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Joost Kircz in gesprek met Ada Iest
Babyboomer leidt fractie AA/DeGroenen
in deelraad-Centrum. ‘Het gaat om de vraag: 
is de politiek je baas, of is de politiek een deel 
van je maatschappelijk bewustzijn?’ 3

Nieuwe Wet Kinderopvang
‘Als kinderopvang door marktwerking
goedkoper wordt, gaat het mis’ Rita Borghardt 
speekt met mensen uit de praktijk in 
Kinderdagverblijf Jor & Daan 4
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Tentoonstelling in jarig Theo Thijssenmuseum

Jan Mens zette Gouden Reael 
op de kaart

Dirk Coster het dringende verzoek kreeg voor
een gesprek naar Delft te komen. Met een
rijksdaalder die hij had geleend van de Dienst
voor de Maatschappelijke Steun nam hij de
trein. Coster was voorzitter van de jury voor de
literaire debuutprijs van Uitgeverij Kosmos. Jan
Mens had voor zijn boek Mensen zonder geld
een prijs van maar liefst duizend gulden ge-
wonnen! Na een diner nam hij de laatste trein
naar huis. Tram 9 was al naar de remise, dus de
vijf kilometer van het Centraal Station naar
Betondorp moest hij te voet afleggen. Toen hij
zijn huis binnenging, stommelde het hele
gezin in pyjama de trappen af. Jan legde het
geld op tafel en zei: ‘Nu zijn we rijk’

Volkscultuur
In het voorjaar van 1939 ging Jan Mens naar
de bioscoop op de Haarlemmerdijk. Daarna
pakte hij nog een pilsje in een kroeg waar hij
toevallig langskwam. Dat was De Gouden
Reael op de Zandhoek nummer 14. Kroegbaas
Hein de Boer vertelde daar zo boeiend over
deze zeer oranjegezinde buurt bij de
Houthavens, dat de pas gedebuteerde schrijver
daaruit materiaal putte voor een nieuwe
roman, waarin dit oude café centraal zou
staan. Hoofdpersonage was Griet Manshande,
die achter de tap stond. Dat de hele wijk van-
daag de dag nog met De Gouden Reael wordt
aangeduid, is te danken aan de onvergetelijke
wijze waarop Jan Mens dit specifieke stukje
volkscultuur vereeuwigde: 

‘De Gouden Reael heeft horren voor haar
ramen, die pronken met een overdaad van
krullige lijnen. ’t Lijkt wel of een Chinees die
horren gemaakt heeft, en misschien is dat wel
zo. Want er komt een mengelmoes van vreem-
delingen daar in die Gouden Reael, er komt
wat overzees mansvolk tegen de tapkast. En
naast dit kosmopolitisch varensvolk komt er
nog een groep bezoekers, evenzeer gebrand
op de onversneden Hulstkamp, die tijd en eeu-
wigheid tezaam doet smelten. Daar zijn de be-
woners van het Bickerseiland, de stoere kerels
uit de haven. De vaste ploegen van de
Koninklijke Stoomvaartmaatschappij, de losse
sjouwers van de Rietlanden, de mannen van de
houtboten – ze komen bij Griet Manshande
hun borrel pakken.’

Rond 1960 was Jan Mens de populairste schrij-
ver van Nederland. In de jaren zeventig werd
zijn boek De Kleine Waarheid omgewerkt tot
een tv-serie met Willeke Alberti in de hoofdrol.
Amsterdam kent nu een Jan Mensplein en een
café Griet Manshande, én natuurlijk café De
Gouden Reael. 
In 1967 overleed de schrijver. Mens vond zijn
laatste rustplaats in de Watergraafsmeer, waar
24 jaar daarvoor zijn mentor Theo Thijssen was
begraven. Op zijn steen staat: Zijn leven was
eenvoud, zijn liefde was Amsterdam. 

Astrid Brand

Met dank aan Peter-Paul de Baar,
Bestuurslid Theo Thijssenmuseum
Hoofdredacteur Ons Amsterdam

Jan Mens werd op 18 september 1897 geboren
in een eenvoudig Amsterdams huisgezin. Toen
hij negen was, deed zich in zijn bestaan een
dramatische gebeurtenis voor. Op een vistocht
verdronk zijn vader. Jan Mens  groeide op in
een tijdgeest die hongerde naar sociale en po-
litieke vernieuwing. Op de ambachtsschool in
de Westerstraat leerde hij het meubelmakers-
vak. In 1922 kreeg hij een vaste baan bij biljart-
fabriek Wilhelmina aan de Stadhouderskade.
In datzelfde jaar trouwde hij met Abeltje
Stenhuis. Uit dit huwelijk werden een zoon en
een dochter geboren. 

In het Theo Thijssenmuseum, dat dit jaar zijn tienjarig bestaan viert, is een tentoon-
stelling ingericht over leven en werk van de Amsterdamse schrijver Jan Mens, 
schepper van romans die zich afspelen in het volksleven van onder meer Jordaan 
en Gouden Reael. Hoewel Jan Mens in zijn dagen vrijwel doodgezwegen werd door
de literatuurkritiek, werd hij door het grote publiek zeer bewonderd. Doordat de
‘gewone man’ zich gemakkelijk herkende in zijn personages, trok de schrijver een
publiek aan dat van huis uit nauwelijks een leestraditie had ontwikkeld. Het was 
zijn oudere schrijversvriend Theo Thijssen die Jan Mens in een moeilijke aanvangs-
periode aanmoedigde en bijstond. 

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting

van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950) 

Op 16 april door burgemeester Cohen 

Officiële opening 
vernieuwd Rozentheater
Na een jaar lang verbouwen en een maan-
denlange lobby voor de benodigde subsidie
vindt op zaterdag 16 april de officiële ope-
ning plaats van het vernieuwde Rozentheater
door burgemeester Job Cohen. 

Het openingsprogramma bestaat uit een offi-
cieel gedeelte in de middag. ’s Avonds is er
vanaf 20.30 uur door het hele gebouw een
theatraal programma waarin de gezelschap-
pen die in het Rozentheater gaan spelen zich
presenteren, gevolgd door een feest.
Het Rozentheater is het eerste theater in
Nederland en ook ver buiten onze landsgren-
zen dat zich uitsluitend richt op een jong pu-
bliek vanaf 15 jaar. Het Rozentheater brengt
kwalitatief hoogstaand theater dat er nú toe
doet. De nadruk van de programmering ligt op
kleinschaligheid, oorspronkelijkheid en au-
thenticiteit. Hiermee wil het Rozentheater te-

genwicht bieden aan de massaliteit van de
commerciële jongerencultuur. Behalve theater-
en dansvoorstellingen vinden in de zogenoem-
de Plusprogrammering allerlei activiteiten
plaats zoals workshops, filmvertoningen, per-
formances, tentoonstellingen, ontmoetingen
en gesprekken. Dit programma wordt mede
bepaald door jongeren, vertegenwoordigd in
de Jonge Raad. De huisgezelschappen van het
Rozentheater zijn Huis aan de Amstel en Het
Syndicaat. Gezelschappen zoals Het Laagland,
Danstheater Aya, Theater EA en Annette
Speelt behoren tot de vaste bespelers van het
Rozentheater naast jaarlijks terugkerende fes-
tivals zoals  De Regiedagen.

Jong publiek
Het ontwerp is van Mecanoo architecten uit
Delft, die het voormalige bioscoopgebouw uit
1912 heeft verbouwd tot een modern, goed
geoutilleerd theater. Achter de prachtig geres-
taureerde gevel met glas-in-loodramen be-
vindt zich een grote zaal met 190 stoelen, een
nieuwe kleine zaal voor ca. 50 man publiek en
een nieuwe foyer met een lounge op het bal-
kon. Het interieur heeft Mecanoo ontworpen
in samenwerking met Ineke Hans. Naast de
programmering is nu ook de sfeer van het nieu-
we Rozentheater gericht op een jong publiek. 

Rozentheater, Rozengracht 117
www.rozentheater.nl 

Jan Mens, kletsend met Hein de Boer, kroegbaas van De Gouden Reael, 
en vermoedelijk diens vrouw, in 1959. (Foto Henk Nieuwenhuys / Spaarnestad)

Groenmiddag & Plantenmarkt
zondag 24 april vanaf 12 uur 
in de Laurierhof,
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
1ste Laurierdwarsstraat 6.

Zie verder programma op pagina 11

Lente is begonnen

Bij de economische crisis aan het begin van de
jaren dertig raakte Jan Mens werkloos. De vrije
tijd die hem zo tegen wil en dank in de schoot
geworpen werd, benutte hij met lezen én
schrijven. Hij begon ‘sociale schetsen’ te schrij-
ven, die in 1934 verschenen onder de titel
Rafels. Daarbij koos de schrijver voor het pseu-
doniem J. Rebel. Maar hij schreef ook kinder-
verhalen en uiteindelijk zelfs een roman. Zijn
spelling was evenwel niet zijn sterkste punt.
Daarom legden uitgevers zijn manuscripten
terzijde. Totdat oud-schoolmeester Theo
Thijssen hem de helpende hand bood. 
Het succes begon toen Jan Mens in december
1938 van de beroemde literator en criticus 
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Onderdelen van de plannen kunnen nog wijzi-
gen, maar de hoofdlijnen zijn duidelijk:
huren van woningen die in 1999 volgens de
gemeente meer waard waren dan € 165.000,
(de ‘WOZ-waarde’) mogen worden vrijgege-
ven;
woningen die in 1999 een WOZ-waarde had-
den tussen de € 130.000 en € 165.000 vallen in
een overgangscategorie. Zodra deze vrijko-
men, mag de eigenaar de huur optrekken tot
maximaal € 743,- per maand;
zittende huurders in deze woningen betalen
vanaf 1 juli 2006 bovenop de inflatie een extra
huurstijging, die stap voor stap wordt ver-
hoogd tot 4% in 2009.

De minister heeft gezegd dat ze verzachtende
maatregelen zal treffen, maar die gelden voor-
al voor ontvangers van huursubsidie en zolang
ze niet verhuizen. Huishoudens die hier niet
voor in aanmerking komen én nieuwe huur-
ders zullen hoe dan ook fors meer moeten
gaan betalen.

De charme van buurten als de Jordaan of de
Haarlemmerbuurt is dat ze gemengd zijn: arm
en rijk, jong en oud, yup en Jordaner, gezinnen
en alleenstaanden, iedereen leeft door elkaar

en met elkaar. Die unieke sfeer staat nu onder
druk. Er staan hier heel veel woningen met een
hoge WOZ-waarde. Uit een zuinige schatting
van het stadsdeel blijkt dat ruim 50% van de
goedkope huurwoningen in de binnenstad in
de overgangscategorie valt. Daarnaast zijn er
veel woningen met WOZ-waarde hoger dan
€ 165.000. Op termijn verdwijnen die dus alle-
maal uit de goedkope voorraad. 

Ik overleg al enige tijd met de corporaties. Ik
wil afspraken met ze maken om voldoende be-
taalbare woningen beschikbaar te houden.
Inmiddels heb ik verschillende meldingen ge-
kregen van vrijkomende sociale corporatiewo-
ningen waarvan de huur flink wordt opgetrok-
ken. Mocht u ook dit soort situaties tegenko-
men, dan hoor ik dat graag van u. Ik zal dat
betrekken bij mijn gesprekken. U kunt deze in-
formatie per e-mail doorgeven aan:
dagelijksbestuur@centrum.amsterdam.nl of
schrijven naar: stadsdeel Amsterdam-Centrum,
Dagelijks Bestuur, Amstel 1, Postbus 202 1000
AE Amsterdam.

Els Iping (PvdA)
Stadsdeelwethouder Bouwen en Wonen
in stadsdeel Amsterdam-Centrum

Plannen Dekker

Ramp voor Westelijke
Binnenstad 
Inmiddels is duidelijk dat een kleine meerderheid van de Tweede Kamer de plannen
van minister Dekker steunt. Ik maak me grote zorgen over de gevolgen voor buur-
ten als de Jordaan en de Haarlemmerbuurt. Nog een paar vooral kleine sociale huur-
woningen zullen overblijven. De hoge inkomens zullen hier prima terechtkunnen,
maar voor de grote groep daartussen is geen plaats meer. 

GUNTERS & MEUSER bv

Al meer dan 175 jaar

DE VAKZAAK IN IJZERWAREN, 

HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN

Egelantiersgracht 2-6 Tel. 622 16 66

Meldt misstanden over huren aan uw oren en ogen in de buurt:

Gouden Reaal Leny van Vliet- Smit: leny.van.vliet@xs4all.nl
Noord Jordaan Jelle Houtsma: j.houtsma@wanadoo.nl
Zuid Jordaan  Wicher Nieuwenhuis: Wichernieuwenhuis@hotmail.com

Fractiebureau: tel. 020-552 45 64 of pvda@centrum.amsterdam.nl
Meer informatie op www.amsterdamcentrum.pvda.nl en op www.elsiping.nl

Huurprotestbijeenkomst Oosterkerk 
De woonspreekuren van de binnenstadswijkcentra organiseerden in maart samen met de
Huurdersvereniging Centrum, Huurteam Binnenstad en SASH-Amsterdam een aantal in-
formatie- en protestbijeenkomsten over de plannen van Dekker. De opkomst, zoals hier in
de Oosterkerk, was overweldigend. Duizenden bezwaarschriften tegen de WOZ werden
getekend. Dekker wil de WOZ – zonder dat Gemeentebelastingen de bewoners daarover
heeft ingelicht – hanteren om ook de huren te bepalen of zelfs geheel te liberaliseren. Veel
huurders, o.a. op het strijdbare Kattenburg, pleitten onder verwijzing naar de huuracties
in de jaren ’30 en ’70 voor veel hardere acties naar de politiek en de corporaties. 

•

•

•

•

•

Plannen Dekker 
ramp voor 
binnenstad!

ingezonden mededeling

Na de golven van protest rond de WOZ en het
plan van Minister Dekker om die WOZ ook de
huur te laten bepalen, leek de rust weer terug-
gekeerd. Maar dat is slechts uiterlijke schijn.
Achter de schermen wordt Dekkers plan voor
de komende jaren verder uitgewerkt.
Ondertussen ploffen reeds de eerste huurver-
hogingen in de bus die per 1 juli 2005 ingaan.
Vóór eind april zullen de meeste buurtbewo-
ners die binnen hebben. Lang niet alle verho-
gingen blijken in overeenstemming met de
wettelijke regels. Een te hoog percentage, te
hoge huur, verkeerde berekening, te hoge
puntentelling of een lopende klachtenproce-
dure zijn enkele gronden waarop huurders
met succes bezwaar kunnen maken.
Bovendien is de komende huurverhoging de
opmaat naar de extreme verhogingen volgens
Plan Dekker.  Reden waarom huurdersorgani-
saties als Huurdersvereniging Centrum de
huurders oproepen massaal bezwaar te
maken, om de druk op Den Haag en de ver-
huurders verder op te voeren.

De huurverhoging per 1 juli a.s.
De wettelijke regels per 1 juli a.s. in het kort.
De maximale huurverhoging is vastgesteld op
2,7%, dat is 1,5% boven de inflatie. Huren die
beneden de € 200 liggen en bovendien op min-
der dan 50% van de maximale huur, mogen

met maximaal € 25 verhoogd worden.
Uitsluitend deze laatste huurverhogingen, mits
ze uitkomen boven de 2,8%, moeten door de
verhuurder gemotiveerd worden. Verder geldt
dat, behalve bij geliberaliseerde huren, de
huur niet mag uitstijgen boven de maximale
huur volgens de puntentelling. Dus punten tel-
len of de puntentelling van de huisbaas goed
controleren.

Vóór 1 juli bezwaar maken!
Huurders moeten vóór 1 juli bezwaar maken.
Bij bezwaarmaken tegen de huurverhoging op
grond van achterstallig onderhoud moeten de
klachten vóór 1 juli schriftelijk aan de verhuur-
der zijn gemeld. Als de klachten niet binnen 6
weken zijn verholpen, moet de huurder zo snel
mogelijk een onderhoudsprocedure starten bij
de Huurcommissie. De Huurcommissie kan de
huur verlagen voor de duur dat de klachten
niet verholpen zijn. Hoe ernstiger de klachten,
des te groter de huurverlaging. 

Servicekosten en watergeld 
Verder is de huurverhoging een goed moment
om de servicekosten en het watergeld te con-
troleren. Huurders die extreem hoge service-
kosten betalen kunnen deze vooraf door de
huurcommissie laten terugbrengen naar een
reëel bedrag. Dit jaar geldt meer dan ooit:
maak gebruik van je rechten voordat ze afge-
schaft zijn.
Heeft u de Woonlastenkrant niet in de bus
gehad? Wilt u de huurverhoging (laten) con-
troleren? Wilt u het formulier om woning-
klachten te melden, het bezwaarformulier
tegen de huurverhoging en/of hulp bij het in-
vullen? We staan voor u klaar!

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
1e Laurierdwarsstraat 6, tel 6258569
woonspreekuur: ma t/m vr 14-16 u, 
di óók 19-20 u

Woonlastencampagne 2005
in de startblokken
Binnenkort gaat de Woonlastencampagne
2005 van start. Dit met het oog op de komen-
de huurverhoging. Doel van de campagne is
alle Amsterdammers helder te informeren
over de mogelijkheden om de woonlasten
binnen de perken te houden. Huis-aan-huis
wordt de Woonlastenkrant verspreid, boorde-
vol interviews, handige tips en adressen waar
je de formulieren kunt halen en hulp bij het
invullen. Ook bevat de krant het complete
puntensysteem waarmee je zelf kan controle-
ren of je huur wel klopt. 

De uitnodiging voor de eerste twee 
buurtconferenties over de openbare ruimte 
in de Jordaan valt dezer dagen bij u in 
de bus. De conferenties op 18 en 19 april a.s.
spitsen zich toe op vier gedempte grachten
(Elandsgracht, Westerstraat, Lindengracht en
Palmgracht). Vanuit de begeleidingsgroep zijn
met enige moeite de plantsoenen en pleinen
in de buurt daaraan toegevoegd. 

In de vorige Wijkkrant hielden wij een enquête
over mogelijke onderwerpen die u belangrijk
vond. Wij ontvingen 46 reacties. Daaruit rijst
een ander beeld van de problematiek dan die
van het Stadsdeel. 
De belangrijkste conclusies:  
Het opengraven van grachten wordt door de
overgrote meerderheid (65%) gezien als een
onbelangrijk onderwerp (of een gepasseerd
station).
De herinrichting van de Marnixstraat wordt
nog belangrijker geacht dan de herinrichting
van gedempte grachten (Elandsgracht, Rozen-
gracht, Westerstraat).
De aandacht voor de stallingmogelijkheden
van fietsen (op straat of inpandig) wordt veel
belangrijker geacht dan die van auto’s (onder-
grondse parkeergarages). 
De kwaliteit van de (weinige !) speel en groen-
voorzieningen wordt als een belangrijk 

item gezien. De specifieke ‘zorg voor bomen’
scoort hoog.
Men lijkt niet tevreden over ( kwaliteit en ) on-
derhoud van de bestaande bestrating en even-
min over de klachtenafhandeling op dit punt. 
Er blijkt grote behoefte te bestaan aan vormen
van overleg met het Stadsdeel. Het zou nuttig
zijn na te gaan welke vormen men zich daarbij
voorstelt en wat men daarvan verwacht.

Wouter Kleinlooh

Buurtconferenties
Jordaan

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur •• touw & blok 

•• onderdelen •• sloten •• accessoires 

officieel dealer van AZOR BIKE fietsen

klaar-in-één-dag-reparatie-service 

LENTE!
Bike City is er klaar voor!

Is uw fiets er ook klaar voor?
Nog niet? Dan: graag tot ziens!

•

•

•

•
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Kun je uitleggen waarin AmsterdamAnders/
De Groenen zich wezenlijk onderscheidt van
andere politieke partijen?
Wij zijn werkelijk anders. Een groot verschil
met bijvoorbeeld de PvdA is, dat wij zijn voort-
gekomen uit de linkse-actiewereld. Veel cen-
traler dan bij de andere partijen staat bij ons
de zelfwerkzaamheid van de burgers. Veel
meer directe democratie en vooral zelfwerk-
zaamheid. De mensen moeten hun eigen leven
en hun eigen omgeving kunnen beheren.

De burgers zelf, maar hoe dan?
Het vergt training, en het is een langdurig pro-
ces. Er kunnen enkele generaties overheen
gaan, maar aandacht voor anderen en ge-
meenschapsgevoel kan worden geleerd. En ge-
deelde verantwoordelijkheid kan anders wor-
den georganiseerd dan nu het geval is.
Natuurlijk is delegatie naar de politiek noodza-
kelijk, maar tot welk punt. Dat moet scherper
worden gesteld. Nu worden veel te veel beslis-
singen over onze eigen omgeving en over ons
eigen leven door anderen genomen.

Hoe zie je het anders organiseren van 
gedeelde verantwoordelijkheid?
Door meer participatie van de burgers. De
deelraad moet de burgers ‘horen’. De huidige
democratie is er één van lobbygroepen.
Lobbygroepen onderhandelen met elkaar en
ruilen belangen uit. Niet de belangen van de
burgers, maar hun eigen belangen. De macht
hebben en houden. De PvdA wil ook het aller-
beste, maar gaat veel te veel met VVD en D66
mee. Zij hebben de keus gemaakt om dat
machtsblok te vormen. D66 gaat soms zelfs zo
ver dat ze handelt in strijd met haar eigen uit-
gangspunten. 

Hoe zou je deze cultuur willen veranderen?
Door veel meer invloed te geven aan groepen
van burgers. De wijkcentra en wijkraden zou-
den een belangrijkere rol moeten hebben. Zij
kunnen toch zelfstandig beslissingen nemen
over hun wijk. De deelraad praat nu over onbe-
nulligheden zoals bloembakken, dat kunnen
de bewoners zelf wel regelen. En ook belang-
rijke zaken als bijvoorbeeld verkeerscirculatie. 

Hoe moet een andere manier van beheer
gefinancierd worden?
Buurtbudgettering. Bij wat je kunt noemen
participerend buurtbeheer. Deelraad en wijk-
raad samen. Tegenwoordig neemt de belang-
stelling van de burgers om mee te beslissen af.
Het is pas interessant om je te verdiepen in de
problemen van je buurt, je in te zetten voor
het opstellen van een goed plan als je zeker
weet dat je advies aan de deelraad niet zal ver-
dwijnen in de parlementaire politiek. Dat de
budgetten voor de wijkcentra zijn verkleind,
zodat ze te weinig armslag hebben, vind ik een
treurige zaak. 

Wat vind je van het functioneren van 
de deelraad?
Op sommige punten gaat het goed. Op het
punt van beheer is de reiniging bijvoorbeeld
sterk verbeterd. Het centrum is een dorp na-
tuurlijk, maar uiteindelijk moeten er belangrij-
ke beslissingen worden genomen. Neem die 15
parkeergarages. Parkeergarages aan de rand
van de stad en gratis openbaar vervoer naar
het centrum zouden de verkeersproblemen
verminderen, maar parkeergarages in de 
stad maken het autoverkeer alleen maar 
drukker. Het wordt aantrekkelijker om met 
de auto naar het centrum te gaan. Dat is in
feite een politieke uitspraak tégen het open-
baar vervoer.

Vind je het niet lastig om steeds een politiek
minderheidsstandpunt te moeten innemen?
Het gaat om de vraag: is de politiek je baas, of
is de politiek een deel van je maatschappelijk
bewustzijn? Ik heb geen behoefte aan een car-
rière in de geprofessionaliseerde politiek. Ik
vind het belangrijk om een mening te laten
horen. Een mening die gestoeld is op de belan-
gen van de bewoners van het centrum.

En om die belangen te kennen, wil je dat de
bewoners die uitspreken via de wijkraden.
Ja. Op financieel gebied bijvoorbeeld, zijn wij
voor experimenten met participerend budget-
teren. Er is veel te veel geld gegaan naar nut-
teloze projecten waar de bewoners geen be-
lang bij hebben. Er bestaat inspraak, maar dat
is niet hetzelfde als meebeslissen. De miljoe-
nen die zulke projecten als de overslaghaven
of de noordzuidlijn kosten, kunnen beter wor-
den besteed.

Dat klinkt logisch, maar waarom gebeurt dat
dan niet?
Omdat er een idee is. Een economisch idee dat
uitgaat van: ‘hoe groter hoe beter’. Willen
concurreren met andere steden, met de
Rotterdamse haven, met de internationale
beurzen. Als er daardoor financiële problemen
ontstaan, is het antwoord van de coalitie: het
toerisme stimuleren.

Je hebt toerisme in je portefeuille, 
hoe denk je daar over?
Het toerisme dat de deelraad voor ogen staat
leidt tot verdisneysering en vertrutting. De
deelraad wil de ‘kwaliteits-toerist’ aantrekken,
dat is de toerist die veel geld uitgeeft. De Brit
die op een avond 20 biertjes koopt, geeft wel
veel geld uit, maar dat is geen kwaliteitstoeris-
me. Het economisch debat heeft principiële
kanten. Wij vinden: maak van Amsterdam een
stad van wetenschap en cultuur. We hebben
prachtige musea, twee universiteiten en een
aantal hogescholen. Volg niet de toeristen-
markt, maar creëer nieuwe, culturele evene-
menten. Dat trekt toeristen aan van een ande-
re kwaliteit. 

Krijg je daarvoor gehoor bij de deelraad?
Onze voorzitter Van der Stoel zegt te vaak
‘Daar gaan wij niet over’ bij belangrijke maat-
schappelijke zaken. We gaan er misschien niet
over, maar we kunnen er wel een mening over
hebben. De visie van de deelraad is meer dan
een praatje bij de dorpspomp. 

Behalve toerisme heb je bestuurlijke en 
juridische zaken, financiën, milieu, onderwijs
en welzijn in je portefeuille. Het is voor één
persoon vrijwel onmogelijk om deskundig op
elk van deze terreinen te zijn. Hoe laat je 
je adviseren?
We hebben veel deskundigheid in huis binnen
de partij. We hebben zwaartepunten gelegd
bij bouwen en wonen en openbare ruimte. Die
doe ik niet, wel de rest. Bij deze onderwerpen
heb ik veel hulp van partijgenoten en sympat-
hisanten. 

De Jordaan is een buurt met veel huurwonin-
gen. Wat vindt AmsterdamAnders/De Groenen
van het huurbeleid van minister Dekker?
We zitten midden in de acties. De plannen van

de minister kunnen echt niet. We hebben goed
contact met de huurteams. We begrijpen wel
dat de verhoging in de waardebeschikkingen
het voor kleine privé huiseigenaren noodzake-
lijk maakt om de huren te verhogen. Soms
komt er minder aan huur binnen dan het on-
derhoud kost, maar hoge huren blijven een
probleem. Mensen die het wel kunnen betalen
uit goedkope huizen naar dure huizen ver-
plaatsen is heel lastig. We moeten blijven zoe-
ken naar betaalbare woonruimte. ‘Wonen
boven winkels’ is bij voorbeeld een van de pro-
jecten, maar het duurt erg lang omdat het hei-
lig privé-bezit een obstakel vormt. Het is toch
een schandaal dat er bijna 1500 woningen
soms al decennia lang leegstaan.

Eigenlijk willen jullie een andere mentaliteit
Wij willen dat mensen zich bewust worden van
hun mogelijkheden om zelf de regie te hebben
over hun omgeving. We hebben er vertrouwen
in dat mensen dat kunnen. De leden van
AmsterdamAnders/De Groenen zijn jong.
(lacht) Ik ben al een van de oudjes.
We hadden een bijeenkomst op de Nieuw-
markt. Ondanks het slechte weer, met regen
en wind, kwam er een geweldig aantal men-
sen. Hartverwarmend!

Ada Iest
Fractievoorzitter AmsterdamAnders/De Groenen Joost Kircz

‘Het economisch debat heeft
principiële kanten’
GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, ze menen het allemaal goed met ons. 
Toch zuchten we onder huurverhoging, toch voelen we ons niet veilig, toch is 
de lucht in Amsterdam vervuild. Kan dat anders? Vragen aan Joost Kircz,
fractievoorzitter van AmsterdamAnders/De Groenen in de Deelraad Centrum.

De Anjelier
Anjeliersstraat 10-14
vlakbij de Prinsengracht
Tel 624 54 12

Alle merken: 
koelkasten, wasautomaten, radio,
TV, huishoudelijke apparatuur, 
stofzuigers, tapes, CDR, DVD

Ook voor reparatie-service

ENERGIEK MET
MENSENDIECK

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 ICHA AMSGEVOEL
• SPIERVERSTERKING
• COÖRDINATIE
• STRETCHING
• ADEMHALING
• ONTSPANNING

na afloop is er koffie of thee

Maandag 11.00-12.00
Dinsdag 19.00-20.00
Donderdag 9.30-10.30 / 18.30-19.30
Vrijdag 10.00-11.00 
Kosten: € 40,- p.p. per maand  
studenten € 35,- p.p. per maand 

MENSENDIECK JORDAAN
Westerstraat 238
1015 MT Amsterdam
Tel. 020-623 91 09
E-mail: margreetbouwman@planet.nl

Soms kom ik wandelend een droefgeestig
papier tegen (A4 of kleiner formaat) waarop
de afwezigheid van een poes wordt gemeld.
Naam en signalement ontbreken nooit; vaak
staat er ook de datum van verdwijning bij,
ook wel een foto. Niet zelden lees ik dat hij/zij
wat schuw is en/of heel lief. Ter aandoening
volgt dan misschien de mededeling: ‘We mis-
sen (naam) zo.’ Absoluut vereist is een tele-
foonnummer.
En als het verlies echt smartelijk is, wil er nog
wel eens sprake zijn van een beloning.

Zulke bekendmakingen kunnen altijd rekenen
op mijn deelneming. Ze worden soms in veel-
voud aangeplakt en spreken van wanhoop, of
hoop tegen beter weten in; want welke voor-
bijganger zal vlijtig op zoek gaan naar Minou
of Pietje, hoe aanbiddelijk ook? Voorbijgaand
heeft men wel iets anders aan het hoofd. En
gesteld dat zo’n passant een loslopende poes
opmerkt, dan is het nog de vraag of hij denkt:
‘Aha! Dat is onmiskenbaar de poes waarover
ik die tekst heb gelezen ... eh ... in welke
straat ook weer?’ Het staat hem niet bij.

Een doodenkele keer is er een biljet met
Komen aanlopen of zoiets. Dan moeten we
afwachten of het nu juist door het baasje
wordt ontdekt. 
Toch zit Fortuna niet stil. Ik weet van een
Keizersgrachtpoes die dagenlang zoek was,
totdat de dochter des huizes het dier op de
Westermarkt ontmoette. U vraagt zich af:
‘Had hij (of zij) dan niet even door kunnen
lopen naar huis?’ Misschien was de poes dat
wel van plan. Huisdieren hebben soms een
verrassend gevoel voor aardrijkskunde. Er was
in Den Haag een hond die graag op de tram
stapte, een eind meereed en altijd weer netjes
thuis kwam. Maar het kan nog verbazingwek-
kender. Kort na de oorlog verscheen The in-
credible journey, dat vertelde van een reis
door Canada.
In het Oosten van dat gebied woonde een
echtpaar – of gezin, dat weet ik niet meer –
met twee katten en een hond. Men ging
verhuizen naar de Westkust. Alles was gere-
geld en het vertrek vond plaats. Er was afge-
sproken dat iemand, voorzien van huissleutel,
zich diezelfde dag over de dieren zou komen
ontfermen. Maar deze bleken te zijn ontsnapt,
vraag me niet hoe.
Het is een waar verhaal. De auteur heeft kans
gezien om aan de hand van onderweg geda-
ne en aan hem doorgegeven waarnemingen
hun trektocht dwars over het continent te
reconstrueren. Om kort te gaan, ze vonden
hun mensen terug, na maanden. Zo’n avon-
tuur mag wel episch heten.
Nu Amsterdam weer. Daar woonde Sjakie, ook
een bereisde poes. 

Wordt vervolgd

DrsP
Jooast Kircz (midden) in regen en wind op de Nieuwmarkt
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en de groep: Zemer, Lukas, Sammy, Luca, Ivy,
Ira, Jamie. Allemaal kijken ze je vrolijk aan van-
uit hun versierde lijstjes. 

Financiële gevolgen
Vincent Forceville (39) is leidinggevende van
Jor & Daan. In zijn kantoor verraadt niet alleen
het houten treintje in de vensterbank zijn
doelgroep. Ook het gehuil van een baby is
goed te horen. Onverstoorbaar begint Vincent
te vertellen dat naar zijn mening de media de
gevolgen van de nieuwe wet wat overtrokken
hebben. De nieuwe Wet Kinderopvang eist dat
ouders zelf een contract afsluiten met een ge-
registreerd (dus goedgekeurd) kinderdagver-
blijf. Vanaf 2005 ontvangen ouders een tege-
moetkoming volgens de nieuwe wet en kun-
nen ze de kosten van kinderopvang niet meer
fiscaal aftrekken. Alle financiën moeten de ou-
ders zelf regelen, zoals de bijdrage van het rijk
en die van de werkgever(s). 
Forceville: ‘Er werd van tevoren hard geroepen
dat het voor veel mensen onbetaalbaar zou
worden. Volgens mij valt het eigenlijk wel mee.
Bij ons is gelukkig niemand weggegaan, maar
dat komt natuurlijk ook doordat dit een buurt
is met veel tweeverdieners of in ieder geval
mensen met een middeninkomen, daar vallen
de klappen niet. Ik heb wel van collega’s in een
minder draagkrachtige buurt gehoord dat er al
een groep gesloten is op de woensdag.’ 
Aan de andere kant van de muur is nu een re-
gelmatig gebons te horen. Vincent vertelt
kalmpjes verder: ‘Als mensen een klein baantje
hebben en misschien geen werkgeversbijdra-
ge, dan wordt kinderopvang al gauw duurder.
Zeker als de overheid over een paar jaar niet
meer extra bijdraagt als de werkgever dat niet
doet. Een hele doelgroep verdwijnt dan weer
het zwarte circuit in of gaat thuiszitten en dat
is echt een stap terug in de emancipatie.’ 

Twee peutertjes rennen achter elkaar door de
lange gang. ‘Wij zijn de helpers,’ roept de
blonde krullenbol opgetogen tegen haar don-
kerharige vriendje. Opgaand in hun belangrij-
ke taak hebben ze even geen oog meer voor
de speelruimtes waar ze langs rennen. Het
schilderatelier, de knuffelhoek, het klimrek,
zelfs de lachspiegel in de nis rennen ze hard
voorbij. 
De ruimte in de Palmdwarsstraat 61 was oor-
spronkelijk bedoeld voor een aantal winkels,
maar is bijna vijfentwintig jaar geleden cre-
atief ingericht als kinderdagverblijf voor 68
kinderen. Er is ruimte voor twee babygroepen
(nul tot anderhalf jaar), twee dreumesgroepen
(anderhalf tot tweeënhalf jaar) en twee peu-
tergroepen (tweeënhalf tot vier jaar). De lange
gang met glazen wanden laat links de oor-
spronkelijke winkelruimtes zien, nu ingericht
als groepsverblijf. Rechts zijn de voormalige
opslagruimtes te zien, die nu gebruikt worden
als slaapvertrekken. Elke pastelkleurige deur in
de gang is versierd met foto’s van de leidster

ingezonden mededeling

Bij kinderdagverblijf Jor & Daan nog geen kind overboord

Nieuwe Wet Kinderopvang 
kost vooral geld en geduld 
Sinds januari 2005 zijn ouders opeens klant geworden en hun kinderen het product.
Als het loopt volgens wens van het kabinet, dan leiden de nieuwe regels voor de
kinderopvang tot mooie resultaten: minder regels, méér kinderopvang en verbeterd
financieel bewustzijn bij de ouders. Waar ouders versomberen bij de aanblik van de
stapels papieren, de verhoogde eigen bijdrage of de privatisering, ziet
Kinderdagverblijf Jor & Daan het nog zonnig in. ‘Kwaliteit zal altijd winnen’ is het
eenvoudige motto, laat de concurrentie dus maar komen! 

Reactie ouders
Leidster Elsbeth Bakker (35) van één van de
dreumesklassen kan beamen dat voor dit kin-
derdagverblijf weinig veranderd is. ‘Je hoort
wel eens dat het erg duur is geworden’, vertelt
ze, ‘maar gelukkig zijn er geen kinderen van
de crèche gehaald.’ Elsbeth kijkt tevreden
rond. Er heerst een ontspannen sfeer en geen
van de ouders lijkt haast te hebben om naar
het werk te gaan. Lucas zit op de paarse bank
dicht tegen zijn vader en voor hen op de grond
leunen Duifje en Rosa-Debora tegen hun moe-
der aan, die een spannend verhaal voorleest.
Boven hun hoofden hangt een waslijntje met
tekeningen en een verdwaalde jas en sok,
maat mini. 
Het is tijd voor Lucas’ vader om afscheid te
nemen. Op de gang, buiten het blikveld van
zijn zoon die vanaf de houten kist hem nog
aan het uitzwaaien is, geeft hij zijn mening
over de nieuwe wet. ‘Voor mij is het vooral
veel extra gedoe. Drie instanties waarbij nog
lang niet alles op de rit zorgen voor ergernis
en frustratie en ik begrijp niet waarom die
nieuwe regeling nu nodig was.’ Gelukkig is hij
over het contact met Jor & Daan bijzonder te-
vreden. ‘Ik had dat ook niet anders ingeschat’,
vertelt hij. ‘Zeker nu ze ook twee dagen op-
vang aanbieden in plaats van drie, is het voor
ons een ideaal kinderdagverblijf.’ 

Marktwerking
Over de bijbedoelingen van de overheid is de
vader van Lucas echter beduidend minder te
spreken. ‘Dat kinderdagverblijven nu opeens
als marktpartijen moeten gaan concurreren, is
toch te belachelijk voor woorden!’, zegt hij.
‘Van privatisering komt in Nederland nooit iets
goeds terecht. Bovendien gaat het hier om kin-
deren, niet om een of ander product!’
Hartgrondig verwerpt Lucas’ vader de intenties
en plannen van het kabinet. Hij zucht: ‘Ik hoop
eigenlijk alleen nog op een ander kabinet met
betere plannen, want dit wordt helemaal niks
meer.’ 
Leidster Elsbeth weet niet goed wat ze ervan
moet verwachten. ‘Als kinderopvang door de
marktwerking goedkoper wordt, gaat het mis.
Het is dat ik samenwoon en het heel leuk werk
vind, maar eigenlijk is het financieel niet te
doen. Ik heb het idee dat leidsters niet serieus
worden genomen door het kabinet. Dat we
gezien worden als oppassers terwijl we mede-
opvoeders zijn met een grote verantwoorde-

lijkheid!’ Vincent is het met haar eens. ‘Bij ons
betalen ouders 6,15 euro bruto per uur’, legt
hij uit. We zijn tien uur per dag open. Voor dit
bedrag heb je voeding, gediplomeerde profes-
sionele leidsters, een goed gebouw en verzor-
ging. Natuurlijk kan het goedkoper maar dan
ga je aan de kwaliteit tornen. Je kan ook de
keukenhulp wegbezuinigen, dan gaan de leid-
sters wassen en vouwen, maar ja, dan zijn ze er
niet voor de kinderen.’ 

Meer inzicht in kwaliteit
Vincent: ‘Ik merk dat ouders gaan rondshop-
pen nu de prijzen duidelijk zijn, dat is alleen
maar goed.’ Het inspectierapport van de
GG&GD moet ook openbaar worden gemaakt,
vindt hij. Zeker nu de kwaliteit aan de aanbie-
der en afnemers van de kinderopvang wordt
overgelaten. ‘Omdat dit rapport ook in de ou-
dercommissie besproken wordt, denk ik dat
het best een aardig toetsingskader is om be-
paalde garanties te leveren,’ verwacht Vincent. 
‘Daarnaast moeten we ons nu ook meer gaan
profileren; we hebben al een eigen krant en
zijn ook op internet te vinden. En we zijn
tweedaagse opvang gaan aanbieden toen
daar behoefte was’, vertelt hij tevreden. Dit
wordt beaamd door de moeder van baby Abe.
Ze vertelt: ‘Ik was al heel tevreden over Jor &
Daan, maar misschien wordt er door de nieu-
we regeling nog wel meer rekening gehouden
met de ouders. Ze gaan nu ook niet meer in de
zomervakantie twee weken dicht en dat is echt
heel prettig.’ 
Ze werpt een blik op haar kindje dat rustig aan
haar voeten speelt en vervolgt: ‘Voor ons is de
kinderopvang duurder geworden omdat mijn
partner gedeeltelijk zelfstandig is. Maar mijn
werk is veel te leuk om ermee te stoppen, dus
dat is geen optie. Bovendien zijn we echt heel
blij met dit kinderdagverblijf.’ Ze knielt naast
het blauwe speeltapijt en gaat nog even met
haar kindje speelgoedtelefoneren. Even later
staat ze op met een dikke kus en aai. ‘Tot van-
avond jochie, dag Abe.’ Abe kruipt zachtjes
snotterend naar de deur waarachter zijn moe-
der verdwijnt. Voordat er echt tranen gaan rol-
len, loopt leidster Chadlia (22) opgewekt pra-
tend naar hem toe. Het werkt. Abe vergeet zijn
zorgen en grijpt opnieuw naar de speelgoedte-
lefoon. Ook hij heeft veel te doen vandaag. 

Verslag en foto; Rita Borghardt

SINGEL OPTIEK

Singel 280 Amsterdam Tel. 020-622 06 83

Bespaar tot wel € 250,-
bij aankoop van een montuur met glazen op sterkte.

(Op vertoon van deze advertentie)

(ZONNE)BRILLEN – CONTACTLENZEN – OOGMETING

1 dag Gratis
Fitness+Sauna
U woont niet ver van de
leukste (en voordeligste)
fittnessclub van A’dam-
Centrum. Kom eens 
kennismaken. We bieden u
1 dag gratis trainen.
plus sauna of stoombad.

Kattengat 1
(naast Renaissance Hotel)
Tel.: 627 10 44.
www.splashrenaissance.nl

Splash Renaissance

Marnixstraat 
letselstraat 
Het is slecht gesteld met de verkeersveilig-
heid in de Marnixstraat. Dat is de gemeente
al jaren bekend, maar het schijnt zeer moeilijk
te zijn hierin verbetering te brengen. 

Even voorbij de hoek van de Marnixstraat met
de Willemsstraat is een stoplicht geplaatst. Zou
dat stoplicht precies bij de hoek worden gezet,
dan zou de verkeerssituatie ter plaatse aan-
zienlijk verbeterd zijn. Daarover is – en wordt
nog steeds – uitgebreid gediscussieerd. Nog
onlangs deze zich op dit punt weer twee onge-
vallen voor. Voor buurtgenoot Valentijn
Nilsson was de maat vol. Hij begaf zich naar  de
Lindenmarkt en omgeving,  en verzamelde
binnen een week meer dan 300 handtekenin-
gen van bewoners die het met hem eens
waren dat er onmiddellijk moet worden inge-
grepen. Hiernaast een overzicht van de ‘black
spots’ (verkeersgevaarlijke plekken) in stads-
deel-Centrum. De ‘P’ en de ‘M’ staan voor resp.
Prins Hendrikkade en Marnixstraat. 
(wordt vervolgd)

OVERZICHT BLACK SPOTS
in stadsdeel Amsterdam-Centrum (Per 12-02-2004)

Nr. & Locatie ongevallen M P
1. Weteringscircuit (Noord) - Weteringsch. 12 31
2. Mr. Visserplein 11 76
3. Weteringschans - Museumbrug 11 28
4. Marnixstraat - Elandsgracht 11 31
5. Prins Hendrikkade - op/afrit IJ-tunnel 10 42
6. De Ruyterkade - Wester toegang 10 21
7. Prins Hendrikkade - Martelaarsgracht 9 74
8. Prins Hendrikkade - Damrak 9 70
9. Rozengracht - Marnixstraat 9 34

10. Weesperplein - Saphatistraat 9 19
11. Rozengracht - Prinsengracht 8 24
12. Muntplein - Singel (oneven) 8 44
13. Bloemgracht - Marnixstraat 8 19
14. Raadhuisstraat - Singel 7 37
15. Marnixplein - Marnixstraat  7 8
16. Marnixstraat - Raamplein 7 30
17. Leidseplein - Marnixstraat 6 18
18. Valkenburgerstraat - Anne Frankstraat 6 25
19. Prins Hendrikkade - Droogbak 6 43
20. Vijzelstraat - Reguliersdwarsstraat 6 16
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Ondanks de toezegging van anderhalf jaar
geleden dat de brandweerkazerne op het
Haarlemmerplein open zou blijven tot de
stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt
zou zijn voltooid, zal de kazerne waarschijn-
lijk voor de zomer sluiten.

Het wachten was al die tijd op het verschijnen
van het rapport van ingenieursbureau SAVE
over verantwoorde aanrijtijden van de ver-
schillende kazernes in Amsterdam. Ook was
duidelijk dat met de komst van een nieuwe ka-
zerne in Osdorp er twee kazernes moesten ver-
dwijnen. Dat lijkt natuurlijk weer de zoveelste
bezuiniging, maar Brandweer Amsterdam
spreekt van een ‘kwaliteitsslag’. Ook de kazer-
ne aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in Bos
en Lommer zal worden gesloten. 

Tijdelijke hulppost
Over vier jaar opent een nieuwe kazerne op
het Van Slingeland bedrijventerrein in
Westerpark, die ook de Haarlemmerbuurt,
Westelijke Eilanden en Jordaan zal moeten be-
dienen. In de tussentijd wordt er een tijdelijke

hulppost in de Den Brielstraat, bij begraaf-
plaats Vredenburg aan de Haarlemmerweg in-
gesteld, die ook de westelijke binnenstad zal
moeten bedienen. Personeel en onderne-
mingsraad van de brandweer zijn intussen ak-
koord gegaan met deze reorganisatie. Ook
stadsdeel Westerpark is tevreden met dit voor-
stel. Stadsdeelvoorzitter Annemarie Hoogland
van Westerpark heeft zich er hoogstpersoon-
lijk mee bemoeid.
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael moest
het nieuws vernemen door een verslaggever
van de Telegraaf die de voorzitter van het
wijkcentrum om commentaar vroeg. Vanuit
stadsdeel Centrum is niets vernomen.
Onbekend is of de aanrijtijden voor onze buur-
ten binnen de normen blijven vallen (er zijn
elke dag files op de Haarlemmerweg). De wijk-
raad van wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
heeft per brief het Dagelijks Bestuur van stads-
deel Centrum om opheldering gevraagd. 
Het lijkt sowieso verstandig om een rookmel-
der aan te schaffen.

Dick van der Heijden

Toch sluiting Brandweerkazerne

Je staat nu veel sneller in het rood bij bank 
en giro. En men doet maar. Nuon gooit de 
boel € 20,-omhoog, het ziekenfonds pikt wat
mee, belastingteruggave een stuk minder.
Alles bij elkaar ga je er zo op achteruit dat 
je langzaamaan maximaal rood komt te staan.
Dan is het moment aangebroken dat je 
niets meer kan halen, en je geconfronteerd
wordt met de keiharde werkelijkheid van onze
verzorgingsstaat.
Duizenden en duizenden ouden-van-dagen
met alleen maar AOW, een afnemende huur-
subsidie, stijgende energiekosten en stijgende
huren, bijbetalen voor medicijnen. Het lijkt wel
een jammerklacht en ik schaam mij er niet voor
om dit probleem aan te kaarten. De politiek
stort op dit moment de mensen in de sores.
Een nieuwe generatie broodeters is in wor-
ding, het proletarisch winkelen zal toenemen,
bekeuringen rollen regelmatig binnen, het
geld voor de nieuwe identiteitskaart is er niet,
dus word je zo een vreemde in eigen land,
spiedend om je heen kijkend, je in een hoek
wegdrukkend als je een uniform aan ziet
komen met van onder een pet speurende
ogen, op zoek naar identiteitspapieren.
Gelukkig straalt er licht aan de horizon. Ik heb
gelezen dat als je je op het criminele pad be-
geeft en je je illegaal op de openbare weg be-
geeft om dingen toe te eigenen van een ander,
je geacht wordt dit te doen zonder extra risico
te lopen op uit de hand lopende bedrijfskos-
ten. Bij voortijdige controle van een dienst-
doende ambtenaar met opsporingsbevoegd-
heid dient u op verzoek uw identiteitskaart te
tonen.
De kosten hiervan, de aanschaf van deze kaart,
kunnen waarschijnlijk opgevoerd worden als
noodzakelijke bedrijfskosten. Of er een rege-
ling bestaat om deze kosten vooraf te claimen
weet ik niet, maar misschien kan de Blanken-
berg Stichting hier uitkomst bieden, in het
kader van ouderenhulp in de wijk. 
Zoals u leest, spoort het op het eerste gezicht
niet helemaal. Het lijkt een rommeltje wat ik
hier schrijf, maar dat is schijn. Dit schrijven is de
keiharde werkelijkheid. Je gaat de AOW in
met een extra stimulans om een nieuwe le-
vensweg te volgen, het liefst op het rechte
pad, maar dat is ook in mijn geval een extra
moeilijkheidsgraad.

Jan Witte

Heeft u ook altijd het idee gehad dat als je
vijfenzestig jaar wordt en berichten thuis
krijgt dat je thuis mag gaan genieten van je
oudedagvoorziening – de AOW – dat het
leven dan een stuk rustiger zou worden? Dat
de plicht om aan het arbeidsproces mee te
moeten doen vervalt..... geheel vrijwillig mag
je invulling gaan geven aan al die vrije tijd die
je te wachten staat.

Voor een hoop mensen zal dit in het begin
soms problemen geven: een andere indeling,
veel meer samen zijn met moeders, of met pa.
Het langzaam beginnen te bemoeien met het
huishouden, de kleine irritaties als de dingen
op gaan vallen waar je vroeger geen erg in
had. En langzaamaan de problemen die heel
sluipend om de hoek komen kijken: de veran-
dering van de financiële situatie.
Gelukkig was ik er al een beetje aan gewend.
Ik zat al in de WAO (Wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering), geen vetpot,
maar je kan of liever gezegd je kon er redelijk
van komen. Maar de laatste twee jaar is het
passen en meten geworden. Ik denk voor een
hele hoop mensen in die omstandigheden.

De invoering van de euro heeft hier geen goed
aan gedaan. De politieke bewindvoerders heb-
ben volgens mij hier grove steken laten vallen.
Controle op het prijsbeleid is er niet naar mijn
gevoel. Je hoort vaak zeggen – en dat idee heb
je zelf ook – dat de prijzen verdubbeld zijn. 

Van WAO naar AOW 

Helaas… stadsdeelraad Centrum heeft uitein-
delijk besloten dat het buurtbeheer in zijn
huidige vorm niet langer door mag gaan! In
november leek een doorstart op kleinere
schaal nog mogelijk, maar het heeft niet zo
mogen zijn. Dat betekent dat Jaap van
Beelen en zijn mannen sinds 1 februari jl. op
straat staan en dat de Westelijke Eilanden,
Haarlemmerbuurt en de Noord-Jordaan hun
zorg voor een schonere en groenere buurt
voortaan zullen moeten missen.

Dat was geen reden om feest te vieren, maar
toch moesten de klanten van buurtbeheer de
kans krijgen om Jaap, Ben Lahau, José Prol,
Cees Lucke, Abdou Hammouch en Ishmet Car
persoonlijk te bedanken voor hun geweldige
inzet.Op donderdag 24 februari vond de af-
scheidsborrel plaats in Dienstencentrum Straat
& Dijk, in aanwezigheid van vele bewoners die

hun waardering lieten blijken in de vorm van
bloemen , cadeaus en toespraken waaronder
het bittere poëtische eerbetoon van Bickers-
eilander Jan Witte, dat wij hierbij hebben ge-
plaatst.
Wethouder Iping heeft beloofd eind april met
een voorstel te komen voor een nieuwe vorm
van buurtbeheer. Daarin zal geen plaats zijn
voor Jaap van Beelen als voorman, waardoor
zijn negenjarige ervaring met buurtbeheer in
de westelijke binnenstad verloren gaat. Een
aantal (niet alle) buurtbeheerders heeft intus-
sen een nieuwe baan gevonden. Ook hun
kennis zullen we moeten missen. Kortom,
mocht er een andere, nieuwe vorm van buurt-
beheer georganiseerd worden, dan zal het
wiel opnieuw uitgevonden moeten worden.
Dat is niet bezuinigen, dat is verspillen.

Dick van der Heijden

•
Grote collectie 

originele muziek
•

Billard
•

Café Billard ’t MannetjeCafé Billard ’t MannetjeCafé Billard ’t Mannetje

•
Grote collectie 

originele muziek
•

Billard
•

Riet & John Elfers
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Geen bezuiniging maar verspilling!

Droevige afscheidsborrel
buurtbeheer 

Beste mannen 
van Buurtbeheer, 
Door mijn werk kan ik niet op tijd op jullie re-
ceptie komen. Maar ik wil ook helemaal geen
afscheid nemen! Ik mis jullie heel erg, en de
buurt met mij. Dat nare, donkere kantoor
onder de bogen! We kunnen niet zonder jullie,
en toch is het zo gelopen. 
Ik vind het heel erg. En wat moet mijn teckel
Joop nou zonder jullie stukjes worst? 
Ik dank jullie zeer voor al het werk dat jullie
voor onze buurt hebben gedaan. Veel goeds
en geluk voor jullie toekomst.

Anke Wortenbergh - teckel Joop
Haarlemmerhouttuinen

Geëerd moet gij
Geëerd moet gij harde werkers
Ploeg van wijk, buurt en straat
Altijd opgeruimd en aanwezig om te helpen
Als er aan jullie om hulp werd gevraagd.

Van ’s morgens vroeg maar ook tot in de avond
Kon er een beroep op jullie worden gedaan
Nooit gemopper of gezanik,
Pal stonden jullie voor deze baan.

Met boodschappentassen of met hamer,
Met verfkwast of tuingerei,
Met bakfiets, vegers en waterslangen
Steeds opnieuw waren jullie erbij.

De buurt floreerde en was proper
Menig mens geholpen met goede raad
In menig huis waren jullie aanwezig om te helpen
En verrichtten daar menige goede daad.

En dit alles tegen een schamel loontje
Maar misgund door de stadsdeelraad.
Die ver van de mens staande bluffers,
Schopten jullie zonder pardon je baan uit,
Als werkloze terug nu op de straat.

De buurt in wanhoop achterlatend
In jullie hart veel verdriet
Maar ook heel veel buurtbewoners zullen 
jullie missen
Maar dat zien ongeschikte 
stadsdeelbestuurders niet.

Zij regelen de dingen van achter tafels,
Zien mensen als pionnen staan.
Willen zij politiek bedrijven
Dan kost een ander dit zijn baan.

Het ga jullie goed beste mensen,
Een groet uit de Jordaan, Haarlemmerbuurt 
en Gouden Reael
Deze plekken zullen weldra weer verpauperen
Zonder jullie arbeidersmoraal.

Jan Witte
24 februari 2005
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4-meiherdenking 
19.25 uur op Noordermarkt
De Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan &
Gouden Reael wil tijdens de komende 4-mei-
herdenking aandacht schenken aan de massa-
le staking in 1941, die op maandag 24 en
dinsdag 25 februari op de Noordermarkt in de
Amsterdamse Jordaan begon en waarbij wer-
kers uit de Zaanstreek, Haarlem, Weesp,
Hilversum en Utrecht zich onmiddellijk aan-
sloten. Dit protest was een directe reactie op
de grootscheepse razzia die de Duitse bezet-
ters in het weekend daarvoor hadden gehou-
den. Daarbij waren 425 joodse jonge mannen
met veel geweld gearresteerd.

De plechtigheid wordt vanaf 19.25 uur met
passende marsmuziek ingeleid door drumfan-
fare Almere, die traditiegetrouw vanaf de
Marnixstraat al spelend naar de Noordermarkt
komt toelopen. Na de twee minuten stilte
volgt een kranslegging door leden van Wijk-
centrum Jordaan & Gouden Reael. Aansluitend
is er in de Noorderkerk een herdenkingspro-
gramma tot ongeveer 20.45 uur. U kunt luiste-
ren naar muziek van Chopin, Schubert,
Schumann en Scriabin, uitgevoerd door pianist
Alexander Drozdov. Jeroen van Kan, tv-presen-
tator van AT5, zal gedichten en prozateksten
van en over de Februaristaking voorlezen. Na
de bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten.
In de omloop van de kerk wordt koffie en thee
geserveerd. De toegang is gratis. Komt allen!!!

4 en 5 mei comité
Ter gelegenheid van deze 60ste herdenking or-

ganiseert het Amsterdamse 4 en 5 mei comité
op 4 mei een Stille Tocht van het Museumplein
naar de Dam en een herdenkingsconcert in de
Beurs van Berlage. Op 5 mei wordt een cen-
traal Bevrijdingsfestival gehouden op het
Museumplein. Bovendien zijn voor die dag tal
van activiteiten in de wijken gepland.

Voor meer informatie:
www.amsterdams4en5meicomite.com

Vimal Korstjens en Marijke Blankman
Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan 
& Gouden Reael

Tentoonstelling in Verzetsmuseum

Marokkanen 
en de Tweede 
Wereldoorlog 

Ik ben voor een interview naar Mezrab 
gegaan. Dat is een Iraans cultureel centrum,
dat enige tijd geleden werd gevestigd in de
2de Laurierdwarsstraat 50. 
Sahand Sahabdivani is de initiatiefnemer
achter Mezrab. Hij is 24 jaar en werkt bij het
Tropisch Museum in Amsterdam. 

Wat is jouw reden om in Mezrab actief te zijn?
Ik begon tien jaar geleden met verhalen vertel-
len in het Nederlands, en ben daarmee door-
gegaan. Ik wil de oude verhalen die we van
onze voorouders hebben meegekregen, door-
vertellen aan de jeugd, aan volgende genera-
ties. Mezrab is zo’n plek om mensen bij elkaar
te laten komen en hun verhalen te laten ver-
tellen, gedichten voor te dragen en te praten
over muziek en literatuur. En om een lekker
kopje thee te drinken.

Wat voor verhalen worden er verteld?
Allerlei verhalen uit verschillende landen.
Iedereen die een verhaal uit zijn eigen land wil
vertellen, kan dat proberen.

Hoe financier je dit?
Ik investeer een deel van het inkomen uit mijn
betaalde baan in Mezrab. Daarnaast verkopen
we thee en koffie, maar dat levert nog niet ge-
noeg op. Gelukkig hebben we nu een vergun-
ning van de gemeente om eten te verkopen.
We houden hier ook workshops en geven les in
kalligrafie. 

Hoe kun je dat met je werk combineren?
Dankzij mijn ouders en hun enorme steun kan
ik hiermee verder. Als ik aan ’t werk ben, zijn
mijn ouders hier. Het is niet makkelijk en ik
heb een druk leven, maar als je iets graag wilt,
maak je daar tijd voor. Dat geeft mij tevreden-
heid… 

Verslag en foto: Mehrdad Ghazvini 
medewerker Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael

Luisteroefening
Wat is precies de bedoeling van het buurton-
derzoek? De Noorderkerk maakt deel uit van
de Protestantse Gemeente Amsterdam en
heeft een opdracht voor de wijk: het evangelie
in woord en daad uit te dragen in de Noord-
Jordaan, de Gouden Reael en de kop van de
westelijke grachtengordel. Om deze opdracht
goed vorm te kunnen geven, wil de
Noorderkerkgemeente graag beter in beeld
krijgen wat de leef- en denkwereld is van de
mensen in de wijk. 

Door eerst naar mensen te luisteren kan de
kerk pas echt iets voor de buurt betekenen, is
onze overtuiging. Een interview bleek een
goed middel te zijn om met mensen in gesprek
te komen over wat echt belangrijk is in hun
leven. We hebben geluisterd naar wijkbewo-
ners die vertelden hoe hun levensovertuiging
zich vertaalt in het dagelijks leven. We hebben
gesproken over de affiniteit die mensen heb-
ben met christelijke waarden. En we hebben
gevraagd welke rol de kerk en de bijbel spelen
in hun persoonlijk leven.

Ontmoeting
’s Zondags komen veel mensen uit de hele stad
naar de Noorderkerk om door de preek en het
bidden en zingen opgebouwd te worden in
hun geloof. Enkele tientallen gemeenteleden
deden vrijwillig mee aan het afnemen van de
interviews. Voor menig interviewer was het de
eerste keer dat hij of zij werkelijk in contact
kwam met mensen die zelf vlakbij de Noorder
wonen. Dat alleen al bleek voor velen een sti-
mulerende ervaring: van communicatie kan
pas sprake zijn als je elkaar ontmoet. Zo kan
het inmiddels gebeuren dat een jonge moeder
van vier kinderen na afloop van de kerkdienst
even het café aan de overkant binnenwipt om
de caféhouder gedag te zeggen. Aan zijn bar
hadden immers enkele gesprekken over leven
en geloven plaatsgehad...

Presentatie
Op maandagavond 23 mei willen we de uit-
komsten van het buurtonderzoek presenteren.
Tegen de achtergrond van de statistische gege-
vens over de wijk laten we dan zien welke be-
wonersprofielen we herkennen op basis van
de interviews. De informatieavond is nadruk-
kelijk bedoeld voor wijkbewoners en gemeen-
teleden van de Noorderkerk. Zo hopen we het
op gang gekomen gesprek met elkaar voort te
zetten. U bent de 23ste hartelijk welkom vanaf
19.45 uur. 

Voor meer informatie: 
Peter Smits, 020-6828026,
p.c.h.smits@hetnet.nl.

BINNEN- EN BUITENLANDSE KRANTEN

TIJDSCHRIFTEN

NEDERLANDSE EN VERTAALDE LITERATUUR

ENGELSTALIGE LITERATUUR

POËZIE

ZWANGERSCHAP EN OPVOEDING

KINDERBOEKEN

THRILLERS EN SCIENCE FICTION

REISBOEKEN EN KAARTEN

WOORDENBOEKEN

MENS EN MAATSCHAPPIJ

POLITIEK EN GESCHIEDENIS

openingstijden

zondag 11-15u

maandag 9-18u

dinsdag 10-18u

woensdag 10-20u

donderdag 10-21u

vrijdag 10-20u

zaterdag 9-18u

WESTERSTRAAT 15 1015 LT AMSTERDAM

t 020 6389252 f 020 6389243

email islabook@worldaccess.nl

internet http://www.worldaccess.nl/~islabook

Verhalen in Iraans cultureel
centrum Mezrab

Buurtonderzoek Noorderkerk
‘Goedendag, mag ik uw medewerking?’ Heel
wat wijkbewoners werden in de afgelopen
weken verrast door een onbekende die met
deze vraag bij hen aanbelde. De toelichting
die volgde, was als volgt: ‘De Noorderkerk
voert momenteel een buurtonderzoek uit en
in dat kader zou ik u graag een aantal vragen
willen stellen. Zou u daaraan mee willen
werken?’ Ruim tachtig bewoners in de wijk
zijn geïnterviewd. Op 23 mei worden de uit-
komsten gepresenteerd op een informatie-
avond voor wijkbewoners en gemeenteleden
in de Noorderkerk. 

In het Verzetsmuseum Amsterdam is tot en
met 31 oktober een bijzondere tentoonstel-
ling te zien over een nog weinig bekend his-
torisch onderwerp: Marokkanen en de
Tweede Wereldoorlog. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
sprak sultan Mohammed V zijn onvoorwaarde-
lijke steun uit aan de geallieerden. Hij nam zijn
joodse onderdanen in bescherming en vele
joodse vluchtelingen kwamen in Marokko te-
recht. Hij hoopte dat zijn steun na de oorlog
zou worden beloond met de onafhankelijk-
heid van zijn land. Vele duizenden Marok-
kaanse militairen vochten in het Franse leger
tegen de Duitsers. In de meidagen van 1940
hielpen ze bij de verdediging van Nederland,
en later hebben ze een belangrijke bijdrage
geleverd aan de bevrijding van Zuid-Europa. 
De tentoonstelling in het Verzetsmuseum
toont met veel foto’s, citaten en diverse unieke
objecten de belangrijke, maar niet altijd on-
derkende bijdrage van de Marokkanen in de
strijd tegen nazi-Duitsland. Ook is er aandacht
voor de Marokkaanse krijgsgevangenen die in
1943 door de Duitsers in Nederland te werk
werden gesteld. Er ontstonden vriendschap-
pen tussen de Marokkaanse krijgsgevangenen
en de dorpsbewoners, van wie ze voedsel en
kleding kregen. 
De expositie Marokkanen en de Tweede
Wereldoorlog is een vervolg op de in 2003 in
het museum gehouden LBR-lezing over ditzelf-
de onderwerp en sluit aan bij het themajaar
Marokko-Nederland 400 jaar.

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61,1018 CX Amsterdam

Telefoon 6202535. www.verzetsmuseum.org
Open: di-vr 10.00 - 17.00 uur
za-zo-ma/feestdagen 12.00 - 17.00 uur
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Supervisor Rijnboutt van het Amsterdamse
grootstedelijke nieuwproject ‘de Zuidelijke IJ-
oevers’ heeft er wel eens zijn spijt over het
doorkijkje van de Galgenstraat uitgesproken.
Dat was toch wel een foutje in alle tentoonge-
spreide zorgvuldigheid. Een vergeten zichtlijn
vanaf de Westelijke Eilanden en hoeveel heb-
ben we eigenlijk daarvan? De Gemeente, de
bouwondernemers en hun advocaten beweer-
den steeds dat het bestemmingsplan Wester-
dokseiland zeer zorgvuldig was voorbereid. Er
waren bijna geen zinnen van hun advocaten
waarin het woord ‘zorgvuldig’ niet voorkwam.

Afzonderlijk bestemmingsplan
Het ging ook niet over één nacht ijs. Eerst
maakte het zogenaamde ‘Westerdokseiland’
als een deelplan van het bestemmingsplan
Zuidelijke IJ-oevers uit. De Raad van State vond
dat niet goed en vernietigde het plan in 1998.
Zo sleepte dat maar voort. Toen werd er een
afzonderlijk Bestemmingsplan voor het
Westerdokseiland gemaakt. Dat plan bestaat
uit twee delen. Voor het ene deel ongeveer
100.000 vierkante meter voornamelijk dure
huisvesting, daar worden nu de palen voor in
de grond gemept. Daar kijk je tegenaan als je
straks over de Galgenstraat loopt. Met meer
geluk dan wijsheid kreeg de gemeente
Amsterdam haar toestemming.
Voor het andere deel, ook ongeveer 100.000
vierkante meter: een gigantisch gebouw mid-
den in het IJ, heeft de Raad van State voorlo-
pig nog geen toestemming gegeven. De be-
bouwing op het Westerdokseiland ontneemt
de doorkijk van de Westelijke Eilanden naar
het IJ, maar dit gebouw, als de RvS er tenmin-
ste mee instemt, zal alle doorkijkjes, alle zicht-
lijnen en alle perspectieven naar het IJ onmo-
gelijk maken. De Vlugthaven moet ervoor wij-

ken en het Koloniaal Etablissement (de behui-
zing van de Politie te Water) moet er voor plat.
‘Er staat hier zoveel op het spel: de vrije blik op
het IJ; de vrije blik van het Oosten uit op het
Westerdoksgebied; de vrije blik op het be-
schermde stadsgezicht. Nu het ontwerp be-
stemmingsplan het gebied ten Westen van de
“IJ-boulevard” tot een woongebied verklaart,
is er alles aangelegen voor het overige plange-
bied de historische en stedenbouwkundige
stap te nemen: schrap dit gigagebouw uit het
bestemmingsplan.’ Dat zei mr. E. Dienaar van
Bond Heemschut in zijn beroep tegen het be-
sluit van GS (27-08-2002). Dit standpunt werd
toentertijd samengevat in het bezwaar van de
Wijkcentra en opnieuw naar voren gebracht in
de onlangs gehouden zitting van de Raad van
State (op 11-02-2005).

In deze laatste zitting was slechts een beperkt
debat en beslissing op details mogelijk. Het
ging om de ‘bestemming water’ en de indica-
tie voor de bebouwing: worden die sleuven er
nu echt in gemaakt of wordt het toch gewoon
volgebouwd. De indicatie: 66% bebouwing,
tegen 33% doorkijk, is dat voldoende? De sleu-
ven komen niet tot op de grond? Heb je echt
een hoogwerker nodig om er doorheen te kij-
ken? Er werd in deze zitting uitgebreid inge-
gaan op de zichtlijnen.

Lachertje
Want het stompzinnige in alle zogenaamde
gemeentelijke zorgvuldigheid is, dat het gi-
gantische gebouw juist met het idee van de
Amsterdamse zichtlijnen is ontworpen.
Daarom zitten er sleuven en inkepingen in.
Supervisor Rijnboutt voor de Zuidelijke IJ-oe-
vers gaf er zijn zorgvuldige toestemming voor.
Zijn zorgvuldige kantoorgenoot Mastenbroek

van de Architectengroep maakte een opzetje
in een computer en zijn kantoorgenoot van
Gameren kon er mooi jarenlang zorgeloos aan
verder werken. Het gebouw werd meteen
maar ‘uit de inspraak genomen’. Die inspraak
was toch al een lachertje. Van spijtbetuigingen
zullen we zeker niets horen. Als het doorgaat
tenminste...

Ooit wandelde ik met mr. Ariëns, de Adviseur
van de RvS over de Binnen- en Buiten
Brouwersstraat. Ariëns probeerde een foto van
de zichtlijn naar het IJ te maken. Dat was so-
wieso al ondoenlijk omdat de NS-paddestoel
en het gebouw ‘Niet met de deuren slaan’ er
half voor staan. Door een verboden-inrijbord
kreeg hij zelfs de straat er niet goed op. We
waren goedlachs: om het idee van zichtlijnen
in Amsterdam gestalte te geven moeten we
aan Verkeer en Waterstaat vragen kleinere
verkeersborden te maken. Afgezien van het
idee van de zichtlijnen en de sleuven, het giga-
gebouw wordt een overweldigende hoeveel-
heid compacte nieuwbouw op een plek die nu
dienst doet als vaarwater en haven. Midden in
het IJ.

Leugens en bedrog
Als de RvS de juridische vertaling van het be-
grip zichtlijnen serieus neemt, sneuvelt het
kopgebouw (en zo komt/blijft er dan ruimte
voor ligplaatsen). Zonder bestemmingsplan
voor dit plandeel is iedereen in Amsterdam en
ook het Koloniaal Etablissement beter af.
Voorlopig althans, want zorgvuldige planners
zijn kleine doorbijtertjes. Het mocht op de zit-
ting gezegd worden, het weegt officieel niet
mee in de beslissingen: de Gemeenteraad en
GS hebben valse informatie verstrekt over de
mogelijkheden voor de ligplaatsen. Die zijn
beperkt en nog steeds niet goed geregeld.

Het besluit tot sloop van het Koloniaal
Etablissement werd voor een belangrijk deel
gebaseerd op de vermeende zeer hoge kosten
van instandhouding. De inschatting van deze
kosten berustte weer op de aanname dat bij
behoud de totale fundering van dit gebouw
vervangen dient te worden.
Maar een groot deel van dit gebouw uit het
begin van de twintigste eeuw heeft namelijk al
een fundering uit de jaren vijftig en zestig, die
geen gebreken vertoont.

Raoul van der Weide, secretaris van de vereni-
ging ‘De Loods’, noemde de gemeentelijke
plannen ooit een voorbijvarende mammoet-
tanker. Een aardige vergelijking voor de zorg-
vuldigheid van deze grootstedelijke operatie.
Maar deze tanker vaart niet meer: dit gebouw
met afmetingen van 180x70x45 meter boven
water, met of zonder sleuven, zal vanaf alle
windstreken op het IJ te zien zijn: lelijk, domi-
nant, parasitair. Onnodig en vooral zeer on-
zorgvuldig. Spijtig toch?

Bert Bakker
Bestuurslid wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael,
namens het wijkcentrum betrokken bij
de ontwikkelingen op het Westerdok 

Laatste nieuws: 
Uitspraak van de Raad van State is uitgesteld
en wordt begin mei verwacht.

Rijke geschiedenis
Als medewerker van het Bureau Monumenten
& Archeologie deel ik de kritiek van Mieke
Krijger op het werk van het Bureau niet 
(Zie J&GR nr 1, 2005, pag. 7, ‘Bescherming
bijzondere geschiedenis Jordaan’). 
Wel deel ik haar bezorgdheid over de zorg
voor het erfgoed, niet alleen in de Jordaan,
maar ook elders in de stad. 

De Monumentenzorg is een ambtelijke organi-
satie die per definitie de redelijkheid dient bin-
nen het kader van de bestaande maatschappe-
lijke orde. De zorg voor het erfgoed is niet het
enige maatschappelijke belang en het is aan
de politiek om een afweging te maken tussen
uiteenlopende maatschappelijke belangen.
Dat is bijvoorbeeld in het geval van de
Pottenbakkersgang ook heel duidelijk ge-
beurd, de politiek heeft gekozen voor de be-
langen van ouderen. Het is niet de taak van de
Monumentenzorg om alle oude gebouwen in
de stad te beschermen. 

Het begrip monument is zowel in de
Monumentenwet als in de gemeentelijke mo-
numentenverordening tamelijk nauwkeurig
omschreven. Het Bureau hanteert zo goed en
zo kwaad als dat gaat objectieve criteria om de
eventuele monumentale waarde van een ge-
bouw te bepalen. Niet elk oud gebouw is een
monument: dat is de kern van het probleem.
Er zijn in feite niet veel middelen om de ste-
denbouwkundige structuur en de bouwwer-
ken van een volkswijk te beschermen. Het is op
zich al een wonder dat de Jordaan nog be-
staat, want andere zogenoemde krottenwij-
ken, zoals Uilenburg en de Oostelijke Eilanden
zijn verdwenen. Nu worden in Amsterdam
West gehele woonwijken gesloopt. 

Het is waarschijnlijk onmogelijk om iedere
vorm van verandering tegen te gaan, al lijkt
ook mij dat wel een aantrekkelijke gedachte.
Wij leven in een samenleving die zeer dyna-
misch is en dat heeft onvermijdelijk gevolgen
voor het stedelijk leven. Ook in de Jordaan. De
samenstelling van de bevolking verandert,
eenvoudige huurwoningen maken plaats voor
koopwoningen. Wat is er de afgelopen jaren
wel niet veranderd in de Goudsbloemstraat?
Gelukkig is er weinig of niet gesloopt, wat dit
betreft is er sinds de jaren van de stadsvernieu-
wing heel veel verbeterd. En misschien kan het
nog beter, maar dat vereist vooral politieke
wil. Ambtenaren doen wat ze opgedragen
wordt, een mooi voorbeeld daarvan is het
vreemde bouwplan dat werd uitgebroed voor
nieuwbouw op een onmogelijke kavel aan de
Willemsstraat, nabij de Brouwersgracht. 

Maar de politiek gelooft nog altijd in vooruit-
gang en dat zal vermoedelijk nog lange tijd zo
blijven. Een politieke partij die het standpunt
inneemt dat het maar eens afgelopen moet
zijn met al die dynamiek in de stad moet nog
opgericht worden. Ook in de Rozenstraat 
gaat nu weer historiserende nieuwbouw 
verrijzen, Cluster Schievink, waarvoor een heel
rijtje oude huizen moet verdwijnen. Rijke 
geschiedenis. Een beetje gelijk heeft Mieke
Krijger wel.

Vincent van Rossum

Wachten op uitspraak Raad van State

Weg zichtlijnen, perspectieven 
en doorkijkjes?
Als je in de nabije toekomst over de Galgenbrug de Galgenstraat op het
Prinseneiland inloopt, dan zie je de overkant van het IJ niet meer. Enorme hoeveel-
heden bebouwingen op het Westerdok staan er dan precies voor. Vanaf de
Galgenstraat zul je ook de immense massa nieuwbouw boven de huizen op de
Bickersgracht zien uitsteken. Hoogten die variëren van 34 tot 40 meter. Er
zijn wel plannen en tekeningen, maar de mate waarin deze massale nieuwbouw
‘volgebouwd’ wordt, staat nu nog niet vast, die is nog ‘indicatief’.

Bomen voor de buurt
Op verzoek van de Planciusbuurtbewoners (er werden maar liefst 250 handtekeningen
opgehaald!) zijn er boombakken op de Korte Zoutkeetsgracht en in de Planciusstraat ge-
plaatst. Op 16 maart, Nationale Boomplantdag, kwam Guido Frankfurther alhier de schop
ter hand nemen. Niet om iets uit te graven, maar om de eerste schijnbeuken in te plan-
ten. Kinderen uit de buurt hielpen hem daarbij. Meer bomen volgen als de renovatie van
het woningblok Planciusstraat even zijde gereed is.

Rob Versluijs



In de Planciusbuurt heeft Ymere een complex
van huurwoningen in eigendom dat hoog-
nodig opgeknapt moet worden. Het gaat om
een blok woningen dat dateert van 1856.
Opdrachtgever voor de bouw was de
Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse
(VA) en architect P.J. Hamer tekende voor het
ontwerp van de oorspronkelijk 104 woningen.
In 1973 is dit gebouw op de Rijksmonumenten-
lijst geplaatst. 
In het blok waren zowel 1-kamer-, 2-kamerwo-
ningen en in het midden zelfs 3-kamerwonin-
gen met een aparte keuken. Alleen de drieka-
merwoningen hadden ramen aan de voor- en
achterzijde. De andere woningen werden rug
aan rug gebouwd om op de kosten te bespa-
ren. De huren per week varieerden van ƒ0,90
voor een eenkamerwoning, via ƒ1,50 voor een
tweekamerwoning tot ƒ3,00 voor een drieka-
merwoning. Destijds was dat zelfs voor een
hoogbeloonde werkman, met een dagloon
van ƒ1,50, een te hoge huur. De woningen
waren een half jaar na oplevering slechts door
38 huurders bewoond. Het betrof ambachtslie-
den in goeden doen, die deze woningen prefe-
reerden boven slechte en oude huizen die
huisjesmelkers voor dezelfde prijs aanboden.
De driekamerwoningen bleken onverhuurbaar
en werden om die reden gehalveerd.
Het Planciusblok stond toen nog in een plant-
soen. Van die idyllische situatie is nu geen spra-
ke meer. De Planciusstraat heette ooit het
Smalle Pad. In 1875 werd het pad verhard, het
Westerkanaal werd aangelegd en voor op 8 na
alle woningen verdween het uitzicht op het
water. Dat het blok Rijksmonument is gewor-
den, is eerder een eerbetoon aan de architect
en de opdrachtgever dan een waardering van
de schoonheid van het gebouw. We zouden
het daarom eerder als een monument van de
volkshuisvesting moeten betitelen, want hoe-
wel de VA er aanvankelijk niet in slaagde om
goedkope huurwoningen te realiseren, heeft
die vereniging wel aan de wieg gestaan van de
sociale woningbouw die pas in 1902 met het in
werking treden van de Woningwet op gang
gekomen is.

Renovatie
Honderddertig jaar later is het nodig om de
fundering te vernieuwen. De eigenaar wil die
gelegenheid aangrijpen om de woningen te
renoveren. Er zal centrale verwarming worden
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aangelegd en mechanische ventilatie. De ge-
luidsisolatie wordt verbeterd. Douche, toilet
en keuken worden vernieuwd. De gevel wordt
gerestaureerd. In een eerdere fase wilde
Ymere woningen samenvoegen, maar de
dienst Monumentenzorg keurde dat af.

In maart 2004 worden de bewoners ingelicht
over de plannen. Zij krijgen te horen dat ze er
allemaal uit moeten. Om bij de fundering te
kunnen komen moeten ook de trappenhuizen
tot aan de eerste verdieping worden gesloopt.
Men heeft eerder een peiling gehouden onder
de huurders en die heeft uitgewezen dat een
kwart van hen terug wil keren in het blok. Om
die reden geeft Ymere de garantie van terug-
keer voor iedereen. Men zal bij maximaal 30%
van de woningen de huur zodanig vaststellen
dat huursubsidie mogelijk is. Op een vraag hoe
hoog die huren dan wel worden, wordt geant-
woord dat men rekening moet houden met
een gemiddelde huur van € 450, zo’n € 200
meer dan het huidige huurpeil. De huren van
de overige woningen komen, mede door de
monumentenopslag van 30%, boven de huur-
subsidiegrens. Ymere zegt per woning zo’n
€ 80.000 te gaan investeren, waarvan € 25.000
onrendabel. 

Alle huurders worden uitgeplaatst en omdat
Ymere geen wisselwoningen ter beschikking
stelt, worden de huurcontracten opgezegd.
Dat het recht op terugkeer daarmee een dode
letter wordt, deelt Ymere de huurders niet
mee. De 91 huishoudens krijgen de stadsver-
nieuwingsstatus en een tegemoetkoming in de
verhuiskosten van € 4500. Nu blijkt wat het
recht op terugkeer feitelijk betekent. De wo-
ning van een van de huursters, mevrouw R.,
was ooit 60m2. Van oorspronkelijk twee wo-
ninkjes is in 1990 één woning gemaakt.
Mevrouw R. krijgt, na geïnformeerd te hebben
of ze terug kan keren naar haar oude woning,
de bouwtekeningen te zien. Dan blijkt dat zij
de keus heeft tussen twee typen woningen:
een van 35,7 m2 en een van 42,5m2 met huren
van respectievelijk € 409,16 en € 488,75 
(prijspeil september 2004). Feitelijk betekent
dit voor mevrouw R. dat alleen de kleine 
woning bereikbaar is, maar ze is al verhuisd
naar een kleinere woning in Noord en heeft
geen zin om naar een nog kleinere woning 
te verhuizen. 

Een andere huurster slaagt er niet in om snel
een andere woning te vinden en krijgt op 17
februari 2005 een brief van Ymere, waarin
staat dat ze toch akkoord moet gaan met
huuropzegging omdat ze anders haar rechten
op andere woonruimte en de verhuiskosten-
vergoeding van € 4500 verspeelt. Ymere biedt
haar wel aan te helpen met het zoeken naar
een andere woning. Als ze niet tekent, stapt
Ymere naar de kantonrechter om beëindiging
van de huurovereenkomst te eisen. Deze han-
delwijze getuigt van een asociaal verhuurbe-
leid. Niet het belang van de huurders staat
voorop maar het belang van de verhuurder. De
huurders moeten wijken en worden onder
druk gezet door de verhuurder. Dit soort prak-
tijken zijn bij particuliere verhuurders schering
en inslag. Van een corporatie verwacht je een
andere benadering. 

Van de oorspronkelijke bewoners van
Planciusstraat 8-18 en Houtmanstraat 1-27 zal
naar verwachting niemand terugkeren. De ga-
rantie van Ymere is een papieren garantie.
Bewoners die met sloop- of renovatieplannen

van hun huisbaas te maken krijgen, moeten
beseffen dat het recht op terugkeer alleen re-
aliseerbaar is als ze de huur niet opzeggen. In
dat geval moet de huisbaas voor een wisselwo-
ning zorgen en wordt de nieuwe huurprijs be-
rekend op basis van de oude huurprijs met een
verhoging als er sprake is van toegenomen
woongenot. Het is daarbij van de gekke dat
een huurder 24,3m2 inlevert en een huurver-
hoging krijgt van € 200.

De handelwijze van Ymere gaat voorbij aan
het belang van de zittende huurders. Het is
zeker geen sociaal beleid. Toen een huurder in
maart 2004 vroeg hoe Ymere tegen het verle-
den van het Planciusblok aankeek, kreeg hij als
antwoord dat de tijden veranderd zijn. Met
duurdere huren krijgt Ymere ook andere be-
woners dan huurders met lage inkomens als
klant. ‘Die ontwikkeling houden we niet
tegen.’ Is het niet eerder zo dat Ymere die ont-
wikkeling zelf op gang brengt?

Win Wassenaar, 
woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael

‘Tijden zijn veranderd’

Papieren garanties 
van Ymere 
Woningbouwcorporaties heten ook wel sociale verhuurders. Die benaming duidt op
de taak om mensen met een kleine beurs aan een fatsoenlijke woning te helpen.
Ymere, het vroegere Woningbedrijf Amsterdam, is zo’n instelling. Toch kan men aan
het gedrag van deze corporatie niet zo gemakkelijk het sociale gezicht herkennen. 

Zal het dan eindelijk lukken?
Op 10 maart presenteerde architect Dick van
Gameren van De Architectengroep het
Definitief Ontwerp van de nieuwbouw op het
Haarlemmerplein in de Posthoornkerk voor
een volle zaal buurtbewoners en andere be-
langstellenden. Een enthousiaste stadsdeel-
wethouder Iping opende de bijeenkomst. Ze
sprak van ‘een historische avond’. 

Zoals bekend is het plan om op het Haarlem-
merplein een klein bouwblok neer te zetten
met 69 woningen, 1300 m2 winkelruimte en
een parkeergarage. De mogelijkheid om te
bouwen op het plein wordt beperkt door de
geluidsoverlast van het verkeer op de drukke
Haarlemmer Houttuinen. De woningen be-
staan uit 47 koopappartementen en 22 zoge-
naamde WIBO-woningen. WIBO staat voor
wonen in beschermde omgeving. Deze zijn be-
doeld voor senioren. Extra service voor deze
bewoners wordt geleverd door Verzorgings-
huis De Rietvinck in de Vinkenstraat. Vijftig
van de 69 woningen hebben uitzicht op het
Haarlemmerplein.

Eerste paal in december 
Voor er gebouwd kan worden, moet er nog
het een en ander gebeuren. Op 13 april wordt
het bestemmingsplan Haarlemmerplein be-
handeld in de commissie Bouwen & Wonen
van stadsdeel Centrum. Na de zomer wordt er
op het oostelijk deel van het plein nog archeo-
logisch onderzoek gepleegd. Als alles goed
gaat, kan dan in december van dit jaar de eer-

ste paal geslagen worden. De bouw van de
parkeergarage (in vier lagen, 210 parkeer-
plaatsen) zal een jaar duren. Bouwtijd van de
rest van het gebouw is ook minimaal één jaar,
zodat de eerste woningen in het eerste kwar-
taal van 2008 kunnen worden opgeleverd.
De verkoop van de koopappartementen start
in mei. De toewijzing van de WIBO-woningen
zal via Woningnet gaan vanaf drie maanden
voor oplevering. De helft via zg. WIBO-indica-
tie en de rest op volgorde van leeftijd, met
voorrang voor 75-plussers. 
In de toekomst kunt u hier meer over lezen in
onze wijkkrant. Binnenkort kunt u ook meer
informatie vinden over het bouwproject op
www.haarlemmerplein.com.

Dick van der Heijden

Koopappartementen en Wibo-woningen 

Mijlpaal voor Haarlemmerplein

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille

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

Juridisch advies uitsluitend 

na telefonische afspraak

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl
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Geachte lezers, 
Via publicaties in de krant en ook via AT5 heb
ik diverse berichten vernomen m.b.t. de her-
inrichting voor de beelden van de
Amsterdamse artiesten die op het punt van
de Elandsgracht/Prinsengracht staan. Dit be-
treft de beelden van Johnny Jordaan, Johnny
Meijer en Tante Leen. De reden dat ik u dit
bericht stuur is het feit dat ik de zoon ben van
Tante Leen en ook mijn stem in deze wil laten
horen cq graag op de hoogte gehouden wil
worden met hetgeen daar op dit moment
plaats mocht gaan vinden.

Met alle respect voor het werk door de heer
Hannie Pastor tot op dit moment gedaan, vind
ik dat hij hier nu een vervelende zaak van
maakt en alleen maar over ‘zijn Johnny
Jordaan’ kan praten en een goed antwoord
hoor je de brave borst niet geven op de TV-
beelden. Men ziet hem op tv met een schilderij
van Johnny Jordaan uit zijn raam hangen en
als iemand na een raadsvergadering haar me-
ning wil geven, staat hij erbij te dansen om de
aandacht af te leiden. Nogmaals deel ik mede,
dat ik respect heb voor het vele werk dat hij
verricht voor het schoonhouden van het plein,
maar sta open voor een ander zijn/haar me-
ning die dit volgens mij met goede bedoelin-
gen doet. 
Ik denk dat ieder zijn/haar mening mag geven
over de eventuele herinrichting van het ge-
deelte van de Elandsgracht en het laten ‘ver-
dwijnen’ van het elektra-huisje zou mijn voor-
keur genieten en de uitstraling ten goede
komen. Helemaal nu er een vergunning is ge-
geven voor het bijzetten van het beeld van
manke Nelis, dat door mij wordt toegejuicht.
Ik hoop dat u mij op de hoogte kan houden
van hetgeen er nu speelt en/of gaat spelen. Ik
ben nog steeds heel erg trots dat er een beeld
van mijn moeder een plek heeft mogen krijgen
in Amsterdam, maar laat het gezonde verstand
een goede beslissing nemen. De gang van
zaken zoals dat nu gaat lijkt mij een beetje een
soap aan het worden en ik denk dat mijn moe-
der, en de beide Johnny’s dit absoluut niet ver-
dienen.

Met vriendelijke groet, Fred Jansen

De stadsdeelraad krijgt bovendien de moge-
lijkheid om een alternatief voorstel te doen,
dat bij het referendum gezamenlijk in stem-
ming komt.

Het initiatiefreferendum in 10 stappen
De initiatiefgroep maakt zichzelf kenbaar aan
de deelraad. De leden hoeven geen kiesge-
rechtigden te zijn uit Stadsdeel Centrum. De
leden geven de naam van hun initiatief en de
stelling aan die zij willen voorleggen. 
Bij een naderend besluit van de stadsdeelraad,
waarvoor een groep burgers een alternatief
wil aandragen, dient de groep 2 dagen voor
de stadsdeelraadsvergadering een initiatief-
voorstel aan te kondigen bij de voorzitter van
de deelraad.
De deelraad toetst het voorstel aan de rand-
voorwaarden. Wordt het toegelaten, dan
heeft de initiatiefgroep recht op 4 uur ambte-
lijke ondersteuning bij de uitwerking. 
Titel en stelling van het initiatief komen op
een handtekeningenlijst die het stadsdeel ver-
strekt. De initiatiefgroep mag de lege lijsten
zelf vermenigvuldigen en verzamelt in drie
weken minimaal 250 handtekeningen van
kiesgerechtigde stadsdeelinwoners. 
De deelraad behandelt het voorstel en kan het
daarbij: 
Ongewijzigd aannemen; het initiatief eindigt
dan.
Afwijzen. De deelraad is nu verplicht schrifte-
lijk de redenen op te geven.
Het voorstel terugverwijzen naar de initiatief-
groep voor wijzigingen. Dit mag de
essentie van het voorstel niet aantasten. 
Als een wijzigingsvoorstel van de deelraad
wordt overgenomen, eindigt het initiatief. 
Als het initiatief door de deelraad is afgewe-
zen, of een voorgestelde wijziging door de ini-
tiatiefgroep wordt afgewezen, besluit de ini-
tiatiefgroep of zij een referendum wil aanvra-
gen. Binnen 6 weken moet men dan de
handtekeningen inzamelen van ten minste
4000 kiesgerechtigden in het stadsdeel. 
Indien er een referendum gehouden wordt,
heeft de deelraad het recht een alternatief
voorstel te doen, dat als tegenvoorstel met het
initiatief aan de bevolking ter stemming wordt
voorgelegd. Bij de stemming wordt dan ge-
bruik gemaakt van het zogenaamde ‘dubbele
ja’ middels drie vragen:
‘Accepteert u het burgerinitiatief (Titel)?’
‘Accepteert u het alternatieve voorstel van de
deelraad (Titel)?’
‘Als beide een meerderheid krijgen, welk voor-
stel heeft dan uw voorkeur?’
Juridisch is de uitslag van het referendum niet
bindend. De leden van de deelraad spreken
zich vooraf uit of zij de uitkomst zullen respec-
teren of niet (zelfbinding). De opkomst dient
ten minste 20% te zijn. 
Indien het stadsdeel binnen 5 jaar een beslis-
sing wil nemen die strijdig is met de uitslag van
een initiatiefreferendum, dan dient het daar-
over zelf een referendum uit te schrijven.

Fjodor Molenaar, voorzitter GroenLinksfractie
stadsdeel Amsterdam-Centrum

De deelraad van Centrum is de eerste
Amsterdamse stadsdeelraad die het burgerini-
tiatiefstelsel heeft ingevoerd. De werking sluit
naadloos aan bij het initiatiefstelsel dat in
2003 in de centrale stad is vastgesteld. Het
voorstel van GroenLinks en Amsterdam Anders
voor de stadsdeelraad werd in 2003 opgesteld
in samenwerking met de Initiatiefgroep
Amsterdam www.amsterdamsinitiatief.nl die
ijvert voor meer directe invloed van burgers op
de politiek besluitvorming. 

Met het stelsel hebben inwoners de mogelijk-
heid met 250 handtekeningen een voorstel op
de agenda van de stadsdeelraad te zetten. De
deelraad wilde recht doen aan de behoefte
van burgers om een volwaardig instrument te
hebben om zich te bemoeien met het beleid
van het stadsdeel. Het initiatiefstelsel betekent
een versterking van de lokale democratie. 

De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
Zeggenschap: De burger krijgt meer zeggen-
schap over zijn directe leefomgeving, en wordt
tegelijk gevraagd meer verantwoordelijkheid
te nemen; 
Dialoog: Voorstellen gedragen door de bevol-
king worden serieuzer bekeken en vergroten
de kans dat er tussen politiek, bestuur, initia-
tiefnemers en het stadsdeel een dialoog op
gang komt; 
Interactief proces: het stelsel doet recht aan
het gegeven dat democratie een proces is; be-
woners en bestuurders zullen niet snel tegen-
over elkaar komen te staan;
Betrokkenheid: bewoners van een straat, wijk
of het stadsdeel moeten zelf aan de bak; daar-
mee is politieke besluitvorming geen 
‘ver-van-mijn-bed show’ meer; 
Verantwoording: Als de deelraad een voorstel
afwijst, zullen de raadsleden moeten uitleggen
waarom zij het voorstel wel of niet gesteund
hebben.

Aan het indienen van een initiatiefvoorstel zijn
wel voorwaarden verbonden. Voor een plan
waarmee meer dan 100.000 euro gemoeid is,
mag de initiatiefgroep om een dekkingsvoor-
stel gevraagd worden. De stadsdeelbegroting
en onder meer discriminerende voorstellen zijn
uitgezonderd van het initiatiefrecht. 

Amsterdam Centrum loopt voorop

Burgerinitiatief – referendum
geeft burgers directe macht 

Heeft u zoveel vragen 
in uw leven?

Kom dan eens luisteren naar de oude, maar nog
altijd hoogst actuele boodschap van de Bijbel.

Vanuit dit meest gelezen Boek proberen wij een
antwoord te geven op uw vragen.

Elke zondag houden wij om 10.30 uur en om
17.00 uur een samenkomst. Daarna drinken
wij koffie. In ons prachtige gebouw bent u

hartelijk welkom! 

Tevens bent u van harte welkom in onze
koffie inloop: di-za tussen 10.00 en 16.00 uur.

Daarnaast is er iedere dinsdag om 19.15 uur 
en om 20.30 uur bijbelstudie. 

Iedere woensdagmorgen om 10.30 uur en
woensdagavond om 19.15 uur zijn er ook

bijbelcursussen. Informeer vrijblijvend naar
deze gratis cursussen.

Wij verzorgen ook iedere donderdag 
om 17.30 uur een warme maaltijd.

Bij al onze activiteiten bent u van 
harte welkom! 

WIJ  ZI JN ER VOOR U!

BIJBELCENTRUM 
‘Bij Simon de Looier’
Looiersgracht 70-72, 1016 vt Amsterdam,
Bel voor meer inlichtingen 020-6227742  

e-mail: jkrijgsman@kliksafe.nl

Praten over
toekomst
stadsdeel in 2006 
Stadsdeelraad Amsterdam-Centrum nodigt 
u uit voor de maandelijkse informele 
themavergadering, om met elkaar en met u 
te discussiëren en ervaringen en informatie
uit te wisselen. 

Op 21 april vanaf 20 uur zijn burgers, onderne-
mers en (andere) experts van harte welkom in
de Hortus, Plantage Middenlaan 2a. Deze keer
gaat het over de toekomst van het stadsdeel in
2006. Omstreeks 22.30 wordt een drankje ge-
serveerd.

Acceptatie 
SOBU-palen 
in stadsdeel 
Amsterdam-
Centrum
‘Concurrentie in palenland - funderingsherstel
sneller en goedkoper’ De Notitie van Mokum
Mobiel, PvdA en Amsterdam Anders/ 
de Groenen (maart 2004) met deze titel, 
had een moeizame start. En het positieve
preadvies kwam maar niet op de agenda 
van de commissie; ambtelijk mysterie en 
politiek gekissebis. In de raadscommissie 
van 9 februari jl. werd echter tot algemeen
genoegen de rapportage van de sector
Bouwen en Wonen van het laatstelijk uitge-
voerde project gepresenteerd. 

Ten opzichte van het traditionele systeem voor
funderingsherstel biedt het SOBU-systeem een
aantal voordelen: het pand dient niet ont-
ruimd te worden, de palen worden geïnstal-
leerd via de bouwmuren en de vloeren hoeven
niet verwijderd te worden. Hoewel de palen
zelf niet goedkoper zijn, zijn de kosten van dit
systeem zeer overzichtelijk: slechts kosten van
de palen en eventueel de stukadoor. Extra
pluspunt is dat de materialen ten behoeve van
het SOBU-systeem met kleine vracht- of bestel-
busjes aangevoerd kan worden en geluids-
overlast nihil is, terwijl het schroefwerk tril-
lingsvrij is. Te mooi voor woorden! 

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Wijkcentrum d’Oude Stadt, tel. 6382205 
of e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl 

Eveline van Nierop

Rambo 
Het Stadsdeel wil in drie buurtconferenties de
bewoners en winkeliers laten meepraten over
de herinrichting en het onderhoud van de
openbare ruimte. Om een idee te krijgen van
wat men belangrijk vindt, is er in de vorige
buurtkrant een vragenlijst afgedrukt. Alleen ik
mis twee dingen: punt 1: een uiterste inlever-
datum, punt 2: het Hondenbeleid.

Mijn Rambootje(kruising mopshond) is mede-
gebruiker van deze ruimte en er wordt ook
hondenbelasting voor hem betaald. Maar ja,
hij kan geen Nederlands, laat staan een formu-
lier invullen. Daarom pleit ik in zijn naam voor
zogenaamde scharrelstroken, want straatte-
gels ziet hij als vloerbedekking. En altijd is hij
op zoek naar een stukje aarde om zich te ont-
lasten zonder overlast.

Ellie Pronk, 
Buurtgroep Nieuwe Houttuinen

Sinds een jaar heeft de stadsdeelraad van Centrum een burgerinitiatiefstelsel, inge-
steld op voorstel van GroenLinks en Amsterdam Anders/De Groenen. Het stelsel
maakt het voor inwoners van het stadsdeel mogelijk zelf voorstellen op de agenda
van de deelraad te zetten. Als de raad de voorstellen na beoordeling afwijst, kan
het voorstel worden voorgelegd aan de bevolking van het stadsdeel in de vorm van
een referendum. Een positieve uitslag kan het besluit dan alsnog afdwingen. 
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De Jordaan heeft een traditie van samen
wonen en iedereen kent iedereen zowel jong
als oud.  Om deze traditie weer eens nieuw
leven in te blazen en jong en oud wat dichter
bij elkaar te brengen in de buurt willen we
een straatspeeldag voor beide generaties
organiseren. Deze middag zal plaatsvinden op
1 juni 2005 in de Tichelstraat. Het thema zal
zijn: Spelen Vroeger en Nu in de Buurt.

De Tichelstraat wordt afgesloten voor al het
verkeer en er worden spelen uitgezet van
vroeger en nu. Wat denkt u van een sjoelcom-
petitie voor oud en jong?, Hoepelen hoe doe
je dat? Maar ook de nieuwste spelen komen in
zicht. In de SOOJ ( Stichting Ontmoetings-
ruimte Ouderen Jordaan) zal een fototentoon-
stelling opgezet worden waarin spelen vroe-
ger en nu in de buurt wordt uitgebeeld. 

Het definitieve programma zal nog verder uit-
gewerkt en verspreid worden maar vooraf zijn
we op zoek naar buurtoma’s en -opa’s die het
leuk vinden om kinderen te vertellen over de
spelen van vroeger en mee willen helpen met
de uitvoering en organisatie van deze dag.
Deze dag wordt georganiseerd door de
Stichting Welzijn Binnenstad in samenwerking
met diverse instellingen uit de buurt: het wijk-
centrum, de SOOJ, de buurtcentra, en speeltui-
nen en Naschoolse Opvang etc.
Mocht u interesse hebben voor deze activiteit
en een bijdrage willen leveren aan het succes
hiervan meld u dan aan als vrijwilliger bij:

Cora Verhoef van het Claverhuis, tel. 624 83 53, 
maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur

Straatspeeldag
voor oud en jong 
in de Jordaan 
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Alibi van Inez A. onder de loep

Spanning en sensatie in 
de Willemsstraat

‘Wist je, dat dit de enige gespecialiseerde thril-
lerboekwinkel op het Europese continent is?’
vertelt eigenaresse Inez Abell. ‘Er zijn een paar
zaken in Duitsland, maar daar vind je meer
horror en dat verkoop ik niet, alhoewel, ik heb
hier wel Bram Stokers ‘Dracula’, maar dat is
een echte klassieker. Ook de als horrorschrijver
bekend staande Stephen King heeft met
‘Dolores Claiborne’ een superspannend boek
geschreven. Maar laten we het zo zeggen; on-
smakelijke en niets verhullende sadistische
boeken zul je hier niet vinden.’ 

Wat je er wel vindt, zijn boeken die de mis-
daad als onderwerp hebben in allerlei genres
en uitvoeringen, zowel in het Engels als het
Nederlands. Thrillers zijn hot sinds de boeken
van Nicky French niet meer uit de bestsellers-
lijsten zijn weg te denken en de ‘Da Vinci
Code’ van Dan Brown wereldwijd één van de
meest gelezen boeken van het moment is. De
tijden dat men een detective als een tussen-
doortje beschouwde, zijn voorbij. Inez is daar
blij mee maar kan zich er nog steeds over op-
winden dat de thriller in Nederland zo lang on-
derschat is. ‘Dat eeuwige gezeur over wat lite-
ratuur is of niet. Elk goed geschreven boek is
wat mij betreft literatuur. Dat rare onderscheid
daar klopt helemaal niets van. Kijk maar eens
naar wat Shakespeare en Dostojevski hebben
geschreven; dat zijn toch onvervalste thrillers?
En wat dacht je van ‘Karakter’ van Bordewijk,
dat is toch onmiskenbaar een spannend boek.
Een hele generatie schrijfsters als Minette
Walters, Josephine Tey en Ursula Curtiss, om er
maar een paar te noemen, hebben prachtige
misdaadverhalen op papier gezet. Daar kun-
nen heel wat hedendaagse auteurs nog een
puntje aan zuigen.’ Eén van de aanwezige
klanten bevestigt haar betoog. Hij heeft net in
de tweedehands boekenhoek vier exemplaren
aangeschaft voor tien euro. ‘Daar kom ik het
weekend wel mee door’, zegt hij tevreden.

‘Vrienden van Alibi’
Inez komt, zoals ze zelf zegt, uit een leesfami-
lie. ‘Mijn grootvader, mijn moeder, mijn twee
broers en ik zaten vroeger thuis altijd te lezen.
Mijn vader ook wel, maar dat was een echte
techneut. Als die las, dan waren het technische
boeken. We hadden zelfs twee bibliotheek-
kaarten om maar genoeg boeken in huis te
hebben. Volgens mijn grootvader waren de-

tectives eigenlijk verboden, nou ja, Havank dat
mocht nog net en Raymond Chandler, maar
dan wel in het Engels, dat was dan meteen
goed voor mijn talen.’ Op haar twaalfde kocht
Inez op weg naar Den Helder in de kiosk op
het Centraal Station ‘De vlek in het marmer’
van Ursula Curtiss. ‘Normaal zat ik zo’n hele
treinreis met mijn neus tegen het raampje om
maar niets te missen van het landschap’, zegt
ze, ‘maar deze keer heb ik geen seconde naar
buiten gekeken.’ Dat was het begin van een le-
venslange liefde voor het spannende boek.
Nadat zij in 1996 in de WAO terechtkwam,
ontstond het plan om samen met haar toen-
malige verloofde een boekwinkel te beginnen
met alleen maar thrillers. ‘We vonden een
ruimte in de Prinsenstraat en zijn begonnen
met ons eigen bezit aan thrillers te verkopen.
Af en toe kom ik bij de inkoop van tweede-
handsjes mijn eigen boeken van toen nog wel
eens tegen.’ Een kleine vijf jaar geleden ver-
huisde ze naar de Willemsstraat en verkoopt
niet alleen meer tweedehands, maar ook nieu-
we thrillerboeken. Zij wordt in de winkel bijge-
staan door Karina, Lia en Andrea. Eveneens
fervente thrillerfans, die hier als vrijwilligers
werken. ‘Voor mij is dit een aardige manier om
op de hoogte te blijven van nieuwe misdaad-
schrijvers en boeken’, meent Lia en Andrea,
filmmaakster van beroep, is deze maand in
Alibi begonnen met het geven van een cursus
scenarioschrijven. Er is een grote vaste klanten-
kring, die tegenwoordig niet alleen schriftelijk,
maar ook digitaal op de hoogte gehouden kan
worden van de laatste nieuwtjes. En, last but
not least, er is een club van ‘Vrienden van
Alibi’. Het lidmaatschap kan een aantal voor-
deeltjes opleveren zoals het gratis drankje tij-
dens het zondagse Crime en Wine uurtje van
vier tot vijf. Wie meer wil weten over Alibi,
kijkt op www.alibi.nl of loopt tijdens de ope-
ningsuren even binnen. Dat kan van dinsdag
tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur
(op zaterdag tot 17.00 uur) en op zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Tenslotte start de maande-
lijkse misdaadwandeling door de Jordaan en
omgeving o.l.v. Mieke Krijger ook vanaf Alibi.
De eerstvolgende is op 10 april. De koffie staat
klaar vanaf 11.00 en de wandeling begint om
12.00 uur. Reserveren noodzakelijk: 020-
6244695 of via mieke.krijger@wanadoo.nl

Eveline Brilleman

De buurtconciërge en de klussenhulp van de
Blankenberg Stichting helpen ouderen boven
de 55 jaar met veilig wonen, woningaanpas-
singen en kleine klussen. 

Veel ongelukken vinden plaats in huis. De bad-
kamer blijkt voor ouderen de gevaarlijkste
plek te zijn. Door kleine veranderingen kan uw
badkamer of uw huis op een eenvoudige ma-
nier een stuk veiliger gemaakt worden.
Handgrepen in de douche, toilet of elders in
huis geven letterlijk houvast en een extra ver-
lichtingsschakelaar in de gang kan wonderen
doen. Naast deze kleine veranderingen kun-
nen er grotere woningaanpassingen gedaan
worden, zoals een opklapbare douchestoel of
een verhoogd toilet. Ook het bed of de koel-
kast kan verhoogd worden zodat u er makke-
lijker bij kan.

De buurtconciërge kan deze dingen bij u thuis
realiseren. Hij komt gratis langs bij mensen van
55 jaar en ouder en jongere gehandicapten.
Hij maakt een inventarisatie van mogelijke

Voor oudere bewoners

Voorkomen ongelukken in
huis en hulp kleine klussen

aanpassingen en geeft advies. Aan de aanpass-
ingen die door de buurtconciërge worden aan-
gebracht zijn geen kosten verbonden. 
De klussenhulp van de Blankenberg Stichting
helpt ouderen boven de 55 jaar met kleine re-
paraties en klussen in huis zoals: het aansteken
van de geiser en kachel, het ophangen van
lampen, schilderijen, gordijnrails en gordijnen,
vervangen van kraanleertjes, vervangen van
kapotte stekkers, verplaatsen van meubels,
aansluiten van nieuwe apparatuur, het instel-
len van de televisie, radio, video, kleine tim-
merklussen etc. Ook geeft hij adviezen.
Voor de meeste klussen wordt een bijdrage
van € 2,- gevraagd. Daarnaast betaalt u alleen
de materiaalkosten. De klussenhulp zal u van
tevoren informeren over de te verwachten
kosten. Adviezen zijn gratis.
Wilt u meer weten of een afspraak maken met
de buurtconciërge of met de klussenhulp, bel
dan tel. 557 33 11. U kunt ook binnenlopen op
de inloopspreekuren van het ouderenadvies-
bureau. Zie buurtspreekuren van de
Blankenberg Stichting (achterkant wijkkrant)

De Willemsstraat loopt van de Brouwersgracht naar de Marnixstraat en zo op het
eerste gezicht zou je niet zeggen dat hier, in deze over het algemeen zo rustige straat,
de misdaad voor het oprapen ligt. Stap echter maar eens binnen bij thrillerboekwin-
kel Alibi op nummer 21 en je zit er midden in. ‘Alleen maar spannende boeken’ staat
op de gevel te lezen en die zijn hier dan ook in een enorme hoeveelheid te verkrijgen. 

Op de eerste en tweede etage wonen elk 6 be-
woners met ieder een eigen slaapkamer en ge-
zamenlijk een grote huiskamer en open keu-
ken. Daar wordt het grootste deel van de dag
doorgebracht en wordt gezamenlijk de was
gevouwen, de tafel gedekt, gegeten, bood-
schappenlijstje gemaakt, aardappelen ge-
schild, groente schoongemaakt, spelletjes ge-
daan en naar de televisie gekeken. Nu na een
half jaar is iedereen, bewoners en medewer-
kers, wel gewend en voelt zich thuis. 

We zouden het heel erg leuk vinden wanneer
we ons nu wat meer met activiteiten zouden
kunnen bezighouden en wat vaker met de be-
woners naar buiten kunnen gaan. We wonen
immers in het leukste deel van Amsterdam.
Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Vindt u het leuk om samen met een paar 
bewoners spelletjes te doen, voor te lezen, te
zingen, te knutselen of handwerken, of vindt 
u het leuker om samen met een van de 
bewoners een ommetje te maken, te gaan
zwemmen of in de tuin wat met de plantjes 
te rommelen? 

Heeft u interesse? Neem contact op met
Anneke Mulder, coördinator-vrijwilliger van
de Rietvinck, telefoon 6231052. Zij zal u graag
meer vertellen. 

Toepassing 
Bestuursdwang
Heeft u een object zonder ontheffing of ver-
gunning bevestigd aan een wal- of kademuur
in stadsdeel Amsterdam-Centrum? Het
Dagelijks Bestuur verzoekt u dit zo spoedig
mogelijk te verwijderen en verwijderd te
houden. U heeft hiervoor t/m woensdag 13
april 2005 de gelegenheid. Objecten die na
deze datum worden aangetroffen, zullen
door toepassing van bestuursdwang op
grond van art. 125 Gemeentewet worden
verwijderd en meegevoerd. De meegevoerde
voorwerpen worden na registratie direct
vernietigd. 

Bedoeld worden objecten als autobanden,
stootwillen, touwen en kettingen, planken,
bordjes, trapjes, dekzeilen en constructies van
hout of staal. De objecten zijn meestal aange-
bracht in verband met het afmeren van een
pleziervaartuig. 

Iedere belanghebbende kan voor 10 mei een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-
Centrum, sector Middelen, afdeling Bestuur-
lijke en Juridische Zaken, postbus 202, 1000 AE
Amsterdam.

Indien u vragen heeft over de uitvoering van
dit besluit, neemt u dan contact op met de
heer B. Jansen, tst. 552 4158

Nieuw project
Handicap 
& Computer            
Stichting Welzijn Binnenstad startte op 22 fe-
bruari met het project Handicap & Computer.
Het project is bedoeld om binnenstadbewo-
ners met een handicap of chronische ziekte te
ondersteunen in het computergebruik. Iedere
dinsdag om 11.00 uur is er een inloopspreek-
uur op het Bijltjespad waar niet aan huis ge-
bonden gehandicapten en chronisch zieken
vragen kunnen stellen over hun computer(ge-
bruik) of over speciale aanpassingen. Ook kan
men samen met een vrijwilliger achter een
computer plaatsnemen om direct geholpen te
worden. 
Voor mensen die aan huis gebonden zijn, is er
‘hulp aan huis’. Vrijwilligers komen langs om
bij u thuis computerondersteuning te bieden.
Dat kan betekenen dat u gedurende een lan-
gere periode wekelijks geholpen wordt door
een vrijwilliger, of al na een paar bezoekjes al-
leen verder kunt. Er kunnen ook vrijwilligers
langskomen om te kijken of er speciale aan-
passingen nodig zijn. Verder is er iedere dins-
dag van 11 tot 12 uur telefonisch spreekuur,
waar vragen over de computer of speciale aan-
passingen gesteld kunnen worden.  
Aan het eerste advies van Handicap &
Computer zijn geen kosten verbonden.Verder
worden de volgende tarieven gehanteerd:
strippenkaart van 9 strippen voor € 9,- (een be-
zoek aan het spreekuur kost 1 strip, bezoek bij
u thuis kost 3 strippen. Losse consulten op het
spreekuur  € 1,50 en consult tijdens huisbezoek
€ 4,50. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom
dan naar het inloopspreekuur of bel naar het
telefonisch spreekuur (3309728) in het ont-
moetingscentrum Bijltjespad. U kunt uw vra-
gen ook mailen naar 
hplusc@welzijnbinnenstad.nl 
Inloop- en telefonisch spreekuur iedere dins-
dag 11-12 u. Bijltjespad 44 (schuin tegenover
het Scheepvaartmuseum) 

Voor verdere informatie kunt u op werkdagen
contact opnemen met de Witte Boei, 
telefoon  6223879. We zijn ook op zoek 
naar vrijwilligers voor dit project. 
Interesse? Vraag naar Bart Mantel.

Nieuwe bewoners in de Westerstraat 
zoeken vrijwilligers 
Sinds september 2004 wonen er in de
Westerstraat twaalf nieuwe buurtbewoners.
Deze bewoners zijn gemiddeld 80 jaar en
hebben in meer of mindere mate last van
dementie. Ze vergeten dus nogal eens wat,
vallen wel eens in herhalingen, leren niet
meer zo snel nieuwe dingen en kunnen niet
meer zelfstandig wonen. Wel hebben ze vaak
veel plezier met en om elkaar, zijn hulpvaar-
dig naar elkaar toe, genieten enorm van aan-
dacht en gezelligheid. Met elkaar vormen ze
eigenlijk twee gezinnen.
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In de vorige wijkkrant hebben wij u uitvoerig
geïnformeerd over de geveltuintjes. Ook
lieten wij u weten dat er op 24 april a.s. een
informatie- en plantenmarkt georganiseerd
wordt in het wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael; (Laurierhof, 1ste Laurierdwarsstraat 6).
Zoals toen aangekondigd geven wij u nu de
mogelijkheid om plantenpakketten reserve-
ren die u dan op die dag bij ons kunt ophalen. 

Programma Groenmiddag 24 april
Vanaf 12.00 uur is er een planten- en zaden-
ruilbeurs waar u gratis materiaal kunt uitzoe-
ken, maar waarvoor we u van harte uitnodi-
gen zelf ook overtollige planten of stekjes in te
brengen.
Met uw zieke tuin- of kamerplant kunt u voor
een gratis consult terecht bij ‘plantendokter’
Casper Mazurel van de Hortus Botanicus.
Daarnaast zal er een vertegenwoordiging van
de afdeling Amsterdam van de Vereniging
voor Natuur- en milieu-educatie aanwezig zijn
om u te informeren over, bijvoorbeeld, natuur-
lijk tuinieren.

Plantenpakketten vóór 21 april bestellen
De beheerders van een nieuwe – of oude – ge-
veltuin, of zij die op een andere manier de
buurt willen opfleuren, kunnen op deze dag
ook hun bestelde plantenpakketten komen
ophalen. 
U vindt hiervoor bij dit artikel een bon, die wij
graag volledig ingevuld uiterlijk 20 april in ons
bezit willen hebben. Voor deze pakketten
(maximaal twee per persoon) wordt een bij-
drage van 5 euro gevraagd. Daarnaast kunt u,
zolang de voorraad strekt, voor datzelfde be-
drag een klimplant voor zon- of schaduwzijde
komen uitzoeken. 

Let op: de pakketten die op de Groene
Straatdag om 15 uur nog niet zijn opgehaald
gaan in de vrije verkoop. De gehele opbrengst
gaat naar een goed doel. Informatie hierover
wordt u op de plantenmarkt ter beschikking
gesteld. Oudere mensen die problemen zou-
den hebben met het vervoer van de pakketten
kunnen eventueel gebruik maken van onze
‘aan huis’ afleverservice. 
De markt sluit om 16 uur.

Zondag 24 april in de Laurierhof

Groenmiddag 
& Plantenmarkt

Samenstelling van de plantenpakketten:
ONDER VOORBEHOUD!

ZONPAKKET
Achilles millefolium (Duizendblad), 
Agastache rugosa (Anijsplant), 
Chamaemelum nobile (Kamille), 
Cichorium intybus (Cichorei), Foeniculum 
vulgare Giant Bronze (Reuzenvenkel),
Lupinus perennis (Lupine), Lyimachia punctata
(Puntwederik), Malva moschata (Kaasjeskruid),
Salvia pratensis (Veldsalie). 

SCHADUWPAKKET
Alchemilla mollis (Vrouwenmantel), 
Fragaria vesca (Bosaardbei), Saxifraga 
stolonifera (Steenbreek), Sedum spectabile
(Hemelsleutel), Silene dioica (Dagkoekoeks-
bloem), Symphytum grandiflorum
(Smeerwortel), Tiarella wherryi
(Schuimbloem),Viola odorata (Maarts viooltje),
Waldsteinia ternata (Waldsteinia).

Voorbeeld assortiment klimplanten:
Klimroos, Wijnstok, Blauwe regen;
Klimhortensia, Kamperfoelie, Hop, Vuurdoorn;
Clematis, Wilde Wingerd, Klimop.

Als gevolg van de stijgende lasten komen
mensen steeds vaker in de financiële proble-
men. Met een laag inkomen kan men in zo’n
geval voor hulp, informatie en advies terecht
bij de Sociaal Raadslieden van de Blankenberg
Stichting. Tijd dus voor een gesprek. 

Met welke vragen komen mensen zoal 
op het spreekuur?
Meestal zijn het vragen op financieel gebied.
Het gaat dan over problemen rond bijvoor-
beeld:
inkomen en uitkering; 
subsidieregelingen, zoals huursubsidie;
belastingen, zoals heffingskortingen en aftrek
ziektekosten van mensen met een AOW of
WAO-uitkering;
schuldenproblematiek.

Ook wordt gekeken of er gebruik wordt ge-
maakt van alle voorzieningen waar men recht
op heeft, of alles goed is ingevuld, of de hoog-
te van de schuld klopt en of terugvordering
van bijvoorbeeld de huursubsidie terecht is.

Op welke terreinen worden er adviezen 
gegeven? 
Dit kan gaan over ontslag, familierecht, ver-
blijfsvergunning, enz. In sommige gevallen
vindt er verwijzing plaats naar een advocaat of
het Bureau voor Rechtshulp. Wanneer er spra-
ke is van een laag inkomen en meerdere schul-
den dan wordt men verwezen naar Bureau
Schuldhulp en beperken de Raadslieden zich
tot crisishulp in geval van dreigende uitzetting.

Welke groep komt de laatste tijd met name in
de knel?
Alleenstaande ouders met kinderen komen in
toenemende mate in de financiële problemen
terecht.

Zijn er oorzaken te noemen voor de toename
van het aantal vragen op de spreekuren?
De regels van de Sociale Dienst worden steeds
strenger, uitkeringen worden sneller stopgezet
als men niet op tijd gegevens aanlevert. De
combinatie van afname van de dienstverlening
en de bureaucratische molens van instanties le-
veren veel extra werk op en zijn er de oorzaak
van dat de Sociaal Raadslieden het steeds
drukker krijgen.

Welke reacties krijgen jullie en hebben jullie
ook tips?
Mensen zijn vaak blij verrast als er dingen ein-
delijk goed geregeld zijn en als men geld te-
rugkrijgt. Alles wat men zelf kan doen (zoals
een brief schrijven) is beter dan dat je het door
een ander laat doen, want dat geeft altijd een
goed gevoel.

Hoe laagdrempelig zijn de Sociaal
Raadslieden?
Wekelijks zijn er tussen 9.30 en 10.30 uur in-
loopspreekuren en van 13.00 tot 14.00 uur te-
lefonische spreekuren in de verschillende
Dienstencentra (zie achterpagina van deze
krant). Per spreekuur kunnen er maximaal 8
mensen geholpen worden. Aan de hulp zijn
geen kosten verbonden. 

Nieuw 
speelschema
carillons 
binnenstad 
Sinds begin van dit jaar zijn de tijden 
gewijzigd waarop de carillons van de torens
in stadsdeel Amsterdam-Centrum worden
bespeeld. 

De binnenstad telt vier carillons: die van de
Oudekerkstoren, de Zuiderkerkstoren, de
Westerkerkstoren en de Munttoren. Deze wor-
den wekelijks op vaste tijden bespeeld. Tot
voor kort waren er ook vier beiaardiers. Eind
vorig jaar heeft één van hen zijn werk neerge-
legd. De werkzaamheden van de vertrokken
beiaardier zijn overgenomen door twee van de
drie overgebleven spelers. In verband hiermee
is het speelschema aangepast.

Wanneer worden de carillons bespeeld?
Westerkerkstoren
dinsdags tussen 12.00-13.00 uur
Zuiderkerkstoren
donderdags tussen 12.00-13.00 uur 
Munttoren
zaterdags tussen 14.00-15.00 uur 
Oudekerkstoren
dinsdags tussen 14.30-15.00 uur, 
zaterdags tussen 16.00-16.30 uur. 

Eén stelling ging over de veiligheid op straat,
waarop de aanwezigen spontaan hun grootste
ergernissen opsomden. Los liggende tegels,
moeilijk begaanbare trottoirs, grote betonnen
bloempakken, uitstallingen en fietsen op de
stoep, en natuurlijk de hondenpoep werden
genoemd. Els Iping adviseert mensen gevaar-
lijk plekken, zoals losliggende tegels, direct te
melden bij het Stadsdeel, afdeling Straat-
reiniging en Afval, tel 55 19 555. Ongenoegen
is er over de levensgevaarlijke kruising Marnix-
straat/Elandsgracht waar al 15 jaar naar wordt
‘gekeken’. Het is goed te horen dat in het
stadsdeelbeleid de ‘black spots’ (gevaarlijke
kruispunten) nu op de prioriteitenlijst staan.
Beide wethouders beloofden in te grijpen.
De stelling over wonen en huisvesting werd
meteen geassocieerd met de liberaliserings-
plannen van minister Dekker. Een mevrouw
merkte op dat zij door de nieuwe WOZ-waar-

de angstig is geworden en vreest dat zij straks
niet meer in haar huis kan blijven wonen. Ook
anderen zijn bang dat zij van hun woning af
moeten. ‘We moeten zorgen voor een nieuw
kabinet om er een rem op te zetten’, opperde
iemand.  

Financiën en contacten
Financieel is het voor de meeste aanwezige ou-
deren geen vetpot, maar sommigen weten
toch met hun geld uit te komen door zuinig te
leven. Anderen houden door de gestegen kos-
ten met moeite het hoofd boven water: ‘Naar
de film of de schouwburg zit er niet meer in.’
De stadspas vindt niet iedereen een optie om
goedkoop uit te gaan. Kwijtschelding van be-
lasting is ook niet altijd mogelijk, zeker niet als
er geld is gespaard voor de begrafenis. ‘Dan
word je gestraft voor het beetje dat je opzij
gezet hebt’.  
Over de contacten in de buurt zijn de meesten
positief. ‘Met mijn buren ontbijten we elke
zondag’, zegt een mevrouw, ‘en de één houdt
de stoep schoon en de ander doet de tuin’.
Iemand anders vertelt dat zij hele lieve buren
heeft die altijd de boel in de gaten houden:
‘Mijn vrienden bellen me op als ik een paar
dagen niet in de SOOJ geweest ben.’
Sommigen zijn kritisch: ‘Er is niemand die naar
je omkijkt, ik ben helemaal afhankelijk van
mijn eigen.’ Els Iping doet de suggestie een te-
lefooncirkel te starten en onderling af te spre-
ken elkaar te bellen.

Iemand anders ervaart dat jonge mensen in de
buurt geen tijd hebben. Een meneer betreurt
het dat het Jordaanfestival zijn oude gezellig-
heid verloren heeft. ‘Waarom organiseren jul-
lie niet een klein Jordaanfestival op de
Palmgracht?’, oppert Belliot. Daarop wordt en-
thousiast gereageerd. Ook zegt Belliot dat zij
in het verleden geld beschikbaar heeft gesteld
voor een groot feest voor ouderen in de RAI.
Een feest met informatie, optredens en dating-
mogelijkheden. De ouderenbonden hebben
dit destijds tegengehouden. Belliot voelt er
wel voor dit plan weer van stal te halen.
Desgevraagd blijkt dat de meeste aanwezigen
geen moeite hebben met ouder worden. 

‘Ik ben liever oud dan dat ik nog geboren
moet worden. Dan heb je alles al meege-
maakt.’ De ‘grijze tijgers’, zoals wethouder
Iping opmerkt, zitten in ieder geval nog vol
vuur om van alles te ondernemen. Ouderen
kunnen bij de komende verkiezingen in ieder
geval een politieke stem van betekenis zijn!

Dian Mekkes, Ouderenadviesbureau,
Blankenberg Stichting 

BESTELBON

Naam: ________________________________

Adres/postcode: _______________________

Telefoon: ______________________________

Reservering (max. 2 pakketten p.p.):

Zonpakketten: ______________________ stuk(s)

Schaduwpakketten:__________________ stuk(s)

Kruidenpakket 

Ouderen in gesprek met wethouders

Politieke stem van betekenis
‘Ik ben liever oud dan dat ik nog geboren moet worden’, merkte een oudere
Jordaanbewoner op tijdens een gesprek tussen ‘niet georganiseerde’ senioren en
wethouder Hannah Belliot (Zorg). Het gesprek, op verzoek van de wethouder 
gearrangeerd door de Blankenberg Stichting op 17 maart, werd gehouden in de
SOOJ. Het was voor beide partijen een prettig en informeel gesprek met na afloop
gezellige accordeonmuziek met hapjes en een drankje. Aan de hand van enkele 
stellingen vroeg gespreksleider Maarten Voster naar de ervaringen van ongeveer 
25 aanwezige 75-plussers. Els Iping was ook aanwezig.

Sociaal Raadslieden

Vraagbaak voor 
de buurt

•
•
•

•
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Kunst
agenda
Uitgaan in de Westelijke Binnenstad, voorzo-
ver bij het ter perse gaan van dit nummer
bekend. Informatie voor de agenda 3-9 weken
voorafgaand aan het resp. evenement naar:
krant@wcjordaan.nl 

THEATER, POËZIE
Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32, 
tel 6269370
elke za. 14.00 u: Circus Elleboog,
‘Verjaarspartijtje’, vanaf 6 jr 
Festina Lente, Looiersgracht 40, tel.638141,
elke 1e dinsdag van de maand, 20.30 uur:
‘Poëzieslag’

MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt,
tel 6235149 / 427616 
9 april, 14.00 u: Nationaal Jeugdkoor o.l.v.
Wilma ten Wolde, werken van componisten
uit Estland, Letland en Litouwen
16 april, 14.00 u: Studium Chorale Maastricht,
koorwerken van Röntgen, Grieg en Kodàly
22 april, 20.15 u: Haydn Minifestival, Haydn,
symfonieën 44, 45 en 49; Concert voor Cello
en orkest nr 1, door Orkest ‘Damals und
Heute’, olv Michael Willens, mmv Pieter
Wispelwey, cello
23 april, 12.00-13.00 u: Haydn: werken voor
bariton en baritontrio, door Freek Borstlap,
bariton, Helena van Tongeren, altviool en 
Jan Insinger, cello; 14.00 u – 16.00 u: Haydn:
‘Die Tageszeiten’, symfonieën 6, 7, 8, Concert
voor cello en orkest nr 2, door Orkest ‘Damals
und heute’, olv Michael Willens, mmv Pieter
Wispelwey cello
30 april: geen concert
7 mei, 14.00 u: Sweelinck Barok Orkest o.l.v.
Jed Wentz, Engelse muziek uit het begin van
de 18de eeuw: o.a. delen uit ‘Pan and Syrinx’
van John Galliard
14 mei, 14.00 u: Van Hadewijch tot Hazes,
door Camerata Trajectina. Ontwikkeling van
het Ned. Lied van middeleeuwen tot André
Hazes 
Het Perron, Egelantierstraat 128-130, tel.
3307035
Elke wo, do tm 21 april, 20.30 u: ‘Zwart Bloed’,
muzikale thriller door Frans Heemskerk (mu-
ziek) en Daniel Cohen (tekst) 
15 april, 21.00 u: strijkkwintet ‘Violatina’, La-
tijns-Amerikaanse dansmuziek van 1900 tot nu
16 april, 21.00 u: Carla Reitsma (zang en spel)
en Martin van Helden, ‘Mama’s Heart’, 
(gitaar), uiteenlopende muziekstijl in drama-
tische samenhang gebracht
23 april, 21.00 u: Eveline Schoots en 
Cristian Pielich, ‘Antidepressiva’ en 
‘We gaan nog niet naar huis’, presentatie
boek, met aansl. cabaret; gratis 
28 april, 21.00 u: Sanne en Lyan,
‘Moederkoekjes van eigen deeg’, liedjes-
programma 
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel.
6279624
2 april, 20.15 u: ’Onspeelbare muziek’
15 april, 20 mei, 20.15 u: Jaz-avond, jaren ’20,
gepresenteerd door Harry van der Voort
16, 17 april, 12.00-17.00 u: : Julius Röntgen,
componist en pianist, eigen composities en
Beethoven op de muziekrol, zie ook Noorder-
kerk 
24 april, 12.00 u.: kinderconcert
22 mei, 12.00 u: ‘De Russen komen’, werken
van o.a. Prokoviev, Scriabin
Westerkerk, elke vrijdag 13.00 u: lunchpauze
concert op het orgel, toegang vrij 

MUSEA
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam,
Rozenstraat 59, t/m - 1 mei: Lonnie van
Brummelen, ‘Frontyards and Backyards’
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, 1 -27 april:
werk van fotoacademiestudenten

GALERIEËN
Algemeen: de meeste galerieën zijn geopend
van dinsdag of woensdag t/m zaterdag en de
eerste zondag van de maand tussen 13.00 uur
en 17.00 uur of 17.30 uur.
Amber Amsterdam, Laurierstraat 67, - 1 mei:
Chung Chen Sun (Maleisië)
Paul Andriesse, Prinsengracht 116, - 9 april:
Johan van der Keuken, Ámsterdam, India,
New York, Sarajewo’, foto’s; 6 april – 21 mei:
Jo Baer, Bert Bogaard, René Daniels,
Antonietta Peeters e.a.
Artline, Bloemgracht 65, tm 26 april:
‘Beeldschoon’, internationale tentoonstelling
van beelden in staal, brons, steen en glas
Suzanne Biederberg, 1e
Egelantiersdwarsstraat 1, - 9 april: Agnes
Maes, ‘Heet van de naald- voorbij’, schilderijen

DIENSTENCENTRUM LAURIERHOF 
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam
Telefoon balie: 5573300

WIJKCENTRUM JORDAAN 
Helpt een goed woon/werk- 
en leefklimaat in de buurt bevorderen
Openingstijden: ma t/m vrij van 13-17 uur, 
tel. 6237272, fax 6381885
E-mail: info@wcjordaan.nl
Website: www.wcjordaan.nl

Woonspreekuur Jordaan&GoudenReael
Gratis informatie/advies over wonen,huren,stads-
vernieuwing,leefbaarheid: ma t/m vrij van 14-16
uur én di-avond van 19-20 uur, tel. 6258569. 
E-mail: woonspreekuur@wcjordaan.nl

Huurteam Binnenstad Jordaan/GoudenReael
Controleert de prijs-kwaliteitverhouding 
in de particuliere woningvoorraad. Op verzoek 
worden bewoners gratis geholpen prijs en kwali-
teit met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Telefonisch spreekuur: ma/di/do/vrij van 
10-11 uur, tel. 4205835

Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders in de wijk om hun belangen 
voor nu en in de toekomst veilig te stellen. 
Word ook lid! Samen staan we sterk.
Informatie via woonspreekuur, tel. 6237272.
Website: www.wcjordaan.nl

Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen 
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woon-
spreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau.

Alarm (spoed) 112

Politie Lijnbaansgracht, tel. 0900 8844
Buurtregisseur Max Egelander, 06-51308685
(Zuid-Jordaan)
Politie Raampoort, tel. 0900 8844 
Buurtregisseur Dyanne Venema, 06-22217004
(midden-Jordaan)
Buurtregisseur Dick Eénhuizen, 06-51413886
(Noord-Jordaan)

Buurtspreekuren
BLANKENBERG STICHTING LAURIERHOF

Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden 
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur,
telefoon 5573333. 
Inloopspreekuur: di/do van 9.30-10.30 uur

DIENSTENCENTRUM STRAAT & DIJK
Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EP Amsterdam. 

WIJKCENTRUM 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 5573349
E-mail: wooreael@xs4all.nl
Website: www.woogoudenreael.nl

Alarm (spoed) 112

Politie Raampoort , tel. 0900-8844
Buurtregisseur Ed Wiesemann 06-51771281
(Haarlemmerstraat e.o) 
Buurtregisseur Jack Jonkman 06-53197164 
(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 en 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 boodschap-
pen doen, naar ziekenhuis, winkelen of een wan-
deling. Bereikbaar via Ouderenadviesbureau.

Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossing van conflicten tussen buren en 
in de buurt. Inloopspreekuur Laurierhof: maan-
dag van 9.30-12 uur. Tel. 5287782 (ma/di/wo)

Ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt
Spreekuur winkelmanager: elke woensdag van
9.00-11.00 uur, Haarlemmerplein 15 bg, 
tel. 6225930 of 55368601,
e-mail: dijkenstraat@tiscali.nl

Zoekertjes

Uitgave van wijkcentrum 

Oplage  21.000, 7x per jaar.
Het verspreidingsgebied wordt omsloten
door het water van de Prinsengracht,
Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal,
Zoutkeetsgracht, IJ, Westertoegang,
Singel en Brouwersgracht. 
Bezorgklachten: tel. 6220514

Kopij/advertenties
Deadline: 27 april

Redactieadres 
1ste  Laurierdwarsstraat 6, 
1016 PX  A’dam, tel. 6237272, fax 6381885
(Astrid Brand, ma t/m do, 10-17u)
E-mail: krant@wcjordaan.nl

Kopij Gouden Reael 
Haarlemmerstraat 132-136
1013 EX A’dam, tel. 6220514, fax 5573349
(Dick v/d Heijden, ma t/m do, 13-17u)
E-mail: wooreael@xs4all.nl

Redactie Jordaan & Gouden Reael
Dick van der Heijden, Ada Iest, 
Rita Borghardt, Friduwih Riemersma, 
Marja Heimering, 
Productie/eindredactie: Astrid Brand

Medewerkers
Wouter Kleinlooh, Win Wassenaar, 
Margaret Roovers, Mieke Krijger, 
Hans Sizoo, Raymond Baan, Drs P

Vormgeving
Jan Nanne & Wim Wandel gkf

De volgende Jordaan&Gouden Reael 
verschijnt 18 mei 2005

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een 
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 27 april 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 Laurier-
dwarsstraat 6, tel. 623 72 72.

en werken op papier; 16 april - 7 mei: Zorica
Vasic, ‘The Speculative activity of Ghosts’,
werk op papier
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, tm 10
mei: Hans Landsaat, reisschetsen
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 a,
tm 2 april: L.A. Raeven, video-installaties; 9
april - 14 mei: Michiel Kluiters, David Miles
Galerie Buuf, 1e Anjelierdwarsstraat 36, schil-
derijen, tekeningen, beelden
Maria Chailloux, Prinseneiland 439, - 3 april:
Gijs Frieling, 7-17 april Lilian Eliëns; 21 april – 
1 mei: Henri Ballast
Van Gelder, Planciusstraat 9b, - 23 april:
Marijke van Warmerdam, ‘Wonder boven
Wonder’
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189, 
9 april-15 mei: Kiki Lamers, schilderijen
Go Gallery, Prinsengracht 64, - half mei:
‘Flower Power’, groepstent. over bloemen 
Hof en Huyser, Bloemgracht 135, -16 april:
Franz Baumgartner, schilderijen
Hug Gallery for International Photography,
Eerste Tuindwarsstraat 16, 4 maart – 2 april:
Christopher Bucklow, ‘Guests’; -9 april – 7
mei,: Naglaa Walker, ‘On Physics’(ook in Huis
Marseille en Foam) 
Motive Gallery, Elandsgracht 10, - 17 april:
Robert Lambermont, Etta Säfve, foto’s, teke-
ningen, ruimtelijk werk
Onrust, Planciusstraat 9-a, - 9 april: Ina van
Zyl; vanaf 16 april: Marisa Merz
De Praktijk, Lauriergracht 96, -27 april: Gijs
Assman, Erik Mattijsen, ‘Wie du mir, so ich dir’,
Paul van Dongen, ‘Kruisiging’, werk op papier
en beelden
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80, -
30 april: Carel Visser, gemengde technieken; 5
mei: Joep van Liefland, video-inzamelingsactie
Torch Gallery, Lauriergracht 94, - 2 april: Gary
Carsley en Peter Hutchinson, werk op papier; 9
april – 14 mei: Hans Broek
Fons Welters, Bloemstraat 140, - tm 2 april:
Nathaniel Mellors; 9 april tm 14 mei: Claire
Harvey 
WM Gallery, Elandsgracht 35, -16 april, Pawel
Zak, ‘Çlose Acquaintance’; 23 april-28 mei:
Marek Sulek, fotografie 
Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27, - 2
april: Werner Bokelberg, ‘Da Da Dalì & Romy
Schneider’; 9 april – 14 mei: Melvin Skolovsky,
‘Paris l963’, modefotografie
Martin van Zomeren, Prinsengracht 276, - 10
april: Cornelius Quabeck 

LEZINGEN 
Het Perron, Egelantierstraat 128-130, tel.
3307035
10 april, 15.00 u: Jan Timmerman, ‘Rembrandt
in het Amsterdam van de 17e eeuw’ 
19 april, 20.30: Mylou Frencken, ‘Tekstschrijven
op muziek’, workshop 

WANDELINGEN 
Zondag, 10 april, 12-14 uur: 
Moordverhalen feit en fictie. Een wandeling
langs locaties in Jordaan en omgeving waar
zich werkelijke, fictieve, gruwelijke of hilari-
sche misdadige praktijken hebben afgespeeld,
zoals moord, crime passionel, oplichting, dief-
stal. U bent vanaf 11 uur welkom in
Thrillerboekwinkel Alibi, Willemsstraat 21,
waarvandaan de wandeling om 12.00 uur
start. Kosten € 7,50. Aanmelden: tel. 020-
6244695 of e-mail: mieke.krijger@wanadoo.nl 

Zaterdag 14 mei, 11-13 uur:
‘Lichte vogels’ leef- en liedcultuur in de
Jordaan. Wandeling voorafgaand aan het
concert ‘Van Hadewijch tot Hazes’ van
Camerata Trajectina in de Noorderkerk.
Kosten € 7,50. Aanmelden: 020-6244695 of 
e-mail: mieke.krijger@wanadoo.nl

Inspraakavond Nota
Visie op het water
Op maandagavond 25 april om 20 uur wordt
in de Boekmanzaal van het stadhuis – Stopera
– een inspraakavond gehouden over de Nota
Visie op het water. 

Het concept van de nota ligt t/m 4 mei ter inza-
ge bij het Voorlichtingsloket op Stadhuis en
het Gemeentelijk Informatiecentrum in de
Zuiderkerk. Het concept, inclusief de bijbeho-
rende kaarten, is tevens te bekijken/ downlo-
aden op www.centrum.amsterdam.nl (> pro-
jecten > visie op het water van de binnenstad).

Uw schriftelijke reactie kunt u voor 4 mei 
sturen naar stadsdeel Amsterdam-Centrum,
sector Bouwen en Wonen, afdeling Ruimtelijk
Beleid, onder vermelding van ‘Visie op het
water’. Of per e-mail naar 
visieophetwater@centrum.amsterdam.nl 

RIJWIELSTALLING GOUDSBLOEM, Goudsbloemstraat 203,
tel. 06-11353912, Hans van Vliet.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ZINGEN met het hele team? Als personeels-uitje, teambuil-
ding of als er iets te vieren is en ter kennismaking met uw
stembanden? Zangworkshop van 2 uur o.l.v. A.Holthuizen
begeleid door fantastisch gitarist. Tel: 020-6244622
--------------------------------------------------------------------------------------------
Woningruil. U naar beneden? Wij naar boven? Aangeboden:
mooie 3 kamer benedenwoning (woningbouwver. AWV) op
het rustige zuiderkerkhof. 60 m2 / huur € 380,- Uitstekend
geschikt voor ouderen en MI.
ivm onze twee opgroeiende kinderen zoeken wij een grotere
woning met min. 3 slaapkamers/ 80 m2 of groter in de
nieuwmarkt / plantagebuurt of Jordaan. Judith de Lang/
6274703/ 06 14660240/ j.de.lang@vpro.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------
Woningruil aangeb. Jordaan Nrd 4k woning ’82, tuin,
balkon, berging. Gevr. 2 woningen Jodaan/GoudenReael
jennekeamulder@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wie wil ruilen met mooie woning in Anjeliersstraat? Moeder
en 5-jarige dochter zoeken woongroep of mooie woning aan
trappenhuis met meerdere kinderen. Tel. 4272626.
--------------------------------------------------------------------------------------------
dagelijkse HATHA YOGA lessen, ’s ochtends en ’s avonds.
Also in English. Kijk op www.yogayoga.nl e-mail 
info@yogayoga.nl of bel 6883418.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Te koop originele TEKENTAFEL. 10 euro, tel 6254292.
--------------------------------------------------------------------------------------------
YOGA IN DE JORDAAN
Yoga helpt je soepel, ontspannen en alert te worden. De
aandacht voor adem en beweging maakt je bewust(er) van
je lichaam en denken. Je oefent altijd op eigen niveau. Dat
maakt dat de lessen geschikt zijn voor iedereen, ongeacht
leeftijd, conditie, of ervaring.
De lessen worden gegeven in de Elandsstraat 22 hs.
Lestijden: dinsdagochtend 08.00-09.00, woensdagavond
18.00-19.15 en 19.15-21.00 uur. Kosten: € 85 voor 10 lessen.
Proefles € 7,50. Meer informatie en opgave: Lot Heijke, tel.
020-685 4592 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wij zijn een jong gezin met twee zoontjes van 1 en 4 jaar.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil helpen met het
huishouden en af en toe voor onze jongens kan zorgen.
Welke lieve dame helpt ons? Omgeving: Bloemgracht. Bel
020-6385568 
--------------------------------------------------------------------------------------------
PIANOLES VOOR IEDEREEN door gedipl. Pianolerares 
(conserv. D.M. en U.M.) Tel. 6254702
--------------------------------------------------------------------------------------------
Voorlichtingsbijeenkomst medicijngebruik bij schildklieraan-
doeningen en de oogziekte van Graves: vrijdag 27 mei,
20 uur in Ontmoetingscentrum Buitenveldert,
Van Leyenberghlaan 89. Info en aanmelding:
mevrouw M van Beek, tel. 4636783.


