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Wie groene vingers heeft, denkt vooruit
Voortaan wordt er nog maar één ‘geveltuinenronde’
per jaar gehouden. Stuur dus op tijd uw aanvraag in!
Voorwaarden, aanvraagformulier en ruimte voor
een situatieschets, u vindt het allemaal op 5

Ben jij een kunstenaar van 8-12 jaar?
Dan is dit je kans om door te breken: het beste
ontwerp voor een muurschildering in de Nieuwe
Leliestraat wordt uitgevoerd op een formaat van
4 x 10 meter, én er zijn mooie prijzen te winnen! 7

+++

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting
van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950)

24 september: met alle buurtvrijwilligers het water op

Alle hens aan dek
op de Kapitein Kok!
Alle hens aan dek! Samen met Welzijn Binnenstad en Blankenberg Stichting
organiseert Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael op zondag 24 september een
gezellige vaartocht voor alle buurtvrijwilligers in de Jordaan en Gouden Reael.
Uit waardering voor het vele werk dat de vrijwilligers in de buurt verzetten.
Na de oproep in de vorige wijkkrant hebben zich al 150 buurtvrijwilligers aangemeld.
We hebben een bijzonder schip gevonden waarop we allemaal kunnen meevaren.
Sterker nog: de radersalonboot Kapitein Kok biedt plaats aan 300 gasten.
Buurtvrijwilligers die alsnog mee willen, kunnen zich nog tot uiterlijk
15 september aanmelden.
De Kapitein Kok vertrekt op zondag 24 september om 11 uur van steiger 16 bij het
Havengebouw aan het IJ en brengt ons daar
om 16 uur ook weer terug. Tijdens de vaartocht over het IJ zien we de geweldige veranderingen van de stad vanaf het water terwijl
ons koffie met gebak en een kapiteins-lunchbuffet worden aangeboden. Ook is er volop
gelegenheid elkaar in een gemoedelijke sfeer
te ontmoeten en kennis te maken met allerlei
buurtvrijwilligers, hun organisaties en hun
werk. Tenslotte wordt de vaartocht opgeluisterd door enkele bijzondere optredens van het
buurtzangkoor ‘Puur Mokum’.
Legendarische radersalonboot
De Kapitein Kok is een legendarische radersalonboot. Na de grote zeilvaart kwamen zo
rond 1817 de eerste raderstoomboten in
Nederland. De mensen vergaapten zich: hoe
kon een schip tegen de stroom in varen zonder
zeilen? In de loop der jaren breidde de

Wijkcentrum
zoekt nieuwe
bestuursleden
Wegens vertrek van enkele bestuursleden
zoekt Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
nieuwe leden voor het bestuur. Het bestuur
van het wijkcentrum bestaat uit vrijwilligers.
Op dit moment telt het bestuur 5 leden,
onder wie een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Het bestuur bepaalt in samenspraak met de
medewerkers en de wijkraad het beleid van
het wijkcentrum, onderhoudt de externe contacten (o.a. met stadsdeel Amsterdam-Centrum
en met andere welzijnsinstellingen, maar ook
met buurt- en belangengroepen op velerlei
terrein) en is verantwoordelijk voor financiën
en personeel (8 betaalde medewerkers, onder
wie één leidinggevende).
Wij zijn op zoek naar mensen die affiniteit en
waar mogelijk ervaring hebben met non-profit
organisaties en die geïnteresseerd zijn in de
portefeuille personeel en organisatie of interne en externe communicatie, dan wel in de
onderwerpen bewonersparticipatie en sociale
cohesie, wonen en ruimtelijke ordening en/of
kunst en cultuur in de wijk.
Het bestuur vergadert eens in de 4 weken.
Afhankelijk van de verdere taakverdeling
neemt het bestuurswerk zo’n 2 tot 4 uur per
week in beslag.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van het bestuur,
Tryntsje Bakkum, tel. 020-6273392

Nederlandse raderbotenvloot zich uit tot honderden schepen. Maar ze zijn allemaal gesloopt. Op één na: de Kapitein Kok. Deze werd
in 1911 als ‘Reederij Op de Lek No. 6’ gebouwd
in Kinderdijk en onderhield met andere schepen tot 1948 een geregelde bootdienst op de
Lek tussen Schoonhoven, Lekkerkerk en
Rotterdam. Hij kon maar liefst 1200 passagiers
vervoeren, alsmede koeien, varkens, huiden,
kaas, bonen, meel en nog veel meer. Voor 12
eurocent kon je al naar Rotterdam. Precies zoveel kostte ook het vervoer van een mud aardappelen, maar voor een koe moest 50 eurocent
betaald worden. Het schip, fraai gerestaureerd
in jaren ’20 stijl met edele houtsoorten, rijk
koper en rood pluche, is genoemd naar Teunis
Kok, die in 1910 als dekjongen aan boord kwam
en later opklom tot kapitein. Op 91-jarige leeftijd kwam hij kijken naar de restauratie van
‘zijn’ schip. Een ontroerend, laatste weerzien,
want enkele weken later overleed hij, zodat hij
helaas de eerste vaart van het gerestaureerde
schip niet meer heeft mogen meemaken.
Wie varen mee?
Tot nu toe hebben zich voor de vaartocht 150
buurtvrijwilligers aangemeld. Zij zijn actief in
burenhulp, buurtbemiddeling, buurthuiswerk,
buurt- en belangengroepen, bewonerscommissies, zelfbeheergroepen, werkgroepen op
het gebied van groen & milieu, kunst & cultuur, buurthistorie, verenigingen, besturen,
wijkraad, woonspreekuur, wijkkrantredactie
enzovoort.
Buurtvrijwilligers die zich nog niet hebben
aangemeld, kunnen dat nog doen tot uiterlijk
15 september. Bij te veel aanmeldingen geldt:
wie het eerst komt en vol is vol!
Gebruik voor uw aanmelding de bon op
pagina 5 van deze krant.
Eibert Draisma, tel. 623 72 72
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

10 september van 11.00 tot 14.00 uur

Straatontbijt in
de Planciusstraat
De aanleiding voor dit buurtontbijt op zondagochtend is dat we de nieuwe en/of teruggekeerde bewoners van het gerenoveerde
rijksmonument in de Planciusstraat welkom
willen heten. Tevens is het een mooie gelegenheid om de onderlinge band binnen de buurt
te versterken dan wel te kijken hoe we de
buurt groener kunnen maken. Het ontbijt zal
plaatsvinden rond Karel’s café. Er is een speciaal kinderprogramma inclusief het optreden
van een kinderkoor. Er komen informatiestands en we besteden aandacht aan de geschiedenis van het gerenoveerde pand.
Heeft u als bewoner, kunstenaar of
ondernemer nog aanvullende ideeën voor
dit ontbijt, meld u dan bij
dvdh@jordaangoudenreael.nl

Bolle Jan, met op de achtergrond Mien, op het grachtenconcert ‘Mokum in Meppel’, augustus jl.

2de Elandsgrachtfestival 9 en 10 september
Niet zonder trots presenteert Eetcafé De Jordaan op zaterdag 10 en zondag 11 september
het 2de Elandsgrachtfestival, in samenwerking met winkeliersvereniging Op en rond
de Elandsgracht. Vanaf 15.00 uur houdt Café De Jordaan een muzikale talentenjacht
met leuke prijzen, gevolgd door een programma met Amsterdamse artiesten dat
doorgaat tot 23.30 uur.
Op zondag 10 september om 12.00 uur heeft de winkeliersvereniging een puzzeltocht
uitgezet, onder het motto Ken uw buurt! Buurtcentrum Claverhuis organiseert
Oud-Hollandse spelletjes. Voor de allerjongsten is er een optreden van Clown Berry.
Van 14.00 tot 17.00 uur een show van het Jordaancabaret, met Bolle Jan en Mien, en
nog vele andere artiesten. De winkeliersvereniging biedt u een gebakje en een hapje
aan. Ook Café De Jordaan laat zich niet onbetuigd en schenkt een gratis pikketanissie.
Dan volgt de grote Finale-avond met bekende, minder bekende en aanstormende
Nederlandse talenten. Het feest gaat door tot 23.00 uur.

Jordaanfestival Westermarkt 16 en 17 september
Op zaterdag 16 september van 13.00 tot 24.00 uur en zondag 17 september van 13.00
tot 23.00 uur wordt op de Westermarkt het traditionele Jordaanfestival 2006 gehouden,
met live-optredens van diverse Nederlandse artiesten.

Wie waren Poppensnor en Sterrekijker?
In het jaar 2008 zal het politiegebouw aan de
Marnixstraat, ter hoogte van de Bloemgracht,
120 jaar in dienst zijn van de Amsterdamse
politie. In het kader hiervan wil ik trachten
een boekje te schrijver over dit roemruchte
politiegebouw.

Buiten het beschrijven van de diverse politiediensten die in dit gebouw gehuisvest zijn geweest, zoals de vreemdelingendienst, rechercheafdelingen, archieven en natuurlijk de uniformdiensten, wil ik ook graag de verhalen
van bewoners en politiemensen in het boekje
vermelden.
Persoonlijke ervaringen met Raampoort zijn
namelijk niet in archieven te vinden. Hierom
wil ik graag een beroep doen op degenen die
leuke, nare, verdrietige, opvallende en mooie
verhalen weten te vertellen (uit eigen ervaring
of van groot- of overgrootouders) die in relatie
staan tot het bureau Raampoort.
Kan iemand bijvoorbeeld vertellen wie de
wijkagenten Poppensnor en Sterrekijker
waren, wat waren hun echte namen en in
welke periode liepen zij door de Jordaan?
Heeft u nog fotomateriaal of krantenknipsels
van Raampoort, de politiemensen of van politieacties? Kunt u me helpen?
Graag ben ik bereid u te interviewen,
maar u kunt ook uw verhaal mailen naar
jack.druppers@amsterdam.politie.nl .
Ik ben te bereiken op 06-53457952.
Alvast heel erg bedankt.
Jack Druppers
Buurtregisseur Raampoort

FOTO ASTRID BRAND

september oktober 2006

Wil Codrington in gesprek met collega Anne Lize van der Stoel, café Rooie Nelis, februari 2006

Stadsdeelbestuurder Wil Codrington

‘We moeten doen waar
we goed in zijn…’
Als zij opkijkt van haar werk aan het bureau
in de grote, lichte kamer in het stadhuis ziet
Wil Codrington het Waterlooplein. ‘Ik houd
van dit uitzicht op de straat,’ zegt ze.
Op 13 april 2006 werd zij geïnstalleerd als lid
van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel
Centrum, met de portefeuille financiën,
onderwijs, zorg, welzijn, diversiteit, sport,
cultuur, creatieve economie, coördinatie
Leidseplein en coördinatie milieu. Een zware
portefeuille.
Op de website van GroenLinks lezen wij dat u
als lid van het DB vorm wilt geven aan een
nieuwe bestuursstijl. Hoe gaat de nieuwe stijl
er uitzien?
Ik had de indruk dat er negatief imago over
het stadsdeel centrum bestond en de pers
deed daar vaak ook nog een schepje bovenop.
Ik wil geen confrontatie, maar overleg. Open
staan voor de wensen van de burgers. Uitnodigend zijn, vriendelijk, correct, maar wel
beslissend.
GroenLinks beoogt ook een ander beleid.
In welk opzicht wordt dit beleid anders dan
het voorgaande?
Beleid bepaal je samen. Het DB legt beleidsplannen voor aan de leden van de deelraad. In
gezamenlijk overleg moet tot beslissingen
worden gekomen. Uiteindelijk neemt het DB
veel beslissingen voor de inwoners. Wij willen
hun niet zonder meer iets opleggen.
Weliswaar is het onmogelijk dat iedereen het
altijd met onze besluiten eens zal zijn, maar als
je goed uitlegt wat je redenen zijn voor een
besluit, dan heb je meer kans op begrip. Beleid
moet een draagvlak hebben bij de inwoners.
Door de korte lijnen kan het bestuur van de
deelraad heel dicht bij de bevolking staan. We
moeten ervoor oppassen de discussie van de
Gemeenteraad of die van de Tweede Kamer
over te doen.
GroenLinks wil een betere beeldvorming over
de binnenstad. Hoe denkt u dat te bereiken?
Ik ben net terug uit New York en heb ook daar
weer gemerkt, hoe hardnekkig de beeldvor-

ming over Amsterdam is: Amsterdam betekent
drugs, seks en abortus. Van een slechte naam
kom je heel moeilijk af. Ik heb jaren in Zuidoost gewoond. Het was er heerlijk wonen,
maar het beeld van Zuidoost blijft onveranderd slecht. Negatieve beeldvorming is zeker
niet in korte tijd te veranderen. Ik wil een bijdrage leveren aan een positievere beeldvorming door wat ik al eerder vertelde over mijn
stijl van besturen, te weten niet provocerend/confronterend, maar een meer open
bestuursstijl waar ruimte is voor overleg met
en niet over bewoners en organisaties
Er is een programakkoord bereikt in maart
toen het nieuwe DB aantrad. Denkt u dat er
reële mogelijkheden zijn om een wezenlijk
andere koers in te slaan?
Ik heb goede hoop dat wij de door ons uitgezette koers kunnen gaan volgen. We maken
duidelijke afspraken over de uitvoering, de
raadsleden kunnen ons controleren en ter verantwoording roepen. Het politieke krachtenveld is groot, ook overeenstemming tussen gemeente en deelraad is nodig voor een andere
koers. Er is dus ook veel overleg nodig met
burgemeester en wethouders.
Bij de verdeling van de portefeuilles kreeg u
‘creatieve economie’ en Anne Lize van der
Stoel ‘economie en toerisme’ wat betekent
dat in de praktijk?
Het betekent dat ik mij bezighoud met de positie van jonge mensen met creatieve beroepen. Ik zoek mogelijkheden voor hen om zich
te vestigen in de binnenstad, uiteraard samen
met Els Iping die over huisvesting gaat. Ik probeer hen te stimuleren hier te gaan werken.
Kunst en cultuur zijn van belang voor
Amsterdam. Zoals Amsterdam zich bijvoorbeeld gaat profileren als modestad, dat vind ik
heel goed. ‘Economie en toerisme’ is een ander
onderdeel van het economische beleid, waarbij eveneens werkgelegenheid scheppen een
belangrijk aspect is. Er is veel overleg en afstemming met mijn collega-bestuurders Anne
Lize van der Stoel en Els Iping om tot een evenwichtig economisch beleid te komen.

GUNTERS & MEUSER bv
Al meer dan 175 jaar

U heeft een bijzonder brede portefeuille.
Je zou kunnen zeggen dat welvaart en welzijn
beide aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Hoe
ziet u de verdeling van het gewicht tussen
deze beleidsterreinen?
Je kunt welvaart en welzijn niet los van elkaar
beschouwen, ze zijn afhankelijk van elkaar.
Het welzijn van de inwoners moet worden bewaakt, er moeten goede voorzieningen zijn
voor alle groeperingen.
Maar goede voorzieningen kosten geld en
geld is afhankelijk van de welvaart van de stad.
Economisch beleid betekent het maken van
keuzes. Als Van der Stoel bijvoorbeeld de
openbare ruimte rond de Rozengracht of de
Haarlemmerdijk wil renoveren, is het van belang ook de voorzieningen in de buurt te bekijken. Het is zaak een evenwicht te vinden
tussen beide belangen.
De huishouding van Amsterdam Centrum
hangt geheel af van de financiën. U moest
tussen april en juli veel dossiers bestuderen
met betrekking tot de financiën.
Kon u overzicht krijgen van de totale
financiële huishouding?
Ik ben een nieuwkomer, het was dus hard werken. Maar het is gelukt om op 13 juli de voorstellen voor de begroting van 2007 te presenteren. In september verschijnt de conceptbegroting, alleen bestemd voor de deelraad. Het
is een dik boek. We hebben niet bezuinigd,
wel de verdeling over de verschillende uitgavenposten nauwkeurig vastgesteld. Ik maak de
keuzes en leg ze voor aan de deelraad. De bespreking volgt in november. De begroting is
sluitend, er kan niets meer bij of af, maar er
kan wel worden geschoven tussen de verschillende posten. Als een van de partijen een verschuiving voorstelt, licht ik mijn standpunt toe
en ik wijs op de consequenties van een andere
verdeling. Als een partij een meerderheid
vindt voor haar voorstel, dan moet ik dat accepteren, zo werkt de democratie. Er kunnen
dus nog veranderingen komen. Op 30 november wordt de begroting voor 2007 definitief
vastgesteld.
Wordt de deelraad geheel gesubsidieerd door
de gemeente en hoe is dan de verdeelsleutel
tussen de verschillende deelraden?
Een gebied met 80.000 inwoners of meer krijgt
subsidie uit het gemeentefonds. Het begrotingsbudget is ruim 180 miljoen euro. De verdeelsleutel wordt bepaald door de hoogte van
de uitkering uit het stadsdeelfonds, extra geld
van de centrale stad, de uitkering van het Rijk,
en de opbrengst van lokale belastingen.
Heeft de deelraad centrum daarnaast
eigen inkomsten?
Ja, uit het parkeerfonds bijvoorbeeld en de gemeentelijke belastingen. Het is heel spannend
om de verdeling van het geld samen met de
raad te maken. Elk lid van het DB moet bij de
bespreking in de raad zijn eigen onderdeel
verdedigen, maar wij blijven wel gezamenlijk
verantwoordelijk.

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
Met problemen op het gebied
van huur van woon- en
bedrijfsruimte, werk en ontslag,
uitkeringen, verblijfsvergunningen, huwelijk
en echtscheiding,
letselschade en strafrecht
kunt u bij ons terecht.
Juridisch advies uitsluitend
na telefonische afspraak

DE VAKZAAK IN IJZERWAREN,
HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN
Egelantiersgracht 2-6

Tel. 622 16 66

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam
tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl
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Wat voegt naar uw mening de deelraad toe
aan het totale economisch beleid van de
gemeente Amsterdam?
De deelraad werkt op kleinere schaal. Zij heeft
meer kennis van de omgeving en inzicht in de
problemen van een kleiner gebied. Daarmee
kan zij de gemeente steunen. Het Rijk kijkt
niet naar het centrum en de andere stadsdelen, maar ziet de gemeente als één entiteit en
roept de burgemeester of wethouder Ascher
ter verantwoording voor het gevoerde beleid.
U bent in april begonnen aan deze bestuurlijke taak in stadsdeel Centrum. Wat vindt u
van deze maatvoering, een relatief kleine stad
als Amsterdam opgedeeld in veertien
kunstmatige dorpen?
Het gaat niet alleen om het model, maar vooral om de manier waarop je het invult. We moeten ons niets verbeelden. We weten dat het
overgrote deel van de inwoners van de binnenstad geen deelraad Centrum wilde. Wij
moeten daarom geen houding aannemen van
kijk eens hoe belangrijk wij zijn. We moeten
door ons werk aantonen wat wij voor de bewoners kunnen doen. We kunnen ook niet
alles zelf. Een aantal grote gebouwen, de
Beurs van Berlage, de Melkweg, Paradiso, staat
in ons gebied, ze zijn ook ons eigendom, maar
wij zijn te klein om ze te exploiteren en zodanig te financieren dat de economische waarde
voor de stad behouden blijft. Dan moeten we
niet schromen bij de gemeente aan te kloppen, want we hebben onze grote broer echt
nodig. Niet vragen, maar uitleggen wat we
kunnen en wat we willen en wat dat waard is
voor de hele gemeente. We moeten doen
waar we goed in zijn. Ik ben acht jaar lid geweest van de gemeenteraad en ik weet op
welke punten en op welke manier de deelraad
de gemeente kan steunen. Ik ben er trots op
nu deelraadbestuurder te zijn.
Hoe bevalt het u in de binnenstad?
Ik was verplicht binnen een jaar in het stadsdeel te wonen en ik moest dus Zuidoost opgeven. Ik kreeg een paar huizen aangeboden,
een op de Haarlemmerdijk, wel duur trouwens, en een op het Singel, maar anderen gingen mij voor. Per 1 september woon ik echt helemaal in de oude stad. Ik zag in Zuidoost blauwe lucht en veel groen, ik hoorde de vogels en
ik kon zo naar Abcoude wandelen, maar mijn
toekomstige binnentuin is ongelofelijk rustig
en daar hoor ik ook de vogels. Ik ben er heel
tevreden mee.
Ada Iest

Stadsdeelnieuws
Sinds eind 2005 geeft stadsdeel AmsterdamCentrum een eigen huis-aan-huisblad uit,
dat wekelijks verschijnt. Bekendmakingen
en bewonersbrieven die voorheen in het
Amsterdams Stadsblad werden gepubliceerd,
zijn nu te vinden in het Stadsdeelnieuws.
Burgers die op de hoogte willen blijven van
wat er in hun omgeving speelt, en mogelijk
gaat veranderen, zijn dus aangewezen op een
goede bezorging van het blad. Natuurlijk kunt
u op het internet terecht: www.centrum.
amsterdam.nl (digitale leeskamer/stadsdeelnieuws).
Als u het Stadsdeelnieuws niet in de bus krijgt,
kunt u de distributeur DistrQ bellen, tel.
4802888, op werkdagen van 9.00 tot 19.00 uur,
en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Buiten die
tijden, kunt u natuurlijk ook inspreken.
Mocht dat geen resultaat opleveren, laat het
ons dan weten, dan nemen wij contact op met
het stadsdeel: krant@jordaangoudenreael.nl

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur • hijstouw & blok
• onderdelen • sloten • accessoires
klaar-in-één-dag-reparatie-service
officieel dealer van AZOR BIKE fietsen

HET IS ZOMER:

Banden, remmen, verlichting.
Wij zorgen ervoor dat ze
in orde zijn!
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Muziek vanuit de Notedop

Dansen op het water...
Op een muziekstuk van Puccini draait de kleine, beschilderde boot pirouetten. De klanken
van het ingebouwde miniatuur-kerkorgel en
de trompet van Sijpkens dragen ver over het
water. Vaak zijn het spontane ingevingen die
Sijpkens naar Amsterdam brengen, maar deze
zomer staan een aantal kleine concerten met
Boudewijn Zwart, beiaardier van de Westerkerk, gepland. Sijpkens: ‘Elke dinsdag van
kwart voor één tot één uur is de Prinsengracht
ons gezamenlijk decor waar we ons repertoire
laten horen. Het belooft een concert van hoog
niveau, vol diepgang te worden’, lacht hij. ‘De
toren op de wal en ik dans aan zijn voeten.’
Waterballet
De kleine zelfstandig ondernemer woonde
vroeger in een woonboot op de Prinsengracht.
Hier bouwde hij eigenhandig de ‘Notedop’.
‘Om mooie vrouwen mee te versieren’, zegt hij.
‘Toen ik eenmaal de juiste vrouw had gevonden, wilde ik met mijn muziekboot passagiers
van rondvaartboten vermaken. Maar dat zijn
vluchtige toehoorders. Ik ontdekte dat ik van
brug naar brug veel meer publiek bereikte.

Open brief aan
Ondernemersvereniging Elandsgracht

Geen referendum
opengraven
Elandsgracht
Het referenduminitiatief van het Comité
Burgerinitiatief ElandsGRACHT is door de
deelraad van het stadsdeel AmsterdamCentrum ontvankelijk verklaard en op basis
daarvan hebben wij een verzoek ingediend
voor een referendum. De afgelopen maanden
is echter gebleken dat we niet genoeg vrijwilligers hebben om de benodigde 4.000 handtekeningen op te halen. Dat ligt niet aan het
voorstel zelf, dat nog steeds op de steun van
de meeste bewoners kan rekenen, maar aan
de sfeer van intimidatie en geweld die door
de tegenstanders op en na de inspraakavond
in de Rode Hoed is opgeroepen. Onze mensen
zijn bedreigd en één medestander is zelfs
fysiek bedreigd. Daar komt nog bij dat de
deelraad heeft gemeend publiekelijk uit te
spreken dat een voor ons gunstige
referendumuitslag mogelijk niet zal worden
uitgevoerd. Actieve burgerparticipatie is daardoor op een dood spoor gezet. Onder die
demotiverende omstandigheden blijkt het op
dit moment niet mogelijk voldoende vrijwilligers te vinden voor het ophalen van duizenden handtekeningen. Een en ander heeft ons
doen besluiten op dit moment de handdoek
in de ring te gooien, in het vertrouwen dat
over een aantal jaar het opengraven van de
Elandsgracht weer op de politieke agenda
terugkeert, waarschijnlijk tegen die tijd uit
bittere noodzaak vanwege de wateroverlast
ten gevolge van de klimaatsverandering.
Als we op dit moment de balans opmaken,
dan moeten wij constateren dat van de breed
gedragen wens om in de Amsterdamse binnenstad cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belangrijk water terug te brengen bitter
weinig is terecht gekomen. Dat ligt gedeeltelijk aan de blunder van de deelraad zelf om
het onderwerp te beperken tot een keuze
tussen de Elandsgracht en de Westerstraat,
terwijl er 70 mogelijke locaties in de
Amsterdamse binnenstad zijn. Ook het voortijdig afbreken van het inspraakproces door
diverse politieke partijen heeft hieraan bijgedragen. Toch is er de afgelopen tijd wel wat
bereikt. Dat is in de eerste plaats de toegenomen bewustwording onder de bevolking voor
het opengraven van gedempte grachten,
hetgeen bijvoorbeeld is gebleken op de
Vijzelgracht waar bewoners en ondernemers
hebben aangedrongen op het terugbrengen
van de Vijzelgracht. Het zal daarom nog maar
een kwestie van tijd zijn voordat het volgende
voorstel naar boven komt drijven.
Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT

De vloeiende beweging van het water accentueert mijn muziek en onder de bruggen vind
ik de mooiste akoestiek. Mijn boot lijkt spontaan een waterballet te dansen.’
Waar Sijpkens optreedt ontstaat magie, vindt
hij. Hij noemt zichzelf dan ook geen muzikant
maar een performer die een happening creëert.
Betrokkenheid en delen zijn woorden die vaak
vallen. Het is niet Sijpkens missie maar het
maakt zijn broodwinning lonend. ‘Ik vraag altijd wat het publiek graag hoort. Een tango,
Bach of hun eigen stadsliederen. Het mooiste
is als mensen spontaan een walsje maken
en ontroerd raken. Dan ontmoeten ze elkaar
werkelijk. Als het decor en de natuur meewerken, ontstaan de mooiste momenten. Ik
ben er ook altijd erg van gecharmeerd als dieren meedoen. Een merel of zwaluw die boven
ons zweeft. Je hoort ze soms boven alles
uit meezingen.’
Exportproduct
De waterperformer is naar eigen zeggen een
echte avonturier. ‘Met de ‘Notedop’ heb ik
door verre landen gereisd, door Zuid-Korea bijvoorbeeld. Samen met 100.000 tulpen en mijn
boot in een vliegtuig ernaartoe, want ze zien
ook mij als een typisch Nederlands exportproduct. Ik sta al in schoolboeken vermeld en ben
zelfs te zien in het filmpje, dat de KLM vertoont als de landing op Schiphol wordt ingezet.’ De eerstvolgende verre reis is ook al in
kannen en kruiken. Samen met zijn muziekboot gaat Sijpkens naar Tasmanië om de bevolking kennis te laten maken met zijn ‘oerHollandse performance’.

FOTO RITA BORGHARDT

Reinier Sijpkens brengt bekende watersteden vanuit zijn muziekboot de ‘Notedop’
al vijftien jaar lang serenades. Deze zomer speelt hij samen met de beiaardier van
de Amsterdamse Westerkerk. ‘Hij in de toren, ik in de tobbe. Het water is de klankkast en de kade het decor.’

Performer Reinier Sijpkens in actie
op de Prinsengracht:
‘Puccini klinkt prachtig in de zomer’
Ondanks de verre reizen keert de performer altijd weer terug naar Amsterdam. De stad waar
hij zijn avontuur begonnen is. In zijn bootje
vaart hij, ongeacht het seizoen, van brug naar
brug. ‘Puccini klinkt prachtig in de zomer. En
Rachmaninov is schitterend in het Amsterdamse winterdecor. De stad is mijn theater en
de gracht de artiesteningang,’ zegt Reinier
Sijpkens. ‘Als ik wegvaar dan zie ik op de gezichten op de kade een uitdrukking van ‘ik
heb echt wat meegemaakt!’. Dat geldt voor
mij net zo.’
Rita Borghardt

Presentatie Jaarplan Openbare Ruimte
Westelijke Binnenstad
Benieuwd wanneer die gevaarlijke kruising
bij u in de buurt nou eindelijk eens wordt
aangepakt, of en wanneer de kuilen in de
stoep voor de deur worden opgevuld?
En hoe het staat met de plannen om een
fietsbrug over de Singelgracht naar Oud West
te construeren?
Anneke Fransen, rayonmanager bij het stadsdeel, presenteert op de aanstaande wijkraadsvergadering het Jaarplan 2007 voor de open-

bare ruimte in de Westelijke Binnenstad aan
de buurt, en zal op tal van dit soort vragen
antwoord kunnen geven.
U als buurtgenoot bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Tijdstip: maandag 18 september, 20.00 uur.
Locatie: Laurierhof,
Eerste Laurierdwarsstraat 6.
Rob Versluijs
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
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In de Parijse Métro passeerde ik vaak een
goed zichtbare tekst over scheermesjes.
De merknaam ontbrak natuurlijk niet, en
verder stond er
TIENMAAL BETER DAN DE DUURSTE
TIENMAAL GOEDKOPER DAN DE BESTE
en dat dan wel in het Frans, allicht.
Deze boodschap zette me iedere keer aan het
denken.

Tienmaal beter dan de duurste. Als voormalig
copywriter weet ik heel goed dat een reclametekst geloofwaardig moet zijn – hoe beuzelachtig of deprimerend ook. Zo’n stukje lectuur
wordt grondig uitgedacht, dan binnenskamer
critisch gekeurd, daarna bij de opdrachtgever
(in de wandeling ‘de klant’) ingediend, daar
nog eens precies bekeken en met wat geluk
accoord bevonden. Het hoeft niet waar te
zijn, maar het moet echt eerlijk ongelogen
aandoen. Tienmaal beter dan de duurste – wie
trapt daar nu in? En toch kan het. Ik kom daar
straks op terug.
Tienmaal goedkoper dan de beste? Ja, daar
had ik geen moeite mee. Onder scheermesjes
(evenals onder automobielen, washandjes en
verzorgde reizen) komt dat geregeld voor.
Onder olieverfschilderijen dan weer minder:
een nog niet ontdekte kunstenaar zal blij zijn
met iedere krats die zijn werk opbrengt, en
jaren later – eventueel na zijn dood – staat het
misschien in prachtige dikke boeken en is het
miljoenen waar. Dan is een gedreven onbekende veel en veel goedkoper. Dus ook lang
niet zo goed? Dat moet nog blijken. De tijden
staan niet stil, de handel blijft in beweging, de
smaak van het publiek volgt gedwee.‘De beste’
is in dit geval een arbitrair, onzeker begrip.
‘De duurste’ daarentegen lijdt geen twijfel.

Zondag 22 oktober

Groenmiddag Herfst
Op zondag 22 oktober organiseert de Werkgroep Meer Groen in de Jordaan in samenwerking met het wijkcentrum van 14.00 tot
16.00 uur de jaarlijkse Groenmiddag Herfst in
de Jordaan, Eerste Laurierdwarsstraat 6.
Ook nu zal er weer een planten- en zadenruilbeurs zijn, waar u planten en zaden (gratis)
kunt ophalen, zodat ze nog vóór de winter de
grond in kunnen, en ook kunt inbrengen. Zet
overtollige planten dus alvast in een pot en
verzamel succesrijke zaden, u maakt er een andere tuinier straks vast blij mee! Verder kunt u
met al uw vragen over tuinieren terecht bij de
plantendokter. In het tweede gedeelte van de

middag zal er weer een lezing zijn over een
groen onderwerp.
Vorig jaar wist stedelijk bomenconsulent Hans
Kaljee ons veel te vertellen over bomen in de
stad. Dit jaar hopen wij een even interessant
onderwerp en een even bevlogen en deskundige verteller te kunnen presenteren. De middag
zal worden afgesloten met een hapje en een
drankje, waarbij tuiniers ervaringen kunnen
uitwisselen over hun grote en kleine tuinen in
de Jordaan en Gouden Reael en kunnen vooruitblikken op het volgende seizoen.
Zet 22 oktober dus vast in uw agenda!
Tryntsje Bakkum

Met de combinatie ‘beter dan de duurste/
goedkoper dan de beste’ bleef ik inwendig
worstelen. Vast stond dat het artikel niet het
duurste, noch het beste was. Daar kon ik mee
leven. De eerste bewering wilde me maar niet
overtuigen.
Totdat ik bedacht dat er ergens in Frankrijk,
te weten in het pretentieloze dorpje Glanuresur-Plogne (niet aangegeven in uw atlas) een
fabriekje – nu ja, eerder een soort werkplaats
– moest zijn waar de excentrieke rijkaard
Hyppolyte Fivour (zoek hem maar niet op)
scheermesjes van zuiver goud liet vervaardigen.
Reclame maakte hij niet, dat achtte hij beneden zich. De afzet was gering, ook al omdat
hij niet jan en alleman over de vloer wenste.
Een welgemanierde, kapitaalkrachtige
clientèle bezocht druppelsgewijze zijn geheel
onopvallende bedrijf.
Met enig ceremonieel werd dan zo’n genummerd en gesigneerd voortbrengsel overhandigd. Het kostte handenvol geld, maar dan had
men ook wat. Alleen – goud is een zacht metaal, niet erg effectief als scheergereedschap.
Gewone mesjes waren zeker tienmaal beter.
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Huis van de Buurt van start

ook daar nauwer zullen samenwerken. Buurtcentrum het Claverhuis wordt dan het Huis van
de Buurt in de Jordaan. Voordeel is dat bewoners zoveel mogelijk op één plek in hun wijk
terecht kunnen.

De wijkcentra in stadsdeel Amsterdam-Centrum, Stichting Welzijn Binnenstad en
de Blankenberg Stichting gaan nauwer samenwerken om de dienstverlening aan
bewoners te verbeteren. Samen met stadsdeel Amsterdam-Centrum hebben zij een
plan uitgewerkt om deze samenwerking vorm te geven in zogenaamde ‘Huizen van
de Buurt’. In 2007 wil het stadsdeel in de Jordaan en Gouden Reael als eerste met
het Huis van de Buurt van start. Het Huis van de Buurt moet een plek zijn waar bewoners met al hun vragen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening,
welzijn, participatie en ontmoeting terecht kunnen en waar en van waaruit allerlei
buurtactiviteiten georganiseerd worden.
In de Gouden Reael zijn Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael, Stichting Welzijn Binnenstad
en Blankenberg Stichting al samen gehuisvest
in buurtcentrum Straat & Dijk. De bedoeling is
dat de samenwerking daar verder geïntensiveerd wordt. Drie weten meer dan één. Door
elkaars netwerken, kennis over buurt en bewoners en expertise op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, het stimuleren
van bewonersparticipatie en het organiseren
van buurtactiviteiten te combineren, hopen de
drie organisaties beter in te kunnen spelen op

de wensen en noden die leven bij de bewoners
en de betrokkenheid van de bewoners bij de
buurt en bij elkaar beter te kunnen bevorderen. Buurtcentrum Straat & Dijk wordt dan het
Huis van de Buurt in de Gouden Reael.
In de Jordaan zijn Wijkcentrum Jordaan &
Gouden Reael en Blankenberg Stichting nu
nog gehuisvest in dienstencentrum Laurierhof
en Stichting Welzijn Binnenstad in buurtcentrum het Claverhuis. De bedoeling is dat de
drie organisaties in de loop van 2007 samen in
het Claverhuis gehuisvest zullen worden en
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Hiervoor is wél een verbouwing nodig om het
Claverhuis en Straat & Dijk geschikt te maken.
Stadsdeel Amsterdam-Centrum onderzoekt op
dit moment wat daar allemaal voor moet gebeuren. De wijkraad Jordaan en Gouden Reael
en de deelraad Amsterdam-Centrum buigen
zich ook nog over de plannen. Het is de bedoeling dat op beide locaties ook de loketten
Vraagwijzer WMO en de spreekuren van het
Wijksteunpunt Wonen gevestigd worden, waar
bewoners worden geholpen met al hun vragen
op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Op 19 september houdt de deelraad
Amsterdam-Centrum om 19.30 in de
Boekmanzaal van het stadhuis een raadsconferentie over de WMO. Ook bewoners van
de binnenstad zijn hiervoor uitgenodigd.
Buurtcentrum Claverhuis aan de Elandsgracht,
tweede pand van links

Tryntsje Bakkum
Bestuur Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Met ingang van 1 januari 2007

Jordaan & Gouden Reael

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)

Verslag wijkraadsvergadering

Hoewel de Eerste Kamer er nog een uitspraak over moet doen, is het de bedoeling
dat de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 van start gaat. Een aantal bestaande wetten en regelingen, waaronder de welzijnswet en onderdelen van
de AWBZ, worden als het ware naar deze wet ‘overgeheveld’ en gebundeld. Het is
de bedoeling dat de uitvoering van deze wet zoveel mogelijk wordt neergelegd bij
de gemeentes. De gemeentes krijgen daarvoor geld van het Rijk.
De velden waar de wet betrekking op heeft,
liggen op het gebied van de sociale samenhang en participatie in dorpen, buurten en wijken, het geven van advies, informatie en
cliëntondersteuning, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, ondersteuning van
jongeren en opvoeders, ondersteuning van en
voorzieningen voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.
De gemeentes moeten op deze terreinen de
regie gaan voeren en borg staan voor een
goede uitvoering. De gemeentes krijgen hierbij een grote beleidsvrijheid, hoewel een aantal voorzieningen verplicht moet worden verstrekt aan wie dat nodig heeft.
Met betrekking tot informatie, advies en
cliëntondersteuning zijn de gemeentes verplicht één loket te organiseren (al kunnen dat
er meerdere zijn, verdeeld over stadsdelen of
wijken) waar bewoners voor al deze zaken terecht kunnen en door een onafhankelijke partij geholpen en waar nodig doorverwezen
worden. De Gemeente Amsterdam wil de uitvoering van een aantal zaken binnen de WMO
neerleggen bij de stadsdelen. Zo ook (hoewel
daar nog wel discussie over is en de Gemeente
strenge regels stelt) de uitvoering van het
loket voor informatie, advies en cliëntondersteuning, in Amsterdam het loket Vraagwijzer
genoemd.
Het is niet helemaal voor niets dat participatie
en sociale cohesie, het bevorderen van een zogenaamde ‘civil society’ en ondersteuning van
vrijwilligers en mantelzorgers (gericht op álle
burgers, juist ook de weerbare en zelfredzame) in één wet zijn terechtgekomen met aller-

lei regelingen op het gebied van zorg en voorzieningen, die vooral zijn gericht op kwetsbare
groepen. Met de vergrijzing zal de vraag om
zorg en voorzieningen toenemen.
Tegelijkertijd is sprake van een terugtredende
overheid en nadruk op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De gedachte is dat waar burgers
betrokken zijn bij hun buurt en bij elkaar en
waar de weerbaren bereid zijn om hun talenten en tijd in te zetten voor vrijwilligerswerk
en mantelzorg, de kwetsbaren minder door de
overheid geregelde zorg en voorzieningen
nodig zullen hebben omdat zij kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en langer veilig
en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
Het is een lastige opgave om dit te realiseren
in een sterk geïndividualiseerde maatschappij
waarin ook nog wordt gestreefd naar een zo
hoog mogelijke deelname aan betaalde arbeid. Bij de gemeentes die met de WMO hebben ‘proefgedraaid’ is het inzicht ontstaan dat
je betrokkenheid en participatie vooral kan stimuleren door burgers serieus te nemen, te vertrouwen, tot initiatieven uit te nodigen en
zeggenschap te geven en dat het, waar dat
mogelijk is, zin heeft om voort te bouwen op
bestaande sociale netwerken.
De Gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam-Centrum mogen zich dat ter harte nemen.
Gelukkig is het met het sociale netwerken en
de bereidheid om iets te doen voor de buurt
en voor elkaar in de Jordaan en Gouden Reael
nog niet eens zo slecht gesteld. Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael gaat de uitdaging om
hier op te helpen voortbouwen graag aan. We
zullen elkaar nog hard nodig hebben.
Tryntsje Bakkum
bestuur Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
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Ferry Marquenie
Loopbaanbegeleiding
Voor al uw loopbaanvragen!
Eerste gesprek is gratis en
volledig vrijblijvend.
www.marqueniemediation.nl
Tel.: 06-27121691

ANTIEK–CURIOSA
Sieraden vanaf 1850–1970
Leidsegracht 96 souterain
1016 cs Amsterdam
020-6263363 / 6269443
DO – VR - 12h – 18h ZA – ZO - 12h – 17h

Glaskunst van Jelena Popadic

Met ingang van dit nummer mag ik u persoonlijk berichten over het wel en wee van
de wijkraad. Deze bestaat uit de buurtgroepen en een voorzitter, en komt 6x per jaar
bijeen. Hoe ziet een vergadering eruit? Nadat
de voorzitter de vergadering heeft geopend,
het verslag van de vorige vergadering is
goedgekeurd en de absentielijsten getekend
zijn, volgen de mededelingen van het bestuur, het wijkcentrum en het nieuws uit de
wijken. Dan wat verder ter tafel komt, de
rondvraag en de sluiting. Met ergens ertussenin een kleine (rook)pauze.
Deze keer,17 juli jl., was er het afscheid van bestuurslid Miki Zeehandelaar, die haar ‘jammer
maar helaas’ op papier toelichtte. Vervolgens
het onderwerp: Huis van de Buurt. Onder deze
naam wil het stadsdeel drie instellingen in het
Claverhuis onderbrengen: het wijkcentrum,
Welzijn Binnenstad en de Blankenberg
Stichting (maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en ouderenadviesbureau). Reden is
onder meer dat er doelmatiger samengewerkt
kan worden, zodat de kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners verbetert. Dit plan
kost veel tijd van de wijkraad, vnl. van mevr.
Tryntsje Bakkum van het bestuur, die dit in
haar vrije uren op zich neemt, en geld van de
belastingbetaler voor de nodige aanpassing
van het Claverhuis. Desondanks ging de wijkraad akkoord, mits het niet ten koste gaat van
de activiteiten van het wijkcentrum en het
bouwtechnisch en financieel haalbaar is.
Volgende punt was, dat in 2007 het wijkcen-

trum in de Jordaan 50 jaar bestaat. Er werd
een plan gepresenteerd om dit te gaan vieren.
Nieuws uit de wijken
Allereerst het Haarlemmerplein. Dan zijn we
snel klaar, want alles staat in het Stadsdeelnieuws, dat helaas – zo blijkt uit veler reactie –
nog steeds onregelmatig wordt bezorgd.
Evenals Echo en het Amsterdams Stadsblad.
Maar er komt nog een informatie- en inspraakavond over het Haarlemmerplein. Er is contact
met de sector Openbare Ruimte, die de Korte
Prinsengracht, Bloemgracht en de Marnixkade
wil aanpakken. Hoe en wanneer wordt duidelijk als het Rayonmanagement in de volgende
wijkraad het voorlopige jaarplan Openbare
Ruimte 2007 komt presenteren. Deze mededeling wordt enthousiast ontvangen!
Voorzitter de heer Hein Heuff constateert een
toenemende intolerantie t.a.v. spelende kinderen tussen vier en zeven uur. De heer Jan
Marselis deelt mee dat het Jordaanfestival op
de Westermarkt doorgaat, maar weet nog niet
hoe en waar. Verder ergert hij zich aan het feit
dat de eco-bekers soms niet meer ingeleverd
kunnen worden. Ook op Koninginnedag
gaven sommige cafés helemaal geen statiegeld terug – ‘het gaat naar een goed doel’- en
anderen alleen de bekers met eigen opschrift.
Dit in tegenstelling tot de gemeentelijke richtlijn, zoals gepubliceerd in het Stadsdeelnieuws.
En dat was een tegenvaller voor menig
Amsterdams straatjongetje of -meisje, dat
vorig jaar met ophalen wat bijverdiende.
Mevr. Judith van Steen bericht dat Ymere de
bewoners van de Groenmarkt 10 jaar uitstel
geeft en achterstallig onderhoud gaat wegwerken. De monumentenaanvraag komt nog.
De heer Paul Langendijk constateert dat er op
de Brouwersgracht 180 een orde-2 pand is gesloopt.
En de heer Jan Bosman zag opeens dat er een
rij bomen bij het Marnixbad weg was. Dit blijkt
gedaan te zijn om ruimte te maken voor een
fietsenstalling. Tot slot heeft hij als vertegenwoordiger van de BOJ (Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan) een brief van minister Dekker ontvangen. Zij schrijft dat ze met
de corporaties heeft afgesproken dat er tot
2010 in de regio Amsterdam en omstreken
8.000 woningen worden bijgebouwd, zodat er
meer doorstroming kan plaatsvinden.
Jan Bosman: ‘Veel huizen bouwen ...oké, maar
mevrouw Sybilla begrijpt niet dat de minder
kapitaalkrachtigen, zoals ouderen, zieken en
alleenstaande ouders, maar ook Jan Modaal of
kunstenaars en kleine zelfstandigen, gedoemd
zijn om uit het centrum te verdwijnen! En om
dit te voorkomen is er dan weer een oerwoud
van regels nodig, uitgevoerd door een leger
van ambtenaren. En ondertussen ‘zakt het Bos
en Lommerplein in.’
De volgende wijkraadsvergadering
is op 18 september.
Ellie Pronk
PS. Hebben alle vrijwilligers die op
24 september mee willen varen, de bon
op pag. 5 van deze krant al ingeleverd?
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Vraag een geveltuin aan
voor het komend voorjaar
Bewoners van de Westelijke Binnenstad die tegen het volgende voorjaar een geveltuin voor hun woning willen hebben, geven wij gelegenheid hiervoor een aanvraag
in te dienen. Voortaan wordt er éénmaal per jaar een geveltuinenronde (serieel aanleggen van geveltuintjes door de stratenmakerij) gehouden; en wel ieder voorjaar
in de maand maart, zodat alle geveltuintjes aangelegd zijn tegen medio april.
Het is dus van het grootste belang dat u de sluitingsdatum voor de aanvraag in het
oog houdt. Aanvragen die na de sluitingsdatum bij ons ingeleverd worden, komen
op de rol voor het daaropvolgende voorjaar. In de decembereditie van deze krant
wordt nog een laatste gelegenheid geboden om voor het komende voorjaar een
geveltuin aan te vragen.

Nadat de geveltuintjes zijn aangelegd, bent u
zelf verantwoordelijk voor het beplanten en
het schoonhouden van het tuintje. De geveltuintjes die u via ons hebt aangevraagd en vervolgens door Sector Openbare Ruimte zijn gehonoreerd, zijn ook automatisch vergund. Dit
houdt in dat u voor de beplanting wel een
aantal voorschriften moet respecteren om binnen de bepalingen van de vergunning te blijven. De voorwaarden zoals ze door Sector
Openbare Ruimte van het stadsdeel zijn geformuleerd: ‘Een standaard geveltuin is een strook
van 30 cm breed (binnenmaat) langs de gevel
(lengte afhankelijk van de breedte van de
gevel). Wie een geveltuintje wil onderhouden
moet rekening houden met een aantal regels:
De stoep moet breed genoeg zijn, er moet 1.50
meter doorloopruimte overblijven, ook daar
waar bomen, amsterdammertjes, lantaarnpalen e.d. staan. De geveltuin wordt aangelegd
door het stadsdeel. Er worden smalle trottoir-

banden ingelegd en de geveltuin wordt gevuld met aarde. U bent verantwoordelijk voor
het onderhoud. Gemeentelijke diensten en bedrijven mogen geen hinder ondervinden van
de gevelbeplanting. Soms moet beplanting helaas worden verwijderd i.v.m. werkzaamheden
(bijvoorbeeld bij schilderwerkzaamheden of
werken aan de weg). Eventuele schade aan de
plantjes wordt niet vergoed. Klimplanten
mogen alleen met schriftelijke toestemming
van de huiseigenaar geplant worden. Geen
bomen. Stekelige planten moeten goed gesnoeid worden en mogen niet over het voetpad uitsteken. Geen diepwortelende struiken.
Het stadsdeel behoudt het recht de geveltuin
te verwijderen, bijvoorbeeld als de geveltuin
niet onderhouden wordt. Er zijn voor de aanvrager geen kosten aan verbonden.’
Aldus de regels die het rayonmanagement van
het stadsdeel hanteert. Zo kunnen er dus geen
vergunningen worden afgegeven voor het
aanbrengen van beplanting rond schakelkasten van telefonie en aansluitingen/ leidingen
van energiebedrijven of straatverlichting. In de
geveltuin geplante heesters moeten ieder jaar
worden teruggesnoeid, zodat zij geen hindernis gaan vormen voor de stoepgebruikers.
Tevens moet u bedenken dat sommige klimplanten regenpijpen kunnen beschadigen, en
in bepaalde gevallen verstopping van dakgoten en afvoertrechters kunnen veroorzaken.
Wij adviseren u om hierover met de huisbaas
te overleggen.
Indien u gaat verhuizen, willen wij graag een
verhuisbericht van u ontvangen, zodat wij
ervan in kennis gesteld zijn dat uw geveltuin
mogelijk onbeheerd achterblijft.
Groene Straatdag 2007
Volgend op de aanleg van nieuwe geveltuinen
wordt er in verschillende Amsterdamse stadsdelen elk voorjaar een Groene Straatdag georganiseerd. Ook het komend voorjaar sluit de
Westelijke Binnenstad zich bij dit evenement
aan. In april wordt in samenwerking met de
Werkgroep Meer Groen in de Jordaan een informatie- en plantenmarkt georganiseerd om
de nieuw aangelegde geveltuintjes een startimpuls te geven. Ook mensen die reeds geruime tijd een geveltuin of plantenbak hebben,
kunnen in het kader van aanvulling of herbeplanting hieraan meedoen. Op deze dag kunnen bij het wijkcentrum in de Jordaan plantenpakketten, samengesteld door een ecologisch
tuiniersbedrijf, voor het (her)beplanten van
uw geveltuin opgehaald worden. Meer infor-

✃

Ja

ik wil graag een geveltuintje
voor mijn woning

Schets hieronder de gewenste geveltuin (plattegrond van
de locatie); elk vakje stelt een stoeptegel voor (of 30cm x
30cm); de plaats van deuren, ramen, regenpijpen en obstakels, alsook de stoeprand schetsmatig aangeven a.u.b. N.B.
In de regel mag de geveltuin slechts 1 stoeptegel diep zijn.

Naam: _________________________________________
Adres:

_______________________________________

Postcode:_____________ Tel.: ____________________
Datum aanvraag: ______________________________

1013 EX Amsterdam. Hiertoe dient u de onderstaande strook-met-schets ingevuld op te sturen naar het wijkcentrum. U kunt met Marc
Hansenne overleggen (tel. 622 05 14) of de
door u gekozen locatie voor de geveltuin voldoet aan de voorwaarden inzake stoepbreedte, etc. Aanvragen die ná 12 januari binnenkomen, kunnen door het stadsdeel komend voorjaar niet meer uitgevoerd worden.

matie over de Groene-Straat-Dag, en een bestelbon voor de plantenpakketten verschijnen
in het februari/maartnummer van deze krant.
Sluitingsdatum aanvraag geveltuin:
12 januari
De aanvraag voor uw geveltuin kunt u richten
aan Marc Hansenne, Wijkcentrum Jordaan &
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132-136,

Richtlijnen subsidies
buurtgroepen
Bij wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael
wordt regelmatig en over het algemeen niet
tevergeefs door buurtgroepen aangeklopt
voor subsidie ten behoeve van initiatieven,
bijvoorbeeld buurtfeesten. Het bestuur heeft
richtlijnen opgesteld waaraan deze aanvragen getoetst worden. Dit is handig voor het
bestuur, maar ook voor de buurtgroepen, die
zo weten waar ze aan toe zijn.
Deze richtlijnen zijn:
1 Doel (hoofddoel) van de activiteiten valt bin-

2
3
4
5

6 Tafels en banken kunnen bij het wijkcentrum

worden geleend;
7 Kopieerkosten worden in natura vergoed

8

9

(kopiëren op het wijkcentrum) maar moeten
wel in de aanvraag worden opgenomen;
Niet gesubsidieerd worden consumpties en
het optreden van artiesten/d.j’s, (behoudens
kleine onkostenvergoedingen);
Initiatieven van straten of buurten die niet
eerder een beroep deden op subsidie van het
wijkcentrum en initiatieven waarbij kinderen
en ouderen zijn betrokken, hebben prioriteit;
Subsidie moet vooraf worden aangevraagd
met het daarvoor bestemde formulier;
Subsidie wordt uitbetaald op basis van de
originele rekeningen;
Bij de subsidieaanvraag kan – indien nodig –
ook een voorschot worden aangevraagd.

nen de doelstelling van het wijkcentrum, zoals 10
het versterken van de onderlinge band tussen
de bewoners van een straat of buurt;
11
Het initiatief komt van tenminste drie
bewoners;
12
Het initiatief is openbaar en gratis toegankelijk;
Het initiatief heeft geen commercieel oogHet wijkcentrum juicht initiatieven van bewomerk, maar sponsors zijn welkom;
ners toe, en heeft ook voor dit jaar nog ruimGesubsidieerd worden de kosten van vergunte om subsidie toe te kennen.
ningen en de materiële facilitering van het
initiatief (podium, licht, geluid), voorzover
H.A. Pothoven, penningmeester
redelijk;

✃

Alleen de aanvragen die de reglementaire
toets van Sector Openbare Ruimte (zie verder)
doorstaan, gaan naar de stratenmakerij ter uitvoering. Niet voor alle aangevraagde geveltuinen kan een vergunning verleend worden.
Indien uw geveltuin niet is vergund, nemen wij
contact met u op. Met de Sector Openbare
Ruimte wordt afgesproken dat de stratenmakerij alle nieuw aangelegde geveltuinen plantrijp aflevert, d.w.z. voorzien van bemeste tuinaarde. Geveltuintjes die langere tijd verwaarloosd zijn, worden weer bestraat!

Bon Vaartocht Vrijwilligers
24 september
Uiterlijk 15 september inleveren/opsturen:
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam
of Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EX
Amsterdam of mailen:
info@jordaangoudenreael.nl

Ja

Wat voor vrijwilligerswerk?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sinds ____________________________________________________________________
ik ben buurtvrijwilliger
en en wil graag meevaren
op zondag 24 september 2006

Bij welke organisatie?
______________________________________________________________________________

Naam ____________________________________________________________________

Waarom is vrijwilligerswerk voor u belangrijk?

Adres en postcode ______________________________________________

______________________________________________________________________________

Tel. _______________________________________________________________________

Eventuele opmerkingen

e-mail __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Jubileum Wijkcentrum Jordaan 50 jaar

Van saamhorigheidsgevoel
naar sociale samenhang
In 2007 bestaat Wijkcentrum Jordaan 50 jaar! Dat willen we graag feestelijk vieren
met een bijzonder jubileumprogramma, aantrekkelijk en inspirerend voor een
breed publiek binnen en buiten de Jordaan. Het motto is: ‘Van saamhorigheidsgevoel naar sociale samenhang’.
brieks- en volksbuurt, van toevluchtsoord voor
geloofsvervolgden uit Frankrijk tot broedplaats en toneel van volksoproeren tegen armoede en onderdrukking, van bakermat van
sociale woningbouw en sociaal werk in
Nederland en veelbezongen krottenwijk tot
meest geliefde wijk van Amsterdam.

We gaan terugblikken, natuurlijk, maar ook
vooruitkijken. Hoe gaan we verder in onze geliefde buurt? En wat brengt ons de nieuwe
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
die per 1 januari 2007 ingaat? Wat heeft het
nieuwe stadsdeelbestuur voor ons in petto?
Het nieuwe kabinet?
Het voorlopige programma biedt volop mogelijkheden voor bewoners(groepen) en bedrijven om in te haken, aan te sluiten en bij te
dragen. We houden ons warm aanbevolen
voor al uw ideeën, plannen en uw foto’s, verhalen en andere ‘onthullingen uit de oude
doos’. Als het maar met 50 jaar (wijkcentrum)
Jordaan te maken heeft. De grotere bedrijven
in de buurt worden gevraagd de jubileumviering ook financieel te sponsoren. Alvast een
vooruitblik op het jubileumprogramma.

Serie ‘Onthullingen uit de oude doos’
Wijkkrant Jordaan&GoudenReael brengt in
2007 een serie ontroerende portretten, interviews en ‘onthullingen uit de oude doos’,
waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van
alle verhalen en foto’s van de afgelopen 50
jaar waarmee de Jordaanbewoners ons vanaf
nu mogen overstelpen.
Buurtfeest door en voor bewoners
Als klap op de vuurpijl wordt het jubileumjaar
eind september 2007 op een gedempte gracht
afgesloten met een buurtfeest in de beste
Jordaantradities: door en voor bewoners, stijlvol, spontaan, gezellig en voor jong en oud.

Symposium in de Westerkerk
In een symposium in de Westerkerk (26 januari
of 2 februari 2007) wordt de unieke ontwikkeling van 50 jaar sociale samenhang in de
Jordaan – van bewoners & ondernemers,
wonen & werken, openbare ruimte & groen,
milieu, welzijn en kunst & cultuur – tegen het
licht gehouden door spraakmakende deskundigen uit wetenschap, politiek, praktijk en buurt.

Opgericht door Wilhemina Blomberg
Op 29 januari 1957 werd de ‘Stichting SociaalCultureel Wijkcentrum ‘De Jordaan’ opgericht.
Een van de oprichters was Wilhelmina
Blomberg. Zij is de eerste Amsterdammer die al
bij leven met een straatnaam werd geëerd. Al
was dat wel een foutje. ‘Er wordt een plein
naar mij genoemd’, zo belde ze verbaasd naar
de gemeente: ‘Maar ik lééf nog!’. De wethouder, perplex, liet het maar zo. Met andere legendarische voorvechtsters van de sociale woningbouw en het sociaal werk in Nederland
werd Wilhelmina Blomberg in 1992 vernoemd
in de straatnamen in het gebied van de
Oranje-Nassaukazerne. In 2007 is het tien jaar
geleden dat zij op 89-jarige leeftijd overleed.

Jubileumwandelboekje
Begin 2007 geeft het wijkcentrum een bijzonder jubileumwandelboekje uit. Het vertelt hoe
de Jordaan veranderde van drassig boerenland
in een buitengewoon dicht opeengepakte fa-

FOTO EIBERT DRAISMA

Van saamhorigheidsgevoel naar
sociale samenhang en WMO

Wil Codrington
op werkbezoek
Stadsdeelwethouder Wil Codrington bracht
op 12 juli jl. een werkbezoek aan het
Wijksteunpunt Wonen in het wijkcentrum in
de Jordaan. Buurtbewoners, medewerkers en
vrijwilligers van de Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan, Woonspreekuur,
Huurteam en Huurdersvereniging Centrum
ontvingen de wethouder, en gaven haar in
sneltreinvaart een indruk van hun werk en de
belangrijkste knelpunten.
Zo werd aandacht gevraagd voor de ouderenhuisvesting in de buurt, de huurliberalisatie
van Dekker en het plan om het Wijksteunpunt
Wonen – samenwerkingsverband van Huurteam en de woonspreekuren van de wijkcentra
– de noodzakelijke versterking te geven.
Wil Codrington (GroenLinks), met onder meer
Financiën, Welzijn en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning in haar portefeuille, bezocht
dezelfde dag ook andere instellingen. In Straat
& Dijk kreeg zij een presentatie van ‘Het Huis
van de Buurt’ en in het Claverhuis een demonstratie van Meer Bewegen Voor Ouderen. Zelf
gaf ze het goede voorbeeld en deed alles op
de fiets.
Eibert Draisma
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Doelstelling in de eerste statuten van het wijkcentrum was: ‘Burgerzin en saamhorigheidsgevoel aan te kweken, sociaal-culturele belangstelling en activiteit aan te moedigen, het verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en
de maatschappelijke zorg te bevorderen, alsmede de zelfwerkzaamheid en de onderlinge
samenwerking van de verschillende bevolkingsgroepen’.
Verbluffend actueel, nu de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari
2007 het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten tot
één van de belangrijkste prestatievelden heeft
benoemd.
De bevolkingsgroepen die de wijkraad volgens
de eerste statuten moest vertegenwoordigen,
zijn allang niet meer in de wijkraad en in de
buurt ook nauwelijks meer, als verschillende
groepen te onderscheiden: de Protestant
Christelijke, de Rooms-Katholieke en de groep
‘Overigen’, waarbij de laatste groep zetels
moest afstaan wanneer zich een nieuwe levensbeschouwelijke groep zou aandienen. De
zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking bleven.
Veelbezongen krottenwijk werd
meest geliefde wijk
In 50 jaar onderging de Jordaan een spectaculaire metamorfose. Het wijkcentrum speelde er
een belangrijke rol in en veranderde mee, al is
dankzij de inzet van de buurt gelukkig ook
veel gebleven. De veelbezongen krottenwijk,
waaruit duizenden bewoners wegtrokken op
zoek naar het geluk in betere buurten – die
deels al weer gesloopt worden of reeds zijn! –
groeide na het door de buurt zelf afgedwongen bouwen voor de buurt en behoud & herstel, met behoud van de karakteristieke sfeer,
kleinschaligheid, dichtheid van bebouwing en
het historische stratenpatroon, uit tot één van
de meest geliefde wijken van Amsterdam,
waar arm en rijk, bewoners en ondernemers,
dwars door elkaar en dicht opeen, graag (willen blijven) wonen en werken. De betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar is nog altijd opmerkelijk groot en benadert zelfs die in de
dorpen in het landelijk gebied van Amsterdam.

Zomerse waterpret in de Egelantiersstraat, jaren ’50
© Fotoboek uit de Jordaan, een buurt in beeld. Uitgeverij Amsterdam Publishers
Van levensbeschouwingen naar
inzet voor de buurt
50 Jaar later bestaat de Jordaanbevolking in
de optiek van het wijkcentrum uit een bonte
mengeling van groepen bewoners en ondernemers die met voorbijgaan aan welke levensbeschouwing dan ook, zich met elkaar inzetten voor hun complex, straat, buurt of wijk en
zich actief bezighouden met wonen & werken,
openbare ruimte, groen, zelfbeheer, verkeer &
parkeren, kunst & cultuur, buurthistorie, buurtvoorzieningen, ouderenhuisvesting, etc. De
meeste van deze groepen worden bij het
nemen van hun verantwoordelijkheid en hun
inzet voor de buurt door het wijkcentrum ondersteund, inhoudelijk, organisatorisch, facilitair en financieel. Veelal zijn de groepen ook
vertegenwoordigd in de wijkraad, waar zij het
beleid van het wijkcentrum meebepalen en
controleren.
Van wijkcentrum naar ‘Huis van de Buurt’
In 2002 kreeg Amsterdam-Centrum een eigen
bestuur. Het Stadsdeel begon met forse bezuinigingen en intensieve bemoeienissen maar
zonder al te veel gevoel voor de buurt (denk
ook aan het grachtenplan) en het buurtgerichte wijkcentrumwerk, dat zich ondanks de financiële afhankelijkheid, altijd sterk onafhankelijk van de overheid had bewogen. In 2003
fuseerde het Wijkcentrum Jordaan met Wijkcentrum Gouden Reael om sterker te staan.
Sinds 2004 wordt met het oog op de komst van
de WMO gesproken over het samenbrengen
van het hele scala aan welzijnswerk (maatschappelijke dienstverlening, buurthuiswerk
en wijkopbouwwerk) in het ‘Huis van de

Buurt’. Samen met de andere instellingen
leverden de wijkcentra een samenhangend
plan met visie, waarmee ook het Stadsdeel de
komende jaren goed vooruit kan.
Voor de buurtbewoners en -ondernemers
moet het ‘Huis van de Buurt’ zich nog bewijzen. Veel zal afhangen van de vraag of de
WMO de nodige middelen beschikbaar stelt.
Wordt de overheveling van verantwoordelijkheden en de verruiming van de beleidsvrijheid
van de gemeenten financieel voldoende ondersteund? Of wordt de maatschappelijke ondersteuning vernauwd tot het vullen van
gaten die de terugtredende overheid achterlaat, met goedkope oproepen tot het nemen
van de eigen verantwoordelijkheid?
Oproep aan alle buurtbewoners
en -bedrijven
U kunt meehelpen het jubileum in 2007 tot
een groot succes te maken. We houden ons
warm aanbevolen voor al uw ideeën, tips, meningen, stellingen, plannen en uw foto’s, verhalen en andere ‘onthullingen uit de oude
doos’. Als het maar met 50 jaar (wijkcentrum)
Jordaan te maken heeft. Elke bijdrage in welke
vorm en hoe klein ook wordt zeer op prijs gesteld en maakt kans op opname in het definitieve jubileumprogramma. De grotere bedrijven in de buurt worden gevraagd de jubileumviering ook financieel te sponsoren.
Eibert Draisma, tel. 6237272
en Dick van der Heijden, tel. 6220514
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
E-mail: info@jordaangoudenreael.nl
dvdh@jordaangoudenreael.nl

Jaarverslag
wijkcentrum 2005
De wijkraad heeft onlangs zijn goedkeuring
gegeven aan het jaarverslag over 2005.
Het verslag is te lezen op de website van het
wijkcentrum: www.jordaangoudenreael.nl
Geïnteresseerden kunnen ook een exemplaar
afhalen bij het wijkcentrum.

Gastouders gezocht!
Vindt u het leuk om voor kinderen
te zorgen? Werkt u graag thuis?
Maak dan van uw hobby uw werk
en meldt u aan als gastouder!
Gastouderbureau Opvang Thuis
zoekt gastouders die minimaal twee
dagen per week één of meer kinderen
willen opvangen voor ouders die
(buitenshuis) werken of studeren.
Ook opvang bij de ouders thuis
is mogelijk.
Belangstelling?
Bel met Gastouderbureau Opvang
Thuis (020 – 6271072).
Of kijk op onze website
(www.opvangthuis.nl)

Wijkpost Jordaan
& Gouden Reael
Naast de wijkkrant, wijkgids en de website
geeft het wijkcentrum elke twee weken een
nieuwsbrief uit.
Deze zg. Wijkpost Jordaan & Gouden Reael
(J&GR) bevat informatie over vergunningen
(bouw, sloop, monumenten, evenementen,
kappen van bomen, horeca, splitsingen), werkzaamheden aan de weg, ingekomen post die
ook ter inzage ligt op het wijkcentrum (tijdschriften, nieuwsbrieven, vergaderstukken
deelraadscommissies, een actuele agenda, en
nieuws). U vindt de Wijkpost ook op onze
website. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen de nieuwsbrief per post ontvangen, tel 6237272 (Win Wassenaar).
Wilt u de Wijkpost digitaal ontvangen?
Stuur een verzoekje naar:
win@jordaangoudenreael.nl
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Try-outpodium Het Perron

Uniek vestzaktheater
in de Jordaan
Try-outpodium Het Perron, gehuisvest in voormalig café-restaurant De Kikker in de
Egelantiersstraat, bestaat al een jaar of drie. Mede-eigenaar en initiatiefneemster
Jane van Assenderp programmeert daar op vrijdagavonden try-outvoorstellingen
van bekende en minder bekende artiesten die voor een klein publiek hun allereerste
versie van een nieuw programma uitvoeren.
geroepen. Het is een opstap of broedplaats
voor hen die het spelen voor publiek niet kunnen laten, en die een podium verdienen.
Eerlijk
Jane van Assenderp: ‘Deze ruimte zou eigenlijk
de fotostudio voor mijn man – fotograaf
Govert de Roos – worden, maar omdat de hele
inrichting lonkte naar theater is hij gezwicht
voor mijn plan. Overdag is dit een keurige cursusruimte. Er is een divers aanbood voor de
kunstliefhebber. Ik heb jarenlang gewerkt in
theaters waar ook kunsteducatie bij betrokken
was. Culturele centra met alles in huis: van leslokaal en repetitieruimte tot de grote theaterzaal. Soms volgde ik een verlegen cursist tot
volwaardig performer. Ik zag ook veel talent
verloren gaan. Regelmatig spelen en oefenen
voor publiek wilde iedereen wel, maar waar?
Het is bekend dat (beginnende) artiesten wel
‘overal’ terecht kunnen, maar dan bijvoorbeeld wel in een restaurant, als extra, op de
achtergrond, tijdens het menu. Ondergeschikt
aan het eten. Er is niets mis mee als je daarvoor
kiest en er je geld mee moet verdienen, maar
doorgaans is er geen oprechte aandacht. Die
aandacht vind ik erg belangrijk. Passie en kwaliteit ook. Daar selecteren we op. Het Perron
moet een plek zijn waar alles eerlijk is: de
sfeer, de intentie, het streven en de wederzijdse betrokkenheid.
‘In Het Perron wordt veel kleinkunst en cabaret geprogrammeerd, praktisch het meest
haalbaar vanwege het kleine podium. Toch

Wandeling:
‘Geliefden
woongeschiedenis van de poolcirkel’
Theatergroep Troost heeft de Spaanse filmhit
Jordaan
We beginnen de wandeling met een bezoek
aan een woning waaraan drie eeuwen woongeschiedenis van de Jordaan is af te lezen.
Veel oorspronkelijke details zijn te zien, waaronder een authentieke keuken uit ± 1870.
De wandeling zelf – een rondwandeling in het
gebied waar vroeger het ‘Franse Pads’ werd
gesproken – gaat langs de laatste sporen van
de zogeheten forten, de eens zo beruchte
krotten en sloppen, en langs vroege vormen
van sociale woningbouw.

zetten we net zo makkelijk alles aan de kant
voor een zevenmans-jazzformatie als dat zo
uitkomt. Iedereen schikt zich en heeft samen
met negenenveertig anderen een fantastische
avond. Als je er maar bij was…
‘Groeien kunnen we niet. Soms voelt dat als
jammer. Maar de intimiteit is hier uniek en zou

Muurschildering in de Nieuwe Leliestraat

Prijsvraag: wie zal
de nieuwe Rembrandt zijn?
Kunstenaars van de toekomst, opgelet! Welke artiest van tussen 8 en 12 jaar, die
woont of op school gaat in de Jordaan of in de Gouden Reael, zal zijn kunstwerk
vergroot zien tot een maat van 400 x 1000 cm? En dat ook nog op een plek waar
een breed publiek het kan bewonderen? Dit is je kans: in de Nieuwe Leliestraat t.o.
nr. 117 wacht een muur van ca 4 x 10 meter op een bedekking met iets moois.
Wie zal er het moois gaan brengen?
De Werkgroep Kunst&Cultuur schrijft hiervoor
een prijsvraag uit. Als je 8-12 jaar bent en
houdt van teken en schilderen, aarzel dan niet,
ga kijken in de Nieuwe Leliestraat en doe mee.
Dit zijn de regels van de prijsvraag: het onderwerp: ‘Herfst in Amsterdam’.
– Materiaal: plakkaatverf, acrylverf of krijt op

papier
– Afmeting: de muur verkleind is 12x30 cm of

16x40 cm. Maar minder lang, bijvoorbeeld
12x24 cm of 16x32 cm mag ook.
– Kleuren: maximaal 7, gemengde kleuren inbegrepen
– Verzorging: op de achterkant je naam, leeftijd, school, adres en telefoonnummer en dan
in een envelop.
– Insturen: breng of stuur het uiterlijk
25 september a.s. naar:
Werkgroep Kunst & Cultuur, p/a Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael,
Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EX A’dam.

‘Geef mij maar Amsterdam’ in Historisch Museum

Wie doet iets met de Westertoren?
Wie is er creatief en draagt de Westertoren
een warm hart toe? Wie is een liefhebber van
het Amsterdamse levenslied en de Jordaan en
wil graag naar de aankomende tentoonstelling: ´Geef mij maar Amsterdam´ in het
Amsterdams Historisch Museum?
Deze tentoonstelling laat het verband zien tussen levensliederen en de geschiedenis van
Amsterdam. Het gaat over liefde, armoede,

drank en drugs, een dagje uit maar ook over
maatschappelijk onrecht, geweld en persoonlijk leed. Kortom, het levenslied.
Wilt u meewerken aan de tentoonstelling en
bent u creatief? Borduur, teken, schilder of
knutsel dan een Westertoren. De mooiste
Westers krijgen een plek in de tentoonstelling
die u natuurlijk kan komen bewonderen met
familie en vrienden.

in een twee keer zo grote ruimte verloren
gaan. Een echte doelgroep wil ik niet benoemen, ik ben ook blij dat ik dat niet hoef te
doen. Er komen hier wezenlijk geïnteresseerde
liefhebbers van de podiumkunst, jong en oud,
die weten dat ze voor dat tientje entreegeld in
alle rust en met een wijntje iets bijzonders
gaan meemaken. Vaak kennen ze de namen
van de artiesten nog niet. Ze laten zich verrassen, concluderen misschien dat het buiten hun
smaak valt, maar hebben nooit een slechte
avond. Ze hebben ons gevonden via uitladders, cultuuragenda’s of van horen zeggen.
Met 50 stoelen kunnen wij ons geen dure publiciteitsacties veroorloven.
‘Vorig seizoen is de belangstelling om hier op
te treden behoorlijk toegenomen. Naast de
vaste vrijdagavond komen er steeds meer
avonden per week bij. Er zijn ook aanvragen
voor besloten try-outs voor genodigden en
impresario’s. Dat kan wel eens, maar daar wil ik
voorzichtig mee omgaan: het worden al gauw
privé-feestjes die mijn doel voorbijschieten.
‘Zelf beleef ik veel mooie avonden. Dan ben ik
uit in eigen huis. Er is veel bijval van een inmiddels vaste kern artiesten die hier graag iets willen doen, zowel solo als met elkaar. Dat heeft
zich vertaalt in een vaste middagprogrammering op iedere tweede zondag van de maand,
onder de noemer ‘Perrongeluk’. Een duidelijkere omschrijving kan ik niet geven…’
Het Perron, Egelantiersstraat 130
Voor wie wil weten welke artiesten er waren
en wie er gaan komen: www.hetperron.nl

FOTO’S MONIQUE DE JONG

Elke zondag van 14.00–16.00 uur. Maximum
aantal deelnemers: 12. Kosten: € 7,50 p.p.
Aanmelden bij voorkeur per e-mail:
info@jordaanmuseum.nl of 020-6244695

‘Los amantes del circulo polar’ van Julio
Medem bewerkt tot een toneelstuk. Regisseur
Thomas Boer maakte er een vertelling van, ondersteund door live-beelden. Twee muzikanten componeerden de muziek en spelen die
live op het toneel. Op 28, 29 en 30 september
speelt Troost in De Engelenbak, Nes 71, aanvang 20.30 uur. Toegang € 11,-/ met CJP € 9,50.
Reserveren: tel. 6266866 of www.indenes.nl
Theatergroep Troost zoekt de buurt op.
Wij brengen theater naar de mensen met vrij
entree! Daarom zijn wij op zoek naar geschikte locaties met een bereik van 80 tot 100 toeschouwers. Troost zoekt een lege school, kantoor/ fabriekspand of ander geschikte ruimte
voor haar voorstellingen in mei/juni 2007
Gerda van Cappellen, 06-27045207
info@theatergroeptroost.nl

FOTO’S GOVERT DE ROOS

Onder professionele artiesten blijkt er veel behoefte te bestaan aan zo’n try-outgelegenheid, met een meelevend en meedenkend publiek. Veel artiesten blijken het ook heel fijn te
vinden om na of tijdens hun theatertour in
kleinere bezetting of solo te spelen met ‘direct
zaalcontact’: even een andere versie van hun
programma neer te zetten, soms als vingeroefening, voordat het idee of het repertoire
‘vervliegt’. Het Perron biedt plaats aan 50 bezoekers en heeft een klein podium (4x1,80 m),
inclusief de oude vleugel. Door de art-deco
(‘vergane glorie’)-sfeer leent de ruimte zich
goed voor een intieme presentatie die van
beide kanten – artiest en publiek – als heel
prettig wordt ervaren. Ongebruikelijk is wellicht de non-commerciële insteek. Het Perron is
uit passie voor de podiumkunsten in het leven
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Wilt u meewerken aan de tentoonstelling
van het Amsterdamse Levenslied?
Stuur dan een foto (liefst digitaal) van uw
creatie vóór 15 september naar e-mail:
benbochoven@ahm.amsterdam.nl
of naar het postadres:
Amsterdams Historisch Museum,
tav. Ben Bochoven,
Nieuwezijds Voorburgwal 359,
Postbus 3302, 1001 AC Amsterdam.

Zondag 15 oktober
Een deskundige jury zal je inzending beoordelen. Ze zal ook kijken of je ontwerp geschikt is
voor het zeer grote formaat van de muur en of
het een beetje past in de Nieuwe Leliestraat.
Ga daar dus eerst even kijken. Zachte kleuren
geven er de toon aan; houd daar dus rekening
mee. Houd ook rekening met de groene
struik die een klein deel van de muur aan het
oog onttrekt.
De prijzen die klaar liggen zijn: een materiaalbon ter waarde van € 100,- voor het winnende
ontwerp, uit te geven in de speciaalzaak voor
kunstenaarsartikelen Hoopman in de Marnixstraat 47, een materiaalbon van € 25,- voor vier
2e prijswinnaars, uit te geven op dezelfde plek
en extra materiaal ter waarde van € 10,- voor
elk van de vijf winnaars, als bijzondere attentie
van de speciaalzaak Hoopman.
Op zondag 15 oktober zal het winnende ontwerp worden uitgevoerd in de Nieuwe
Leliestraat, vanaf een tijdstip dat nog zal worden meegedeeld! Alle vijf prijswinnaars zullen
worden uitgenodigd om er de handen uit de
mouwen en de kwast in de verfbus te steken.
Alle vijf kunnen dus even trots zijn op het resultaat. Kwasten, verf, deskundige begeleiding
en alles wat nog meer nodig is voor een gezellig artistiek festijn zal aanwezig zijn – genoeg
om het artistieke vuur te doen branden. We
maken er samen een feestje van!
Hans Sizoo
Werkgroep Kunst&Cultuur
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Seniorennieuws: drie-gangenmenu in Altra College

Actie ‘Proefkonijn’ van start!

Minister Dekker in discussie met een buurtbewoonster, buurtcentrum Claverhuis 20 februari jl.

2 november in het Claverhuis

Ouderenmiddag Jordaan
in teken Kamerverkiezingen
Op 2 november houdt de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) haar
jaarlijkse informatie- en discussiemiddag. De Ouderenmiddag Jordaan 2006 staat deels
in het teken van de kennismaking met het Stadsdeelbestuur dat na de verkiezingen
van maart is aangetreden. De stadsdeelwethouders Els Iping (PvdA) en Wil Codrington
(GroenLinks) komen hun plannen en visie voor de komende vier jaar uit de doeken
doen. Hoofdthema’s op de BOJ-middag zijn: Wonen, Buurtvoorzieningen en WMO.
De WMO staat voor de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning die per 1 januari 2007 in werking treedt. Met verstrekkende gevolgen,
omdat de wet alle welzijnsvoorzieningen
onder één noemer brengt en de verantwoordelijkheid goeddeels overhevelt naar de gemeenten. Na de huurliberalisatie van Dekker
en de hervormingen van de sociale zekerheid
en de gezondheidszorg van De Geus en
Hoogervorst, is de invoering van de WMO de
vierde grote hervorming die het kabinetBalkenende heeft gerealiseerd.
De betrokken bewindslieden zijn trots op deze
prestaties, maar geen van hen stelt zich meer
verkiesbaar. Met het oog op de Kamerverkiezingen van 22 november heeft de BOJ lan-

delijke kandidaten van het CDA en de PvdA
gevraagd om de thema’s Wonen en WMO ook
vanuit landelijk oogpunt te behandelen.
Herinnert u zich nog dat Minister Dekker mede
naar aanleiding van haar bezoek aan de ouderen in de Jordaan dit voorjaar de huurliberalisatie voor zittende huurders introk? De komende BOJ-middag belooft dus weer een heftige bijeenkomst te worden, maar na afloop is
er zoals altijd bij de BOJ, volop gelegenheid
voor gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje en een live optreden van de vermaarde ‘Tumblers’. Donderdag 2 november in het
Claverhuis. Aanvang half twee. Komt allen!
Jan Bosman
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan

ENERGIEK MET

MENSENDIECK
Heeft u zoveel vragen
in uw leven?
Kom dan eens luisteren naar de oude, maar
nog altijd hoogste actuele boodschapvan de bijbel.
Elke zondag houden wij om 10.30 en om 17.00 uur
een samenkomst voor belangstellenden.
Informeer ookgeheel vrijblijvend naar onze
activiteiten: di t/m zaterdagkofﬁe-inloop. Echt
iets voor iedereen die behoefte heeft aan contact.
In september starten onze gratis bijbellessen
weer; elke maand kinderclub;
Elke week warme maaltijd op donderdagavond.
NIEUW: één maal per maand
kofﬁemorgen voor vrouwen.
Al deze activiteiten worden u aangeboden door:

BIJBELCENTRUM

‘Bij Simon de Looier’
Looiersgracht 70-72, 1016 vt Amsterdam
Tel. 020-6227742
Vraag naar evangelist J. Krijgsman
mail: bijbelcentrum@kliksafe.nl
www.solcon.nl/ploeger

In kleine groepjes (5 pers.) wordt
getraind. Daardoor is er veel
individuele aandacht voor iedereen.
Er zijn groepen voor studenten,
dertigers, veertigers en vijftigplussers
Er wordt gewerkt aan

• CONDITIEVERBETERING
• VERBETERING
L I C H A A M S G E VO E L
• S P I E RV E R S T E R K I N G
• C O Ö R D I N AT I E
• S T R E TC H I N G
• ADEMHALING
• O N T S PA N N I N G
na afloop is er koffie of thee
Dinsdag 9.30-10.30 uur / 11.00-12.00 uur
Donderdag 10.00-11.00 uur / 18.00-19.00 uur
Kosten: € 40,- p.p. per maand
Andere mogelijkheden in onderling overleg

MENSENDIECK JORDAAN

In samenwerking met mensen van het
Claverhuis wordt in het Altra College in de
Konijnenstraat vanaf september een eettafel
gestart. Deze is in eerste instantie bedoeld
voor ouderen, maar ook jongere mensen zijn
van harte welkom.

kelijks genieten van een drie-gangen-menu,
inclusief een kopje koffie voor maar € 4,-! Een
keer in de maand is er, aansluitend aan de themasoos van het Claverhuis, een speciaal themamenu. Daarvan kunt u natuurlijk ook genieten als u niet naar de soos gaat.

Eerst iets over het Altra College. Hierop zitten
leerlingen die om de een of andere reden op
een andere school zijn gestrand. Nu proberen
ze het schoolritme weer op te pakken. Het
Altra College werkt met kleine klassen en er is
ruimte om weer aan het schoolleven te wennen. Praktijklessen zijn daarbij belangrijk, ook
kooklessen. Zo kunnen jongeren op den duur
doorstromen naar andere scholen, zoals het
middelbaar beroepsonderwijs. Om nu het geleerde in praktijk te brengen, willen een aantal
leerlingen tussen de 14 en 17 jaar iedere donderdag voor ons gaan koken. Zij doen dit
onder de deskundige leiding van een echte
kok. Het eten wordt ook door hen opgediend.
Zo kunnen de leerlingen iets voor de buurt betekenen en kunnen wij als buurtbewoners we-

Hoe gaat het in zijn werk? Aanmelden bij het
Claverhuis (tel. 6248353) op donderdag vóór
12 uur. Vanaf 17.00 uur bent u welkom in het
Altra College, Konijnenstraat 7. Tussen 17.30
en 19.00 uur wordt er gegeten. Na de maaltijd
wordt aan tafel afgerekend (€ 4,-).
Start: donderdag 21 september, daarna iedere
donderdag, uitgezonderd schoolvakanties.
Het maximum aantal deelnemers is 30. Bij de
start op de 21ste krijgen de eerste 10 aanmelders de maaltijd gratis. We hopen dat de actie
‘Proefkonijn’ zal slagen, want wie weet wordt
de eettafel met nog een dag in de week uitgebreid.
Margaret Roovers
Seniorennieuws

Trainingen
Scootmobiel
Op dinsdag 12 september van 10.00–13.00 uur
is er een scootmobieltraining voor scootmobielbezitters in Amsterdam-Centrum. De training bestaat uit: opfrissen verkeersregels
(oefenen in het verkeer), praktische informatie over de scootmobiel, controle rij- en zithouding, parcoursrijden (oefenen moeilijke
verrichtingen)
Voor wie moeite heeft met de omgang met de
scootmobiel, zich onzeker voelt in het verkeer,
is van harte welkom zich aan te melden voor
deze training. De training is geheel gratis en
vindt plaats op het plein van de Oosterkerk
(Kleine Wittenburgerstraat) en omgeving.
Aanmelden kan tot 25 augustus bij de Blankenberg Stichting, tel. 557 33 33, op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur. U kunt iemand meenemen
voor de nodige begeleiding als u dat wilt. De
training is opgezet in samenwerking met de afdeling ergotherapie van het Dr. Sarphati-huis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dian Mekkes, tel. 5573305

SOOJ
door en voor
55+vrijwilligers
in de Jordaan
Open Dag: vrijdag 15 september 14.00-16.00
uur. Onze medewerkers zijn aanwezig om u
informatie te geven over wat de SOOJ zoal
doet. Tevens inschrijving voor onze cursussen
en activiteiten: klaverjassen, bridge, bridgeles,
creatieve inloop, leeskring en diverse computercursussen. Nieuwe activiteiten zijn in voorbereiding. Meer informatie hierover op de
Open Dag.
En verder: Rommelmarkt op woensdag 27
september van 14.00-16.30 uur,
en Spelletjesmiddag op donderdag 5 oktober
14.00-16.30 uur.
SOOJ, Tichelstraat 50, tel. 3302017
(voortaan op maandag geopend v.a. 11.00 u.)
Jorien Kolster

Wandelen
met ANBO
Deze maand wandelt ANBO-Binnenstad op 26
september van Watergang naar Waterland,
een tocht door het weiland. Maximaal 12 personen kunnen mee.
Aanmelden bij Dick Brink tel. 6236709.

¿Spaans Leren?
Tolk geeft Spaans
– Vlotte conversatie
– Degelijk
– Voor Spanje & Latijns Amerika
– Groepsles
– Privéles
– Bedrijfstrainingen

Westerstraat 238
1015 MT Amsterdam
Tel. 020-623 91 09

Beginners t/m gevorderden

E-mail: margreetbouwman@planet.nl

tel. 684 44 38

Portaal trainingen Van der Hoopstraat 33
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Bijzondere fotocollectie brengt verleden in beeld

Plaatjes uit de ouwe doos
bij Jacques Koops
Op bijgaande foto zien we een vrouw aan de Brouwersgracht die meedoet aan een
viswedstrijd op het Jordaanfestival in september 1950. Aan die wedstrijd deden
maar liefst 600 vrouwen mee. Je vraagt je af of die allemaal zo’n visje aan hun
hoedjes hadden hangen… Deze foto is afkomstig uit de collecties van Jacques
Koops (1950). Koops is een verwoede verzamelaar en woont op de Prinsengracht
vlakbij de Elandsgracht.

Boekhandel De Dolfijn
viert 25-jarig jubileum
Vandaag de dag is Boekhandel De Dolfijn een
moderne, goed geoutilleerde assortimentsboekhandel in de leukste winkelstraat van
Amsterdam, de Haarlemmerdijk, en wel op
nummer 92. Inmiddels alweer negen jaar
geleden zijn ze neergestreken op de geheel
gerenoveerde dijk. De oranje luifel is een waar
literair baken in de straat. Niet alleen literatuur, maar ook boeken over reizen, kunst,
esoterie, filosofie, psychologie, geschiedenis,
Engelstalige en niet te vergeten kasten vol
met kinderboeken zijn er te vinden.
Op zondag 10 september van 13.00 tot 17.00
uur willen zij het 25-jarig jubileum vieren met
hun klanten. Ze verwelkomen op die dag hun
bezoekers graag en hebben dan tevens een
leuke attentie klaar liggen.
Liefde voor het boek
Een klein stukje geschiedenis: op 20 juli 1981
opent Marijke Boon, voormalig maatschappelijk werkster, de deur van het winkelpand De
Clercqstraat 103 om er een boekhandel te beginnen. Na weken van timmeren, verven en

boren is het haar gelukt er een aangename
winkel van te maken. Al evenmin gehinderd
door enige vakkennis, maar met als enige drijfveer de liefde voor het boek voegt haar echtgenoot Jan Westerman zich enkele maanden later
bij haar om er samen iets moois van te maken.
Vijfentwintig jaar later – na in 1987 verhuisd te
zijn naar de De Clercqstraat nr 100 (overkant)
en later dus naar de Haarlemmerdijk – mag geconcludeerd worden dat ze daar in ieder geval
in geslaagd zijn, al was het lang niet altijd even
gemakkelijk. Terugloop van klanten door verpaupering van de buurt en daardoor minder
goede resultaten waren aanleiding om uit te
kijken naar een betere locatie. Min of meer bij
toeval liep Jan Westerman tegen de huidige
winkel aan en het paar heeft zich ingezet om
deze locatie te kunnen betrekken, wat uiteindelijk ook gelukt is.
Inmiddels wordt het echtpaar ook alweer zes
jaar geassisteerd door de al even deskundige
als enthousiaste Hélène van der Sloot. Het
team wordt gecompleteerd door zoon Bas en
studente Neeltje.

Festival in cultuurpark
Westergasfabriek
Het jaarlijkse stadsdeelfeest ‘Kijk op de Wijk’
vindt plaats op zondag 10 september van
13.00 tot 19.00 uur. U kunt rekenen op een
gezellige middag waarop van alles te doen is
voor jong en oud: de informatiemarkt, muziek, kunst, theater, dans en sport.
Vooral voor kinderen is er veel te beleven,
zoals de nostalgische kermis (€ 1,- per ritje),
ezeltje rijden, poppenkast, kinderfilms e.d. Een
belangrijk programmaonderdeel is de finale
van de ‘Best of the West’-talentenjacht.
Op verschillende podia kunt u kennismaken
met talentvolle kinderen en jongeren uit het

stadsdeel in de disciplines muziek, dans en
beeldende kunst. De presentatie van deze talentenjacht is in handen van De Jeugd van
Tegenwoordig. Om 18.00 uur gaat het optreden van Gruppo Sportivo van start. Deze
Nederlandse band speelt vrolijke, humoristische en dansbare popmuziek. Zij scoorden
hits met ‘Disco Really Made It’ en ‘Beep Beep
Love’. In het Cultuurpark Westergasfabriek
brengen zij met veel plezier hun hits van toen
weer ten gehore.
Cultuurpark Westergasfabriek,
zondag 10 september 13-19 uur

Mede door zijn hechte vriendschap met antiquaar Johannes Marcus aan de Nieuwezijds
Voorburgwal raakte Jacques Koops gefascineerd door papier. Papier op zichzelf als fenomeen, maar ook de daarop toegepaste druktechnieken boeiden hem. Samen met Marcus
heeft hij sinds 1980 een hele papierbibliotheek
verzameld. Over deze verzameling verscheen
een boek dat inmiddels bij papierliefhebbers
over de hele wereld bekend is. Het papier
wordt bijvoorbeeld gebruikt voor heruitgaven
van oude boeken om de sfeer van die tijd op te
roepen.
Naast deze interessante papiercollectie, met
veel materiaal uit de jaren ’20, heeft Koops
ook een collectie posters uit de jaren ’70 opgebouwd. Zelf heeft hij jarenlang ‘antiquarische’
prenten ingekleurd. Hij maakte zich dit vak
eigen door in musea en bibliotheken te zoeken naar de juiste kleuren die in een bepaalde
tijd gebruikt werden. Hij ‘kleurde’van alles: atlassen, vogelboeken, bloemenboeken, losse
prenten van appels, peren etc.
Een aantal jaren geleden nam de vraag naar
dit soort prenten af. Door de opkomst van de
digitale wereld zijn mensen niet meer zo geïnteresseerd in een originele prent. Een ‘printje’van zo’n prent vinden ze eigenlijk ook wel best
en dat is natuurlijk ook veel goedkoper.
In de loop der jaren heeft Koops veel contacten gekregen met allerlei handelaren, uitdragerijen en standhouders op het Waterlooplein.
Hij is altijd daar op zoek waar hij denkt dat er
avontuur te halen valt: boeken, foto’s van alles
en nog wat. Hij koopt veel, van een unieke
vroege druk van de Talmoed tot heel mooie
3D-foto’s van de sultan van Sukarta in zijn
koets. Daarvan stelt hij collecties of series
samen, en verkoopt die aan musea als het
Joods Historisch en het Rijksmuseum, aan gemeentes of via veilingen. Koops wijst op een
serie foto’s die door de jaren heen van mensen
met huisdieren werden gemaakt: ‘Het fascinerende is dat de dieren er steeds hetzelfde blijven uitzien, maar dat de mensen voortdurend
veranderen. Andere kapsels, andere kleding…’
Glasnegatieven
Een paar jaar geleden had een handelaar een
doos vol glasnegatieven. Dat soort negatieven
werd tot in de jaren ’50 gebruikt. Jacques
Koops was onmiddellijk enthousiast voor dit
verzamelobject. Hij kocht en verkocht inmiddels duizenden van die negatieven of prints
ervan. Hij beschikt o.a. over een collectie die
gaat over Nederlands-Indië, maar ook een collectie over tulpen. Prachtige verstilde plaatjes,
haarscherp van beeld. Koops sorteert vaak op
thema: trams, boten, kerken en steden als
Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam.

Van Amsterdam heeft hij ongeveer 2000 negatieven, waaronder ook een aantal over de
Gouden Reael en de Jordaan uit de jaren ’30.
Er zijn opnamen bij van de Klene-dropfabriek
aan de Lijbaansgracht en van de Westertoren,
gezien vanuit verschillende dwarsstraatjes.
Met de hedendaagse scantechniek zijn van die
opnamen enkele prints gemaakt op A3-formaat: echt heel bijzonder qua sfeer!
In die collectie bevindt zich ook een heel stel
negatieven van de Appeltjesmarkt, gemaakt in
de vroege jaren ’30. Het politiebureau
Elandsgracht stond er toen nog niet. Op de
plaatjes is veel bedrijvigheid te zien op en rond

de schuiten die de markt bevoorraadden. En
wat te denken van een doos met ongeveer 400
gewone foto’s van onvervalste Amsterdamse
amateurvoetbalclubs met namen als JOS, AGS,
De Germaan, Eland, Real Srenang, ZEC. Leuk
als je daar toevallig jezelf op ziet staan, of je
vader, of je broer! (Damesvoetbal bestond
toen nog niet).
En dan nog diverse bijzondere fotoboeken
over Amsterdam, zoals ‘Vrouwen van
Amsterdam’, een typisch jaren ’70-boek, of een
fotoalbum over de enige echte racefietsenmaker in de Jordaan Jan Legrand… zelfs Eddy
Merckx staat erin!
En valt dus heel wat te grasduinen bij Jacques
Koops. In principe zijn alle foto’s, boeken etc.
te koop, of ze kunnen worden gebruikt. Er
kunnen scans of afdrukken van worden gemaakt: alles is bespreekbaar. Koops is bezig
een website te maken waar al zijn steeds wisselende collecties, series en unica op te zien
zullen zijn. Dat is natuurlijk een tijdrovende
klus, maar ook voordat die site klaar is, kun je
hem bellen als je vragen hebt (tel. 6279513). In
ieder geval zullen we in komende edities van
deze krant zeker nog foto’s laten zien uit de
bijzondere collectie van Jacques Koops!
Miki Zeehandelaar

Lezing Alan Wallace bij Maitreya Instituut

‘Balancing Heart and Mind’
Op donderdagavond 21 september heeft het
boeddhistisch centrum Maitreya Instituut op
de Brouwersgracht een bijzondere gast, de
psycholoog en wetenschapper Alan Wallace.
Op die avond, om 20 uur, houdt hij een lezing
met als titel ‘Balancing Heart and Mind’. Door
zijn unieke combinatie van traditionele boeddhistische ervaring en moderne psychologische kennis is hij in staat deze onderwerpen
diepgaand en analytisch, maar tegelijkertijd
levendig te presenteren.
In kringen van wetenschappers die ‘mind’,
ofwel geest of bewustzijn bestuderen, is dr. B.
Alan Wallace (1950) een bekende naam. Al 35
jaar bestudeert, beoefent en onderwijst hij het
Tibetaans boeddhisme – aanvankelijk als monnik en daarna als wetenschapper. Als vertaler
van Z.H. de Dalai Lama, meditatieleraar én als
natuurkundige en wetenschapsfilosoof is hij
intensief betrokken bij de tweejaarlijkse ’Mind
and Life’-dialogen tussen de Dalai Lama en

westerse wetenschappers. Als hoofd van het
Santa Barbara Institute for Consciousness
Studies in de V.S. zoekt Wallace steeds naar
nieuwe wegen om de kennis van ons bewustzijn te verrijken door het integreren van boeddhistische meditatie met wetenschappelijke inzichten. Hij is auteur van vele boeken over bewustzijn, neurowetenschappen en de aard van
de werkelijkheid.
In deze lezing richt hij zich op het ontwikkelen
van zowel shamatha (verstilde concentratie)
als de ‘vier onmetelijke gedachten’ van liefde,
mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid. De
lezing wordt gehouden bij het Maitreya
Instituut, Brouwersgracht 157, Amsterdam.
Kosten zijn € 10,.
Voor meer informatie:
Annelies van der Heijden
of Maitreya Instituut Amsterdam,
tel. 4280842, e-mail: amsterdam@maitreya.nl,
www.maitreya.nl
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Najaarscursussen en trainingen
Blankenberg Stichting
Kom op voor jezelf
Assertiviteitstraining voor vrouwen die moeilijkheden ondervinden in de omgang met andere mensen. Het bijvoorbeeld moeilijk vinden
om nee te zeggen, om voor je mening en gevoelens uit te komen of om contact te maken
met onbekenden. U leert in de groep te zeggen wat u graag wilt, duidelijk te zijn tegen
anderen, en dat u anderen door uw reactie
niet tekort doet. Deze groep wordt begeleid in
samenwerking met Mentrum.
Er zijn 10 bijeenkomsten op donderdag van
13.30-15.30 uur op de Houtrijkstraat 114-116.
Start 28 september
Assertiviteitstraining voor mannen
Mannen die niet tevreden zijn met zichzelf en
dit tegenkomen in hun relatie(s) en vriendschappen, op hun werk, in de omgang met
hun kinderen, etc. Bijvoorbeeld moeilijk nee
kunnen zeggen, je vaak niet begrepen voelen,
het moeilijk vinden om te vertellen wat er in
je omgaat, slecht uit de voeten kunnen met
conflicten en confrontaties, etc. Doel is het krijgen van inzicht in oorzaken en het zoeken
naar oplossingen.
Er zijn 12 bijeenkomsten op woensdagavond
van 19.00-21.00 uur op de Sint Antoniesbreestraat 32. De groep start begin november.
Je bent niet de enige
Groep voor vrouwen die een relatie hebben
gehad waarin sprake was van geestelijke en/of
lichamelijke mishandeling. Onder andere de
volgende onderwerpen komen aan de orde:
Hoe kan ik voorkomen dat ik in een nieuwe relatie weer bedreigingen en/of geweld meemaak? Hoe zeg ik wat ik wel of niet wil? Ik wil
wel veranderen, maar hoe? Omgaan met

Voor ouderen

Veiligheid in
en om het huis
Ongeveer 89.000 mensen van 55 jaar en
ouder moeten per jaar een bezoek aan de
Eerste Hulpafdeling van het ziekenhuis brengen na een val. Dit zijn er ongeveer 360 per
dag! Een val heeft vaak nare gevolgen: botbreuken, verminderde mobiliteit of zelfs dat
de persoon niet meer zelfstandig kan blijven
wonen. Ongeveer 2000 ouderen overlijden
als gevolg van een valpartij.
Landelijk campagne
Ouderen moeten zich bewuster worden van
het risico van vallen. Om deze reden is
Consument & Veiligheid onlangs gestart met
een grote campagne om ouderen wakker te
schudden. De kans op vallen zit in kleine dingen. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen maakt suf en zorgt bij ouderen voor veel
valpartijen. Losliggende snoeren, losse kleedjes, spullen op de trap laten rondslingeren,
gladde badkamervloeren etc. leiden eveneens
tot valpartijen. Op een wiebelend krukje staan
om die zware pan uit het bovenste
keukenkastje te halen, is ook niet verstandig.
Vaak gaat het om dingen die al 1000 keer
goed zijn gegaan.
Veiliger maken van uw woning
Kleine aanpassingen kunnen wonderen doen
om uw woning een stuk veiliger te maken. Een
trap met twee stevige leuningen, een antislipmat in uw badkamer, handgrepen in douche,
toilet of elders in huis zijn al een goed begin.
Voor het verwijderen van drempels is ook geen
hele verbouwing nodig.
De buurtconciërge of de klussenhulp van de
Blankenberg Stichting kan u adviseren over
de veiligheid in en om uw huis. Indien nodig
kunnen zij aanpassingen aanbrengen, snoeren
wegwerken, verhogen van koelkast zodat u
er beter bij kan etc. De adviezen zijn gratis.
Aan de aanpassingen die door de buurtconciërge worden aangebracht zijn geen kosten verbonden.
Contact: Buurtconciërge en klussenhulp
Blankenberg Stichting, tel 5573333
Consument en Veiligheid, tel. 5114567
of e-mailen: info@veiligheid.nl
Website: www.veiligheid.nl

schuld- en schaamtegevoelens. Hoe gaan andere vrouwen hiermee om? Deze groep wordt
aangeboden in samenwerking met MDSO en
Stichting Zuid. Het is een doorlopende groep
(steeds blokken van vier bijeenkomsten) en
men kan zich het hele jaar door aanmelden.
Tijdstip: maandag van 9.30-12.00 uur.
Aanmelden bij MDSO, Ivy Held, tel. 4622033.
Omgaan met geld
Cursus voor mensen die elke maand weer de
eindjes aan elkaar moeten knopen om uit te
komen met het inkomen. U leert in de cursus
om beter greep te houden op uw financiële
situatie en u krijgt informatie over subsidieregelingen. Er zijn zes bijeenkomsten. Start dit
najaar.
Papier Hier
Cursus voor mensen die moeite hebben met
het ordenen en bijhouden van hun administratie. In de cursus leert men hoe je ordening aanbrengt en overzicht krijgt zodat alle papieren
snel en op de goede wijze teruggevonden
worden. Er wordt informatie gegeven over financiële regelingen waardoor mensen geen
geld hoeven mis te lopen. Aantal bijeenkomsten 3 (start het gehele jaar door).
Arbeidsgroep Weer aan de Slag
Voor mensen die nu nog een uitkering hebben
en die weer willen gaan werken of verplicht
worden om te gaan werken. De groep is voor
mensen die willen uitzoeken welke stappen er
nodig zijn om ‘weer aan de slag te gaan’.
Er zijn acht bijeenkomsten op donderdagmiddag van 14.00-16.30 in de Sint Antoniesbreestraat 32. Start 21 september.
In de put, uit de put
Iedereen voelt zich wel eens somber.
Bijvoorbeeld als er iets onplezierigs gebeurt,
zoals conflicten met anderen, tegenslag of
ziekte. Soms blijft die somberheid bestaan.
Vaak doen zich dan ook andere klachten voor,
zoals slaapproblemen, hoofdpijn, moeheid en
schuldgevoelens. In de cursus leert u vaardigheden die u kunnen helpen om de sombere
gevoelens te overwinnen.
Voor mensen van 23 tot 55 jaar. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van tweeënhalf
uur en start oktober 2006. De groep wordt begeleid in samenwerking met Mentrum.
Tijdstip: donderdag van 13.00 tot 15.30 uur.
Er wordt een kleine bijdrage in de kosten
gevraagd. Voor vragen of aanmelding kunt u
contact opnemen met de Blankenberg
Stichting, tel. 5573333, Kloveniersburgwal 43,
1011 JW Amsterdam

Sportseizoen
2006-2007
Amsterdam
Centrum
Inmiddels heeft het nieuwe Sportcentrum
Marnix (Marnixplein 1) zijn deuren geopend.
Het sportcentrum heeft een nieuwe en prachtige sportzaal tot zijn beschikking. In september wil de afdeling Sportstimulering hier
nieuwe activiteiten ontwikkelen.
Deze staan hieronder vermeld. In sporthal
Oostenburg (Oostenburgergracht 151) zal ons
oude activiteitenaanbod ook starten met bekende activiteiten als: bewegen op muziek en
conditietraining/ fittraining.
Actief fit 55+ Sportcentrum Marnix
Deze activiteit is bedoeld voor senioren 55+ .
Hierbij worden oefeningen (op muziek) aan-

Cursussen
Straat & Dijk
en Claverhuis
Het nieuwe cursusseizoen is van start gegaan.
Zowel in buurtcentrum Claverhuis als in
buurtcentrum Straat & Dijk kunt u nog t/m
zaterdag 9 september gratis kennismaken
met tal van cursussen, en zich meteen inschrijven! Wie geen programmakrant heeft ontvangen, kijkt op www.welzijnbinnenstad.nl
of haal een krant in het buurtcentrum.
Een greep uit het nieuwe aanbod:
Notenschrift de Luxe, Italiaanse Film + Maaltijd,
Workshop Aura Portret, Fictieve Wandeling
door de Jordaan, Karikatuur & Portrettekenen,
Portret- & Stadsfotografie, Fitness voor Mannen
(in de mooie sportzaal van het Altra-college!),
Balsport & Fitness voor vrouwen (ook in het
Altra-college) en diverse Lezingen.
Nieuw voor kinderen: Keramiek Club, Sporten Spelinloop, Sport- & Spelclub de Vrolijke
Kikker, Ouder/Peuter Yoga, Ouder/Kleuter
Yoga, Theatersport, Wereldkoor en Handige
Meidenclub Technika 10.
Kom snel langs om u in te schrijven: de meeste
cursussen starten (bij voldoende animo) in de
week van 18 september, maar wees er snel bij
want het aantal cursusplaatsen is beperkt.
Voor meer informatie:
Claverhuis, tel. 6248353, Elandsgracht 70
of Straat & Dijk, tel. 6238815,
Haarlemmerstraat 132

Stichting Welzijn Binnenstad
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geboden, die de conditie verbeteren. Na het
conditiegedeelte kunt u deelnemen aan spelsporten, tijdens de pauze of na afloop is er de
gelegenheid voor koffie of thee.
Wilt u uw conditie verbeteren en samen met
andere leeftijdsgenoten bewegen in een gezellige sfeer, kom dan gerust langs! Iedereen
kan op zijn eigen niveau meedoen. Ook uw
vrienden of partners zijn van harte welkom.
Start: woensdag 27 september t/m 27 juni van
12.30-13.30 uur in de sportzaal van het nieuwe
Sportcentrum Marnix, Marnixplein 1 (bereikbaar met bus 18 en 21/ tram 3 en 10)
Kosten 10-rittenkaart: € 17,50 Let op: de 10-rittenkaart kunt u ophalen in sporthal Oostenburg (Oostenburgergracht 151). Hier kunt u
met pin betalen op werkdagen van maandag
t/m vrijdag van 9.00-23.00 uur.
Nordic walking in het Vondelpark
Volwassenen en senioren 55+
Nordic walking kunt u zien als langlaufen zonder de ski’s. Het is een intensievere vorm van
bewegen dan het gewone wandelen, maar
minder belastend dan hardlopen. Los van de
voordelen van het sporten op een veilige manier, is het ook heel leuk om in groepsverband
lekker buiten te bewegen. Om kennis te
maken met deze nieuwe leuke sport wordt er
een cursus van 5 lessen georganiseerd om de
techniek aan te leren. De cursus is voor volwassenen en voor senioren 55+.
Start: dinsdag 19 september t/m 17 oktober
van11.00-12.30 uur in het Vondelpark.
Kosten: € 20 per persoon voor een cursus van 5
lessen. Let op: voor de cursus Nordic walking
dient u zich apart op te geven en kunt u met
pin betalen in sporthal Oostenburg (Oostenburgergracht 151) op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00-23.00 uur.
Vakantieactiviteiten
In de schoolvakanties worden er in Sportcentrum Marnix (Marnixplein 1) activiteiten
georganiseerd voor de jeugd.
Sportinstuif
Herfstvakantie (6-13 jaar)
23, 24 en 25 oktober 13.30-15.30 uur.
Kijkt u voor een compleet overzicht van ons activiteitenaanbod op de website: www.centrum.amsterdam.nl, rubriek ‘vrije tijd en sport’.
Tevens kunt u de nieuwe sportfolder 20062007 ophalen bij het wijkcentrum, vestiging
Jordaan, Eerste Laurierdwarsstraat 6, vestiging
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132-136, en
Sportcentrum Marnix en sporthal Oostenburg.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
sport infolijn: tel. 5306870. Ook kunt u mailen
naar: sportstimulering@centrum.amsterdam.nl
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Klachten over verhuurders
Amsterdam toegenomen

FOTO’S PAUL LANGENDIJK

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
signaleert in zijn nieuwe rapportage 2005 een
toename van het aantal klachten. In 2004
registreerde het Meldpunt 419 klachten, dit is
ten opzichte van 2004 bijna een kwart meer
meldingen.

Brouwersgracht 180 gesloopt
Een zogenoemd Orde-2 pand aan de
Brouwersgracht 180 werd onlangs gesloopt.
Orde-2 panden zijn in het Beschermd Stadsgezicht beschermd en mogen in principe niet
worden afgebroken, tenzij sprake is van onherstelbare schade waardoor restauratie niet
mogelijk is. Wederom blijkt, net als bij Palmgracht 3 (het kleinste pakhuisje van ca. 1610)
en de Pottenbakkersgang, dat het stadsdeelbestuur niet echt doet wat het belooft.

Stadsgezicht? Als er op deze manier mee
wordt omgegaan door stadsdeel en Centrale
Stad, dan zou de nominatie voor de
Binnenstad als World Heritage Site wel eens
gevaar kunnen lopen.

Einde aan woekerhuren
bemiddelingsbureaus
Bemiddelingsbureau ‘Direct Wonen’ moet een huurder € 15.000 huur terugbetalen
wegens wanprestatie, aldus de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof op 27
juli jl. Amsterdamse bemiddelingsbureaus kunnen door deze principiële uitspraak
financieel aansprakelijk worden gesteld voor het bemiddelen bij te hoge huren.

Motie goedkoop
sporten
aangenomen

Nieuwe actie:
Stop korting op
huurtoeslag

Deelraad Amsterdam-Centrum heeft op 29
juni jl. met grote meerderheid een motie van
de SP aangenomen om alsnog goedkope
sportinstuif mogelijk te maken in het nieuwe
Marnix-complex.

Op 30 juni jl. heeft de Nederlandse
Woonbond de aftrap gegeven voor een
nieuwe actie. Op 1 juli is de korting op de
huurtoeslag namelijk opgelopen tot ruim
€ 17 per maand. De enige reden voor die
korting is dat er bezuinigd moet worden.
Juist de mensen die het hardst geld nodig
hebben om rond te komen, worden
hierdoor getroffen.

• Basis techniek in 6 lessen
• Kennismakingslessen
• Privé lessen
• Bedrijfsuitjes
Nordic Walking Amsterdam
Mw. M. van Engelen
Mensendieck therapeut
gediplomeerd trainer
www.beweegufit.nl
info@beweeegufit.nl
020-692 85 73

Voor meer informatie: Marcel Suitela, projectleider Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag,
tel. 5230199 of 06-41726338, NZ Voorburgwal
32, 1012 RZ Amsterdam

Na uitspraak Amsterdams Gerechtshof

Dit is opnieuw een schandelijke aantasting van
het Beschermd Stadsgezicht, maar noch de
wethouder Monumentenzorg van het stadsdeel, noch die van de Centrale Stad, lijkt zich
aan de wet te houden! Hoe lang gaat dit nog
door en wanneer wordt er eindelijk eens serieus rekening gehouden met het Beschermd

Nordic Walking
in het Westerpark

Gelet op de stormachtige ontwikkelingen op
de Amsterdamse woningmarkt, de liberalisatie
van het huurbeleid en op sociaal economisch
vlak, komt de positie van huurders nog meer
onder druk te staan. De signaleringsfunctie
van het Meldpunt is noodzakelijk om de ontwikkelingen van het beleid te monitoren en
ongewenste effecten aan te kaarten.
Ook de komende jaren zal het Meldpunt
Ongewenst Verhuurgedrag als sluitstuk bij de
bewonersondersteuning een belangrijke rol
vervullen. In dit verband zal de Gemeente

De rapportage van het Meldpunt Ongewenst
Verhuurgedrag is te vinden op
www.huurteams.nl/meldpunt.html of is
rechtstreeks te downloaden (pdf-file) op
www.bewoners.net/huurteams/meldpunt/
mov2005.pdf

Paul Langendijk

Architect Sjoerd Soeters (zijn familie is eigenaar van Brouwersgracht 180) heeft het voor
elkaar gekregen dat het Orde-2 pand mocht
worden gesloopt, ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex dat het
uiterlijk krijgt van het naastgelegen (rechts)
pakhuis. Retro-architectuur in het Beschermd
Stadsgezicht. Kan het beschamender?

Tot 2003 had de Jordaan een goedkope, laagdrempelige en vrijblijvende sportvoorziening
in de Eerste Rozendwarsstraat. Toen De
Stokerij dicht moest, beloofde het stadsdeel de
sporters dat ze in het nieuwe Marnix terug
konden keren. Nu het Marnix bijna klaar is,
blijkt die belofte niet ingelost te worden. Na
een scherpe interpellatie van Andrea Niessen,
diende de SP een motie in om het nakomen
van de beloftes af te dwingen bij het Dagelijks
Bestuur. Daarmee wilde de SP een garantie loskrijgen om de sporters in de buurt een goedkope en laagdrempelige plek te geven.

Uit de rapportage over 2005 komt naar voren
dat vooral kleine particuliere verhuurders normen van fatsoen overschrijden of zich schuldig
maken aan praktijken van intimidatie. In toegenomen mate betreffen de meldingen ook
professionele verhuurders, zoals makelaars en
woningcorporaties. Opvallend zijn de gevallen
in de oude stadsdelen waar huurders de dupe
zijn geworden van verschillende pesterijen en
extreme intimidatie door verhuurders.

Amsterdam dan ook blijvend prioriteit moeten
geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om huurders de mogelijkheid te
geven zich te weren tegen lastige huisbazen.
Uit de tevredenheidsmeting onder huurders
die door het Meldpunt zijn geholpen, blijkt
dat vrijwel alle ondervraagden zeer tevreden
zijn over de dienstverlening door het Meldpunt. De meesten geven aan dat zij zonder
hulp niet uit het probleem zouden zijn gekomen en dat zij zekerder zijn geworden ten opzichte van hun verhuurder.

De woonbond heeft een groot aantal schrijnende situaties aangetroffen van mensen die
op allerlei manieren moeten beknibbelen op
uitgaven die voor anderen tot normaalste
zaken van de wereld behoren.
Aan negen mensen werd de ‘huurtoeslagbon’
van € 102,30 uitgereikt, ter compensatie van
het verlies over de laatste zes maanden van
2006. De gelukkigen zijn natuurlijk blij met dit
steuntje in de rug. Maar iedere huurtoeslagontvanger moet gecompenseerd worden.
Daarom pleit de woonbond met deze actie
voor het afschaffen van de korting. Op
Prinsjesdag zullen er duizenden kaarten en
een ‘zwartboek’ worden aangeboden aan de
leden van de Tweede Kamer.
U kunt de actie steunen door een kaartje
te sturen aan de woonbond. Die kaarten
zijn verkrijgbaar bij het secretariaat
van Huurdersvereniging Centrum,
Eerste Laurierdwarsstraat 6.
U kunt ook de actie steunen via internet:
www.woonbond.nl
(klik bij woonbondacties bij Nieuws).
Win Wassenaar

Dat lijkt niet alleen het einde te betekenen van
woekerhuren door bemiddelingsbureaus in de
toekomst, veel bureaus moeten nu ook vrezen
voor grote claims van gedupeerde huurders
die teveel huur hebben betaald in het verleden. Bovendien hebben huurdersorganisaties
nu een extra instrument in handen om wantoestanden op de Amsterdamse woningmarkt
aan te pakken.
Het Gerechtshof stelt in het arrest onomwonden dat een woningzoekende erop mag vertrouwen dat een bemiddelaar zich aan de
Amsterdamse verordening op de bemiddelingsbureaus houdt. Zo moet een bemiddelingsbureau de maximale huur voor een woning of kamer berekenen aan de hand van het
aantal punten dat voor die woning geldt. Ook
moet de huurder attent gemaakt worden op
de mogelijkheid een nieuwe huurprijs binnen
6 maanden bij de huurcommissie te laten toetsen. Het Gerechtshof heeft verder bepaald dat
huurders bij bemiddeling het verschil tussen de

wettelijk maximale huur en de betaalde huur
kunnen verhalen op de bemiddelaar. Omdat
de verjaringstermijn voor de vordering 20 jaar
is, kunnen ook vele in het verleden gedupeerde huurders alsnog een claim indienen.
Met dit arrest kunnen andere gemeenten woekerhuren van bemiddelingsbureaus nu ook
goed aanpakken door een verordening in te
stellen die vergelijkbaar is met de Amsterdamse verordening op de bemiddelingsbureaus. Complete tekst verordening:
www.wonen.amsterdam.nl/
woonruimte_huren/bemiddelingsbureaus
Huurders met vragen over terugvordering
aan bemiddelingsbureaus kunnen terecht bij
het inloop- en telefonisch spreekuur op ma.
en wo. van 10.00-12.30, en donderdag van
17.00-19.00 uur, tel. 5230130,
Nieuwezijds Voorburgwal 32.
Website: www.huurnietteduur.net

Gelijke rechten voor bootbewoners

Historische-woonbotenmotie
aangenomen
In de nabije toekomst komen historische
woonboten ook in aanmerking voor monumentensubsidie. Dat is de strekking van een
bijzondere SP-motie die juni jl. vrijwel unaniem door de deelraad van AmsterdamCentrum is aangenomen.
De SP stelde voor om een nieuw lokaal monumentenfonds, bedoeld voor monumentale gebouwen in het stadsdeel, ook aan te wenden
voor het subsidiëren van historische woonschepen. De SP overwoog dat de gemeente al jaren
gelijke rechten belooft aan bootbewoners én
steeds de wens uitspreekt dat het beschermd
stadsgezicht verrijkt wordt met goed onderhouden, authentieke schepen, die recht doen
aan de historische verbondenheid van Amsterdam met het water en aan hun omgeving.
Terwijl er voor monumenten aan de wal wél
subsidieregelingen zijn en fiscale voordelen

voor de eigenaar van monumenten, komen
restauraties van historische schepen volledig
voor rekening van de booteigenaar.
Historisch besluit
Met het aannemen van de SP-motie erkent de
deelraad van Amsterdam-Centrum dat woonschepen bij de stad horen, beeldbepalend zijn
en deel uitmaken van het historisch erfgoed.
Zodra er criteria zijn opgesteld waar schepen
aan moeten voldoen, kunnen bootbewoners
aanspraak maken op subsidie uit het monumentenfonds van stadsdeel-Centrum. Wat de raad
betreft, gaat het alleen om woonboten die een
officiële ligplaats in het centrum hebben.
Het besluit mag historisch worden genoemd.
Niet alleen omdat het om historische schepen
gaat, maar ook omdat de regeling uniek is voor
Amsterdam. SP-Centrum hoopt dat andere
stadsdelen met een rijk nautisch verleden, zoals
Zeeburg, Noord en Westerpark, zullen volgen.
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Cultuur

agenda
Uitgaan in de Westelijke Binnenstad, voorzover bij het ter perse gaan van dit nummer
bekend. Informatie voor de agenda 9-3
weken voorafgaand aan het resp. evenement
naar: krant@jordaangoudenreael.nl
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MUZIEK
Karthuizerhof, Karthuizersstraat 87-171
zo 3 sept 15.00 u: Kinderconcert ‘Peter en de
Wolf’, door Domstad Blazersensemble o.l.v.
Clemens Rosmuller; bij regen binnen, toegang gratis
Noorderkerk, Noordermarkt
za 9 sept 14.00 u: Operaconcert, samengesteld en gepresenteerd door Piet - ‘Opera
Pietje’- Bos, mmv Tamara Obreskova, sopraan,
Ruben Gerson, tenor, Dovlet Nurgeldiev, bas
en Kimball Huigens, piano; wijzigingen en
toevoegingen voorbehouden; toegang gratis;
za 16 sept. 14.00 u: Bachorkest Concerto
d’Amsterdam, mmv Barbara Hannigan,
sopraan, werken van Bach en Händel;
za 23 sept 14.00 u: Quartet New Generation,
blokfluit, werken van Fontemaggio, Serocki,
Ferrabosco, Tomkins en Bull;
za 30 sept 14.00 u: Apollo-ensemble, Francine
vd Heyden, sopraan en instrumentaal ensemble olv David Rabinovich, ‘Onder Invloed’,
werken van Bach, Vivaldi, Fasch en Zelenka;
za 7 okt 14.00 u: Royal Wind Music, olv Paul
Leenhouts, ‘Dulce Memoria’, werken van o.a.
de Cabezón, Morales, Buus, Schuyt en
Sweelinck;
do 12- di 17 okt: Gesualdo Festival
za 14 okt 14.00-14.30 u: Glenn Watkins
(U.S.A.): inleiding Het Leven van Gesualdo;
15.00 u: Kassiopeia Quintet: Gesualdo,
5-stemmig Madrigalenboek, boek V;
ma 16 okt., 20.30 u: idem; 19,45 u - 20.15u:
concert +diner in restaurant Bordewijk,
Noordermarkt; di 17 okt. 19.45: Glenn
Watkins: ‘Het leven van Gesualdo’ The
Kassiopeia Quintet: Gesualdo, 5-stemmig
Madrigalenboek, boek VI
za 21 okt 14.00 u: Ensemble Camerata
Traiectina, Gerrit Komrij, liedekens van Jacob
Obrecht
Westerkerk, Westermarkt, met nieuwe tekst
van en gedeclameerd door Gerrit Komrij.
Elke vrijdag, 13.00 u: Lunchconcert, orgel;
toegang gratis
De Posthoorn, Haarlemmerstraat 130, do 12za 14 okt., 20.00 en 21.30 u: ‘Gesualdo’s stemmen’, multimediavoorstelling voor kinderen
en volwassenen.

THEATER
Buurthuis Het Claverhuis, Elandsgracht 70,
tel. 6248353, wo 20, wo 27 sept 13.30 u: ‘De
Mix – drie vrolijke muziekclubs’, zingen, dansen, springen, toneelspelen, verkleden, computeren en muziek maken, 4-12 jr, toegang
gratis
Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32, tel.
62679370, za 16, za 23 en za 30 sept. 14.00 u:
‘Verjaardagspartijtje’, vanaf 6 jr
Jeugdtheater de Krakeling, Nieuwe
Passeerdersstraat 1, tel 5251400, vrij 29 sept
19.30 u: ‘Joachim & m’oma’ van Mariëlle van
Sauers, regie Rob de Kuijper, vanaf 8 jr
Het Perron, Egelantiersstraat 128-130, tel.
3307035, vrij 22, 21.00 u, zaal open 20.30u :
Ewout&Etienne, cabaret; vrij 29 sept 21.00:
Alex Roeka, mmv Jaco Benckhuisen, Peter van
Os en Reyer Zwart, zang en versch. instrumenten, ‘Hadeskade’, nieuwe liederen, afgewisseld met verhalen, invallen, mijmeringen
en fantasieën.
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207935,
di 14 tm za 16 sept 20.00 u: De Zus van Roos,
‘How Witwoman escaped from Dr Sad’ van
Victorine Plante en Erik Snel, mmv Steve
Hooi; do 21 tm za 23 sept. 20.00 u:
‘Coriolanus’ van W. Shakespeare,
regie Erik Snel.
Hetveemtheater, Van Diemenstraat 410, tel.
6269291, zo 10 sept. 20.30 u: ‘L’Usine
Wrapped’, de dramatiek van het lichaam,
slotpresentatie Masterclass Nan Hoover; di 19
tm vr 22 try-out, za 23, 20.30 u: ‘Vielfalt’,
regie Jeroen van den Berg, over het onvermogen van een treurige goochelaar.
MUSEA e.d.
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel.
6279624, open zo 14.00 -17.00 u;
zo 7-5, 13.00 u
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15, ma tm vrij 9.30 -12.30 u en
13.30-15.00 u
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat
16, do tm zo 12.00-17.00 uur

Multatulimuseum, Korstjespoortsteeg 20 hs.,
di 10-5, za, zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59,
di t/m zo 11-17 u.
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
vrij t/m zo 11-17.00 u

OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van
dinsdag t/m zaterdag en de eerste zondag
van de maand tussen 13.00 uur en 17.00 uur
of 17.30 uur.
Hug Gallery for International Photography,
Eerste Tuindwarsstraat 16, 9 sept tm 14 okt:
Walfred Moisio, ‘New York in the 130s -50s’,
fotografie
De Praktijk, Lauriergracht 96, tm 1 okt: Paul
van Dongen, Nieuw Werk; zes kunstenaars
van de galerie, werken op papier; 7 okt-11
nov.: Guido Vlottes, schilderijen, Theo
Schepers, beelden
6 - Six Images photogallery, Boomstraat 6,
tot 7 okt.: Robert Stentpool en Martine
Winiecky, foto’s

LEZING, WANDELING
Café Duende, Lindengracht 62, zo 8 okt 15.00
u: ‘Het Jordaanlied’, lezing door Lisa Wade en
Jacques Klöters. Bij voldoende interesse op
een latere datum een gezamenlijk bezoek
aan de expositie ‘Geef mij maar Amsterdam’,
over het Amsterdamse lied, vanaf 13 okt. in
het Amsterdams Historisch Museum
Jordaan, wandelingen en bezoek aan traditioneel Jordaanpand,
zie www.jordaanmuseum.nl

www.jordaangoudenreael.nl
Welke vrijwilligers vinden het leuk om
voor onze nieuwe website buurtnieuws
– in de breedste zin van het woord –
te verzamelen?
Uw reactie graag naar:
E-mail: website@jordaangoudenreael.nl
Tel. 020-6237272 (Astrid Brand)

Zoekertjes
In de rubriek Zoekertje kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 4 oktober bij de
redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties en
leestekens). Tot 250 tekens € 12,-. Tot 500 tekens € 23,-.
Betaling graag vóóraf bij het wijkcentrum, 1ste Laurierdwarsstraat 6, tel. 6237272
MASSAGE EN BEWUSTZIJN. Onder druk van verwachtingen
en prestatiedrang wordt jarenlang spanning opgebouwd. Dit
wordt bewust voelbaar als er klachten op lichamelijk en
psychisch gebied ontstaan: bv. Stress, slapeloosheid, hoofdpijn, nek-, schouder- en rugklachten, RSI, burnout. In REBALANCING@-sessies is respectvolle aanraking het middel om
te ervaren hoe je ‘in je vel zit’. De vastgehouden energie kan
weer gaan stromen, er ontstaat bewustzijn, inzicht, acceptatie. Tel. 020-6257472, Simone.ootes@wanadoo.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------PRAKTIJK BEELDENTAAL van Helma van Aalderen, pedagoog, creatief therapeut en familieopsteller is gevestigd op
Prinseneiland 4c. Je kunt bellen 06-42593318 en mailen:
info@praktijkbeeldentaal.nl en op de website kijken:
www.praktijkbeeldentaal.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------Cursus Edelsmeden voor beginners en gevorderden door
erkend leerlingopleider. Kleine groepen, dus veel aandacht.
Bel 06-24547318! 10 lessen € 175,-.
----------------------------------------------------------------------------------------------Woonboot- en kelderbewoners OPGELET! TE KOOP ongebruikte Sanitop wc-vermaler € 50,-. Tel. 6252299
----------------------------------------------------------------------------------------------Scheiden of niet? WWW.BETERSCHEIDEN.NL
----------------------------------------------------------------------------------------------YOGA om de rust in jezelf te vinden en van daaruit kunnen
genieten van leven zoals het is. De Palm, Palmstraat 34, elke
donderdag van de week van 18.30-19.45 uur. Inlichtingen
Stichting Prasana, tel. 020-6966495
----------------------------------------------------------------------------------------------Betaalbare improvisatieworkshop voor blazers. Groot succes!
Bel voor info: 06-15156414
----------------------------------------------------------------------------------------------Ons nieuwe programma is uit! Kijk op www.vwbo.nl, bel
4207097 of kom langs op maandag of donderdag tussen
14.00 en 17.00 uur bij Boeddhistisch Centrum Amsterdam,
Palmstraat 63
----------------------------------------------------------------------------------------------OPEN DAG ATELIER SANNE op zaterdag 9/9 van 11.0018.00u met informatie & inschrijvingen voor de nieuwe
cursussen, expositie, gratis modeltekenen, etc. (Tekenen,
Schilderen en Ruimtelijk) te. 4210151
----------------------------------------------------------------------------------------------Privé Zangles: Wil je leren? Wil jij je stem ontdekken?
Zangdocente heeft nog enkele plaatsen voor nieuwe leerlingen. Bel voor info: 020-6382683 of 06-21563944 (lid KNTV).
----------------------------------------------------------------------------------------------TE KOOP 4-kamer-gezinswoning van 1995 te Wijnaldum,
Friesland, 6 km van Harlingen. Eigen grond 358 m2. Tel.
0517-591309. Prijs € 179.500.
----------------------------------------------------------------------------------------------Aangeboden: 5 kamer hoek huis in Borculo ( Gld) een mooi
pittoreske dorpje, veel natuur/ wandel en fiets gebied. Voor
en achter tuinen, car port (met eigen oprit) schuur, fiets hokje.
‘Doorzonkamer’ ( 29m2) met open haard, nieuwe keuken, 4
slaapkamers, vlizotrap naar zolder, héél rustige buurt en
buren.Ik zoek een 3- ( of groter) kamer woning in (of directe
omgeving van) de Jordaan.
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Buurtspreekuren
DIENSTENCENTRUM LAURIERHOF
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam
Telefoon balie: 557 33 00
WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat
in de buurt bevorderen.
Openingstijden: ma t/m vrij van 13-17 uur,
tel. 623 72 72, fax 638 18 85
E-mail: info@jordaangoudenreael.nl
Website: www.jordaangoudenreael.nl
WIJKSTEUNPUNT WONEN CENTRUM
Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael
Gratis informatie/advies over wonen, huren, stadsvernieuwing, leefbaarheid: ma t/m vrij van 14-16
uur én di-avond van 19-20 uur, tel. 625 85 69.
E-mail: woonspreekuur@jordaangoudenreael.nl
Huurteam Binnenstad
Controleert de prijs-kwaliteitverhouding
in de particuliere woningvoorraad. Op verzoek
worden bewoners gratis geholpen prijs en kwaliteit met elkaar in overeenstemming te brengen.
Telefonisch spreekuur: ma/di/do/vrij van
10-11 uur, tel. 420 58 35
Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen
voor nu en in de toekomst veilig te stellen.
Word ook lid! Samen staan we sterk.
Informatie, tel. 623 72 72.
E-mail: info@huurdersvereniging.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woonspreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau.
Alarm (spoed) 112
Politie Lijnbaansgracht, tel. 0900 8844
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685
(Zuid-Jordaan)
Politie Raampoort, tel. 0900 8844
Buurtregisseur Dyanne Venema, 06-22217004
(midden-Jordaan)
Buurtregisseur Dick Eénhuizen, 06-51413886
(Noord-Jordaan)

Therapeut zoekt PRAKTIJKRUIMTE te huur in de Jordaan.
Tel. 06-23021466 of 020-4207104
----------------------------------------------------------------------------------------------WONINGRUIL. Aangeboden: 3-kamerwoning Holendrecht.
Gevraagd: 3-kamerwoning omgeving Jan Mensplein. Tel.
4001301
----------------------------------------------------------------------------------------------Pianoles voor kinderen vanaf 7 jaar en volw. (beginn. en
gevord.) door gedipl. pianodocent (lid KNTV) Tel. 6232005
----------------------------------------------------------------------------------------------Met OLIEVERF schilderen onder begeleiding van kunstenares
in atelier op maandagavond in centrum A’dam. Voorkennis
niet noodzakelijk. Voor info: tel. 4210048 of 6275952
----------------------------------------------------------------------------------------------YOGA AAN DE BROUWERSGRACHT. Ontspanning door
beweging, ademhaling en meditatie. Je oefent op je eigen
niveau, dus voor iedereen geschikt. Iedere maandag 20.0021.00 uur. Start nieuwe seizoen 4 sept. Info en aanmelding:
Jenny van den Heuvel, tel. 06-44242686
----------------------------------------------------------------------------------------------De nieuwe cursussen en workshops van PRAKTIJK BEELDENTAAL starten in september. Meld je aan via: i
nfo@praktijkbeeldentaal.nl Adres: Prinseneiland 4c
----------------------------------------------------------------------------------------------PIANOLES ANDERS. Klassiek geschoold pianiste (D.M en
U.M) laat u diepgaand uw muzikaliteit ervaren via klank en
inzicht in muziek. Gevorderden, beginners en kinderen. Ook
begeleiding zangers of instrumentalisten. Tel 6254702
----------------------------------------------------------------------------------------------Wie heeft de energie, tijd en zin om op woensdagen op onze
drie zoontjes van 7,4 en 2 jaar oud te passen in ons huis?
Wij wonen op het Realeneiland en zoeken een lieve, ervaren
oppas die dat wekelijks kan doen tussen 8.00 en 19.00 uur.
Spreekt het je aan? Stuur een mailtje naar: bruning.verschuur@planet.nl voor een nadere kennismaking.
----------------------------------------------------------------------------------------------Internationale dans bij Zajednica. Jaarcursus, start 5 sept,
instroom altijd mogelijk. Dansleiding Angela Reutlinger.
Tijd: dinsdag 13.30-15.00 uur, buurtcentrum Straat & Dijk,
Haarlemmerstr. 132, 2e etage. Info bij Angela, tel. 6719632
of info@zajednica.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------COMPUTERHULP Microsoft Windows en Apple. Hardware en
software installatie, draadloos netwerk, beveiliging, gegevensherstel, spyware, enz. Voor probleemoplossing in de
buurt, e-mail Jeroen: help@yuroon.com of bel 06-53671471
----------------------------------------------------------------------------------------------Beeld. kunstenares zkt. huish./schoonmaakwerk, 3 à 4 u p.
week. Tel. 6259934
----------------------------------------------------------------------------------------------Kawayan Fighting Arts School: vier cursussen door docente
Beth Holt, 6e dan (zwarte band) Shuri-Ryu Karate en 3e dan
Modern Arnis / Filippijns stokvechten. GRATIS OPEN LES
woensdag 6 september van 18.30-20.00.
U bent van harte welkom op Ketelhuisplein 41
(WG-terrein).Tel. 6649295 of 06-28165899.
E-mail: kawayan@tiscali, website: www.kawayan.org
----------------------------------------------------------------------------------------------WONINGRUIL Aangeboden: 3-kamer nieuwbouwwoning op
het Prinseneiland, circa 60m2, met uitzicht op de
Bickersgracht. Frans balkon, plus een gemeenschappelijk
dakterras. Beneden een eigen berging. Huur EUR 355,Gevraagd: minimaal een 2-kamerwoning, gerenoveerd of
nieuwbouw, in de Jordaan/Grachtengordel met een eigen
(zonnig) balkon, dakterras of tuin. contact@adegraaf.com

BLANKENBERG STICHTING LAURIERHOF
Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur,
telefoon 557 33 33.
Inloopspreekuur: di/do van 9.30-10.30 uur
DIENSTENCENTRUM STRAAT & DIJK
Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EP Amsterdam.
Telefoon balie: 6238815
WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat
in de buurt te bevorderen.
Openingstijden: ma t/m do van 13-17 uur
Tel. 622 05 14, fax 557 33 49
E-mail: wooreael@jordaangoudenreael
Website: www.jordaangoudenreael.nl
Alarm (spoed) 112
Politie Raampoort, tel. 0900-8844
Buurtregisseur Fred Sterk 06-51475791
(Haarlemmerstraat e.o)
Buurtregisseur Harold van Dam 06-53142687
(Haarlemmerdijk e.o)
Buurtregisseur Jack Druppers 06-53457952
(Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Westerdokseiland)
BLANKENBERG STICHTING STRAAT & DIJK
Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur,
tel. 557 33 33. Inloopspreekuur:
maandag 9.30-10.30 uur
LAURIERHOF / STRAAT & DIJK
Buurtconciërge en klussenhulp
Kleine woningaanpassingen voor ouderen
en mensen met een handicap. Aanvragen via
Ouderenadviesbureau of Maatschappelijk Werk
Burenhulp Jordaan/Gouden Reael
Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan
oudere buurtbewoners, bijv. bij ziekte boodschappen doen, naar ziekenhuis, winkelen of een wandeling. Bereikbaar via Ouderenadviesbureau.
Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren en
in de buurt. Tel 557 33 33,
e-mail buurtbemiddeling@blankenberg.nl
Ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt
Spreekuur winkelmanager: elke woensdag
van 9.00-11.00 uur, Haarlemmerplein 15 bg,
tel. 622 59 30 of 55368601,
e-mail: dijkenstraat@tiscali.nl

Uitgave van wijkcentrum

Oplage 20.550, 7x per jaar.
Het verspreidingsgebied wordt omsloten
door het water van Prinsengracht,
Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal,
Zoutkeetsgracht, IJ, Westertoegang,
Singel en Brouwersgracht.
Bezorgklachten: tel. 623 72 72
Kopij / advertenties
Deadline: 4 oktober
Redactieadres
1ste Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX A’dam
Tel. 623 72 72, fax 638 18 85
(Astrid Brand, ma t/m do, 10-17u)
E-mail: krant@jordaangoudenreael.nl
Kopij Gouden Reael
Haarlemmerstraat 132-136,1013 EX A’dam
tel. 622 05 14, fax 557 33 49
(Dick v/d Heijden, ma t/m do, 13-17u)
E-mail: dvdh@jordaangoudenreael.nl
Redactie Jordaan&GoudenReael
Dick van der Heijden, Ada Iest,
Rita Borghardt, Friduwih Riemersma,
Eindredactie Astrid Brand (ism R.Baan)
Medewerkers
Win Wassenaar, Eibert Draisma,
Margaret Roovers, Mieke Krijger,
Hans Sizoo, Raymond Baan, Drs P
Vormgeving
Jan Nanne
Druk
Dijkman Offset, Diemen
De volgende Jordaan&GoudenReael
verschijnt 25 oktober 2006

