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Brandweer geeft gratis brandveiligheidsadvies

Hoe voorkom je
een brand?

De brandweer Amsterdam-Amstelland doet meer dan alleen blussen. Ze geeft ook voorlichting
over ‘brandveilig wonen’. Onze verslaggeefster woonde twee huisbezoeken in de Bloemstraat bij.
Door Anke Manschot
Op de mouw van George van der Pijl prijkt het
landelijke embleem van de brandweer: een
gele vlam op een rode ondergrond.
Van der Pijl heeft 35 jaar bij de ‘uitrukdienst’
gewerkt, maar geeft nu voorlichting over hoe
een brand te voorkomen is.
Een jonge vrouw in de Bloemstraat heeft zo’n
kosteloos huisbezoek aangevraagd.
Beneden in haar woonkeuken, waar haar
zoontje zoet met een blokkendoos speelt,
vertelt de brandweerman hoe een brand kan
ontstaan. Bijvoorbeeld door een vlam in de
pan, kortsluiting of het omvallen van een
brandende kaars.
De ‘adviseur van Samen Brandveilig’ doorspekt zijn betoog met vragen en adviezen.
“Heeft u een wasdroger?” Die heeft mevrouw.
“Na elke droogbeurt het stof uit de pluizenfilter halen. Want de droger wordt erg warm en
stof is zeer brandbaar.” Heeft mevrouw nog

een ouderwetse tv met zo’n grote bak aan de
achterkant? Die staat boven. “Deze tv’s, die
veel stof aantrekken, kunnen in de sluimerstand zó warm worden dat ze gaan branden.
Dus altijd uitzetten.” Hij toont telkens op zijn
iPad de ravage na zulke branden.
Hij inspecteert de koolmonoxide- en rook
melder op de bovenverdieping. Mevrouw
krijgt een rookmelder voor in de woonkeuken
cadeau. Die plakt hij tegen het plafond, want
“rook stijgt op.” Een koolmonoxidemeter
daarentegen moet op ongeveer anderhalve
meter worden geplaatst omdat dit gas, ook
wel ‘silent killer' genoemd, “ronddwarrelt.”
“Wist u dat de brandweer ook een defibrillator heeft en reanimaties doet? Wij zijn eerder
bij u dan de ambulance.”
Bij het afscheid schenkt hij haar zoontje
kleurpotloden en het kleurboek 'Ontdek je
brandweertalenten.' Op een van de plaatjes
Lees verder op pagina 3 links boven

Kritiek op nieuwe
indeling trams

Kritiek Groene Marnix genegeerd

Stadsdeel keurt
herinrichtingsplan
Marnixplein goed

'Diverse bus- en tramlijnen in Amsterdam en de regio rijden vanaf 22 juli
anders. Ze worden afgestemd op het
metronetwerk. De bereikbaarheid van
de metropoolregio Amsterdam wordt
met het nieuwe lijnennet verbeterd en
aantrekkelijker voor huidige en toekomstige reizigers'. Dit meldt het Amsterdamse GVB.
De beroemde accordeonist en tramliefhebber Eddy Hoorenman betwijfelt of
het er allemaal beter op wordt. Daarom stuurde hij onderstaande brief aan
het GVB en onze krant.

Harar coffee

Twee nieuwe Ethiopische koffiebonen
verkrijgbaar bij Hararcoffee
De heilige koffie 'Zege',
historische koffie die rond het
Tana-gebergte groeit! (hoogste
gelegen eiland in Ethiopië)
&
Nekemte, wilde regenwoudkoffie
die al meer dan 500 jaar
in originele vorm wordt gedronken.
Tweede Hugo de Grootstraat 22
020 686 4629 - www.hararcoffee.nl

Op 5 juni adviseerde het Dagelijks Bestuur de stadsdeelcommissie om het plan tot herinrichting van het
Marnixplein uit te voeren. Het ontwerp blijkt echter
nog niet definitief en het is nu onzeker wanneer de
werkzaamheden beginnen. Het plan behelst de nood
zakelijke vernieuwing van de tramrails, de verlegging
van de tram-en bushalte van de Zaagpoortbrug naar de
Marnixstraat en herinrichting van het plein met onder
meer nieuwe fietspaden.
Door Dienie Meijs
Geachte dame of heer,
Uit liefde voor mijn Amsterdam én als tramliefhebber
schrijf ik u deze brief.
Wat een kaalslag gaat er na
22 juli plaatsvinden. Een
metro rijker, maar diverse
tramlijnen armer. Waar is het
historisch besef gebleven? Of
is het: sentiment, daar kopen
we niks voor!?
Toen in 1977 de eerste metro
werd geopend, kwamen er
zowaar twee nieuwe lijnen op
historisch verantwoorde
routes (6 en 12), dat was geweldig. Want het beeld van
Amsterdam en vooral van de
buurten, wordt bepaald door
herkenbare lijnen.
Notabene: lijn 10 verdwijnt.
De eerste Amsterdamse elektrische tramlijn, in 1900 geopend, van Brouwersgracht
naar Leidseplein. Wat moet

een lijn 5 in de Staatsliedenbuurt? Notabene een ‘sneltram’ van Amsterdam naar
Amstelveen!
Ook lijn 9; bij elke rechtgeaarde Amsterdammer bekend
als de ‘Artistram’ (en vroeger
ook de ‘Ajaxtram’) zal verdwijnen!? Wat moeten wij met lijn
19? In onze tramhistorie zijn
er vijf lijnen 19 geweest. Ze
waren allemaal een kort leven
beschoren. Lijnen 1 en 2 zijn
sinds 1900 de echte
Leidsestraatlijnen. Ook lijn 16
is zo’n mooie oude Amsterdamse tramlijn.
Het moet allemaal efficiënter
en sneller natuurlijk, maar als
ik het nieuwe lijnenplan bekijk gaat het allemaal langer
duren. Veel meer overstappen
etcetera. Een busritje naar
Noord door de IJtunnel is er
helemaal niet meer bij. Moet
iedereen dan maar in de metro of op de pont?

Ik vrees dat er niet veel meer
te veranderen is.
Het moest mij even van het
hart, neem me niet kwalijk!
Ik vrees dat er na 22 juli veel
klachten zullen komen van
reizigers. Maar juist voor hen
maakt u toch al die plannen
voor lijnvoering?
Suggestie: Duik eens in een
van die vele mooie Amsterdamse tramboeken met
prachtige foto’s van trams in
straatbeelden. Ik mis nu al de
lijnkleuren rood (10) en groen
(9). Blijft het straks bij zo’n
plaatje uit het boek?
Alvast dank voor het lezen
van deze brief. In afwachting
van een eventuele reactie, en
om bij onze Eberhard van der
Laan te blijven:
Wees lief voor onze tram!
Met vriendelijke groet,
Eddy Hoorenman

Actiegroep De Groene Marnix, opgericht door verontruste bewoners, heeft vanaf juli 2017 de bezwaren laten
horen. Zeven keer voerde ze het woord tijdens commissievergaderingen. De Groene Marnix vindt dat de inrichting van het Marnixplein niet losstaat van de toekomst
van de Marnixstraat. Die straat is een belangrijke fietsroute, maar is ook OV-corridor voor trams en bussen.
Met de plannen voor het plein zijn de problemen in de
Marnixstraat niet opgelost. Er komt – althans voorlopig
– geen 30km-zone, en de bussen gaan hier zelfs frequenter rijden.
Omdat de halte op de brug te kort is voor trams en bussen en aanpassing in lengte en instaphoogte op die plek
onmogelijk lijkt, komen er tram- en bushaltes – twee
keer zo lang – aan beide zijden van de Marnixstraat; een
vanaf het Marnixplein tot en met huisnummer 100 en
een aan de andere zijde tot en met nummer 199.
Door de verplaatsing van de haltes ontstaat echter nog
meer verkeerslawaai in de straat en komen nog grotere
pieken in de nu soms al onaanvaardbaar hoge fijnstofuitstoot. De hoge snelheid van het autoverkeer, waaronder
die van veel taxi’s, wordt in het huidige plan voor het
plein onvoldoende afgeremd, en de veiligheid van fietsers en voetgangers is onvoldoende gewaarborgd. Vanaf
de zwembadzijde van het plein en langs het begin van de
Lees verder op pagina 3 links onder
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Van de hoofdredactie

Slijterij

De Oude Kruik
Grey Goose

van €

van €

van €

nu

13,95

€ 12,50

0,7 LITER

nu

€

nu

13,95

€ 12,50

nu

1 LITER

Sambucca
Molinari
van €

0,7 LITER

1 LITER

Vieux Parade

van €

13,95

nu

€

Evan Williams
bourbon

19,95

van €

17,50

nu

18,95

€ 14,95

0,7 LITER

1 LITER

Bailey's

Martell VS

van €

van €

nu

Di - vrij0: 0
10.00 -18.
Za: 00
11.00 -17.

€ 31,95

0,7 LITER

Johnny Walker
red label

15,95

35,95

17,95

€ 15,50

nu

23,95

€ 20,95

Rubicone
Sangiovese
van €
nu

€

4,00

3,00

FOTO MAXINE VAN VEELEN

1 LITER

Jonge Bokma

plannen over een alternatieve fietsroute
om de overvolle Haarlemmerstraat- en dijk
te ontlasten. Ook daar rijst de vraag of er
wel echt naar de wensen van omwonenden
geluisterd wordt.

Zomer 2018 in Amsterdam. Op veel plekken
in de stad liggen de straten open voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Duizenden toeristen zwerven door de straten. Tot
zover niets nieuws. Maar de inwoners van
de binnenstad beginnen steeds luider te
morren. En het geklaag gaat niet alleen
over de toeristenstroom.
Actiegroep Groene Marnix vindt dat er te
veel bussen door de Marnixstraat rijden en
pleit voor meer inspraak van bezorgde
bewoners. Zij hebben duizenden handtekeningen opgehaald en gaan die aanbieden
aan het nieuwe stadsbestuur.
Tijdens een bijeenkomst voor bewoners en
ondernemers in de Roode Bioscoop op het
Haarlemmerplein ontvouwt de gemeente

Ondertussen vernamen wij dat in het voormalige pand van Hoopman in de Marnixstraat getimmerd wordt aan een nieuwe
vestiging van entertainmentbedrijf 'Glowgolf'. De biertaps staan er al, maar de vergunning is nog niet verleend. Bewoners
maken zich zorgen over komende overlast
in de toch al zo drukke straat en hebben
zich verenigd om bezwaar te maken.
Maakt u zich zorgen over de buurt? Kom in
beweging! Blijven zitten en mopperen in
stilte leidt tot niets.
Of schrijf het van je af zoals Eddy Hoorenman deed. De beroemde accordeonist uit
de Jordaan is tramliefhebber en schreef
een bevlogen brief, die hij aan de Gemeente
én aan onze krant stuurde. Zijn schrijven is
te lezen op de voorpagina.
Wij wensen u een actieve, Amsterdamse
zomer.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

maandag 9 juli, bewonersplatform Jordaan-Gouden Reael organiseert:

THEMA BIJEENKOMST VERKEER
aandachtspunten zijn:

www.slijterij-de-oude-kruik.nl
Westerstraat 248-250

1015 MT Amsterdam | 020 - 625 42 43

• Rozengracht • Marnixstraat • Haarlemmerdijk en -plein •
Na een korte introductie volgt aan drie tafels een discussie per straat
Aanvang: 20.15 uur, locatie: Claverhuis - Elandsgracht 70
Alle belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom.

+ Maak van uw nabestaanden
geen ‘spoorzoekers’
+ Hulp bij afwikkeling van een
nalatenschap

AntiekCentrum AmsterdAm

+ Beter voorbereid naar de
notaris voor opstellen /
wijzigen (levens)testament

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

020 627.61.48 / 06 5115.34.24

De kunst
van het zitten

Rozengracht 74 t/m 78
Amsterdam 020 6265011
www.wulfwonen.nl

Nieuw in de Jordaan: eigentijdse patisserie
met een heerlijke diversiteit aan mini-taartjes,
scones, brownies en chocolade.
Vers en ambachtelijk voor u bereid.
Elandsgracht 91 - 06-21979518 - www.waldopatisserie.nl

ma t/m za van 10.00 - 18.30

Steun onze gratis buurtkrant...

U kunt uw gift overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan &
Gouden Reael, nl44 ingb 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant. Onze dank is groot!
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Inlichtingen: 020-5556000 of
samenbrandveilig@brandweeraa.nl
Tips:
1. Bij vlam in de pan het deksel op de pan
doen en het gas en de afzuigkap uitzetten.
2. Zorg ervoor dat u snel uw huis uit kunt
vluchten door de sleutels aan een haakje
vlak bij de deur of in de deur te bewaren.
3. Laat een schoorsteen die gebruikt wordt
voor bijvoorbeeld een open haard jaarlijks
vegen.
4. Maak eens per maand de afzuigkap
schoon. Het filter kan in de afwasmachine.
5. Zorg dat uw huisnummer goed is te zien
voor de brandweer.
5. Stofzuig contactdozen regelmatig, ook als
ze onder de bank of kast liggen. Stof is
zeer brandbaar.
6. Maak (eventueel met behulp van de
brandweer) een vluchtplan en bespreek
dit met uw kinderen.
7. Bij gaslekkage moet je snel de gaskraan
kunnen dichtdraaien. Kijk alvast in de
meterkast waar die gele kraan zit.
8. Test elke maand uw rook- en koolmonoxidemelders
9. Schaf een blusdeken en/of blusapparaat
aan voor een beginnende brand.
10. Sluit bij brand de deuren zodat de brand
zich minder snel verspreidt.

Vervolg van pagina 1 | Marnixplein

De plannen zijn te vinden op
www.amsterdam.nl/projecten/marnixplein/
aanpak-marnixplein/
reacties: degroenemarnix@gmail.com

Stichting Buurthart wil dat meer buurtbewoners leren
reanimeren en dat er meer defibrillators beschikbaar
komen in de Jordaan. De Wijkkrant sprak met de initiatiefneemster en drijvende kracht Caro van der Meulen.
Door Karel de Greef
In de keuken van haar huiskamerrestaurant
en cateringbedrijf ‘Caro Kookt’ aan de Nieuwe
Leliestraat, waar ze vorig jaar ook koning
Willem-Alexander en burgemeester Eberhard
van der Laan ontving, vertelt Caro van der
Meulen waarom ze Stichting Buurthart heeft
opgericht. “Toen ik eind vorig jaar een opfriscursus EHBO en reanimatie wilde volgen,
bleek dat nog niet zo eenvoudig te realiseren.
Na een half uur achter de computer had ik
nog steeds geen geschikte cursus gevonden.
Toen besloot ik het zelf maar te gaan organiseren.” Inmiddels hebben meer dan zeventig
Amsterdammers via Stichting Buurthart
leren reanimeren.
“Bij een hartstilstand moet er snel worden
gehandeld”, aldus Caro. “De eerste zes minuten zijn van levensbelang. Als de patiënt
binnen dat tijdsbestek weer zelfstandig kan
ademen, is de kans op overleven en volledig
herstel het grootst. Daarom zou de Jordaan
een aaneenschakeling van zes-minuten-zones
moeten worden.”
Omdat de hulpdiensten niet altijd binnen zes
minuten ter plaatse zijn, zal de gemeente
Amsterdam in navolging van veel andere
gemeenten binnenkort gebruik gaan maken
van burgerhulpverleners. Als 112 een melding
ontvangt van een hartstilstand, worden dan
voortaan naast de hulpdiensten ook burgerhulpverleners opgeroepen, buurtbewoners die
kunnen reanimeren. Degene die als eerste ter
plaatse is, begint met de reanimatie, in afwachting van de professionele hulpdiensten.
Buurtbewoners die een cursus bij Buurthart
hebben gevolgd, kunnen zich aanmelden als
burgerhulpverlener. Dat is niet verplicht. Niet
iedereen heeft er trek in om een vreemd persoon mond-op-mond te beademen, ook al is
direct contact niet nodig bij gebruikmaking
van een mondstukje, de zogenaamde kiss of
life. Caro heeft deze aan haar sleutelbos hangen, haar hond Tess aan haar halsband. Caro
weet uit eigen ervaring dat reanimeren een
enorme impact kan hebben. “Je probeert

Caro van
der Meulen
toont haar
kiss of life.

iemands leven te redden. Soms lukt dat, maar
niet altijd. Ik heb een jaar of tien geleden in
een autoshowroom een man uit India gereanimeerd. Toen hij met de ambulance vertrok,
was nog niet duidelijk of hij het zou overleven. Later hoorde ik dat hij het niet had gered. Daar heb ik het moeilijk mee gehad.
Nazorg is dan ook erg belangrijk. Ook daarbij
wil Buurthart een rol spelen”.
Naast hartmassage en mond-op-mondbeademing wordt er bij reanimatie vaak gebruik
gemaakt van een Automatische Externe Defibrillator (AED) om het hartritme te herstellen. AED’s hangen op openbare plaatsen,
zoals treinstations en luchthavens, en ook
veel bedrijven beschikken over zo’n apparaat.
Omdat de aanwezigheid van een AED de
overlevingskans na een hartstilstand groter
maakt, is het volgens Caro belangrijk om te
weten waar deze zich bevinden. “Er zijn tot
nu toe vijf defibrillators bij Buurthart aangemeld, maar er zijn in de Jordaan ongetwijfeld
meer winkels en bedrijven die zo’n apparaat
hebben. Hopelijk willen zij zich bij ons aanmelden. Want hoe meer defibrillators er be-

Ambassade van Montmartre in Jordaan

Feestelijke onthulling
plaquette Jordaan
In het kader van het Europese Erfgoedjaar zal een replica van de plaquette 'Ambassade La
Commune Libre du Vieux Montmartre' worden geplaatst in onze wijk. Hij komt te hangen aa
de pui van Lindengracht 97 waar in 1956 de burgemeesters van Montmartre en Amsterdam het
origineel onthulden. Daarmee bezegelden zij dat de Jordaan deel uitmaakte van de internationale alliantie van 'vrij gemeenten'. Het gedenkbord markeert tevens een hoogtepunt in het
immense repertoire aan activiteiten dat na de Tweede Wereldoorlog in volkswijken in Europa
werd gerealiseerd.
Door Mieke Krijger
In de Jordaan gaven ervaren kunstenaars een
kwalitatieve impuls aan het in 1949 opgerichte Jordaanfestival. Zij schreven muziek,
liedteksten en cabaretvoorstellingen voor het
in de wijk aanwezige talent. Zij organiseerden
ook zangwedstrijden, zoals de fameuze: De
beste Stemmen van de Jordaan. De activiteiten trokken de aandacht van andere jonge
kunstenaars (fotografen, politieke cartoonisten). Ondernemers als: platenzaak De Draaitafel en Schildersatelier Jan Luhlf waren
actief betrokken bij de organisatie. Vertegenwoordigers van andere volksbuurten in Europa en zelfs van daarbuiten waren als eregast aanwezig: in 1954 zelfs 'de president' uit
Harlem (New York).

Betekenisvolle leefomgeving
Het karakter van de wijk de Jordaan is veranderd, als gevolg van gentrification en de toeristenindustrie. Juist daarom moet het verleden van de wijk zichtbaar en afleesbaar
blijven. Met Het GangenProject is Stichting
Jordaanmuseum er in geslaagd een meerlagige en dynamische betekenis te geven aan
de leefomgeving in de Jordaan, zodat huidige
bewoners, nieuwkomers en (oud-)Jordanezen, evenals touristen, deel uitmaken van het
aanwezige 'erfgoedveld'. Ook met het Montmartre-project wordt een brug geslagen tussen heden, verleden en toekomst van de wijk.
De Internationale Alliantie was een initiatief
van 'La Commune Libre du Vieux Montmartre', opgericht in Montmartre in het jaar

schikbaar zijn, des te meer levens gered kunnen worden.”
Omdat Caro ook nog cateringbedrijf ‘Caro
Kookt’ runt, kan ze wel wat hulp gebruiken
van buurtbewoners die hand- en spandiensten voor Buurthart willen verrichten. Ook is
ze op zoek naar een penningmeester. Maar
bovenal hoopt ze dat veel buurtbewoners zich
aanmelden voor een reanimatiecursus. “Het
kost maar drie uurtjes en voor het geld hoef je
het niet te laten. De cursus kost 35 euro en
veel zorgverzekeraars vergoeden dat bedrag.
Je kunt er levens mee redden.”
Lezers van de Jordaankrant krijgen een
korting van € 2,50 op de reanimatiecursus. Geef je op via het inschrijvingsformulier op de website (www.buurthart.nl) en
gebruik de actiecode IkdoemeeJK18.

FOTO THEO UYTENHAAK | WIL ABELS MAAKT DE REPLICA

Westerstraat komen tweerichtingenfietspaden. Dat maakt oversteken voor voetgangers
er niet makkelijker op, en bij het versmalde
begin van de Westerstraat kruist het autoverkeer zowel een tweerichtingenfietspad als
een voetgangersoversteekplaats. Op die plek
fietsers in twee richtingen toelaten gaat problemen geven met fietsers die rechtdoor gaan
en de linksafslaande naar de Marnixstraat.
De Groene Marnix blijft strijden voor een
30km-zone met flitspalen en een OV-corridor
voor uitsluitend trams. Busroutes moeten
verplaatst worden. Taxi’s die in de straat
niets te zoeken hebben, moeten worden geweerd. Alleen bestemmingsverkeer zou er
mogen rijden. De Marnixstraat moet worden
ingericht als fietsstraat. En er moeten zebrapaden met verkeersborden komen en kleine
verkeersdrempels waar de tram en de hulpdiensten geen last van hebben. Kortom; de
straat wordt een ‘groene’ woonstraat en is
niet langer een lawaaiige en vieze racebaan.
De Groene Marnix heeft veel steun gekregen
en geeft de moed niet op. Er komen nog gesprekken met raadsleden. De petitie: ‘Geen
OV-corridor voor bussen en een 30-kmzone’ is
3199 maal getekend. Binnenkort wordt de
petitie aangeboden aan wethouder Sharon
Dijksma. Het raadslid Wil van Soest (PVO)
heeft schriftelijke vragen gesteld over de
gevolgde procedure, waarbij inspraak over de
herinrichting van het Marnixplein onmogelijk
bleek.

Stichting Buurthart leert
bewoners reanimeren
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

steekt een ondeugende poes zijn poot uit naar
een brandende kaars. Mevrouw krijgt een
envelop met folders over brandveilig wonen.
Ze dankt de brandweerman hartelijk.
Verderop in de straat komen we over de vloer
bij een vrouw van middelbare leeftijd die met
haar man op twee bovenverdiepingen woont.
Zij maakten in een hotel in Marokko een
brand mee en willen zoiets thuis graag voorkomen. “Ik kijk in een hotel altijd meteen
naar de vluchtweg”, zegt Van der Pijl. Ook aan
deze mevrouw stelt hij weer allerlei vragen.
Hoe oud is haar gasfornuis? Ongeveer achttien jaar. “Belangrijk is elke tien jaar de rubber gasslang te vervangen, anders kan er een
gaslek ontstaan.”
Van der Pijl plakt boven en beneden een rookmelder. Gratis. “Nooit te dicht bij de badkamer en keuken ophangen want door de stoom
kunnen ze gaan piepen.”
“Ik ben zo blij met al uw adviezen en de rookmelders”, zegt de klant. “Ik ga mijn buren
aanraden om jullie te laten komen.”

1920. Het Jordaanmuseum wil foto's, documenten en verhalen over deze internationale
alliantie van 'Communes Libres' delen met
Montmartre en andere aangesloten volksbuurten: De Marollen in Brussel, Soho in
Londen en Trastevere in Rome.
De replica van de plaquette 'Ambassade La
Commune Libre du Vieux Montmartre' wordt
feestelijk onthuld tijdens Open Monumentendag op 8 en 9 september.
Het programma wordt bekend gemaakt op de
Facebookpagina van het Jordaanmuseum en
op Jordaanmuseum.nl
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KORTE PRINSENGRACHT 14-16

Toerist in eigen stad

De Gouwe Wagen

FOTO'S FRANK LUCAS

Door Onno Boers
Midden boven de onderpui van het monumentale
dubbele pakhuis aan de Korte Prinsengracht,
gedateerd 1656, bevindt zich deze prachtige gevelsteen.
In 1868 wordt deze gevelsteen door Jacob van
Lennep en Jan ter Gouw in hun boek ‘De Gevelteekens’ als volgt beschreven: “Zeer bijzonder is De
Gouwe Wagen op de Korte Prinsengracht: wellicht
stelt de vrouw die er in zit Koningin Semiramis
voor, zoals ze weleer in het Oude Doolhof te zien
was”. Op de tekening van de gevelsteen zit dan ook
duidelijk een voorname dame in een koets. In een
later hoofdstuk met vraagtekens en verbeteringen
spreken de auteurs hun verbazing uit over een

Kennelijk zat in 1868 het reliëf toch een beetje
dichtgesmeerd want toen Jan Hilbers in 1993 bij
een restauratiebeurt allerlei oude verflagen verwijderde, bleek Koningin Semiramis toch echt een
voornaam geklede heer met een baard te zijn.

door anke manschot

FOTO FOTGRAAF

Door Eveline Brilleman
Remy Tanis opende zo’n twee jaar geleden op
nummer 503 een zaak in tuin- en balkonbenodigdheden. Hij verkoopt er van planten tot zaadjes, ook biologisch, en van aarde tot tuingereedschap. Aanvankelijk maakte hij de entree van
zijn winkel zo aantrekkelijk mogelijk met fleurige planten- en bloembakken die zelfs vanuit de
trein te zien waren en die ook klandizie aantrokken, in dit stuk van de buurt waar nauwelijks
passanten komen. Buurtbewoners waren enthousiast. Toen kwamen de handhavers en vertelden dat hij geen vergunning had en de planten- en bloembakken dus weg moest halen.
Volgens de handhavers zijn de regels duidelijk:
geen overbodige uitstallingen, want voetgangers, rolstoelen en kinderwagens moeten mak-

Koster Ruud Jongbloed geeft speciaal voor de Jordaankrant
een rondleiding in de Westerkerk.

schilderbeurt die de gevelsteen kort tevoren had
gehad. “Doch wat is er, sedert onze tekenaar zijn
werk verrichte gebeurt? De steen is nieuw geschilderd en de verfkwast heeft een wonder gedaan.
Koningin Semiramis is herschapen in een heer,
niemand kan haar in die vermomming meer herkennen, wel de wagen waarin de Haarlemmerdijker uit de vorige eeuw thans een vrij dwaas figuur
slaat. Wij mogen ons nu te meer verheugen de
afbeelding te hebben gegeven en daardoor de
oorspronkelijke vorm bewaard te hebben”.

Fleur en kleur op de
Haarlemmer Houttuinen

De Haarlemmer Houttuinen staan niet bepaald
bekend om het florissante aanzien. Het is een
saaie autoweg waar je, tenzij je er woont, van
het openbaar vervoer gebruik maakt of van of
naar de Westelijke eilanden gaat, niets te zoeken hebt. Als hier de geplande fietsroute komt
mag die er wel wat aantrekkelijker uitzien.
Remy Tanis maakte daar alvast een begin mee
door wat fleurigheid voor de deur van zijn
‘kleinste tuincentrum van de Amsterdamse
binnenstad’ te zetten. Maar van de gemeente
mag hij de bloemetjes niet buiten zetten.

De verborgen parel
van de Jordaan

kelijk over de stoep kunnen. Dat is een zinnige
regel voor de stoepen op de Haarlemmerstraat
en de Haarlemmerdijk maar niet op de stoep van
de Houttuinen Het stadsdeel had nog wel maatwerk beloofd als het om vergunningen gaat: ter
plekke wordt de situatie beoordeeld. Uiteindelijk
heeft Remy de uitstallingen weggehaald, want in
het betalen van hoge boetes had hij niet veel zin.
Het is onduidelijk wat wel of niet mag voor de
kleine ondernemer. Je zou kunnen zeggen dat je
als gemeente de ondernemers die iets toevoegen
aan de buurt juist zou moeten steunen. En er
staan al tien winkelpanden leeg. Wat blijft er
over van de Haarlemmerbuurt als de gezellige
buurtwinkels verdwijnen?
De gebiedsbeheerder deelt mee dat er altijd
gereageerd wordt op een klacht en dat de uitstalling van ‘De Tuintjes’ op de Haarlemmer Houttuinen wel erg uitbundig was. Over maatwerk wordt
niet gesproken. Met nadruk zegt ze dat er juist
geprobeerd wordt iedereen op dezelfde manier
te behandelen. Ze heeft de eigenaar van ‘De
Tuintjes’ aangeraden om wat groen in zelfbeheer
aan te leggen, want dat mag wél. Remy Tanis
vindt het jammer dat hij het voor zijn deur niet
wat aantrekkelijker kan maken, maar zegt dat hij
aan de andere kant veel aardige reacties van
buurtgenoten heeft gekregen. Dat sterkt hem om
in ieder geval de entree van zijn zaak zo fleurig
mogelijk in te richten.

‘Aan de voet van die mooie Wester heb
ik vaak in gedachten gestaan.’ Die zin
uit een Amsterdams liedje komt spontaan in mij op als ik op een doordeweekse morgen vanaf de Prinsengracht de
Westerkerk in loop. Ik krijg hier een
privé-rondleiding van Ruud Jongbloed
(56). Naast koster en beheerder is hij
opleider van de rondleiders in deze
beroemde kerk, die het eigendom is van
de Protestantse Kerk Amsterdam.
Niet alle Amsterdammers zullen weten
dat de gemeente Amsterdam eigenaar is
van de Westertoren ernaast.
In Jordanese liedjes als ‘Oh mooie Westertoren’, ‘Tabé Ouwe Wester’ en ‘De
parel van de Jordaan’ wordt alleen de
toren bezongen.
“De Westerkerk is de verborgen parel
van de Jordaan”, zegt Jongbloed, die
natuurlijk ook wel weet dat deze kerk
niet in de Jordaan staat, maar aan de
rand ervan. “Maar in de Jordaan hoor
je het carillon veel beter dan in de
grachtengordel. Dat komt doordat de
lengtestraten van de Jordaan dwars op
de Prinsengracht staan, waardoor het
geluid niet wordt gedempt.”
Tijdens de rondleiding speelt een conservatoriumleerling muziek van Sweelinck op het orgel. Een tiental toeristen
kijkt rond in de kerk. Twee vrijwilligsters bemannen de souvenirwinkel bij
de ingang.
De Westerkerk is in de zeventiende
eeuw als protestantse kerk gebouwd,
niet voor de Jordaanbewoners, maar:
“voor de toenmalige yuppen van de
grachtengordel.” De kerk is met overheidsgeld gebouwd. “Er was destijds
nog geen scheiding van kerk en staat.
Het protestantisme was na de Alteratie
in 1578, waarbij het katholieke stadsbestuur werd vervangen door een protestants, de staatsgodsdienst in ons land.
De gemeente was eigenaar van de Amsterdamse kerken, dus ook van de Westerkerk.”
De Westerkerk, een ontwerp van Hendrick de Keyser, heeft de vorm van een
strakke rechthoek, zonder nissen en
kapellen met heiligenbeelden en zonder
gebrandschilderde ramen, zoals in
katholieke godshuizen gebruikelijk is.

In 1631 was de kerk klaar, in 1638 de
toren. De preekstoel staat in het midden, zodat de verkondiger van Gods
Woord in de hele kerk goed te horen is.
Boven de preekstoel hangt een houten
klankbord dat de stem van de dominee
versterkt. Een microfoon avant la lettre
dus.
Het met bladgoud versierde orgel dateert uit 1680. “Het kwam er omdat er
zonder muzikale begeleiding te vals
werd gezongen.” De luiken die dit muziekinstrument tegen stof moesten
beschermen zijn beschilderd door De
Lairesse. “Die was in die tijd bekender
dan Rembrandt.” Jongbloed wijst ook
op allerlei andere leuke details, zoals de
‘herenbanken’ die exclusief voor de
rijke heren waren.
Vanwege zijn schulden werd Rembrandt
in een armengraf in de Westerkerk
begraven. “Na tien jaar is dat graf geruimd en werden zijn overblijfselen
buiten de stadspoorten begraven.”
In de negentiende eeuw kwam er een
nieuwe grondwet; de scheiding van
kerk en staat was een feit. De Westerkerk was niet langer van de gemeente,
de toren nog wel. “Die werd destijds als
uitkijkpost voor de brandweer gebruikt.” De kerkgemeente moet sindsdien het onderhoud zelf betalen,
momenteel zo’n half miljoen euro per
jaar. Een van de huidige inkomstenbronnen is het verhuren van de kerk
voor bijvoorbeeld een trouwpartij of
een concert. “Ik durf te beweren dat
Bach hier mooier klinkt dan in het
Concertgebouw.” Vanwege het huwelijk
van Beatrix en Claus kwam er tijdelijk
een egale houten vloer over de hobbelige stenen ondergrond.
Onlangs werd bekend dat de Westerkerk 322.000 subsidie krijgt van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap voor restauratie.
Het is ongelooflijk wat Jongbloed in
twee uur tijd allemaal weet te vertellen
over één kerk.
In de Westerkerk worden rondleidingen
gegeven aan groepen met minimaal
twintig mensen. Kosten €5 p.p.
Inlichtingen: www.westerkerk.nl
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In gesprek met een mantelzorger

De Jordanees door Chaar Vredevoogd

Het zorgen voor een naaste…
Door Dian Mekkes

Ondersteuning aan mantelzorgers door
CentraM
Wie als mantelzorger ondersteuning nodig
heeft bij het versterken van het eigen netwerk
of een andere vorm van ondersteuning, kan
contact opnemen met een mantelzorgcoach
van CentraM. Contactpersonen zijn Dian Mekkes (tel: 06-47023554;
email: dian.mekkes@centram.nl) en
Rogier Willems (tel: 06-47023327;
email: rogier.willems@centram.nl ).

Genieten van het lekkerste
ijsje in de Jordaan

Plukt de dag in de Jordaan

FAVO SPOT: Monte Pelmo
FAVO SMAAK: Malaga en

FAVO SPOT:

Amarena

FAVO QUOTE: Van

druppels
word je ook nat, maar dat
mag de pret niet drukken.

Café ‘t Smalle aan
de Egelantiersgracht
FAVO KOFFIE: Heerlijk verkeerd
FAVO QUOTE: Wie goed doet,
goed ontmoet.

FAVO BEZIGHEID: Antieke

restaureren

meubels

Het meest waade
volle antieke bezit: oude
vrienden.

FAVO QUOTE:

Buurtplatform Jordaan en Gouden Reael ging
25 april in gesprek met de nieuwe Stadsdeelcommissie Centrum-West. Bij dit gesprek
waren ook belangengroepen zoals Stadsdorp
Dijk en Plein (Haarlemmerbuurt) aanwezig.

FOTO BAS VAN DER SANDE

FOTO'S TRUDY FRANC

Kunnen kinderen in de binnenstad nog wel
buiten spelen? Velen denken van niet. In onze
buurten zijn wij op onderzoek uit gegaan en
wat blijkt: er is zelfs volop speelgelegenheid.
Er zijn meerdere grote speeltuinen, er is een
kinderboerderij en een speelfontein. En dat is
nog lang niet alles. Er kan op verschillende
plekken worden geschommeld, gegleden,
geklommen en gebald. Er is genoeg te doen
voor alle leeftijden. Voor beginnende skaters
is er een bescheiden halfpipe op het Bickerseiland en voor de gevorderden is er een mooie

‘skatepool’, of skatebowl’ op het 1ste Marnixplantsoen. Daar is ook een prima basketbalveld, een klimtoestel, een grasveld en een
glijbaan. Op de Palmgracht staan verschillende speeltoestellen een tafeltennistafel.
Ook de Elandsgracht is prachtig voor kinderen ingericht. Verder zijn er kleine overzichtelijke pleintjes, met en zonder speeltoestellen.
Daarnaast zijn de schoolpleinen vaak ook na
schooltijd toegankelijk.
Dus ouders: haal de kinderen gauw achter de
computers vandaan, neem tablets en mobieltjes in en stuur ze de straat op... lekker buiten
spelen. Plek genoeg.

FAVO SPOT: Wildschut Antiqui

teiten

‘Maak gebruik van je inspreekrecht’

Door Schelto Doyer
Commissieleden Julia van Proosdij (PvdA),
Debbie van Veen (D66), Bas van der Sande
(VVD) en Noah Zeevenhooven (GL) vertelden
dat hun respectievelijke partijlijnen niet per
se leidend zullen zijn bij hun werk. Voor de
Commissie is vooral van belang dat bewoners
aangeven wat zij in hun buurt gedaan willen
krijgen. Als sprake is van buurtspecifieke
problemen kan de Commissie deze aandachtspunten bij de Gemeente agenderen. Ook kan
zij namens de bewoners dwingend adviseren.
Helaas kan de Stadsdeelcommissie plannen
van de gemeente vooraf nog niet inzien. Het
viertal raadt bewoners aan gebruik te maken
van hun recht op inspreken, zowel bij de Commissie als bij de Gemeente zelf. In ieder geval
is de Stadsdeelcommissie er niet voor problemen tussen bewoners onderling.
Verkeer
Het gesprek richtte zich op drie, voor bewoners, belangrijke punten: verkeer, behoud van
sociale huurwoningen en diversiteit van het
winkelaanbod.

Door Trudy Franc

Michiel

De leukste antiquair in
de Jordaan

Jordaan en Gouden Reael in gesprek met Stadsdeelcommissie:

Voor algemene vragen kunt u ook terecht op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur,
telefoon 020-557.33.38 of bij een van de
PlusPunten (zie: www.centram.nl )

Plek voor kinderen

Joshua en Maarten Chanel

FOTO MARK MULDER

Onlangs ontmoette ik in het PlusPunt in de
Boomsspijker de heer Janzen (74) die hulp
vroeg bij het invullen van een formulier voor
de aanvraag van een zorgvoorziening. Meneer
vertelde dat hij mantelzorger is van zijn vrouw
(78) die chronisch ziek is. Ze is volledig van
hem afhankelijk. De heer Janzen helpt zijn
vrouw met aan- en uitkleden, douchen, naar
het toilet gaan, meegaan naar artsen en ziet er
op toe dat zij drie maal daags haar medicijnen
inneemt. Voor de zware huishoudelijke taken
krijgt hij ‘ondersteuning vanuit de gemeente’.
Daar is hij blij mee.
Het is voor meneer vanzelfsprekend dat hij
voor zijn vrouw zorgt. Op de vraag hoe hij de
verzorging ervaart: “Het is zwaar maar als je al
zo lang met elkaar bent getrouwd (54 jaar) dan
wil je het karwei afmaken”, aldus Janzen. Hij
heeft moeite met wat haar is overkomen. Hij
hoopt dat hij haar tot het laatst zelf kan verzorgen, al beseft hij dat hij zelf ouder wordt en
ook met zijn gezondheid kampt. Hij spreekt de
hoop en wens uit dat zijn vrouw de zorg en
aandacht zal krijgen die ze verdient, ook als hij
die zelf niet meer voldoende kan bieden.
Ondanks het feit dat hij dagelijks bezig is met
de verzorging van zijn vrouw en zij nauwelijks
nog mobiel is, proberen ze samen toch nog wat
te ondernemen. Bij mooi weer even naar buiten of naar Drenthe samen met vrienden. Op
de vraag of hij nog tijd heeft voor zichzelf en

van huis weg kan, zegt hij: “Ik kaart regelmatig
op de maandagavond met vrienden”. De buren
letten dan op zijn vrouw.
De ervaring leert dat veel mantelzorgers in de
loop der tijd zich zelf wegcijferen en veel contacten verliezen. Om mantelzorg te kunnen
volhouden en overbelasting te voorkomen, is
het belangrijk ruimte voor je zelf te creëren:
momenten voor jezelf, iets leuks doen waardoor je de eigen accu kunt opladen, met anderen te kunnen praten over hoe je het redt,
waar je tegenaan loopt. Het hebben van familie, vrienden en kennissen op wie je een beroep kunt doen voor hand- en spandiensten en
die aandacht hebben voor hoe jij het maakt,
helpt hierbij.

Het verkeer zorgt voor overlast op met name
Rozengracht, Marnixstraat en Haarlemmer
dijk. De overlast op de Rozengracht betreft de
intensiteit en snelheid van het autoverkeer,
vooral voor overstekende voetgangers. Om de
doorstroming te bevorderen staan stoplichten
te kort op groen. Het geregeld negeren van
stoplichten door zowel snelverkeer als fietsers
maakt oversteken levensgevaarlijk. Flitspalen
zijn duur en de boetes gaan naar het Rijk.
Geen optie dus. Noah Zeevenhoven stelt voor
bij herinrichting de oplossing van de Sarphatistraat als voorbeeld te
nemen. Die werd in 2016 heringericht als
OV-fietsstraat, waar auto’s ‘op bezoek’ zijn.
De Marnixstraat heeft last van de intensiteit
van bussen en hardrijdende auto’s. Een 30
kilometerzone met drempels is geen optie,
want drempels vormen een probleem voor
bussen en trams. Een oplossing lijkt dan ook
nog niet gevonden. Op Haarlemmerdijk en
-plein zorgt doorgaand verkeer van scooters en
fietsen voor veel overlast. De aanwezigheid
van ‘nietjes’ veroorzaakt een rommelige stalling van fietsen, die voetgangers hinderen.
Er zijn ideeën voor een snelfietsroute via de
Haarlemmerhouttuinen en het Westerpark.
Voordat die plannen gerealiseerd zijn moet
gekeken worden hoe de overlast op Haarlem-

Met de klok mee vanaf linksboven: Noah Zeevenhoven, Debbie van Veen, Bas van der Sande,
Julia van Proosdij

merdijk en -plein weggenomen kan worden.
Sociale huurwoningen
Over het behoud van sociale huurwoningen
verschilt de Commissie van mening. Noah
Zeevenhoven van Groen Links wil, evenals de
Wijkraad, een absolute stop op de verkoop
van sociale huurwoningen. VVD’er Bas van
der Sande heeft echter geen probleem met die
verkoop – op deze manier kwam hij aan zijn
eigen woning – en voelt er niet veel voor zich
met zo’n stop bezig te houden. Volgens hem
zou scheefwonen punt van aandacht moeten
zijn. Het buurtplatform zal flink aan het werk
moeten om de Stadsdeelcommissie aan haar
kant te krijgen.
Diversiteit van het winkelaanbod
Verschraling van het winkelaanbod wordt
mede in de hand gewerkt door leegstand
vanwege hoge huurprijzen, door het oprukken van ketens (Domino’s) en door winkels
die zich richten op toeristen. Tegen toeristenwinkels is al een voorbereidingsbesluit
genomen. De Stadsdeelcommissie stelt als
uitgangspunt tegen verschraling een beheer
constructie zoals NV Zeedijk (1012) voor: de
organisatie die een pand beheert zou kunnen
bepalen welk type middenstand er komt.
Daarnaast zou in sommige gebieden een
blow- en alcoholverbod kunnen helpen. Ook
wordt een boete op leegstand voorgesteld.
Het gesprek werd na twee uur beëindigd door
voorzitter Roos Perenboom met de constatering dat de interessante gedachtewisseling
voldoende aanleiding geeft voor vervolggesprekken.
Vergaderagenda Stadsdeelcommissie:
https://centrum.notubiz.nl/
contact Stadsdeelcommissie Centrum-West:
d.van.veen@amsterdam.nl;
j.van.proosdij@amsterdam.nl;
n.zeevenhoven@amsterdam.nl;
b.van.der.sande@amsterdam.nl.
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Werken aan je gezondheid? Zumba is wereldwijd een rage.
TRUDY FRANC
DUIKT IN HET VERLEDEN

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

BEELD STADSARCHIEF

Een dansfeest in de sportschool

Sanna Lotze, midden voor en rechts
van haar Jeannette Legger

Boldootwagen

Foto boven: Tweede Looiersdwarstraat;
geheel rechts gemeente-arts Kooistrade.
Foto onder: Driehoekstraat

Tot ver in de 20ste eeuw was het slecht gesteld met de sanitaire voorzieningen. Vooral in
steden gaf dat veel problemen. Epidemieën als cholera en tyfus kwamen, vooral in de
19de eeuw, vaak voor. Op het platteland hadden veel gezinnen een ‘huusje’ op het erf voor
de behoefte, maar dat kon in de steden natuurlijk niet. Rijke bewoners hadden vaak een
eigen beerput waarin de po geleegd kon worden, maar de armen moesten hun behoefte
maar op de poepton, of -emmer doen.
Ook in de Jordaan had vrijwel iedereen zo’n
“plee” in huis. Meestal was die gesitueerd in
een hoek van de kamer achter een schot, of
in de keuken. Die keuken was niet meer dan
een kleine ruimte met een plank als aanrecht en soms een kraan met gootsteen;
lang niet alle woningen hadden leidingwater. Boven de poepemmer was een plank
met een gat, waarop men kon zitten. Op die
plank zat dan weer een deksel. Urine werd
meestal via de po in de gracht gedeponeerd,
maar de grote boodschap moest op de plee.
Eenmaal per week werd de inhoud daarvan
opgehaald door de wagen van de faecaliëndienst. Huisvrouwen en grotere kinderen
stonden dan op straat met de emmers in de
hand op die beerwagen te wachten. Als de
emmer was geleegd, kon men er weer even

tegen. Als de nood hoog was en de emmer te
vol werd eindigde de inhoud nog wel eens in
de gracht. Ook werd de volle emmer soms
als effectief wapen gebruikt bij vechtpartijen op straat. De wagen van de faecaliëndienst werd vanwege het bijzondere aroma
ironisch Boldootwagen genoemd, naar een
beroemd Amsterdams eau-de-colognemerk.
Er was veel weerstand tegen dit ‘tonnenstelsel’, maar de Boldootwagen deed nog tot
31 december 1934 dienst. Daarna had elk
huishouden een watercloset (wc) dat op het
riool was aangesloten. Voortaan was Boldoot alleen nog maar in de parfumerie te
vinden.
Bronnen: De Jordaan, Jos Steussy; Stadsarchief Amsterdam; www.allemaalfamilie.nl

Sinds kort bij u in de buurt:
honden- en kattentrimsalon De Jordaan.
Driehoekstraat 19
1015 GL Amsterdam

M 06 451 37 216
trimsalondejordaan@gmail.com
www.trimsalondejordaan.nl

Door Anke Manschot
Dansdocent Sanna Lotze (35)
“Zumba is een dance work-out op Latijns-Amerikaanse muziek. Het is in de jaren negentig in
Miami ontwikkeld door de Colombiaans-Amerikaanse danser en choreograaf Alberto Perez.
Zijn zumba-DVD werd via Tell Sell een wereldhit. Inmiddels wordt deze dance work-out in
meer dan 180 landen gegeven. Ikzelf geef het
sinds acht jaar.
Zumba, een Colombiaans-Spaans woord voor
‘snel bewegen en lol hebben’, bestaat uit simpele danspassen. Ik doe ze voor, de leerlingen
doen mij na.
Iedereen kan het, je hoeft er geen aanleg voor
dansen voor te hebben. Zumba is ook voor alle
leeftijden geschikt. Als je de sprongetjes tussendoor te zwaar vindt, kun je die vervangen
door stapjes. En je bepaalt zelf hoe diep je
tijdens de squats door je knieën zakt.
Zumba is goed voor alles: het vergroot je uithoudingsvermogen en je spierkracht, je heupen worden er lekker los van, dansen maakt je
vrolijk et cetera. Zumba is ook geschikt om af
te vallen. Je verbrandt 650 tot 1000 calorieën
per les, hebben mijn man en ik met een Fitbit
opgemeten.
Ik probeer van elke les een dansfeestje te maken en draai zowel samba, merengue als cumbia (Colombiaanse volksmuziek AM). De muziek staat hard, maar de decibelbeschermer op
de versterker zorgt ervoor dat het niet gevaarlijk voor je oren wordt. Ik raad sportschoenen
aan, dat is beter voor je knieën, en een sportBH voor vrouwen.

De leukste boeken voor
de vakantie vind je bij
De Kinderboekwinkel!

Ik ben nu ruim vier maanden zwanger, maar ik
hoop tot achteneenhalve maand les te blijven
geven. Heb ik tijdens mijn vorige zwangerschap ook gedaan. Dansen zit in mijn bloed,
mijn moeder was ook dansdocente.”
Jeannette Legger (59), drama-, mime- en
yogadocente
“Sinds een jaar of vijf volg ik zumbales in
Health Club Jordaan bij mij om de hoek. Ik ben
naar de sportschool gegaan omdat ik van yoga
te lange spieren had gekregen. Ik kon niet meer
sprinten naar de trein.
In het begin heb ik allerlei sporten uitgeprobeerd, maar al snel heb ik gekozen voor zumba
en bodyshape. Hoewel ik niet dol ben op Latin
music vond ik zumba meteen leuk. Ik hou van
dansen en ik kan het goed. Er doen ook mensen
aan zumba mee die geen ritmegevoel hebben
en zich vergissen in links en rechts, maar dat
geeft allemaal niets. We hebben altijd lol. Sanna geeft geen aanwijzingen en corrigeert niemand. Het is altijd goed wat je doet.
Zij is zo energiek. Alleen al de manier waarop
ze goedemorguuuhhh roept, met zoveel power.
Zij is de energiekste van ons allemaal. Ze heeft
een vaste kern leerlingen die net als ik fan van
haar zijn. Leuk is dat ze soms ook erotische
bewegingen maakt, bijvoorbeeld met haar
hand over haar kruis strijken, zoals Michael
Jackson deed.
Door zumba, maar ook door bodyshape, zijn
mijn spieren weer aangesterkt. Ik kan weer een
sprintje trekken.
En als ik nu in een winkel latin music hoor,
krijg ik meteen de neiging om danspassen te
maken.”
Inlichtingen: www.healthclubjordaan.nl

www.kinderboekwinkel.nl
Rozengracht 34 - Amsterdam
020-6224761

Elandsgracht 86-88 | 1016 TZ Amsterdam
020 521 98 00
verkoop@edisontapijt.nl
advertentie jordaankrant.indd 1

21-06-18 16:01

7

juli/augustus 2018

COLUMN

VAN ALLES

Ilja Gort

FOTO FREDERIQUE DE JONG

FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

HERMANUSJE

RIEF
Mirte Schürfeld (21), psychologiestudent
“Voor mij als vegetariër is het een uitkomst dat ik bij Rief allerlei lekkere
groenten en bossen verse kruiden kan kopen voor relatief weinig geld. Ik
koop hier ook heerlijke dipsauzen, olijven en andere delicatessen waarvan je de hoeveelheid zelf kunt bepalen. De verkopers, twee broers, zijn
altijd vriendelijk.”

Jan Allis (73), beeldend kunstenaar en fotograaf
“Bij drogisterij Hermanusje van Alles krijg je uitstekende huishoudelijke
tips. Ze zijn geen onderdeel van een keten, maar kopen alles zelf in.
Ze hebben bijvoorbeeld een geweldig wc-schoonmaakmiddel en hun
dropjesassortiment is fenomenaal. En al jarenlang geniet ik van hun
speelse, creatieve en inventieve etalage.”

Rief. Marnixstraat 100

Hermanusje van Alles. Westerstraat 138

In welke Jordaan
wonen wij?

Draaiorgelmuseum Perlee

De Westerstraat telt twee musea. Het ene, bedreigde museum is het Pianola
museum, het andere is daar schuin tegenover op nummer 119. Boven de deuren
staat in prachtige letters: Perlee Draaiorgels. Maar binnen huist officieel de
Stichting G. Perlee Draaiorgelmuseum. Op afspraak is het te bezoeken.
Dat doen we.
Foto links: wanden vol orgelboeken
Foto rechts: Leon van Leeuwen in zijn museum

Door Dienie Meijs
Als je er binnenkomt, valt je op dat de ruimte
van vloer tot plafond gevuld is met alles wat
met draaiorgels te maken heeft. Wanden met
enorme stapels bruine blokken; de orgelboeken. Verder kleine orgeltjes, allerlei miniatuurfiguurtjes van orgels, en een grote vitrine met
spullen die getuigen van de lange geschiedenis
van de zaak. En er is een indrukwekkende bar;
koffie, thee en frisdrank zijn voorradig. Verderop staan links en rechts rijen draaiorgels,
en helemaal achterin is het atelier. Officieel
heeft het pand de status; ‘werkplaats met een
museaal karakter’, vertelt Leon van Leeuwen,
een telg uit de Perleefamilie.
Hij werkt dagelijks in het atelier aan de restauratie van draaiorgels en het maken van orgelboeken. Hij vertelt over het ontstaan van het
draaiorgel en over de meer dan 100-jarige
traditie van de orgelfamilie Warnies, later
Perlee, in de Jordaan.
Tijdens ons gesprek in het atelier schuift ook
Tine Perlee, zijn moeder aan.
In het vak geboren
Hoe hij het vak geleerd heeft? “Ik ben in het
vak geboren. Van kindsafaan had ik interesse
in het ambachtelijke karakter ervan. Ik zat
altijd met mijn hoofd in het orgel te kijken.”

Nee, van opa Gijs Perlee heeft hij geen directe
opleiding gekregen. Hij is naar eigen zeggen
autodidact.
Uit alle delen van de wereld krijgt hij onderdelen uit orgels toegestuurd voor de restauratie.
Hij werkt nu aan een binnenwerk van een orgel
uit Amerika. Een uitgebreide muzikale opleiding heeft hij niet, maar hij heeft de muziekleer zichzelf eigengemaakt. Hij maakt ook de
arrangementen. “Maar met collega’s ruilen we
wel sjablonen, want het is onzin om allemaal
hetzelfde lied te bewerken.” Bij het maken van
de sjablonen voor de orgelboeken voert hij de
akkoorden in, uit zijn hoofd. Tine Perlee laat
zien wat sjablonen zijn en hoe het ‘kappen’ van
orgelboeken gaat. Die boeken zijn de zigzag
gevouwen geperforeerde kartonnen stroken,
die het muziekprogramma aangeven door de
gaatjes. Bewerkingen kunnen verschillen,
vertelt Leon, net als de grootte van de orgelboeken. “Voor een orgel met de bezetting van
een compleet symfonieorkest zijn de boeken
breder dan voor een eenvoudiger instrumentatie. Op de vraag op welk arrangement hij het
meest trots is, noemt hij lang aarzelen de
ouverture tot ‘El Bateo’, van Federico Chueca.
Een klassiek werk dus.
Klassieke werken
Tine Perlee: “Er is heus niet alleen volkse
muziek voor draaiorgel. Wij hebben naast

bijvoorbeeld Rossini-ouvertures zelfs Bach!
Ooit voor ons gearrangeerd door de musicus,
Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
en beiaardier Mr. Romke de Waard.” Dat in de
Jordaan vroeger veel draaiorgelmuziek op
straat werd gespeeld is geen nostalgisch
sprookje. “De vrouwen hadden meestal geen
grammofoon, en die dansten met elkaar op
straat. Hun mannen werkten immers – ze
wenkt naar het noorden – in de haven.”
De orgels die er staan, zijn op een aantal na
sinds 2008 eigendom van het Utrechtse museum ‘Van speelklok tot Pierement’. Het Perleemuseum heeft ze nu in bruikleen. Het beroemde orgel de Arabier, dat rijksmonument
is, bevindt zich in Utrecht.
Leon heeft nog geen opvolger. Dat betekent dat
het museum niet altijd kan blijven bestaan.
Maar nu leidt Leon op afspraak nog kleine
groepen rond. Het bezoek mag orgeldraaien.
Leon: “Ik ga dat echt niet allemaal zelf doen,
dat zou te zwaar worden, zeg ik dan met een
knipoog.” Hoe zwaar het is, ervaren de bezoekers; probeer maar eens eenzelfde tempo aan
te houden.
Voor het maken van een afspraak: 020624931.
mail: g.perleedraaiorgels@tiscali.nl

FOTO'S TRUDY FRANC

Van klassiek tot Jordanese
volksmuziek

“Wat mag het wezen?”, vroeg de ober
toen wij gingen zitten aan de tafel voor
het raam van het café dat uitkijkt op
zowel de Prinsengracht als de Brouwersgracht.
“Hoe zijn die kroketten?”, pareerde ik
zijn vraag en wees op het bordje Broodje Van Dobben Kroket.
In plaats van te antwoorden, ging de
ober naast me zitten op de zwarte
houten bank waar honderdduizenden
kroegloperskonten de verflaag vanaf
hebben gesleten. “Wat wilt u nou dat ik
zeg? Ik moet ze toch verkopen?”
“Zeg dan dat ze lekker zijn.”
“Natuurlijk zeg ik dat”, lachte hij, “ze
zijn hartstikke lekker!”
“Gelukkig.”
“U bent toch van de wijn?”
Ik beaamde dit en er ontstond een
gesprek.
Na een tijdje stond hij op om de kroketten te gaan bakken.
“Op vakantie in Nederland?”, vroeg hij
terwijl hij de broodjes kroket op tafel
zette.
“Nee”, zei mijn verloofde, “we hebben
een huisje hier.”
“O ja? Waar dan?”
“Hier, in de Jordaan.”
Hij fronste, “Waar in de Jordaan?”
“Bij de Egelantiersstraat.”
“Nee”, zei hij afkeurend, “Dat is niet de
Jordaan. Dat is Jordaan twee.”
“Hoezo? Dat is hier vlakbij!”
Gedecideerd schudde hij zijn hoofd.
“Nee, nee, de Jordaan, dat is dit hier, en
de Westerstraat en de Lindengracht.
Dat is Jordaan één.” Er klonk uitdagende triomf in zijn stem.
“Maar het is een zijstraat van de Westerstraat!”, protesteerde mijn verloofde.
Zijn collega kwam erbij staan. Zijn
hoofd was zo kaal als een biljartbal en
glansde in het licht van de koperen
reuzenkroonluchter aan de plafondbalken. “Hij heb gelijk,” knikte hij, “alles
vanaf de Westerstraat, dat is Jordaan
twee.”
“Haha, dan is er zeker ook een Jordaan
drie!”, riep ik.
“O”, zei de kale minachtend, “je bedoelt
achter de Rozengracht? Nee, dat is geen
Jordaan meer. Dat is niks.”
“En de andere kant dan? De Haarlemmerstraat?”
Hij maakte een geluid alsof hij een
haarbal uitbraakte. “De wietstraat?”,
riep hij onder rochelend hoongelach.
Of de Haarlemmerstraat al dan niet
Jordaan een of twee was, liet hij in het
midden. Het was in elk geval niet, zoals
alles achter de Rozengracht, “niks”.
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

MUZIEK & THEATER

GALERIEËN

JAZZCAFÉ ‘T GEVELTJE
BLOEMGRACHT 170, JAZZGEVELTJE.NL

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

Nachtcafé
Live Jazz Elke dinsdag 22.00. Jazz Jam
Sessie voor alle niveaus.

t/m 28 juli: Nieuw Amsterdams Peil:
Gianni Caravaggio (Italië) en Michel
Francois (België), ‘Veracht den burgerman, doch ledig zijne kruiken’, mixed
media

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM

Jamsessies Zondag, maandag, woensdag en donderdag 22.00
Concerten Woensdag t/m zaterdag
22.00
CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag 20.00.
De tafels en stoelen gaan aan de kant, u
krijgt een meezingboek met alle teksten,
en zingen maar, onder begeleiding van
live band de Meezingbende.
Live muziek Onregelmatig, maar in ieder geval elke eerste donderdag 20.30.

New Flint Poetry Orchestra
in De Roode Bioscoop

gustus 13.00, inleiding vanaf 12.45, elke
dag een programma door organist Jos
van der Kooy.
Grachtenfestival 11 t/m 17 aug. 13.00.
Elke dag een concert door jonge solisten van het Prinses Christina Concours
en organist Jos van der Kooy.

wereld van de groteske en humoristische teksten van Gerrit Achterberg,
Paul van Ostaijen, Hugo Claus, W.B.
Yeats, Ingrid Jonker en andere grootheden.

t/m 28 juli: Nieuw Amsterdams Peil:
Marijke van Warmerdam en Thomas
Bogaert, videoinstallatie

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Loud 8 juli 14.30. Fysieke voorstelling
waarin negen jonge acteurs van de
Jeugdtheaterschool Zuidoost het onderzoek aangaan naar negeren, wegcijferen en miscommunicaties.

t/m 29 juli: Peter van der Heijden, ‘Upper
ten’, digitale collages van tekeningen

Concerten Elke zaterdag 14.00 een uur
klassiek in de Jordaan.

CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

DE POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124-126, WWW.STADSHERSTEL.NL

Poëzieslag Elke derde maandag 20.30.
In deze poëziewedstrijd strijden aanstormende dichters om zowel een juryals een publieksprijs. Breng als luisteraar je stem uit op je favoriet.

Open huis Elke eerste woensdag en
derde zondag van de maand 12.00. Vrijwilligers vertellen u over de historie en
de architectuur. De Posthoornkerk is de
eerste kerk die P.J.H. Cuypers in Amsterdam bouwde (1860).
Concert 8 juli, 15.00. Pianoschool Crescendo Music Amsterdam.
Architectuurtour 26 aug. 11.00. Stadswandeling met als leidraad de architectuur van Pierre Cuypers en de reactie
van De Amsterdamse School op zijn
werk.

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig theater
Bango! Woensdag t/m zaterdag 20.00.
A brandnew comedy show and a brandnew comedy style: New Form Improv.
WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

Rondleidingen in de Wester Op afspraak. Het majestueuze gebouw dat
al vier eeuwen het aanzicht van de
Jordaan bepaalt, heeft een rijke historie.
Graag vertellen de gidsen u meer over
dit monumentale gebouw.
Orgelconcerten Elke vrijdag 13.00-13.30.
Gratis lunchpauzeconcert.
Geen dag zonder Bach 30 juli t/m 3 au-

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Café Rosso Elke zaterdag 16.00. Het
vaste artistieke team ontvangt bekende
en nieuwe gasten. Mooie liederen,
pakkende gedichten en inspirerende
muziek.
New Flint Poetry Orchestra 5 en 6 juli
20.30, 8 juli 16.00. Een altviool, cello en
contrabas zuigen u mee in de wondere

PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Koffieconcert Elke zondag 11.30
DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet
u Rijksmonumenten als De Puntkap,
maar ook hoe het bouwen van nieuwe
orgels nog volop in bedrijf is. Bezoek op
afspraak.
JORDAANMUSEUM
JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject 24 uur per dag te
zien in de Willemsstraat 22-110.
De Jordaancultuur Dagelijks 10.0016.00. Fototentoonstelling in De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zaterdag van de maand 13.00. Aanmelden via
de website.
THEO THIJSSEN MUSEUM
EERSTE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Donderdag t/m zondag 12.00-17.00.
Echo’s van de Groote Oorlog Honderd
jaar geleden kwam op 11 november
1918 een eind aan de Eerste Wereldoorlog. Thijssen was korporaal in het
fort van Uithoorn, een van de forten van
de Stelling van Amsterdam. Hij schreef
daarover in brieven en in de bundel
Egeltje.

Tot vlak voor zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der
Laan aan een tentoonstelling over zijn geliefde stad. Met ruim 80
foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en
het Stadsarchief maakt Van der Laan duidelijk hoe Amsterdammers in
het verleden omgingen met de uitdagingen die horen bij snelle groei
en economische bloei. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot
een goed gesprek over de toekomst van de stad.
17 juni t/m 4 nov. 10.00-17.00 in de gratis toegankelijke museumstraat
van het Amsterdam Museum, Kalverstraat 92.

t/m 21 juli: Loes Koomen, ‘Room to
move’, schilderijen;
7 juli t/m 18 augustus: Kuno Grommers,
‘Orientation’, fotografie en assemblages; vanaf 8 september: Frode Bolhuis
DUDOK DE GROOT
LAURIERGRACHT 80, DUDOKDEGROOT.NL

t/m 21 juli: Daniela Schwabe, ‘Souvenir’,
en Britt Dorenbosch, ‘Padrão’, schilderijen en werk op papier
EDUARD PLANTING GALLERY
EERSTE BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM

t/m 30 augustus: Terry O’Neill, ‘Stars
only’, zwart-wit fotografie
ELLEN DE BRUIJNE PROJECT
ROZENGRACHT 207A, EDBPROJECTS.NL

t/m 28 juli: Nieuw Amsterdams Peil
FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

t/m 28 juli: Nieuw Amsterdam's Peil:
Renzo Martens, installaties, en Nástio
Mosquito (Angola), mix van performancekunst, installaties en muziek
vanaf 8 september: Bob Eikelboom
FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM

t/m 14 juli: Ruben Terlou, ‘A Chinese
dream’, fotografie
VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

Vanaf 8 september: Brud, ‘Love story’
GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

In het geboortehuis van de schrijver
vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen, zijn boeken en uitgebreide documentatie.
Dinsdag 10.00-17.00, woensdag t/m zondag 12.00-17.00

Kevin Ledo (Canada), ‘The impeccable
bunch’, urban art van 14 kunstenaars

Museum of Fluorescent Mineral Art
Woensdag t/m zaterdag 14.00-18.00.

De Mooiste Stad

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

MULTATULI HUIS
KORSJESPOORTSTEEG 20, MULTATULI-MUSEUM.NL

ELECTRIC LADYLAND
TWEEDE LELIEDWARSSTRAAT 5, ELECTRIC-LADY-LAND.COM

Amsterdam door de ogen van
Eberhard van der Laan

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, WWW.ARTTRA.NL

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 13, JEROENDERCKSEN.NL

Albert Heijdens, schilderijen en Giselle
Weegels, sculpturen
JOEP BUIJS ART
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Galerie-atelier met schilderijen

AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

Ambachtelijke drukkerij, grafisch museum en galerie. Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00, zaterdag 11.00-17.00.

t/m 15 september: Renato d’Agostin,
‘Metropolis’, fotografie

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Gidswandelingen Elke zondagmiddag
15.00 of op afspraak. Over de geschiedenis van Bickers-, Prinsen- en Realeneiland.
WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00. Op een
tot woonboot omgebouwd vrachtschip
kunnen bezoekers zelf zien en ervaren
hoe het is om op een woonboot te wonen.

KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM/

Galerie-atelier met schilderijen

Kinderen in de Vinkenstraat
Amsterdam, circa 1963

Tentoonstelling foto’s van Dolf Toussaint

Amsterdam voor het voorbij is

De Amsterdamse fotograaf Dolf Toussaint (1924-2017) zwierf vanaf
de jaren zestig met zijn camera door de straten van Amsterdam en
bracht de inwoners op sprekende wijze in beeld. Hij legde mensen
in hun sociale omgeving vast als wgeen ander dan kon. Zonder te
romantiseren en met humor fotografeerde hij kinderen op straat,
kroeggangers en arbeiders. De tentoonstelling 'Amsterdam voor
het voorbij is' brengt een selectie van beelden bijeen van eind jaren
vijftig tot medio jaren tachtig.
13 juli - 4 nov. Stadsarchief Amsterdam
MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

t/m 28 juli: Nieuw Amsterdams Peil:
Matt Bryans (GB), prints, en Nicolás
Lamas (Peru), installaties

t/m 7 juli: Kathryn McGovern (Australië),
‘Environmental nostalgia’, mixed media;
27 juni t/m 18 augustus: Anne L. & Vita
S., ‘Sensitive bitches, a journey through
identities’, mixed-media werken, schilderijen en beeldhouwkunst

MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, fotografie
RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 603-A, THERAVESTIJNGALLERY.COM

t/m 21 juli: Scheltens & Abbenes, ‘The
workers’, fotografie;
vanaf 8 september: Anja Niemi, ‘She
could have been a cowboy’
ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

t/m 28 juli: Nhat-Vu Dang, ‘Where the
hell are my keys?!’, sieraden;
vanaf 15 september: Karen Pontoppidan, sieraden
RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 28 juli: Nieuw Amsterdams Peil:
‘Veracht den burgerman, doch ledig
zijne kruiken‘, Bouke de Vries en Koen
van den Broek
STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

t/m 25 augustus: internationale groepstentoonstelling hedendaags realisme

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

SUZANNE BIEDERBERG
EERSTE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

vanaf 21 juli: Jed Martin (Frankrijk),
‘Travail humain II’, ‘Waar/schijnlijk ronddwalen in Jed Martins’ atelier

t/m 21 juli: ‘Human nature’, Charlotte
Schrameijer, papiercollages, en Jurgen Winkler, installaties en tekeningen

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

Frank Leenhouts en Frans Koppelaar,
schilderijen

t/m 14 juli: Martyn F. Overweel, ‘Näckt
im Pudding Klub’, illustraties

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, WWW.GALLERY238.COM

Met werk van kunstenaars: Svetlana
Tartakovska, Lita Cabellut, Zhuang
Hong Yi en Kantcho Kanev. Open van
do t/m zo van 12.30 tot 17.00 uur

WANDELING LANGS DE KLEINE
MUSEA IN DE JORDAAN

Maak kennis met
Multatuli en
Theo Thijssen!
Het Geelvink Pianola museum,
het Theo Thijssen museum en
het Multatulihuis organiseren
een wandeling met gids van
het ene museum naar het andere, dwars door de Jordaan,
afgesloten met koffie of thee
met iets lekkers en een demonstratie van de befaamde zwembadpas. – 29 juli 11.30 uur.
Aanmelden:
info@theothijssenmuseum.nl
o.v.v. “wandeling langs drie
kleine musea 29 juli”
U kunt de wandeling ook
maken zonder gids. Passe
partouts voor de individuele
wandeling zijn te koop bij de
deelnemende musea.

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

Brillen
Contactlenzen

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl
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DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en
mogelijkheden. Wij brengen talenten en
mogelijkheden samen en ondersteunen
daar waar nodig. Dat is de kracht van
wij samen; de kracht van DOCK.
Missie - DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en
kansen van mensen worden benut, waar
iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen.

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Elandsgracht 70, 020 6248353,
claverhuis@dock.nl

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Eigen kleren maken of repareren (inkorten). Lockmachine, naai- en borduurmachine, patroonboeken en deskundige
docent zijn aanwezig. Do 13.00 - 15.00,
€ 1,- (excl. materialen) Voor vragen of
aanmelden: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830.

■ SONGFULNESS
Zangmeditatie waarmee je je adem leert te
verdiepen door middel van klank en zang.
Het doel is harmonie te zoeken door samen eenvoudige meerstemmige muziek te
zingen. Ma 13.30 - 15.15, € 1,-. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt
de docent of deze cursus voor u geschikt
is. Daarna volgen er 10 lessen. Ma 10.00
- 12.00. € 30,-, incl. cursusboek Basisboek
Windows 10. Voor vragen of aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ KERAMIEK/MOZAÏEK
Crea club op het gebied van mozaïeken en/
of keramieken, boetseren en tekenen.
wo 10.00 - 12.00, doorlopend. € 1,- (excl.
materialen). Er is nog plek voor u.
Voor vragen of aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken?
Ma, di en do 10.30 -12.00 wekelijks,
€ 1,- per keer (incl. lesmaterialen). Voor
vragen of aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ VERSE SOEP
Ma en di 10.30 -13.00, € 1,-.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830.

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Dagelijks van 9.00 tot 22.00. Ook afgeschreven tijdschriften van de leestafel
liggen hier om mee te nemen.
Meer informatie: ssaruhan@dock.nl,
06 34881830.

■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en allerlei oefeningen
doen op onze computers (Windows 10).
Een computerdeskundige is aanwezig,
aanmelding is niet nodig. Di 13.00 -15.00,
€ 1,-, doorlopend.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl, of
06 34881830.

■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of thee
kunt u bij ons terecht voor een praatje, en
onze deskundige DOCK-medewerkers
raadplegen over voorzieningen in de buurt.
vrij 10.30-12.30. Gratis, doorlopend. Voor
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op.
€ 1,- per keer (incl. koffie, thee en materialen)
Wo 19.15-21.15, doorlopend. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Spaans op.
€ 1 per keer (incl. koffie, thee en materi
alen).

Nieuw Voor beginners: Ma. 19.00 - 21.00,
doorlopend. Voor gevorderden:
Do 19.00 - 21.00, doorlopend. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ ENGELSE CONVERSATIE
Wilt u beter Engels leren spreken? € 1,per keer (incl. koffie, thee en materialen).
Nieuw Voor gevorderden: Ma 19:00 21:00
uur, doorlopend. Voor beginners: Do 13.30
- 15.15, doorlopend. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskundig advies, ontmoeten en inspiratie
opdoen.
Do 14.00-16.00. Vrijwillige bijdrage, aanmelden niet nodig.
Informatie en vragen: het Claverhuis,
020 6248353, www.dock.nl

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein),
020 4280297, reel@dock.nl
Dit mailadres ook voor vragen over verhuur van ruimtes en reserveringen. Telefonische vragen over verhuur en reserveringen worden niet in behandeling
genomen.

■ DAKLOZENPROJECT
De hele week zamelen de zakgeldjongeren kleding in, om die elke maandagavond
aan een daklozenopvang te doneren.
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl of
06 43543453.

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr van 15.00 - 16.00 bezorgen de
zakgeldjongeren het voedselpakket van
de voedselbank bij minderbedeelden
en bij wie slecht ter been is thuis.
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl of
06 43543453.

■ HANDWERKOCHTEND
Naaien, schilderen, sieraden maken,
haken/breien en nog meer met veel verschillende materialen. Ma 10.30 -12.30,
doorlopend. € 1,- per keer. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, film kijken, bingo,
spelletjes, voorlichting en nog meer.
Ma 13.00 -16.00, doorlopend. € 2,50 (incl.
soep en materialen) per keer.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830.

■ TABLETS EN SMARTPHONES
Hulp voor buurtbewoners met vragen over
smartphones of tablets. Op afspraak,
ma 13.00 -15.00,
€ 1,- per keer. Voor vragen en aanmelding:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ VERSE SOEP
Elke laatste maandag van de maand, € 1.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830.

■ KICKBOKSEN
Kom trainen bij ons. De lessen zijn gratis
en een proefles is mogelijk.
Di (alleen voor meiden) en do (gemengd)
van 18.30-19.30.
Voor vragen: aanis@dock.nl of
06 43544413.

■ CLEANING CLUB/ZAKGELDPROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt?
Schrijf je in voor het zakgeldproject.
Leeftijd: van 10 tot 15 jaar. Za 14.00-18.00,
verzamelen bij Activiteitencentrum Reel.
Voor inschrijven of vragen:
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ REELS KANTINE
Een vrijwilliger kookt samen met kinderen
voor de buurt een warme maaltijd. Wo
17.00-19.00, €3,50 (stadspas €2,50). Aanmelden: fIkhouane@dock.nl, 020 4280297
en mazaoum@dock.nl, 06 43543048.

■ WEGGEEFKAST
De weggeefkast is een plek waar buurtbewoners nog bruikbare spullen in kunnen zetten.

Dagelijks beschikbaar voor het activiteitencentrum Reel. Voor vragen:
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453

■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van
kapotte spullen. Di 13.00-15.00 (niet in
schoolvakanties), vrijwillige bijdrage,
aanmelden niet nodig. Voor vragen:
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ HUISWERKBEGELEIDING
Samen, en onder deskundige begeleiding,
je huiswerk maken, aan je spreekbeurt
werken of gewoon andere interessante
dingen leren. Leeftijd: 10-18 jaar.
Ma 16.00-18.00. Voor vragen en
inschrijven: M. Prummel, 06 4353439.

■ WAT EET IK?
Een tieneractiviteit waarbij wij met de
kinderen gezonde maaltijden koken.
Elke do 16.00.
Aanmelden niet nodig. Voor vragen:
aanis@dock.nl of mazaoum@dock.nl

■ NIEUW: VROUWENSPORT
Aerobics, zumba en meer voor vrouwen.
Gezellig bewegen op muziek en werken
aan de conditie.
Do 10.00-11.00, €1,- per les. Aanmelden
en meer informatie: fIkhouane@dock.nl,
06 34881835

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, www.sooj.nl.
Voor 55-plussers is er de ouderensoos
van Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen
Jordaan.
De SOOJ is zes dagen per week open.
U bent welkom op de open inloop of om
mee te doen aan activiteiten. Voor sommige activiteiten zijn wachtlijsten
Open ma 11.00 -17.00, di t/m vr 13.00 17.00, za 14.00 - 19.00
Informatie en aanmelden voor activiteiten
aan de bar.
De SOOJ is gesloten van 13 juli t/m
26 augustus.

■ SPREEKUUR COMPUTER EN TABLET
Gratis. Voor informatie, vragen en problemen.
Ma 11.00 - 13.00. Aanmelden aan de bar of
via fatih.sooj@gmail.com

■ TAALLESSEN
Engels, Frans, Italiaans en Spaans starten
weer in oktober

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring di 4 sep 13.30, € 1 per keer
Poëziekring di, 13.30, €1 per keer
Exposities: Schilderijen van Gerda Gebker
t/m 23 september

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie m.i.v. ma 3 sep wekelijks, 13.00, € 2 per keer
Bridge met les m.i.v. di 4 sep, wekelijks
13.30, € 7,50 per 5 lessen
Biljarten di, wo, do, vr € 0,50 per ½ uur
Spelletjesmiddag vr 21 sep, 13.30.
Toegang gratis

■ UITSMIJTERS
Vr 13.00 -15.00, € 1,50

CENTRAM
Begeleidt en verbindt bewoners van
Stadsdeel Centrum op het gebied van
financiën, instanties, relaties, wonen, zorg
en welzijn.
■ ALZHEIMER TREFPUNT AMSTERDAM
CENTRUM
Wo 4 juli ‘Mijn vader de sterrenkijker’, een
voorstelling van Maartje Duin met animaties van All Things Moving en muziek van
Roald van Oosten.
Inloop 19.00, start 1930, Huis de Pinto,
St.Anthoniebreestraat 69.
Meer info: rogier.willems@centram.nl
of 06 47023327

DE RIETVINCK
De Rietvinck, Vinkenstraat 185, 1013 JR
Amsterdam. Meer informatie bij Annette
Visser avisser@amstelring.nl of 020
7563807.

■ ’T ROZE HART
Elke di 10.00 - 12.00. Gezellige ontmoe
tingsochtend georganiseerd door de
vrijwilligers van Gay Care. Gemiddeld
komen er zo’n 15 mannen, velen van
buiten het huis. € 1,50 voor de koffie.

■ THEATER IN DE RIETVINCK
Elke wo 14.00 - 16.00, elke vr 10.00 - 12.00.
€ 1.50
Buurtbewoners, jong en oud, nodigen we
graag uit om hun verhalen over het leven
in de wijk van vroeger en nu te komen
delen onder het genot van een kopje
koffie en een activiteit.
Samen met en onder begeleiding van
ervaren theatermaakster Mariken Bijnen
worden de verhalen vastgelegd en wordt
er een expositievorm ontwikkeld waarbij
de resultaten in De Rietvinck gepresenteerd zullen worden aan de wijk. Zomerstop in de maand augustus. Wij starten
weer op 5 september.
Info:mail@marikenbijnen.nl, of bij de
Rietvinck 020-7563807.

■ ROZE DAMESSALON
Do 5 juli 12.00. Verdiepende en inspirerende ontmoeting onder leiding van
voormalig Humanistisch raadsvrouw
Karen Joachim. € 2.50.

■ CAFÉ ROSÉ
Do 5 juli 14.00 Dansmiddag met en o.l.v.
danstrainer Robert Bogaart
Do 2 aug 14.00 Dolly Bellefleur met ‘Those
were the gays’


■ BINGO MIDDAG
Vr 6 juli 14.00 € 1.50 voor 3 rondes met
leuke prijzen

■ EXCURSIE NAAR ARTIS
Do 12 juli. Opgeven bij Annette Visser,
verzamelen bij Artis om 14.00 uur

■ HET VERHAAL VAN KEVIN POWER
Do 19 juli 14.00. Kevin (50 jaar) is geboren
en getogen in het conservatieve Ierland.
Hij vertelt over zijn homoseksualiteit, zijn
studie aan de Rietveld Academie, zijn
mode-ontwerpen, de Gay AA en zijn plan
een college reeks over Roze Kunstenaars
te ontwikkelen.

■ MUZIEKMIDDAG
Zo 22 juli 14.00. Met de band Gouwe Ouwe
■ ROZE ACTUALITEITEN
Do 26 juli en 16 aug 14.00. Met Ben en
Annette

■ EXCURSIE NAAR HET SCHIP
Do 9 aug 14.00

■ ZOMERSCHOOL
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
presenteert twee colleges verzorgd door
student-docente Anne Rixt over haar
vakgebied geneeskunde.
Do 23 aug 14.00 De Wonderlijke Werking
van Hart en Nieren.
Do 30 aug 14.00 Onze Levensloop

■ MIJN ROZE LEVENSVERHAAL
Do 20 en 27 sep 14.00. Anton start een
5-delige gesprekserie over roze levensverhalen. Een boeiende manier om elkaar
beter te leren kennen! Vooraf opgeven
via: akoolwijk@amstelring.nl
Deelname 3 euro per keer

BOOJZ
Buurtgroep Ouderen Ontmoeting JordaanZuid organiseert diverse activiteiten voor
60+ers in de buurt.
Het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Meer info op www.boojz.blogspot.nl

In juli en augustus zijn er geen BOOJZactiviteiten. In september gaan onze
activiteiten weer van start.

■ NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Maandag 3 september 13.15-15.15 uur
o.l.v. Hennie. De naaimachines staan
klaar. Gratis toegang.

■ FILMMIDDAG
Dinsdag 18 september 13.45 uur o.l.v.
Jorien. Gratis toegang: aanmelden tot
dinsdag 11.00 uur via 020-6200238.

De BOOJZ-leden wensen de (toekomstige) deelnemers aan onze activiteiten
fijne vakantiemaanden en hopen iedereen
in september weer te mogen verwel
komen.

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste
speeltuinverenigingen van Amsterdam.
Vrijwilligers uit de buurt organiseren
activiteiten voor jong en oud in de buurt.
Voor de meeste activiteiten zijn lidmaatschap (€ 15 per jaar per gezin) en een
kleine financiële bijdrage vereist. Meer
informatie: www.asv-onsgenoegen.com.
Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam,
020-6262788. In onderstaand overzicht
staan de activiteiten voor volwassenen,
tenzij anders vermeld.

■ COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.00 - 19.00.

■ CREATIEF
Naailes ma 12.30 - 15.00, hobby/figuur
zagen wo 13.00 - 15.30, modelboten bouwen v.a. 8 jr, wo 13.00 - 15.30,
knutselen voor 55+, vr 12.00 - 15.00.

■ DENKSPORT
Klaverjassen 55+, vr 20.00 - 22.30 en
zo 12.00 -16.00, GO, vr 20.00 - 24.00.
Ook tijdens de zomervakantie
■ MUZIEK
Drumfanfare ma 19.00 - 21.00, muziekles

beginners ma v.a. 10 jr, 16.00 -17.00,
wo jeugd, 13.00 -15.00 en za 09.00 -15.30,
muziek gevorderden, di 20.00 - 23.00,
blokfluitles v.a. 5 jr, wo 15.00 - 16.00,
saxofoon/klarinetles jeugd, wo 13.30 14.30 en za 13.00 - 15.00,
dwarsfluitles ma 14.45 - 15.30,
gitaarles v.a. 10 jr , vr 15.30 - 19.30,
lyra les jeugd, za 13.00 - 15.00,
Zangkoor Dwars door Amsterdam,
do 19.30 - 22.00.

■ SPORT/BEWEGEN
Judo v.a 4 jr, do 15.30 - 18.00,
judo jeugd, do 18.00 - 19.00,
lijndansen, vr 13.00 - 14.30,
ballet peuters, za 9.00 - 10.00,
ballet kleuters, za 10.00 - 11.00,
majorettes v.a. 6 jr, za 11.00 - 12.30.
M.u.v. judo vanwege verbouwing
gymlokaal even niet!!!

■ OVERIG
EHBO wo 20.00 -22.00

■ EXTRA ACTIVITEITEN
Jeugd kamp “Pietje Puk” van 21 juli tot
28 juli. Leden € 60,00 niet leden € 75,00.
Bestemming Lunteren.
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Regentonnen beschikbaar
FOTO KEES KRAMER

Wordt Kirsten boekverkoper
van het jaar?
Kirsten König van De Kinderboekwinkel, Rozengracht 34,
staat op de shortlist van de
verkiezing tot Boekverkoper
van het jaar.
Op 27 augustus maakt een
jury, bestaande uit professionals uit het boekenvak, bekend wie zich Boekverkoper
van het jaar 2018-2019 mag
noemen. De winnaar ontvangt
een oorkonde en de Albert
Hoogeveen Bokaal, vernoemd
naar een legendarische Groningse boekverkoper.
De Stichting Elspeet kent
jaarlijks een prijs toe aan de
meest enthousiaste en servicegerichte boekhandelaar.

____________________________

NIEUW IN DE BUURT

____________________________
WALDO, chocolade & patisserie
Onlangs is op de Elandsgracht en nieuwe patisserie en chocolaterie geopend. Bijzonder is dat ze
taarten maken waarbij de klant zelf de bodem, vulling en topping kan kiezen. Je kan hier ook terecht
voor heerlijke scones, mini-taartjes, brownies en
chocolade. Elandsgracht 91, 06-21979518,
www.waldopatisserie.nl ma - za van 10.00 - 18.30.
____________________________
Trimsalon De Jordaan
Honden- en katten trimsalon van Joke Verbrugge.
Als kind gek op dieren en na de opleiding Honden
trimmen heeft ze haar hart gevolgd en een salon
in de Jordaan geopend.
Driehoekstraat 19 - www.trimsalondejordaan.nl
____________________________
Cakeaholic is een kleine, maar goedlopende
taartenwinkel die gevestigd, is in de Eerste Laurierdwarsstraat. Ambitie is deze uit te breiden met een
coffeecorner en coffee to go, waardoor de Jordaan
een mooie en betaalbare coffeecorner rijker is.
Eerste Laurierdwarsstraat 13H
www.cakeaholic-amsterdam.nl

Om de verkiezing te winnen
moet de verkoper opiniërend
zijn, spraakmakend, actief en
enthousiasmerend. Ook moet
de boekhandelaar veel kennis
hebben van boeken en het
boekenvak.

Komkommertijd
Dat is de titel van de volgende
expositie. We weten nog niet wie
er gaan exposeren.
Door Kees Kramer
Wateroverlast, veroorzaakt door de
klimaatverandering, wordt een
steeds groter probleem. Vooral op
plekken met veel verstening zien we
dat. Wat kunnen wij daar aan doen?
Rainproof, een onderdeel van Waternet, houdt zich bezig met het opvangen van regenwater. Regentonnen
plaatsen lijkt daarbij een druppel op
de gloeiende plaat. De slogan van
Rainproof is echter: ‘Elke druppel
telt’. De bedoeling is om regenwater
lokaal op te vangen en gebruiken
voor het water geven van planten of
het wassen van je auto of fiets.
Tijdens de Groene Straatdag op 12
mei werden tien regentonnen aan
geboden aan de wijk. Drie tonnen
vonden diezelfde middag al een
nieuw thuis. Een van die nieuwe
plekken is in de Tweede Marnix
dwarsstraat. Daar zijn een aantal
bewoners al bijna vier jaar bezig met
het vergroenen van de buurt. Een

lange geveltuin en een aantal grote
bakken zorgen voor kleur op het
pleintje. Het afgelopen jaar is graffiti
weggehaald en is de geveltuin verlengd. Wat alleen nog ontbrak was
een regenton en die staat er nu,
stevig vastgemaakt aan de gevel.
Gesleep met gieters en slangen is
niet meer nodig, het scheelt een hoop
kraanwater en het is goed voor het
milieu en de tuin.
Voor zeven tonnen zoeken wij nog
geschikte locaties op straat of openbare hofjes en pleinen. Eisen zijn; er
moet voldoende loopruimte over
blijven, de eigenaar van de regenpijp
moet toestemming geven en zo veel
mogelijk buren moeten de aanvraag
steunen.
Wil je kans maken op zo’n ton?
Mail dan je gegevens en
een foto van de locatie naar
kees@jordaangoudenreael.nl
informatie www.rainproof.nl

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

Vrijdag 13 juli is de opening om
17.00 uur in het Claverhuis,
Elandsgracht 70

Heeft u onze koffie al
geproefd?

Je bent van harte welkom van
17.00-19.00.

Buurtfeest op Kinderboerderij
‘De Dierencapel’
Op zaterdagmiddag 15 september
is de hele buurt weer van harte
welkom op het jaarlijkse buurtfeest van onze Dierencapel. We
gaan er, zoals elk jaar, weer een
vrolijke middag van maken. Op het
erf kunnen allerlei kinderspelletjes
worden gespeeld, daarvoor is een
strippenkaart voor een paar euro te koop. Er wordt muziek
gemaakt, er is allerlei leuke informatie over onze dieren te
vinden, en natuurlijk zijn er diverse hapjes en drankjes (voor
jong en oud!) verkrijgbaar. Graag tot ziens op 15 september!

WELKOM IN DE
GEZELLIGSTE INLOOP
VAN AMSTERDAM!

Kinderboerderij ‘De Dierencapel’, Bickersgracht 207
Tel. 020-420 68 55, www.dedierencapel.nl, ook op Facebook

Zomerexpositie

Noorderkapel opent deuren

Ontmoetingscentrum de SOOJ toont
in een zomerexpositie werk van
Gerda Gebker, die in 2012 aan de
gevolgen van Aids overleed.

Vanaf 5 juni heeft de Noorderkapel (Noordermarkt 45) haar
deuren geopend. Een plek van stilte in de hectiek van alledag.
Je bent welkom om even tot jezelf te komen, te bidden of een
kaarsje aan te steken. Voor wie dat wil is er ook gelegenheid
om een gesprek aan te gaan met een vrijwilliger of predikant.
De kapel is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot
12.00 uur; de ingang grenst aan de Noordermarkt.

27 mei t/m 15 juli en 28 augustus t/m
23 september,
maandag t/m vrijdag 13.00 - 17.00
uur, zaterdag 14.00 - 19.00 uur
Ontmoetingscentrum de SOOJ,
Tichelstraat 50.

www.bijsimondelooier.nl

Meer info? Neem contact op met Leo en Els Kaptein (0653293826) of dominee Paul Visser (06-41916507). Of kijk op
www.huisvoordeziel.org .

rommel. Toen haar buren van ons hoorden dat
we de geveltuin dan maar gingen opheffen
kwamen ze gelijk in actie. De buurman kwam
naar ons toe en zei dat híj het nu wel ging onderhouden. Een andere buurman meldde ons
dat hij het niet zo zag zitten om te helpen met
water geven, maar zijn vrouw wilde dat wél.
Op die twee ochtend hebben we 10 geveltuinen
opgeknapt. In elke geveltuin werden vaste
inheemse biologisch gekweekte planten neergezet. Hierdoor blijft de geveltuin langer groen en
hebben de bijen en vlinders er ook nog wat aan.
Is bij u in de buurt ook een geveltuin verwaarloosd? Neem contact met ons op. Ook als u zelf
als vrijwilliger aan de slag wilt gaan. Ervaring
is niet vereist. Inlichtingen: 06 1558 40 96 of
mail naar Kees@jordaangoudenreael.nl

FOTO KEES KRAMER

Vrijwilligers Wijkcentrum knappen
geveltuintjes op
De Jordaan & Gouden Reael staan er vol mee.
In alle maten zijn geveltuintjes te vinden. Soms
maar van één stoeptegel, soms ook 3 stoeptegels diep en 30 stoeptegels breed. Ook in de
staat van onderhoud is veel verschil. Van een
prachtige oase, met de mooiste bloemen en
struiken, tot geveltuinen met zand, poep, peuken en blikjes. Die waren het, waar de vrijwilligers van de groenploeg naar zochten. Twee
ochtenden gingen we aan het werk. Handschoenen aan, vuil uit de tuin, schone aarde erin en
planten maar.
Verbaasd, en enigszins overrompeld kwamen
mensen naar ons toe om te vragen wat we deden, maar ze waren altijd enthousiast over wat
we deden. Op één oudere dame na. Ze is 94 en
wilde de geveltuin niet meer, onderhouden kon
ze hem toch niet en het gaf alleen maar lelijke

GRATIS KOFFIE, EEN LUISTEREND OOR VOOR AL
UW (LEVENS)VRAGEN, RUST EN AANDACHT.

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

CentraM biedt ondersteuning:
• bij het omgaan met geld(problemen)
• bij het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig
thuis blijven wonen
• bij problemen in relaties en een veilig thuis
• voor mantelzorgers
CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en
geeft informatie & advies. U kunt altijd gratis bij
CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.

Contact:

020 -557 33 38

tussen 9 en 12 uur.
U kunt ook langs komen
bij een van onze Pluspunten in de buurt.
Voor meer informatie en adressen kijk op onze website:

www.centram.nl
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❱❱ !Woon
Voor informatie en advies over huren/
wonen. Woonspreekuur, Elandsgracht 70,
elke werkdag 14.00 - 16.00 en di 19.00 20.00. Een afspraak maken is niet nodig. 020
523 0114, centrum@wooninfo.nl,
www.wooninfo.nl

❱❱ Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten. Werkt op afspraak. Telefonisch
spreekuur 10.00 - 11.00, 020 523 0114
(behalve woensdag), Elandsgracht 70,
centrum@wooninfo.nl, www.wooninfo.nl

❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum

❱❱ CentraM, Maatschappelijke dienst
verlening
Begeleidt en verbindt bewoners van Stadsdeel centrum op het gebied van financiën,
instanties, relaties, wonen, zorg en welzijn.
Telefonisch spreekuur ma t/m vrij 9.00 12.30, 020 557 3338

❱❱ Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is een inloop voor vragen op
het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook
voor ondersteuning bij financiële en administratieve zaken en het schrijven of bellen
naar een instantie. De medewerkers van
Centram en DOCK helpen u zoveel mogelijk
het zelf te doen.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,
elke di tussen 14.00 en 16.00.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel, Tussen
de Bogen 16, elke woe tussen 10.30 en
12.30.

❱❱ Mantelzorgondersteuning
CentraM biedt ondersteuning aan individuele mantelzorgers. Wij luisteren en denken
met u mee en bieden informatie en advies
zoals bijvoorbeeld vragen over zorg en
samenwerking met de zorg, voorzieningen
en praktische zaken, familiegesprekken,
stellen van grenzen om overbelasting te
voorkomen, het versterken van uw netwerk, het combineren van mantelzorg en
werk en inzet van een vrijwilliger.
Contact: telefonisch 020-557.33.38 op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur,
of via het Pluspunt.

❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatures in de buurt? Advies nodig wat het beste
bij jou zal passen? Voor deze vragen en
meer kun je terecht op de spreekuren van
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA):
Alle oneven weken op woensdag tussen
14.00 en 16.00 in het Claverhuis. Je kunt
binnenlopen of van tevoren een afspraak
inplannen via www.vca.nu.

❱❱ Gratis juridisch inloopspreekuur
IJdock Advocaten houdt elke dag van 14.00
tot 16.00 een gratis spreekuur voor particulieren en ondernemers. Veembroederhof
109, 020 421 2145, hulp@ijlaw.nl

Belkhir Legal. Iedere vrijdag van 15.00 tot
16.00 gratis juridisch inloopspreekuur in het
Claverhuis, Elandsgracht 70. Aanmelden is
niet nodig.

❱❱ Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond uitlaten,
dokters- of ziekenhuisbezoek, steun bij
verhuizing naar verzorgingshuis, vriendschappelijk huisbezoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), hulp bij computervragen thuis of in het buurthuis en
wandelen met buurtbewoners die alleen
niet meer op straat komen. Burenhulp
(langdurig of tijdelijk), 020 557 3338 (Centram).

❱❱ Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk
geweld en behoefte heeft aan een luisterend oor. Wie verdere hulp wil, wordt
bemiddeld met de hulpverlening. Voor een
afspraak met een vertrouwenspersoon,
020 557 3338, www.centram.nl

❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en
buurtgenoten, 085 9022810 (lokaal tarief)
info@beterburen.nl, www.beterburen.nl

❱❱ TEAMED
Op vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.30

heeft de Vliegende Brigade van TEAMED
spreekuur in het Claverhuis. TEAMED is
een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen die vanuit hun persoonlijke
ervaring met schulden, psychiatrie, verslaving of dakloosheid andere mensen met
vergelijkbare problemen willen ondersteunen.

❱❱ Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder
kunnen elke tweede en vierde maandagmiddag van de maand terecht in het
Claverhuis voor een medische rijbewijskeuring. Een afspraak maken is nodig.
Dit kan bij het Claverhuis, Elandsgracht 70,
020 6248353.
Meer informatie, bijvoorbeeld wat u mee
moet nemen voor de keuring en wat de
kosten zijn, vindt u op: www.rijbewijskeuringenamsterdamenomstreken.nl. Ook voor
jongeren met een medische indicatie

❱❱ Spreekuur Wijkbeheerders Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere: voor
vragen over eigen woning, portieken,
veiligheid in en rondom de woning. 3e
woensdag van de maand, 12.00 - 13.00,
Reel, Tussen de Bogen 16
4e woensdag van de maand, 15.00 - 16.00,
Claverhuis, Elandsgracht 70. Contactpersoon Ron Seeboldt, r.seeboldt@ymere.nl

❱❱ Spreekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key.
Dagelijks tussen 9.00 en 10.00, Vinkenstraat
22, 020 6214333, Femke Felder/Kim Djoa.

❱❱ MEE AZ Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan
kortdurende ondersteuning aan mensen
met een beperking en hun mantelzorger(s).
Voor vragen die te maken hebben met
chronische ziekte, een lichamelijke beperking, een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel. Ook voor moeilijk
lerenden. Op dinsdag, donderdag of vrijdag
kunt u een afspraak maken met Lucy de
Bie via 06 1487 5108 of l.de.Bie@meeaz.nl.
Afspreken kan bij u thuis, in een Huis van
de Buurt of elders. www.meeaz.nl.
❱❱ Meldingen over openbare ruimte
Voor meldingen over losse stoeptegels,
wrakken, huisvuil, grofvuil, bestrating,
belijning, straatmeubilair, fietsenrekken,
ongedierte en groen.
Bel 14020 of vul een digitaal formulier in op
www.amsterdam.nl
❱❱ S
 tadsdeel Centrum, gebiedsteam West,
gebiedsbeheerders
Groen, openbare ruimte, zelfbeheer, geveltuinen, vergunningen etc. (geen meldingen)
Ad Vrijhoef, a.vrijhoef@amsterdam.nl,
06 5139 9583,
(Westelijke Eilanden, Haarlemmerbuurt,
Westelijke Grachtengordel)
Ron Onsia, r.onsia@amsterdam.nl,
06 1299 0705,
(Westerdok/IJdok, Noord en Zuid Jordaan)

Renovatie Noorderspeeltuin
Jordaan-Zuid
Dayenne Venema, 06 22217004
dayenne.venema@politie.nl

Op 26 juni is het tijdens de Buurtgesprekken het definitieve ontwerp voor de vernieuwing van de Noorderspeeltuin gepresenteerd. Op basis van de gesprekken met
bewoners en gebruikers en hun wensen is een plan gemaakt door John Verheusen en
Joep van Amelsfoort. De eerste fase van de renovatie kan beginnen, rekening houdend met een budget van 200.000 euro, en niet 600.000, wat we abusievelijk in ons
vorig nummer meldden. Voor de volledige uitvoering van het plan is een groter budget nodig, waarvoor bij de gemeente moet worden aangeklopt. Gebruikers van de
speeltuin hebben dat al met de stadsdeelcommissie besproken.
De eerste fase houdt in dat er houten ‘avontuurlijke’ speeltoestellen komen, ook in
het afgescheiden gedeelte voor de kleinste kinderen, met vaste vloeren van rubbersnippers eronder. De moestuin verdwijnt. Op die plek komt een speeltoestel voor de
kleintjes. Stenen randen, bijvoorbeeld die rond de afsluitbare zandbak, worden
vervangen door rubber randen. Er komen nieuwe bomen, grote exemplaren, en er
komt een zitje voor de ouders. Er komt meer beplanting. Later wordt het – iets kleinere- voetbalveld aangelegd, met een nieuwe rubber vloer, handbaldoelen en geluiddempende hekken. De overige speeltoestellen worden dan geplaatst, ook rond het
voetbalveld. Daar komt onder meer een klimtoestel met uitkijkpunt. Rondom alle
speeltoestellen en het voetbalveld blijft ruimte open om te spelen en te fietsen.
ging niet opleggen en geen aanmaningen
sturen. Hij dient namelijk binnen 3 maanden
na de ingangsdatum van de huurverhoging
een aangetekende rappelbrief te sturen,
waarna de Huurcommissie door de huurder
verzocht kan worden om een uitspraak. Bij
geliberaliseerde contracten is de regelgeving iets anders. Stichting !WOON kan
samen met u de bezwaarmogelijkheden
bespreken.
❱❱ Achterstallig onderhoud
Onderhoudsklachten kunnen uw woon
genot aardig verstoren. Gelukkig is daar
wat aan te doen. Als uw verhuurder weigert
klachten te verhelpen, dan kunt u
een procedure voor huurverlaging bij de
huurcommissie overwegen. Als de verhuurder de klachten verhelpt, gaat de huur weer
terug naar het oude niveau. Ook bij vrije
sectorhuur zijn er mogelijkheden om klachten verholpen te krijgen, maar dat moet dan
wel via de kantonrechter als de verhuurder
geen gehoor geeft. Bel stichting !WOON
voor een afspraak of kom langs op ons
woonspreekuur.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ DOCK
Wij zoeken een vrijwilliger die aan buurtbewoners conversatielessen Engels wil
geven.
Enthousiasme en creativiteit zijn daarbij
belangrijke eigenschappen.
De lessen zullen op maandagavond en/of
donderdagmiddag in het Claverhuis op de
Elandsgracht worden gegeven.
Wij zoeken iemand die ervaring heeft met
computers en het gebruik van smartphone
en tablet kan uitleggen aan een groep van
max. 10 personen die op dat vlak beginner
zijn. Het betreft twee tot drie uur per week.

❱❱ Eindafrekening servicekosten
Elke verhuurder is wettelijk verplicht om
jaarlijks een eindafrekening te verstrekken
ten aanzien van de bijkomende kosten, ook
wel servicekosten genoemd. Het bedrag
dat maandelijks betaald wordt door de
huurder geldt namelijk als voorschotbedrag. Zo dient de verhuurder aan de hand
van facturen aan te tonen wat de werkelijke kosten waren. Vooral bij gemeubileerde verhuur worden te hoge bedragen
in rekening gebracht. De verhuurder heeft
na afloop van het kalenderjaar zes
maanden de tijd om een eindafrekening te
verstrekken. Doet de verhuurder dat niet, of
stemt de huurder niet in met de eindafrekening, dan kan een procedure overwogen
worden. Dat kan tot 30 maanden na afloop
van het kalenderjaar. Voor meer informatie
over servicekosten kunt u terecht bij stichting !WOON.
❱❱ B
 etaal aanmaning huurverhoging
niet zomaar
Wat veel mensen niet weten is dat de
huurverhoging pas doorgaat als de huurder
zelf akkoord gaat of als de Huurcommissie
de verhuurder gelijk geeft. Zolang dat niet
het geval is, mag een verhuurder de verho-

Wij zoeken een coördinator voor de computeractiviteiten in het Claverhuis. Je werft en
begeleidt de vrijwillige docenten, zorgt voor
de publiciteit en bent de schakel tussen de
sociaal werker van DOCK en de docenten
en deelnemers. Je verzorgt het lesmateriaal, doet de administratie en draait incidenteel mee met de activiteit.
Je bent hiervoor 4 tot acht uur per week
flexibel inzetbaar.
Contactpersoon voor aanmeldingen is
Sevim Saruhan, 06 34881830 of
ssaruhan@dock.nl

❱❱ Vrijwilligers Centrale Amsterdam
GEZOCHT GEZINSMAATJE: Elk jong kind
heeft behoefte aan spelen om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Als gezinsmaatje ga je
samen met de ouder met een jong kind
(tussen de 1 en 6 jaar) spel en speelgoed
inzetten om de ontwikkeling van het kind te
stimuleren. Voordat je gaat starten krijg je
een training aangeboden. Je bezoekt het
gezin vervolgens gemiddeld eens per week
(circa 1 tot 2 uur), gedurende maximaal 1
jaar. De afspraken worden in overleg gepland. Meer informatie? Neem contact op
met VCA; 020 5301220 (ma t/m vr 9-17) of
amsterdam@vca.nu

ZOEKERTJES
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen.
De tekst moet uiterlijk 31 augustus bij de
redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis en
mogen maximaal 200 tekens bevatten.
Tekst kan per mail gestuurd worden naar
krant@jordaangoudenreael.nl

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in de
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Workshops, sessies en jaartrainingen door
een ervaren, gecertificeerde begeleider.
Informatie: Aafke Heuvink, 06-21870535,
www.living-heart.nl

❱❱ Vriendelijk koor met open mind zoekt
nog sopranen en tenoren. Swingend
poprepertoire (Beatles, L. Cohen, B. de
Groot). Wij repeteren in de buurt op
maandagavond. Interesse?
koornextdoor@gmail.com

❱❱ HULP BIJ BURN-OUT EN STRESS in de
Jordaan. Worstel je met burn-outklachten?
Ria Bijvoet, gecertificeerd therapeute/
coach, is gespecialiseerd in hersteltrajecten bij burn-out en begeleidt je graag!
www.hulpbijburnoutenstress.nl

❱❱ GEBORDUURDE WESTERTOREN: wie
kan mij, tegen betaling vanzelfsprekend,
helpen aan een handgeborduurde afbeelding van de Westertoren? Het is voor mijn
dochter die pal onder de Westertoren is
opgegroeid en nu geëmigreerd is. Info:
anban49@hotmail.com / 0642330526.

❱❱ Gevraagd: Huishoudelijke hulp en
klusjeswerk een keer per week in Noord
Jordaan. Leslie bellen 020 428-4669 of
email l.j.kavanaugh@tele2.nl

❱❱ SPAANS. Nieuwe cursussen starten
weer na de zomer in Claverhuis. Verschillende niveaus.
Beginners t/m gevorderden en conversatie. Voor aanmelden/info bel 06 55768294
of kijk op www.spaansspaans.nl

❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u graag indien u zorg
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen
naar 06 22761110, www.maatwerkzorg.nl

❱❱ WANDEL DOOR DE BUURT VAN ANNE
FRANK. Ervaren gids leidt u door de buurt
waar Anne en haar familie woonde en u
bezoekt plekken die een rol speelden in
hun leven. Tevens verhalen over de Tweede
Wereldoorlog. Check de websites:
www.debuurtvanannefrank.nl
www.theneighbourhoodofannefrank.com

❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS.
Al meer dan 20 jaar.
Wo. 19.00 - 20.15 en 20.30 - 21.45, start 12
sep. Vrij. ocht. 09.15 - 10.30 u, start 14 sep.
10 lessen € 80,00. Bij korting € 40,00. www.
lydwinayoga.nl, tel. 020-4210878.

❱❱ Opslagruimte tekort? Vanaf 3 m2 opslagruimte aan de Leliegracht 39. Per maand
opzegbaar en 24/7 toegankelijk.
Tel. 06 53650893 Opslaanaandegracht.nl

Jordaan-Midden
Michel van der Geest, 06 22229314.
michel.van.der.geest@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater, 06 22914992
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, 06 22384969
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander, 06 51308685
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade, 06 51413882
jose.andrade@politie.nl
en Stephan Fischer, 06 83174572
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
Anja Schrijver, 06 53347907
anja.schrijver@politie.nl
Westerdokseiland
Petra Goldstein, 06 51809180
petra.goldstein@politie.nl
De 9 Straatjes
Peter Pisano, doorgeschakeld via
0900 8844
Peter.pisano@politie.nl
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