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Dit blad biedt naast buurtinformatie
een platform waarop lezers hun visie op actuele
zaken kenbaar kunnen maken.
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Een ‘Straight Friendly Gay Hotel’
Peuterspeelzaal Rozenstraat moet wijken voor
het zoveelste hotel. Meneer Malasch spoort
de toekomstige exploitant op en gaat in
gesprek. ‘Heb jij soms iets tegen kinderen?’ 7

Gefinancierde rechtsbijstand gekort
Meer regels, een overheid die steeds verder
binnendringt in het privéleven van burgers.
Tegelijk beperking van toegang tot het recht.
Op weg naar een ‘banenrepubliek’? 5

Al snel werd duidelijk hoe groot de frustratie
was onder de aanwezigen op deze ‘informatieve bewonersavond’. Alle aanwezigen bleken felle tegenstanders van de gemeenteplannen. En met reden. Niet alleen omdat de vele
pogingen om de gemeente tot andere gedachten te brengen totaal waren genegeerd, maar
wellicht nog meer omdat de meeste kritische
vragen onbeantwoord bleven. Van voorlichting was die avond feitelijk geen sprake.
Investering
Het benodigde krediet van 60 miljoen euro
voor de ondergrondse garage is door de
stadsdelen Centrum en West ter beschikking
gesteld. Maar dat is kennelijk niet voldoende.
Centrum zegt dat de parkeertarieven jaarlijks
met tien procent omhoog moeten, en West
liet uitzoeken wat men daar vindt van betaald
parkeren op zondag. Is in deze tijd van economische malaise 60 miljoen voor een garage
onder de Singelgracht met ruimte voor 800
auto’s een verantwoorde investering? En wat
zijn de gevolgen voor onze buurt?

Frederik Hendrikplantsoen met in- en uitgang
Singelgrachtgarage (rode strook)
Autoluwte is best een fraaie doelstelling: het
blik van de straat naar onder de grond. Dat
levert mooiere straten op, en wie wil dat niet?
Maar die garage vermindert niet de verkeersdrukte en verbetert evenmin de luchtkwaliteit.
Integendeel, 200 van de 800 parkeerplekken
worden gereserveerd voor bezoekers! Dus nog
meer verkeer richting binnenstad en nog meer
luchtvervuiling. En Amsterdam weet nu al niet
hoe het moet voldoen aan de EU-regels voor
luchtkwaliteit die in 2015 van kracht worden.
De gemeente zegt dat niemand gedwongen
zal worden zijn parkeerplaats op straat op te
geven. Maar er gaan op straat wel 800 plaatsen verdwijnen en die komen bij herprofilering van de straten niet terug.
Verlies
Wat gaat de parkeergarage betekenen voor
de verkeersveiligheid? De in- en uitgang komen op het Frederik Hendrikplantsoen, juist
daar waar veel verkeersstromen samenkomen.
Trams, bussen, toenemend fietsverkeer en
het snelle en drukke verkeer over de Nassaukade, en daar komt nu het langzaam in- en
uitrijdende garageverkeer bij. O ja, langs die
drukke Nassaukade komt ook nog een wandelpromenade – ziet u het voor u?
Bovendien is het te verwachten gebruik van
de Singelgrachtgarage verre van optimaal.

Onderbezetting levert zowel gemeente- als
commerciële garages nu al forse verliezen op
(Qpark leed op de exploitatie van zijn parkeergarages in het afgelopen jaar een verlies van
95 miljoen). Waarom dan nog meer garages?
‘Elke ondergrondse constructie vormt een
belemmering voor de grondwaterstroming’,
schrijft het gemeentelijke Ingenieursbureau
Amsterdam. De vraag is hoe erg die stroming
wordt verstoord, en of er nog wat aan te doen
is. Hoe groter de footprint, hoe groter de kans
op verstoring en daardoor mogelijke wateroverlast en schade aan omliggende panden.
Een extern ingenieursbureau meldde onlangs
dat de risico’s van ondergronds bouwen in
Amsterdam groter worden, in het bijzonder
bij de geplande Singelgrachtgarage.
Op de bewonersavond van 2 september verklaarde de gemeente niet aanspreekbaar te
zijn voor schade aan panden als gevolg van
de bouw. Bewoners moeten dit maar met
de aannemer opnemen. Er is wel een bedrag
gereserveerd zodat bewoners juridische en
bouwkundige hulp kunnen inhuren. Maar
voor afhandeling van schadeclaims blijven we
totaal afhankelijk van de aannemer en de verzekeringsmaatschappij!
Alternatieven
Onze suggestie is: parkeer- en reisfaciliteiten
langs de A10-ring, gekoppeld aan gratis of
goedkoper openbaar vervoer naar de binnenstad. Politici wuiven dat weg.
Het terrein van het Food Center aan de Jan
van Galenstraat wordt heringericht. Er komen
woningen met daaronder een garage, maar…
alleen voor bewoners! Er is genoeg ruimte
voor een grotere garage, en die is ook goedkoper dan een garage onder water. Politici
wuiven dat weg.
Het gemeentelijke Parkeerfonds mag alleen
gebruikt worden voor verkeersbeleid. Zijn
deelauto’s zoals van Car2Go geen betere investering? Politici wuiven dat weg.
vervolg op pagina 2

Informatieve
Mantelzorglunch
De maandelijkse informatieve mantelzorglunches in stadsdeel Centrum gaan weer van start.
Op donderdag 19 september serveert Markant
de eerste lunch rond het thema: Wat kan een
casemanager dementie voor u doen?
Heeft uw partner of een andere naaste dementie of is er een vermoeden van dementie?
Hebt u daarbij behoefte aan ondersteuning
en begeleiding? Annelies Verbist van Cordaan
Thuiszorg vertelt welke hulp een casemanager
bij dementie kan bieden.
Op deze bijeenkomst kun u vragen stellen en
u ontmoet andere mantelzorgers. Aansluitend
is er een lunch. Deelname is gratis. Aanmelden
kan tot één dag van tevoren.
Donderdag 19 september 11.30-13.30 uur,
Claverhuis, Elandsgracht 70. U kunt zich
aanmelden bij Markant, Centrum voor
Mantelzorg, tel. 8868800, of mailen naar:
info@markant.org

FOTO DENNIS VELDMAN

Het is een tijdje stil geweest rond de plannen voor Singelgrachtgarage Marnix.
Ondanks onze vele petities, inspraakbeurten, gesprekken met politici, alternatieve
voorstellen, acties etc. in de afgelopen vier jaar, is het plan van de gemeente
ongewijzigd gebleven. Op 2 september jl. zouden omwonenden in het Marnixbad
te horen krijgen wat er staat te gebeuren. De kantine van het zwembad was tot
de nok gevuld.

In DIVA DIVA’S brengt meester-entertainer Sven Ratzke de songs van grote diva’s
uit de jaren zestig opnieuw tot leven. De Sixties, volgens Ratzke the most classy
decade of the last century. De mooiste vrouwen, de beste songs, een tijdperk
waarin glamour, klasse en persoonlijkheid samengingen en tot kunst werden verheven. Die combinatie is hem op het lijf geschreven. Critici komen woorden tekort:
‘een man van de wereld’, ‘voor de schijnwerpers geboren’, ‘the hottest night!’
Ze komen allemaal voorbij: Dusty, Judy, Eartha, Nina, Marlene en Juliette.
Sven Ratzke geeft hun songs een nieuwe gloed, samen met jazzpianist en arrangeur Charly Zastrau. Het Perron, vrij 27 en za 28 september, aanvang 21.00 uur,
entree 15 euro. Reserveren alleen via www.hetperron.nl

Met een spectaculaire show van Bolle
Jan, een DJ en vele artiesten gaat op
vrijdag 13 september om 20.00 uur het
Jordaanfestival van start. De organisatie
van het festival is zoals altijd in handen
van Jan de Bie.
Het openingsfeest is op zaterdag 14
september vanaf 13.00 uur, met een
draaiorgel van Perlee.
Dan volgt een optreden van het enige
echte Jordaanensemble, dat liedjes
brengt van Tante Leen, Johnny Jordaan,
Willy Alberti, Johnny Meyer en vele
anderen. Speciale gasten zijn Johhn
Spoel, van Bloed, Zweet en Tranen, en
de ‘Leliestreetsisters’.
Vanaf 17.30 uur een optreden van
Mick Harren & Friends, met als speciale
gasten Ronnie Canada van The Drifters
en Francesca Romijn. ’s Avonds vanaf
20.00 uur De Kanjers. Presentatie: Wim
Bohnenn.
Op zondag 15 september is het podium
vanaf 13.00 uur vrij voor de Grote Non
Stop Show, met een keur aan topartiesten. Muzikale begeleiding: Het
Rembrandt Duo met Eddy Hoorenman
op accordeon en Huub Eikenboom op
drums. Presentatie: Mark Enthoven en
Wim Bohnenn.
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Singelgrachtgarage steekt
de kop weer boven water

Sven Ratzke brengt glamour
van de Sixties in Het Perron

Politici wijzen alternatieven van de hand

In gesprek met
de wethouder
Van twee wijkcentra in de binnenstad wordt
binnenkort de subsidie door stadsdeel Centrum beëindigd. Verontrustend nieuws voor
het derde wijkcentrum, Jordaan & Gouden
Reael. Bestuursvoorzitter Nico Goebert en
redacteur Astrid Brand vroegen wethouder
Roeland Rengelink om uitleg.
In de toekomst een wijkcentrum zonder beroepskrachten, dat uitsluitend draait op een
schil van vrijwilligers?
Maar Rengelink richt de blik vooral op het
model van de sociale wijkteams: ‘Het is de bedoeling dat alles expertises samenkomen en
gedeeld worden.’ (Zie pagina 3)
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Lowie Rozenkrans 1957-2013

Elly van der Kleijn 1948-2013

‘Lowie is overleden’, het nieuws verspreidde
zich als een lopend vuurtje door de Jordaan
en Gouden Reael, eerst van mond tot mond,
vervolgens via het internet. Lowie was pas
56 jaar! Vrienden, buurtgenoten, collega’s,
zangmakkers, ouders en kinderen die zijn
speelplaats op de Herenmarkt frequenteerden, ze waren er beduusd van. Tijdens de
uitvaart bleek de zaal van de Noorderbegraafplaats dan ook te krap, belangstellenden volgden de plechtigheid tot buiten de
deur. Lowie had eens moeten weten.

Geheel onverwachts is op 65-jarige leeftijd
Elly van der Kleijn overleden. Elly was een
actieve vrouw die zich als vrijwilliger lange
tijd heeft ingezet voor de buurt.

4 Weer grote restauratie Westerkerk

5 Toegang tot het recht verder ingeperkt

Groenmarkt daagt Ymere voor de rechter

6 Fototentoonstelling StadsNacht in het Claverhuis
Kunstsafari Westelijke Eilanden

www.amsterdamwebkrant.nl

7 Rob Malasch prikt vorkje met hotelexploitant
8 Rijpenhofje viert feest
De berk in de Laurierhof

9 De eerste interland van Wim Huissen

Theo Thijssenschool krijgt opknapbeurt

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille

10 Nieuwe Brasserie in De Rietvinck

Dag van de Buurt Jordaan en Gouden Reael
BOJ-middag in Claverhuis

11 Hoffelijke ontvangst in de Wester

Zaanse Parelvissers in Amsterdam

Met problemen op het gebied
van huur van woon- en
bedrijfsruimte, werk en ontslag,
uitkeringen, verblijfs
vergunningen, huwelijk
en echtscheiding,
letselschade en strafrecht
kunt u bij ons terecht.

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam
tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl

‘Meepraten’
De gemeente verklaart veel belang te hechten
aan burgerparticipatie, maar dat blijkt helaas
al jaren een loze kreet. B&W liet in 1982 onderzoeken wat de voornaamste obstakels waren voor succesvolle burgerparticipatie. Eén
van de aanbevelingen was: bewonersgroepen
moeten vanaf het begin zitting hebben in een
projectgroep bij ingrijpende wijzigingen van
de infrastructuur van hun buurt. Nooit geïmplementeerd!
Als alles al besloten is, waar mogen we dan
nog over meepraten? Wat voor boompjes
de omgehakte platanen in het Frederik Hendrikplantsoen gaan vervangen? Hoe hoog de
schuttinggrond van de bouwput wordt? Hoe
groot de voetgangersentrees op de Marnixkade worden, of wat er binnen de bufferzone
valt van het beschermd werelderfgoed van
Unesco?

betrokken gebied over een garage onder de
Singelgracht. Van de ondervraagden vond 49
procent het een goed idee. Geen meerderheid
dus.
Wij hebben vaak gepleit voor een nieuwe peiling, maar nu wel met alle relevante details,
zoals kosten, risico’s, verhoging van parkeergelden, het verdwijnen van 800 parkeerplaatsen op straat, etc. Politici wuiven het weg.
Omwonenden hebben hun krachten gebundeld om dit megalomane project te voorkomen. Zij willen reële inspraak bij wat er met
hun buurt gebeurt. Bent u het daarmee eens,
laat dan uw stem horen via ons Gastenboek.
Daar kunt u ook de reacties lezen van
buurtgenoten:
singelgracht-garage.webnode.nl/gastenboek/
Wij hopen op uw steun!

In 2009 peilde de gemeente de mening van
bewoners en bedrijven in het rechtstreeks

Arie van Staveren

Referendum Elandsgracht

Juridisch advies uitsluitend
na telefonische afspraak
ADVOCATENKANTOOR

Ze begeleidde de Open Zondagen in het Claverhuis, stelde de gemeenschappelijke tuin
achter haar huis open tijdens de Open Tuinendagen en was reporter op www.snogmog.
blogspot.nl – een blog over poezen in de Jordaan. Elly is ook betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Ontmoetingsruimte
Ouderen Jordaan en heeft als vrijwilliger gewerkt bij de ouderenontmoetingsruimte in de
Plantage- en Weesperbuurt, bij het Bernardus
en bij 55+ sociëteit De Tweede Uitleg. Zij zette
zich daarnaast in voor het Rode Kruis en de
Dominicuskerk, was begeleider van seniorenuitstapjes en vrijwilliger van de Eettafel in
Straat & Dijk.
Voorts was Elly al vele jaren gastvrouw bij Eettafel ’t Proefkonijn, een samenwerking tussen
het Altra College en het Claverhuis. Zij regelde niet alleen de inschrijvingen van de deelnemers, maar deed meer dan dat: Elly heette
iedereen welkom, kende alle deelnemers en
had altijd een warm woord voor de leerlingen
in de keuken.

Elly was een enthousiaste vrijwilliger en een
fijn – soms ook wat eigenwijs – mens. Iemand
met het hart op de juiste plek. Haar overlijden
brengt veel verdriet met zich mee. Wij zullen
ons Elly van der Kleijn herinneren als een hulpvaardige, zorgzame en betrokken vrouw.

(vervolg pagina 1, ‘Singelgrachtgarage’)

Inhoud

Lowie Rozenkrans was in de jaren negentig bij
de Stadsreiniging in dienst toen rugklachten
hem het werken onmogelijk maakten. Thuiszitten wilde hij niet, en toen hem de gelegenheid werd geboden toezichthouder te worden
op de kinderspeelplaats van de Herenmarkt,
greep hij die kans met beide handen aan. Een
gouden greep, want het werd al snel een stuk
veiliger en plezieriger op het plein. Niet alleen hield Lowie met zijn mensenkennis en
humor de kinderen in het gareel, maar wist
hij bijvoorbeeld ook verslaafden die ’s nachts
hun naalden op de speelplaats achterlieten ervan te overtuigen dat ze het spul maar beter
konden opruimen. Buurtgenoten die Lowie
benaderden, konden rekenen op een luisterend oor, en zijn adviezen waren waardevol.
Tijdens de uitvaart viel bij herhaling de kwalificatie ‘wijs man’.
Lowie beschikte over een welluidende stem.
Vooral zijn vrienden van het zangcafé op de

Zeedijk wisten dat hij graag zong. Vrolijk repertoire bracht hij met verve, liederen met
maatschappelijke strekking zong hij met passie. Tijdens de uitvaart brachten zijn muziekvrienden enkele van zijn favoriete nummers
ten gehore, waaronder De dievenwagen en
Mens durf te leven.
Lowie wordt door velen gemist.
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stimuleert,
ontwikkelt
stimuleert,
& verbindt
ontwikkelt
mensen
& verbindt
mensen

De Initiatiefgroep Elandgracht heeft op
dit moment 1.581 geldige handtekeningen
opgehaald. Om een referendum te kunnen
houden, was het nodig dat wij voor 3 juli
1.300 handtekeningen van kiesgerechtigde
inwoners van stadsdeel Centrum inzamelden. Hiermee komt een correctief referendum over de herinrichtingsplannen voor de
Elandsgracht een stap dichterbij. Uiteindelijk
zijn 13 september minimaal 4.000 handtekeningen nodig om het referendum daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Het referendum
zal dan gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 worden
gehouden.

Aanleiding voor het burgerinitiatief zijn de
plannen van het stadsdeelbestuur om de
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen
Elandsgracht opnieuw in te richten. Daarkinderdagverblijven,
buitenschoolse
opvang,
scholen
& educatie, opvoeding & ontwikkeling, speeltuinen &
bij verdwijnen voor bewoners van de straat
& educatie, opvoeding & ontwikkeling, speeltuinen &
buitenspeelclubs,
peuterspeelzalen & voorscholen, actief
buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief
alle 195 parkeerplaatsen, die maar gedeelteburgerschap
& participatie,
tiener& jongerencentra
burgerschap
& participatie,buurt-,
buurt-, tiener& jongerencentra
lijk – en hoogst waarschijnlijk slechts tijdelijk
www.ijsterk.nl 020
www.ijsterk.nl
0205210200
5210200
– gecompenseerd worden met 150 gehuurde
plaatsen in een parkeergarage (kosten: een
kleine half miljoen euro per jaar). Het transformatorhuisje verdwijnt. De enige invulling
van het lege middenterrein is tot nu toe een
pisbak ter hoogte van het Claverhuis. Van de
beloofde brede stoepen komt weinig terecht,
er moet namelijk op die stoepen geladen en
gelost worden.
Het burgerinitiatief Elandsgracht wil niet dat
een stadsbestuur een stuk van de Jordaan
drastisch verandert zonder rekening te houden met bewoners en winkeliers. Het gaat
heel goed met de Elandsgracht!
Consequenties
Ons voorstel, variant NUL, bestaat vooral uit
onderhoud plegen, en niet voor heel veel geld
de boel overhoop halen zonder de consequenties te overzien. Verder voorziet ons plan in
twee extra doorgangen voor voetgangers en

een mooi ontwerp voor het Johnny Jordaanplein.
De buurt is het met ons eens. Een meerderheid van de winkeliers deed met onze actie
mee, en uit de directe omgeving haalden wij
in twee weken 1.400 handtekeningen op om
een referendum af te kunnen dwingen.
Maar wij hebben er nog meer nodig. U kunt
nog tot vrijdag 13 september 16.00 uur digitaal uw handtekening zetten via onze website:
www.elandsgracht.nu Daar vindt u ook meer
informatie, ontwerpen en plattegronden.
Namens Initiatiefgroep Elandsgracht,
Stephan Willenborg

Op zaterdag 21 september begint op het
Beursplein om 13.00 uur een demonstratie
tegen de miljardenbezuinigingen van het
kabinet. Er wordt bezuinigd op (thuis)zorg
en kinderopvang, de huren gaan omhoog en
de lonen en uitkeringen liggen onder vuur.
‘Zo worden de kosten van de door de banken
veroorzaakte crisis afgewenteld op kwetsbare
groepen in de samenleving. Intussen worden
bonussen, belastingontwijking en topinkomens niet door het kabinet aangepakt’, aldus
het Comité Stop Bezuinigingen. GroenLinks,
SP en een groot aantal maatschappelijke organisaties steunen dit initiatief. De demonstratie
eindigt om 14.00 uur met een slotmanifestatie
bij de Dokwerker.
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Wethouder Roeland Rengelink

Voor twee wijkcentra in de binnenstad is het einde in zicht van de financiële ondersteuning door het stadsdeel. De definitieve verbreking van de subsidierelatie met
d’ Oude Stadt en Oostelijke Binnenstad is nog slechts een formaliteit. De betaalde
medewerkers van beide wijkcentra kunnen overstappen naar de professionele
welzijnsorganisatie IJsterk. Wethouder Roeland Rengelink (Welzijn, PvdA) legt het
uit. ‘De wijkcentra zijn te zwak en te instabiel.’
Twee wijkcentra raken binnenkort hun
subsidie kwijt. Is dat louter toeval of is hier
sprake van regie door het stadsdeel?
Rengelink: ‘Er is geen sprake van regie van
het stadsdeel, maar toeval is ook een beetje
te groot woord. Er was bij beide wijkcentra
iets aan de hand. Ze zijn elk op een eigen manier aangelopen tegen het feit dat wijkcentra
geen professionele welzijnsinstellingen zijn.
Het bestuur in de Oostelijke Binnenstad heeft
zelf gezegd: dit moeten we zelf niet meer willen doen, als bestuur van een gesubsidieerde
instelling dagelijks leiding geven aan zo’n kleine groep mensen. En met d’Oude Stadt is een
conflict ontstaan dat het directe gevolg is van
hetzelfde probleem: een niet-professioneel
bestuur. Dus heb ik het vertrouwen in dat bestuur opgezegd en besloten een andere partij
te vragen het werk over te nemen. Ik vind het
niet verbazend dat dit nu gebeurt. Een paar
jaar geleden zei ik al: ‘Jongens, dit gaat niet
goed.’ Ik heb hier dus niet op aangestuurd om
mijn gelijk te halen, ik heb vastgesteld dat dit
een probleem zou gaan worden, en dat is ook
daadwerkelijk gebeurd.’
De vraag is nu: als de subsidie verdwijnt,
wat blijft er dan nog over?
Nou, dat verschilt een beetje bij die twee.
D’Oude Stadt zegt altijd van zichzelf: ‘Wij zijn
een bewonersorganisatie met bewonersparticipatie.’ Ze zoeken een mogelijkheid om dat
te doen zonder onze ondersteuning, maar onderzoeken ook de mogelijkheid om door anderen ondersteund te worden. Ik heb gezegd:
‘Als jullie de Nieuwe Doelenstraat open willen
houden voor die activiteiten, en de organisatie daarvoor in stand willen houden, dan werk
ik daar in principe aan mee. Daar is ook nog
wel een potje voor.’

Wat ik niet meer wil, is professionele medewerkers betalen om de bewoners te ondersteunen. Zeker niet in de mate waarin dat tot
op heden is gedaan. Nogmaals, het is niet mijn
agenda geweest om een eind te maken aan
de activiteiten van het wijkcentrum. De agenda is geweest: opnieuw richting geven aan de
invulling van een deel van de activiteiten van
het wijkcentrum en ik heb de conclusie getrokken dat dit bij d’Oude Stadt niet lukte. Dat is
niet van de ene op de andere dag gegaan. De
besluitvorming die ik uitgevoerd wilde hebben, is inmiddels al anderhalf jaar oud.
Dat laat onverlet dat het instituut wijkcentrum, waar dan ook, er niet sterker uit
tevoorschijn komt.
Nee, dat klopt.
Buurvrouw
Dan is de vraag: hoe levensvatbaar is deze
constructie, waarin het wijkcentrum geheel
en uitsluitend draait op vrijwilligers?
Daar is geen eenduidig antwoord op te geven.
Als je naar d’Oude Stadt kijkt – dat is het beste
voorbeeld – zie je een aantal bewonersgroepen, die al jaren bestaan en die onderling sterk
verschillen. Bewonersgroepen die redelijk onafhankelijk van het wijkcentrum opereren. Het
wijkcentrum zegt tegen mij: ‘Wij houden die
buurtgroepen in stand.’ Maar die buurtgroepen zeggen tegen me: En die buurtgroepen
zeggen tegen mij: ‘We doen het echt zelf.’ Ik
wil daar niet veel meer over zeggen dan: het
bestaansrecht en de bestaansmogelijkheden
van een wijkcentrum staan of vallen niet met
het al of niet subsidiëren van de organisatie.
Dat hangt van veel meer af. En samenhang in
een buurt hangt van veel meer af, dat is bijvoorbeeld ook een feest waar je met z’n allen

‘Groenkoning’ Marc Hansenne
gaat met pensioen
Na vele jaren trouwe dienst en inzet voor de
buurt gaat wijkcentrummedewerker Marc
Hansenne per 1 oktober genieten van een
welverdiend pensioen. Marc is vooral bekend
bij de zelfbeheerders van de vele groenprojecten in de buurt. Voor hen verzorgde hij de
afhandeling van hun jaarlijkse subsidie en
stond hen daarnaast zo nodig met raad en
daad bij de projecten terzijde.
Marc Hansenne begon in 1997 bij de voormalige Buurtbeheer Onderneming Buurtbeheer
Gouden Reael, en zette zijn werk vanaf 2001
voort onder de vlag van zowel wijkcentrum
Gouden Reael als Jordaan.
Na de stadsvernieuwing bleven er in de buurt
onbebouwde stukken terrein braak liggen.
Tegelijkertijd was er in de binnenstad een
enorme behoefte aan openbaar groen. Buurtbewoners adopteerden deze plekken en met
kleine subsidies van het wijkcentrum werden
die restruimtes omgetoverd tot prachtige

openbare parkjes. Maak eens een wandeling
over de Westelijke Eilanden: al het groen dat
u ziet is vrijwilligerswerk. En het was Marc die
zorgde voor de financiën en de administratieve ondersteuning.
Daarnaast organiseerde hij de tweejaarlijkse
cursus Stads- en Geveltuinenonderhoud. Ook
stelde hij elk voor- en najaar een programma
samen met groenexcursies en rondleidingen
waar de hele buurt aan kon deelnemen.
Gelukkig heeft het wijkcentrum inmiddels een
nieuwe medewerker gevonden die Marcs taken overneemt. Sinds 1 september is Kees Kramer, een jonge enthousiaste Noord-Hollander,
daarvoor op het wijkcentrum of in de buurt
te vinden. Deze maand draagt Hansenne zijn
werkzaamheden aan hem over. Dan maakt
de nieuwe medewerker meteen kennis met
zoveel mogelijk zelfbeheerders en hun projecten in de buurt. Marc heeft gekozen voor een
afscheidsfeestje in besloten kring.
Het wijkcentrum

FOTO Martin Pluimers

De macht om te zeggen
‘ik ga naar een ander’

Rengelink: ‘Bestaansrecht en bestaansmogelijkheden van een wijkcentrum staan of vallen niet
met het al of niet subsidiëren van de organisatie.’
naar toe gaat. Dat is ook de buurman en de
buurvrouw die zich om elkaar bekommeren.
Maar in de praktijk is het nu wel zo: wél de
zorg voor de buurvrouw, maar niet langer
voor de buurt, want daar is geen geld
meer voor.
Ik zet de discussie hard in. Ik heb ook veel
ruimte gegeven om de zorg voor de buurt
wel degelijk een plek te geven. De soep wordt
niet zo heet gegeten. Alleen, ik vond het wel
heel belangrijk om juist dit gesprek te voeren,
want ik zie de verandering in de maatschappij al drie jaar aankomen. Ik heb drie jaar geleden al aan de orde gesteld hoe kwetsbaar
de positie van de wijkcentra was. Ik heb gezegd: ‘Jongens, jullie moeten je zorgen maken over professionele inrichting van je organisatie, zowel financieel als arbeidsrechtelijk.
Dat was in eerste instantie het sein voor de
Oostelijke Binnenstad en d’Oude Stadt om te
gaan praten over verregaande samenwerking.
Een prima idee, dat werd toegejuicht. En kijk
eens wat daarvan terechtgekomen is! Ik ben
de laatste jaren meer gaan denken in termen
van ‘samenwerkende mensen’ en steeds minder in termen van ‘samenwerkende organisaties’. Dat is zo’n beetje wat er met die sociale
wijkteams aan de gang is.
Maar wat er nu gebeurt bij die twee andere
wijkcentra heeft toch ook gevolgen voor het
derde wijkcentrum in de binnenstad: Jordaan
& Gouden Reael. Bijvoorbeeld een toekomstbeeld van een wijkcentrum zonder beroepskrachten, dat uitsluitend draait op een schil
van vrijwilligers?
Wijkcentra zijn verweven, verbonden met de
buurt. Maar laten we wel wezen, dat is ook
hun zwakte. Ze zijn veel te veel verbonden met
de mensen die er al bij betrokken zijn. Wijkcentra hebben er relatief veel moeite mee om
zichzelf te vernieuwen. Maar dat geldt voor
iedereen, ook voor ons. Ik heb geen model
voor de wijkcentra. Ik heb wel een beetje een
model voor ogen van wat er aan voorzieningen in de buurt is, wat er in de buurt gebeurt
en wat wij door middel van subsidie tot stand
weten te brengen. En ik heb een beeld van
de dingen die het waard zijn om in stand te
houden. Dat model van die sociale wijkteams
vind ik op een bepaalde manier erg aantrekkelijk. Waarom? Omdat we daar dat idee een
beetje loslaten dat je verschillende soorten
welzijnsprofessionals hebt. Het is de bedoeling dat alle expertises samenkomen en gedeeld worden.
Zwaard van Damocles
Vindt u dat alle drie wijkcentra in het Centrum
dezelfde prioriteiten moeten hebben?
Wat ik altijd geprobeerd heb – en dat is in de
praktijk best ingewikkeld want het gaat over
geld – is recht te doen aan het feit dat ik weliswaar iets te zeggen heb over de manier waarop jullie geld uitgeven, maar dat het tot nu
toe niet betekent dat ik in alle opzichten iets
te zeggen heb over de organisatie. Ik zeg niet:
jullie moeten dit of dat doen. Ik heb gezegd:
ik wil dat je dit geld op een andere manier uitgeeft, willen jullie dat doen of moet een ander
dat doen?
Dus dan hebben de wijkcentra doorlopend
het zwaard van Damocles boven het hoofd?
Natuurlijk… als het puntje bij paaltje komt,
heb ik inderdaad ook de macht om gewoon
te zeggen: ‘Als je dat niet doet, ga ik naar een
ander.’ En dat is heel vervelend.

Waarom IJsterk?
Nogmaals, het gaat er mij niet in de eerste
plaats om welke organisaties het doen. Ik ben
geïnteresseerd in de mensen die samenwerken
in het sociaal wijkteam. Dat wijkteam is geen
panacee waarmee je alles kan oplossen, maar
het is wel een interessante ontwikkeling.
Kunnen we niet een eind maken aan die
discussie over bewonersorganisatie versus
welzijnsorganisatie? Wij noemen ons een
bewonersorganisatie, want dat staat nu
eenmaal in onze statuten. En u noemt ons
‘welzijnsorganisatie’.
Maar ik heb nooit gezegd dat jullie geen bewonersorganisatie mogen zijn. Ik heb altijd
gezegd: wat ik subsidieer, zijn jullie welzijnsactiviteiten. En bij dat deel van jullie activiteiten bemoei ik me met de inhoud. In wezen
zijn we er al uit.
Juist met Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael hebben we al min of meer een relatie langs
deze lijn. Dat is waarschijnlijk de reden dat jullie nog als zelfstandige organisatie bestaan en
de andere twee niet, uiteindelijk.
Is dit een dreigement?
Nee, integendeel. Dit is een compliment.
Nico Goebert
Astrid Brand
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Opnieuw restauratie van de Westerkerk

Parel van de Jordaan
in problemen

Teun Hoeve, kerkrentmeester van de Wester

Als je nu toch eenmaal aan zo’n grote noodzakelijke klus moet beginnen, kun je meteen
ook een aantal andere zaken aanpakken. Er
komt een ander type verwarming, duurzaam
en voordeliger. Op de Westermarkt worden
bronnen van 150m. diepte gegraven. Daarin
wordt in de zomer de warme lucht opgeslagen en deze wordt met een warmtepomp in
de koude maanden naar de kerk overgeheveld als vloerverwarming. Deze vloerverwarming zorgt voor een constante temperatuur
van rond de 16 graden. Bij een dienst hoeft
er dan slechts matig en alleen op de dag zelf
bijverwarmd te worden via de heteluchtverwarming. Dat is goed voor het milieu en voor
de kas van de kerk.

STADSARCHIEF AMSTERDAM

Vierjarenplan
De Westerkerk is een belangrijk rijksmonument. Door alle betrokkenen – kerkbestuur,
gemeente, provincie en rijk – is aan TNO gevraagd om te onderzoeken wat er precies aan
de hand is en wat er gedaan moet worden.
Kerkrentmeester Hoeve praat met groot enthousiasme over het plan van aanpak. Er is
een vierjarenplan. Eerst wordt de buitenkant
aangepakt, te beginnen met de noord- en

oostzijde. Steen voor steen wordt het metselen voegwerk nagekeken en waar nodig vernieuwd of hersteld. Alleen al de kosten van
de steigers bedragen een half miljoen. Hierna
komt de zuidzijde aan de beurt.
Na het buitenwerk gaat men binnen aan de
slag. Allereerst wordt het monumentale orgel
vacuüm verpakt, zodat er geen stof in kan komen. Alle losse stucwerk wordt verwijderd en
vervangen. De hele kerk wordt opnieuw geschilderd. Ook dit gebeurt in fases, zodat de
kerkdiensten zoveel mogelijk door kunnen
gaan.

De zeepziederij van Hermanus Lelyman in de 18de eeuw

Gevelsteen op Aloysiusschool
De Aloysiusschool in de Westerstraat kreeg
op 3 augustus een fraaie 18de-eeuwse gevelsteen: een gekroonde Franse lelie, omgeven
door bloemstengels. Het opschrift ‘Lelyveld
1770’ verwijst naar de zeepfabriek die hier
eens stond.
Waarom die gevelsteen op deze plek? Van
1734 tot 1778 had de Amsterdamse zeepzieder Hermanus Lelyman hier zijn zeepziederij,
een fabriek die groene zeep maakte. In de
Amsterdamsche Courant van 9 januari 1734
plaatste de fabrikant een advertentie waarin
hij bekendmaakte:
Hermanus Lelyman en Jan Esselman presenteren hun dienst aan alle koopluiden en winkeliers, dat zij zijn komen te wonen in de Tichelstraat in de zeepziederij van De Gekroonde
Lelie, alwaar voor de eerste maal te bekomen
is, bij het groot en klein, goede groene zeep.
De gevelsteen is niet afkomstig van deze plek
maar sierde en ‘benoemde’ het buitenhuis
van Hermanus Lelyman dat hij in 1770 aan de
Haarlemmerweg liet bouwen, iets voorbij de
nog bestaande molen, waar nu de Abraham
Kuyperlaan uitkomt op de Haarlemmerweg.
Alle bebouwing op die plek, ook het buitenhuis van Hermanus, moest in de jaren ’50
vanwege de aanleg van tuinstad Geuzenveld
afgebroken worden.
De gevelsteen bleef gelukkig bewaard. Hij

kwam terecht op de opslagwerf van Monumentenzorg en later in de tuin van Keizersgracht 123, het Huis met de Hoofden, de toenmalige zetel van Bureau Monumentenzorg. In
2007 werd de gevelsteen samen met andere
bouwfragmenten overgedragen aan de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG).
Aangezien in de nieuwbouw die op de oude
plek aan de Haarlemmerweg verrees geen
goede bestemming voor deze toch wel unieke gevelsteen te vinden was, heeft de VVAG
besloten hem een plek te geven op de plaats
waar de zeepfabriek van Hermanus Lelyman
in de 18de eeuw meer dan vier decennia was
gevestigd: Westerstraat 297.

Orgel
Hoeve: ‘We proberen met werk werk te maken. Kijk, die dure steigers staan er nu toch
eenmaal, dus waarom daarvan niet extra profiteren? De aanlichting van de kerk gebeurt
nu met schijnwerpers, die op grote afstand
staan en dat kost extra energie. Bovendien
zijn er met de moderne technieken veel meer
mogelijkheden, je kunt een bouwwerk heel
speciaal aanlichten, zodat allerlei ornamenten en details veel beter tot hun recht komen. Daarvoor wordt nu een plan uitgewerkt,
waarbij de verlichting dicht bij de kerk wordt
gebracht en dat spaart weer energie. Ook de
binnenverlichting krijgt een update. Als deze
restauratie voltooid is, ondergaat het grote
orgel een grote onderhoudsbeurt, zodat het
kan jubelen en juichen als het werk voltooid is.
We zijn dan vier jaar verder.’
Dit alles gaat veel geld kosten. Natuurlijk, gemeente, provincie en rijk leveren hun deel,
maar die verwachten van het kerkbestuur ook
een flinke bijdrage. Door de kerk iedere dag
open te stellen, er tentoonstellingen te houden en concerten en andere activiteiten te organiseren, komt er geld binnen. Er is Europees
geld voor het nieuwe verwarmingssysteem.
De kosten van de steigers probeert men enigszins terug te verdienen door steigerdoeksponsoring. En iedereen kan voor een bepaalde
bijdrage ‘vriend van de Westerkerk’ worden,
en al vanaf 10 euro een steen adopteren: je
eigen steen…
Voor nadere informatie kan men terecht bij
info@vriendenvandewesterkerk.nl
De Jordanezen hebben deze kerk in hun hart
gesloten en zullen zeker hun steentje bijdragen. Want was het niet Tante Leen die zong:
Maar als ik de Westertoren zie
Dan ben ik een heel ander mens
En hoor ik het galmen van jouw melodie
Dan leef ik geheel naar m’n wens

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

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

CURSUS VOOR BEGINNERS

Elke woensdag

Start 11 sept. om 10.30h

O Wester, jij brengt m’ in vuur en vlam
Wanneer ik jouw klokken hoor slaan
Want jij bent de glorie van oud Amsterdam
En de parel van onze Jordaan.
Knipoog
Deze parel kan uw steun goed gebruiken. Wat
zou het mooi zijn als het buurtsieraad na de
kostbare restauratie en de nieuwe belichting
ook een passende omgeving kreeg: weg met
de kiosk en de waterfietsen! Richt de Westermarkt opnieuw in met kiosken die bij de kerk
passen. Waarom schrijft de stad niet eens een
prijsvraag uit voor afstuderenden van de Academie voor Bouwkunst, om een ontwerp te
maken voor een kiosk met een knipoog naar
het grootse werk van Hendrick de Keijzer?
Jan Berns
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Bij de vorige restauratie zijn de buitenmuren
gehydrofobeerd, dat wil zeggen waterdicht
gemaakt, en voor de binnenwanden is een
vochtwerende coating gebruikt. Dat betekent,
dat er geen vocht in kan, maar ook niet uit.
‘Het zijn vooral de topgevels waarvan het
voegwerk heel slecht is’, legt kerkrentmeester Teun Hoeve uit. ‘Daar komt het vocht naar
binnen op zoek naar een uitweg, maar die is er
niet. Het water zakt naar beneden en door het
zout dat in de eeuwenoude specie zit vormen
zich kristallen, die als een soort grote puisten
druk gaan uitoefenen op het pleisterwerk en
op de buitenmuren. De Westerkerk werd tussen 1620 en 1631 gebouwd. Voor het aanmaken van de specie werd water uit de gracht
gebruikt. Dat water was toen behoorlijk brak,
omdat de grachten nog in verbinding stonden
met de Zuiderzee.’
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De Westerkerk is dringend toe aan een grondige opknapbeurt – en dat terwijl de
laatste grote restauratie nog maar 25 jaar geleden is. Wat is er aan de hand? Binnen
in de kerk bladert de verf af en vallen zomaar grote stukken stucwerk van de muren,
wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Aan de buitenkant brokkelen grote stukken
steen af. In wezen is het een gigantisch vochtprobleem.

Nieuwe zitbank
Reaelengracht
De bewoners van de Realengracht waren onlangs aangenaam verrast door de plaatsing
van een bijzondere zitbank, gemaakt van een
oude iep die gekapt moest worden. Ook het
nieuwe hekwerk rond het groen verfraait van
het straatbeeld. Dit gebaar van het stadsdeel
wordt zeer gewaardeerd!
Judith Groenendijk

THEMA:
WEGWIJS IN DE BIJBEL

Onno Boers

CURSUS VOOR GEVORDERDEN

Elke dinsdag

Start 10 sept. om 20.00h
BRIEVEN VAN DE
APOSTEL PAULUS AAN
DE GEMEENTE VAN DE
THESSALONICENZEN

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

hijstouw & blok
sloten

accessoires

klaar-in-één-dag-reparatieservice

Welkom!
De cursussen
zijn gratis

www.bijsimondelooier.nl

AZOR BIKE - DAHON vouwfietsen

Voor reparaties en onderhoud
van alle soorten tweewielers
bakfietsen -transportfietsen
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Toegang tot het recht
verder ingeperkt…
Onlangs presenteerde staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) zijn plannen
om nog eens 85 miljoen extra te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand.
De voorgenomen extra bezuinigingen komen bovenop de eerder aangekondigde
bezuinigingen van 115 miljoen, waarvan de uitvoering nog in volle gang is. Volgens
de staatssecretaris zijn de maatregelen nodig omdat de kosten voor gesubsidieerde
rechtsbijstand uit de hand lopen en het stelsel onbetaalbaar dreigt te worden.
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
is tegen de plannen die volgens de NOvA de
toegang tot het recht nog verder zullen inperken. Belangrijke rechtsgebieden als huurrecht,
verbintenissenrecht (consumentenrecht) en
familierecht (waaronder echtscheidingen)
worden in de huidige plannen uitgesloten
van het systeem en zijn straks dus niet meer
bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Zij zullen onder het door Teeven gepresenteerde systeem hun advocaat volledig zelf
moeten betalen.
Rechtsbijstand wordt daarmee een luxeproduct dat slechts bereikbaar zal zijn voor diegenen die het kunnen betalen. Klassenjustitie
dus. Bovendien worden de eigen bijdragen
voor andere geschillen ook verhoogd. Al met
al een ernstige verschraling.
Bananenrepubliek
Ook de Vereniging Sociale Advocatuur in
Amsterdam (VSAA) is tegen de bezuinigingen. Volgens de VSAA zijn de argumenten

die Teeven voor zijn plannen aanvoert feitelijk onjuist. Volgens cijfers van de Raad
voor Rechtsbijstand blijft het aantal mensen dat jaarlijks een beroep doet op de gefinancierde rechtsbijstand redelijk constant.
Het argument dat de bezuinigen nodig zijn
omdat er steeds vaker een beroep gedaan
wordt op het stelsel, is bovendien niet alleen
feitelijk onjuist, maar doet ook nogal oneigenlijk aan voor wie bedenkt dat 60 procent van
de rechtsbijstand wordt verleend in conflicten
tussen burgers en de overheid.
Hoewel elk nieuw kabinet steevast belooft te
zullen snijden in het aantal regels, is het aantal wetten en regelingen, het aantal ge- en
verboden, in ons land de laatste jaren alleen
maar toegenomen. Tel daarbij op dat ook
op overheidsinstanties als UWV en DWI flink
bezuinigd wordt, waardoor méér werk met
minder mensen gedaan moet worden en de
kwaliteit van de beslissingen (mede) daardoor
steeds slechter wordt, en het zal duidelijk zijn
dat de overheid zelf voor een groot deel ver-

antwoordelijk is voor de gestelde toename
van het beroep op (gefinancierde) rechtsbijstand.
Ook lijkt Teeven te vergeten dat méér geld
voor politie en justitie (keihard optreden!) ook
betekent, dat aan de andere kant van Vrouwe
Justitia’s weegschaal méér behoefte zal zijn
aan rechtsbijstand. Teeven doet het tegenovergestelde, hij beperkt juist de mogelijkheden voor burgers om zich te verweren tegen
de steeds driftiger om zich heen slaande overheid. Regelgeving wordt steeds ingewikkelder
en de overheid dringt steeds verder binnen in
het privéleven van haar burgers, maar beperkt
gelijktijdig de mogelijkheden voor die burgers
om zich daartegen te verweren. Dit zijn maatregelen die passen in een ‘bananenrepubliek’,
maar niet in de rechtstaat die Nederland wil
zijn.

Bewonersmanifest tegen
renovatiebeleid Ymere
Met een manifest vraagt bewonerscommissie
Bloemstraat, samen met acht andere bewonerscommissies uit de Amsterdamse binnenstad, publieke aandacht voor de manier
waarop woningcorporatie Ymere omgaat
met de verplichte inspraak van huurders
bij renovatieprojecten. Volgens leden van
de bewonerscommissies zou de corporatie
zich weinig tot niets van de voorschriften
aantrekken.
Ymere is bezig met meer dan twintig grootschalige renovatieprojecten in Amsterdam.
‘De meeste daarvan verstoren de sociale structuur en in een aantal gevallen worden zelfs
monumentale gebouwen, wijken en historische plaatsen afgebroken voor nieuwbouw’,
aldus bewonerscommissie Bloemstraat. ‘De
mensen in deze wijken worden gedwongen
te verhuizen naar nieuwe locaties en moeten
hun sociale omgeving en hun vrienden achterlaten. Ymere weigert ons een terugkeergarantie te geven. Informatie over belangrijke ele-

Drempel
Ten onrechte lijkt het kabinet te veronderstellen dat mensen die een juridisch geschil
hebben voor hun plezier procederen. ‘Ik wil
bereiken dat mensen eerst eens nadenken’,
zei Teeven onlangs in een interview. Hoeveel
mensen er daadwerkelijk ‘procederen omdat
het niks kost’ is niet bekend. Teeven geeft
met deze uitspraak andermaal aan geen idee
te hebben wat het voor mensen betekent om
in een juridisch conflict verzeild te raken, een
ieder die dat aan den lijve ondervonden heeft,
weet dat niemand procedeert enkel ‘omdat
het niks kost’, maar omdat het bittere noodzaak is. Bovendien, en ook dat verliest Teeven
uit het oog, is het juist de doelstelling van de
advocaat om een juridische procedure koste
wat kost te voorkomen. Altijd zal er eerst getracht worden een regeling in der minne te

menten van de renovatieprojecten blijft uit.’
De meeste bewonerscommissies zouden al
jaren tevergeefs proberen een gesprek met
Ymere aan te gaan op grond van een gelijkwaardige onderhandelingspositie.
Volgens het bewonersmanifest is het beleid
van Ymere te verklaren uit zijn financiële situatie. Als gevolg van verliesgevende investeringen in het verleden zou het bedrijf in de
rode cijfers terecht zijn gekomen. ‘Om hun
verliezen op slechte en risicovolle investeringen te compenseren, heeft Ymere besloten
onze huizen te verkopen.’ Geen van de negen
bewonerscommissies is bereid zich neer te leggen bij de ontstane situatie. ‘Wij willen geen
slachtoffer worden van wanbeleid.’

realiseren. Procederen is (al) een ultimum remedium.
Overigens is ook de stelling dat ‘procederen’
niks kost, feitelijk onjuist. Ook voor on- en
minder vermogenden geldt dat procederen
geld kost – in de vorm van griffierecht en
eigen bijdrage – en dat deze kosten wellicht
voor iemand met het salaris van de staatssecretaris ‘niks’ voorstellen, maar voor iemand
met een bijstandsuitkering vormen die kosten,
al snel oplopend tot minimaal 200 euro en in
hoger beroepzaken tot wel 400 euro, ook nu
al een forse drempel. Het verdere verhogen
van die drempel is geen optie.
Jordaan
In onze praktijk zien we dagelijks welke ingrijpende gevolgen het voor mensen kan hebben om betrokken te raken bij een juridisch
geschil. Wij zijn ervan overtuigd dat niemand
procedeert voor zijn lol en wij maken ons dan
ook grote zorgen over de gevolgen van de
voorgenomen bezuinigingen. Wij staan vanuit ons kantoor in de Jordaan elke dag vele cliënten met raad en daad terzijde, hetzij op basis van gefinancierde rechtsbijstand, hetzij op
basis van betaalbare tarieven, die aansluiten
bij de financiële mogelijkheden van de cliënt.
Betrokken, zonder poespas en tegen redelijke
tarieven bieden onze advocaten kwalitatief
hoogstaande juridische bijstand. Dat zullen
we ook blijven doen, of de plannen van Teeven doorgaan of niet.
Erik Doornbos en Job Nijssen
Advocatenkantoor Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576, Amsterdam
tel. 020-4200888,
www.seegers-lebouille.nl

Bewonerscommissies Bloemstraat, Geldersekade, Goudsbloemstraat, Groenmarkt,
Haarlemmerpoort, Handelsbladcomplex,
Oudezijds Voorburgwal, Palmstraat en
Prinsengracht

‘Woningcorporatie schendt Overlegwet’

Wij zijn een club van maatschappelijk geëngageerde bewoners die zich al twaalf jaar
sterk maakt voor betaalbare woningen aan
de Groenmarkt. We hebben onze doelstelling
nog maar ten dele bereikt, en nu nadert de
laatste juridische confrontatie met Ymere.
We kunnen er in elk geval trots op zijn dat
we met onze debatten en verrassende acties
andere bewonerscommissies in de stad hebben kunnen inspireren bij hun strijd.
Op dinsdag 17 september komt er een rechtszaak waarmee we willen aantonen dat Ymere
de Overlegwet heeft geschonden in de aanloop naar de renovatie van woningen op de
Groenmarkt. Politiek gezien een interessante
zaak, want Ymere is niet vaak op deze manier
door een bewonersgroep voor de rechter gedaagd.
Buitenspel
Als de rechter ons in het gelijk stelt, zal Ymere
de bewonerswensen opnieuw moeten inventariseren en omzetten in concrete bouwplannen. Bovendien hopen wij dat de uitspraak
van de rechter voorkomt dat Ymere in de toekomst meer bewonerscommissies op voorhand

buitenspel zet. We spannen de zaak dus niet
alleen voor onszelf aan, maar ook voor andere
bewonerscommissies die nog onder druk komen te staan van deze woningcorporatie.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als
u bij de rechtszaak op de publieke tribune
plaatsneemt, want hoe voller die tribune, des
te beter. Groenmarkters Simon en Judith zullen op de zitting het standpunt van de bewonerscommissie toelichten. De rechtszaak
op 17 september begint om 13.30 uur bij de
rechtbank aan Parnassusweg 220. Vraag aan
de balie waar u moet zijn voor de zaak Bewonerscommissie Groenmarkt versus Ymere.
Aansluitend op de rechtszaak spreken we verder met Ymere. Verliezen we de zaak, dan
kunnen we de woningcorporatie alleen nog
in de gaten houden wat betreft het nakomen
van hun verplichtingen. Winnen we de zaak,
dan zullen de plannen op grond van werkelijke bewonersparticipatie moeten worden
aangepast. Dat zou ook voor alle andere bewonerscommissies in de stad een grote stap
voorwaarts betekenen.
Bewonerscommissie Groenmarkt

FOTO GON BUURMAN

Groenmarkt daagt Ymere
voor de rechter

De Dining Dykes
De Dining Dykes is een nieuw initiatief voor lesbische, single en ‘halve setjes’ 37+
vrouwen. Sinds deze zomer kookt Ingrid (on)regelmatig een Dining Dykes Vrijdagavonddiner op de Marnixkade voor tien dames. Er worden op gezette tijden ook
andere activiteiten georganiseerd waarbij het doel is om samen een gezellige tijd
te hebben én om andere vrouwen te leren kennen zonder daar meteen het een
dating-etiket op te plakken. Op vrijdag 20 september komen de Dining Dykes weer
bijeen voor een diner. Zondag 22 september is er ’s middags een salsaworkshop met
na afloop een hapje en drankje.
Voor aanmeldingen en informatie kijk op: www.diningdykes.nl of www.facebook.com/
DiningDykes. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: ingrid@diningdykes.nl
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‘StadsNacht’
in Claverhuis

Het werk van haar beroemde collega Nadav
Kander inspireerde Judith Schlüter tot het maken van nachtfoto’s. Ongebonden, want niet
in opdracht, rijdt zij op haar scooter door de
nachtelijke stad. De expositie StadsNacht, de
mystiek van de Jordaan in het donker maakt
ons deelgenoot van haar fascinatie voor momenten waarop de meeste bewoners slapen.
De fototentoonstelling is tot stand gekomen
met subsidie van Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael. StadsNacht wordt op 20 september 17.00 uur geopend in het Claverhuis,
Elandsgracht 70, en duurt tot 30 januari 2014.

FOTO JUDITH SCHLÜTER

In het Claverhuis is vanaf 20 september een
tentoonstelling ingericht met werk van fotograaf Judith Schlüter. Na haar vakopleiding
was Schlüter werkzaam in de wereld van
reclame- en portretfotografie en reportages
voor het bedrijfsleven, maar ook reportages
van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer.

Atelier voor mensen met afasie

Praten via de schilderskwast

In Atelier Marline Fritzius krijgen mensen met
afasie de gelegenheid (opnieuw) te leren schilderen en boetseren. Beeldende kunst kan een
manier zijn om je te blijven uiten. Ook mensen
die nog nooit een schilderskwast of klei in hun

handen hebben gehad, of mensen die met
de linkerhand moeten leren werken, blijken
schilderen of kleien ontspannend en leuk te
vinden. Soms leidt het zelfs tot de ontdekking
van nieuw talent.
De lessen worden gegeven door professionele kunstenaars. In het atelier draait het om
mooie dingen maken, en ook de contacten
met mensen die hetzelfde meemaken kunnen
heel plezierig zijn. Het atelier doet komend
jaar weer mee met de Open Atelierroute!
Meer informatie: www.stichtingmarlinefritzius.nl of bel 06-16772396 (Hanna)

Gevelstenen in de Jordaan
Bij de lezing Gevelstenen in de Jordaan
‘wandelen’ we met Herman Souer aan de
hand van dia’s door de Jordaan. We zien heel
wat gevelstenen, die voordat de huisnummering door Napoleon werd ingevoerd
adresaanduidingen waren en vaak iets zeiden over het beroep van de bewoners.
Een varken duidde er bijvoorbeeld op dat er
een slagerij gevestigd was en een afbeelding

met een wijngaard vond men wel bij een
kroeg. We bezoeken ook hofjes en bekijken
verschillende bouwstijlen. De hele geschiedenis van de Jordaan, tot aan de rol die de
buurt speelde bij de Februaristaking in 1941.
Kortom, een interessante middag.
Zondag 20 oktober 15.00 uur, Claverhuis,
Elandsgracht 70. Organisatie Werkgroep
Kunst & Cultuur.

Kunstsafari Westelijke Eilanden
Op de Westelijke Eilanden herleeft de historie!
Kunsteilanden Amsterdam presenteert in samenwerking met Amsterdam Boat Events een
unieke culturele ontdekkingstocht door een
gebied met een rijk verleden. Op zaterdag 13
en zondag 14 oktober vanaf 12.00 uur nemen
twee gidsen u mee op een tocht te voet en
per boot langs de interessantste plekjes van
de Eilanden. Zij vertellen u prachtige verhalen over de vele kunstenaars die in de vorige
eeuw op het Prinseneiland hebben gewerkt,
zoals Jacob Olie, George Hendrik Breitner en
meer recent Johan van der Keuken. U wordt
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bovendien uitgenodigd om een kijkje te nemen in de ateliers van kunstenaars die nu op
het Eiland werken.
Meer informatie over route, tijden en reserveren op: www.kunsteilandenamsterdam.nl
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Na hersenletsel ineens niet meer kunnen praten of nog maar een paar woorden kunnen
zeggen – dat is afasie. Mensen kunnen dan
niet of moeilijk spreken, schrijven, lezen of
begrijpen wat er gezegd wordt. ‘Je voelt je
gevangen’, ‘je wereld stort in’, ‘alles wordt anders’, het zijn uitspraken van mensen die het
meemaken.

FOTO FRANS KOPPELAAR

In Atelier Marline Fritzius aan de Brouwersgracht komen mensen met afasie
schilderen en boetseren onder leiding van kunstenaars. De ongedwongen sfeer uit
zich onder andere in de kleurrijke en uiteenlopende kunstwerken die er te zien zijn.
De sessies zijn kosteloos.
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La Dietrich treedt zaterdag 28 september om
20.30 uur op in Salon de IJzerstaven. Een muziektheaterproductie met uniek filmmateriaal
over werk en leven van Marlene Dietrich.
Haar moedige rol tijdens de Tweede Wereldoorlog en haar gepassioneerde en rebelse
invloed op de vrijheid van de vrouw hebben
Marlene tot een legende gemaakt. Haar leven wordt op indringende wijze vertolkt door
chansonnière en buurtgenoot ‘La Sirène’ Wilma Bakker, samen met Michael Helmerhorst.
Pianobegeleiding van maestro Jan Robijns.
Aanmelden (graag tijdig) kan via:
salon@egonschrama.nl. Na afloop van
het huisconcert is er een afterparty met
hapjes en drankjes. Salon De IJzerstaven,
Bickersgracht 10, www.deijzerstaven.nl
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Rob Malasch

‘Straight Friendly
Gay Hotel’
Soms sta je met je oren te klapperen wanneer er iets meegedeeld wordt waarvan je
aan je water voelt dat het niet klopt. Toch
wordt het dan met zo’n stelligheid beweerd
dat je bijna aan jezelf gaat twijfelen. Gelukkig gebeurt het me heel zelden, want ik ben
natuurlijk van huis uit behoorlijk overtuigd
van mezelf.
Wat wil het geval. Het gebeurde me tijdens
een besloten tuinfeestje voor de openingsborrel van The Student Hotel aan de Jan van
Galenstraat. Ik ben nog geen hotelier, maar
een bevriende relatie nam me mee naar dit
festijn. Ik word daar voorgesteld aan de
gemeentelijke Hotelloods René van Schie
– overigens een charmante jongeman – en
informeer natuurlijk meteen wat ik me nou
moet voorstellen bij ‘Hotelloods’. Wie, wat
en waar moet er geloodst worden? En op instigatie van wie? En wat als iemand helemaal
niet geloodst wil worden? Small talk… dus u
begrijpt: ik ben een en al oor.
Tourist trap
De charmante ambtenaar blijkt gewoon
een intermediair voor partijen die er belang
bij hebben om met toestemming van de
gemeente hotels te exploiteren. Op zich is
daar natuurlijks niets op tegen maar er zijn
zo langzamerhand wel erg veel leuke, hippe
designhotels in de stad. Amsterdam wordt
één grote tourist trap.
‘Ik had toch begrepen dat er in de Jordaan
een stop is op het runnen van hotels?’ gooi
ik achteloos in de groep. Nou dat zag ik toch

Buurt & Bickels

Onverzettelijke
Groningse
Wie naar waarheid kan verklaren jarenlang
in eetcafé ’t Blaauwhooft gewoond te hebben, moet wel een onvervalste Bickel zijn:
krachtig en gezellig. Annemieke Ongering
woont al veertig jaar op Bickerseiland, maar
allang niet meer in de ruimte waar nu ’t
Blaauwhooft is gevestigd. Zij woonde daar
eerder, toen het nog een kraakpand was.
In de jaren zeventig dreigde het karakter van
de buurt verloren te gaan door grootschalige
kantoorbouwplannen. Dat grimmige vooruitzicht schreeuwde om verweer in groepsverband. De toen twintigjarige Groningse heeft
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echt helemaal verkeerd: er is een vorige
beleidsnota en er is een huidige beleidsnota.
Zoek de verschillen, zou ik zeggen. Maar om
ons timide gesprekje wat cachet te geven,
vraag ik nonchalant over de stand van zaken
omtrent het voormalige monumentale
COC-pand aan de Rozenstraat 8-16.
Heb ik het nou goed begrepen dat er een
initiatief loopt dat past in het beleid: een Gay
Hotel met als thema ‘homo’? Hoezo gay en/
of homo en sinds wanneer is dat een thema?
– denk ik bijna hardop. Bovendien timmert
een actiegroep keihard aan de weg om de
peuterspeelplaats en speeltuin voor de buurt
te behouden. En ook de politiek gaat er zich
met alle macht mee bemoeien. Maar volgens
onze Hotelloods is alles al geregeld. ‘Dat
hotel gaat er gewoon komen, het is een gelopen zaak. Alles is in kannen en kruiken. Die
kleuters moeten gewoon opgroeien.’ Mijn
oortjes suizen…
Het zal voor de initiatiefnemer, die het pand
voor een slordige 3,5 miljoen heeft aangeschaft, geen leuk nieuws zijn dat de buurt
zich tegen het hotelplan heeft gekeerd. Ik
zei: ‘Het zou wel handig zijn als ik de naam
en het telefoonnummer van die initiatiefnemer kan krijgen.’
‘Mail me met het verzoek, dan kan ik vragen
of hij wel met jou wil praten…’ Zo gezegd,
zo gedaan, ik wacht nog steeds op antwoord.
Buurtouders
Red de Rozenstraat, de actiegroep voor het
behoud van de peuterspeelzaal, zal onder
aanvoering van bewoners Kathy Arnold en
Jan van Houten er alles aan doen om uitzetting door de gemeente te voorkomen. ‘Hier is
nu nog een heerlijk stukje groen en rust, er is
ontzettende behoefte aan dit soort pleintjes’,
zegt Kathy. ‘De peuterspeelzaal wordt nota
uit die periode haar strijdvaardigheid behouden om te verdedigen wat weerloos is en bedreigd wordt. Dat zien we terug in haar werk
met kinderen en gehandicapten. Intussen is
Bickerseiland net zo mooi geworden als zij
zich had gedroomd.
‘Jan Witte en Rudi Doornbos zijn onze helden, de kleine reuzen van Bickerseiland die
de buurt inspireerden om te knokken voor
betaalbare woningen en tegen afbraak! Kijk
wat er bereikt is: ik woon nu in een heerlijk
huis met lieve buurtjes en uitzicht op het
Westerdok tot over het IJ.’ Als studente maatschappelijk werk kwam zij toevallig op Bickerseiland terecht waar ondanks de verwikkelingen rond sloop en nieuwbouw 1 kamer met 1
raam beschikbaar bleek. Samen met tijd- en
lotgenoten stond zij de mensen bij die de
omringende – en ontzielde – panden nieuw
leven inbliezen, terwijl de ‘kleine reuzen’ het

De zandbak op het pleintje van de bedreigde Peuterspeelzaal Rozenstraat
bene gerund door de buurtouders zelf. En we
zitten er al zo lang. De gemeente heeft ons
dan wel de huur opgezegd, maar daar gaan
we tegen in beroep. Wij hebben de oudste
rechten en het gewoonterecht geldt nog
steeds.’
De gemeente versus De Buurt – het houdt
ook Jan van Houten uit zijn slaap: ‘De gemeente heeft veel geld gestoken in de herinrichting van het pleintje, met mooie kunstwerken van kunstenares Harriët Mastboom,
de vrouw van Henk Spaan. Maar het meest
kwalijke: we hebben nog helemaal niets

stadhuis belegerden om die heroverde woonruimte te behouden.
Meer dan twintig jaar werkte Annemieke bij
peuterspeelzaal Aloysius in de Westerstraat.
Dat dagelijks werk wist ze altijd behendig te
combineren met de opvoeding van haar eigen
kinderen Niek en Koosje, geboren en getogen op het eiland, en intussen druk doende
met uitvliegen. Zelf komt ze uit een gezin
van zeven, dat de lange zomers doorbracht
op de blauwe familieboot. Dus samen delen
en zorgen voor elkaar is haar met de paplepel ingegeven. ‘Mijn vader was een fantastische kapitein, een sfeermaker met veel kennis van schepen.’ Ongering is het water trouw
gebleven. Nog regelmatig bemant zij de Bon
Aventura, het schip van haar huidige geliefde
Henny… ‘mijn waterzigeuner!’
Woord en beeld Martin Pluimers

vernomen van de initiatiefnemer van het hele
project, een zekere Leendert Den Daas. Die
schijnt horeca te hebben op Ibiza, maar op
Google is niets over hem te vinden.’
Leendert den Daas? Volgens mij staat deze
grote onbekende gewoon in het klantenbestand van mijn galerie. U zal het niet geloven,
maar ik krijg de geheimzinnige Leendert aan
de lijn en we gaan meteen samen een vorkje
prikken.
Beste Leendert, je gaat me toch niet
vertellen dat je het hotel gaat financieren
met de opbrengst van de Chinese schilderijen
die je bij mij gekocht hebt?
‘Nee helaas. Mijn partner en ik zijn uit elkaar
en hij heeft die schilderijen. Het hotel wordt
mede gefinancierd door de bank en investeerders.’
Waarom moeten die arme kleuters en
peuters nou weg als je dat hotel daar gaat
exploiteren?
‘Per 15 december 2014 moet het kinderdagverblijf eruit zijn. Wij zijn geen gesprekspartners met de buurt. We kopen het gebouw en
het lege stuk grond van Ymere. De gemeente
wil hier graag een hotel. En als die dat niet
voor elkaar krijgt, dan gaan we niet afnemen en op zoek naar een andere locatie. Het
wordt een viersterrenhotel met ongeveer
50 kamers. De opening is gepland voor eind
2015. Het wordt een Straight Friendly Gay
Hotel.’
Pardon? Wat mag ik me daarbij voorstellen?
‘Het is bedoeld voor gays maar ook voor alleenstaande zakenvrouwen die niet lastig gevallen willen worden, en voor stellen zonder
kinderen.’
Heb jij soms iets tegen kinderen?
‘Ik heb helemaal niets tegen kinderen. Maar
je koopt een gebouw en een leeg stuk grond.
Dit is de afspraak. Ik kom uit de hotelbranche
en heb zaken gehad in het buitenland. Ja ook
op Ibiza. Sinds drie jaar ben ik weer terug
in Nederland, en al twee jaar bezig met dit
hotel.’
Waarom eigenlijk? Jij lijkt wel gek...
‘Het is meer een vorm van jeugdsentiment.
Ik ben zelf homo. De teloorgang van het COC
ging me aan het hart. Het COC kan gratis
gebruikmaken van een kantoor en de zalen
in ons hotel. Ook andere groepen zijn welkom. Dat we op de plek van de peuterspeelzaal ontbijtzalen willen bouwen, is gewoon
niet zo.’
Wordt het niet eens tijd om na twee jaar
open kaart te spelen met vertegenwoordigers
van de buurt, zoals Red de Rozenstraat?
‘We kunnen nauwelijks wachten om het hele
plan aan de buurt te presenteren. Maar dat
is ons afgeraden door de gemeente. Er is ons
verstaan gegeven: ‘Treed niet naar buiten.’
Het is nog helemaal geen gelopen zaak: talloze procedures, en de vergunningen zijn nog
lang niet binnen. De gemeente werkt mee
aan een bestemmingswijziging, maar dat
duurt maar… en elke dag wachten kost ons
handenvol geld.’
Dus het is nog helemaal geen gelopen zaak
dat het hotel er komt?
‘Ja, we zijn er bijna maar nog niet helemaal.’

FOTO ROGIER STEYVERS
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Rijpenhofje
vierde Lustrumfeest 2013
Zondag 30 juni was een bijzondere dag voor
de bewoners van het Rijpenhofje. Op die
dag vierden zij dat honderd jaar geleden het
hofje weer in gebruik werd genomen, nadat
het binnen enkele jaren vanwege zijn vervallen staat was gesloopt en weer helemaal
opgebouwd.
Behalve de huidige bewoners waren er tientallen gasten op het lustrumfeest: oud-bewoners,
vroegere beheerders en oud-leden van de
doopsgezinde kerkenraad. Na de koffie met
zelfgemaakte taart waren er toespraken, door

onder anderen dominee Johannes van der
Meer die jarenlang bestuurslid was. De gasten
kregen een rondleiding en bezichtigden enkele woningen. Sommigen waren verrast door
het woonoppervlak van de appartementen
dat in de loop van de tijd was verdubbeld, en
door de weelderig aangelegde tuin.
Na de pauze was er theater van de Rijpers van
dit moment. Er was goed geoefend, het liep
als een trein en eindigde in een door iedereen
meegezongen levenslied, met dans en begeleid door trekzakmuziek. Daarna was er een
bewogen toespraak van een oud-bewoonster.
Zij memoreerde een aantal medebewoners
die zij zelf had gekend.
Het feest werd besloten met een drankje en
een hapje, en daarna was het echt tijd om afscheid te nemen.
De bewoners van het Rijpenhofje

De berk in
de Laurierhof
Woningbouwvereniging Eigen Haard heeft in
overleg met de Tuincommissie van de Laurierhof een kapvergunning aangevraagd voor de
berk die in de binnentuin staat. De boom zou
tot onveilige situaties kunnen leiden, omdat
enkele grote takken bij harde wind tegen de
ramen van een galerij slaan. Niet alle Laurierhofbewoners en buren zijn van mening dat de
boom om die reden zou moeten worden gekapt. De berk is gezond, dus snoeien kan ook.
Tegenstanders van de kap hebben bij het
stadsdeel een bezwaar ingediend tegen de
aanvraag. Daarom werd het besluit voor de
vergunning uitgesteld voor nader onderzoek.
De argumenten van voor- en tegenstanders,
de bevindingen van het inspectieteam en de
reacties van deelraadsleden die de situatie ter
plekke hebben bekeken, worden meegenomen bij de besluitvorming van het stadsdeelbestuur op 17 september.

Kleurrijke petten
bij Ons Genoegen

De SOOJ is een ontmoetingsruimte voor
ouderen in de Tichelstraat 50, vlak bij de
Westerstraat. Al meer dan tien jaar staat
deze ontmoetingsruimte van maandag t/m
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur open voor
iedereen vanaf 55 jaar.

Sinds kort zijn bij speeltuinvereniging Ons
Genoegen handgebreide schaatsmutsjes, colsjaals en petten met klep voor kinderen en volwassenen te koop. Al deze kleurige breiwerken kosten 8 euro per stuk en zijn vervaardigd
door Coby Schoenmaker, de ‘assistente van
Tante Greet’. Op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur is Coby aanwezig
bij Ons Genoegen, Elandsstraat 101.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
kinderactiviteiten van de speeltuinvereniging.

Alles wordt zelf gedaan: géén beroepsmensen,
maar vrijwilligers. Drankjes tegen kostprijs,
gastvrouwen en -heren die de bar bedienen.
Zij geven door hun persoonlijke inbreng een
eigen aparte sfeer, zo is iedere middag weer
een beetje anders.
Naast de vele computercursussen kun je er ook
klaverjassen, bridgen, is er een leeskring, kun
je op verschillende niveaus Engels of Frans leren, is er maandelijks een tentoonstelling, en
noem maar op. Dit alles vergt veel mankracht.
En omdat we allemaal een dagje ouder worden, lukt het niet altijd alles goed te regelen.
We hebben behoefte aan allerlei soorten
hulp: bestuursleden, mensen die een activiteit
willen leiden, extra helpers aan de bar en versterking van de commissies.
Op dit moment hebben we het meest behoefte aan een secretaris voor het bestuur en aan
barmedewerkers. Wilt u misschien een extra
handje toesteken om onze ontmoetingsruimte nog succesvoller te maken? Bel of mail ons
dan, of kom een keertje langs.

het pand aan Tussen de Bogen geheel te renoveren. Zo is er naast een grote lesruimte nog
een kleine opnamestudio, waar leerlingen
hun vorderingen kunnen opnemen. Vanaf december is er ook een ruimte om kleine voorstellingen te geven, bijvoorbeeld voor eindpresentaties.

‘In onze groepslessen staat persoonlijke aandacht centraal’, zegt Roel Bakkum. ‘Door de
groepen klein te houden hebben we bij elke
les voldoende tijd om alle leerlingen de ruimte te geven voor vooruitgang.’
In de studio worden het hele jaar door zangen acteerlessen gegeven op alle niveaus, voor
zowel beginners als gevorderden. ‘Wil je niet
elke week een les wil volgen, dan kan dat ook’,
zegt Jessica Fuchs. ‘Naast de wekelijkse lessen
bieden wij gedurende het seizoen verschillende workshops aan. Tijdens die workshops
wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld
liedinterpretatie en professionele acteurs en
zangers geven er masterclasses.’

Bakkum: ‘We gaan het pand voorzien van
een licht- en geluidsinstallatie waarmee we
volwaardige voorstellingen kunnen geven.
Hierdoor kunnen onze leerlingen niet alleen
de lessen volgen, maar ook zelf ervaren wat
het is om op een podium te staan. Met die
voorzieningen in ons eigen pand hoeven we
niet voor alle presentaties een theater af te
huren en kunnen we de prijzen van de lessen
laag houden.’
Wil je lessen volgen bij Een Theaterstudio?
Voor 37,50 euro per maand kun je al deelnemen aan de wekelijkse groepszangles,
en vanaf 75 euro aan een acteercursus van
10 weken. Voor meer informatie, antwoord
op je vragen en om je in te schrijven kun je
terecht op www.eentheaterstudio.nl

Anneke van de Meene

Han Vis
e-mail: info@sooj.nl, www.SOOJ.nl
Tel. 6257906 (M.Roovers)

Brocante
op Westerdok
Op het binnenterrein van Voccour aan het
Westerdok wordt op zondag 29 september
van 12.00 tot 15.00 uur een Brocante-rommelmarkt gehouden. Ook niet-bewoners van
de Voccour zijn hier van harte welkom.
Wilt u zelf ook wat verkopen? Aanmelden
kan bij westerdokbrocante@gmail.com.

Buurtvereniging Voccour

Op 1 september opende Een Theaterstudio
zijn deuren aan Tussen de Bogen. ‘Een Theaterstudio’ is een initiatief van Roel Bakkum
en Jessica Fuchs. Beide oprichters hebben
professionele ervaring in het theatervak en
willen die gebruiken om jonge talenten de
kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Opnamestudio
In de afgelopen zomer is er hard gewerkt om

SOOJ zoekt
vrijwilligers

Heeft u nog spullen die in de weg staan, maar
wilt u zelf niet de markt op? Dan kunt u die
bij ons inleveren. De opbrengst gaat naar een
goed doel! De Brocante is onderdeel van het
grote traditionele burenfeest dat Buurtvereniging Voccour jaarlijks organiseert.
De Cotton Club Big Band zorgt ervoor dat op
zondag 29 september ook de beentjes van de
vloer gaan! De bewoners houden met elkaar
een grote schoonmaakactie van de Cour (ook
de kinderen doen hun best!), de prachtige
kruidentuin krijgt nog eens extra aandacht
van groene handen, en een groot gezamenlijk
eet- en drankfestijn besluit dit jaarlijkse bewonersfeest.

‘Een Theaterstudio’ voor
zang- en acteerlessen

8
8

Open avond
Amsterdams
Promenade Koor
Het Amsterdams Promenade Koor onder
leiding van Geert van Tijn treedt maandag
16 september om 20.00 uur op in het
Claverhuis.
Op deze eerste repetitie van het nieuwe seizoen kunnen ook nieuwe zangers (mannen
en vrouwen) zich aanmelden en kennismaken
met het koor. Het repertoire is altijd meerstemmig, volksmuziek en niet te moeilijk klassiek. Noten kunnen lezen hoeft niet. Nieuwe
koorleden, jong en oud, zijn welkom.
Ons devies: we zingen voor ons plezier,
maar het mag ook best goed klinken!
Meer informatie: 06-51832789

Nieuwe BOOJZ-folder
vol ouderenactiviteiten
Voor 60-plussers in de Jordaan is de nieuwe
activiteitenfolder van Buurtgroep Ouderen
Ontmoetingsruimte Jordaan-Zuid (BOOJZ)
weer verkrijgbaar in het Claverhuis, met een
zeer gevarieerd ouderenprogramma voor het
komende seizoen.
Vanzelfsprekend staan de smakelijke Woensdaglunch en de feestelijke Claversoos op het
programma, de gezellige Spelletjesmiddag,
de Filmmiddag met bekroonde klassiekers, en
de praktische Naaiklusmiddag.
Daarnaast organiseert BOOJZ weer een boeiende Jordaanlezing, op veler verzoek een
gezellige Bustocht, en een aantal middagen
met onder meer kerstversiering maken en een
vrolijke Kerstbingo. Maar er zijn ook nieuwe
activiteiten zoals een historische Jordaanwandeling en museumbezoek.
De activiteiten voor 60-plussers vinden plaats
in het Claverhuis, Elandsgracht 70. In de folder
of op boojz.blogspot.nl leest u alles over eventuele inschrijving vooraf en eigen bijdragen.
Bij enkele activiteiten is nog plaats voor
vrijwilligers. Mocht u interesse hebben,
neem dan gerust contact op met Jorien
Kolster, 06-44200683.
Namens BOOJZ, Jan Bosman en Jorien Kolster
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Mijn eerste interland

Prachtige herinneringen aan
een ‘slechte wedstrijd’
In deze tijd van het jaar loopt bij veel mannen de voetbalkoorts hoog op. Ook mij
overkomt dat sinds ik nog een jongetje was. Dat komt vooral doordat er bij ons in de
familie op verjaardagen veel over voetbal werd gesproken. Er waren twee kampen.
Mijn grootouders van vaderskant kwamen uit de Jordaan, en die waren voor BlauwWit. Mijn opa en oma van moederszijde, beiden geboren op het Prinseneiland, verhuisden naar Noord en waren dus voor de Volewijckers.
In onze Planciusbuurt waren meer vriendjes
die familie in Noord hadden, zodat we al snel
‘voor Volewijck’ waren. We gingen weliswaar
regelmatig kijken bij DWS en De Spartaan aan
de Spaarndammerdijk, maar het liefst gingen
we met het bootje van Boekel van achter de
Haarlemmerpoort naar het Mosveld, de thuishaven van de Volewijckers. Zelf voetbalden wij
op straat, maar het mooiste was bij een club te
gaan voetballen. Toen ik tien jaar werd, heb ik
me aangemeld bij de Volewijckers. Voor mijn
verjaardag kreeg ik een compleet voetbaltenue. Wat voelde ik me trots: dat witte shirt
met die groene baan!
Mijn ouders hadden voor drie gulden een
paar kicksen (voetbalschoenen met een stalen neus) overgenomen van een vriendje, dat
‘eruit was gegroeid’. Ik poetste ze keurig en
reeg er nieuwe witte veters in: ik was er klaar
voor…
Kringlijntje
De jeugd- en lagere elftallen speelden op het
complex Buiksloot, dat verscholen lag achter
een tuinencomplex aan het eind van de Waddenweg. Dat was voor een jongetje uit de
Planciusstraat een flink eind uit de buurt. Vaak
reed ik er met mijn vriendje op de fiets naartoe, soms met bus C, maar meestal namen we
het GVB-bootje naar Nieuwendam. Dan stapten we bij het Haarlemmerplein op tramlijn 12
naar het Centraal Station, namen vervolgens
bus K naar de achterkant van het station (wie
herinnert zich nog dat ‘krijglijntje’?), en stapten daar op het bootje. En dat allemaal op één
kaartje van 10 cent.
Soms gingen we lopen. Dan spaarden we
twintig cent uit, en daar kochten we een patatje met mayonaise voor bij een snackbar
op de Korte Nieuwendijk, op de hoek van de
Smaksteeg.

Gouden Reael-dagje naar Artis in de jaren vijftig. Geheel links auteur Wim Huissen.

Het Nederlandse Elftal met mijn helden in 1955. Staand v.l.n.r. Roel Wiersma, Kees Kuijs,
Rinus Schaap, Cor van der Hart, Frans de Munck en Jan van Schijndel.
Zittend: Coen Dillen, Theo Timmermans, Faas Wilkes, Abe Lenstra en Bertus de Harder.
We deden niet eens mee bij de kwalificatie
voor de WK in 1950 en ’54!
De ommekeer kwam na de ‘Watersnoodwedstrijd’ in 1953, een benefietduel in Parijs
voor de slachtoffers van de watersnoodramp
in Zeeland. In het Parc des Princes speelden
de ‘geldwolven’ tegen het zeer sterk geachte
Franse nationale elftal. ‘Wij’ wonnen met 2-1.
Het Nederlandse publiek was verrukt en hoopte dat de ‘buitenlanders’ nu voortaan ook bij
Nederlandse clubs mochten spelen. De KNVB
bleef echter dwarsliggen, maar stemde eind
1954 toch toe.

Geldwolven
Een bijkomend groot voordeel van je lidmaatschap van de Volewijckers was, dat je gratis
alle thuiswedstrijden van het Eerste kon bijwonen. Het terrein was een klein, kneuterig
‘stadion’ zonder overdekte tribune en zonder
lichtmasten. Zo konden we bekende spelers in
levenden lijve en van dichtbij in actie zien. Op
Abe Lenstra na waren dat meestal spelers van
een lager niveau, want de toppers speelden
als profvoetballer in het buitenland.
Omdat de KNVB destijds betaald voetbal verbood, werden deze ‘deserteurs’ geroyeerd.
Maar dat waren juist onze helden: Frans de
Munck die in Duitsland speelde, Faas Wilkes
in Italië, en Bram Appel en Cor van der Hart
in Frankrijk! Die mochten ook niet in het Nederlands elftal spelen, zodat de resultaten van
het Oranjeteam in die tijd zeer pover waren.

Maanlandschap
De eerste officiële wedstrijd die het Nederlandse elftal met onze helden speelde, was
die tegen de semiprofs van Denemarken
in het Olympisch Stadion. Ik wilde er op die
13de maart 1955 graag bij zijn. Kaartjes waren
verkrijgbaar via voetbalverenigingen die aangesloten waren bij de KNVB. Maar veel meer
mensen wilden daarheen, dus er moest geloot
worden. Tot mijn verrassing behoorde ik tot
de gelukkigen en kon ik op het Mosveld mijn
kaartje ophalen. In de week voor de wedstrijd
viel er veel sneeuw, maar men slaagde erin het

Foto Albert van der Vliet

Iedere woensdagmiddag moesten we richting
Nieuwendam om te trainen onder leiding van
Evert Teunissen. Die woonde op het sportcom-

plex in een houten noodwoning en werd later
hoofdtrainer bij ‘het Eerste’ en bij diverse betaalde voetbalclubs zoals Fortuna, Heracles en
De Graafschap. Evert Teunissen was nog jong,
maar al zeer ambitieus. Als de velden onbespeelbaar waren, moesten we toch komen.
Dan kregen we in de kantine ‘theorie’ – wat
we natuurlijk niet echt leuk vonden. Maar als
je niet kwam, werd je bij de eerstvolgende
wedstrijd reserve. Dus bijna iedereen kwam.
Overigens was het geen straf om in dat complex te vertoeven. We hadden mooie kleedkamers met douches en in de kantine werden we
door beheerder Pa Peters getrakteerd op een
kop warme thee. Op zaterdagmiddag (’s morgens moesten we nog naar school) gingen we
opnieuw naar ‘het Buiksloot’ om te voetballen. Soms moest je bij een ander elftal invallen
als ze daar mensen tekort hadden. Speelden
we ‘uit’, bijvoorbeeld tegen DWV, OSV of De
Meteoor, dan namen we de fiets. Maar als we
in Volendam, Edam of Monnickendam moesten spelen, gingen we met het blauwe NZHVM-trammetje. Deze tramlijn werd in 1956
vervangen door de NACO-bussen.

In de hal trof men onder de mat een fraai motief aan (zie inzet)

Opknapbeurt Theo Thijssenschool
De twee monumentale panden in de Anjeliersstraat waarin de Theo Thijssenschool is
gevestigd, waren hard toe aan een flinke
opknapbeurt. Daar is men deze zomer mee
begonnen. Plafonds en raamkozijnen werden
vervangen en het schilderwerk is gedaan.
Toen de vijftig jaar oude vloerbedekking van
de hal werd verwijderd, ontdekte men daaronder de oorspronkelijke granitovloer met in
het midden een fraai motief, en na al die jaren

nog in perfecte staat! Daar gaat nu natuurlijk
geen nieuwe mat meer overheen. Binnen is inmiddels het schooljaar weer begonnen, maar
buiten wordt nog verder gewerkt aan herstel
en isolatie van het dak. Aan de straatzijde en
aan de zijde van de voormalige Ratelwachtsteeg worden de kozijnen met nieuwe materialen in de oude staat teruggebracht.
Anneke van de Meene

veld van het stadion op tijd weer bespeelbaar
te maken, en de wedstrijd ging door!
Trots liep ik met mijn kaartje tussen al die grote mensen het stadion in. Ik zocht een staanplaats in vak TT, dicht bij het hek zodat ik alles
goed kon zien. Het stadion was uitverkocht.
Achter de doelen waren zelfs noodtribunes gebouwd. Er paradeerde een muziekkorps. Rond
het veld, dat er na het slechte weer uitzag als
een maanlandschap, stonden de ballenjongens van Blauw-Wit. De volksliederen werden
gespeeld. Ik zong het Wilhelmus luidkeels mee
en kreeg zelfs een brok in mijn keel..
Hier zag ik voor het eerst mijn grote helden in
het echt. Ik had meer oog voor hen dan voor
de wedstrijd als geheel. Nederland speelde
met 1-1 gelijk. Ons doelpunt werd gemaakt
door Abe Lenstra, toen ‘de beste speler van
de wereld’. Het schijnt een ‘slechte wedstrijd’
geweest te zijn, maar wat heb ik genoten!
Wim Huissen
Een samenvatting van de wedstrijd
van13 maart 1955 kunt u bekijken op
www.geschiedenis24.nl/
speler.program.7035074.html

Plancius
Buurtontbijt

De Dierencapel
is jarig!

Sinds enkele jaren is het Plancius Buurtontbijt een terugkerend evenement waarbij
buren in de Houtmanstraat bijeenkomen
voor een gratis ontbijt. Op zondag
29 september is het weer zover!

Onze Kinderboerderij De Dierencapel aan de
Bickersgracht bestaat al (meer dan) 20 jaar!
Om eerlijk te zijn: de kinderboerderij – en
zelfs de officiële start van Stichting De
Dierencapel – is al wat ouder. Want lang
voor de ‘geboorte’ van de Stichting waren
er al de kinderboerderijactiviteiten op de
Bickersgracht. Maar vanaf september 1993
noteren we, dat de kinderboerderij op volle
toeren draait in de nieuwe gebouwen aan
Bickersgracht 207.

Team Buurtontbijt is het afgelopen jaar druk
bezig geweest om er ook dit keer een geslaagd evenement van te maken, samen met
verschillende sponsors uit de buurt (Planciusstraat en omgeving).
De Oud-Hollandse spelletjes worden dit jaar
ingeruild voor een poppenkast en er wordt
een prachtig verhaal voorgelezen aan de kinderen. Voor de volwassenen volgt een speeddate om elkaar op een gezellige manier beter
te leren kennen.
Bestek
Graag verwelkomen we jullie op zondag 29
september om 11.00 uur aan het begin van
de Houtmanstraat – bij de Eerste Breeuwersstraat. Wij willen jullie vragen je vóór 20 september op te geven via ontbijt@planciusbuurt.
nl onder vermelding van naam en adres, zodat
wij weten op hoeveel buren wij kunnen rekenen. Wij raden iedereen aan een eigen bordje,
beker en bestek mee te nemen. Wij hopen op
een geslaagde dag met mooi weer en heel
veel buren, zowel jonge als oudere!
Als je interesse hebt om mee te helpen met
de voorbereidingen en/of op de dag zelf,
dan kan dit uiteraard ook! Opgeven kan via
ontbijt@planciusbuurt.nl
Veel groeten en tot ziens,
Team Buurtontbijt

Deze verjaardag gaan we natuurlijk uitgebreid
vieren. Dat gebeurt op zaterdag 21 september
van 11.00 tot 16.00 uur. Alle dierenliefhebbers,
groot en klein, zijn van harte welkom!
Twintig jaar een kinderboerderij in het centrum van de stad. Dat kan alleen maar door al
die fijne vrijwillige medewerkers én enthousiaste dierenliefhebbers. Wat kunnen jullie deze
dag zoal verwachten? We gaan vooral OudHollandse spelletjes doen, zoals knikkeren,
snoep sjoelen, ‘spijkerpoepen’, spiegeltekenen,
memorie en koekhappen. Er is een poffertjeskraam, een ballonnenman maakt de mooiste
figuren uit ballonnen (natuurlijk vooral dierfiguren) en je kunt je laten schminken. Kortom, genoeg redenen om dit verjaardagsfeest
met de dieren en met ons te komen vieren.
O ja, koffie, thee, drankjes (voor volwassenen
aan de bar!), ijsjes en onze andere gebruikelijke snoeperijen zijn natuurlijk ook verkrijgbaar.
Heel graag tot 21 september! Zegt het voort!
Kinderboerderij De Dierencapel
Bickersgracht 207, tel. 4206855
www.dedierencapel.nl

september 2013

10

Wijkraad Jordaan & Gouden Reael
zoekt versterking
Wie wil er meepraten en meebeslissen over allerlei zaken in onze buurt? In de
wijkraad overleggen vertegenwoordigers van diverse buurtgroepen met elkaar
over onderwerpen die met de Jordaan en de Gouden Reael te maken hebben.
Die kunnen variëren van wetenswaardigheden uit de wijken, aangekaart door
bewoners of belangengroepen, tot het beleid van het stadsdeel en de gevolgen
daarvan voor de buurt.
Regelmatig worden er verantwoordelijke
wethouders of ambtenaren uitgenodigd om
informatie te geven over diverse beleidsonderwerpen zoals horeca, winkels, bezuinigingen, inrichting openbare ruimte, wonen.
De wijkraad is een belangrijk platform, waar
diverse ontwikkelingen in de wijken gesignaleerd worden. Het is tevens het hoogste
orgaan van Wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael, benoemt het bestuur, bepaalt het beleid en controleert het dagelijks bestuur.
Een nieuwe mogelijkheid voor 55+ buurtbewoners om uit eten te gaan en te genieten van een
ouderwets lekkere keuken, goede wijn en een vriendelijke omgeving

Brasserie geopend in De Rietvinck
Op maandag 2 september werd in De Rietvinck
de nieuwe Brasserie Grand Mère feestelijk geopend. Bewoners van het woonzorgcentrum
en 55-plussers uit de buurt kunnen hier voortaan genieten van een ouderwets lekkere keuken en een goede wijnkaart. Professionals en
horecaleerlingen zorgen voor verse, betaalbare en smakelijke maaltijden in een sfeervolle

Dag van de Buurt
Op zaterdag 5 oktober van 12.00 tot
15.30 uur wordt de jaarlijkse Dag van
de Buurt voor de Jordaan en Gouden
Reael gehouden. De ‘Dag’ vindt plaats in
het Claverhuis aan de Elandsgracht, het
gebouw van speeltuinvereniging Ons
Genoegen in de Elandsstraat, en op het
tussenliggende speelterrein. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom.
Een mooie gelegenheid om te zien wat
er allemaal gebeurt op het gebied van
buurt- en vrijwilligersactiviteiten in beide
gebouwen en in de wijk. Op deze dag
gaat ook een nieuw initiatief van wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael van
start: een website waarop hulpvraag en
-aanbod van buurgenoten worden samengebracht. Kom op 5 oktober zelf kijken
hoe dat in z’n werk gaat!
Frank Groot

omgeving. Met ruimte voor ontmoeting en
ontspanning.
Brasserie Grand Mère is geopend van maandag
t/m zondag van 12.00 tot 13.30 (lunch) en van
17.00 tot 18.30 uur. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie: tel. 7563707
Brasserie Grand Mère, Vinkenstraat 185

Ouderenspreekuur
in De Rietvinck

De wijkraad komt minstens 6 maal per jaar
bijeen, altijd op een maandagavond. Alleen
de leden van de wijkraad hebben stemrecht,
maar iedere bewoner van de Jordaan en Gouden Reael is welkom op de vergaderingen. Op
de website van het wijkcentrum kunt u zien

wie er lid zijn van de wijkraad en welke onderwerpen er de laatste tijd op de agenda hebben gestaan.
De wijkraad heeft behoefte aan nieuwe instroom om voldoende invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van het stadsdeel en
van het wijkcentrum. Op deze manier kan een
actieve bijdrage geleverd worden aan het welzijn van de buurt en haar bewoners.
Voelt u zich betrokken bij de buurt vanuit
een belangengroep en wilt u niet aan de zijlijn staan? Meld u dan aan als lid van de wijkraad!
Aanmelden kan bij: Rob Versluys,
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
tel. 7192371, Elandsgracht 70,
rob@jordaangoudenreael.nl

Vrijwilligers gevraagd
voor huisbezoek ouderen
Voor de ‘preventieve huisbezoeken’ aan
ouderen in de Jordaan zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers.
Het is de bedoeling dat u ouderen vanaf 75
jaar bezoekt voor een informatief gesprek op
verschillende gebieden, zoals gezondheid, so-

ciaal netwerk, financiën en wonen. De vrijwilligers krijgen training en begeleiding.
Wilt u meer weten over dit inspirerende
buurtwerk? Informeer bij Centram,
Jose Kersten, e-mail: Jose.kersten@centram.nl
of 06-43286294

Ouderen in de Haarlemmerbuurt en de
Noord-Jordaan kunnen met vragen over
bijvoorbeeld zorg, wonen, financiën, klussen
en activiteiten in de buurt terecht op het
tweewekelijkse spreekuur Rietvinck.
Medewerker Jan Hendriks (Centram) en Suzanne Hakkenberg (Wijkcentrum) staan u graag
te woord op vrijdag 13 september van 12.00
tot 13.00 uur. Bij persoonlijke vragen kan er
uitgeweken worden naar een andere ruimte.
De volgende spreekuren zijn op: vrijdag 27
september, vrijdag 11 oktober en vrijdag
25 oktober van 12.00-13.00 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Suzanne Hakkenberg, tel. 7192371

ENERGIEK

DE CRISIS DOOR
In kleine groepjes (5 personen) wordt
getraind. Daardoor is er veel
individuele aandacht voor iedereen.
Er wordt gewerkt aan

Nederlandse
conversatieles
voor vrouwen
Wil je beter Nederlands leren praten? Kom
dan naar de gezellige conversatielessen
voor vrouwen. We oefenen met zinnen die je
direct kunt gebruiken. De lessen worden elke
maandag van 11.00 tot 13.00 uur gegeven op
de eerste etage van de Fatih Moskee, Rozengracht 146. Er zijn geen kosten aan verbonden
en er is koffie en thee.
Voor vragen: Sevim Saruhan, tel. 6274648,
e-mail: s.saruhan@ijsterk.nl
of Mehmed Yamalı, 06-24682212,
e-mail: mehmed_yamali@hotmail.com.

•
•
•
•
•
•

SPIERONTWIKKELING
COÖRDINATIE
STRETCHING
ADEMHALING
ONTSPANNING
H U L P B I J O S T E O P O R O S E
EN VOORKOMING DAARVAN
na afloop is er kofﬁe of thee
Dinsdagochtend 09.30 uur
Dinsdagavond 19.00 uur
Donderdagochtend 09.30 uur
Andere mogelijkheden in onderling overleg.
Kosten: € 45,– p.p. per maand

MENSENDIECK JORDAAN
Westerstraat 238, 1015 MT Amsterdam
Tel. 06 55 56 34 64
mensendieckpraktijkjordaan@planet.nl

BOJ-middag in Claverhuis
Op woensdagmiddag 6 november houdt de BOJ haar jaarlijkse Ouderenmiddag. Het
thema is Ouderenzorg in de Jordaan. Er zijn diverse sprekers uitgenodigd. Ook de wethouders Roeland Rengelink en Boudewijn Oranje zullen spreken. De bijeenkomst vindt
plaats in het Claverhuis om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur). Er is muziek van het
accordeonduo ‘Puur Mokum’ en natuurlijk een hapje en een drankje. U bent allen van
harte welkom op Elandsgracht 70. Tot ziens op 6 november.
(Op de foto leden van de belangengroep voor de ingang van het Claverhuis.)
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Hoffelijke ontvangst bij ‘Vergeten Grachten’

Stichting Philadelphia
actief in de Westerkerk
Westerkerk en Anne Frankhuis liggen bijna naast elkaar. Iedere dag trekken er grote
groepen bezoekers over de Prinsengracht van en naar het Anne Frankhuis. Tot voor
kort lieten ze die mooie kerk links liggen, want die was meestal niet open. De toren,
die eigendom is van de gemeente Amsterdam, kon in de zomermaanden worden
beklommen, maar de kerk was meestal dicht. Daar is sinds een jaar verandering in
gekomen. De kerk heeft een museale functie gekregen en is dagelijks open. Dat is
mogelijk gemaakt door de medewerking van de stichting Philadelphia: een stichting
die vanuit een christelijke visie eraan wil bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
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Werkervaring
Die mooie heldere, lichte en ruime Westerkerk
is een prachtige omgeving om mensen met
een verstandelijke handicap werkervaring op
te laten doen. Ze treden op als gastvrouw of
gastheer, de één hanteert de stofzuiger, een
ander poetst het koper, met speciale aandacht voor het grote kunstwerk Het Brandend
Braambos. In de keuken wordt koffie gezet,
worden koekjes gebakken, er wordt afgewassen en gewassen en ondertussen moet er ook

De Rozengracht, die in 1890 werd gedempt

op gelet worden dat de vele bezoekers niet
iets stuk maken of beschadigen, maar ook dat
ze wegwijs worden gemaakt en een antwoord
krijgen op hun vragen. De medewerkers van
Philadelphia vormen als het ware een klein
bedrijfje, dat de Westerkerk met groot enthousiasme draaiende houdt. Alle medewerkers met hun begeleiders laten zien hoezeer
ze het naar de zin hebben en dat ze het de
moeite waard vinden dat over te dragen op
de bezoekers.
De openstelling van de Westerkerk is natuurlijk bedoeld om inkomsten te genereren. De
toegang tot de kerk is gratis, maar een vrijwillige gift is welkom. Voor de toiletten zijn sinds
kort tourniquets geplaatst en voor 50 cent
mag men gebruik maken van een net toilet.
Daaraan was in deze buurt, met lange rijen
wachtenden voor het Anne Frankhuis, grote
behoefte. Voor de tentoonstelling wordt een
geringe entreeprijs geheven, maar daarvoor
krijgt men ook echt iets. Er zijn prachtige
foto’s en reproducties te zien van de verdwenen grachten, zoals de Rozengracht, de Anjeliersgracht (nu Westerstraat) en de Goudsbloemgracht (nu Willemsstraat), maar is er
ook veel virtueels. Op computerschermen kan
men de geschiedenis van de Westerkerk bekijken, maar ook die van de relatie tussen de
Westerkerk en de Oranjes – om maar eens iets
te noemen. Maar afgezien van dit alles, het
is gewoon de moeite waard die mooie oude
Wester eens binnen te lopen en te genieten
van de prachtige architectuur, de lichtval, stil
te staan bij het graf van Rembrandt en andere
beroemdheden. Ook de boekentafel, gerund
door vrijwilligers van de Westerkerkgemeente,
mag er wezen.
Bezoek de tentoonstelling ‘Vergeten grachten’ in de Westerkerk en ontdek welke grachten Amsterdam ooit rijk was. Deze fraaie en
interessante tentoonstelling is dagelijks te
bezichtigen van maandag t/m vrijdag 10.0015.00 uur en zaterdag van 11.00-15.00 uur
Jan Berns

Maand van de Geschiedenis

Opmerkelijke band tussen
Jordaan en Oranje
In oktober 2013 vindt de tiende Maand van de Geschiedenis plaats. Een jaarlijks
evenement waar een groot aantal Nederlandse instellingen aan deelneemt.
Het thema van dit jaar is Vorst & Volk. Ook het Jordaanmuseum heeft een rijk
programma samengesteld van lezingen, presentaties en een wandeling. Veel aandacht voor de opmerkelijke relatie tussen de buurt en het Koninklijk Huis.
Goed nieuws voor het Jordaanmuseum: als
bewoners en ondernemers in de Willemsstraat
ermee instemmen, zal het Gangenproject tegelijk met de toekomstige herprofilering van
de straat gerealiseerd worden. In 2005 ontwikkelde Mieke Krijger dit plan om de loop van
de vroegere gangen achter de gevels van de
Willemsstraat met plattegronden van roestvrij
staal op de stoepen zichtbaar te maken.
Vorst en Volk
Volgens de overlevering kwam de Oranjevereniging van de Willemsstraat op het idee om
prinses Wilhelmina in 1898 bij haar inhuldiging een gouden koets te schenken. Het besluit zou genomen zijn in een lokaal dat zich
bevond in een niet meer bestaand huis in de
(nog bestaande) gang ‘t Klooster.
Die Oranjegezindheid onder de toenmalige
bewoners van de Willemsstraat is even opmer-

kelijk als raadselachtig. De straat lag immers
in één van de armste delen van de Jordaan.
Het is niet bekend wanneer de Oranjevereniging werd opgericht, wel staat vast dat na de
demping van de Goudsbloemgracht in 1857
de nieuwe straat werd vernoemd naar koning
Willem I. Voor de op dat moment regerende
vorst Willem III was die vernoeming naar zijn
voorvader reden om uit dankbaarheid zijn
jaarlijkse bezoek aan Amsterdam af te sluiten
met een rit door de Willemsstraat. Zijn opvolgers Emma, Wilhelmina en Juliana zetten die
traditie voort. Tijdens deze vorstelijke bezoeken stond de straat steevast vol met enthousiast volk, hoewel het ook is voorgekomen dat
een lege broodtrommel, begeleid door de uitroep honger!, in de open calèche belandde.
‘De Bokkebek’
In het arrangement Vorst en Volk in de Willemsstraat wordt een beeldverslag gepresen-

Zaanse Parelvissers in Amsterdam
Het koor De Zaanse Parelvissers vereerde Amsterdam op 5 september met een bezoek!
Na hun grote successen in de regio kwamen de leden van het Zaanse koor naar de
hoofdstad voor een optreden in verpleeghuis Wittenberg in de Nieuwe Kerkstraat.
Het koor werd begeleid door de in de Jordaan geboren accordeonist Peter Batenburg,
tevens muzikaal leider van het gezelschap. De Zaanse Parelvissers brachten die donderdagmiddag topnummers van hun uitgebreide repertoire, waar ook Amsterdamse
liederen deel van uitmaken.
Meer informatie bij Evert Hoek, e.hoek13@chello.nl
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Het was me al opgevallen toen ik een tijdje
geleden de tentoonstelling Vergeten Grachten in de Westerkerk bezocht, dat je op zo’n
buitengewoon vriendelijke wijze werd ontvangen en te woord gestaan, hoffelijk en
gastvrij. Het was niet het normale wat zakelijke toontje dat je meestal te horen krijgt, het
was nét iets meer. Bij nadere informatie blijkt
dat hier de stichting Philadelphia achter zit.

Vergaderkamer van de Oranje Vriendenkring in de gang ’t Klooster, Willemsstraat 94-110.
Tekening van J.M.A. Rieke uit 1898.
teerd van onder meer prentbriefkaarten, foto’s en films.
Nel Bakker-Ter Woort, telg van twee straatzangersfamilies, vertelt over haar voorouders
Dirk Ter Woort senior en junior die bij de feestelijke inhuldiging van de Willemsstraat in
1857 de stadhouders van Oranje bezongen.
Wilma Mens en Claudia Carli zijn nakomelingen van de roemruchte Jacobus Mens (18051869), alias ‘De Bokkebek’. Deze figureert als
‘de burgemeester van de Willemsstraat’ in De
Jordaan van Is. Querido. De fantastische verhalen over Ter Woort en zijn zonen Leendert en
Jacobus worden in de familie al van generatie
op generatie doorverteld. Over hun rol bij het
Palingoproer, de schenking van de Gouden
Koets en het gerucht dat De Bokkebek samen
met koning Willem III de bloemetjes buiten
zette. Mens en Carli doken in de archieven en
gingen na welke verhalen op waarheid berusten.
‘Vorst en Volk in de Willemsstraat’,
zondag 13 oktober14.00-17.00 uur,
Karthuizershof, Karthuizersstraat 157
‘Een goed kind regeert z’n eigen’
In de naoorlogse jaren hadden veel volksbuurten nog hun eigen taal en cultuur. Men had
er vaak al generaties lang geleefd in armoede
en achterstand. Leerplichtwet en Woningwet
werden pas in 1901 ingevoerd. In de Jordaan
leerden de kinderen eerder zingen dan lezen.
Rijm en ritme waren daarbij geheugensteuntjes. De kinderen waren al vroeg op zichzelf
aangewezen. Ze moesten zich maar zien te
redden: ‘Een goed kind regeert z’n eigen…’
Geen wonder dat de Jordaan zich op den duur
onderscheidde in taal, vindingrijkheid en een
groot gevoel voor theater.
Het arrangement Een goed kind… begint om
11.00 uur met een wandeling langs locaties

die verband houden met de ter plaatse voorgelezen proza- en poëziefragmenten, liedjes
en interviewpassages.
Vervolgens rijgt Robert Lammers, geboren in
de Jordaan, op dolkomische wijze gezegdes
en uitdrukkingen uit zijn jeugd aaneen tot
een kostelijk verhaal. Hij vertelt dat verhaal –
aan de hand van foto’s en filmfragmenten – in
de Karthuizershof .
Tijdens de Jordanese lunch aandacht voor de
poëzie van Lucebert (1924-1994), de in de
Jordaan geboren en getogen ‘Keizer der Vijftigers’. In zijn virtuoze taal gaan meerdere betekenislagen de strijd aan met elkaar – en met
de gevestigde orde.
Uitdrukkingen
’s Middags vertelt de eveneens in de Jordaan
geboren Peter Schrijnders over de buurt in de
jaren zestig, vanuit het perspectief van een
10-jarige.
De taal van de Jordaan is vervolgens het onderwerp van een lezing door publicist Ewout
Sanders om 16.00 uur. Sanders stelde woordenboeken samen waarin hij onder meer uitdrukkingen opnam die voorkomen in de boeken van ‘Jordaanauteurs’ als Johan Elsensohn,
G.P. Smis en Israël Querido.
Na afloop een borrel met de sprekers.
‘Een goed kind regeert z’n eigen’,
zondag 27 oktober vanaf 11.00 uur,
Karthuizershof, Karthuizersstraat 157.
Verdere informatie en het uitgebreide
programma van het Jordaanmuseum in de
Maand van de Geschiedenis kunt u vinden
op www.maandvandegeschiedenis.nl.
Bij ‘Zoek’ (rechtsboven op de homepage)
invullen: Jordaan.
U kunt zich aanmelden via:
org@jordaanmuseum.nl
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Informatie voor de Cultuuragenda kunt u
mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl.
U kunt de cultuuragenda ook vinden op:
www.amsterdamwebkrant.nl. De agenda
wordt samengesteld door Hans Sizoo.

MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt, tel 6204415
Alle concerten vinden plaats op zaterdagmiddag
14.00 - ca. 15.00 uur
28 sept: ‘15 jaar Noorderkerkconcerten’, jubileumconcert, Vesko Eschkenazy, viool en Marietta Petkova,
piano, werken van Mozart, Debussy en Brahms
5 okt: ‘Meester-leerling Concert’, Walter van Hauwe,
blokfluit, en Lucie Horsch, blokfluit, werken van Bach,
Telemann en Isang Yun
12 okt: ‘400 jaar Amsterdamse Grachtengordel’,
Eik & Linde Barokorkest, werken van o.a. Vivaldi,
Locatelli en Corelli
19 okt: Vocaal Ensemble Musa in de Rrrruimte o.l.v.
Béni Csillag, met Peter van Os, accordeon, en Michel
Marang, klarinet
Pianola Museum, Westerstraat 106, tel. 6279624
Vrij 13 sept 20.15 u: ‘Onspeelbare muziek’, pianola
Za 14 sept 20.15 u: Tae-Young Kim, fortepiano, werken
van Hummel en Chopin
Zo 15 sept 12.00 u: Koffieconcert, pianola.
17.00 u: Nadja Filtzer, zang, en Kees Post, piano: jazz,
chansons en tango
Do 19 sept 20.30 u: Menno Daams presenteert:
de Unaccounted Four, jazz zonder percussie
Vrij 20 sept 20.30 u: Duo Laroo & Byrd, zang, trompet
en piano: jazzmuziek
Zo 22 sept 17.00 u: Lincan Romanian Gypsy Band,
zigeunermuziek uit Roemenië, Hongarije en Rusland
Vrij 27 sept 20.15 u: Film en Pianola, Stille Romantiek,
gepresenteerd door Yvo Verschoor, piano en Kasper
Janse, pianola
Za 28 sept 20.15 u: Marco Grieco, piano, De verbeeldende kracht van Beethoven en Liszt
Zo 29 sept 12.00 u: Koffieconcert, pianola
Vrij 4 okt 20.15: Duo LubDub, viool en piano, Musica
Dell’Anima, werken van De Falla, Grieg en Ravel
Za 5 okt 20.15 u: Bender, Liedjes van Bender op teksten
van Bert Visser, m.m.v. Bart Tuinman, trompet
Zo 6 okt 12.00 u: Kinderconcert, pianola
Za 12 okt 20.30 u: La Habanera, Expeditie Flamenco,
passionele zang en dans
Zo 13 okt 12.00 u: Koffieconcert, pianola
17.00 u: Zingen met tante Sjaan, smartlappenworkshop
m.m.v. André Vrolijk, accordeon
Do 17 okt 20.30 u: Menno Daams presenteert: Trio
Berend van den Berg, New Horizons, jazz
Vrij 18 okt 20.30 u: Han van Dam, piano, en Tineke
Schoenmaker, zang, Barrel House Blues & Boogie Woogie
Zo 20 okt 17.00 u: Saxofoonkwartet Olivier Gomes, Mag
ik van jou…, vnl. klassieke werken
Vrij 25 okt 20.30 u: Juan Tajes presenteert: Mirta Campos, A Una Tanguera, films en tango
Za 26 okt 20.15 u: Film en Pianola, Yvo Verschoor,
piano en Kasper Janse, pianola
Zo 2 okt 12.00 u: Koffieconcert, pianola
17.00 u: Juan Tajes presenteert: Kees Scholte en Charles
Janko, Argentijnse tango’s vertaald in het Nederlands
Westerkerk, Westermarkt/ Prinsengracht, tel. 6247766
Lunchpauzeconcerten door veelal jonge, talentvolle
organisten. elke vrijdagen van 13.00 tot 13.45 uur, gratis
toegang (donatie wordt op prijs gesteld):
20 sept: Jos van der Kooy m.m.v. Anne Faber, hobo
27 sept Minako Tsukatani m.m.v.
Marian Jaspers Fayer, fluit
Wo 2 okt: Duits jongenskoor
4 okt: geen concert
11 okt: Gert Jan Mostert m.m.v. Klaas Riedhorst, trompet
18 okt: Jaap Jan de Rooij
25 okt: Jos van der Kooy
m.m.v. Marian Jaspers Fayer, fluit
THEATER
Jeugdtheater de Krakeling, Nieuwe Passeerdersstr. 1,
tel. 6245123. Elke dinsdag 19.30-21 u: ‘Vrij Trainen’
(zonder begel.), toegang gratis.
Het Perron, Egelantiersstraat 130, tel. 3307035,
’s middags 14.00 u, ’s avonds 21.00 u.
Di 10 sept: Sidell, eigen liedjes
Do 12 sept: Johan Hoogeboom, Hi-Ha-Hoogtepunt,
cabaretesk liedjesprogramma
Vrij 20 sept: Andermans Veren Live!, ensemblecabaret
Za 21 sept: Lilian Hak, eigen liedjes
Wo 25 sept, do 26 sept: Jasper van Kuijk, cabaret
Vrij 27 sept, za 28 sept: Sven Ratzke, glamourcabaret
Za 5 okt: Robert Jan Stips, divers repertoire
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, tel. 6257500
Di 10 sept t/m za 14 sept 20.30 u: Fringe Festival
Di–za 10, 12, 13, 14 sept 22.00 u,
wo 11 sept 20.30 u: Duo Fragile, Le Piège de Méduse de Kwalstrik, chansons en moderne dans
Di 24 sept 21.00 u: Helen & Yvonne, De levende Jukebox
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MUSEA e.d.
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, open ma-do 11-22 u,
vrij, za: 11-16.30 uur
Jordaanmuseum, tentoonstelling De Jordaancultuur in
woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
Elke zondag 14.00 u rondleiding bij de tentoonstelling
met aansluitend een buurtwandeling, deelname 8 euro.
Zie www.jordaanmuseum.nl
KunstKerk, Kunstexposities en -projecten,
Prinseneiland 89, Amsterdam
Pianola Museum: zie muziek
Theo Thijssen Museum, 1e Leliedwarsstraat 16,
do t/m zo 12.00-17.00 uur,
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59,
di t/m zo 11-17 uur
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
november t/m februari vrij t/m zo 11.00-17.00 u,
www. woonbootmuseum.nl
GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van woensdag
t/m zaterdag en de eerste zondag van de maand tussen
13.00 uur en 18.00 uur.
Amphora Art, Vinkenstraat 71
Galerie Paul Andriesse, Westerstraat 187
Appels Gallery, Brouwersgracht 151, t/m 17 okt:
Raquel van Haver, schilderijen
Atelier Oosterbosch, Vinkenstraat 154 hs
Galerie Bart, Elandsgracht 16
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstr. 1
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, september:
Carlos Granger, sculptuur
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207a,
vanaf 7 sept: Klaas Kloosterboer
Eduard Planting, 1e Bloemdwarsstraat 2 links
Gallery 238, Brouwersgracht 238
Van Gelder, Planciusstraat 9B
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189,
tot 5 okt: Roger Hiorns
Gist, Bloemgracht 82
Go Gallery, Prinsengracht 64
Ten Haaf Projects, Laurierstraat 248
Kers Gallery, Lindengracht 148
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12,
14 sept - 26 okt: Ruudt Peters
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29,
za/zo Amsterdamse stadsgezichten
Van Krimpen, Hazenstraat 20
Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,
t/m 12 okt: Pietro Mattioli, Two Thousand Light Years
From Home
My Own Choice, Bloemgracht 136,
kunst en kunstnijverheid uit Zuid-Afrika
Movie Ink, Palmdwarsstraat 40
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71, tot eind 2013:
Willem Bosveld, Amsterdam, mensen in de stad,
zw/wit fotografie
Onrust, Planciusstraat 7, t/m 5 okt: Derk Thijs,
Golden Age
Ornis A. Gallery, Hazenstraat 11, t/m 5 okt:
Julius Hofmann
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34, t/m 12 okt:
Dawn Mellor, portretten
Ronmandos, Prinsengracht 282, t/m 5 okt: Levi van
Veluw, The Collapse of Cohesion
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80
Diana Stigter, Elandsstraat 90
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57,
t/m 19 okt: Dieuwke Spaans
Torch, Lauriergracht 94, t/m 19 okt:
Philip Akkerman, Weltauge, schilderijen
Ververs Gallery, Hazenstraat 54
Fons Welters, Bloemstraat 140, t/m 12 okt:
Olga Balema
Witteveen V.A.C., Konijnenstraat 16a,
t/m 29 sept: Bestaat het bijzondere in het alledaagse?,
fotografie
Martin van Zomeren, Prinsengracht 276 hs
LEZINGEN, WANDELING etc.
Werkgroep Kunst & Cultuur presenteert:
Westerkerk, Westermarkt, za 14 sept 10.00-17.00 u:
Open Monumentendag, toegang vrij

Snuffelmarkt
in het
Claverhuis
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Buurtspreekuren
Receptie Claverhuis
Elandsgracht 70,
tel 6248353
Open ma t/m vrij
9-22 uur
www.ijsterk.nl
Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael
Voor informatie, advies en ondersteuning
buurtactiviteiten, Elandsgracht 70, ma t/m vrij
11-17 uur, tel. 7192371, fax 7192372,
e-mail: info@jordaangoudenreael.nl
www.huisvandebuurt.nl, www.ijsterk.nl
www.jordaangoudenreael.nl
Wijksteunpunt Wonen Centrum
Voor informatie en advies over huren/wonen.
Woonspreekuur Elandsgracht 70, elke werkdag
14-16 uur en di 19-20 uur, tel. 6258569.
centrum@wswonen.nl, www.wswonen.nl
Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten.
Werkt via afspraak.
Telefonisch spreekuur 10-11 uur
tel. 4205835 (behalve woensdag) Elandsgracht 70
centrum@wswonen.nl, www.wswwonen.nl
Huurdersvereniging Centrum
tel. 6258569, info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Mediation bij burenruzie
Ruzie met de buren? Lijkt een oplossing ver weg?
Voor hardnekkige conflicten kunt u zich wenden
tot Henri Seegers, gediplomeerd mediator.
Spreekuur elke maandagavond 19.00 tot 20.00
uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70, of sms
naar 06-22517320.
Sociaal Loket Centrum
Voor informatie en advies over welzijn, zorg
en wonen, taalcursussen, inburgering, ondersteuning mantelzorg, en bij hinder van of
zorgen over uw buren.
Telefonisch spreekuur 9-17 uur, tel. 5524800.
Inloopspreekuur di 9-17 uur, Elandsgracht 70
Markant
Mantelzorgspreekuur, maandag 12.30-15.00 uur,
06-52414751, Claverhuis, Elandsgracht 70
Centram
Voor problemen bij relaties, met instanties, ouder
worden, geld, wonen, zorg en werk. Telefonisch
spreekuur, tel. 5573338,
ma t/m do 9-12 uur én 13-15 uur, vrij. 9-12 uur.
Inloopspreekuur Claverhuis, Elandsgracht 70
ma en wo 13-16 uur, vrij 9-12 uur, tel. 6248353.

Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 7 oktober bij
de redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties
en leestekens). Tot 250 tekens € 12,-. Tot 500 tekens € 23,-.
Betaling graag vooraf bij het Huis van de Buurt/Claverhuis,
Elandsgracht 70.
Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u
graag indien u zorg nodig heeft! Voor informatie kunt u
bellen naar 06-22761110.
TEKENEN & SCHILDEREN vanaf 1 oktober. Model: dinsdag
en woensdagavond. Stilleven en Vrije-expressie: donderdagmiddag en –avond. Paula Vermeulen Atelier Jordaan, Rozengracht 92. Info: 06-10818210, contact@paulavermeulen.nl,
www.paulavermeulen.nl
YOGA. Ontspanning, adem en bewustwording. Er is nog
plaats voor de groepslessen op woensdagmiddag 13.1514.30 uur (Nieuwe Leliestraat) en woensdagavond 20.2521.45 uur (Lijnbaansgracht). Info: 020-6253119
SPAANS LEREN? Ik coach u graag. Pauline Roffel, bevoegd
docent met veel ervaring.
Bel 06-28046501 of mail paulineroffel@online.nl
Bijles(sen) Nederlands Tweede Taal door professionele,
ervaren docente. Ook voorbereiding Inburgerings- of Staatsexamen. Betaling in overleg. Contact: 06-13285488
TAI CHI IN DE JORDAAN. 12 lessen op maandagmiddag
13.30-14.30 uur, van 30 september tot 16 december in het
Claverhuis, Elandsgracht 70. Info/aanmelding: Jaap van
Ruller, tel. 020-6239345, vanrullerja@cs.com
WONINGRUIL MET DEN HAAG: 2/3 kamerwoning met groot
terras op het zuiden. Mooi uitzicht, 2de etage (hoogste
verdieping), goede, gezellige buurt, centraal gelegen: 10
min. fietsen van strand en centrum, 10 min. met de tram
naar het station. Betaalbare huur. Zoek iets vergelijkbaars in
Amsterdam. Contact: 06-13916417.

Op zaterdag 28 september wordt in het
Claverhuis weer een Snuffelmarkt gehouden. U bent dan welkom om te komen
snuffelen aan tweedehands spulletjes
zoals boeken, kleding, speelgoed en huisraad. Meer informatie,
a.vredevoogd@ijsterk.nl

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand
zichzelf te verliezen.

Annemique Vredevoogd

www.alzheimer-nederland.nl

Gratis juridisch inloopspreekuur
Pontius Advocaten B.V. houdt elke dag van
14.00-16.00 uur een gratis spreekuur voor ondernemers en particulieren. Westerdoksdijk 1,
tel. 4212145, e-mail: hulp@pontius.nl
Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen,hond uitlaten,
dokters-ziekenhuisbezoek, steun bij verhuizing
naar verzorgingshuis, vriendschappelijk 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), José Kersten,
Centram, tel. 5573338, jose.kersten@centram.nl
Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk geweld
en behoefte heeft aan een luisterend oor.
Voor wie verdere hulp wil, wordt bemiddeld met
de hulpverlening. Voor een afspraak met een
vertrouwenspersoon, tel. 5573300,
e-mail: blue@centram.nl, www.centram.nl
BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en buurtgenoten, tel. 6891859, info@beterburen.nl,
www.beterburen.nl
Politie: alarm (spoed) 112
Politie algemeen: tel. 0900 8844
06-nummers alleen tijdens kantooruren!
Jordaan-Zuid
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685
en Dayenne Venema, 06-22217004
jordaanzuid@amsterdam.politie.nl
Jordaan-Midden
Buurtregisseur Hans Van Lent, 06-53143495
hans.van.lent@amsterdam.politie.nl
Jordaan-Noord
Buurtregisseur Tom Onderwater, 06-22914992
tom.onderwater@amsterdam.politie.nl
Westelijke grachtengordel
Piet Zwaneveld
piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, peter.noot@amsterdam.politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade
jose.andrade@amsterdam.politie.nl
Westelijke Eilanden
Buurtregisseur Richard Hoogenboom
06-53346937
richard.hoogenboom@amsterdam.politie.nl
Westerdokseiland
Buurtregisseur Petra Goldstein, 06-51809180
petra.goldstein@amsterdam.politie.nl

Uitgave van het wijkcentrum

Oplage 21.000, gratis huis aan huis
bezorgd, 6 x per jaar. Het verspreidings
gebied wordt omsloten door het
water van Prinsengracht, Leidsegracht,
Singelgracht, Westerkanaal, Zoutkeets
gracht, IJ, Westertoegang, Westerdoks
eiland, Singel en Brouwersgracht.
Bezorgklachten:
krant@jordaangoudenreael.nl
Kopij/advertenties
Deadline: 7 oktober 2013
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