paint It Black van The Rolling Stones. Facebook en Twitter zinderden.
Klanten van de Coffee Company hadden alles gefotografeerd en gefilmd.
Fon Zwart kreeg een medestander:
een onbekende had daags na haar
actie de zaak alsnog geheel zwart
geschilderd. In de donkere nacht.
Alle strepen! Stille solidariteit.
Die vijf of zes volslagen nutteloze,
onwerkbare zebra’s op de Haarlemmerdijk hadden 50.000 euro gekost.
Belastingcenten.

Fon Zwart op de Haarlemmerdijk

Facebook meldde op die 1e Pinksterdag ’s avonds een blijde boodschap:
van Fon Zwart:
@fonnetje Lieve mensen ik ben om
20.10 uur op vrije voeten gesteld. Ik
was die eenzame opsluiting na 6 uur
ook wel goed zat!
20.50 - 15 mei 2016 · Amsterdam,
The Netherlands

Ingezonden

Presentatie project Tunnelvisie

Cursus voor
mantelzorgers

Op 10 januari start een cursus voor
mantelzorgers die zorgen voor een
naaste met psychische of psychiatrische problemen. In deze cursus
leert u nieuwe manieren om met uw
psychisch zieke naaste in gesprek te
gaan en te blijven. De cursus wordt
gegeven door Karla van de Starre
en Gesa Döringer van het AMC en
bestaat uit zes bijeenkomsten op
dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 bij
Markant op de Zwanenburgwal 206.
Meer informatie en aanmelding:
Karin van Bodegraven van
Markant 020 886 88 00 of
info@markant.org. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.

Nieuwjaarsfestijn
Reel

Op 25 januari 16.30-19.00 vindt het
Nieuwjaarsfestijn Reel plaats.
Iedereen is welkom om te proosten
op het nieuwe jaar met alcoholvrije
cocktails en hapjes. Tevens wordt er
gevraagd om mee te denken over de
verbetering van de zichtbaarheid en
toegankelijkheid van Reel. Dus heeft
u een mooi idee over de tunnel of
de ingang van Activiteitencentrum
Reel? Schroom niet en kom langs!
Activiteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16,
1013 jb Amsterdam,
020 428 0297, 06 4354 3289
reel@dock.nl

Jordaan&GoudenReael

Handen uit de mouwen
en lekker buiten

Dansende rekenopdrachten
bij jeugdvoorstelling Jazz Duzz

Het Claverhuis organiseert vier tentoonstellingen per jaar met
kunstenaars uit de buurt. De winterexpositie wordt deze keer verzorgd door twee kunstenaressen: Ada Breedveld en Els Enschedé.
De opening is op vrijdag 6 januari om 17.00.
door simone bosch
Ada Breedveld werkt al ruim 50 jaar
aan haar kunst. Eigenlijk kun je zeggen dat zij nooit is opgehouden met
tekenen en schilderen. De schoolperiode benauwde haar en het was
een opluchting om die achter zich te
kunnen laten. Zij werd aangetrokken tot het surrealisme, omdat ze
daarbij het gevoel kreeg dat alles
kon. “Je kon je dromen schilderen.”
De werkelijkheid meer naar je
eigenhand zetten ervaart zij als een
enorme vrijheid. Schilders als Dali,
Magritte en Joffhra waren haar inspiratiebron. Tegen de tijd dat haar
een solo-expositie werd aangeboden
had ze een eigen stijl gevonden. Een
stijl waarin haar liefde voor dessins
op jurkjes, krulletjes en andere
‘echte damesdingen’ tot uiting kwam.
Zij schildert altijd met acryl op
canvas. Voor het goed tonen van dessins heb je ruimte nodig, dus werden
het grote, dikke dames. Maar deze
vrolijke en aanwezige figuren laten
nog iets anders zien. Vrouwen hebben vaak niet zo’n zichtbare rol in de
samenleving.

Breedveld wil zichtbaar maken dat
vrouwen bruggen bouwen, niet letterlijk zoals mannen dat doen,
maar als bouwers van, in relaties en
in de samenleving. Er is veel waardering voor haar werk. Ook in het
buitenland heeft zij veel tentoonstellingen gehad; in Frankrijk, Polen,
Canada, Spanje en Portugal.
Els Enschedé organiseerde culturele
evenementen, waarbij het theater
een belangrijke plek innam. Door
middel van fotografie ontdekte zij
dat zij een goede compositie kan
maken. Op een bepaald moment was
een foto veel te licht uitgevallen en
ontstond het idee om er overheen
te schilderen. Dit ‘mooie ongelukje’
was het startpunt van haar eigen
manier van werken. Door dit beschilderen van foto’s gedrukt op aluminium of papier en het openlaten van
details, ontstaan spannende beelden
met een eigen ruimtelijke zeggingskracht. Ze houdt van fotograferen,
om beelden te vinden waar ze zich
mee kan identificeren en die ze kan
tonen aan anderen.

Met de stadspas korting op danslessen

Dans met plezier, dans bij Wladimir
Sinds september doen de Wladimir
Dance Studios op de LIjnbaansgracht
mee aan het Stadspasprogramma
voor kinderen van 4 t/m 14 jaar met
een heel speciale actie: kinderen
met een geldige Stadspas (met een
geldige coupon) kunnen voor € 10,00
een cursus van 20 lessen volgen!
“Normaal kosten 20 lessen € 185,00.
Het Stadspasprogramma en Wladimir Dance Studios maken deze
speciale aanbieding mogelijk. Wij
vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen dansen. Dat moet niet
afhangen van het inkomen van de
ouders. “ aldus Barbara Donse van
Wladimir Dance Studios.

De dansschool is al meer dan 40 jaar
een plek in de Jordaan waar kinderen en volwassenen met veel plezier
danscursussen volgen.
Vanaf de oprichting in 1975 zijn de
Wladimir Dance Studios toonaangevend in Amsterdam. De studios
zijn met hun tijd meegegaan en je
kunt er nu terecht voor Breakdance,
Streetdance, Moderne dans en
Jazzdance. Het brede aanbod van
lessen maakt dansen voor zowel
jongens als meisjes interessant.
Jongens vinden vooral Breakdance
stoer. Meisjes kiezen vaker voor
Streetdance. Ouders kunnen vanuit

Ondanks het feit dat beide kunstenaars geheel eigen werk maken met
verschillende technieken,
vonden zij elkaar in een gemeenschappelijk thema: het water.
Breedveld heeft in haar schilderingen veel met het element water
gewerkt, maar gaat voor deze
tentoonstelling nog nieuw werk
maken, driedimensionaal:“iets met
de zee en zeemansliederen”.
We kijken ernaar uit. Komt u ook?

En dan gaat er inderdaad iets mis
tijdens de repetitie. De moeder
van Dizzy wordt gespeeld door een
acteur, die een grote pop vastheeft.
Per ongeluk stoot hij tegen de pop
en hop, daar valt het hoofd van de
pop af. Dat was natuurlijk niet de
bedoeling.

Paul verwelkomt de kinderen in de
foyer en Daniel ziet het meteen. Dat
is de regisseur: “Al kunnen regisseurs ook vrouwen zijn.” Paul legt
uit dat de voorstelling nog niet af
is en dat ze daarom repeteren: “Dat
betekent dat je nog aan het oefenen
bent en de acteurs soms op hun
blaadjes moeten kijken omdat ze de
tekst nog niet goed kennen. En soms
betekent het dat er iets misgaat. Dat
is helemaal niet erg, daar moet je
dan doorheen kijken.” De kinderen
denken dat dat wel lukt en hopen
vooral dat het grappig wordt, “maar
ook stoer,” aldus Fernando.

Na afloop geven hulpregisseurs
advies. Stijn en Fernando zijn het er
over eens, het moment dat het hoofd
van de moederpop eraf viel was echt
heel grappig. Dat moet er in blijven.
En ook de muziek, “vooral het drummen”. Tesse vond het mooi dat de
acteurs laten zien dat verdrietige
dingen grappig kunnen worden, als
je er over zingt, en Daniel hoopt dat
kinderen die de voorstelling zien
leren dat je niemand moet pesten.
Als Paul zijn adviseurs vraagt of
het echt klopt, en het er zo aan toe
gaat in groep 3, aarzelt Hannah: bij
haar wordt er niet gedanst tijdens
de rekenopdrachten. Maar dat vindt
ze niet zo erg, want dat was wel heel
leuk.

Er zijn vier acteurs en een drummer
in de voorstelling Jazz duzz. De
acteurs spelen verschillende rollen.
We zien Dizzy en zijn meester Theo.
Maar ook de moeder van Dizzy, twee
jongens uit de klas en er zijn ook
twee kraaien. De kraaien heten Mingus en Miles en helpen Dizzy door
zijn eerste dag heen. De kraaien
eten Dizzy’s lunch op, maar ze leren
hem ook over jazz en hoe muziek het
leven een stuk vrolijker maakt.

Opening 6 jan, 17.00-18.30.
Het Claverhuis, Elandsgracht 70,
open op doordeweekse dagen
van 9.00-17.00.

Paul en de acteurs hebben nog tot
24 december om de voorstelling af
te maken, dan is de première, in De
Krakeling. De hulpregisseurs hebben
er het volste vertrouwen in.

Koop een kaartje – geef een kaartje

de bar de lessen bekijken waardoor
de dansstudio ook een gezellige
ontmoetingsplaats voor buurtgenoten is.
Instromen op een danscursus kan
het hele jaar door. Je hoeft niet te
wachten tot er een nieuw seizoen
of een nieuwe cursus start. Aan het
einde van het dansseizoen is er een
voorstelling in Theater De Krakeling
waar ouders, vrienden en familie een
leuke show te zien krijgen. Kinderen die na de 20 lessen door willen
dansen kunnen een beroep doen op
het Cultuurfonds.
Wladimir Dance Studios,
Lijnbaansgracht 166,
www.wladimirstudios.nl,
020 6274245.

De Toneelmakerij en De Krakeling willen dat alle Amsterdamse
kinderen de kans krijgen om te genieten van mooie theatervoorstellingen. Doe mee met de speciale actie: koop een kaartje – geef
een kaartje. Hierbij geef je een kaartje voor Jazz duzz cadeau aan
een kind dat door de thuissituatie niet in de gelegenheid is om
naar theater te gaan. Stichting Laat ze maar lachen zorgt voor de
organisatie van dit theateruitje. Meer info krakeling.nl/kerstwens
Winactie
Maak kans op vier kaartjes voor de première van Jazz duzz.
Mail vóór 20 december naar stagepubliciteit@toneelmakerij.nl
waarom jij swingend aan je kerstvakantie wilt beginnen. En wie
weet zit jij op 24 december met nog drie mensen in De Krakeling.

Soep van Don

door de redactie
Elke week maakt hij zo’n 10 liter
soep: bloemkoolsoep, sotosoep,
gewone tomatensoep, pompoensoep,
groentesoep, bruine bonensoep etc.
Zijn vrouw zag een oproep in de
wijkkrant. Er werd iemand gezocht
om soep te maken en te serveren in
het Claverhuis. “Echt iets voor Don”,
dacht ze. En sinds een paar maanden serveert Don verse soep in het
Claverhuis, voor een euro.
Don Hageman (75) kan niet stilzitten. Hij werkte tot zijn 71ste bij
Douwe Egberts en begon daarna
o.a met vrijwilligerswerk voor het
Vondelpark. “Het is erg leuk om soep
te verzorgen in het Claverhuis. De
interactie met de mensen vind ik

De kinderboerderij telt op dit moment zo’n zesendertig vrijwilligers
die allemaal een dag of dagdeel met
de dieren bezig zijn. Dat varieert van
het voeren en vertroetelen van de
beesten tot en met het schoonhouden van kooien en stallen en het bijhouden van de boekhouding. Pascale
is onder meer verantwoordelijk voor
de werving, selectie en het inwerken
van de vrijwilligers. “Dat is eigenlijk
zo´n beetje mijn belangrijkste taak.

Al die mensen hebben allemaal een
verschillende achtergrond en motivatie om zich aan te melden maar
ze delen hun liefde voor de beesten.
Het is geweldig om te zien hoe sommigen hier helemaal opbloeien. Het
geeft mij zoveel voldoening als ik zie
met hoeveel zorg en plezier ze bezig
zijn.”

Het is geweldig
om te zien hoe
sommigen hier
helemaal opbloeien.
– p ascale kleintjes
vrijwilliger

De meeste vrijwilligers werken hier
al jaren, net als Pascale. Zij groeide
op in de buurt van bos en hei. Thuis
hadden ze altijd honden. Na haar
studie verhuisde ze naar Amsterdam
en kwam te wonen in de Staatsliedenbuurt. “Een kleine woning op een
bovenverdieping. Dat vond ik geen

De kinderboerderij krijgt subsidie
maar die is niet voldoende om de
boel draaiende te houden. Het
grootste deel van de kosten wordt
gedragen door de donateurs, veelal
buurtgenoten die de Dierencapel
een warm hart toe dragen. “Daar
zijn we hier erg dankbaar voor”,
zegt Pascale, “zonder hen zou de
kinderboerderij niet kunnen rondkomen.” Op het erf staan bordjes met
‘niet voeren’ want de dieren krijgen
uitgekiende maaltijden die bij hun
voedingspatroon horen en waardoor
ze gezond blijven. Voer en hooi
wordt bij boeren in de omgeving
gehaald en supermarkt Ekoplaza op
de Haarlemmerdijk doneert regelmatig overgebleven en onverkoopbare

Sport & Bewegen
Welke mogelijkheden om te sporten of te bewegen zijn er in de Jordaan en Gouden Reael? Anke Manschot gaat
op zoek en spreekt met sporters en docenten of trainers. Els Enschedé brengt ze in beeld.

Hageman in het keukentje op de
bovenste verdieping van het Claverhuis

leuk. Koken heb ik vooral geleerd
van mijn eerste vrouw en ik had al
veel toegekeken bij mijn moeder.“
Elke maandag en dinsdag is er van
half elf tot half twee soep van Don in
Het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Pascale Kleintjes is al ruim 15 jaar vrijwilliger bij De Dierencapel

groenten en fruit. “Voorheen kregen
we van meer supermarkten uit de
buurt spullen maar die doneren tegenwoordig veel aan de voedselbank.
Er zijn ook vrijwilligers die eten voor
de dieren meenemen.” Pascale is in
haar dagelijks leven werkzaam als

ergotherapeut. Het vrijwilligerswerk
is een mooie afwisseling. “Lekker
de handen de mouwen en in de buitenlucht zijn de dieren. Ik ga iedere
vrijdag met heel veel plezier hier
naar toe en dat blijf ik voorlopig ook
nog wel doen.”

Samen met vastberadenheid
de administratie aanpakken
Astrid is vrijwilliger bij Vonk, één van de projecten van
De Regenboog Groep waarin mensen in (sociale) armoede worden
geholpen. In het project wordt iemand met een schuld gekoppeld
aan een maatje die hem of haar helpt met het op orde brengen
van de administratie.

sunniva matla

foto Suzanne Hakkenberg

Ada Breedveld en Els Enschedé
exposeren in het Claverhuis

Het vinden van een beeld ergens,
vaak in de natuur, in de nabijheid
van water, hangt samen met haar gevoel voor vrijheid en ruimte(lijkheid).
Door het te fotograferen kan zij dit
beeld bewaren en ze verhoogt de
dramatische kracht en de compositie soms door de toevoeging van
verf en uitsparing van details. Zo
ontstaat haar interpretatie van de
omgeving en wordt dat een theatraal
decor.
Dat water haar zo boeit is niet
vreemd. “Het is altijd anders”. Alle
emoties zijn voelbaar in beelden van
water, zowel van het leven gevende
aspect ervan, als de verpletterende
overspoelbaarheid van de ‘grote
golf’.

door eveline brilleman
Volgend jaar viert kinderboerderij de
Dierencapel op de Bickersgracht zijn
25-jarige bestaan. Officieel dan, want
oprichter en naamgever Joop Capel
was al jaren daarvoor bezig met het
opvangen en verzorgen van dieren
op het veldje voor zijn huis. De kinderboerderij neemt een belangrijke
plaats in de buurt in en dat succes is
voornamelijk te danken aan de grote
groep trouwe vrijwilligers die de
kinderboerderij draaiende houden.
Daaronder is ook Pascale Kleintjes
die hier al ruim vijftien jaar iedere
vrijdag te vinden is.

geschikte plek voor honden maar
ik miste het contact met dieren wel.
Toen ik hoorde van de kinderboerderij en dat ze vrijwilligers zochten,
ben ik daar meteen op afgestapt.”
Pascale´s favoriete dier is Daisy de
muskeend. “Met haar charmante
presentatie van kijk mij eens weet
ze bijna iedereen in te palmen en
ja hoor, dan krijgt ze weer wat te
eten. Als ze gaat badderen kan ik
daar zo van genieten. Dat is zo´n
mooi ritueel. Daisy is ook het enige
dier hier dat zich veelvuldig buiten
ons terrein begeeft. Dan zwemt ze
een rondje Bickerseiland. Maar
ik vind de andere dieren ook leuk
hoor. De geiten, schapen, konijnen
en de hangbuikzwijnen, ze hebben
allemaal iets eigens.”

foto’s Els Enschedé

Vaargeul, Els Enschedé, foto op dibond (aluminium), 50 x 70

foto Ger Adrichem

Rondvaart , Ada Breedveld, acryl op doek, 80 x 60

Hannah helpt regisseur Paul Knieriem met zijn nieuwe voorstelling
Jazz duzz, een theatraal jazzconcert
(6+) over het jongetje Dizzy dat
voor het eerst naar groep 3 gaat.
Hannah zit zelf in groep 3 en is dus
expert op dit gebied. Daarom komt
ze Paul Knieriem adviseren, samen
met schoolgenootjes Tesse, Daniel,
Stijn en Fernando. Die zitten al in
groep 4, maar kunnen zich die eerste
schooldag in groep 3 nog goed herinneren. Tesse was bijvoorbeeld “best
bang, omdat ze de kinderen in haar
nieuwe klas nog niet allemaal kende.
Maar in de middag was dat gelukkig
wel over.”

Volgend jaar viert kinderboerderij de Dierencapel op de
Bickersgracht zijn 25-jarige bestaan. Officieel dan, want oprichter
en naamgever Joop Capel was al jaren daarvoor bezig met het opvangen en verzorgen van dieren op het veldje voor zijn huis.

credits Sarah Jonker

foto’s Els Enschedé

Hannah, zes jaar, zit op Amsterdamse basisschool Leonardo da
Vinci. Op donderdagochtend krijgt
ze normaal les, ze zit immers
in groep 3. Maar niet vandaag.
Vandaag is ze hulpregisseur bij de
jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij op de Lauriergracht.
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Groepslesinstructeur Djinda Akloe

Leerling Anne-Marie van Doorn

Je grenzen verleggen met GRIT
Werken aan je gezondheid? GRIT is een intensieve krachtsport,
die maar een halfuur duurt.
door anke manschot
Groepslesinstructeur
Djinda Akloe (42)
“GRIT strength, vaak GRIT genoemd,
is ruim vier jaar geleden ontwikkeld
door het Nieuw-Zeelandse sportinstituut Les Mills. Dit familiebedrijf
heeft als droom mensen wereldwijd
aan het sporten te krijgen. Het
is vernoemd naar de voormalige
topatleet Les(lie) Mills, de vader
van de oprichter. De groepslessen
van Les Mills worden inmiddels op
zo’n 14.000 sportscholen in tachtig
landen gegeven.
GRIT is een high intensity interval
training. Dat wil zeggen dat elke
oefening in een zo hoog mogelijk
tempo wordt gedaan, waardoor
je hartslag verhoogt en je naar
adem gaat snakken. Nadat je zo’n
anderhalve minuut tot het uiterste
bent gegaan, mag je weer even op
adem komen als de instructeur de
volgende oefening uitlegt.
De oefeningen van Les Mills veranderen elke drie maanden, maar
vaste onderdelen van GRIT zijn de
explosieve bewegingen, het gebruik
van gewichten, het opdrukken en

de opzwepende muziek. GRIT is
goed voor de algehele conditie, de
vetverbranding en het ontwikkelen
van spierkracht. Een minimale tijdsinvestering dus met een maximaal
resultaat. Een uur lang GRIT redden
de meeste mensen niet en is ook
niet nodig. De vetverbranding gaat
na deze explosieve krachttraining
nog urenlang door. GRIT is vooral
geschikt voor mensen die van uitdagingen houden. Ik motiveer mijn
leerlingen hun grens telkens iets te
verleggen. Na afloop krijgt iedereen
van mij een high five als dank voor
de geleverde prestaties.”
Leerling Anne-Marie van Doorn
(46), mediator met financiële en
fiscale expertise.
“Ik deed al fanatiek aan hardlopen
en racefietsen, maar die sporten zijn
vooral op je benen gericht. Als je
ouder wordt, moet je je hele lichaam
goed onderhouden. Daarom ben ik in
2014 naar sportschool Fit For free in
de Haarlemmer Houttuinen gegaan.
Ik ben daar begonnen met twee keer
per week bodypump. Tijdens deze
les worden je spieren met behulp

van gewichten getraind, maar daar
werd ik toch niet moe genoeg van.
Ik wilde meer uitdaging. Toen ik
hoorde over GRIT ben ik dat een jaar
geleden erbij gaan doen, een keer
per week, vóór de bodypump.
Het verbaasde me dat bij deze
intensieve krachtsport, waarbij je
echt gaat hijgen en zweten, vrouwen
in de meerderheid zijn. Misschien
vinden mannen het niet cool dat
iemand hun vertelt wat ze moeten
doen. Ikzelf vind dat juist heerlijk.
Djindra is enthousiast en stimuleert
mensen het maximale uit zichzelf te
halen, maar wel aangepast aan hun
niveau.
Mensen verzinnen nogal eens
smoesjes om niet te hoeven sporten:
te drukke baan of een pijntje hier
en daar. Ik werk ook fulltime en heb
nekklachten, maar die zijn door bodypump en GRIT juist verminderd.
En als je intensief sport ga je vanzelf
gezonder eten, heb je minder trek
in snacks, is mijn ervaring. Mijn
kledingmaat is nu zelfs twee maten
kleiner dan twee jaar geleden.”
Fit For Free heeft vier vestigingen
in het centrum waar GRIT Strenght
(of de variant HIIT) wordt gegeven,
naast diverse andere groepslessen.
Zie www.fitforfree.nl
Een jaarabonnement, inclusief
groepslessen, kost € 19,95 per maand.

Je steekt gewoon je kop in het zand
Astrid en Lydia werken nu samen
aan de administratie van Lydia,
ex-ondernemer uit de Jordaan. De
schulden liepen op en de laatste
zes jaar maakte Lydia geen envelop
meer open. “In mijn kantoortje
stonden tien vuilniszakken met
ongeopende post. Je steekt je kop in
het zand. Totdat de schuldeisers op
de stoep staan.”
De schuldhulpverlening bracht Lydia
in contact met De Regenboog Groep.
Zo maakte ze kennis met Vonkcoach Astrid. “Samen hebben we de
administratie met vastberadenheid
aangepakt,” lacht Lydia. “Ze dekte
de stapels ongeopende brieven
gewoon af met een oude deken,” zegt
Astrid. “We spraken af samen orde
te scheppen in de chaos. Stap voor
stap. De post openmaken, splitsen
in jaren en onderwerp en dan in ordners. Zo krijg je overzicht. Dat het
Lydia niet meer alleen lukte is pure
emotie. Ze durfde niet meer naar die
stapels post te kijken.”
Samen een stukje oplopen
“Ik vraag niet naar hoe mensen aan
die schulden komen”, aldus Astrid.
“Ik vind dat je onbevooroordeeld
moet zijn. Er kunnen je in het leven
nou eenmaal dingen overkomen
waar je niet om gevraagd hebt. En
dan heb je iemand nodig die je
steunt en die je stuurt. Dan loop je
samen een stukje op. Zo’n periode
kan iedereen overkomen. Ik ben
graag dat steuntje in de rug voor
iemand. Het geeft me een goed
gevoel als iemand dan weer verder
kan.” “Astrid heeft mij enorm geholpen”, zegt Lydia. “Ik had jarenlang
slapeloze nachten en zie nu de zon
weer schijnen.’’

foto de regenbooggroep
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foto eveline brilleman

Jordaan&GoudenReael

Lydia pakt met hulp van een
vrijwilliger haar administratie aan

De Regenboog Groep is op zoek
naar nieuwe vrijwilligers
Om Vonk-coach te worden hoef je
geen boekhouder te zijn, maar je
moet wel kijk hebben op het ordenen
van administratie. Het kost je een
paar uur per week en je krijgt goede
begeleiding vanuit De Regenboog
Groep en je hebt gratis toegang tot
het trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie.
Wil jij ook een stadsgenoot in sociale
armoede weer perspectief bieden?
Check http://www.deregenboog.org/
vrijwilligerswerk-amsterdam,
mail naar
vrijwilligerswerk@deregenboog.org
of bel naar 020 531 76 00.
jet dijkshoorn
de Regenbooggroep

door trudy franc
en dienie meijs
Er hangt een poster met de openingstijden en we bellen aan. Aan
de receptioniste vragen we naar
de lunchroom. Hadden we gereserveerd? Nee, moest dat dan? Ja, maar
we mochten wel gaan informeren of
het toch nog kon.

Even verderop in de school is een
ruimte met een vitrine vol gebak,
een keuken en heel veel tafels. Eén
rijtje tafels is mooi gedekt. We schieten op goed geluk een dame aan, ze
blijkt docente. Ze kan wel een lunch
regelen, op een toetje na. Die mooi
gedekte tafels zijn echter bestemd
voor een gereserveerde high-tea.

menukaart. Ze is docente koken en
begeleidt al dertien jaar de leerlingen in De Studiepunt. Ze wijdt ze in
in de geheimen van verkoop in de
winkel, de bereiding en het serveren
van de lunches en high-teas, en het
omgaan met de gasten. Een niveau-3
leerling zelfstandig bakker/ondernemer neemt de bestelling op. We
krijgen bospaddenstoelensoep en
panini met mozarella en tomaat,
uiteraard uit eigen keuken en
bakkerij. Met de opbrengst van de
lunches en de verkoop van brood en
gebak en ingevroren gerechten, legt
Ellen uit, kunnen weer producten
worden aangeschaft om in de lessen
nieuwe dingen uit te proberen. Elke
week verschijnt voor lunchroom en
verkoop een nieuwe kaart. Die wordt

Terwijl we babbelen over (de
armoede van) vroeger komt Ellen
Zoekende bij ons met een mooie

Elly Horsmeier en Corrie Nuberg
lunchen regelmatig in de Studiepunt

alleen via de nieuwsbrief verspreid.
Daarop kan men zich ter plekke
abonneren.
Na onze heerlijke lunch nemen we
afscheid van Elly, Corrie en Ellen en
voorzien ons van een maaltijd voor
die avond. Voor 3,50 bospaddenstoelensoep met vlechtbrood, en voor
hetzelfde bedrag boeuf bourguignon
voor 2 personen. We weerstaan de
verleiding om nog een heerlijk toetje
mee te nemen.

Winkel met duurzame kurken accessoires

Openingstijden:
maandag en dinsdag 11.00-15.30,
woensdag t/m vrijdag 10.00-15.30
reserveren: 020 579 16 60
Facebook: Lunchroom ‘De Studiepunt’, www. heerlijkamsterdam.nl

door anke manschot
IIWII Cork is een winkel waar je
je ogen goed de kost moet geven.
De plantaardige tassen in allerlei
kleuren trekken meteen de aandacht, maar er valt nog veel meer te
ontdekken, zoals sieraden, petten,
hoeden, paraplu’s, Ipad-hoezen,
telefoonhoezen vlinderdasjes en
zelfs een yogamat van kurk. Alles
is ontworpen door twee Portugese
bedrijven en de prijzen zijn schappelijk.
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Nakomelingen bewoners van gangen poseren

Mark Kohn maakt fotoserie
voor het Jordaanmuseum
Mark Kohn maakte de eerste foto’s
van een serie die te zien zijn in de
Palmstraat 92A.
Na 31 december moeten deze foto’s
elders ondergebracht worden. Bij
alle foto’s van deze serie worden
verhalen en familiegeschiedenissen
geschreven, gebaseerd op archiefon-

derzoek en mondelinge geschiedenis.
De fotoportretten en biografieën
vormen te samen met Het Gangenproject en Het Gangennaambordenproject een aansprekend en
doorwrocht beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Jordaan en haar
bewoning.
Jordaanmuseum, Mieke Krijger

Jordaanmuseum domweg
gelukkig, in de Palmstraat
Het huurcontract van het
Jordaanmuseum met Ymere eindigt
op 31 december 2016. Het Jordaanmuseum heeft een fantastische tijd
gehad in de Palmstraat. Er is veel
tot stand gekomen.
Het verweerde pand, dat bestaat uit
een woning op de bel-etage en een
kelder, was een prachtig decor voor
activiteiten. Veel bezoekers kwamen over de vloer. Zij kwamen voor
tentoonstellingen, rondleidingen,
een vergadering, om verhalen te vertellen, etc. Wij hebben veel geleerd
en een prachttijd gehad, ook dankzij
de helpende hand van het bewoners-

Voor meer informatie over de
Noorderkerk: www.noorderkerk.org
Voor meer informatie over
buurtsubsidies:
www.jordaangoudenreael.nl

Ongeveer honderd mensen eten mee met het herfstbuffet op 25 november
in de Noorderkerk

Honderdvijf jaar lijkt een vreemd jubileumjaar. Maar het honderdjarig bestaan van kapsalon Reinders in de Marnixstraat is letterlijk
in het water gevallen; door vochtoverlast was de zaak genoodzaakt
18 maanden lang te bivakkeren in de voormalige tabakszaak op de
hoek Lijnbaansgracht-Willemstraat.
door de redactie

lon, heren- en damessalon gescheiden, is begonnen door Cynthia’s
overgrootvader en was aanvankelijk
gehuisvest in de Korte Marnixstraat,
nummer 14. Door de plannen voor
het doortrekken van de Haarlemmerweg moest verhuisd worden.

Nu viert de zaak dan toch feest en
is dit jubileum een felicitatie waard.
In de zaak zwaait Cynthia Reinders
de scepter; ze is de vierde generatie
Reinders in de zaak. Haar dochter
zal haar straks opvolgen. De kapsa-

Eerste locatie Kapsalon Reinders,
Korte Marnixstraat 14, jaartal foto
onbekend, (tussen 1930-1970)

waarvan placemats en onderzettertjes worden gemaakt.
Afgelopen juni openden Felice en
Iyiapo IIWII Cork, IIWII is de afkorting van It Is What It Is.
‘Nederlands eerste winkel met kurken modeaccessoires’, zo staat het in
hun persbericht.
De eerste winkel? “Er zijn wel
winkels die een paar accessoires
van kurk verkopen,” geeft Iyiapo toe.
“Bijvoorbeeld kurken tassen. Maar
dan zijn de hengsels meestal van
leer. Bij ons is echt alles plantaardig.”
“Onze artikelen zijn vederlicht, 100
procent waterproof, en je hoeft ze
niet zoals leer te poetsen,” vertelt
Felice trots. “En onze tassen zijn
sterk vanwege de hoge kwaliteit
kurktextiel.”
Onlangs zijn ze met een webshop
begonnen. “We hopen echt dat
mensen wereldwijd de puurheid en
schoonheid van dit materiaal gaan
ontdekken.”
IIWII Cork. Binnen Oranjestraat 11.
www.iiwii-cork.nl

Appie is speeltuinleider
Noorderspeeltuin

Kapsalon Reinders 105 jaar

comité Complex Palmstraat, omwonenden en medewerkers.
Na de kerstdagen worden alle spullen verwijderd. Behalve de foto’s
uit 1898 van een kelderwoning. Die
worden het decor voor de bouwvakkers die er hun schaftlokaal krijgen.
Wij hebben (nog) geen nieuw onderdak gevonden, ook niet voor onze
spullen.
Voor vervangende (tijdelijke)
huisvesting hebben wij een beroep
gedaan op Ymere en op de Gemeente.
Jordaanmuseum, Mieke Krijger,
info@jordaanmuseum.nl,
06 4022 7265

In de zomer van 2015 zagen de
twee eigenaren, Iyiapo Tafari (58)
en Felice Zevenbergen (27), tijdens
hun vakantie in Portugal kurken
handtassen.
“Wow, ze zagen er schitterend uit en
voelden heerlijk zacht aan. Het was
liefde op het eerste gezicht,” vertelt
Iyiapo. En dat laatste gold ook voor
zijn goede vriendin Felice, die net

foto michel dumont

Het buffet werd mogelijk gemaakt
door de Noorderkerk, vrijwilligers
van de Noorderkerk en van stadsdorp Noord Jordaan. Het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael stelde
een buurtsubsidie beschikbaar.

door de redactie
In de vorige krant schreven wij
over de onthulling van de leefregels in de Noorderspeeltuin. Een
belangrijke rol bij de totstandkoming en naleving van de regels is er
voor de speeltuinleider Appie Anis,
werkzaam voor DOCK.

Zo kwam de zaak op hoek Nieuwe
Willemsstraat/ Marnixstraat.
Die verhuizing is achteraf niet nodig
geweest, omdat die weg is er gelukkig nooit gekomen is. Ook op de
nieuwe plaats kwamen in de jaren
70 sloopplannen en het pand werd
verkocht. Deze sloop ging echter
ook niet door en vanaf dat moment
wordt het gehuurd, terwijl de salon
werd uitgebreid met het naastgelegen winkelpand in de Nieuwe
Willemsstraat.

Drie dagen per week is Anis aanwezig in de speeltuin. De bezoekers kennen hem als Appie. Hij is
verantwoordelijk voor het beheer
en ondersteunt de activiteiten. Hij
werkt al drie jaar in de speeltuin.

Hij geniet ervan. Elke dag brengt
hem iets anders. De diversiteit, de
gezelligheid en de omgeving vindt
hij geweldig aan zijn werk.
Appie is te vinden in de speeltuin op
di tussen 14.00-18. 00, wo en za van
13.00-18.00.
Noorderspeeltuin,Tweede Lindendwarsstraat 10. Voor activiteiten in
de speeltuin kunt u kijken op het
bord bij de ingang van de speeltuin.
Op 21 december organiseert het
Wijkcentrum een activiteit in de
speeltuin, zie pagina 9.

Doelstelling van de stichting is het
optimaliseren van het woon-, werken leefklimaat in de Jordaan en
Gouden Reael. Met een netwerk van
actieve bewoners, een betrokken
(vrijwillig) bestuur en een werkorganisatie van zes medewerkers werken
wij aan sociaal sterke en leefbare
buurten.
Wij zijn op zoek naar kandidaten met:
• a ffiniteit met het wijk- en buurtopbouwwerk in de meest ruime zin;
•b
 estuurlijke ervaring of wil deze
graag in onze organisatie opdoen;
• g evoel voor of een aantoonbare ervaring met werken met vrijwilligers
en actieve buurtbewoners;
• e en netwerk van relevante contacten in de sfeer van wijkgericht werk,
welzijnswerk, sociale dienstver-

open dag
gratis proeflessen

www.snoepwinkeltje.com

Kapsalon Reinders, hoek Nieuwe Willemstraat/Marnixstraat, 2016

Bij selectie van de kandidaten houden wij rekening met de gewenste
diversiteit binnen het bestuur.
Tijdsinvestering is ongeveer twee
dagdelen per maand.
Geïnteresseerden kunnen per email
contact opnemen met de voorzitter
van de Wijkraad Jordaan & Gouden
Reael: Wally Soesman: wsoesman@
gmail.com, 06 55140448.
www.jordaangoudenreael.nl en
www.facebook.com/wijkcentrum
jordaangoudenreael.nl.

Zaterdag 12 november was er een Schone Straatdag in de zelfbeheertuin Jacob Oliepad. Met de leden van de tuingroep werd
er flink gezaagd, gesnoeid, geharkt en onkruid gewied.Zakken
vol blad en bossen samengebonden snoeiafval werden verzameld voor de ophaaldienst. Tenslotte werd compost uit de ton
verspreid over de net gepote bloembollen. Het Jacob Oliepad is
klaar voor de winter. Kunt u als zelfbeheertuin ook een ‘push’
gebruiken? Meld u aan via de redactie of neem contact op met de
werkgroep ‘Meer Groen in de Jordaan’ (tr.bakkum@wxs.nl).
Bart Winnubst

Zaterdag 14 januari

Geopend di. t/m za. 11.00-18.30
Tweede Egelantierdwarsstraat 2
1015 SC Amsterdam
020 420 73 90

lening of politiek bestuurlijke
omgeving;
•d
 igitale vaardigheden als communicatie via email en sociale media;
• I s bij voorkeur woonachtig in de
Jordaan of Gouden Reael.

Schone Straatdag door werkgroep
‘Meer Groen in de Jordaan’

GYROTONIC ®

foto Suzanne Hakkenberg

Ds Paul Visser staat nu zeven jaar
in deze gemeente. Hij wil graag dat
de kerk meer is dan een plaats voor
zondagsdiensten voor de gemeente.

Vanaf januari 2017 staat de kerk
ook elke eerste zaterdagavond van
de maand open van 19.30-21.30 uur,
voor ieder die een moment van rust
en bezinning zoekt, een kaarsje aan
wil steken of een gebed verlangt.

foto stadsarchief amsterdam

Het is vrijdag 25 november. De
kansel is verlicht maar er is geen
voorganger. Zo’n honderd mensen
aten hier zojuist mee met het herfstbuffet dat de Noorderkerk jaarlijks
organiseert.

Om te laten zien dat het ook een
open huis voor de buurt is, organiseert een team van mensen, waaronder de dominee en een kinderwerker,
verschillende activiteiten voor
iedereen, gelovig of niet. Zo is er
elke maandag- en zaterdagmorgen
open kerk en vier keer per jaar is er
een high tea. Er zijn kinderactiviteiten en dus jaarlijks dit herfstbuffet. “De kerk symboliseert het hart
van God,” aldus Visser. “Gods hart
reikt uit naar iedereen. Om daar
iets van te laten zien organiseren
we dit buffet in de herberg van God.”
Er was zoveel interesse, dat niet
iedereen die wilde mee kon eten. De
datum voor volgend jaar is al bekend
gemaakt: vrijdag 24 november 2017.

zoals hijzelf een vegetariër is en
‘bijna veganistisch leeft’.
“Wij hebben toen informatie
ingewonnen over kurk,” vertelt
Iyiapo, van huis uit muzikant . “Dit
biologisch afbreekbare materiaal
wordt gemaakt van de schors van de
kurkeik, een boom die in het Middellandse Zeegebied groeit. De schors
wordt van de boom gehaald waarbij
je de stam als het ware een handje
helpt bij het vernieuwen van schors,
wat een natuurlijk proces is. De
kurkeik neemt daarna veel meer CO2
op, wat weer goed is voor het milieu.”
“De schors wordt daarna gekookt, in
dunne plakjes gesneden, op een textiele ondergrond gelijmd, gepolijst
en dan met natuurlijke kleurstoffen
geverfd,” vult Felice aan, die haar
master international development
studies haalde. Dit kurk, ook wel
‘kurktextiel’ genoemd, is dus niet
te vergelijken met de gemalen kurk

Informatie en inschrijven bij
Onno Raadsen, opbouwwerker groen,
onno@jordaangoudenreael.nl
020 719 2371 / 06 1556 8998

Gezocht: bestuursleden
met passie voor de buurt

Kurk: vederlicht en 100 procent waterproof

Kurk wordt ook weleens ‘plantaardig leer’ genoemd.
In de winkel IIWII Cork in de Binnen Oranjestraat zijn alle tassen,
portemonnees en andere gadgets van dit materiaal gemaakt.

zo’n succes waren, komt er nog
een workshop fermenteren. De les
start met theorie. Daarna gaan de
cursisten hun eigen Kimchi, een
Aziatisch groenteferment, maken.
Voor Kimchi, andere ingrediënten,
messen, snijplanken en potten
wordt gezorgd.
Do 12 januari, 19.30 – 21.30 in het
Claverhuis, Elandsgracht 70, € 13,50
per persoon, incl. groente en pot,
inschrijven kan tot en met 5 jan,
docente Toos Tuin.
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Iyiapo Tafari en Felice Zevenbergen openden in juni in de Binnen Oranjestraat de winkel IIWII Cork

Eten in de Herberg van God
door suzanne hakkenberg
Cellomuziek, tafels met veel lege
wijnglazen, een kaarsje en een
bloemetje. Stapels borden op de
tafels met verfrommelde servetten
en de stokjes van de stoofperen.
Het heeft gesmaakt zo te zien.

Cityplot organiseert met het Wijkcentrum een groenactiviteit voor
kinderen: bloemzaadpapier maken!
Maak een leuk en bijenvriendelijke
Kerstcadeau voor familie en vrienden. In de lente kan je het zaadmatje
in de tuin plaatsen. Beetje water
geven en wachten tot er iets gaat
bloeien!
Wo 21 dec. 14.00-16.00 in het
gebouw in de Noorderspeeltuin,
Tweede Lindendwarsstraat 10.
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar, min.
6 – max. 16 kinderen, € 3,00 per kind
Vooraf inschrijven bij O
nno Raadsen, opbouwwerker groen,
onno@jordaangoudenreael.nl,
020 719 23 71/ 06 1556 8998.

foto bart winnubst

In het MBO College Centrum van het ROC, Elandsstraat 175, huist
niet alleen een school, maar ook een lunchroom. Daar willen we
wel eens een kijkje nemen. De rode letters ROC op de gevel laten
niets te raden over: we zijn aan het goede adres. Toch aarzelen we.

Workshop
Bloemzaadpapier fermenteren
maken
Omdat de eerste twee cursussen

Voor kinderen

Een paar leerlingen zijn met de voorbereidingen bezig. De overige grote
tafels zijn niet gedekt, en daar zitten
later leerlingen tijdens hun pauze.
We vragen aan twee dames of we bij
hen mogen aanschuiven. Dat vinden
ze wel gezellig. Het blijken stamgasten te zijn, ze komen hier voor koffie
met wat lekkers en slaan dan ook
wat in voor thuis. Met aanstekelijk
enthousiasme vertellen ze over de
lunchroom. Elly Horsmeier (75) en
Corrie Nuberg (80) zijn geboren en
getogen in de Jordaan. Ze wonen er
al lang niet meer maar landen regelmatig in De Studiepunt. Ze komen
achterom, door de ingang in de steeg.
Vroeger, vertellen ze, was er een
winkeltje aan de straatkant. Dat was
niet naar de zin van de omringende
middenstand.

foto Samir Bougarchouh

Lunchroom De Studiepunt
& Bakkerijwinkel
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foto Felice Zevenbergen

Leerling van het ROC aan het werk in de Studiepunt

Jordaan&GoudenReael
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foto’s trudy franc

Jordaan&GoudenReael

Zet kinderen in hun kracht!
telefoon: 06 - 469 50 378
e mail: johanette@kinder-krachtig.nl

www.kinder-krachtig.nl

Anjeliersstraat 89 huis
1015 NE Amsterdam

www.fullcirclestudio.nl

Zet kinderen in hun kracht!

Jordaan&GoudenReael

DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkheden
samen en ondersteunen daar waar nodig. Dat
is de kracht van wij samen; de kracht van
DOCK. Missie – DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten
en kansen van mensen worden benut, waar
iedereen perspectieven heeft en bewoners
elkaar ondersteunen.

activiteiten claverhuis
Verse soep
Claverhuis, ma en di 10.30-13.00, €1,Weggeefboekenkast
Zoek een boek uit de weggeefkast. Ruilen kan,
maar hoeft niet. Dagelijks van 9.00 tot 22.00.
Ook afgeschreven tijdschriften van de leestafel liggen hier om mee te nemen.
Computercursus
Beginnerscursus, ma 10.00-12.00 of ma 19.0021.00, 10 lessen voor € 60,-, incl. cursusboek
Wegwijs in Windows 7. Aanmelden bij Sevim
Saruhan, ssaruhan@dock.nl of 06 348 81830.
Start bij voldoende aanmeldingen vanaf feb.
2017
Computerinloop
Vragenuurtje voor mensen die de basis van de
computer kennen. Er is plaats voor 8 mensen
per keer. Di 13.00 -15.00, € 1,-, doorlopend.
ssaruhan@dock.nl of 06 3488 1830.
Keramiek/mozaïek
Creatieve activiteit op het gebied van mozaïeken en/of keramieken, wo 10.00-12.00, €
1,- (excl. materialen), auittenbogaard@dock.nl
of 06 4354 3716, doorlopend.
Creatief atelier
Een creatieve inloopmiddag: naaien, tekenen/schilderen, mozaïeken, sieraden maken,
haken/ breien, do 13.00-15.00, € 1,- (excl. materialen). auittenbogaard@dock.nl of 06 4354
3716, doorlopend.
Nederlands conversatie
Dinsdag van 10.30 -12.30 wekelijks, do 10.3012.00 wekelijks en een keer per twee weken
ma 10.30 -12.00 , € 1,- per keer, doorlopend.
ssaruhan@dock.nl of 06 3488 1830.

BOOJZ
Claversoos
Zondag 8 januari 13.00-16.00 uur, zaal open
om 12.30 uur. DJ Johnny, Bingo Noor, live concert Sjakie. Gratis toegang en een kop koffie/
thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.
Lunch
Woensdag 11, 18, 25 januari 12.00-13.30 uur,
zaal open 11.30. Maximaal 15 deelnemers,
deelname € 1,50.
Naaiklusjes hulp & advies
Maandag 16 januari 12.15-15.00 uur. De naaimachines staan klaar. Gratis toegang. Onder
voorbehoud. We zoeken hiervoor nog een
vrijwilliger.
Bingomiddag
Vrijdag 20 januari 14.00-16.00 uur, zaal open
13.30 uur. Gezellige Bingo met fraaie prijzen,
live concert Sjakie. O.l.v. Annie & Jan. Gratis
toegang en deelname Bingo.
Filmmiddag
Dinsdag 24 januari 13.45 uur. Voorstelling
met bekroonde filmklassieker. Aankondiging
filmtitel op het prikbord van Het Claverhuis.
Gratis toegang.
Aanmelden tot dinsdagochtend 11.00 uur via
020-620.02.38.
Wij wensen u een plezierig en gezond 2017 toe,
en hopen u zondag 8 januari vanaf 12:30 uur te
mogen begroeten op onze nieuwjaarsreceptie
in Het Claverhuis.
Namens BOOJZ,
Jan Bosman en Jorien Kolster
Het Claverhuis, Elandsgracht 70
Meer info op www.boojz.blogspot.nl
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Ontmoeting Claverhuis
Onder het genot van een kop koffie of thee
kunt u bij ons terecht voor een praatje. U
kunt DOCK-medewerkers raadplegen over
voorzieningen in de buurt. vrij 10.30-12.30.
Gratis, doorlopend. ssaruhan@dock.nl of 06
34881830.
Samen uit Claverhuis
Bijeenkomst om mensen te ontmoeten die
graag culturele uitstapjes maken. Eerste ma
van de maand 13.30-15.00, 5 september en 3
oktober. auittenbogaard@dock.nl of
06 43543716.

activiteiten reel
Verse soep
Activiteitencentrum Reel,
laatste ma v/d maand.
Handwerkochtend
Creatieve handwerkochtend, ma 10.30-12.00.
Er is materiaal. Gebruik van de naaimachine
mogelijk eventueel onder begeleiding. € 1,- per
keer, ssaruhan@dock.nl of 06 3488 1830.
Tablets en smartphones
Een inloopactiviteit voor buurtbewoners met
vragen over smartphones of tablets. Aanmelden niet nodig. Eerste ma van de maand van
13.00-15.00, € 1,- per keer, ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.
Recycle Room
Recyclen en pimpen van spullen met nadruk
op textiel. We herwaarderen wat er al is en
geven het een nieuwe look. Gebruik van de
naaimachine mogelijk eventueel onder begeleiding. Di 13.00-15.00, € 1,- per keer.
Repair Café
Vrijwilligers helpen bij het repareren van
kapotte spullen, di 13.00-15.00, vrijwillige
bijdrage, aanmelden niet nodig,
auittenbogaard@dock.nl of 06 43543716.
Reels Kantine
Een vrijwilliger kookt voor de buurt een warme maaltijd. Wo 17.00-19.00, € 3,50 (stadspas
€ 2,50). Aanmelden: JFranssen@dock.nl
Seniorensoos
Wekelijkse activiteit voor senioren: creatieve
activiteiten, film kijken, bingo, spelletjes,
voorlichting of een uitstapje, ma 14.00-16.00,
€ 2,50 (incl. soep en materialen) per keer.
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
Snuffelmarkt
Zat 18 maart 2017, 11.00-15.00.
Door bewoners, voor bewoners en passanten.
Entree gratis.
LOCATIES
Het Claverhuis
Elandsgracht 70, 020 624 83 53
claverhuis@dock.nl
Activiteitencentrum Reel
Tussen de Bogen 16, 020 428 02 97
reel@dock.nl
(Hendrik Jonkerplein)

Ons Genoegen
Ons Genoegen is een van de oudste speeltuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwilligers uit
de buurt organiseren activiteiten voor jong en
oud in de buurt. Voor de meeste activiteiten
zijn lidmaatschap (€ 15 per jaar per gezin) en
een kleine financiële bijdrage vereist. Meer
informatie op www.asv-onsgenoegen.com,
In onderstaand overzicht staan de activiteiten
voor volwassenen, tenzij anders vermeld.
Computerles
Computerles 55+, wo 17.00-19.00.
Creatief
Naailes ma. 12.30-15.00, hobby/figuurzagen
wo. 13.00-15.30, modelboten bouwen v.a.
8 jr, wo. 1300-15.30, knutselen voor 55+,
vrij. 12.00-15.00.
Denksport
Klaverjassen 55+, vrij. 20.00-23.00 en zo.
12.00-16.00, GO, vrij 20.00-24.00.
Muziek
Drumfanfare ma. 19.00-21.00, muziekles
beginners ma. v.a. 10 jr, 16.00 -17.00, wo.
Jeugd, 13.00-15.00 en za. 09.00-15.30, muziek
gevorderden, di. 20.00-23.00, blokfluit les
v.a. 5 jr, wo. 15.00-16.00, drum les jeugd, wo.
13.30-14.30 zat. 13.00-15.00, dwarsfluit les wo.
14.45-15.30, gitaarles v.a. 10 jr , vrij. 15.3019.30., lyra les jeugd, zat. 13.00-15.00, zangkoor Dwars door Amsterdam, do. 19.30-22.00.
Sport/Bewegen
Qigong di. 9.30-10.30, judo v.a. 5 jr, do. 15.30
-18.00, judo jeugd, do. 18.00-19.00, lijndansen
vrij. 13.00- 14.30, ballet peuters, zat. 9.0010.00, ballet kleuters, zat. 10.00-11.00,
majorettes v.a. 6 jr, zat. 11.00-12.30.

SOOJ
Voor 55- plussers is er de ouderensoos van
Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan. De SOOJ is zes dagen per week open. U
bent welkom voor de gezelligheid of om mee
te doen aan een van de activiteiten. Voor sommige activiteiten zijn wachtlijsten.
Open ma 11.00-17.00, di t/m vrij 13.00-17.00,
za 14.00-19.00. Informatie en aanmelden voor
activiteiten aan de bar. De SOOJ is gesloten
van 22 december t/m 3 januari

Café Monumentje: Westerstraat 120
monumentje.nl
3e vrij: DJ Megarolf Singles Night bij
Rolf genieten van 45 toeren-plaatjes! 1e
ma: De Meezingbende! om de maand de
1e do: Live muziek

Kunst en Cultuur
Poëziekring di 24 jan en 28 feb, 13.30.
€ 1,- per keer
Leeskring 9 jan en 20 feb, 13.30,
€ 1,- per keer
Exposities doorlopend
Kettingen maken
Vrij 27 jan 14.00, € 1,Spelactiviteiten
Klaverjascompetitie ma 13.00
Bridge met les wekelijks di 13.30, € 7,50
per 5 lessen
Bingo di 31 jan 13.30, € 1,- per plankje
Nieuw: Biljarten, di, wo, do vanaf 13.00,
€ 1.- per uur

Soep
Ma en di € 1,-

Nieuwjaarsconcert
zo. 22 jan., 13.00, Boom Chicago,
Rozengracht 117, 2,- (incl. koffie/thee)

Uitsmijters
Vrij 13.00-15.00, € 1,50

Café Rosé
do., 14.00 uur, vrije toegang
5 jan.: nieuwjaarsreceptie;
met The Sentimentalists. Vrije toegang.
2 feb.: Buffo & Soubrette in de Operette
Roze Filmavond
do., 19.00 u, € 4,00
5 jan, 2 feb

SOOJ, Tichelstraat 50,
020 330 20 17,
www.sooj.nl
Roze Salon
do. 14.00 uur, € 2,50
12 jan.: IHLIA-muziekfestival, Nederlandstalige roze liederen.
19 jan.: Roze zorg, in gesprek over zelfredzaamheid, veiligheid, gezelligheid en ondersteuning
met o.a. Wilbert Miedema, directeur Gay Care
26 jan.: Actualiteiten, het laatste (roze) nieuws
o.l.v Ben Bakers.
9 feb.: Roze wonen met Chris Messelaar,
initiatiefnemer LA Rieshuis, documentaire en
rondleiding.
16 feb.: Excursie, uitstapje met de bus, opgeven
bij avisser@amstelring.nl, € 8,00
23 feb.: Actualiteiten, het laatste (roze) nieuws
o.l.v Ben Bakers

ingezonden

Westerkerk: Prinsengracht 281,
westerkerk.nl
Wekelijks op vrijdag: lunchpauzeconcerten, 13.00 tot 13.30. Toegang gratis.
17 dec: Hoofdstadkoor met Carol of the
Bells, Het Hoofdstadkoor brengt voor
u een sfeervol concert in de week voor
Kerstmis. Met een gevarieerd programma van componisten als Rutter, Holst,
Vaughan Williams, Adams, Leontovych.
De Westerkerk zal weer met kaarsen
verlicht worden en een deel van het programma bestaat uit het meezingen van
bekende kerstliederen. 18 dec:
Kerstconcert Excelsior.
24 dec: kerstnachtdienst. 25 dec: eerste
kerstdag . 26 dec: tweede kerstdag;
ochtendcantatedienst.
27 t/m 30 dec: Met Bach het jaar uit. 1
jan: Nieuwjaarsdag.
Noorderkerk: Noordermarkt 48,
noorderkerkconcerten.nl
14 jan: Nieuwjaarsconcert; Pieter Wispelwey speelt Bach. 21 jan: combattimento Consort; Dolci d’Italia.
23 dec: Kerstzangavond in de jordaan.
28 jan: Winnaar Nationaal Cello Concours. 4 feb: Wishful Singing. 11 feb:
Atrium String Quartet. 18 feb: Fantasticus. 25 feb: Ensemble Lumaka; Timbres
Visionaires.
De Posthoornkerk: Haarlemmerstraat
124-126, stadsherstel.nl
Elke 3e ma v/d maand: Vanzetti’s
Popquiz, info: robvanzet@upcmail.nl.
23 dec: Jonge Strijkers & Blazers
Amsterdam
De Roode Bioscoop: Haarlemmerplein 7,
roodebioscoop.nl
Iedere za: Café Rosso, Het vaste artistieke team van Café Rosso ontvangt
bekende en nieuwe gasten. Laatste di
vd maand: De Levende Jukebox Helen &
Yvonne. Laatste wo vd maand: ’n Pikketanissie van Theatergroep Flint.
15 t/m 17 dec: Laboratoire Artistique
Limite; Michael Moore & gasten. 18 dec:

Roode zondagen; Anne Soldaat & Yorick
van Norden. 20 dec: Paradiso; Ciaran
Lavery. 21 t/m 23 dec: Laboratoire Artistique Limite; Erik Jan Harmens. 25 dec:
Kerstspecial; een feestelijke
middag zonder kerst.
29 dec: Zijlstra, Liedjes voor tegen
de kerst.
30 dec: Deeldeliers; Deeldelarie. 6 jan:
Laboratoire Artistique Limite; Typhoon;
vervangend optreden van 29 en 31 okt.
7/8 jan: Eef van Breen; Chapman for
President! 26 jan: Thomas Pol & Benjamin Herman.
Pianola Museum: Westerstraat 106,
pianola.nl
16 dec: Onspeelbare Muziek. 18 dec:
Avond in de Stad. 23 dec: Barrelhouse.
25 dec: Kerstkoffieconcert. 25 dec: Russische Kerstmatinee met domra en
gitaar. 26 dec: Cinemagie Kerstmatinee.
28 dec: Tchaikovsky’s sprookjes & Maria
Prokofieva. 1 jan: Nieuw Jaarsconcert;
Schubertiade met Mokum Symphony.
8 jan: Kinderconcert. 15 jan: koffieconcert. 15 jan: Prinsengracht Piano Quartet. 20 jan: Prisma Trio: Belle Epoque
met “Weltemax”. 21 jan: Onspeelbare
Muziek. 26 jan: Nikita Beltiukov, piano.
27 jan: Cinemagie Silent Fashion. 28 jan:
Salon der Verzen op Reis. 29 jan: Koffieconcert.
Jeugdtheater de Krakeling: Nieuwe Passeerdersstraat 1, krakeling.nl
17 dec: Niet Vergeten 7+, Hoge Fronten/
Lieke Benders. 18 dec: Het Meisje dat in
de tafel verdween 6+, Sneeuwvonk.
24 t/m 28 dec en 28 jan t/m 5 feb: prem24
t/m 28 dec en 28 jan t/m 5 feb: première
JAZZ DUZZ 6+, De Toneelmakerij. JAZZ
DUZZ, theatraal jazzconcert voor iedereen vanaf 6. Kaartjes winnen en meer
over deze voorstelling, p.6.
29 t/m 31 dec: De Gruffalo in winterse
sfeer 3+, Meneer Monster.
2 t/m 5 jan en 11/12 feb: LIEFDE 8+, Maas
Theater en Dans. 6 t/m 8 jan: LEUK! 8+,
De Toneelmakerij. 14/15 jan: Hendrik
IV, ongeschikt voor kinderen 8+, Sanne
Nouwes/STIP. 21/22 jan: KLUCHT 6+,
Bontehond. 22 jan: Rapunzel 3+, Het
Kleine Theater. 26/27 jan: Dit is geen
dagboek 13+, Beer Muziektheater/ Rene
Groothof. 28/29 jan: NADIA 12+, De
Toneelmakerij. 5 feb/12 mrt: Hans en
Grietje 3+, Het Kleine Theater. 10 feb:
LIEFDE XL 12+, Maas Theater en Dans.
12 feb: LIEF 4+, Maas Theater en Dans.
18 t/m 21 feb: De Fantastische Meneer
Vos 4+, Meneer Monster. 22/23 feb: Barbaartje 6+, Theater Sonnevanck. 24/25
feb: Neushoorn Spektakel 7+, Daniel van
Klaveren/Stip. 26 feb: Ijspaleis 6+, Plan
D/Andreas Denk.
Karthuizerhof: Karthuizerstraat 157,
020-6869565
29/30 dec: Hella Holland in de nieuwe
Ghostwriter, Intieme muzikale revue. Hella Holland, zangeres van het
betere Europese lied, luidt het oude jaar

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

Interesse in Bijbelse verhalen?
Kom dan naar het

Bijbellokaaluur

Fotoboek Amsterdam 1895-1937

Een bedelaartje met zijn pet in de hand tegenover een welgestelde dame.
Een ketellapper met zijn handkar vol met potten en pannen. Een koetsier
met hoge hoed. Een hondenkar. De bakker met een mand op zijn rug.
De tramrail wachtend op de volgende paardentram in de toen al drukke
Leidschestraat; het dagelijkse leven in 1895. Bijzondere tafereeltjes uit het
prachtige fotoboek Amsterdam 1895-1937. Het boek bevat unieke foto’s uit een
periode van 42 jaar. Het is een boeiend stukje geschiedenis van de stad van
het einde van het stoomtijdperk en het begin van de elektrificatie. Het zijn
unieke, niet eerder gepubliceerde foto’s uit een privécollectie. Het fotoboek is
met zorg samengesteld door Myriam Laan en Jenny de Oude.
Win een boek
Onder de lezers van wijkkrant Jordaan & Gouden Reael verloten wij een
exemplaar van het boek Amsterdam 1895-1937. Als u mee wilt doen, stuur dan
vóór 31 december een e-mail met adresgegevens naar info@deoudelaan.com.
Op www.deoudelaan.com wordt al een tipje van de historische sluier gelicht.
Het fotoboek, met luxe hardcover en 200 pagina’s, is te bestellen voor € 49,95
via de website. Ook in de boekhandel verkrijgbaar.

Culturele Agenda
Samenstelling Marjolijn van Leeuwen en
Pauline Roffel Info kunt u mailen naar:
krant@jordaangoudenreael.nl
Kerstprogramma in rood weergegeven

Taallessen
Frans conversatie, do 15.00-16.30,
Engels wo 13.00-14.30, € 7,50 per 5 lessen.
Nieuw: Spaans Beginners wo 15.00-16.30,
€ 7,50 per 5 lessen

kerstbingo
zat 17 dec, 20.00-23.30

Roze Damessalon
di., 12.00 u, € 2,50
3 jan, 7 feb

Cultuur Agenda

Computerlessen
Computercursussen en tabletcursussen ma
11.00-13.00 en/of 13.15-15.15
Kosten € 15,- resp. € 7,50

Overig
EHBO wo. 20.00-22.00

De Rietvinck

december 2016 / januari-februari 2017

MUZIEK & THEATER
Jazzcafé ’t Geveltje: Bloemgracht 170,
jazzgeveltje.nl
Elke di: Jazz Jamsessies. Elke 3e wo:
Absolute Beginners Jazz Session.
Maloe Melo Bluescafé: Lijnbaansgracht
163, maloemelo.com
Zo t/m di: akoestische jamsessie. Wo/do:
Blues & Rocksessie. Weekends na 03.00:
fifties, sixties, seventies

Snuffelmarkt
Zondag 12 feb 13.00-16.00. Toegang gratis.
Deelname € 2,50

Ons Genoegen, Elandsstraat 101,
020 626 27 88, www.asv-onsgenoegen.com

Jordaan&GoudenReael

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

1x per maand op woensdag

19:00 - 20:00 uur >>
Bij Simon de Looier

Looiersgracht met de brug voor de Tweede
Looiersdwarsstraat 1935

Feest der Poëzie presenteert voor het
t/m 24 dec: Benjamin Roth, ‘Explodes
eerst een volledig seizoen: elke maand
view’, schilderijen
van okt t/m apr organiseren wij een
Oosterbosch: Vinkenstraat 154,
bijzonder poëzie- en muziekevenement.
atelier-oosterbosch.nl
Van een high tea tot een magisch-indu8 jan t/m 9 apr: 8 jan opening Nicola
strieel variété, van literair-historische
Kloosterman, Analoge Collage kunsvoorstellingen tot dichters en musici
tenares
van nu. Feestderpoezie.nl
Ornis A. Gallery: Hazenstraat 11,
ornisagallery.com, t/m 31 dec: Jasper
De Posthoornkerk: Haarlemmerstraat
Hagenaar, ‘It looks like rain’
124-126, stadsherstel.nl
Rento Brattinga: Lauriergracht 80,
Elke 1e woensdag en 3e zondag vd
rentobrattinga.com
maand: beleef monumentale
Galerieën
t/m 30 dec: Maze de Boer, ‘Paper Weight’
momenten
Samenstelling Pauline Roffel
Rob Koudijs: Elandsgracht 12,
Stadsarchief: Vijzelstraat 32,
Annet Gelink Gallery: Laurierstraat 187galerierobkoudijs.nl
stadsarchief.amsterdam.nl
189, annetgelink.com
vanaf 22 dec: Jiro Kamata en Ralph
za/zo: rondleidingen De Bazel/
t/m 7 jan: David Maljkovic, ‘vignettes’
Bakker. 7 jan: Felieke van der Leest en
Stadsarchief.
ARTTRA Galerie: 2e Boomdwarsstraat 4, Marion Blume
18 dec: Amsterdam in kleur rond
arttra.nl
RonLangArt: Laurierstraat 82,
1900; vroege kleurenfotografie en
t/m 8 jan: Aram Tanis, ‘the Imagecatcher’ ronlangart.nl
autochromes. 21 jan t/m 4mrt: Cursus
Images of the Far East
t/m 17 dec: Raquel van Haver, ‘Violent
Genealogie. 21 jan t/m 8 apr: Cursus
Bart: Elandsgracht 16, galeriebart.nl
Feminism’ Mary Waters, schilderijen
Paleografie. t/m 4 feb: 2 fotografen 1
Vanaf 6 jan: ‘Animate Me!’, groepsexRon Mandos: Prinsengracht 282,
camera. t/m 5 feb: Amsterdam 1900
positie
t/m 7 jan: Isaac Julien, ‘Looking for
Eduard Planting Gallery: Eerste Bloemd- Langston’, fotografie. 14 jan: Jan Hoek en foto’s van Olie, Breitner, Eilers en
tijdgenoten. t/m 19 feb: 100 jaar het
warsstraat 2, eduardplanting.com
Boris Mikhailov. ‘
Amsterdams Lyceum.
t/m 7 jan: Hans Withoos, ‘Withoos meets Stigter van Doesburg: Elandsstraat 90,
Withoos’
stigtervandoesburg.com
Cafe Thijssen: Brouwersgracht 107,
Ellen de Bruijne Projects: Rozengracht
t/m 24 dec: Helen Verhoeven, ‘Libby,
cafethijssen.nl
207a, edbprojects.nl
Libby, Libby’
Iedere ma: Quiz Night, Schrijf je team
t/m 24 dec: Jeremiah Day & Lucile DeTegenboschvanvreden: Bloemgracht 57,
in op facebook!
samory. 13 jan: Nieuw Amsterdams Peil,
tegenboschvanvreden.com
Galerie Moon: Grote Bickersstraat 71,
Where do we go from here
t/m 7 jan: Fernandez Sanchez Castillo,
galeriemoon@hotmail.com
Fons Welters: Bloemstraat 140, fonswel- ‘Tlatelolco, Stillstellung’
elke zo: historische gidswandeling.
ters.nl
Torch: Lauriergracht 94,
Aanmelden via de site.
t/m 7 jan: Berend Strik, ‘Redifining Real- torchgallery.com
ness en groepsexpositie Untitled 1989
t/m 31 dec: Terry Rodgers, ‘Solo Spaces’
Fontana: Lauriergracht 11, fontanagalVassie: Langestraat 47,
lery.com
galleryvassie.com
t/m 14 jan:LAB, Laboratorium van archit/m 1 dec: The genius of Willy Rizzo,
tectuur van Belgisch collectief
Photographs of Celebrity & Glamour
Galerie Moon een reeks lezingen
Van Gelder & AP: Planciusstraat 9a,
Witteveen Visual Art Centre: Konijneno.a. gebaseerd op het boek De Westegalerievangelder.com
straat 16a, witteveenvisualart.nl
lijke Eilanden 1615-2015. De volgende
t/m 8 jan: Klaas Kloosterboer, ‘Voorraad’ t/m 18 dec: Rody Luton, ‘Time encircled’
lezingen staan gepland in de winteren Nickel van Duijvenboden ‘EcholocaWM Gallery: Elandsgracht 35,
maanden van 2017:
tion Solo’
gallerywm.com
De Slavernij en de WIC- Dr. Leo Balai,
De Hooffzaak: Haarlemmerdijk 54, hooff- t/m 18 dec: Jacques Meijer, ’62 jaar
Vrijhandelsverdragen en alternazaak.nl
archief, 1953-2015’
tieven- Guus Geurts, Inmaken van
t/m 15 jan: Geert Merlijn, ‘La condition
Wouter van Leeuwen: Fotografie,
voedsel- Mr. Wateetons , De Stelling
de la Lumiere’, licht sculpturen
Hazenstraat 27, woutervanleeuwen.com
van Amsterdam - Marleen Bogaers, De
Jeroen Dercksen Gallery: Binnen Domt/m 7 jan: Raymond Meeks, ‘Cabbage
geschiedenis van de Oranjes- Drs. Jan
mersstraat 13, jeroendercksen.nl
White’
t/m 14 jan: Barbara Roling, Objecten
Van Zijll Langhout: Contemporary Art,
Melkert, Eten in de Gouden eeuw- JoKahmann: fotografie, Lindengracht 35,
Brouwersgracht 161, vzlart.nl
nah Freud, Winterlandschappen in de
kahmanngallery.com
t/m 29 jan: Joep van Liefland, ‘Woensdag 17e eeuw- Drs. Jan Melkert, Muziek
t/m 31 dec: 20 fotografen, ‘Rare’
Gehaktdag’, collages
van vroeger tot nu - Stan Rijven,
Kers: Lindengracht 148, kersgallery.com
Vogelliefde op de Westelijke Eilanden
t/m 7 jan: ‘In a state of flux’, werken van
diversen
- Manon Danker, Burgerinitiatieven in
4 kunstenaars
Samenstelling Marjolijn van Leeuwen
de 19e eeuw- Laura van Hasselt, KunKoch & Bos: Eerste Anjeliersdwarsstraat
stenaars/kunst op de Eilanden met
Het JHM Kindermuseum: Nieuwe
36, kochxbos.nl
o.a. Ada Breedveld, Satire en vermaak,
Amstelstraat 1, Jhm.nl
t/m 7 jan: Ray Ceasar (Canada), ‘Royale’
Het Kindermuseum van het Joods
schilderkunst in de 17e eeuw - Drs. Jan
Koppelaar’s Kunsthuiskamer: TouHistorisch Museum bestaat op 17 de- Melkert, Ontwikkelingen in Amsterwslagerstraat 29, kunsthuiskamer.nl
cember 2016 tien jaar. Dit wordt een
dam-Noord - Jan Donkers, BoekdrukGineke Zikken, schilderijen
jaar lang gevierd met een bijzonder
kunst: schoonheid van het boek- Just
Martin van Zomeren: Hazenstraat 20,
programma o.a met het Fieptheater,
Enschedé
gmvz.com
een kleur- en matzeversierwedstrijd (het is nog niet precies bekend wie
t/m 7 jan: ‘ for your everyday use’,
en feestelijke workshops voor kinde- wanneer spreekt).
groepsexpositie
ren. Het jubileumjaar gaat van start
Kosten € 8,00 pp per lezing, met stadsMoon: Grote Bickersstraat 71,
op zondag 18 december met een fees- pas € 5, 00. Aanmelden: galeriemoon@
galeriemoon.nl
telijk Open Huis, toegang gratis.
hotmail.com/ 06-22210481. Zie ook
Willem Bosveld, fotografie.
Pianola Museum: Westerstraat 106,
Ronald Keasberry, aquarellen
www.galeriemoon.nl of kom langs bij
pianola.nl.
Onrust: Planciusstraat 7,
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71,
Feest der Poëzie Seizoen 2016-2017: Het open do t/m zondag 13.00-18.00.
galerieonrust.nl
uit met een muzikaal mysteriespel. Ze
zoekt een nieuwe ghostwriter. Wie zal ze
eens bellen? Bowie, Leonard Cohen, de
Beegees? Mag een ghostwriter eigenlijk
wel leven? Intussen zoekt haar voormalige protegé, liedschrijver Ron Mesland,
nieuwe wegen nu Hella als klant wegvalt.
Arjen Arnoldussen , en Steef Vellinga. Tekst & muziek: Ron en Bowie, Edith
Piaf, Schubert, e.v.a. Hella ontstond o.l.v.
Hetty Blok.

KERST
zangavond
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in de Jordaan

19.30 uur Mannenkoor

‘David’ uit Lisse
Met jongerenkoor Jesarela
Noorderkerk, Noordermarkt
48, 1015 NA Amsterdam

Huiskamerlezingen
Galerie Moon

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

Altijd al meer van de Bijbel willen weten? Dan is dit uw kans!

Cursus voor beginners
Oriëntatiecursus ‘Leer de Bijbel kennen’ aan de hand
van een PowerPoint presentatie

Woensdag om 20:30 uur
(1x per maand op woensdag)

Cursus voor gevorderden
Dinsdag om 19:00 uur
(1x per 2 weken op dinsdag)

Gratis, iedereen Welkom!

Gratis, iedereen welkom!

Voor meer inlichtingen/inschrijven
bel 06-83571391

Voor meer inlichtingen/inschrijven
bel 06-83571391

www.bijsimondelooier.nl

Vr. 23 dec.

Toegang vrij. Na afloop gratis koffie
Looiersgracht 70 Amsterdam
T 020 - 6227742 • bijsimondelooier.nl

www.bijsimondelooier.nl

Jordaan&GoudenReael

Nieuws van het
Wijksteunpunt
Wonen Centrum
door guust augustijn

Wijksteunpunt Wonen Centrum
wordt !WOON
Per 1 januari kunt u met vragen over
wonen in de stad terecht bij !WOON –
thuis in de stad. Als vanouds zijn wij
er voor huurders met vragen over
hun woonsituatie en ondersteunen
we bewonersgroepen. Daarnaast
richt onze dienstverlening zich ook
op VvE’s en eigenaar-bewoners. Om
aan iedereen goede ondersteuning
te bieden, gaan alle Wijksteunpunten, het Meldpunt Ongewenst
Verhuurgedrag en het Amsterdams
Steunpunt Wonen samen in één
organisatie: efficiënt en met een
uitgebreid dienstenaanbod. Onze
nieuwe website: www.wooninfo.nl.
Akkoord voor bewonerscommissie
Marnixkade
Het afgelopen voorjaar kondigde
Ymere een onderhoudsplan aan
bij 12 huurders van de Marnixkade
110-112. Met ondersteuning van het
WSWonen Centrum werd een bewonerscommissie opgericht en is de
afgelopen maanden onderhandeld.
Inmiddels hebben de bewoners een
mooi akkoord bereikt met Ymere.
Na de eerste bijeenkomst bleek dat
Ymere, naast funderingsherstel en
het aanbrengen van brandwerende
plafonds, een asbestonderzoek wilde laten uitvoeren. Ook moeten er
werkzaamheden aan het dak en het
trappenhuis plaatsvinden. Tenslotte
dienen de laatste woningen voorzien
te worden van een CV-ketel , HR++
glas, mechanische ventilatie en
gevelisolatie aan de achterzijde van
het pand. Dit alles, met uitzondering
van de CV, zonder huurverhoging.
Omdat het om ingrijpende onderhoudswerkzaamheden gaat, die niet
in bewoonde staat kunnen worden
uitgevoerd, stelt Ymere wisselwoningen beschikbaar. Vanwege de
noodzakelijke verhuizing is ook een
onkostenvergoeding voorgesteld.
Dit conform de afspraak die gemaakt
is tijdens het vaststellen van de
nieuwe Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering.
De bewoners vonden de onkostenvergoeding te laag. Ze waren van
mening dat hun onkosten (twee keer
verhuizen en mogelijke herstelkosten) hoger zijn dan het bedrag dat
Ymere voorstelde.
Ymere kwam daarop met een tegenvoorstel. Ze wil het onderhoudsplan
ook wel zien als renovatie (en dus
kan de wettelijke vergoeding worden uitbetaald), maar dan moeten

Vrijwilligers gezocht
Gezocht: wijkvertegenwoordigers
Het Stoelenproject is een nachtopvang voor dak- en thuislozen onder
de EuroParking in de Marnixstraat.
Het Stoelenproject is op zoek naar
actieve buurtbewoners die twee
keer per jaar een uur willen overleggen met vertegenwoordigers van
het Stoelenproject, de gemeente en
politie. De volgende vergadering is
op 28 maart 2017 om 17h30 in het
Claverhuis. Heb je belangstelling of
vragen: frank@jordaangoudenreael.
nl, www.stoelenproject.nl
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alle huurders wel instemmen met
een huurverhoging voor alle geriefsverbeteringen. Dat was voor de
bewoners een brug te ver, waarop de
bewonerscommissie met een tegenvoorstel kwam. Ymere gaat sowieso
alle werkzaamheden uitvoeren, dus
maakt het voor Ymere niet uit als
er bewoners zijn die liever het onderhoudsplan verkiezen boven het
‘renovatieplan’. De bewonerscommissie stelde dan ook voor om de keuze
voor onderhoud of renovatie aan de
individuele bewoners over te laten.
Na veel wikken en wegen stemde
Ymere in. Alle partijen blij!
De werkzaamheden starten in
december van dit jaar en zullen tot
augustus 2017 duren.
Servicekosten bij
gemeubileerde verhuur
Een voormalig huurster ontving
maar liefst €6.000 aan te veel
betaalde servicekosten terug. Voor
haar gemeubileerde woning werd,
naast de kale huur, een maandelijks
voorschot van €300 voor ‘stoffering
en meubilering’ betaald. In de woning stonden wat (oude) Ikea-meubelen. Op aanraden van het WSWonen startte huurster met succes een
procedure bij de Huurcommissie.
Omdat de huurster naar het
buitenland ging verhuizen, kon de
Huurcommissie geen onderzoek in
de woning doen. Echter op basis
van een zelf opgesteld rapport met
foto’s kon de Huurcommissie toch
uitspraak doen. Slechts €35,21 per
maand was redelijk. De huurster
woonde 23 maanden in de woning,
waarmee zij recht op restitutie van
ruim €6.000.
Veel particuliere huurwoningen
in de Amsterdamse binnenstad
worden gemeubileerd verhuurd. De
bedragen daarvoor zijn veelal te
hoog. Een verhuurder mag wettelijk
gezien slechts de werkelijke kosten
doorberekenen aan de huurder en
daar geen winst maken op servicekosten. Dat geldt ook voor de vrije
sectorverhuur. Denkt u dat u ook te
veel servicekosten heeft betaald?
Neem dan contact op met ons.

Buurtspreekuren
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
Voor informatie, advies en ondersteuning buurtactiviteiten, Elandsgracht 70,
ma t/m vrij 11.00-15.00, 020 719 2371,
info@jordaangoudenreael.nl,
www.jordaangoudenreael.nl
Wijksteunpunt Wonen Centrum
Voor informatie en advies over huren/
wonen. Woonspreekuur, Elandsgracht
70, elke werkdag 14.00-16.00 en di
19.00-20.00, 020 625 8569, centrum@
wswonen.nl, www.wswonen.nl
Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten. Werkt op afspraak. Telefonisch spreekuur 10.00-11.00, 020 420
5835 (behalve woensdag), Elandsgracht
70, centrum@wswonen.nl,
www.wswwonen.nl
Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum
CentraM, Maatschappelijke
dienstverlening,
Begeleidt en verbindt bewoners van
Stadsdeel centrum op het gebied van
financiën, instanties, relaties, wonen,
zorg en welzijn. Telefonisch spreekuur
ma t/m vrij 9.00-11.00, 020 557 3338
Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is een inloop voor vragen
op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook voor ondersteuning bij financiële en administratieve zaken en het
schrijven of bellen naar een instantie.
De medewerkers van het Sociaal Wijkteam (Centram, IJsterk en het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael) helpen u
zoveel mogelijk het zelf te doen.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,
elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en
16.00.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel, Tussen de Bogen 16, elke woensdagmorgen
tussen 10.30 en 12.30 en elke woensdagavond tussen 17.00 en 19.00 voor buurtbewoners die overdag verhinderd zijn.
Mantelzorgspreekuren
De mantelzorgmakelaar geeft informatie
en advies, kan regeltaken van u overnemen en biedt een luisterend oor. Als
u wilt, komt de mantelzorgmakelaar bij
u op huisbezoek. U heeft voor deze ondersteuning geen indicatie of verwijzing
nodig. De hulp is gratis. Mantelzorgmakelaar Harry Cox van Stadsdeel Centrum
houdt inloopspreekuur in het Claverhuis
(Elandsgracht 70) op ma 31 okt, 14 en 28
nov van 10.00-12.30 en in De Witte Boei
(Kleine Wittenburgerstraat 201) op ma
24 okt, 7 en 21 nov tussen 12.30-15.00.
Voor informatie of een afspraak 020 886
8800, info@markant.org,
www.markant.org

Woonspreekuur
Jordaan & Gouden Reael
Voor al uw vragen over huren en
wonen kunt u langskomen op de
inloopspreekuren van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Een afspraak
maken is niet nodig. Maandag t/m
vrijdag van 14-16 uur en dinsdagavond ook van 19 - 20 uur.
Claverhuis, Elandsgracht 70,
tel. (020) 625 85 69.
E-mail: centrum@wswonen.nl /
website: www.wswonen.nl/centrum
Van 26 t/m 30 december is er geen
woonspreekuur.

Zoekertjes

een stadgenoot in (sociale) armoede
weer perspectief.
Check www.deregenboog.org/
aardigeamsterdammer of mail naar
vrijwilligerswerk@deregenboog.org
voor meer informatie.

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen. De tekst moet uiterlijk 3 februari bij
de redactie zijn. Zoekertjes zijn vanaf
1 januari 2017 gratis en mogen maximaal
250 tekens bevatten.
Tekst kan per mail gestuurd worden
naar krant@jordaangoudenreael.nl

Markant
Kim zoekt iemand om mee te shoppen.Geef je op als vrijwilliger bij
Markant, centrum voor mantelzorg!
020 886 88 00 of www.markant.org

Markant zoekt regelcoaches
Als coach bied je ondersteuning aan
bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen bij regelzaken w.o.
hulp bij het ordenen van post, het
invullen van formulieren, meegaan
naar instanties, inschakelen van
het sociale netwerk van de bewoner.
Heb jij affiniteit met ouderen? Ben je
communicatief en kun je zelfstandig
werken? Ben je 1 ochtend of middag
per week beschikbaar? Meld je dan
aan bij Markant. Bel 020 886 88 00,
Nicole Stoffelen of Sharon Daalder
of info@markant.org

Word Aardig Amsterdammer
Maak je je zorgen over armoede en
eenzaamheid in de stad? Wil je je horizon verbreden? En wil je iets doen
om te helpen? Per jaar vragen maar
liefst 1200 mensen om hulp. Bied

Neem ’m op voor een ander!
Hulplijn Amsterdam zoekt vrijwilligers. Training start in januari.
Voor meer info en aanmelding
www.hulplijnamsterdam.nl
Wie echt luistert, ontdekt meer.

Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over
vrijwilligerswerk? Benieuwd naar leuke
vacatures in de buurt? Advies nodig wat

Winter- en voorjaarscursussen SPAANS in
Claverhuis voor (half-)gevorderden.
Info: tel.: 020-6930667 of kijk op
www.spaansspaans.nl
WONINGRUIL Aangeboden: Nette 2
kamerwoning, 1 hoog in de Jordaan, geen
buiten, lage huur! Gevraagd: 4 kamerwoning, liefst in de Jordaan of in de omgeving.
Normale huur. Tel: 0612808379/email:
kelly_kater@hotmail.com
YOGA CLAVERHUIS Vrij 09.15-10.30, woe
19.00-20.15/20.30-21.45, za 10.00-11.15.
10 lessen € 85,00/65,00 (stadspas)
www.lydwinayoga.nl 020-4210878
‘We zingen voor ons plezier, maar het mag
best goed klinken’
Het Amsterdams Promenade Koor olv.
GEERT VAN TIJN nodigt u uit voor een
Open Avond, 16 januari in het Claverhuis.
Maak een van uw goede voornemens voor
dit jaar maar meteen waar. 20.00 uur,
iedereen welkom.

het beste bij jou zal passen? Voor deze
vragen en meer kun je terecht op de
spreekuren van Vrijwilligers Centrale
Amsterdam (VCA): Alle even weken op
de dinsdagmiddag tussen 14.00-16.00
in het Claverhuis. Je bent van harte
welkom om aan te schuiven, VCA helpt
je graag verder! Je kunt binnenlopen of
van tevoren een afspraak inplannen via
www.vca.nu.
Gratis juridisch inloopspreekuur
IJdock Advocaten houdt elke dag van
14.00 tot 16.00 een gratis spreekuur
voor particulieren en ondernemers.
Veembroederhof 109, 020 421 2145,
hulp@ijlaw.nl
Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond
uitlaten, dokters- of ziekenhuisbezoek,
steun bij verhuizing naar verzorgingshuis, vriendschappelijk huisbezoek,
lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), hulp bij computervragen thuis
of in het buurthuis en wandelen met
buurtbewoners die alleen niet meer op
straat komen. Burenhulp (langdurig of
tijdelijk), 020 557 3338 (Centram).
Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk
geweld en behoefte heeft aan een luisterend oor. Voor wie verdere hulp wil,
wordt bemiddeld met de hulpverlening.
Voor een afspraak met een vertrouwenspersoon, 020 557 3338,
blue@centram.nl, www.centram.nl
BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren
en buurtgenoten, 085 9022810 (lokaal
tarief) info@beterburen.nl,
www.beterburen.nl
Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder
kunnen elke eerste en derde maandagmiddag van de maand terecht in het
Claverhuis voor een medische rijbewijskeuring. Een afspraak maken is nodig.
Dit kan bij het Claverhuis, Elandsgracht
70, 020 6248353.
Meer informatie, bijvoorbeeld wat u
mee moet nemen voor de keuring en
wat de kosten zijn, vindt u op: www.
rijbewijskeuringenamsterdamenomstreken.nl. Ook voor jongeren met een
medische indicatie
Spreekuur gebiedsbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere:
Vragen over eigen woning, portieken,
veiligheid in en rondom de woning etc.
2e woensdag van de maand; 15.30-16.30,
De Boomspijker, Rechtboomssloot 52,
3e woensdag van de maand, 12.0013.00, Reel, Tussen de Bogen 16
4e woensdag van de maand, 15.0016.00, Claverhuis, Elandsgracht 70.
Contactpersoon Ron Seeboldt.
Spreekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key.
Dagelijks tussen 9.00-10.00, Vinkenstraat 22, 020 621433, Femke Felder/
Kim Djoa.
MEE AZ Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een
beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel
Zaan kortdurende ondersteuning aan
mensen met een beperking en hun
mantelzorger(s). Voor vragen die te
maken hebben met chronische ziekte,
een lichamelijke beperking, een vorm
van autisme, niet aangeboren hersenletsel. Ook voor moeilijklerenden. Op
dinsdag, donderdag of vrijdag kunt u
een afspraak maken met Lucy de Bie
via 06 1487 5108 of l.de.Bie@meeaz.nl.
Cleaning and sanitation
Fly Housekeeping consists of temporary
working cleaning agents, providing services nationally acredited by the Ministry
of Labor and the Chamber of Commerce in
the Netherlands. Our cleaning company
consists in: cleaning offices, restaurants,
(24h/day). Info: 0684 797 044 /0687 987
389. flyhousekeeping@gmail.com
ZING MEE! ZING MEE! ZING MEE!
Spaans programma: De Victoria, Encina,
De Guerrero, Montes Capon.
Kamerkoor Dwarsklank repeteert elke
woensdagavond van 19.45-22.00 uur in de
Turfsteeg. informatie@dwarsklank.nl
Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u graag indien u zorg nodig
heeft! Voor informatie kunt u bellen naar
06-22761110, www.maatwerkzorg.nl

Afspreken kan bij u thuis, in een Huis
van de Buurt of elders. www.meeaz.nl.
Meldingen over openbare ruimte
Voor meldingen over losse stoeptegels,
wrakken, huisvuil, grofvuil, bestrating,
belijning, straatmeubilair, fietsenrekken, ongedierte en groen.
Bel 14020 of vul een digitaal formulier
in op www.amsterdam.nl
Stadsdeel Centrum, gebiedsteam
West, gebiedsbeheerders
Groen, openbare ruimte, zelfbeheer,
geveltuinen, vergunningen etc (geen
meldingen)
Immelien Visser, 06 5139 9583,
immelien.visser@amsterdam.nl
(Westelijke Eilanden, Haarlemmerbuurt, Westelijke Grachtengordel)
Ron Onsia, 06 1299 0705,
r.onsia@amsterdam.nl
(Westerdok/IJdok, Noord en
Zuid Jordaan)

Politie: alarm (spoed) 112
Politie alg.: tel. 0900 8844
06-nummers alleen tijdens
kantooruren!
Jordaan-Zuid
Dayenne Venema, 06 22217004
dayenne.venema@politie.nl
Jordaan-Midden
Michel van der Geest, 06 22229314.
michel.van.der.geest@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater, 06 22914992
tom.onderwater@politie.nl
Westelijke grachtengordel
Piet Zwaneveld, 06 53346963
piet.zwaneveld@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, 06 22384969
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander, 06 51308685
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade, 06 51413882
jose.andrade@politie.nl
en Stephan Fischer, 06 83174572
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
Stephan Fischer, 06 83174572
stephan.fischer@politie.nl
Westerdokseiland
Petra Goldstein, 06 51809180
petra.goldstein@politie.nl
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