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

Jaap Marees neemt bezorgd afscheid
De leider van de Noorderspeeltuin gaat met
pensioen. Maar met gemengde gevoelens.
Menige bezuinigingsmaatregel gaat ten koste
van de veiligheid op de speeltuinen 5

Ook als muze ongeëvenaard…
Rob Malasch opent bij het overlijden van
Sylvia Kristel zijn fotoalbum. Persoonlijke
herinneringen aan een spannende vriendschap.
‘Zelfs Rudi Fuchs was onder de indruk’ 7

Gevolgen crisis centraal
op Ouderenmiddag
Op woensdag 7 november houdt de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan
haar grote jaarlijkse Ouderenmiddag in het Claverhuis. De middag staat dit jaar
in het teken van de crisis en de bezuinigingen. Worden die in de buurt gevoeld?
En zo ja, hoe gaan we er dan mee om?
De wethouders Boudewijn Oranje (D66, Bouwen en Wonen) en Roeland Rengelink (PvdA,
Zorg en Welzijn) zullen in elk geval aanwezig
zijn, evenals Frank Achterkamp van de Nederlandse Woonbond. Samen met vertegenwoordigers van de corporaties, ANBO en de lokale
en landelijke politiek zijn zij uitgenodigd om
te komen luisteren naar praktijkverhalen uit
de buurt, daarop te reageren, en te vertellen
wat zij de komende jaren voor de ouderen in
petto hebben op het gebied van wonen, zorg
en voorzieningen.

In de buurt komt ook geen sociale huurwoning
meer beschikbaar voor ouderen. Wel zijn er
particuliere serviceflats gerealiseerd van 5000
euro per maand! Alle geschikte vrijkomende
huurwoningen worden verkocht, of met de
25 Donnerpunten en de monumentenopslag
in de vrije sector getild. Dat wordt nog erger
met de ‘Spiespunten’ die het kabinet-Rutte
vlak voor de verkiezingen heeft doorgevoerd:
50 extra punten voor alle huurwoningen in
monumenten per januari aanstaande!
In Den Haag denken ze daarbij wellicht aan
luxe grachtenpanden, maar bij ons in de
Jordaan betreft het duizenden eenvoudige,
kleine en matig geïsoleerde woningen, onder
meer in hofjes waar veel ouderen wonen. Woningen die eind 19e eeuw voor arbeiders zijn
gebouwd, door buurtactie van de sloop zijn
gered en daar nu hun monumentenstatus aan
danken. Huurverhogingen van 400 naar 1200
euro voor woningen van krap 40 vierkante
meter, zijn geen uitzondering.
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‘Kostenpost’
De laatste jaren waren voor veel oudere
buurtbewoners een ramp. Ook in de verkiezingscampagnes figureerden ouderen uitsluitend als kostenpost. Bernardus, het grote verzorgingshuis van de Jordaan, is gesloopt, want
we moeten voortaan thuis blijven wonen. Aan
een alternatief in de buurt wordt niet gewerkt.
integendeel, in het nieuwe Bernardus bouwt
zorggigant Osira voornamelijk onbetaalbare
zorgappartementen in de vrije sector, winkels
en een parkeergarage voor 180 auto’s. Velen
vragen zich af wat dat laatste nog met ouderenzorg te maken heeft.

Aankomst Sinterklaas
Op zondag 18 november komt Sinterklaas
weer aan in Amsterdam. Vervolgens maakt
hij te paard een tocht door de stad. Zodra de
exacte tijden bekend zijn, kunt u die vinden
op www.amsterdamwebkrant.nl

‘Opstapper’ even
van de straat
Het zo succesvol gestarte buurtbusje dat
met name oudere bewoners uit de Jordaan
snel naar hun gewenste bestemming bracht
en dat door particulier initiatief nieuw leven
werd ingeblazen, lijkt nu voor de tweede
maal verdwenen te zijn. Maar dat is
gelukkig niet zo.
Ondernemer Bart Kuik van de Opstapper kon
me verzekeren dat er sprake is van een tijdelijke schorsing. Er zijn momenteel op de route
zoveel stremmingen, dat van een normale
dienstverlening geen sprake meer kan zijn.
Als onderdeel van het openbaar vervoer moet
ook zo’n Opstapper voldoen aan een vaste
route en vaste tijden, wat gezien de aard en
de bedoeling van dit type vervoer eigenlijk
onmogelijk is. Men neemt nu de tijd zich te
bezinnen op een methode die een betere service aan de gebruikers kan bieden.
Jan Berns

Financiële positie
Zorg- en welzijnsinstellingen moeten met
minder geld en personeel, maar meer vrijwilligers en mantelzorgers de zorg in de buurt
op peil zien te houden. Financieel is de positie van veel oudere buurtbewoners verslechterd en de kabinetsonderhandelingen
beloven weinig verbetering. Na jarenlange
voorbereidingen achter de schermen gaat
waarschijnlijk per 1 januari de scheiding van
zorg en wonen in, terwijl de precieze gevolgen voor de bewoners nog onduidelijk zijn.
Duidelijk is wel dat de kosten van levensonderhoud, zorg en wonen stijgen, terwijl de
inkomens en de huurtoeslag omlaag gaan.
Moeten de ouderen de crisis betalen?
De Ouderenmiddag start om 13.00 uur met
koffie en door vrijwilligers gebakken taart,
en eindigt om 15.30 uur met een borrel en
napraten. Gespreksleidster van de middag is
Leny van Vliet, bestuurslid van Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael. Muzikaal wordt de
middag opgeluisterd door de legendarische
Puur Mokum Accordeonisten. Iedereen is welkom, Elandsgracht 70.
Jan Bosman, Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan

Absurdist Ronald Snijders
brengt ‘Een Andere Show’

Luisteren naar praktijkverhalen

In Een Andere Show op try-outpodium Het Perron beproeft theaterabsurdist
Ronald Snijders zijn nieuwste teksten. Na de succesvolle voorleesperformance
Verkeerde Benen werkt hij dit seizoen toe naar een eigen absurde ‘split personality show’. De gastartiesten, de kandidaten, het showballet en de gestoorde
nieuwsbulletins, ze komen uiteindelijk allemaal voort uit Snijders’ eigen brein.
Over Verkeerde Benen schreef de pers: ‘Absurdisme van het hoogste niveau,
elke zin is poëzie met een kronkel’.
Het Perron, Egelantiersstraat 130, 13 september, 11 oktober, 8 november
en 20 december. Aanvang 21.00 uur, toegang 10 euro.
Reserveren (alleen via internet): www.hetperron.nl (zie ‘E-Tickets’)

Verwendag voor
mantelzorgers
Op zaterdag 10 november is het de Landelijke
Dag van de Mantelzorg. Het thema is dit jaar
‘Nu even niet’! Mantelzorgers die met liefde
voor een ander zorgen, vergeten vaak zichzelf.
Af en toe even ontspannen is belangrijk om de
zorgtaken vol te kunnen houden. Zorgt u voor
een familielid, vriend of buur? Kom dan naar
de Dag van de Mantelzorg en laat u verwennen! In heel Amsterdam worden mantelzorgers in het zonnetje gezet.
Mantelzorgers uit stadsdeel Centrum zijn uitgenodigd voor een feestelijke dag in zalencentrum Akantes aan de Nieuwe Herengracht.
U ontmoet in een ontspannen sfeer andere
mantelzorgers en kunt genieten van een heerlijke lunch, een spannende quiz, mooie muziek
en een verrassing. Het programma duurt van
11.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur.
Stadsdeel Centrum organiseert deze dag samen met Markant, Centrum voor Mantelzorg.
U kunt zich tot 8 november aanmelden
bij Markant, tel. 8868800 of via e-mail
info@markant.org (onder vermelding van
Dag van de Mantelzorg Centrum, en uw
naam, adres en telefoonnummer).
U krijgt het programma dan thuisgestuurd.
Wacht niet te lang, geef u snel op.
U bent van harte welkom!

‘Snelle aanpak
drugsoverlast
Nieuwe
Houttuinen’
Buurtbewoners zijn actief om de buurt rond
de Nieuwe Houttuinen op te knappen, de
corporaties zijn bezig om te investeren in het
huizenbezit. Tegelijk zien we echter dat de
drugsoverlast weer toeneemt en de openbare ruimte verloedert.
De PvdA en de SP hebben de laatste tijd veel
met buurtbewoners gesproken over de problemen in de Nieuwe Houttuinen. Nu is het tijd
voor actie. Door schriftelijke vragen te stellen
aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel
proberen beide partijen helder te krijgen hoe
de problemen op korte termijn kunnen worden opgelost. Het lijkt erop dat de problemen
die zich eerder op de Wallen voordeden, zich
gedeeltelijk hebben verplaatst naar de Haarlemmerbuurt: het waterbed-effect.
‘Wellicht zullen we nieuwe instrumenten
moeten inzetten’, aldus PvdA-deelraadslid
Alexander Versteeg. Het dagelijks bestuur beantwoordt de vragen eind oktober. Bij het ter
perse gaan van deze krant zijn de antwoorden
nog niet bekend.
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Congres Huurders aan het woord

‘Schaf Donnerpunten af’
Het congres ‘Huurders aan het woord’ werd gehouden ter gelegenheid van het
verjaarsfeest van de Amsterdamse Huurteams (sinds 1997) en van de Wijksteunpunten Wonen (alweer 5 jaar in de hele stad). Op de bijeenkomst in het Montessori
College Oost kwam bijna alles ter sprake wat met huren te maken heeft.
Tijdens het congres op 13 oktober jl. was er
een informatiemarkt waar ook de GGD en
de brandweer aan deelnamen. Er werd een
spreekuur gehouden voor huurders en er waren maar liefst twintig werkgroepen die zich
met diverse thema´s bezighielden. Thema’s als
energiebesparing, ouderenhuisvesting, omgaan met splitsing, de positie van huurders
in een Vereniging van Eigenaren, woningruil,
burenoverlast, renovatie en vooral de betaalbaarheid van de huren. Huurders vertelden
over hun belevenissen, hoe ze in de problemen werden gebracht door verhuurders en
hoe ze zich daartegen hebben opgesteld.
Verstopping
John Sedney, penningmeester van Huurdersvereniging Amsterdam, kwam met felicitaties,
blikte terug, maar constateerde ook dat er
nog steeds een groot tekort is aan betaalbare
huurwoningen.
Thijs Reuten, bestuurder in stadsdeel Oost,
ging op de landelijke politiek in. Hij stelde vast
dat de Donnerpunten die sinds oktober 2011
van kracht zijn, een averechts gevolg hebben.
Ze waren bedoeld om doorstroming te bevorderen, maar hebben slechts tot verstopping
geleid.

Veel belangstelling voor het congres
Huurders aan het woord

4 Fokke en Sukke tegen horecaoverlast

Inhoud

Oplaadpunten Raamplein goeddeels onbenut
Besluit Singelgrachtgarage uitgesteld

5 Afscheid speeltuinleider Jaap Marees

Onzekere toekomst peuters Rozenstraat

6 Foto-expositie Petsalon in Claverhuis

Tentoonstelling ‘and I repeat’ in de Kunstkerk

7 Rob Malasch’ herinneringen aan Sylvia Kristel
8 ‘Bij Simon de Looier’ heropend
Eyeworks aan het Raamplein

9 Haarlemmerplein in de jaren zestig

10 Beterburen bemiddelt bij overlastproblemen
Duidelijkheid voor huurders bij renovatie

11 Aanvraag geveltuin voor komend voorjaar
Open Dag Westerdokseiland

Ingrid Houtepen van het stedelijk bureau
Wijksteunpunt Wonen somde de resultaten
op van 15 jaar huurteams. Huurders hebben
zichzelf miljoenen bespaard en bijgedragen
aan de betaalbaarheid van wonen in de stad,
er zijn veel woningen opgeknapt, en heel veel
vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Zowel de huurteams als de spreekuren krijgen
van de huurders jaar op jaar hoge rapportcijfers.
In een van de workshops kwam ‘het leed dat
splitsen heet’ aan de orde. Het blijkt dat in
stadsdeel Oost soms te gemakkelijk vergunningen worden afgegeven, nog voordat de
werkzaamheden om panden op orde te krijgen zijn afgerond. Zowel huurders als kopers
zitten dan met de brokken. Verhuurders zijn
niet blij met huurders die willen blijven zitten.
Daar verdienen ze immers niet veel aan. Maar
wie zijn been stijf houdt, trekt meestal aan
het langste eind. Huurders kunnen niet gedwongen worden om op te krassen, tenzij een
rechter anders beslist. Met steun van het Wijksteunpunt Wonen, een huurdersvereniging of
bewonerscommissie, en met je buren kom je
als huurder al een heel eind.
‘Overbewoning’
Sinds de invoering van de Donnerpunten en
het energielabel kunnen heel veel woningen in Amsterdam zonder vergunning gesplitst worden. Nu loopt het met de verkoop
van voormalige huurwoningen niet zo goed.
Daar hebben enkele gewiekste heren wat op
gevonden. Ze verhuren kleine woningen die
door de Donnerpunten in de vrije sector zijn
beland aan een groep studenten, die per kamer 500 euro betalen. Vier of vijf studenten
op nauwelijks 50 vierkante meter, dat is duidelijk ‘overbewoning’.
Belangrijker is dat hier gemeentelijke regels
worden overtreden, want er werd geen vergunning aangevraagd. Stadsdeel Oost treedt
hiertegen op, maar stadsdeel West lijkt bereid
om alsnog een vergunning te verstrekken. De
huurders hebben geen goed woord over voor
de handelwijze van gemeente en verhuurders,
en het gaat hun niet in de koude kleren zitten. Maar door de media en de politiek erbij
te betrekken en met de steun van Meldpunt
Ongewenst Verhuurgedrag (van Wijksteunpunt Wonen) kunnen bewoners wellicht alsnog hun recht halen.
Toch is niet alles kommer en kwel. Een groep
bewoners van Wibo-woningen (woningen in
een beschermde omgeving), allemaal ouder
dan 80, heeft gedaan gekregen dat hun woningen werden gerenoveerd.
Als straks in een nieuw regeerakkoord de Donnerpunten worden afgeschaft, zijn de huurders echt gehoord. De PvdA heeft dat in haar
verkiezingscampagne beloofd. Maar blijven
die Donnerpunten gehandhaafd, dan zetten
huurders en de huurdersorganisatie de strijd
om betaalbare huren voort.
Win Wassenaar
Wilt u meer weten over wat er allemaal
besproken is op het congres Huurders aan het
woord, ga dan naar: www.wswonen.nl

Te veel eer voor kunstenaars
Westelijke Eilanden
Leuk natuurlijk dat er een nieuwe sculptuur
op het Bickerseiland komt. Vooral aardig is
de relatie van het kunstwerk met het verleden. Ik lees hierover in de buurtkrant van
september jl.
Maar een zinnetje als: ‘Waar zich vernieuwingen voordoen, zijn het meestal kunstenaars
die een pioniersrol spelen’ maakt dat ik de
behoefte heb om te proberen even kort de
juiste informatie te geven.
Allereerst het woord ‘bewoners’. Een neutraal woord, maar het ging het Aktiecomité
Westelijke Eilanden (AWE) met een grote
aanhang, speciaal om de bewoners die ‘geboren en getogen’ waren op de Westelijke
Eilanden. Dus de mensen die er al families
lang woonden, elkaar van de lagere school
kenden, die ooms en tantes, opoe en opa van
elkaar waren, die geen cent te makken hadden én in krotten woonden.
Het AWE zette zich in voor deze ‘bewoners’.
Voor sociale woningbouw voor hén. Het
beleid van de overheid was een stille sanering en de buurt verloederde vanzelf steeds
verder. In de open gaten die zo ontstonden
kwam een ‘groentje’. Er zouden nog wat
‘schamele’ woonresten zijn overgebleven,
aldus een ambtenaar.
Er waren een paar kunstenaars die ons daadwerkelijk steunden. Ik noem allereerst de architecten Jouke van den Bout en Paul de Leij.
Zij waren er ook bij toen we ’s nachts voorbereidingen troffen om ’s morgens vroeg de
bruggen op te halen. Paul kreeg een ‘stoot
voor zijn porem’ ten koste van zijn gebit.
De aanleiding voor het Aktie Comité Westelijke Eilanden was het slopen van bijzondere
bebouwing waar een speculant geen pardon
voor had. Een kantoorgebouw was profijtelijker. We kregen steun van iemand op de
Zandhoek en een ontwerper, die voor ons het
prachtige affiche ‘Blijf uit onze Buurt’ lieten
maken. Toen we dat behoorlijk grote affiche,
gericht tegen een tweede kantoorgebouw de
Narwal, waarvoor bedrijfspanden met kwaliteit gesloopt moesten worden, overal gingen

opplakken, kan ik me niet herinneren dat
‘een kunstenaar die dan meestal een pioniersrol’ vervulde, met ons meedeed. Dat rotwerk
lieten ze aan ons over. Ook het rotwerk om
de toenmalige bewoners te informeren over
wat het Aktiekomité deed en te bedelen om
een kleine bijdrage voor de actiepot – geen
kunstenaar die daaraan meedeed. Toen
bestonden er nog geen subsidies voor ‘actiegroepen’.
De kunstenaars die ons actief steunden
waren Johan van der Keuken en Peter Schat.
De eerste was present om onze protestactie
van de bruggen ophalen te filmen en zorgde
ervoor dat het bericht op het Journaal kwam.
Peter Schat organiseerde uit solidariteit in
een weekend de open ateliers. Op zondagochtend stond er een grote box op het
pakhuis op het Prinseneiland bij de brug naar
het Bickerseiland. De pianoklanken van Sati
klonken over de stille Eilanden.
Ik vergeet nog Eli Asser te noemen die een
prachtig gedicht maakte, prachtig, je struikelde bijna over de woorden. In ‘Citroentje
met suiker’ werd dit gedicht, dat het probleem van de kantoorspeculatie benoemde,
uitgewerkt. Probeer het eens op te zoeken
op You Tube!
Het is nog steeds van toepassing.
Waar nu de nieuwe sculptuur komt, is ook
een speculatieplek, namelijk van ene Erik de
Vlieger. De pakhuizen die er stonden zijn gesloopt. Meneer Meursing heeft die pakhuizen
vast en zeker nog gekend.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van toen, dan kunt u terecht in het
Stadsarchief Amsterdam aan de Vijzelgracht
en bij het archief van het Internationaal
Instituutvoor Sociale Geschiedenis aan de
Cruquiusweg.
Leuk dat er een nieuwe sculptuur komt op de
oude plek van de ‘De Nachtegaal’, maar sorry,
wees wat bescheidener in je beweringen en
zorg dat je weet waar je het over hebt.
Yolanda Hoekema

Herinrichting Elandsgracht
Stadsdeel Centrum gaat de openbare ruimte
van de Elandsgracht – inclusief het Johnny
Jordaanpleintje – opknappen en opnieuw
inrichten. Op de betreffende inspraakavond
van 8 mei jl. konden bewoners en ondernemers mondeling reageren op twee ontwerpvarianten, of schriftelijk tot 20 juni. De
reacties zijn verzameld in een ‘Reactienota’.
Deze werd op 2 oktober samen met de twee
ontwerpvarianten ter besluitvorming voorge-

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
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.
Juridisch advies uitsluitend
na telefonische afspraak
ADVOCATENKANTOOR

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

legd aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Dat sprak zijn voorkeur uit voor de variant met brede trottoirs en ‘schuinparkeren’ op
het middenterrein. Dat was ook de voorkeur
van de meeste insprekers op 8 mei.
Op dinsdagavond 6 november worden de
ontwerpvarianten Elandsgracht en de Reactienota in de raadscommissie Openbare Ruimte
besproken. Dat is voor belanghebbenden de
laatste mogelijkheid om hun mening over de
plannen te geven. Uiteraard kunt u deze vergadering bijwonen: aanvang 19.30 uur in vergaderruimte 0239 in het stadhuis.
Als u spreektijd wenst, is het noodzakelijk om
van tevoren (uiterlijk tot maandag 5 november 16.00 uur) contact op te nemen met de
raadsgriffie per e-mail: raadsgriffie@centrum.
amsterdam.nl of via tel. 2564366.
Voor vragen of opmerkingen over de
herinrichting, kunt u contact opnemen met
het stadsdeel, R. Koen, 06- 28830436 of
via mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl
o.v.v. R. Koen.

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

hijstouw & blok
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klaar-in-één-dag-reparatieservice
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Voor reparaties en onderhoud
van alle soorten tweewielers
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Een paar sterke mannen dragen Joost in zijn evacuatiestoel de trap af.

Joost Wieman

Buurtgenoten schieten te hulp

‘Behalve mijn hoofd werkt er niets meer’, zegt
Wieman. ‘In mei vorig jaar kon ik nog lopen.
Nu kan ik me zelfs niet met de rolstoel voortbewegen, want ik heb geen stuur meer over
mijn handen. Je beseft pas hoeveel je met je
handen doet, als je ze niet meer kan gebruiken.’

Oud-regisseur Joost Wieman
blijft in zijn eigen woning
Joost Wieman wordt letterlijk op handen gedragen. Anderhalf jaar geleden werd bij
hem de spierzenuwziekte ALS geconstateerd. Wieman zit niet bij de pakken neer. Een
verpleeghuis vindt hij geen optie. Hij regelde via een persoonsgebonden budget zijn
eigen zorg. ‘Je kunt in je eigen huis nog een goed leven hebben met hulp van vrienden, collega’s en buurtbewoners.’
Rode kater
Tot anderhalf geleden was Joost Wieman (49)
regisseur van het kinderprogramma Basta bij
AT5. Zittend in een aangepaste stoel ontvangt
hij ons in zijn fraaie, lichte woonkamer op
driehoog in de Hazenstraat. Aan de tafel zit
verpleegster Charlotte. Zij komt elke woensdagmiddag om Joost Wieman behulpzaam
te zijn, en blijft ook slapen. Op het balkon zit
Gerrit, de rode kater des huizes, die even later
bij Joost op schoot springt en zich spinnend
tegen hem aanvlijt.

ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een
zeer ernstige spierzenuwziekte waarbij de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen
langzaam afsterven. Over de oorzaak is nog
weinig bekend. Jaarlijks worden ongeveer 500
mensen door deze ziekte getroffen. Daarom
werft Stichting ALS Nederland fondsen voor
onderzoek. Op 9 september jl. zwommen rond
11.000 mensen, onder wie prinses Maxima, in
de Amsterdamse Keizersgracht om geld in te
zamelen voor deze stichting.

Pas op voor woningoplichters!
Betaalbare huurwoningen zijn in Amsterdam moeilijk te vinden. Daar maken
oplichters misbruik van. Argeloze woningzoekenden tekenen een contract, betalen
borg en huur, en krijgen de sleutels. Alles lijkt in orde. Maar dan blijken de sleutels
niet te passen, of de woning kan helemaal niet betrokken worden. Dan is men zijn
geld kwijt. Het is ook mogelijk dat de woning onrechtmatig wordt verhuurd.
Vooral als onderhuurder loopt men grote risico’s: een onderhuurder heeft nauwelijks rechten en kan zomaar op straat worden gezet.
Enkele Tips
Ga niet in zee met verhuurders van wie u alleen een mobiel nummer of een e-mailadres
hebt. Is er een Kamer van Koophandelnummer? Klopt het Burgerservicenummer? Is er op
internet iets over de verhuurder te vinden?

Toen bij hem ALS werd geconstateerd, nam
Joost zelf maatregelen om thuis te kunnen
blijven wonen. ‘Ik heb een grote vriendenkring. Mijn beste vriend Bas Appelman uit de
Bloemstraat stelt om de twee maanden een
zorgrooster op, voor de ochtend, de middag
en de avond.’
Dat rooster betreft een eetclubje, een groepje
voor de dagelijkse verzorging, het huishouden,
boodschappen en verdere activiteiten.
Verpleegster Charlotte: ‘Joost deelt dagelijks
de warme maaltijd met de helper van die
avond. Die blijft ook slapen, want Joost kan
zich in bed bijvoorbeeld niet zelfstandig omdraaien.’
Ook zijn buren en oud-collega’s van AT5 springen bij als dat nodig is. ‘Bij restaurant ’t Stuivertje kan ik heerlijk eten bestellen, net als
bij La Festa. Daar willen ze niks voor hebben.
En de juwelier van sieradenwinkel Officina
Flamework staat ook altijd onmiddellijk voor
me klaar.’
Eigen omgeving
Joost Wieman koos niet voor een verpleeghuis.
‘Ik kon terecht in tehuis in Osdorp, maar die
mensen hebben lang niet de tijd voor je die je
zou wensen. Bovendien ben je dan uit je eigen
omgeving en daar word je niet vrolijker van.

Laat u niet onder tijdsdruk zetten. Oplichters
hebben altijd haast! Vraag bedenktijd en bestudeer de overeenkomst. Betaal liever niet
contant. Test de sleutels, en doe dat op een
later tijdstip opnieuw: er kan intussen een ander slot aangebracht zijn.
Wordt u ondanks al die oplettendheid toch
nog opgelicht, neem dan direct contact op
met de politie.

Controleer via het Kadaster wie de eigenaar
van de woning is. Dat kan via internet tegen
een kleide vergoeding. Maak ook een praatje
met omwonenden, die weten vaak meer.

Onrechtmatige verhuur
Onderhuurders lopen ook het risico te worden
opgelicht. De doorverhuurder kan u van het
ene op het andere moment op straat zetten.
En nog belangrijker: onderhuur is niet toegestaan. De gemeente hanteert regels voor de
verhuur van woningen. Die kunt u vinden op:
www.amsterdam.nl/zoeklicht

Let vooral goed op als de woning ‘te mooi is
om waar te zijn’. Is dan ook nog de huurprijs
laag, dan is de kans groot dat u met een oplichter aan het onderhandelen bent. Woningen
die via Marktplaats of advertenties worden
aangeboden, zijn niet altijd te vertrouwen.

FOTO MARTIN PLUIMERS

Drie diva’s in Roode Bioscoop
Mieke ‘Giga’ Stemerdink, Wilma ‘La Sirène’
Bakker en Dorine van der Klei brengen een
speciale avond met repertoire van Bertolt
Brecht en tijdgenoten, met muziek van Kurt
Weill, Hanns Eisler en anderen. De drie diva’s
laten von Kopf bis Fuss de sfeer van het decadente Berlijnse cabaret in de jaren twintig
en dertig herleven. Met pianobegeleiding van
Jan Robijns en Tom Löwenthal.
Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7,
zaterdag 24 november 20.30-23.00 uur
Entree 15 euro. Reserveren en kaartverkoop
via Roode Bioscoop info@roodebioscoop.nl
of via tel. 020 6257500

Met warme soep
de winter door!
Leni Biesenbeek zorgt in het Claverhuis
elke maandag en dinsdag voor heerlijke, zelfgemaakte soep. Met of zonder ballen,
en maar één euro per kop.
Vanaf 12 uur staat de soep klaar, maar zorg
wel dat u er op tijd bij bent, want de pannen
zijn in een mum van tijd weer leeg!
Anneke van de Meene
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Ik wil mijn energie inzetten om dingen op te
bouwen.’
Als oud-regisseur leest hij nog altijd graag
over zijn vakgebied. De betreffende literatuur
is nagenoeg allemaal in het Engels geschreven.
De Engelse kerk van het Begijnhof heeft geregeld dat er regelmatig een native speaker een
uurtje bij hem komt voorlezen.
Wieman koopt zijn zorg in met het persoonsgebonden budget. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn in de woning noodzakelijke aanpassingen aangebracht, zoals
een stoellift langs de trap van zijn slaapkamer
naar de woonkamer. Een lift in het trappenhuis wordt niet vergoed.
Maar Joost wil natuurlijk ook de straat op.
Buurman Peter kwam op het idee om bij de
Health Club Jordaan in de Eerste Rozendwarsstraat te vragen of een paar sterke mannen
hem van tijd tot tijd naar beneden wilden dragen. Die waren snel gevonden. Ook vandaag
komen ze Joost weer de trappen afdragen in
zijn zogenoemde ‘evacuatiestoel’. Het is mooi
weer en daar wil hij graag even van genieten.
‘Fantastisch dat die jongens dat voor me willen doen. Ik vind het ontroerend dat iedereen
zich op deze manier belangeloos voor je inzet.’
Astrid Brand

Drs P
Mijn vorige bijdrage was over bioscoopjes
in Rotterdam, waar wij eerstejaarsstudenten
vele middagen doorbrachten.
Misschien vroeg u zich bekommerd af:
‘Gingen die jongens dan niet naar college?’
Goede vraag.
Ik weet niet hoe het tegenwoordig in het
Hoger Onderwijs toegaat, maar destijds was
(althans voor corpsleden) de gang van zaken
als volgt.
Het eerste jaar werd ‘verklooid’, het tweede
besteed aan kleine, buiten de examens vallende vakjes als statistiek, boekhouden, economische aardrijkskunde en zo meer. Daarna
kwam het echt serieuze werk, en daarvoor
bezocht men geen hoogleraren maar repetitoren.
Een repetitor wist precies wat de professor allemaal over geld, krediet en bankwezen (een
hoofdvak dus) verkondigde, vatte die materie
samen in een geschrift dat ‘pamflet’ heette,
en zo’n pamflet bestudeerde je en moest
je in doses bij hem opspuien; hij kon het
desgewenst ook uitleggen. Het kostte geld
natuurlijk, maar spaarde veel tijd uit, alsmede
het ongemak van dagelijks de Nederlandse
Economische Hogeschool (later gepromoveerd dot Erasmus Universiteit) bezoeken en
driftig op te schrijven wat er werd gedoceerd.
En daar thuis wijs uit te worden.
Ik geloof dat de zogeheten ‘dons’ op Engelse
universiteiten ongeveer hetzelfde doen.
Toch ging je soms college lopen, vooral in het
begin van je studietijd. Je wou tenslotte zo’n
geleerde weleens in levenden lijve zien en
beluisteren. En dat kon best plezierig zijn.
Professor Geyl gaf Algemene Geschiedenis.
Facultatiever kon een vak nauwelijks zijn.
Maar ik genoot van zijn luisterrijk taalgebruik,
van zijn moeiteloze voordracht. Wat hij vertelde, kon zonder meer naar de drukker, was
stijlvol en feilloos. En sterk boeiend.
Professor Goudriaan – voordien directeur der
Nederlandse Spoorwegen – sprak vlot, maar
veel minder doorwrocht. Zijn vak was Industriële Economie, waarover hij ons wel degelijk
kon inlichten, alleen had zijn onderricht veel
weg van een conference, erg geïmproviseerd
en doorschoten met kwinkslagen.
Een hoogst onverplicht vak (Psychologie,
dacht ik) werd uiteengezet door de directeur
van Maasoord, het plaatselijke krankzinnigengesticht. De belangstelling was matig.
Echter, op een gegeven moment verbreidde
zich de mare dat hij het nu had over seksuele misdrijven. De toeloop zwol. Er moesten
stoelen uit andere zalen worden aangesleept.
Ik vernam het heuglijk nieuws te laat en
moest het volgende onderwerp (vast en zeker
wetenschappelijk maar niet opwindend)
aanhoren. Dan had ik maar beter naar de
bioscoop kunnen gaan.
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Fokke en Sukke ingezet
tegen horecaoverlast

Lachertje
Alleen al de kopjes in dit stappenplan getuigen van ofwel een grenzeloos optimisme of
van een ongekende naïviteit. Ik noem er een
paar: Zelf afspraken maken, bel maar eens
naar bijvoorbeeld café-restaurant Werck naast
de Westerkerk, als ’s nachts om half drie de
housedreunen over de gracht gieren. Er wordt
gegarandeerd niet opgenomen. Weinig overlast, wat moet je daarmee in een stuk dat nu
juist de overlast te lijf wil gaan?

De deelraadsfractie PvdA Centrum heeft een persbericht doen uitgaan, getiteld
Versnelde start horecabeleid in Centrum. De partij ‘maakt zich al langer zorgen over
de klachten van de bewoners over horeca in het stadsdeel en pleit dan ook voor een
nieuw horecabeleid’. Een motie hierover is aangenomen in de deelraadsvergadering
van 25 september.
Het persbericht van de PvdA-deelraadsfractie
is niet erg helder. Er wordt gesproken over
het aanstellen van een case manager en een
verbeterde klachtenregistratie, en ook over
extra toezicht en het starten van een bonusmalussysteem. In dat laatste kun ‘overlastgevende ondernemers’ gestraft worden en ‘verantwoordelijke ondernemers’ beloond. Ten
slotte, als klap op de vuurpijl: ‘Ook kan in 2013
begonnen worden met 24-uurs horeca.’
Traagheid
Rogier Noyon, fractievoorzitter PvdA Centrum,
was zo vriendelijk te reageren op mijn per email gestelde vragen: ‘Bij de behandeling van
de perspectiefnota afgelopen juni heeft de
PvdA in de stadsdeelraad Centrum een motie
ingediend om het horecabeleid van het stadsdeel vlot te trekken. In die perspectiefnota
stond namelijk dat er pas in 2013 begonnen
zou worden met het formuleren van horeca-

beleid. Wij vonden dat veel te laat, omdat de
druk op de binnenstad en de overlast door
(een deel van) de horeca een steeds nijpender
probleem wordt.
‘Wij vonden dat we ons als stadsdeel niet
langer mochten verschuilen achter de traagheid van burgemeester en wethouders van de
centrale stad, die maar niet met maatregelen
kwamen. Dat was niet langer uit te leggen
aan de bewoners van de binnenstad.’
De motie had bij eerdere behandeling geen
meerderheid gekregen, maar is tot vreugde
van de PvdA op 25 september wel breed ondersteund en aangenomen. Een van de knelpunten is inderdaad nog steeds het melden
van klachten en de afhandeling daarvan. Met
name Nelly Duijndam (SP), maar ook anderen
dringen daar bij het dagelijks bestuur (DB) al
sinds 2011 op aan. Er werd zelfs een motie
aangenomen dat de zaak per 1 januari 2012
geregeld moest zijn.

24-uurshoreca
De PvdA wil een centraal punt om de klachten
in te dienen, 24 uur per dag, 7 dagen per week
en er moet vervolgens ook iets met die klachten gedaan worden. Over de 24-uurshoreca
zegt Rogier Noyon: ‘Dat is een onderdeel van
het horecabeleid zoals dat binnen de coalitie
in ruwe schets is overeengekomen. Als we ervoor pleiten, zoals in de genoemde motie is
gebeurd, dat die ruwe schets nu eens concreet
wordt ingevuld, hoort dat er ook bij. Wij zijn
overigens benieuwd hoe het DB daar invulling
aan geeft, want wij zien eerlijk gezegd geen
mogelijkheden om die te realiseren zonder
onaanvaardbare overlast.’
Er is dus tot op dit moment geen horecabeleid van het stadsdeel Centrum. Wel doen er
allerlei nota’s en stukken de ronde, zoals Naar
een eigentijds transparant horecabeleid uit
2003 en Horecabeleidsplan 2008 van december 2008. En op 13 september jl. Nieuw stappenplan horecahandhaving.
In die laatste nota lezen we: ‘Sinds 1 september gelden voor alle horecazaken in heel
Amsterdam, en dus ook voor die in stadsdeel
Centrum, aangepaste regels. Uitgangspunt
daarbij is: minder regels, maar met strengere
handhaving. Een beetje rekening houden met
elkaar wil ook nog wel eens helpen het voor
iedereen leuk te houden in de binnenstad –
met dank aan Fokke en Sukke.’ Een volledig
onduidelijke mededeling, die pas verklaard
wordt helemaal aan het einde van dit stappenplan. Het bestuur van het stadsdeel heeft
in zijn ondoorgrondelijke wijsheid vastgesteld,
dat ook de cafébezoekers zich schuldig maken
aan overlast en heeft daarom in alle horecagelegenheden bierviltjes laten neerleggen
waarop de bekende striphelden – althans voor
lezers van NRC Handelsblad – Fokke en Sukke
de cafébezoekers speels wijzen op hun verantwoordelijkheid. Op www.facebook.com/
stadsdeelcentrum vindt men een voorbeeld
van zo’n bierviltje.

hebben’, zegt Robert Burghard, kwaliteitsmedewerker van het stadsdeelbestuur. ‘Achteraf
gezien hadden we meer moeten doen.’
Het blijkt dat de ‘bewonersbrief’, de brief van
het stadsdeel waarin bewoners geïnformeerd
worden over werkzaamheden in hun directe
woonomgeving, vorig jaar grotendeels is afgeschaft als gevolg van de bezuinigingen. Alleen
voor omvangrijke werkzaamheden krijgen bewoners nog een brief in de bus. In het geval
van het Raamplein gebeurde dat voor de asfaltering van het fietspad op de Marnixstraat,
een klus die in een dag geklaard was. Maar
het opheffen van zes parkeerplaatsen vond
het stadsdeel geen informatiebrief waard.

Omwonenden van het Raamplein voelen zich
overvallen door deze ingreep. Bovendien vinden zij dat de gemeente met deze forse uitbreiding van het aantal oplaadpalen te ver
voor de muziek uitloopt. Ook vragen zij zich
af of de oplaadpalen niet min of meer evenredig over het centrum verspreid zouden moeten worden. Zij hadden graag antwoord gehad op deze vragen voordat de onverhoedse
ingreep had plaatsgevonden. De tot voor kort
gebruikelijke bewonersbrief bleef in dit geval
achterwege.

Onbekend
‘De elektrische auto is de toekomst en bezig
aan een enorme opmars’, zegt Doede Bardok
van het gemeentelijke projectteam Amsterdam Elektrisch, ter verklaring van de forse
uitbreiding van het aantal oplaadpunten op
het Raamplein. De grachtengordel is niet geschikt voor elektrische oplaadpunten, zodat
elektrische rijders aan de grachten moeten
uitwijken naar andere plekken waaronder het
Raamplein.

Kleinste lettertje
Na moeizame pogingen iemand bij het
stadsdeel te pakken te krijgen die iets meer
kon vertellen over de parkeersituatie op het
Raamplein, blijkt dat de ingreep in het stadsdeelkrantje van juni al is aangekondigd: op de
dichtbedrukte mededelingenpagina’s van het
stadsdeel in het kleinste lettertje dat ze in de
Stopera kunnen vinden. ‘Wij dachten daarmee
formeel aan onze informatieplicht voldaan te

De grote ‘leegstand’ van de oplaadplekken op
het Raamplein verklaart Bardok uit de onbekendheid van de voorziening op dit plein. ‘Dat
zal in de loop van de tijd groeien. We kunnen
hier precies zien hoeveel er gebruik wordt
gemaakt van de oplaadpalen. Als die na een
redelijke termijn, zeg een halfjaar, nog maar
weinig gebruikt worden, moeten we het aantal palen wellicht heroverwegen.’
Nico Goebert

Een absoluut hoogtepunt is dat in de nieuwe
handhavingsstrategie gesproken wordt van
drie soorten overtredingen: 1) overtredingen,
2) ernstige overtredingen en 3) zeer ernstige
overtredingen. Eigenlijk is het woord ’handhavingsstrategie’ al een lachertje, want er
bestaan al jaren APV’s (Algemene Plaatselijke
Verordeningen) waaraan de horecaondernemingen moeten voldoen – en er wordt al jaren
niet gehandhaafd.
Informatie over deze handhavingsstrategie
is te vinden op: http://www.amsterdam.nl/
ondernemen/horeca/handhavingsstrategie
Er wordt een bonus-malussysteem ingevoerd.
Dat is toch niets anders als wie zoet is krijgt
lekkers, wie stout is de roe. Het is toch van de
gekke beloningen uit te delen aan mensen die
doen wat ze eenvoudigweg behoren te doen.
In alle stukken die ik heb ingezien met betrekking tot het horecabeleid wordt nergens
gesproken over de gevolgen van het Brusselse
rookverbod. Integendeel, men heeft begrip
voor verruimingen van het terrassenbeleid,
zelfs vindt men het normaal dat nachtcafés
behoefte hebben aan een terras, en over de
openingstijden en seizoenen moet ook niet
moeilijk gedaan worden. Sinds dat vermaledijde rookverbod zijn de problemen juist groter
geworden, het horecagebeuren speelt zich nu
voor een belangrijk deel op straat af. Dat in
de smalle straatjes van de Jordaan door zogenaamd ’buurtgericht’ beleid afgeweken mag
worden van de grondregel dat bij een terras
een voetgangersruimte van 1.50 m moet zijn
en één meter voldoende is, kan toch geen beleid genoemd worden. Sommige stoepen zij
trouwens nauwelijks één meter breed.
Laat dit jarenlange politieke geharrewar rond
horecabeleid en klachtenregistratie – telkens
weer via moties afgedwongen – niet de machteloosheid van het verschijnsel stadsdeelraden
zien? Maar met de bierviltjes van Fokke en
Sukke zijn we gelukkig een heel eind op de
goede weg. Want waar liggen ze? Precies: op
straat of onder een wankel cafétafeltje.
Jan Berns
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Nieuwe oplaadpunten Raamplein
goeddeels onbenut
Het Raamplein mag zich in de bijzondere
aandacht van het stadsdeel verheugen en
dat is een twijfelachtig genoegen. Enkele
weken geleden verschenen weer eens de
beruchte bordjes ‘Wegsleepregeling van
kracht’. Dit keer om het aantal oplaadpunten
voor elektrische auto’s uit te breiden van vier
naar tien. Sindsdien is de hele zijde van het
Raamplein aan de kant van de Marnixstraat
bestemd voor elektrische auto’s. Tot dusver
voorzag de uitbreiding ruimschoots in de
behoefte. Meestal zijn slechts een of twee
palen in gebruik en kijken omwonenden met
gemengde gevoelens aan tegen de overige
lege parkeerplekken.

4

Besluit Singelgrachtgarage
uitgesteld
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft het kredietbesluit over de Singelgrachtgarage voorlopig uitgesteld. Het stadsdeel wil eerst meer zekerheid over de ontwikkeling van het parkeerfonds.
Stadsdeel Centrum, dat de garage mede financiert, wil de besluitvorming over de kredietaanvraag gelijk laten lopen en wacht de verdere ontwikkelingen in West af. Beide
stadsdelen zijn al langere tijd bezig met de plannen voor een grote parkeergarage
onder de Singelgracht bij het Marnixbad.
Op dinsdag 11 september jl. kwamen bewoners van de Frederik Hendrikbuurt en de
Jordaan naar de raadsvergadering in West om tegen de plannen te protesteren.
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‘Niet-professioneel toezicht is riskant’

Het kost Jaap Marees weinig moeite zich voor
te stellen hoe kinderen en jongeren de wereld
beleven. ‘Ik ben zelf jong geweest’, zegt hij.
‘Maar je moet er ook gevoel voor hebben, en
dat heb je of je hebt het niet.’

Een betrokken ouder bedankt Marees.

Jaap Marees op de Noorderspeeltuin. ‘De kinderen zullen hem missen…’

Abstract product
De financiële en economische crisis die in 2008
inzette, dwong stadsdeel Centrum tot bezuinigen. Ook welzijnsorganisatie IJsterk ondervond daar de gevolgen van. Marees onderkent de noodzaak van de bezuinigingen, maar
de wijze waarop dat gebeurt baart hem zorg.
‘Het zijn vooral de managers die over de hoofden van medewerkers heen zijn gaan handelen in welzijnswerk. Dat welzijnswerk is een
abstract product van cijfers geworden en het
contact met het reële werkveld ging verloren.
‘Ik heb er nachten wakker van gelegen. Al die
verhalen van collega’s die de laatste jaren zijn
wegbezuinigd, daar heb ik geen goed woord
over. Ik weet ook uit eigen ervaring hoe die
bedrijfscultuur bij IJsterk werkt. Eerst wilde ik
na mijn pensioen nog als onbetaald medewerker bij de Noorderspeeltuin betrokken blijven,
maar daar heb ik nu van afgezien. Het management geeft weinig blijk van waardering
voor de medewerkers. Het heeft ook nauwelijks oog voor de persoonlijke tragedie die het
verliezen van je baan inhoudt.’

den er het eerst uitgegooid, naar de werkvloer
wordt niet geluisterd’, zegt een van hen.
‘Onze ideeën en oplossingen worden genegeerd’, zegt een ander. ‘De mensen worden
ontslagen en deels vervangen door jongere,
dus goedkopere krachten. Er blijft steeds meer
werk liggen dat nu door vrijwilligers moet
worden gedaan. Maar de managers blijven
zelf buiten schot.’
Vertrouwensman
Jaap Marees heeft zich bijna tien jaar voor
Noorderspeeltuin ingezet. Al die tijd was
verantwoordelijk voor de veiligheid van
kinderen, het organiseren van activiteiten,

Sint-Maarten en Sinterklaasfeest
op kinderboerderij de Dierencapel
Zaterdag 10 november gaan we lampionnen
maken voor Sint-Maarten. Kom je eigen lampion maken. De dag daarna – op Sint-Maarten
– kun je bij ons komen zingen met je mooie

lampion. Het belooft weer een feestmiddag
te worden!  
Zaterdag 1 december is het Sinterklaasfeest
op de kinderboerderij. Er is een kleurwedstrijd, warme chocomel en pepernoten. En
misschien komt Zwarte Piet wel langs om
de mooiste kleurplaat uit te kiezen.
Zaterdag 10 november en zaterdag
1 december, 12.00 tot 15.00 uur, kinderboerderij De Dierencapel, Bickerseiland 207.
www.dedierencapel.nl Deelname gratis.
Belangrijk nieuws voor bezoekers van onze
kinderboerderij: we hebben voor ons bokkende geitje Eliza een nieuw fijn thuis gevonden in een grote wei met andere geitjes. Zo
is het voor alle bezoekers weer rustig toeven
tussen onze dieren op het erf.

de
hij
de
de

Betaalde toezichthouder verdwijnt

Een rondvraag onder verschillende medewerkers van IJsterk levert eenzelfde beeld op.
Geen van de medewerkers wil dat zijn naam
wordt gepubliceerd. ‘Kritische mensen wor-

Aan het eind van het afscheidsfeest spreekt de vertrekkende speeltuinleider zelf een
dankwoord uit. Jaap Marees werkte ook nauw samen met Jeugd Op Straat (JOS).

contacten met ouders en het onderhoud van
de speeltuin.
‘Maar bovenal ben je vertrouwensman’, zegt
hij. ‘Je ziet erop toe dat er geen ongelukken
gebeuren, ouders moeten daarop kunnen rekenen. Sporten en spelen is goed voor kinderen.
Ze kunnen daar hun energie en hun fantasie
in kwijt.’
De ouders vinden het jammer dat Jaap Marees
vertrekt. ‘Hij is uit het goede hout gesneden.
De kinderen zijn dol op hem. Heel jammer dat
hij niet als vrijwilliger aanblijft. De kinderen
zullen hem missen.’
Eén van de vaders merkt op: ‘De bezuinigingsmaatregelen op de speeltuinen brengen veel
onrust onder de ouders. Blijkbaar moeten wij
dat gat maar opvullen. Maar men vergeet dat
ouders vandaag de dag meestal beiden werken. En een speeltuin met onvoldoende professioneel toezicht is een broedplaats voor ongewenste zaken. Elke ouder wil dat zijn kind
in veilige handen blijft.’

‘De overheid is niet vanzelfsprekend
verantwoordelijk voor de kinderen in
de speeltuin’, staat in de nota Opnieuw
Kiezen III van oktober 2011 van wethouder Roeland Rengelink (PvdA) van
stadsdeel Centrum. Hij wil de betaalde
toezichthouders in de speeltuinen in het
centrum dan ook grotendeels ontslaan
en vervangen door vrijwilligers. Die
ingreep moet volgens Rengelink in 2013
een besparing opleveren van 220 duizend euro. Vrijwilligers moeten volgens
het stadsdeel de toezichthoudende taken
van betaalde krachten – werknemers
van welzijnsstichting IJsterk - overnemen.
‘Veilig spelen op straat en speeltuin is de
verantwoordelijkheid van ouders’, aldus
de nota. Het bezuinigingsvoorstel is dit
jaar in de deelraad aangenomen door de
coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66.
FOTO’S SIEGFRIED VAN HOEK

Rond zijn veertigste rolde hij het welzijnswerk in. Hij zat toen al een tijdje zonder werk
en was vaak in het Erasmuspark te vinden in
Bos en Lommer, de buurt waar hij nog steeds
woont. In het park werd hij al spoedig aanspreekpunt voor buurtbewoners en spelende
kinderen.
Martin Werkman, toen wethouder van stadsdeel West, hoorde veel positieve verhalen over
Marees en benaderde hem met de vraag of hij
buurtconciërge wilde worden. Die uitdaging
wilde Jaap wel aangaan. Voor hij het wist had
hij veel vertrouwen gewonnen, ook dat van
zogenaamd ‘moeilijke’ jongeren.

‘In stadsdeel West zat toen Maarten van Poelgeest van GroenLinks, een jongen voor de gewone man zal ik maar zeggen. Met hem kon
ik lezen en schrijven. Ik heb dat werk in Bos en
Lommer zes jaar gedaan. Daarna heb ik ook
nog een tijdje gewerkt bij de speeltuin van
Ons Genoegen in de Elandsstraat.’

Astrid Brand

Onzekere toekomst
voor peuters Rozenstraat
Er is nog steeds geen duidelijkheid over
de toekomst van de peuterspeelzaal in de
Rozenstraat. Gemeente en woningcorporatie
Ymere doen allebei even geheimzinnig. Zelfs
is nog niet bekend of het pand verkocht
is. Daarmee is het volkomen onzeker of de
vijftig peuters ook in de toekomst van deze
zonnige plek gebruik kunnen maken.
Peuterspeelzaal De Rozenstraat werd meer
dan veertig jaar geleden opgericht door ouders die hun kinderen meer speelmogelijkheden in de buurt wilden geven. Elke dag komen
er 24 peuters tussen twee en vier jaar en doen
spelletjes, maken puzzels, studeren een dansje
in, of spelen in de zandbak.
Contract
Sinds de oprichting hebben duizenden peuters
op deze plek de eerste stappen gezet in hun sociale ontwikkeling. De speelzaal wordt geleid
door gediplomeerde peuterleidsters. Alle ouders helpen bij toerbeurt een dagdeel mee in
de groep van hun kind. Zij zorgen voor het eten
en drinken en assisteren de juf. In 1999 kreeg
de speelzaal een nieuw onderkomen met een
mooie grote binnenruimte en een sfeervol buitenplaatsje waar de kinderen heerlijk kunnen
spelen. Daar dreigt nu een eind aan te komen.
Eind volgend jaar loopt het contract met de
gemeente af. De gemeente weigert dat te
verlengen. Woningcorporatie Ymere wil de

FOTO TESSEL HAZENBERG

Deze maand ging speeltuinleider Jaap Marees met pensioen. Bijna tien jaar was
hij een van de drijvende krachten van de Noorderspeeltuin. Tijdens een feestje dat
zijn collega’s en de kinderen op 11 september voor hem hadden georganiseerd, nam
hij afscheid van de buurt. Marees heeft zich met hart en ziel ingezet voor de speeltuin in de Tweede Lindendwarsstraat, maar kijkt bezorgd naar de actuele ontwikkelingen in het speeltuinbeleid van welzijnsorganisatie IJsterk. ‘De bezuinigingen treffen de mensen die het echte werk doen, terwijl het management er van een afstand
op los theoretiseert.’

FOTO MARTIN PLUIMERS

Jaap Marees neemt afscheid
van Noorderspeeltuin

grond verkopen aan een projectontwikkelaar,
en die wil er het zoveelste hotel neerzetten.
Op peuterspeelzaalrozenstraat.weebly.com
hebben al honderden mensen geprotesteerd.
In de binnenstad zijn al genoeg hotels, maar
te weinig speelzalen en te weinig openbare
ruimte. De binnenstad verandert meer en
meer in een commercieel centrum, waar
steeds minder plaats voor mensen en kinderen is om te wonen en te leven.
Doe mee, teken de petitie, en ‘like’ ons op
Facebook: Peuterspeelzaal Rozenstraat Psz!
Tessel Hazenberg en Harrie Lindelauff

Lezingen
werkgroep
Kunst & Cultuur

FOTO HANS MAHLER

Op 18 november geeft drs. Minne Dijkstra
een lezing over De Jordaan. Aan bod komen
onder meer het ontstaan van de Jordaan, de
herkomst van de naam, de fabrieken, de armoede in de gangen en stegen, filantropische
woningbouw, het straatleven, de oproeren en
het verval en herstel van de buurt.
Zondag 18 november 15.00 uur, Claverhuis,
Elandsgracht 70. Toegang gratis.

zijn naam aan het klooster dat hier in de 15e
en 16e eeuw heeft gestaan. Het zou gelegen
hebben tussen de huidige Karthuizerstraat
en de Lindengracht. Bij opgravingen in 2001
zijn archeologen gestuit op zware muurresten.
Die behoorden tot het kloosterhof waar vanaf
1600 een uitspanning onder de naam ‘de Kleine Karthuizer’ was gevestigd.
Zondag 16 december 15.00 uur, Claverhuis,
Elandsgracht 70. Toegang gratis.

Klooster en lusthof
Stadsarcheoloog prof. dr. Jerzy Grawronski
geeft op zondag 16 december een lezing over
de geschiedenis van het Kartuizerklooster.
De Karthuizerstraat in de Jordaan ontleent

Lezing Jan Berns
over ‘Volkscultuur’
Wat is volkscultuur? Verrassend veel kan
daartoe gerekend worden. Pakjesavond op
Sinterklaas valt er bijvoorbeeld onder, de
kerstboom optuigen met Kerstmis, de vrijmarkt op Koninginnedag, maar ook Abraham
of Sarah zien en stamppot eten.

Foto-expositie Petsalon in Claverhuis

Vakmanschap
in de Jordaan
Wij nodigen u van harte uit voor Vakmanschap in de Jordaan op zondag 4 november.
Ontdek het geheim van de smid op een van
de routes die langs drie fascinerende
vakateliers leiden.
Tijdens Vakmanschap in de Jordaan stellen
bevlogen experts hun werkplaats open en
delen zij hun liefde voor het ambacht. In een
kleine groep worden bezoekers meegenomen
in het proces van ontwerpen, ontwikkelen en
vervaardigen van een uniek werkstuk. Ontdek

Voor buurtwerkgroep Exposities van het Claverhuis is dat reden om aan de Petsalon een
tentoonstelling te wijden. Aan fotograaf Hans
Mahler is gevraagd foto’s ter beschikking te
stellen. In vitrines worden proefstukjes en petversies uit het hoedenatelier getoond. U kunt
het zien in het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Miki Zeehandelaar

FOTO MOUNIR RAJI

Ans Wesseling ontwerpt en maakt hoeden,
petten en aanverwante juweeltjes. Haar hoedenatelier de Petsalon bestaat 25 jaar. Onlangs is dat gevierd met een straatfeestje dat
opgeluisterd werd met een draaiorgel en een
hoedenshow. De winkel in de Hazenstraat
gaat echter aan het eind van dit jaar dicht.
Ans vindt het genoeg geweest. Daarom staat
alles in de uitverkoop. Een fenomeen en een
ambacht verdwijnen daarmee uit de buurt.

waar de inspiratie vandaan komt en welke
gereedschappen het meest tot de verbeelding
spreken.
Werkplaats
Het goed beheersen van een ambacht vereist
niet alleen kennis van materialen en technieken, maar ook oefening, aandacht en ervaring. De vakmensen van Vakmanschap in de
Jordaan zijn allen experts op hun gebied. Dit
maakt een kijkje in hun werkplaats zonder
twijfel een bijzondere ervaring! Maak gebruik
van deze kans en beleef de Jordaan zoals die
oorspronkelijk was: het rijk van de vakman.
Bezoekers hebben op deze laatste editie van
dit jaar de keuze uit drie routes van elk drie
ateliers.
Route A: leerbewerker, beeldhouwer,
meubelstoffeerder.
Route B: restaurator, grafisch atelier,
goudsmid.
Route C: zilversmid, kunstschilder,
beeldhouwer.
Beleef het mee! Bestel kaarten via:
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Komen & Gaan
Van 20 t/m 24 november speelt in het MC
Theater de voorstelling Komen & Gaan. Een
‘theatrale ontmoeting’ van oudere bewoners
van het Westerdokseiland met een groep jonge
studenten aan de Amsterdamse Toneelschool.
Komen & Gaan, di. 20 t/m za. 24 november
20.30 uur, en zondag 25 november 15.00 uur,
MC Theater (Westergasfabriek), Polonceaukade 5. Tickets 13,50 /11 euro (CJP, Stadspas,
65+) zijn te bestellen via www.mconline.nl
of kassa@mconline.nl

Specialist Jan Berns kan u daar veel over vertellen. Dat doet hij in zijn lezing Volkscultuur
op 13 december in De Rietvinck. Hij gaat daarbij ook in op specifieke Jordaangebruiken zoals pannendeksel tegen elkaar slaan met oud
en nieuw, de ‘viscolleges’ met vaandels en al,
de jaarlijkse boottocht op vletten en – niet te
vergeten – de zomervakanties in Bakkum.
In Splitsen of knopen? Over volkscultuur in
Nederland wordt volkscultuur gedefinieerd
als ‘de verzamelterm voor al die gebruiken,
tradities en rituelen die mensen als wezenlijk ervaren voor de identiteit van hun eigen
groep of van andere groepen. Volkscultuur
onderscheidt mensen, maar verbindt ook.’ Het
is dus een dynamisch begrip, dat wil zeggen
dat de groep die met ‘volk’ wordt aangeduid,
steeds wisselend van samenstelling is.
Lezing ‘Volkscultuur’ door Jan Berns, op
donderdag 13 december van 15.00 tot 17.00
uur in De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
Hester Dibbits e.a. (red.), ‘Splitsen of knopen?
Over volkscultuur in Nederland’,
NAi Publishers, 2009. Paperback, Nederlandse
editie, 19,50 euro.

http://vakmanschapindejordaan.wordpress.
com/kaarten-bestellen-3/

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

Heeft u onze koffie
al geproefd?

Tentoonstelling ‘and I repeat’
in de Kunstkerk
WELKOM IN DE
GEZELLIGSTE INLOOP
VAN AMSTERDAM!
GRATIS KOFFIE, EEN LUISTEREND OOR
VOOR AL UW (LEVENS)VRAGEN,
RUST EN AANDACHT.

www.bijsimondelooier.nl

Het oude opnieuw doen, en hetzelfde
anders. Dat is het uitgangspunt van vier
Amsterdamse kunstenaars voor hun
expositie ‘and I repeat’ in de Kunstkerk
op het Prinseneiland.
De fotografen Caroline Bijl, Katharina Pöhlmann, Noortje Schmit en objectmaker Adrian
Faes laten ieder een eigen invalshoek zien.
Drie dagen achtereen nam Noortje Schmit al
fotograferend eenzelfde kriskrasroute door
Parijs. Katharina Pöhlmann ging, als vervolg
op een eerder project, met haar ouders terug
naar het Duitse Waddeneiland Wangerooge
en keek opnieuw naar wat zo vertrouwd leek.

Caroline Bijl geeft een fotografisch beeld van
de levenscyclus dochter-moeder-dochter.
De objecten van Adrian Faes, gemaakt van
zachtplastic bouwsteentjes uit de jaren zestig,
laten verrassende versies zien van mythische
verhalen.
De tentoonstelling ‘and I repeat’ wordt
vrijdag 2 november om 18.30 uur geopend
door Bahram Sadeghi. Daarna is de expositie
te zien op 3 en 4 november, en van 8 november t/m 11 november, steeds van 11.00 tot
19.00 uur. Op alle dagen zullen één of meer
van de exposanten aanwezig zijn.
Kunstkerk, Prinseneiland 89.

tijd: toch een uitzonderlijke buitenkans. Heb
snel mijn collegae galeristen van De Praktijk
en Torch opgetrommeld en samen zijn we
op de polaroid gegaan. Sylvia blij en wij ook.
Nu koester ik dit kleinood en zie een elegante, gelukkige dame met een charmante
glimlach. Dit was het begin van een spannende vriendschap.

Rob Malasch

Om La Kristel voor de Jordaan te behouden,
heb ik haar natuurlijk meteen een atelier
aangeboden toen ik van haar vernam dat ze
ook alleraardigst kon schilderen. Op de hoek
van de Rozenstraat en de Tweede Laurierdwarsstraat bleek een grote, lichte ruimte
te huur en dat beviel de schilderende actrice
wonderwel. Buitengewoon snel schilderde
Kristel een oeuvre bij elkaar van boeketten
rozen – waarschijnlijk geïnspireerd op de Ro-

Sylvia
Kristel…
Het moet die miezerige Koninginnedag van
2005 zijn geweest dat ik haar voor het eerst
in levenden lijve heb mogen ontmoeten. Daar
zat ze dan voor de winkel van Eva Damave
in de Tweede Laurierdwarsstraat achter een
tafeltje, met een gek hoedje op. Voor € 2,50
mocht je met Emmanuelle op de foto. Was
niet iedere gezonde kerel heimelijk een
beetje verliefd op haar? Nee, het liep er niet
storm… de verbouwereerde voorbijgangers
keken naar de voormalige superster als
kippen naar het noodweer. Is dit een scene
uit een B-film, ben ik aan het hallucineren
of staat Frans Bauer om de hoek opgesteld?
Sylvia, how low can you go… tja, There’s No
Business like Showbusiness. Knipperde zelf
ook even met mijn ogen maar bedacht me op

Buurt & Bickels

‘Ik blijf zitten
waar ik zit’
Soms, zoals in de afgelopen weken, kan de
herfst veel op de zomer lijken. De bomen op
Bickerseiland zijn nog warm van tint, uitgelaten peuters rennen rondjes op het Hendrik
Jonkerplein en bij de Dierencapel rollen de varkens knorrend door de modder. De 81-jarige
Astrid Oerlemans stapt op haar racefiets. Na
een stormachtig leven heeft zij nu de luwte gevonden van een fijn huis aan de Bickersgracht,
omgeven door haar lieve familie.

zenstraat – en merkwaardige zelf- en andermans portretten. Als ik haar vertel dat ik haar
werk ga presenteren op de grote KunstRai,
is Sylvia niet meer te houden: ze komt nog
amper het atelier uit… ze werkt aan één stuk
door, op alle formaten en met alles waar ze
haar zinnen op heeft gezet: enorme hoeveelheden acryl- en olieverf, foundation, mascara en lipgloss gecombineerd met waterverf
en behangerslijm, krijt en Oost-Indische inkt
worden op de doeken gesmeten, als was ze
de eerste de beste nicht van Karel Appel… De
presentatie op de Rai werd een krankzinnig
succes en zelfs museumdirecteur Rudi Fuchs
was zwaar onder de indruk. Of dat door het
werk kwam of door de persoon Sylvia wist hij
heel goed te verbergen.
Passport
Discolegende Eddy de Clerck aan de telefoon:
mag Sylvia meedoen met mijn nieuwe album
Passport? Hoe hij wist dat Kristel ook kan zingen? Nee, dat wist hij niet maar het is alsof
de duvel er mee speelt: het nummer Changes
is helemaal op het lijf – pardon de stem – van
Sylvia geschreven. Het wordt keihard een hit!
Ik zal de laatste zijn om iemand niet wat te
gunnen, dus de onderhandelingen zijn in
no time tot volle tevredenheid van beide
partijen afgerond en in een schitterende
creatie van Victor & Rolf waagt Kristel zich in
geluidsstudio The Sky Room.
Sylvia heeft echt een formidabele jazzy stem
en het nummer Changes is helemaal Astrud
Gilberto waardig. De bijbehorende videoclip,
ook alweer opgenomen in de Tweede Laurierdwarsstraat, is meer dan de moeite waard.
Wat kan Sylvia eigenlijk niet? Daar kom ik
sneller achter dan me lief is, maar dat is een
heel ander verhaal…
Maar het was ook alweer jaren geleden dat
ik vreselijk onder de indruk was van de rij
formidabele affiches – in slagorde uitgestald
op de Champs-Elisées – van haar début

Astrid Oerlemans werd geboren in Koblenz,
waar haar Nederlandse moeder met een Duitse kasteelheer was getrouwd. Dat huwelijk
bleek geen garantie voor een harmonieus gezinsleven. Astrid groeide daarom op in een gezin met wel drie moeders: haar oma en twee
tantes. Maar ook daar kwam een eind aan: ‘Ik
kon daar als kind niet blijven. Koblenz werd
in de oorlog voor 82 procent platgegooid,’ Zo
kwam zij, tien jaar oud, weer terug bij haar
moeder die intussen naar Amstelveen was verhuisd. Na al die jaren een vreemde mevrouw
in een vreemde omgeving.
‘Wat een geluk dat Amsterdam zo dichtbij
was’, zegt ze. ‘In 1970 kwam ik op het Bickerseiland te wonen, in een verlaten bedrijfspand
uit het stoomtijdperk. Nu floreert daar eet-

café ’t Blaauwhooft.’ Zij woont onderhand
alweer dertig jaar in een vrolijke woongroep
aan de Bickersgracht. Drie kinderen heeft ze
grootgebracht. Daarnaast werkte ze. In haar
vrije tijd stond ze schouder aan schouder met
Bickels als Jan Witte en Peter Wildebeest om
het eiland te behoeden voor intensieve kantoorbouw.
‘Ik ga hier nooit meer weg. Vorig jaar vierde
ik mijn 80ste verjaardag met mijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor
mij is het nu altijd zomer, ik ben wie ik ben
en blijf zitten waar ik zit. Ook op mijn rooie
racefiets!’
Woord en beeld
Martin Pluimers
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extraordinaire Emmanuelle. De film zelf vond
ik als uitgeraasde puber maar comme il faut
en eigenlijk gewoon slappe hap… maar Sylvia
had ik natuurlijk wel meteen in mijn hart
gesloten. Meer dan 600 miljoen betalende
bezoekers heeft deze film tot nu toe gehaald
en het tragische feit is dat Sylvia voor haar rol
slechts 6.000 gulden heeft ontvangen. Een
percentage van de winst zat er niet in. Het
toont de innerlijke kracht van Kristel dat ze
nooit heeft geklaagd over haar merkwaardige financiële situaties en de hopeloze relaties
met verkeerde mannen.
Altijd vol frisse moed gewoon beginnen aan
een nieuw avontuur, dat siert de mens Kristel.
Als muze is Kristel ook ongeëvenaard in
Nederland: Hugo Claus, Roland Topor, W. F.
Hermans, Tim Krabbé en Dennis Hopper waren helemaal dol op haar en werkten graag
met haar samen. Deze foto is gemaakt door
de wereldberoemde fotograaf Juergen Teller.
Mensch, durf te leven! Dat was ook een wonderbaarlijke voorstelling waarin Sylvia met
een merkwaardig pruikje op een soort van
persiflage ten beste gaf van Kniertje uit Op
Hoop van Zegen. Maar dan wel vol ironie en
een tikkeltje à la française… oh la la, en dan
Die stem, haar ogen en die super vrouwelijke
motoriek…
Sylvia Kristel, 1952–2012, RIP.

Lezing
Het Palingoproer
Op donderdag 22 november houdt auteur
Martin Schouten een lezing over zijn nieuwe
boek Het Palingoproer, in De Rietvinck, Vinkenstraat 185, 15.00-16.00 u.
Kosten 5 euro (incl. koffie of thee).
Aansluitend wordt een wandeling onder leiding van Martin Schouten gemaakt van de
Rietvinck naar de Lindengracht, 16.15-17.00 u.
Kosten 5 euro (inclusief borrel).

Westerkerk
concerten
Concert Cappella Westerkerk
Met werken van onder anderen Händel, Mendelssohn, Franck, Rutter en Hurford. Fluitist
Marian Jaspers Fayer en organist Harmen
Trimp verlenen hun medewerking, Jos van der
Kooy dirigeert de Cappella.
Zondag 4 november 15.30 tot 16.30 uur,
toegang gratis.
‘Kerstliederen zingen met kinderen’
Met name voor de advent- en kersttijd zijn er
veel liederen die thuis en op school met kinderen worden gezongen. Marian Jaspers Fayer
heeft ruime ervaring in muziekonderwijs aan
kinderen en doet u samen met Jos van der
Kooy tips aan de hand hoe u met kinderen
kunt zingen.
Woensdag 21 november 20.00 tot 22.00 uur,
toegang gratis.
Cantatedienst
J.S. Bach Actus Tragicus ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ BWV 106, G.P. Telemann Trauerkantate ‘Du aber, Daniel’ TWV 4 nr. 17.
Zondag 25 november 19.30 uur,
toegang gratis.
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Bij Simon de Looier
Met een feestelijk tintje werd op 13 oktober
jl. bijbelcentrum Bij Simon de Looier na een
verbouwing heropend. Alle reden om eens
een kijkje te gaan nemen.

Sporten in de buurt

(Zuur)stof tot nadenken
In de serie Sporten in de buurt bezoekt sportonderzoeker Justus Beth deze keer Health
Club Jordaan (HCJ) in de Eerste Rozendwarsstraat 10.
Dat Health Club Jordaan een groot fitnesscentrum midden in de Jordaan is, ga ik niet
vertellen. Ook niet dat ze er een holistische
benadering van gezondheid op nahouden.
Ik kom er speciaal om te ontspannen. Om te
leren ontsnappen aan het monster dat ze bij
deze club de stressor noemen.
Ik heb een afspraak met fitness manager
Marco Schiliro. Zijn Italiaanse roots zijn hem
aan te zien. Hij is gespecialiseerd in het leren
ontspannen. Vandaag doen we de HRV-test,
waarmee de frequentie en de regelmaat van

Latere oplevering
Brede school
Het ziet ernaar uit dat de oplevering van de
Montessorischool in de Elandsstraat nog even
op zich laat wachten. De verhuizing, ook van
Ons Genoegen staat nu gepland in de kerstvakantie.

Achterzijde van het nieuwe gebouw

Kindercafé
geopend op
Noordermarkt
Sinds september kunnen peuters, kleuters
en tieners terecht in het kindercafé in de
Noorderkerk. Daar is van alles te beleven.
Elke tweede en vierde maandag van de
maand tussen 11.00 en 12.00 uur gaat in het
‘peutercafé’ de verhalenkoffer open.
Elke vrijdag tussen 16.30 en 18.30 uur is er
een ‘kinderkookcafé’ waar kinderen van de
basisschool hun kookkunsten kunnen uitleven. Elke zaterdag staan van 10.30 tot 12.15
uur de deuren van het kindercafé open, met
wekelijks een andere invulling zoals creacafé,
spelcafé en verhalencafé. Op zondag is er om
12.30 uur een viering voor kinderen waarin
een bijbelverhaal, drama en muziek elkaar afwisselen.
Een update van kinderactiviteiten en
verdere informatie kunt u vinden op:
www.noorderkerk.org, of aanvragen via
kinderwerk@noorderkerk.org

mijn ademhaling en hartslag worden gemeten. Op basis daarvan ziet Marco al snel of je
ontspannen bent of niet.

Driegangenmenu
Is Bij Simon de Looier eigenlijk een soort kerk?
Johan Krijgsman: ‘Het bijbelcentrum is geen
kerk, want het heeft geen parochie, geen
leden. Het is ook geen opvangcentrum voor
dak- en thuislozen, wat kennelijk veel buurtbewoners denken. We willen wel in sociaal
opzicht deel uitmaken van de buurt, er zijn
voor de buurt. Daarom starten we met ingang
van 2013 programma’s die gericht zijn op bepaalde doelgroepen, zoals lezingen, buitenschoolse activiteiten voor kinderen, en themaochtenden.

‘Veel mensen klagen over vermoeidheid’, zegt
Marco. ‘Dan zeggen ze: ik zou graag meer
energie willen, maar de oorzaak is stress.’ Hij
legt uit dat we opgroeien in een maatschappij
waar we het gaspedaal altijd ingedrukt moeten houden. ‘Geen wonder dat zoveel mensen
gespannen zijn. Sporten is dan misschien een
fijne uitlaatklep, maar het is ook een extra belasting voor het lichaam, en dat is ook stress.
Dus behalve bewegen, moeten mensen vooral
leren ontspannen!’
Ik vraag of mensen niet gestrest raken van
zo’n HRV-test. ‘Ik heb geen witte jas aan, dat
scheelt’, lacht Marco. Hij mag dan geen psycholoog of arts zijn, het lijkt er soms wel op.
De mensen luchten bij hem graag hun hart.
‘Zeker als ze zich eenmaal echt ontspannen,
dan barst soms alles eruit!’
Getuite lippen
Ademhalingsoefeningen vormen de basis van
het leren ontspannen. Marco eist van de deelnemers dat zij na elke training tien minuten
ademhalingsoefeningen doen.
Hoe adem je dan goed? Marco’s hand maakt
een golfbeweging: ‘Drie seconden diep (niet
overdreven) inademen vanuit de buik. Daarna
de lucht laten ontsnappen, heel langzaam,
met getuite lippen.’
De Health Club Jordaan legt niet alleen de
nadruk op bewegen en ontspanning, ook aan
voeding wordt veel aandacht gegeven. Zo
wordt er bijvoorbeeld ‘Superfood’ verkocht. Je
bent immers wat je eet, en een gezonde geest
huist in een gezond lichaam. ‘Van de boodschappen die je bij de supermarkt haalt, kun
je thuis de helft weggooien. Kunstmatige toevoegingen en een tekort aan vitaminen, mineralen en vezels maakt het ongezond’, legt
Marco uit. ‘Superfood’ heeft dat niet, dat is
puur wat de natuur ons te bieden heeft. Onze
cacao bijvoorbeeld… hartstikke gezond!’
En mijn score? Heel ontspannen: een lage
ademfrequentie en een keurige hartslag!

FOTO SIMON PLOEGER

Evangelist Johan Krijgsman vertelt me dat de
naam van het centrum is ontleend aan een
bijbeltekst (Handelingen 10), waarin sprake is
van ‘...een Simon, een leerlooier wiens huis bij
de zee ligt.’
Krijgsman legde een verband tussen die tekst
en de Looiersgracht, die in de 17e eeuw een
belangrijke rol speelde bij het handelsverkeer
van de leerlooierijen in de buurt.
Bij Simon de Looier startte in 1956 geleidelijk
aan met de ‘inloop met koffie’, waarvoor iedereen nu vijf dagen in de week bij het centrum terecht kan.

‘De wekelijkse maaltijden op donderdagavond
blijven deel uitmaken van het programma. De
belangstelling hiervoor is groot. Om die reden
werd een ruime, gloednieuwe keuken ingericht waaruit het driegangenmenu voor maar
4 euro wordt geserveerd.’
‘Elke zondag vinden er samenkomsten plaats,
waar iedereen welkom is, gelovigen en ongelovigen. Onze slogan is: Simon de Looier, de
´kerk´ voor heel Amsterdam, want ons werk is
overkoepelend’, besluit evangelist Krijgsman.
Meer informatie: www.bijsimondelooier.nl
Anneke van de Meene

Indoor Vrijmarkt

Opwinteren
Laurierhof

Op zaterdag 10 november wordt de vijfde
Indoor Vrijmarkt gehouden bij Storm Space
aan de Brouwersgracht, in het pand van het
voormalige Maitreya Instituut. Er zijn tweedehands spullen en handgemaakte accessoires te
koop, en u kunt er lekker eten voor vrijmarktprijzen. Gratis entree!
Er zijn in november en december nog meer
vrijmarkten gepland, zie www.stormspace.nl.
Wilt u zelf iets verkopen, meld dat dan zo
spoedig mogelijk via martine@stormspace.nl

Op zaterdag 17 november gaan we weer ‘opwinteren’ bij de Laurierhof. Komen jullie ook
helpen? Dan maken we er met z’n allen een
gezellige middag van en de straat zal glimmen! We zitten dit jaar in de voormalige ruimte van de GGD. Er staat een bord buiten, dus
het is gemakkelijk te vinden.
Om 12.15 uur zorgen wij dat de koffie en thee
en koekje/stukje mueslibrood klaar staan. Na
afloop kunnen we bij een borrel voldaan napraten. Tot ziens!

Storm Space, Brouwersgracht 157-159

Aty, Hein en Hans

www.healthclubjordaan.nl
Justus Beth

Sensoor vraagt
vrijwilligers
Loopt u met de gedachte rond om boeiend
en zinvol vrijwilligerswerk te doen dat u kunt
indelen naar uw eigen agenda? Sensoor chaten telefonische hulpdienst Amsterdam zoekt
vrijwilligers. De basistraining start binnenkort.
Kom vrijblijvend binnenlopen op donderdag 1
november tussen 10.00 en 12.00 uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70. Een vrijwilliger van
Sensoor Amsterdam vertelt u graag over zijn
of haar ervaringen en heeft informatiemateriaal dat u mee naar huis kunt nemen.
www.sensoor.amsterdam.nl

Eyeworks aan het Raamplein
De voormalige Hogeschool voor Economische Studies (HES) aan Raamplein 1 heeft
een nieuwe eigenaar. Het pand is aangekocht door Eyeworks, het internationale
productiebedrijf van Reinout Oerlemans. Een deel van het gebouw zal worden ingericht als hoofdkantoor van het bedrijf, in een ander deel komen montageruimten
– geen studio’s of iets dergelijks. Tijdens de verbouwing zal het binnenterrein zoveel
mogelijk als opslag- en bouwterrein worden benut. De omwonenden zijn van de plannen op de hoogte gebracht. Het is de bedoeling dat het productiebedrijf in de zomer
van 2013 naar het Raamplein verhuist.
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Haarlemmerplein in de jaren zestig

Verboden omweggetje
door de Bogen
We beginnen aan de zuidkant op de hoek van
de Kleine Houtstraat waar op nummer 8 de
tabakswinkel van de bejaarde dames Geerling
was. Ik denk dat het nu een woonhuis is. Op
nummer 6 is nu Fietsland, vroeger was hier de
garage van Moolhuijzen. Ernaast op nummer
4 was Spaarbank voor de Stad Amsterdam,
waar wij onze spaarcentjes bij lieten schrijven
op onze bankboekjes. Een mooi gebouw uit
1920 met een trapgevel en een gevelsteen
met de afbeelding van een schildpad. Tegenwoordig is hier een snackbar gevestigd. Op de
hoek van de Haarlemmerdijk en het plein was
de Amsterdamsche Bank, na een fusie met de
Rottterdamsche Bank werd dat de Amrobank.
Het toenmalige gebouw is een aantal jaren
geleden vervangen door nieuwbouw.
Griezelig
Aan de andere kant van de Haarlemmerdijk
was de manufacturenzaak van Nagel, waar
nu een zonnestudio gevestigd is. Ernaast is al
sinds mensenheugenis een café, nu Café Pleinzicht. De eigenaar heeft een fraaie etage op
het bestaande pand laten bouwen. Het perceel nummer 5 ernaast is nieuwbouw en past
fantastisch in het straatbeeld. Vroeger was
hier de kruideniers-winkel van Franken, nu de
Kledingspecialist.
Op nummer 7 was dansschool Wim Bonel, later
de groentezaak van Beck, nu alweer sinds lange tijd theater de Roode Bioscoop. Nummer 9
was een bergplaats, nu kapsalon Cut the Crap.
Pand nummer 11 staat te koop, vroeger was
hier Garage Carshop.

Liefde en dementie
Op 23 oktober werd het boek Ik ben niet
kwijt gepresenteerd tijdens het symposium
‘Gelukkig Dement’, georganiseerd in samenwerking met onder meer Alzheimer Nederland en het COC. Het is een autobiografische
roman met de ondertitel ‘Wat er gebeurt als
je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt
aan dementie’. Schrijver Sjef van Bommel
beschrijft hierin zijn leven met Thom, en hoe
hij daarin probeert het verwoestende effect
van dementie een plaats te geven.
Thom en Sjef zijn dertig jaar samen, al vanaf
de tijd dat homoseksualiteit nog nauwelijks
bespreekbaar was. Dan blijkt dat Thom aan
het dementeren is. Sjef ziet zijn bruisende, sociale en intelligente partner gaandeweg veranderen in een onzekere en opvliegende man.
Hij raakt hier aanvankelijk door in verwarring, tot hij begrijpt dat er echt iets mis is. Hij
neemt meer en meer de zorg voor Thom op

Op de hoek van de Wagenstraat en het Haarlemmerplein is nu nieuwbouw, waar een kledingzaak is gevestigd. Op nummer 15 was tot
1973 een bijeenkomstzaal van het Leger des
Heils, waar ook voor de jeugd films werden
vertoond. Daar maakten we natuurlijk graag
gebruik van. Nu is het waarschijnlijk een
woonhuis. Ter rechterzijde daarvan was een
logement waar ik wel eens binnen ben geweest.
In mijn herinnering was het een hotel voor
alleenstaanden, vooral oude mannen, en het
rook er altijd smerig. Het zag er het blauw van
de rook, het was er een beetje griezelig donker, niet een plek waar je je als jongetje thuis
voelde. In de kelder was een fietsenstalling
waar mijn vader zijn bromfiets stalde. Ik was
blij als ik de brommer naar de stalling mocht
brengen, hoewel ik nog geen 16 jaar was. Ik
maakte dan altijd een omweggetje door de
Bogen. Momenteel is het een woonhuis.
Willem Drees
De panden op nr. 19 en 21 zijn samengevoegd
tot nummer 21 voor garage Van Houten, en
is nog steeds een garage, de ‘Vakgarage’. Op
nummer 23 was de garage van de autodienst
Friesland nu Electro Grow, specialist in kweeken groeispullen. In dit pand werd Willem
Drees geboren.
Op de nummers 25 en 27 is al zolang ik mij
herinner de firma Hettema gevestigd, een
groothandel in smeeroliën en vetten. Op de
hoek van het Haarlemmerplein en de Korte
Marnixstraat was de slijterij van Kemperman,

zich en leert ondanks het verdriet en de frustraties, dat hij hun tijd samen moet koesteren.
Vanaf dat moment gaat hij er alles aan doen
om iets moois te maken van wat hun nog aan
toekomst rest.
Troost
In een commentaar schrijft Frans Hoogeveen,
lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool: ‘Steeds meer mensen lijden aan
dementie. Omdat we steeds ouder worden
én omdat Nederland vergrijst, zal het aantal
mensen met dementie de komende 25 verdubbelen tot een half miljoen!’
Mensen die aan dementie lijden, hebben in de
eerste plaats liefde nodig en in het verlengde
daarvan begrip, steun en verzorging. Ik ben
niet kwijt is niet alleen een prachtig liefdesverhaal dat een groot publiek verdient, maar
ook een boek dat mensen steun en troost kan
bieden als zij in hun persoonlijke leven met
dementie geconfronteerd worden. Ook voor
professionals in de zorg voor mensen met
dementie is het boek een absolute aanrader.
Voor studenten die een opleiding in verzorging en verpleging volgen, zou het verplichte
literatuur moeten zijn.
Anneke van de Meene

Amsterdam
Language Café
Het Amsterdam Language Café is een gezellige internationale avond om talen te oefenen. U kunt werken aan uw Spaans, Italiaans,
Engels, Duits, Frans, Nederlands, Japans, Russisch en nog veel meer talen. Het Language
Café wordt georganiseerd door talenschool
Koentact. Toegang is gratis.
Komende bijeenkomst is vrijdag 2 november
18.00 tot 24.00 uur. Volgende data zijn de
vrijdagavonden 2 november, 7 december, 11
januari, 15 februari en 22 maart.
U bent van harte welkom, Huis van de Buurt/
Claverhuis, Elandsgracht 70.
www.koentact.nl

FOTO STADSARCHIEF AMSTERDAM

In de vorige aflevering hebben we voornamelijk de noordkant van het
Haarlemmerplein besproken, nu maken we een wandeling langs de andere zijden.
Veruit de meeste panden zijn nog aanwezig zoals in mijn jeugd.

De zuidzijde van het Haarlemmerplein met de Korte Marnixstraat, gezien vanaf de
Haarlemmerpoort. Tram 3 wacht voor het stopbord van de verkeersagent.
nu een saladbar. Aan de overkant, waar nu de
Café de Clown is, was vroeger Café Sport.
Op nummer 33 was de fotozaak ‘Succes’ van
Meulman, waar ook de eerste foto’s van mij
als baby werden gemaakt. Nu is hier Catta’s
studio-shop. De buurman op 35 had een winkel voor cassettes en serviezen, in de drie volgende panden zat de winkel in ijzerwaren
en gereedschap B.Nopol. Tegenwoordig een
soortgelijke winkel: Bo-Mij.
Op nummer 41 was het café van Klaas Hoezee,
waar wij veel biljartten. Nu is hier Rijschool
Veilig Verkeer. Op de hoek was een sigarenwinkel, later kwam hier het distributiekantoor
van Het Parool dat er nu nog is.
Op de hoek van de Planciusstraat was drukkerij Modern van Hendrik van Doeschot. Ernaast
op nummer 44 de rijwielstalling van Henk van
der Sluis, die een winkel in de Planciusstraat
had. Naast een particulier op nummer 46 was
de hulppost van de brandweer, een mooi gebouw uit 1897, momenteel beheerd door antikraak Zwerfkei.

Busreis voor
60-plussers
Buurtgroep Ouderen Ontmoetingsruimte
Jordaan-Zuid (BOOJZ) organiseert op donderdag 15 november een Busreis voor 60-plussers. We vertrekken om 9.30 uur van het
busstation aan de Marnixstraat.
De reis gaat via Volendam (koffie met gebak)
naar Oosterleek, waar een driegangenlunch
wordt genuttigd. Om 17.30 uur zijn we weer
terug in Amsterdam.
Laatste mogelijkheid tot inschrijven
maandag 5 november 14.00-15.00 uur
in het Huis van de Buurt, Elandsgracht 70.
Eigen bijdrage 27 euro.
Overige activiteiten
De Verhalentafel - deel uw buurtverhalen
met anderen. Maandag 5 november 13.30
tot 15.30 uur, deelname gratis.
Film - op dinsdag 13 november 14.00 uur:
Italiaans drama met Philippe Noiret,
op dinsdag 11 december 14.00 uur: een
Amerikaans comedydrama met Meryl Streep,
toegang 1 euro.
Klaverjassen - woensdag 14 november en
woensdag 12 december om 13.30 uur,
deelname 1 euro.
Bingomiddag - vrijdag 16 november
13.30-16.00 uur, toegang en deelname gratis.
Lezing Minne Dijkstra - op donderdag 22
november om 14. 00 uur houdt drs. Minne
Dijkstra een lezing over ‘De geschiedenis van
de Kalverstraat’, toegang 1 euro.
Breien en haken van vroeger en nu - op de
donderdagen 8 en 29 november en 20 december van 14.00 tot 16.00 uur,
deelname 1 euro.
Lezing door patissier Cees Holtkamp donderdag 13 december om 14.00 uur,
toegang 1 euro.
Al deze activiteiten vinden plaats in het
Claverhuis, Elandsgracht 70. Een gratis folder
met het hele programma kunt u daar afhalen.
Jan Bosman en Jorien Kolster
namens de BOOJZ

Natuurlijk mogen we de palingkraam van de
familie Hendriks – visrokers sinds 1863 – niet
vergeten. Zolang ik mij herinner, staat dat
deze kar aan de achter de Haarlemmerpoort.
Al in mijn jeugd kochten de mensen daar een
palinkje. Ook toen was dat al een duur grapje,
maar men sloot vaak de zaterdagavond met
een broodje paling af na een bezoek aan de
tweede voorstelling in de bioscoop. Ernaast
was de aanlegsteiger van rederij Boekel. Daar
kon je op het bekende bootje naar het Mosveld in Amsterdam-Noord stappen.
Nog steeds is het Haarlemmerplein het centrum van de buurt. Als er een reünie is met
onze oud-klas- of buurtgenoten, is het Haarlemmerplein nog altijd ons verzamelpunt.
Wim Huissen

Mantelzorgbijeenkomst
Op maandag 17 december is er in het Claverhuis weer een bijeenkomst met lunch voor
mantelzorgers. Thema van deze middag is
Wat doet het Platform Mantelzorg voor mantelzorgers? Sprekers zijn Nancy Geijssen en
Marlien Keune van het Platform Mantelzorg
Amsterdam.
Claverhuis, Elandsgracht 70, 10.30-12.30 uur.

Tichelkerk
bestaat 100 jaar
De Russisch-orthodoxe parochie Heilige
Nikolaas van Myra viert dit jaar het 100-jarig
bestaan van haar gebouw, de Tichelkerk aan
de Lijnbaansgracht. In de maand november
vindt daar een festival plaats dat zowel de
historie van ‘de Tichel’ als haar nieuwe bestaan als orthodoxe parochiekerk belicht.
De Tichelkerk, in 1912 door de orde van de
Minderbroeders Paters Kapucijnen gesticht
als klooster annex hulpkerk van de Posthoornkerk, werd grotendeels eigenhandig door de
paters gebouwd op een stuk grond tussen de
Lijnbaansgracht en de Tichelstraat. Sindsdien
was een kleine gemeenschap van paters en
broeders actief in armoedebestrijding en met
wat wij nu ‘sociaal opbouwwerk’ zouden noemen. Zij stichtten scholen en organiseerden
clubactiviteiten. In de zomer organiseerden zij
zomerkampen voor de armste kinderen. In de
hoogtijdagen na de Tweede Wereldoorlog zat
het elke zondagmorgen tijdens misvieringen
tjokvol. Tot op de dag van vandaag koesteren velen warme herinneringen aan die tijd
van de Kapucijnen. Zeven jaar geleden is de
Russisch-orthodoxe parochie in de Tichelkerk
getrokken. Het interieur heeft een transformatie ondergaan, de banken zijn verdwenen,
er hangen iconen en er branden veel kaarsen.
De jubileumfestiviteiten vinden plaats van 3
tot 25 november. Het programma vindt u op:
www.100jaarTichelkerk.nl.
Ter gelegenheid van het jubileum is een
boekje uitgegeven over de historie van de
Tichelkerk tegen de achtergrond van die van
de Jordaan. Dit boekis binnenkort verkrijgbaar bij de parochie Heilige Nikolaas.
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Beterburen bemiddelt
bij overlastproblemen

Steeds meer stoelen
op Madelievenplein

Mag u weer meegenieten van buurvrouws favoriete tv-programma? Gebruiken
de buurkinderen uw slaapkamermuur als voetbaldoel? Staat de vuilniszak van
de buren iedere keer in de weg? In het dichtbevolkte centrum komen overlastproblemen tussen bewoners vaak voor. Meestal komt men er zelf wel uit.
Een goed gesprek met elkaar en duidelijke afspraken kunnen de situatie
verbeteren of zelfs oplossen.

Op het Madelievenplein verschijnen steeds
meer stoelen. Twee jaar geleden protesteerde de buurt tegen de plaatsing van het
hekwerk dat het zitten op de marmeren zitmuurtjes rond het plein onmogelijk maakte.
Met protestkaarten ‘Geef onze zitplaatsen
terug!’ vroegen de bewoners stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren ‘de hekken per
direct weer te verwijderen zodat het Madelievenplein weer een gezellige plek wordt
waar je je buren kan ontmoeten, een ijsje
kan eten en in de zon kan zitten’. Tevergeefs.

Een andere aanpak, die zowel vermindering
van overlast als de sfeer met de buren ten goede kan komen, is buurtbemiddeling. Bureau
Beterburen geeft hierover advies in uw stadsdeel, kosteloos, onpartijdig, op vertrouwelijke
basis en onafhankelijk van andere instanties.
Onze vrijwillige bemiddelaars zijn getraind in
één of meer vormen van buurtbemiddeling.
Beterburen is – evenals zijn werkwijze – erkend door het landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Neutrale plek
Buurtbemiddeling gaat uit van actieve deelname van beide partijen om tot verbetering
van de situatie te komen. U houdt hiermee
eigen zeggenschap en voorkomt dwang van
buitenaf. De bemiddelaars kunnen u bijstaan
om de zaken helder en bespreekbaar te maken. Zij gaan zowel met u als met uw buren
een gesprek aan over de situatie, belangen
en wensen. Wanneer u en uw buren bereid
zijn om te gaan praten, zorgt Beterburen dat
het gesprek kan plaatsvinden op een neutrale
plek. U kunt elkaar dan vertellen hoe u beiden
de situatie ziet, en van daaruit zoeken naar
oplossingen waar u beiden achter staat.
Op deze manier hebben al bijna tweeduizend
meldingen van overlast in Amsterdam geleid
tot constructieve afspraken om de problemen
aan te pakken.
Een aanvraag indienen is makkelijk. U hoeft
alleen maar te bellen naar tel. 6891859 of
een mail te sturen naar info@beterburen.nl
Ook kunt u gebruik maken van het meldformulier op www.beterburen.nl Hier vindt
u ook uitgebreide informatie en tips.

Vrijwilligers
gezocht voor
seniorengroep
Huis van de Buurt Jordaan Gouden & Reael
zoekt per direct een vrijwilligster die wil
werken bij onze ‘seniorengroep’ op het
Westerdok.
Wij zijn op zoek naar iemand die enthousiast is om te werken met ouderen, mee wil
helpen met publicaties, die creatieve activiteiten kan bedenken en het leuk vindt om
die activiteiten in samenwerking met andere
vrijwilligers te organiseren. De seniorengroep komt elke maandag in Westerkaap
bijeen van 13.00 tot 15.00 uur. Adres: Westerdok 808 (de ruimte van CoffeeCompany).

Duidelijkheid
voor huurders
bij renovatie
Na twee jaar onderhandelen zijn onlangs de
Amsterdamse kaderafpraken bij renovatie
en sloop ondertekend. In de praktijk zijn
ze al op 1 januari van dit jaar ingegaan. De
kaderafspraken regelen de rechtspositie van
de huurder en de inspraakmogelijkheid van
de bewonerscommissie van een complex
waar een renovatie gaat gebeuren. Er hoort
een publieksversie bij, een ‘handleiding voor
huurders’.
Renovatie is voor bewoners zeer ingrijpend.
Daarom is het goed dat nu in klare taal de
rechten van de huurders op een rij zijn gezet.
Dat gebeurt na jaren van misverstanden en
frustraties. De kaderafspraken horen bij de
beleidsovereenkomst Bouwen aan de Stad II.
Deze beleidsovereenkomst werd ondertekend
door wethouder Freek Ossel, Huurdersvereniging Amsterdam, alle woningcorporaties en
de stadsdelen.
Het motto van de kaderafspraken luidt Met
samenwerking bereik je meer dan met strijd
en wantrouwen. Een bewonerscommissie kan
veel bereiken voor huurders en een sterke positie innemen als ze verstandig gebruikmaakt
van de kaderafspraken. Voor woningcorporaties is het ook prettig om te weten waar ze
aan toe zijn: wie bezig is met een renovatie,
kan geen conflicten met huurders gebruiken.
U kunt de publieksversie van de Amsterdamse
kaderafspraken afhalen bij WSWonen
Centrum, Elandsgracht 70.
Guust Augustijn

Bent u gemotiveerd om senioren te begeleiden en te stimuleren? Vindt u het prettig om
met ouderen te werken en bent u wekelijks
gemiddeld 2 tot 2,5 uur beschikbaar om bij
ons aanwezig te zijn? Denkt u dat u voldoende creatief bent, of kent u iemand die in deze
activiteiten geïnteresseerd is? Bel of mail dan
naar Sevim Saruhan, tel.7192371,
e-mail: s.saruhan@ijsterk.nl.

Verdiepingsbijeenkomst
‘Eenzaamheid’

Het pleintje werd in 2007 ingrijpend opgeknapt. Het stadsdeel wilde ‘de verblijfskwaliteit en uitstraling verbeteren’. Het herinrichtingsplan kwam na uitgebreide inspraak tot
stand en kostte een slordige anderhalve ton.
Toen het pleintje eenmaal met een draaiorgel
van Perlee feestelijk was geopend, stapten enkele bewoners naar het stadsdeel met klachten over hangjongeren. Daarop verwijderde
het stadsdeel de fraaie marmeren banken en
plaatste op het zitmuurtje een hekwerk met
een scherp opstaand randje, zodat er niemand
meer kon zitten. Dat kwam voor de buurt als
een verrassing. Niemand begreep waarom het
hekwerk (27.000 euro) geplaatst was zonder

Eibert Draisma
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Als dat niet lukt is de kans op escalatie groot,
zeker wanneer u bijvoorbeeld naar de politie
stapt. Die maakt dan korte metten met het
probleem, hoopt u, maar de kans is groter dat
die stap leidt tot een nog onaangenamere
sfeer tussen u en uw buren.

overleg met de buurt en de pleingebruikers.
Ook vond men het een raadsel waarom het
stadsdeel het negatief advies van Jeugd & Veiligheid over het hek in de wind sloeg.
Kennelijk verzoend met het hekwerk heeft de
buurt nu op zijn eigen manier de verblijfskwaliteit verbeterd.

Vrijwilliger-kok
en assistenten
gezocht
Het Huis van de Buurt wil in samenwerking
met bewonersgroep de Granaatappel zo snel
mogelijk starten met ‘Soep voor buurtbewoners’ op het Westerdok. Elke week zal er een
andere verse soep worden bereid. Wij zijn op
zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken: koken, helpen met koken, soep serveren,
afwassen, opruimen, boodschappen doen en
fungeren als gastvrouw of -heer.
Als kok bent u de leidende vrijwilliger bij de
bereiding van soep voor bewoners van het
Westerdok. U vindt het leuk om te koken en
draait uw hand niet om voor een eenvoudige
soep voor maximaal 20 personen.
Wij vinden het belangrijk dat alle vrijwilligers
affiniteit hebben met oudere buurtbewoners
en verschillende eetculturen, en dat zij rekening willen houden met de wensen en behoeften van onze gasten. U hebt een open
houding en vindt het leuk om met anderen samen te werken. U zorgt ervoor dat bewoners
– en dan vooral de ouderen onder hen – ook
de mogelijkheid hebben om sociale contacten
op te doen en te onderhouden.
U kunt in overleg met uw collega-vrijwilligers
de boodschappen doen, op een tijdstip dat voor
u en voor de versheid van de producten het
meest praktisch is. De soep wordt elke maandag tussen 12.00 en 13.00 uur geserveerd in
Westerkaap, naast de Coffee Company, op
Westerdok 808.
Als u geïnteresseerd bent, neem dan
contact op met Sevim Saruhan, tel. 7192371
of via: s.saruhan@ijsterk.nl

Eenzaamheid is een lastig probleem. Hoe kun
je het signaleren en wat kun je er vervolgens
aan doen? Organisaties die in stadsdeel Centrum laagdrempelige activiteiten organiseren,
hebben hun aanbod geplaatst op de website
www.jekuntmeer.nl.
Hier is op een eenvoudige manier te vinden
welke activiteiten er zijn op het gebied van
bijvoorbeeld ontmoeten, bewegen, creativiteit en koken.
In januari 2012 hebben de drie wijkcentra in
stadsdeel Centrum drie voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over eenzaamheid. Op
woensdag 7 november a.s. willen we graag
verder met dit thema. Daarom bieden wij een
gratis vervolg-/ verdiepingsbijeenkomst aan.
Deze vindt plaats in het Huis van de Buurt
Jordaan & Gouden Reael / Claverhuis, Elandsgracht 70. Aanvang 19.30 uur.
Opgeven (noodzakelijk) bij Carolien Satink
via c.satink@jordaangoudenreael.nl, of
06-41710109. Van harte welkom, maar er is
beperkt plaats.
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Boek van de Buurt
Het Boek van de Buurt staat op het
internet. Hier kunt u verhalen lezen van
buurtbewoners over hun ervaringen
in de buurt. Soms verder in het verleden,
maar ook recente verhalen, gebeurtenissen en ervaringen worden hier in tekst
en beeld verteld.
http://jordaani.home.xs4all.nl/Buurtboek
Als u aan dit boek ook iets wilt toevoegen,
kunt u uw bijdrage mailen naar:
frank@jordaangoudenreael.nl
Frank Groot

Woonspreekuur
zoekt vrijwilligers
Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael is
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u
leuk en interessant om buurtbewoners te adviseren op het gebied van huren en wonen?
Bel voor meer informatie met Guust Augustijn,
tel. 6224288 of stuur een e-mail naar:
g.augustijn@wswonen.nl

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

GEZELLIG ETEN MET
ANDERE MENSEN
UIT DE BUURT?

ElKE DONDERDAGAVOND OM 17.30h
VOOR MAAR
4 EURO!
(eerste keer gratis)

www.bijsimondelooier.nl
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Subsidie
Buurtgroepen
In de Jordaan en de Gouden Reael zijn veel
bewoners actief in de buurt, bijvoorbeeld
bij zelfbeheer groen, kunst & cultuur, buurtevenementen en op het gebied van wonen
en huren.

Computerinloop
Huis van de Buurt
Op dinsdag 6 november start in het Huis van
de Buurt de Computerinloop, bedoeld voor
mensen die al basiskennis van de computer
hebben. Het is geen computerles, u kunt
zelfstandig werken en op onze computers
allerlei oefeningen doen.

Hebt u ook een idee of plan voor de buurt?
Dan kunt u daarvoor bij het Wijkcentrum subsidie aanvragen. Het bestuur van het wijkcentrum vergadert elke maand, en behandelt dan
ook de subsidieaanvragen.

Aanvraag geveltuin

De subsidierichtlijnen en het aanvraagformulier 2012 kunt u downloaden via:
www.jordaangoudenreael.nl (zie ter linkerzijde Aanvraag subsidie). Voor meer informatie,
Elandsgracht 70, tel. 7192371.

Bewoners van de Jordaan en de Gouden Reael die komend voorjaar een
geveltuin voor hun woning willen, moeten daar nu een aanvraag voor indienen.
De geveltuintjes worden met bemeste tuinaarde aangelegd in maart/april
door de stratenmakerij.
De uiterste sluitingsdatum voor de aanvraag
is 7 januari 2012! Meer informatie over de
voorwaarden vindt u op de website van
het Wijkcentrum: www.jordaangoudenreael.
nl (bij Groen). U vindt daar ook het aanvraagformulier.

Boekenmarkt
Huis van de Buurt
Kom snuffelen tussen boeken, kaarten, postzegels, prenten, dvd’s, cd’s en diverse snuisterijen op zaterdag 3 november in het Huis van
de Buurt, Elandsgracht 70, van 11.00 tot 14.00
uur. Toegang gratis.

Er is een deskundige aanwezig aan wie u uw
eventuele vragen kunt stellen. Het is de bedoeling dat u beter leert omgaan met de computer. Daarnaast kunt u uw sociale contacten
uitbreiden in een gezellige sfeer met koffie
en thee. U kunt zelf beslissen of u wekelijks
of incidenteel van deze Computerinloop gebruikmaakt. Er kunnen maximaal 8 mensen
per keer deelnemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen
met Marc Hansenne, tel. 7192371
(maandag t/m donderdag 13.00-17.00 uur).
Elandsgracht 70

Dierenverzorgers!

Verse soep
en activiteiten
op Westerdokseiland

De kippen- en konijnenren in speeltuin de
Slootstraat zoekt twee vrijwilligers om onze
dieren eenmaal per week te verzorgen.
Hebt u zin om de dieren te voeren, de ren te
vegen en te genieten van dit mooie stukje
groen in de Jordaan?
Neem dan contact met Hanne Cornelisse,
06-19556658, 6235901
of via info@konippen.nl

Start dinsdag 6 november 13.00 tot 15.00 uur
(wekelijks) Claverhuis, Elandsgracht 70.
Kosten 1 euro per keer, inclusief koffie en
thee. U bent van harte welkom.
Aanmelding is niet nodig!
Voor vragen: Sevim Saruhan, tel. 7192371 of
6248353, e-mail: s.saruhan@ijsterk.nl

Toeters & Bellen
op Dag van de Buurt
Op zaterdag 22 september – Burendag – vierde Jordaan en Gouden Reael op het
Hendrik Jonkerplein zijn jaarlijkse Dag van de Buurt. De dag stond in het teken van
het buurtvrijwilligerswerk. Het Amsterdamse straatorkest Toeters & Bellen startte
met een aanstekelijke optocht over het Bickerseiland.
De dag werd officieel geopend door wijkraadsvoorzitter Wally Soesman. ‘U en ik wisten het allang maar het is ook wetenschappelijk aangetoond: vrijwilligers leven langer,
gezonder en gelukkiger. Bovendien zijn zij
het die de buurt leefbaar maken en houden.
De Dag van de Buurt laat het allemaal horen,
zien en voelen.’
Het Hendrik Jonkerplein was voor de gelegenheid omgetoverd tot markt. In de kraampjes
toonden buurtorganisaties die met vrijwilligers werken, wat ze allemaal in de buurt doen.
UVV - Vriendschappelijk Huisbezoek, Centram-vrijwilligerswerk, Burenhulp, Buurtbemiddeling Beterburen, Opvanghuis De Tweede Mijl, Osira-woonzorgcentra Groenhof en
Rietvinck, Verpleeghuis Amsta De Poort, het
Stoelen-project, Pianolamuseum, Buurtgroep
Ouderen Ontmoetingsruimte Jordaan-Zuid,
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan,

FOTO’S EIBERT DRAISMA

(boven) Jan Marselis werd begeleid door
de accordeonisten van Puur Mokum.

gezinsondersteuning Home-Start, Noorderkerk, Wijksteunpunt Wonen, Huurdersvereniging Centrum, telefonische hulpdienst
Sensoor en diverse buurtgroepen.
Buurt in Beeld
Ook vond de lancering plaats van Buurt in
Beeld, een bijzonder project waarin de complete sociale infrastructuur van de Jordaan en
de Gouden Reael digitaal op de kaart is gezet.
Verder waren er kinderactiviteiten en optredens van buurtzangkoor Puur Mokum en Pim
Toscani’s Dixieland All Stars. Aan de andere
kant van het spoor ging de Burendag in de
Nieuwe Houttuinen nog lang door.
De foto’s en ‘Buurt in Beeld’ vindt u op de
website van het wijkcentrum:
www.jordaangoudenreael.nl
Eibert Draisma

Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael
verzorgt wekelijks dagbesteding en
themabijeenkomsten voor bewoners van
het Westerdokseiland. Wij beginnen met
verse soep!
Daarna starten de activiteiten zoals thuisadministratie door Centram, informatie en bewegingsactiviteiten door PuntP, creativiteit
en knutselen, kijken naar een film, bingo met
leuke prijzen, kaarten, spelletjes, een themabijeenkomst naar wens enz. Ook kunt u bij ons
allerlei onderwerpen met elkaar bespreken in
een gezellige sfeer, onder het genot van een
kopje koffie of thee. Kom gerust langs en
maak uw dag zinvol. Uw inzet en uw mening
zijn heel belangrijk voor ons, wij staan open
voor eventuele ideeën of suggesties.
Elke maandag wordt vanaf 12.30 uur verse
soep geserveerd in Westerkaap, Westerdok
808 (ruimte van de CoffeeCompany).
De activiteiten zijn van 13.30 tot 15.00 uur.
Kosten: 1 euro voor de soep en 1 euro voor
de activiteiten.
Met vragen kunt u terecht bij Sevim Saruhan,
tel. 7192371, e-mail: s.saruhan@ijsterk.nl
of Helene Bakboord, 06-34939419,
e-mail: helenetom@hotmail.com

Open Dag
Westerdokseiland
Op 26 november is het Open Dag op
Westerdokseiland, een bewonersinitiatief
met ondersteuning van het Huis van de
Buurt Jordaan & Gouden Reaal. Er is een
informatiestand, de presentatiestand
Maaltijden aan huis en de workshops
Meer Bewegen Voor Ouderen, Yoga
55+, Thuisadministratie, Henna Tattoo en
Gezondheidscheck.
U kunt u zich eventueel opgeven voor
een van de bewegingsactiviteiten die we
gaan starten.
Kom gerust langs, u krijgt een lekker
bakje soep! U bent van harte welkom van
12.00 tot 16.00 uur, Westerdok 808.
Voor meer vragen: Sevim Saruhan,
Huis van de Buurt, tel. 7192371
of Helene Bakboord, actief burger,
06-34939419
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agenda
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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
Jazzcafé ’t Geveltje, Bloemgracht 170,
iedere dinsdag 22.00-01.00 u: Jamsessie
Noorderkerk, Noordermarkt, tel. 6204415
Tijdens het seizoen alle concerten op zaterdagmiddag,
14.00-15.00 uur
3 nov. Abellimenti Bohémiens, werken van Berio,
Castello en Biber
10 nov. Amsterdam Wind Quintet, hommage aan Debussy
17 nov. Haags Vocaal Ensemble
24 nov. Navarra String Quartet met Bram van Sambeek,
fagot, werken van Devienne en Dupuy
1 dec. Henschel Kwartet met Cora Burggraaf, sopraan,
werken van Respighi en Beethoven
8 dec. Mattijs van Woerd, bariton,
en Shuan Chai, piano:, Schubert: Winterreise
15 dec. Maarten Koningsberger, bariton,
en Fred Jacobs, luit, werken van Purcell
22 dec. Vocaal Kwintet Wishful Singing,
It’s beginning to look a lot like Christmas
Pianola Museum, Westerstraat 106, tel. 6279624
Za 3 nov. 19.00-2.00 u: Museumnacht
Vrij 9 nov. 20.30 u: Tajes & Warman, tangoconcert
Za 10 nov. 20.15 u: Frederic Voorn, piano.
‘Impressionisme’ II
Zo 11 nov. 13.00 u: Kinderconcert
Vrij 16 nov. 20.30 u: Barrelhous Blues en Boogie Woogie
Za 17 nov. 20.15 u: Claudine Carmen Roma, piano
Za 24 nov. 20.30 u: Juan Tajes, tango, m.m.v. Nizar Rohana
Zo 25 nov. 12.00 u: Koffieconcert
Zo 25 nov. 16.00 u: Opera Utrecht
Vrij 30 nov. 20.15 u: Film en Pianola
Za 1 dec. 20.15 u: Onspeelbare muziek, pianola
Zo 2 dec. 13.00 u: Kinderconcert
Vrij 7 dec. 20.30 u: Tajes & Warman, tangoconcert
Za 8 dec. 20.15 u: Maria Prokofieva & Jeroen van der Wel
Zo 23 dec. 17.00 u: Giani Lincan, cimbaal,
Florin Lincan, piano
Di 25 dec. 12.00 u: Kerst-Koffieconcert
Do 27 dec. 15.00 u: Film en Pianola, kerstmatinee
Zo 30 dec. 12.00 u: Koffieconcert
Westerkerk, Westermarkt
Zo 4 nov. 15.30 u: Capella Westerkerk m.m.v. Marian
Jaspers Fayer, fluit, en Harmen Trip, orgel (toegang gratis)
Wo 21 nov. 20.00 u: lezing ‘Kerstliederen zingen met
kinderen’, Marjan Jaspers Fayer en Jos van der Kooy
(toegang gratis)
Zo 25 nov. 19.30 u: Cantatedienst met werken van Bach
en Telemann (toegang gratis)
THEATER
Jeugdtheater de Krakeling,
Nieuwe Passeerdersstraat 1, tel. 6245123
Elke dinsdag 19.30-21 u:
‘Vrij Trainen’ (zonder begel.), toegang gratis.
Het Perron, Egelantiersstraat 130, tel. 3307035,
aanvang ’s middags 14.00 u, ’s avonds 21.00 u.
Do 1 nov. Anne Jan Toonstra, muzikaal cabaret
Vrij 2 nov. Marjolein Meijers, muziek / theater
Wo 7 nov. Jennifer Evenhuis, cabaret
Do 8 nov. Ronald Snijders, One Man Show
Vrij 9 nov. Alice Rientjes, eigen liedjes
Zo 11 nov. Ad Visser, eigen liedjes, matinee
Wo 14 nov. Jeroen Kramer, eigen liedjes
Vrij 16 nov. Janneke de Bijl, Anneriek Bekhuis
en Sebaz, X3 Kleinkunst
Wo 21 nov. Thaisa Olivia, jazz
Do 22 nov. Fritz van Alkemade, magisch-komische
one man show
Za 24 nov. Vitalsky, de echte Antwerpse
Nachtburgemeester, vertelling
Zo 25, ma 26 nov. Sven Ratzke, glamourcabaret
Do 29, vrij 30 nov. JP den Tex - eigen liedjes
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, tel. 6257500
Vrij 2, za 3 nov. 20.00 u: Barts Vertelcarrousel
Zo 4 nov. 16.00 u: Anne Soldaat & Maartje Wortel
Ma 5 nov. 20.30 u: Lenya & The Benelux, alternatieve pop
Di 6 nov. 20.30 u: Felix Strategier c.s.,
‘Klaarlichte Nacht’, naar poëzie van Herman de Coninck
Vrij 9, za 10, vrij 16 nov. 20.30 u: Meneer van Puffelen,
‘Pandora’, vnl. liedjes
Zo 11 nov. 16.00 u: Diederik van Vleuten,
‘Buiten Schot’, (uitverkocht)
Ma 12 nov. 20.30 u: Dominic J. Marshall Trio
met Reinier Baas & Harmen Fraanje Duo
Zo 18 nov. 16.00 u: Dorine van der Klei en Felix Strategier,
1918-1940 in Nederland en Duitsland
Ma 19 nov. 20.30 u: Quartet Quinétique in dialoog
met poëzie van Krijn Peter Hesselink, Ellen Deckwitz en
Daan Doesborgh
Zo 25 nov. 16.00 u: Joop Visser en Jessica van Noord
(uitverkocht)
Ma 26 nov. 20.30 u: Apenbrood & Marie Meeusen
Zo 2 dec. 16.00 u: Theo Nijland, muziekprogramma
Ma 3 dec. 20.30 u: ‘Trekhaak gezocht’ & ‘Cancel Your
Weekend’, postpunk met pep

NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV

Di 4, vrij 7, za 8 dec. 20.30 u: zo 9 dec.
16.00 u: Felix Strategier, zie 6 nov.
Ma 10 dec. 20.30 u: Lily Kiara & The Wheel, ‘Palace’
Zo 16 dec. 16.00 u: Yuri Honing Kwartet, ‘True’
Ma 17 dec. 20.30 u: Mevrouw Tamara & Robin Block,
eigen liedjes
Zo 23 dec. 16.00 u: Ramon Valle Kwartet, ‘Flashes from
Holland’, Cubaanse muziek
Zo 30 dec. 16.00 u: Maarten van Roozendaal (uitverkocht)
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207953
Vrij 2, za 3 nov. 20.00 u: SoyBomb, ‘De Conformisten’,
theater
Vrij 9 nov. 20.00 u, za 10 nov. 16.00 u en 20.00 u: Sarah
Ringoet m.m.v. Nienke Eijsink, ‘Coming In’
Ma 12 nov. 20.00 u: Popquiz
Do 15, vrij 16 nov. 20.00 u: Aluin, ‘Ken je Klassiekers’
Za 17 nov. 19.30 u: AJTS Showroom, theater
Zo 18 nov. 12.00 u: Literair Werk, ‘De Ontmoeting’
Vrij 23 nov, za 24 nov. 20.00 u: Ish, ‘Fight Flow’,
danstheater
Za 1 dec, zo 2 dec. 20.00 u: Anne Maike Mertens, ‘Chaos’
Za 8 dec. 20.30 u: Jong talent, ‘Miauw!’
Ma 10 dec. 20.00 u: Popquiz
Za 15 dec. 21.00 u: De laatste ‘Superwoof’
MUSEA e.d.
Amsterdams Grafisch Atelier, Laurierstraat 109
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 De
Rietvinck, Vinkenstraat 185. Dagelijks 10.00-17.00 u, gratis
toegang, inf. www.jordaanmuseum.nl
of 020-6244695
Jordaanweb, virtuele stadswandelingen, met onderweg
alle bezienswaardigheden, www.jordaanweb.nl
KunstKerk, Kunstexposities en -projecten, Prinseneiland
89, Amsterdam
Pianola Museum: zie muziek
Theo Thijssen Museum, 1e Leliedwarsstraat 16,
do t/m zo 12.00-17.00 u.
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59,
di t/m zo 11-17 u.
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
t/m oktober di t/m zo, 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.
Galerie Paul Andriesse, Westerstraat 187
Appels Gallery, Brouwersgracht 151
Galerie Bart, Bloemgracht 2
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstr 1,
tot 3 nov: Jacqueline de Jong, Mourning into Morning,
schilderijen en publicaties
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, tot 6 nov: Jochen
Pankrath, schilderijen
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207a
Eduard Planting, 1e Bloemdwarsstraat 2 links,
tot 22 dec: Jan Stel, ‘Abandoned & Forgotten’, fotografie
Van Gelder, Planciusstraat 9B,
tot 21 nov: Matthew Lutz-Kinoy
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189
Gist, Bloemgracht 82
Go Gallery, Prinsengracht 64
Ten Haaf Projects, Laurierstraat 248
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29,
za/zo Amsterdamse stadsgezichten
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12
Van Krimpen, Hazenstraat 20
Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,
tot 24 nov: Anders Petersen, ‘Mental Hospital’
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71, tot eind
december, Berber Oostenbrug, ‘Kimono-art’,
fotowerken in Japanse stijl
Onrust, Planciusstraat 7
Atelier Oosterbosch, Vinkenstraat 154 hs,
t/m 30 nov: Lotte Teussink, figuratief werk
My Own Choice, Bloemgracht 136,
kunst en kunstnijverheid uit Zuid-Afrika
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34
Ronmandos, Prinsengracht 282, tot 24 nov:
Daniel Ashram, sculpturen en gouaches
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80, 3 nov. – 22
dec: Marc Ruygrok, ‘Staat gedrukt, was getekend’, originele
olieverfstift- en potloodtekeningen
Diana Stigter, Elandsstraat 90
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57
Torch, Lauriergracht 94
Ververs Modern Art Gallery, Hazenstraat 54
Fons Welters, Bloemstraat 140
Witteveen V.A.C., Konijnenstraat 16a, tot 14 nov: Diana
Blok, film, video, fotografie
Witzenhausen Gallery, Elandsstraat 145, tot 17 nov:
Duarte Vitória, solo
WM Gallery, Elandsgracht 3
Martin van Zomeren, Prinsengracht 276 hs
LEZINGEN
Werkgroep Kunst & Cultuur presenteert:
Claverhuis, Elandsgracht 70
Zo 18 nov, 15.00 u: ‘De Jordaan: een greep uit de historie
in 16 thema’s’, lezing door drs. Minne Dijkstra, toegang
gratis
Zo 16 dec, 15.00 u: ‘Een Klooster en een Lusthof’,
lezing over het Kartuizerklooster door prof. dr.
Jerzy Gawronski, toegang gratis
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Buurtspreekuren
Receptie Huis van de Buurt
Elandsgracht 70,
tel 6248353
Open ma t/m vrij
9-22 uur

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

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

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),
Janneke Doreleijers (CentraM), tel. 5573300,
j.doreleijers@centram.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 van 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 13.30-15.00 uur,
06-52414751, 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 in Huis van de Buurt,
Elandsgracht 70
ma en wo 13-16 uur, vrij 9-12 uur, tel. 6248353.
Spreekuur op afspraak, Straat & Dijk,
Haarlemmerstraat 132 do 9-12 uur, tel. 5573300.

Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 19 november
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.
Wilt u SPAANS LEREN? Privé-les of in kleine groep, door ervaren docent. Pauline Roffel tel. 020-8854120 / 0628046501
redoble@online.nl
Pieter, een buurt bekendheid, is op zoek naar leuke betaalde
klusjes, zoals oppas op uw huisdier tijdens de vakanties etc,
schoonmaken, chauffeurswerk (met of zonder auto), uw
thuisadministratie op orde brengen en houden, een uitje,
bijvoorbeeld naar de film of concert of bezoek aan een
museum en alle andere klusjes die u voor mij heeft. Ik doe
dit voor billijke prijzen / tarieven. Telefoon 06-24683866

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 tel. 7192371
Kopij/advertenties
Deadline: 19 november 2012
(Brieven max. 300 woorden)
Redactieadres
Buurtkrant Jordaan&GoudenReael
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
tel. 7192371, 06-34188841
krant@jordaangoudenreael.nl
www.amsterdamwebkrant.nl
Redactie Jordaan&GoudenReael
Anneke van de Meene
Ellie Pronk, Jan Berns
Raymond Baan (eindredactie)
Productie Astrid Brand
Medewerkers
Eibert Draisma, Hans Sizoo, Drs P
Martin Pluimers, Justus Beth
Rob Malasch
Vormgeving
Jan Nanne
Druk
Dijkman Offset, Diemen
De volgende Jordaan&GoudenReael
verschijnt 11 december 2012

