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Elandsstraat autovrij: buren boos, ouders tevreden

Autovrij: niet iedereen blij
In de Elandsstraat tussen Hazen- en Konijnenstraat is de 14e Montessorischool gevestigd in
twee gebouwen aan weerszijden van de straat. Een groep ouders voerde de afgelopen jaren
actie voor afsluiting van dat stuk van de straat, omwille van de veiligheid van de leerlingen.
Met succes: in juli besloot het stadsdeel dat dit deel van de straat wordt ingericht als voetgangersgebied. Ondertussen zijn de buren van de school heel boos over dit besluit.
Door Dıenıe Meıȷs
De buren (zie: p.3) van de school wisten niet
dat er plannen voor afsluiting waren, zo ver
telden zij aan de krant. Hoogstens hadden zij
de voor GroenLinks flyerende buurtbewoner
ontmoet. Die beloofde tijdens de laatste ver
kiezingscampagne in ruil voor hun stem de
straat autovrij te maken. Pas op een inloop
avond op 28 maart, waarvoor zij niet eens al
lemaal waren uitgenodigd, kwamen ze erach
ter dat er sprake was van afsluiting. De school
zou het binnenterrein (het speelterrein) herin
richten, maar dat daarbij ook hun straat hoor
de, was hen nooit verteld.
De bewoners mochten zich dus uitspreken
over het kantenklare ontwerp van een voet
gangersgebied. Het is niet voor de eerste keer,
aldus de buren, dat over voornemens en be
slissingen van de gemeente slecht gecommu
niceerd wordt, en ook niet voor het eerst dat
het belang van de omwonenden niet serieus
genomen wordt. Doordat de bouw en verbou
wingsplannen van de schoolgebouwen in de
afgelopen jaren in zoveel kleine stappen zijn

uitgevoerd, kon het belang van de buren tel
kens worden gebagatelliseerd, is hun erva
ring. Op de inloopavond ontmoetten zij vooral
buren die net als zij tegen een autovrij stuk
straat zijn. Het aanwezige hoofd van de school
was uiteraard voorstander. Het Dagelijks Be
stuur (DB) van het stadsdeel beroept zich wel
iswaar op een ‘buurtconsultatie’ van ‘buurtbe
woners/ouders’ over afsluiting, maar de direct
betrokkenen, de buren, zijn nooit geïnfor
meerd of gehoord.
Veiligheid
In 2010 is al een aanvraag tot afsluiting bij de
gemeente gedaan, en het antwoord was dat
afsluiting niet nodig was, en ook in strijd met
het bestemmingsplan. Afsluiting zou volgens
de ouders wel nodig zijn voor de veiligheid
van de leerlingen en van spelende kinderen.
De buren hebben de straat echter nooit als
verkeersonveilig ervaren, er is ook nog nooit
een ongeluk gebeurd. Het is op bepaalde mo
menten wel druk; als de school begint en uit
gaat. Dan is het er vol met ouders met fietsen
en bakfietsen. Die drukte heeft minder met de

verkeerssituatie te maken, dan met het grote
aantal leerlingen. Op die momenten houden
klappaaltjes het autoverkeer tegen. De bezwa
ren gelden niet het autoluw maken van de
stad, noch het verlies van zes parkeerplaatsen.
De straat was immers al grotendeels autoluw,
en de Hazenstraat, die veel drukker is en veel
onveiliger voor kinderen, wordt ook niet afge
sloten. In de Elandsstraat kunnen fietsers en
brommers er na afsluiting nog altijd door.
Ideale hangplek
De ruimte tussen de schoolgebouwen is een
bekende hangplek voor jongeren van de om
ringende scholen en instituten. Ook hangen er
zwervers en junks rond, er wordt gedeald en
gebruikt. Wanneer de straat helemaal autovrij

is, ontstaat er voor de school een pleintje,
afgesloten met bloembakken en ingericht met
fietsparkeerplekken. Er is na schooltijden, in
weekends en vakanties geen sociale controle;
men waant zich dan helemaal onbespied.
De buren vrezen voor vervuiling, voor verer
gering van de huidige overlast en nog meer
gevoelens van onveiligheid. Het probleem
van de overlast zou bij de gemeente bekend
moeten zijn. Immers, in een vorige collegepe
riode zijn zowel de toenmalige burgemeester,
Eberhard van der Laan, en de portefeuille
houders Boudewijn Oranje en Els Iping de
situatie komen bekijken. Buurtregisseurs
kennen die ook.
Lees verder op pagina 3

Kom erbij!

Week tegen eenzaamheid
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Accordeonist Eddy Hoorenman schreef voor de slotavond
van het Jordaanfestival een ode aan oud-burgemeester
Eberhard van der Laan, op de wijs van het lied
Burgemeester Beekmanlaan van Wim Sonneveld.

In het hele land is van dinsdag 1 tot en met dinsdag 8 oktober extra aandacht voor eenzaamheid. Het is de jaarlijkse
Nationale Week tegen Eenzaamheid. De bedoeling daarvan is om het taboe op eenzaamheid te doorbreken. De actieweek wordt door het Ministerie van VWS ondersteund. Op veel plaatsen zijn speciale activiteiten. In Amsterdam
Centrum organiseren Dock, Centram en TeamED activiteiten in onder meer de Huizen van de Buurt om anderen te
ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.
Kom erbij, neem iemand mee, en maak kennis met het aanbod van bestaande en speciaal voor deze week georganiseerde activiteiten. Maar vooral: maak kennis met uw buurtgenoten en maak zo uw wereld groter!

onderaan pagına 5 vındt u het programma
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Van de hoofdredactie

FOTO MAXINE VAN VEELEN

We staan in de Eerste Leliedwarsstraat aan de
voet van de Oude Wester, op een schitterende,
zonovergoten septemberzondag. Op een stalen
GEBdeur die bijna geheel aan het zicht wordt ont
trokken door verweerde aanplakbiljetten en stic
kers hangt prominent een ongeschonden, recent
aangebracht plakkaat met daarop een kinderlijk
getekende kat die een tekstbord omhoog houdt:
'All rules are made up', ofwel 'Alle regels zijn ver
zonnen'. Klopt. Alle regels die we hanteren om de
samenleving een beetje in het gareel te houden
zijn verzonnen; het hadden ook zomaar andere
regels kunnen zijn.

De tekst is toepasselijk, want we staan hier bij de
opening van een expositie in het Theo Thijssen
museum over Jongensdagen, het enige boek dat
Thijssen schreef voor kinderen en dat in 1909
verscheen. Kinderboekenschrijver en oudonder
wijzer Jacques Vriens opent de tentoonstelling en
in zijn toespraak stipt hij de betrokkenheid aan
van Thijssen bij zijn leerlingen en diens afkeer van
generalisaties in het onderwijs. Vrienden vroegen
aan een lerares hoe het met hun dochter Marieke
ging, vertelde Vriens. Ze kregen als antwoord: 'Dat
zal ik u zeggen', waarna een laptop werd openge
klapt. Op basis van vastgestelde regels stonden
daar alle opmerkingen over Marieke genoteerd.
Natuurlijk, overzicht en zekere standaarden zijn
handig, maar laten we ons daar niet al te strikt aan
houden. Dat wist Theo Thijssen al, meer dan hon
derd jaar geleden: blijf kijken naar het kind als
uniek individu. Het is een belangrijk advies voor
onze omgang met kinderen en voor de manier
waarop we met elkaar omgaan. Want alle regels
zijn tenslotte verzonnen.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

G E ZO C H T:
GEDREVEN BESTUURSLEDEN VOOR
HUURDERSVERENIGING IN CENTRUM:
WERK MEE AAN DE ONGEDEELDE STAD!
KORTE TAAKOMSCHRIJVING

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
Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

Interesse in Bijbelse verhalen?
Kom dan naar het

Bijbelleesuur

‘Samen lezen we een geschiedenis uit de Bijbel. In een
gesprek proberen we te ontdekken wat daarmee bedoeld
wordt en wat dit kan betekenen voor nu.’

1x per 2 weken op woensdagmorgen

10:30 - 11:30 uur
Bij Simon de Looier

belangenbehartiger voor de huurders van
Amsterdam-Centrum. Onze vereniging komt
op voor de belangen van alle huurders. Wij
zijn actief richting de huurders, de gemeente
Amsterdam, de woningcorporaties en de
landelijke politiek. De Huurdersvereniging
Centrum heeft bijna 800 leden en neemt deel
aan het Huurders Netwerk Amsterdam.
UITGEBREIDE TAAKOMSCHRIJVING

wonen is een eerste levensbehoefte en staat
in Amsterdam hoog op de politieke agenda.
Toch moet nu meer dan ooit strijd geleverd
worden voor een eerlijker woonbeleid. Met
voorlichting, campagnes, actievoeren en
lobbywerk zetten wij ons in voor betaalbare
huren en betere woonrechten voor alle
inkomens. Wij trekken samen op bij: hulp
aan huurders, die te maken krijgen met
sloop, verkoop van hun woning of oneerlijke
behandeling door hun huisbaas. Overleg met
andere huurdersorganisaties, politici, juristen
en huurrecht-advocaten. Acties, publiciteit,
een eigen huurkrant, campagnes en debatten.
WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN
ZIJN NODIG?

Wij zoeken iemand, die de belangen van de
“gewone” Amsterdammer wil behartigen,
goed samenwerkt en effectief communiceert,
met huurders, verhuurders en bestuurders uit
de voeten kan en minimaal 8 uur per maand
beschikbaar is, in te delen naar wens.
WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE
AANGEBODEN?

Diverse cursussen zijn mogelijk.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

Wij bieden: toegang tot scholing en
informatiemateriaal en de mogelijkheid aan
de slag te gaan bij een actieve, geëngageerde
en gezellige vereniging. Diverse taken zijn
beschikbaar.
WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT
VRIJWILLIGERSWERK?

Als vrijwilliger actief zijn voor
Huurdersvereniging Centrum is uitdagend en
(net als de woningmarkt zelf) dynamisch en
afwisselend.
WERKTIJDEN

Minimaal 8 uur per maand beschikbaar,
in te delen naar wens.
HOE KOM IK IN AANMERKING?

Gratis, iedereen Welkom!

Wij nodigen je graag uit voor een gesprek.

Voor meer inlichtingen bel 06-83571391

Nadere informatie: tel. 020 4209962
www.huurdersverenigingcentrum.nl

www.bijsimondelooier.nl

Opgeven:
info@huurdersverenigingcentrum.nl.
Opgeven als lid kan natuurlijk ook altijd
(€ 10 per jaar, stadspashouders € 7,50) via
bovengenoemd mailadres of via de website.

Nog buurtsubsidie nodig?
Hebt u ideeën of plannen voor een buurt
activiteit? Iets om de sociale cohesie of
leefbaarheid in uw buurt (nog) verder te
verbeteren? Vraag dan buurtsubsidie aan
bij het bestuur van Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael. Er is nog geld in kas voor
buurtactiviteiten.

Kijk op de website van het wijkcentrum,
www.jordaangoudenreael.nl voor infor
matie over wát er gesubsidieerd kan wor
den en hoe u de subsidie aanvraagt.
Bestuur wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael

Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en
veilige plek voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden, vrienden en
hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn welkom. U kunt er met lotgenoten
praten over de dingen die u meemaakt en er
is veel informatie beschikbaar.
U hoeft zich niet tevoren aan te melden en
de toegang is gratis .
Woensdag 2 oktober
DEMENTIE EN EUTHANASIE
Dementie en euthanasie is een lastig onder
werp. Wie niet meer wilsbekwaam is kan
een eerder opgesteld euthanasieverzoek
vaak niet meer bevestigen. Er spelen veel
dilemma’s, zowel voor patiënt, als voor

naasten en arts. Samen met een deskundige
gaan we hierover in gesprek.
Woensdag 6 november
DE KRACHT VAN HERINNERINGEN
Het ophalen van herinneringen is vaak een
uitstekend middel om op een plezierige ma
nier contact te hebben met mensen met
dementie. Annemarie Bolder komt haar
kennis en ervaringen met ons delen.
Locatie: Huis de Pinto,
Sint Anthoniesbreestraat 69
Inloop vanaf 19.00, start 19.30 uur,
eind 21.30

Nieuw lid stadsdeelcommissie
Jan Groot is het nieuwe lid van de Stadsdeelcommissie, omdat zijn voorganger Debby
van Veen onlangs is verhuisd.
Jan Groot woont op het Reaeleneiland en is sinds
zijn studietijd Amsterdammer. Hij studeerde econo
mie en koos in die tijd ook voor het sociaalliberalis
me van D66. Hij is zelfstandig financieel adviseur.
Tot nog toe voelde hij zich zeer betrokken bij de her
inrichtingsplannen in de Haarlemmerbuurt. De ver
schraling van het winkelaanbod in ons stadsdeel en
de problemen met het woningaanbod gaan hem zeer
ter harte. Hij wordt bij het werk voor de stadsdeel
commissie bijgestaan door een ‘steunfractie’ van
D66, die helpt bij het voorbereiden van vergaderin
gen waarvoor in korte tijd nogal wat dossiers moeten
worden doorgewerkt. DM
j.groot@amsterdam.nl

Beste bewoners...
De luchtkwaliteit in Amsterdam is al jaren
niet in goede handen bij de politiek. Bewo
ners en belangenorganisaties wachten niet
langer. Daarom hebben zij de website www.
schonelucht.amsterdam gelanceerd. Zij
roepen bewoners en organisaties op mee te
doen met een rechtszaak tegen de over
heid. Inzet schone lucht in ALLE straten van
Amsterdam.
Voor de aangesloten organisaties is de
druppel het niet aannemen van een motie.
Daarin werd gevraagd om per direct loca
tiespecifieke maatregelen te nemen in
drukke straten. Binnen een half jaar moe
ten die straten ook onder de Europese
grenswaarde komen van 40 μg/m³ voor
Stikstofdioxide (NO2). De motie volgt een
uitspraak van de rechter uit 2017. Toch
stemden slechts 5 raadsleden voor de mo
tie. De rest niet. Alsof er een keuze is.
Het College wil wachten op het resultaat
van zijn plannen en zegt prioriteit te geven
aan woonstraten. Maar de oude en nieuwe
plannen werken niet op de luchtkwaliteit
in de drukke straten, die trouwens woon
straten zijn!
Al in 2015 had in Amsterdam OVERAL de
luchtkwaliteit onder de Europese grens
waarde moeten zijn. Drukke straten zitten
er nog steeds boven. Al jaren komt de poli
tiek in Amsterdam zijn zorgplicht niet na
voor goede luchtkwaliteit voor iedereen.
Daarom starten bewoners en belangenor
ganisaties een rechtszaak.
De organisatoren vragen iedereen mee te

doen. Geef alstublieft bekendheid aan deze
actie, deel de nieuwe website, ook via soci
ale media, draag financieel bij en / of wordt
medeeiser. Doe mee! Kies voor Schone
Lucht Amsterdam NU!
Kijk op: www.schonelucht.amsterdam
Met vriendelijke groet, Het bestuur van
Wijkcentrum d'Oude Stadt.
PS: Eerder vroegen wij u ook om een bijdrage. Daarop hebben al bewoners positief
gereageerd. Wij danken hen uiteraard voor
hun bijdragen. Die bijdragen gebruiken wij
voor deze rechtszaak van de gezamenlijke
organisatoren.

Aanbod van de Groenploeg
vrijwilligers Jordaan &
Gouden Reael
De vrijwilligers van de Groenploeg
bieden hulp aan bewoners met een
tuin. Wanneer de zorg voor het groen
u boven het hoofd groeit, kunt u zich
aanmelden voor hulp. U kunt hier
voor terecht bij Het Claverhuis,
0206248353 of via de mail bij de
opbouwwerker groen van DOCK,
Veronika Esser vesser@dock.nl.
Gewoon doen!
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98 mails
Het DB oogstte met het besluit
veel waardering van ‘buurtbe
woners/ouders’. Dat bleek na de
beslissing tot volledige afsluiting
toen het DB 98 adhesiebetuigin
gen ontving, oftewel: blijken van
instemming. De buren wilden hier
meer van weten. Met een beroep
op de Wet Openbaarheid Bestuur
vroegen de zij die adhesiebetui
gingen op. De namen van de
afzenders zijn daarin doorge
streept. Van alle mails, gericht aan
de heer Mos van het DB, zijn er
60 identiek.
Ze bevatten allemaal onder meer
de zin: ‘Ik stuur u deze mail om u
mee te geven dat het definitief
ontwerp, inclusief de aanpassin
gen op basis van onder meer de
buurtconsultatie, kan rekenen op
mijn enthousiaste steun.’ De ove
rige 38 mails bevatten een aanvul
ling op die voorbeeldmail, of zijn
zelfstandig geformuleerd. Daaron
der een paar die wijzen op de on
veilige route naar school, de onvei
ligheid in de omringende straten,
en het feit dat de kinderen straks
veilig op straat kunnen spelen.
In deze 38 mails wordt twaalf keer
het argument gebruikt, dat het
tijdens brengen en halen van de
kinderen veiliger wordt. Dat wijst
er mogelijk op, dat er méér buurt
bewoners/ouders zijn, die het niet
begrepen hebben: de straat was op
die momenten altijd al afgesloten
voor autoverkeer.
De herinrichting van het straatge
deelte tussen de schoolgebouwen,
die eind augustus een feit zou zijn,
is vertraagd doordat de stenen
voor de nieuwe bestrating niet op
tijd zijn besteld. De overige straat
gedeelten komen later aan de
beurt. De omwonenden kregen
inderdaad een aanvraagformulier
voor een sleutel van de paaltjes.
Het Verkeersbesluit, waarin de
straat tot voetgangersgebied,
toegankelijk voor fietsers wordt
verklaard, verscheen pas op 21
augustus. Tegen dit besluit hebben
veel buren bezwaar gemaakt.
Tevens is bij de rechter een ver
zoek om een zogenaamde voorlo
pige voorziening gedaan, waar
door de werkzaamheden tijdens
de bezwaarprocedure kunnen
worden stilgelegd.

*Onder wie Sabine Ebeling Koning,
Francine Jageneau, Michiel Kruk,
Rachel Querido, Jacqueline Rebel
en Roland Voortman.

Organisatie Prinsengrachtconcert kan beter
FOTO'S IRMA SELLES

Tijdens de vergadering van de
Stadsdeelcommissie op 18 juni
waar de buren zich zelf voor had
den aangemeld zijn alle bezwaren
naar voren gebracht door Rachel
Querido en Francine Jageneau.
En ze kregen steun; het advies van
de commissie aan het DB luidde
dat de paaltjes alleen omhoog
gaan wanneer de school en de
Buitenschoolse Opvang open zijn,
zodat de kinderen in die tijd veilig
kunnen oversteken van het ene
schoolgebouw naar het andere.
Bloembakken moeten hier niet
komen. In de weekends, vakanties
en ’s avonds zijn de paaltjes er
niet. Om tenminste één trottoir
begaanbaar te houden moet een
prullenbak verplaatst worden.
Het DB nam echter alleen het ad
vies voor het verplaatsen van de
prullenbak over. Er werd wel het
ruimhartig verstrekken van sleu
tels van de klappaaltjes aan de
buren toegezegd, evenals de inzet
van straatcoaches, en een evalu
atie na een jaar.

Het jaarlijkse Prinsengrachtconcert bracht onvermijdelijk de nodige overlast voor de buurt met
zich mee. De meeste winkeliers hebben daarvoor
alle begrip, voor veel bewoners ligt dat anders.
Door Karel de Greef
Het Prinsengrachtconcert dat achtendertig jaar
geleden begon als een openluchtconcert op een
paar dekschuiten voor Hotel Pulitzer, is uitge
groeid tot een grootschalig evenement. De organi
satie is in handen van de Stichting Prinsengracht
concert. Klaas Pauw, voorzitter van de Stichting,
kijkt samen met medebestuurslid Alex van Gastel,
tevens general manager van het Pulitzer, terug op
een geslaagde editie. “Ondanks de slechte weers
verwachtingen is het gelukkig droog gebleven. Ook
hebben we veel positieve reacties gekregen over
de kwaliteit van het concert.”
De organisatie hecht belang aan een goede relatie
met de buurt. Twee weken voor het concert wer
den de winkeliers persoonlijk geïnformeerd over
de te verwachten overlast. Omdat de Prinsen
gracht ter hoogte van het Pulitzer aan beide kan
ten een week voor autoverkeer werd afgesloten,
was het soms lastig om winkels te bevoorraden.
Toch zijn er maar weinig winkeliers die zich over
het concert beklagen. Vanwege de drukte hebben
de meesten een uitstekende omzet gedraaid, som
migen zelfs beduidend meer dan normaal. Twee
winkeliers kregen een schadevergoeding van de
organisatie, omdat hun winkel enige tijd onbereik
baar was.
De omwonenden werden per brief geïnformeerd
over de te verwachten overlast. Zij moesten hun
fiets, auto en/of bootje een week lang elders parke
ren. Deden ze dat niet, dan werden hun voertuigen
verwijderd. Sloten werden dan niet vergoed.
Ontevreden buurtbewoners
Buurtbewoners zijn aanmerkelijk minder positief
over het concert. Zo wordt er veel geklaagd over de
beveiliging die de laatste jaren zichtbaar is toege
nomen. Op de avond van het concert wordt de
gracht afgesloten, ook voor bewoners en hun gas
ten. Alleen personen die kunnen bewijzen dat ze
bewoner zijn of door een bewoner zijn uitgeno
digd, worden door de beveiliging doorgelaten. En
dat bewijs kan niet altijd eenvoudig worden gele

verd. Klaas Pauw begrijpt dat dit tot irritatie leidt.
“Ik hoorde zelf over een toeschouwer die na toilet
bezoek door de beveiliging werd tegengehouden en
niet meer terug naar zijn boot kon. Dat is natuur
lijk heel vervelend, maar helaas valt niet te voor
komen dat zaken soms mislopen.”
Iedereen die het concert vanaf een bootje wilde
bijwonen, moest dit jaar voor het eerst een (gratis)
vignet aanvragen. Dit nieuwe botenbeleid was vol
gens Alex van Gastel een succes. “Omdat er veel
meer aanvragen waren dan plekken, moesten we
selecteren. We hebben zoveel mogelijk gekozen
voor kleine boten zonder opbouw. Uiteindelijk heb
ben we 220 vignetten afgegeven en hadden we vijf
tig boten meer dan vorig jaar.” Hij weet niet aan
hoeveel buurtbewoners een vignet is afgegeven.
“Zij kregen geen voorkeursbehandeling.”
Televisie
Buurtbewoners zonder bootje of vignet zijn veelal
op de televisie aangewezen als ze het concert wil
len zien, want slechts een beperkt aantal wonin
gen heeft vrij zicht op het podium. Hetzelfde geldt
voor de toeschouwers aan de kade. Hoewel zij wel
kunnen genieten van de bijzondere ambiance, kan
het merendeel het podium niet of nauwelijks zien.
De beste plaatsen zijn de stoelen op de tribunes
naast het podium, maar daar zitten de gasten van
de organisatie en de sponsors, waaronder veel be
kende Nederlanders.

“Het Prinsengrachtconcert is een feestje voor de
elite geworden”, verzucht een bewoner van de
Prinsengracht die vlakbij het podium woont. Ook
hij zat tijdens het concert voor de televisie, omdat
hij vanuit zijn woning niets kan zien. “In het verle
den kregen we als omwonenden altijd uitnodigin
gen voor borrels met hapjes in het Pulitzer of
kaartjes voor speciale concerten. Ook kon er voor
bootjes van buurtbewoners altijd wel een plekje
worden geregeld. Tegenwoordig hebben wij eigen
lijk alleen nog maar overlast van het concert. Het
is allemaal wel erg veel gedoe voor een televisie
programma van amper een uur.“
Hij is niet de enige die er zo over denkt. “Tegen
woordig lijkt het wel een privéfeestje voor de spon
sors en hun gasten dat op de televisie wordt uitge
zonden”, aldus een bewoner van de Reestraat. “Ze
houden hun feestje bij ons in de buurt vanwege
het mooie plaatje.” Omdat zijn woning aan het Pu
litzer grenst, waren hij en zijn buren uitgenodigd
voor het feestje na afloop van het concert. De be
woners van de Prinsengracht waren niet welkom,
terwijl zij toch de meeste overlast ondervinden.
“We kunnen onmogelijk alle omwonenden voor de
afterparty uitnodigen, zegt Alex van Gastel. “Niet
alleen vanwege de kosten, maar ook omdat daar
voor onvoldoende plaats is. Het feestje is voor on
ze sponsors en hun gasten. Wij willen dat het con
cert te allen tijde gratis toegankelijk blijft. Zonder
sponsoren is dat onmogelijk.”

Fiets kwijt?
Vanwege de opbouw van het podium moesten veel buurtbewoners
hun fiets vanaf maandag 12 augustus elders stallen. Velen verplaatsten hun fiets naar de rekken tegenover Hotel Mercier in de Rozenstraat. Daar werd pas op 12 augustus ook een bord geplaatst. Met
onmiddellijke ingang mochten ook hier geen fietsen worden gestald.
De volgende dag kon een buurtbewoonster ternauwernood voorkomen dat haar fiets door de gemeente werd meegenomen. Na telefonisch overleg tussen AVROTROS en de gemeente werd besloten dat de
fietsen mochten blijven staan.
Desondanks werd op zaterdagmiddag het rek alsnog weggehaald
inclusief alle fietsen, omdat daar ’s avonds tijdens het concert een
EHBO-auto moest staan. De fietsen kunnen na betaling van € 22,50
worden opgehaald bij het Fietsdepot in het Westelijk Havengebied.
Voor € 35 worden ze thuisbezorgd.
Alex van Gastel vindt dat buurtbewoners niet de dupe mogen worden
van dit misverstand. Daarom zal de organisatie hun schade vergoeden. “De kosten verhalen we wel op de gemeente.”

Bewoners kunnen kiezen

Nieuwe inrichting Marnixstraat
Het duurt nog een paar jaar, maar dan wordt de
Marnixstraat van Bloemgracht tot Brouwersgracht opnieuw ingericht. Eerst moeten Bullebaksluis en Bullebakbrug gerenoveerd zijn. Pas na
2023 wordt de straat ingericht als deel van de
Binnenring Fiets en als OV- corridor.
De afgelopen maanden zijn buurtbewoners met de
Gemeente aan de slag gegaan om ontwerpen voor
de straat te maken. Van de 13 ontwerpen zijn er
uiteindelijk vier overgebleven, die aan de eisen van
alle betrokken partijen zouden voldoen. Die zijn
vertegenwoordigd in de Centrale Verkeerscommis
sie die bestaat uit o.a. de vervoerders, de verkeers
ontwerpers, de politie, nood- en hulpdiensten.
De ontwerpen moesten ruimte bieden aan voetgan
gers, fietsers, openbaar vervoer, aan parkeerplaat

sen, waaronder invalidenparkeerplaatsen en laaden losplaatsen. Voor de verkeersveiligheid moeten
er zogenaamde schampstroken komen, die verhin
deren dat fietsers op de trambaan kunnen komen.
En er moet ruimte zijn voor vergroening.
De ontwerpen hebben een paar gemeenschappe
lijke kenmerken. In alle vier gaan aan één kant van
de straat de parkeerplaatsen verloren. Die zouden
volgens het Buurtplan Jordaan Noord gecompen
seerd moeten worden in de nu nog maar net aan
bestede Singelgrachtgarage. Uitvoering van welk
plan dan ook is afhankelijk van compensatie van
die plaatsen.
Een snelheidsbeperking is alleen mogelijk op een
fietsstrook, waar de auto te gast is. Voor fietsstro
ken aan beide zijden is het stuk tussen Bloem
gracht en Marnixplein te smal. Een snelheidsbe

perking voor de hele straat invoeren is aan zoveel
inrichtingsvoorwaarden gebonden, dat die nage
noeg onmogelijk lijkt. Alleen fietsers mogen op de
plek van de knip nog gebruikmaken van de rijbaan.
Onderzocht worden nog een ‘knip’ op het Marnix
plein, en de gevolgen van éénrichtingsverkeer.
De huidige ontwerpen worden gedetailleerd uitge
werkt, en de inspraak start nadat er zekerheid is
over de compensatie van de parkeerplaatsen in de
Singelgrachtgarage. Die inspraak gaat via een digi
tale enquête, naar verwachting begin volgend jaar.
Op basis van de voorkeuren wordt dan het defini
tieve ontwerp gemaakt. Wanneer de uitvoering
precies start is afhankelijk van de renovatie van de
Bullebakken en een eventuele versterking van de
kades van de Marnixkade, die dan nog voorrang
krijgt. DM
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TRUDY FRANC
DUIKT IN HET VERLEDEN

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

FOTO'S BEELDBANK STADSARCHIEF

Verkeerssituatie Haarl
en Haarlemmerstraat a

Het duurt nog enkele jaren voordat de nieuwe ﬁetsroute via de Haarlemmerhouttuinen klaar is. Daarom is het nodig op korte termijn de huidige
verkeerssituatie in de Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk te
verbeteren.
Hoepelwedstrijd 16-7-1958

door Roel van den Ende
Op een druk door bewoners, onderne
mers en bezoekers van straat en dijk
bezochte bijeenkomst in de Post
hoornkerk op 8 juli jl. presenteerde de
Gemeente in samenwerking met on
derzoeksbureau Standby de resulta
ten van de gehouden enquête en het
‘Streetlab’. Deze resultaten hebben
geleid tot vooral verkeerstechnische
voorstellen die op haalbaarheid zijn

onderzocht door de gemeentelijke
Centrale Verkeerscommissie (CVC).
Het zal niemand verbazen dat vooral
de snelheid van fietsen, snor en elek
trische fietsen tot ergernis leidt en
als bedreigend wordt ervaren.
Dat geldt ook voor scooters die maar
scheuren zonder rekening te houden
met de kwetsbare omgeving.
Lees verder op pagina hiernaast

IJzerhandel Rippens
Het Jordaanfestival 1950 - 1960

Aankomst burgemeester van Montmartre

Al vijftig jaar een begrip
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Aal Bambergen heeft een
vis gevangen. 1950 - 1960

Fanfare op de Brouwersgracht

Door Trudy Franc

Het Jordaanfestival zoals het ooit was.

Van je hela hola hoe-ladijee….
Het Jordaanfestival was ook dit jaar weer drukbezocht.
Jaarlijks komen vooral oud-Jordanezen naar het
meezingfeest op de Appeltjesmarkt; drie dagen vol
muziek en van zien en gezien worden, met een
daverend slotakkoord in het DeLaMar Theater.
Ooit ging het er heel anders aan toe.
Jordanezen zijn feestvierders. In de 19de eeuw werd
in september Hartjesdag uitbundig gevierd en was er
jaarlijks kermis. Later was de buurt ook regelmatig het
toneel van feesten en partijen en dansen bij het draai
orgel. Ook op sportief gebied was er genoeg te doen.
De Elandsgracht was zaterdagsmiddags het strijd
toneel van sterke mannen. Na demonstraties telefoon
boek scheuren waren er wedstrijden aambeeld gooien.
Kampioenen werden ‘wereldberoemd’ in de Jordaan.
Vaste prik: een pikketanussie na afloop. Maar dat was
niet genoeg voor de echte Jordanees; die hield wel van
een feessie.
Na de oorlog kwam er een jaarlijks festival. De Noord
Jordaan zou in augustus of september een week lang
in het teken staan van sport, spel en vermaak voor
jong en oud. In 1949 was de eerste editie.

Van vloer tot plafond, er is geen plekje waar geen koopwaar ligt of hangt:
schroeven, haakjes, naamplaatjes, diepvriesdozen, ovenschalen, tangen,
koper- en zilverpoets, lijm, touw, potten, lampen, batterijen, deurmatten,
doucheslangen, cv-materialen, muizengif, stekkerdozen, droogrekken en
pannensponsjes; een soort Winkel van Sinkel. Zelf noemen Henk en Ans
Rippens zich vooral ijzerhandel en sleutel- en slotenmaker, of “mini bouwmarkt”. Henk is ook loodgieter en heeft een klus. Ans staat in de zaak.

Dat oerJordaanfestival leek niet op het zangfestijn
van nu. Uiteraard was er muziek, maar er was zoveel
meer. Er waren verkleedpartijen, optochten, er was
avondmarkt en soms zelfs een revue. Op de Palm
gracht (soms Lindengracht) was er kermis.
Voor kinderen waren er rolschaats, straatteken, en
hoepelwedstrijden. In de Brouwersgracht was jaarlijks
een vrolijke viswedstrijd voor vrouwen. Deelneem
sters moesten hengelen naar houten vissen.
Cafés hadden feestverlichting aan, er werd overal
gezongen en gedanst. Dat werd zelfs bekend tot over
de grenzen.
De Jordaan was destijds gelieerd aan andere volks
wijken in verschillende Europese hoofdsteden. In 1956
kwam de burgemeester van Montmartre speciaal voor
het festival over uit Parijs. Hij was dat jaar eregast en
mocht het festival openen. Het was elk jaar weer een
enorm vrolijke bedoening; een feest voor en door de
buurt. Hatsjee!
Bronnen: Stadsarchief Amsterdam; Stichting Jordaan:
Jordaanse Herinneringen (1989); Ons Amsterdam,
april 2003.

Die ochtend heeft ze juist haar hand
heel erg bezeerd en doet haar werk
met een natte lap om de pijnlijke
plek. Geen tijd om zielig te doen.
Gestaag komen er klanten binnen
en dan onderbreken we het gesprek
even.
Het waren Henks ouders Joop en Ali
die vijftig jaar geleden om de hoek in
de Eerste Anjeliersdwarsstraat een
zaak begonnen in geisers en keuken
blokken. Joop was loodgieter.
Na tien jaar konden ze terecht op de
plek waar vroeger een filiaal van De
Gruyter was en waar Henks opa nog
gewerkt had. Daar is de zaak nog al
tijd. In de kelder zijn nog steeds stel
lingen te vinden met daarop teksten
als ‘aardbeienjam’. Jam wordt er al
lang niet meer verkocht, maar verder
is er vrijwel alles te koop. Zelf zeggen
ze wel: ’als wij het niet hebben, heeft
niemand het.’ Toch worden er soms
klanten naar Gunters en Meuser ver
wezen. Dat gaat over en weer zo.
Vroeger waren er wel twintig van dit
soort zaken in de buurt. Ze zagen de
een na de ander ermee stoppen.
In 2000 namen Henk en Ans de win
kel over. Op de dag van de overname
zei vader Joop: “Tot 13.00 uur is de

omzet nog van mij, daarna is de om
zet voor jullie.” En de winkel draait
nog steeds. Tijdens de crisis was het
soms wat moeilijk, maar toen werd
de nadruk meer op loodgieterswerk
gelegd. Dat werk neemt schoonzoon
Peter langzamerhand over, dochter
Melissa staat maandags in de zaak.
Het is een echte buurtwinkel, waar
tegenwoordig meer ‘yuppen’ en
expats komen. Er wordt bijna meer
Engels dan Nederlands gesproken.
Maar de buurt blijft toch echt nog
steeds de buurt. Toen Ans vijf jaar
geleden ernstig ziek was, kwam de
ene klant na de andere vragen hoe
het met haar ging. Henk kwam haast
niet aan werken toe. Het huis stond
maandenlang vol bossen bloemen.
“Zo sociaal is deze buurt nog steeds.
Hartverwarmend!” Van toeristen
hebben ze niet veel last, al is een
groep van dertig man voor de deur
wel erg vervelend. Maar ze kunnen
wel lachen om alle gekke dingen die
daar dan verteld worden.
Hun zaak is al vijftig jaar een begrip.
Ze komen zelfs in Baantjer voor. In
een van de boeken was het moord
wapen ‘op de hoek bij Rippens bij een
prullenbak’ gevonden. Het jubileum
is inmiddels gevierd en de zaak zal
voorlopig nog wel even blijven.

5

september-oĸtober 2019

Voorstellen om de snelheid in te dammen
zijn: scooterdrempels aan het begin en het
einde van de straat, het beter aangeven van
de alternatieve doorgaande route via de Haar
lemmer Houttuinen en het instellen van één
jaar durend onderzoek naar de mogelijkheid
van camerahandhaving van scooterverkeer
op het Haarlemmerplein en op de brug over
het Singel. Dan de verhoging van alle zebra’s,
die beter zichtbaar moeten zijn en voorafge
gaan door ribbels en/of strips.
Het voorstel om autoverkeer te weren is om
ook alle kruispunten te verhogen en met rode
klinkers te accentueren. Een ‘knip’ en een
richtingsverkeer of het afsluiten voor auto
verkeer komt pas weer aan de orde nadat de
nieuwe fietsroute is aangelegd. Alle 17 par
keervakken kunnen worden omgebouwd naar
laad en losplaatsen, of naar (kort) fietspar
keren, of naar groenvoorziening. Voetgangers
moeten meer ruimte krijgen door het beper
ken van allerlei objecten op de stoep. Op
de vrijgekomen ruimte kunnen dan wel
meer fietsparkeerplekken komen, naast
extra parkeerplekken bij het Singel en op
de Houttuinen.
Voor bewoners en bedrijven blijft bevoorra
ding met de auto gewoon mogelijk.
Een voorstel om laden en lossen slechts voor
een deel van de dag toe te staan wordt onder
zocht. Laden en lossen in de spits moet dan
niet meer kunnen en op de rijweg mag dat
helemaal nooit.
De komende maanden worden de voorlig
gende plannen definitief gemaakt en
vanaf oktober tot en met december zal de
uitvoering zijn.
Het onderzoek was niet gericht op maatrege
len ter verbetering van de leefbaarheid. Zor
gen die hierover geuit werden leven breed
maar verdwijnen niet door een paar maatre
gelen. Het gaat om problemen als rotzooi op
straat, de kwaliteit van de vuilverwerking,
het soort winkels dat zich er nu vestigt. Op
het laatste is volgens de ondernemersvereni
ging geen invloed mogelijk, het is een pro
bleem dat in de hele binnenstad speelt. En
bedrijven hebben het in deze tijd moeilijk
door 15% minder klanten (door internet) en
door toeristenstromen die winkels soms
moeilijk bereikbaar maken.
Voor de gewenste gedragsverandering van
fietsers is waarschijnlijk meer tijd nodig.
Wellicht kunnen wij in de tussentijd ons wel
aansluiten bij de soloactie van bewoner Paul
Denekamp, die moedig op een zebra gaat
staan en de aanstormende fietsers en scoo
ters maant tot langzamer rijden. Daar gaat
het tenslotte om: een menslievende houding
op fiets en scooter.

Buurtrestaurant
in Claverhuis

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

emmerdijk
angepakt

Elke donderdagavond kunnen buurtbewoners
voor een gezonde maaltijd terecht in het
buurtrestaurant van het Claverhuis. De wijkkrant prikte een vorkje mee.

OKT

Door Karel de Greef
Als we tegen zes uur het Claverhuis binnenlo
pen, worden we enthousiast verwelkomd door
gastvrouw Marleen. Zij kijkt of onze namen op
de reserveringslijst staan en na betaling van
€ 3,50 kunnen we aanschuiven bij de ruim vijf
tien buurtgenoten die al aan tafel zitten. Stipt
om zes uur komen de twee koks vanuit het
keukentje aanzetten met het eten. Vanavond
staat rijst met groente en chili con carne op het
menu. Voor de vegetariërs is er chili sin carne
(zonder vlees).
Het buurtrestaurant in het Claverhuis is een
initiatief van de Regenboog Groep, die daar
mee kwetsbare buurtbewoners in contact wil
brengen met meer zelfredzame bewoners.
“Samen eten gaat eenzaamheid tegen en ver
sterkt de leefbaarheid en gezelligheid in de
buurt”, zegt Ceciel Hekkens, die namens de
Regenboog verantwoordelijk is voor de buur
trestaurants. “We hebben nu elf buurtrestau
rants, maar ons streven is om in elk stadsdeel
een restaurant te vestigen.”
Alle buurtrestaurants worden gerund door vrij
willigers, soms kwetsbare personen met een
‘rafelrandje’ zoals psychiatrische patiënten of
verslaafden. Volgens Ceciel is er daardoor re
delijk veel verloop. “Zo moest het buurtrestau
rant in het Claverhuis begin van dit jaar nood
gedwongen sluiten, omdat de kok in een
verslavingskliniek werd opgenomen. Maar er
zijn ook koks via een leerwerktraject bij het
ROC doorgestroomd naar een betaalde baan.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar sociaal ge
dreven en/of culinair begaafde (hulp)koks. Zij
bedenken het menu, doen de boodschappen en
na afloop wassen ze af en ruimen ze op. Dat
kost ongeveer een halve dag en daarvoor krij
gen ze een kleine vrijwilligersvergoeding.“
In de meeste buurtrestaurants wordt voor € 5
een driegangenmaaltijd aangeboden. Omdat
het Claverhuis een kleine keuken heeft, wordt
hier meestal een eenvoudige dagschotel geser
veerd voor slechts € 3,50. Sinds 1 augustus
kunnen buurtbewoners elke donderdagavond
aanschuiven. “Niet alleen mensen met een ra
felrandje”, aldus Ceciel, “maar ook ‘normale’
mensen, als die al bestaan. Het is juist het doel
van onze restaurants om buurtbewoners met
elkaar in contact te laten komen. Dan kunnen
ze eens een praatje maken met mensen die ze
in de supermarkt of op straat tegenkomen.”
Deze avond lijken alle aanwezige buurtbewo
ners op het eerste gezicht 'normaal’. Desge

IN KAART BRENGEN
Een expositie waarbij twee verschillende
landschappen en werelden doormiddel van
verhalen van voorouders, symboliek en
mythische lijnen samenkomen.
De werken van Aboriginal kunstenaars
als Emily Kame Kngwarreye en Clifford
Possum Tjapaltjarri gaan een dialoog aan
waarbij kunstenaar Paul Wiegman (1962) de
levenslijnen en symboliek van de de
Jordaan in kaart brengt.

vraagd blijken ze uiteenlopende redenen te
hebben om in het Claverhuis te komen eten.
“Ik leg graag contacten, maar heb een hekel
aan de kroeg”, vertelt een vrouw. Een ander
blijkt een hekel te hebben aan koken, terwijl
haar buurman het plezierig vindt dat hij hier
voor weinig geld gezond kan eten.
De twee koks hebben allebei een verleden als
dakloze. Daniel (43), geboren en getogen in de
Jordaan, heeft als gevolg van een crackversla
ving een tijd op straat geleefd. Nu hij een half
jaar clean is en weer woonruimte heeft gevon
den, heeft hij het koken  zijn passie  weer op
gepakt. In het verleden heeft hij ook als kok
gewerkt. “Ik geniet ervan dat ik mensen door
het bereiden van een voedzame maaltijd met
elkaar in contact kan brengen. Daar word ik
nou echt gelukkig van.”
Zijn uit Columbia afkomstige collega Rocio
(40) belandde na een bedrijfsongeval ook op
straat. Mede dankzij de Regenboog heeft ze
haar leven weer op orde gekregen en ze is blij
dat ze met haar vrijwilligerswerk in het restau
rant iets terug kan doen. Op de dag van ons
bezoek was het haar eerste keer dat zij het
menu had samengesteld. Als Daniël na afloop
van de maaltijd vertelt dat Rocio enigszins
gespannen was of haar Colombiaanse chili
wel in goede aarde zou vallen, barst er een
daverend applaus los. Rocio is zichtbaar
opgelucht. Blijkbaar zit het wel goed met haar
kookkunsten.
Buurtbewoners die willen dineren, kunnen zich aanmelden via de reserveringslijn (020 - 624 83 53), per e-mail (ikdoemee@deregenboog.org) of bij de balie van
het Claverhuis. Vermeld naast uw naam
en telefoonnummer ook of u vegetarisch
wilt eten.
Op Facebook (https://www.facebook.
com/RegenboogGroepsactiviteiten) staat
het menu van alle buurtrestaurants.

Programma: Week tegen Eenzaamheid
Dınsdag 1 oĸtober
9.30-11.30 Creatief schrij
ven op typemachine,
Boomsspijker
• 10.30-12.30 Haken en
breien, Claverhuis
• 10.30 Buurtsoep, Claver
huis € 1, (2 halen, niet
betalen – breng iemand
mee)
• 12.30-13.30 Buurtsoep,
Witte Boei op = op
• 13.30-15.30 Ouderensoos
Witte Boei
• 13.00-15.00 Computer
club, de Boomsspijker

Witte Boei op = op
• 13.00-14.00 Buurtsoep +
het Claverhuis, 020
13.30-14.30 ‘Oud-Hollandbrood in Reel € 1, aanmel
6248353 (tot do 16.00).
• 19.30-21.30 meezingen in
se spelletjes’ Jong & Oud
den is nodig i.v.m. bood
popup koor in Wereldhuis
met Scıandrı, Witte Boei
schappen. Vragen:
• 16.00-17.00 Reel bewegen
ssaruhan@dock.nl of
Vrıȷdag 4 oĸtober
voor ouderen met
06 34881830.
• 10.00-12.00 Schrijfcafé
• 14.00-16.00 Senioren
Scıandrı
• 17.00-19.00 Reels kantine
Klavertje4 Schrijven en
soos, programma: zingen
avondeten € 2,50
verhalen uitwisselen
in Reel € 2,50
Aanmelden:
a.d.h.v. inspirerende oefe • 14.00-16.00 Bingo,
Boomsspijker € 1,
fIkhouane@dock.nl,
ningen onder leiding van
• 15.00-16.00 lachyoga,
020 4280297 en
Jessica Schuringa in het
Claverhuis
mazaoum@dock.nl,
Claverhuis
• 10.30-12.30 Ontmoetings
• 18.00-20.00 Buurtrestau
06 43543048.
• 19.30-21.30 Alzheimertref
tafel in het Claverhuis
rant, Witte Boei aanmel
• 11.00-12.30 Mantelzorg
punt in Huis de Pinto.
den 020 622 3879 € 5,
Ontmoetingen, Claverhuis
Thema ‘Dementie en
Woensdag 2 oĸtober
• 14.30-15.30 MBvO (Meer
Dınsdag 8 oĸtober
euthanasie’
• 11.00-12.00 Popquiz,
• 10.30-12.30 Haken en
Bewegen voor Ouderen)
‘Golden Oldies’ Claverhuis Donderdag 3 oĸtober
breien, Claverhuis
lijndansen, Claverhuis
• 12.00-13.30 BOOJZ Lunch, • 13.00-15.30 Maak & Ver
• 18.00-20.00 Buurtrestau • 10.30 Buurtsoep Claver
Claverhuis op=op
maak met naald en draad,
rant, Boomsspijker vega
huis € 1, (twee halen, niet
• 12.30-13.00 Buurtlunch,
Boomsspijker
€ 5, 2e halve prijs
betalen – breng iemand
• 17.30-19.00 Buurtmaaltijd,
Boomsspijker:
mee)
• 12.30 Buurtsoep, Witte
Claverhuis € 3,50.
Maandag 7 oĸtober
reserveren bij receptie
• 12.00-13.00 Workshop
Boei € 1,50
Aanmelden via
020  626 40 02 broodje,
• 13.00-15.00 Ouderensoos,
dansen Happy Days voor
ikdoemee@deregenboog.
koﬃe €1.50 samen €2,50
• 12.30-13.30 Wereldlunch,
Witte Boei
senioren in Reel.
org (tot wo 15.00) of via
•

•

KUNST
KAN…

Activiteiten waar geen
bedrag bij staat zijn gratis
Heeft u vragen? Neem
contact op met: Pim van
Galen, Boomsspijker:
pvgalen@dock.nl /
06 22556603 of Sevim
Saruhan. Claverhuis,
ssaruhan@dock.nl /
06 34881830.
Witte Boei 020 - 622 38 79,
Reel, fIkhouane@dock.nl,
020 4280297
LOCATIES
Claverhuis Elandsgracht 70
Witte Boei Kleine Witten
burgerstraat 201
Boomsspijker Rechtbooms
sloot 52
Wereldhuis Nieuwe Heren
gracht 18
Reel Tussen de Bogen 16
Huis de Pinto Sint Anto
niesbreestraat 69

05-10
17.00
13-10
16.00
20-10
16.00
27-10
16.00

Opening van de expositie
In Kaart Brengen
Q&A
Paul Wiegman
Lezing
Aboriginals: tekens en symbolen
Workshop
Paul Wiegman i.s.m blinden

NOV
TEGEN INTIMITEIT AANSCHUREN
Lisa tekent, schrijft, krast en kleurt, scheurt
en knipt, en stikt lijnen, paden en teksten
met de naaimachine over haar doeken en
patchworks. De verschillende vormen en
te volgen lijnen laten leven zien, maar de
onderbroken paden van de stiksels en de
verknipte of gescheurde lappen vertellen
ook iets over kwetsuren, opstoppingen,
afgebroken richtingen en omzwervingen.

07-11
17.00
24-11
11.00
30-11
16.00

Opening Expositie
solotentoonstelling Lisa Smithson
Art Weekend Ontbijt
aanmelden via info@kunstkan.nl
Q&A
Lisa Smithson

KUNST KAN... een intieme presentatieruimte in het hart van de Jordaan.
Voor meer informatie ga naar kunstkan.nl

De kunst
van het zitten

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

Herfst! Op vertoon van deze advertentie krijgt
u 20% korting op 250 gram herfstchocolade.
En een extra stempel op de kortingskaart.
We zien u graag op de Elandsgracht 78 - 020-6258585 - www.cornelis.nl
Steun onze gratis buurtkrant...

U kunt uw gift overmaken op rekening van
Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
nl44 ıngb 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant.
Onze dank is groot!
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De hekken van de Bullebakbrug

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

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

ORIËNTATIE CURSUS
‘WEGWIJS IN DE BIJBEL’
OP DINSDAG 19:00-19:45 uur
(1x per 2 weken)

Geen cursusgeld,
iedereen welkom!
Voor meer inlichtingen
bel 06-83571391

www.bijsimondelooier.nl

FOTO ALF VAN BEEM

Geen Bijbel, u krijgt
een gratis
exemplaar van ons.

In de omgeving van de Bullebakbrug zijn al
een tijdje werkzaamheden. Niet iedereen is
tevreden met wat er gaat gebeuren.
Door Dıenıe Meıȷs
In het najaar moet er over de Brouwers
gracht een tijdelijke fietsers en voetgangers
brug liggen, die ook voor de hulpdiensten
geschikt is. Daarna kan er aan de renovatie
en verbreding van de brug begonnen wor

den. De werkzaamheden zullen geruime tijd
in beslag nemen. De bedoeling is het monu
mentale karakter van de brug zoveel mogelijk
te handhaven. Maar de klassieke smeedijze
ren hekken van de brug dreigen te verdwij
nen, want ze passen niet meer bij een brug
die automatisch op afstand moet kunnen
worden geopend.
De brug dateert uit 1890 en is een ontwerp
van stadsarchitect W. Springer en is een be
schermd gemeentelijk monument. Het is een

dubbele basculebrug die opengaat door
twee contragewichten in de kelders te la
ten zakken en het is nog de enige bascule
brug die met de hand bediend wordt.
Deze renovatie is niet de eerste. Onder
meer in 1930 werd de brug gerestaureerd
en toen werden de smeedijzeren sluithek
ken aangebracht.
De Stichting het Cuypersgenootschap en
de Vereniging Vrienden van de Amster
damse Binnenstad hebben bezwaar ge
maakt tegen het verdwijnen van de sluit
hekken. Oorspronkelijk zou het
metselwerk en al het smeedwerk gerestau
reerd worden. Beide organisaties vinden
dat de hekken horen bij het historische
karakter van de brug. Bovendien zijn er
nog twee bruggen over de Brouwers
gracht, die handbediend zijn, en waar de
hekken wél gehandhaafd zijn. Dan zijn er
nog bruggen in de stad waar de hekken
weliswaar geen functie meer hebben,
maar die er toch nog staan, zoals bij de
Ceintuurbaanbrug. Bovendien gaan de
bruggen over de Brouwersgracht maar een
enkele keer open, zodat handbediening
hier nog wel mogelijk moet zijn. Dan zijn
ook camera’s en slagbomen niet beeldver
storend. Op 10 september was er een hoor
zitting, waar Cuypersgenootschap en
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
hun bezwaren toelichtten.
FOTO BEELDBANK STADSARCHIEF

Poep in
het water
AntiekCentrum AmsterdAm
Elandsgracht 109, T: 020-6249038, E: info@antiekcentrumamsterdam.nl

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

Met mooi weer zijn de grachten van Amsterdam bomvol met alle bootjes die er varen.
Leuk hoor. Toeristen in rondvaartboten en
op waterﬁetsen, patsers op sloepen, opa’s
en oma’s op drijvende caravans, kinderboekenschrijvers in kano’s. Heel soms, als het
een tijdje echt warm is, ruik je op het water
iets van het oude Amsterdam. Dan ruikt het
naar poep.
Door Aby Hartog

Ondernemer en weinig inkomsten?
Kom naar de informatie- en netwerkmiddag op 16 oktober!
Wie onderneemt weet dat het soms tegen kan zitten. Een paar
slechte maanden en er blijft weinig over om van te leven.
Bent u ondernemer/zzp’er en wilt u meer weten over de
ondersteuning die de gemeente te bieden heeft? Kom dan naar
de informatie- en netwerkmiddag voor gratis advies. Volg de
workshop belastingaangifte voor zzp’ers of één van de andere
workshops, doe de voorzieningencheck en vergroot uw netwerk.
Waar OBA Oosterdok
Wanneer woensdag 16 oktober
Tijd vanaf 14.00 uur
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.amsterdam.nl/pakjekans
Voor meer informatie over ondersteuning van de gemeente voor ondernemers
kijk op www.amsterdam.nl/sterkerondernemen

Ooit werden de grachten niet alleen gebruikt
om allerlei goederen over te transporteren,
maar ook om stinkende troep in kwijt te ra
ken. In ieder geval tot de jaren dertig van de
vorige eeuw zagen de wc’s in de stad er heel
wat anders uit dan nu. In veel huizen was
nog geen elegante porseleinen toiletpot te
vinden, maar een plank met een gat erin, met
daaronder een poepemmer of ton. Op een
informatiebord aan de Willemsstraat is te
lezen dat in sommige wijken 30% van de hui
zen helemaal geen wc (wat ze toen privaat
noemden) had. De inhoud van de poepem
mers werd een of twee keer per week door
een poepkar opgehaald. Omdat ‘poepkar’ niet
zo lekker klonk bedachten mensen andere
namen. Zoals de boldootwagen. Boldoot was
de merknaam van onder meer eau de colog
ne, een geurwater. De opgehaalde poep
moest ergens naar toe, en de poepemmers
moesten schoongemaakt worden. Dat kon

Trimsalon
De Jordaan

best in een gracht, of in een lekker schone
rivier zoals de Vecht. Rivier en grachtenwa
ter werd ook gebruikt om allerlei spullen in
schoon te maken. Lekker fris misschien,
maar zeker niet schoon of gezond. Er waren
dan ook flink wat ziektes die veroorzaakt
werden door poep, zoals cholera, tyfus en
difterie. Om iets te doen aan die akelige ziek
teepidemieën werd uiteindelijk een riool
stelsel in de stad aangelegd. Daarmee is in de
19e eeuw begonnen. Het bouwen van dat stel
sel kostte veel tijd en geld, en pas in 1935
reed de laatste boldootwagen door de stad.
Rook het hierna altijd naar rozen en fresia
tjes? Zeker niet. Pas in 2017 zijn de laatste
woonboten op het riool aangesloten. Tot die
tijd loosden de bewoners poep en pies ge
woon in de gracht.
Als je wilt weten hoe wij onze poep maken,
zou je daar eens een goed (kinder)boek over
kunnen lezen. Bijvoorbeeld Pretpark de
poepfabriek van Marja Baseler en Annemarie
van den Brink. Mensen zijn niet de enige poe
perds, dieren kunnen er ook wat van. In het
boek Speur poep en andere spannende sporen van Andy Seed kun je de verschillen tus
sen de poep van stinkerds ontdekken.
Die boeken hebben ze bij de Openbare Biblio
theek of bij de Kinderboekwinkel op de
Rozengracht.
De Kinderboekenweek wordt dit jaar gehouden
van 2 tot en met 13 oktober

Voel je je gestrest of zit je niet zo lekker in je vel?
Wil je minder in je hoofd zitten en meer je
lichaam voelen? Wil je jezelf beter leren kennen?
Kijk eens op mijn site en maak kennis met de
bionamische massage/therapie. Je bent welkom!
Ook voor baby- en zwangerschapsmassages.

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

Deze therapie wordt – afhankelijk van de polisvoorwaarden – vergoed door verzekeraars.
www.inekedekker.nl
Op vrijdagen op de Keizersgracht 178
Tel. 06 - 23 94 91 57
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COLUMN
Ilja Gort

FOTO FREDERIQUE DE JONG

CASA BOCAGE

KOFFIE & ZO

Sineke Middel (65), vrijwilligster in het Pianola Museum.
“In Lissabon hebben mijn man en ik voor het eerst pastel de
nata gegeten, een in Portugal populair bladerdeeggebakje dat
gevuld is met pudding. Ik was blij dat ik deze lekkernij een
jaar of tien geleden ontdekte in Casa Bocage in de Haarlem
merstraat. Dat is een Portugese delicatessenwinkel die ver
noemd is naar de dichter Manuel du Bocage. Ik ben geen zoe
tekauw, maar gebakjes met pudding vind ik heerlijk.
Ik koop in dit kleine winkeltje ook vinho verde, een heerlijke
Portugese witte wijn, bacalhau à bras, een gefrituurde lek
kernij met kabeljauw en aardappelen, en batata palha, mi
nifrietjes die ik verwerk in ovenschotels met groenten en vis.
Rechts achter in de winkel is een klein zitje waar je iets kunt
nuttigen. Ik praat Portugees met de aardige eigenaar, een
taal die ik heb geleerd toen ik een paar jaar in Brazilië woon
de. Maar hij spreekt ook Nederlands, hoor.” (AM)

Agaath Schoon (70), gepensioneerd verloskundige
“Voor mij is Koﬃe & Zo op de Westerdoksdijk een fijne plek
om met buurtgenoten af te spreken. De inrichting is aange
naam en gastvrouw Layla is vriendelijk en verwelkomt mij
altijd hartelijk.
Ze serveren hier heerlijke droge cappuccino. Dat is koﬃe met
honderd procent melkschuim, in plaats van een plas melk
erin zoals je elders vaak krijgt. Het koekje erbij is lekker.
Je kunt hier ook heerlijk lunchen. Mijn favoriete broodje is
een broodje zalm. De zelfgemaakte cake is eveneens een
aanrader. Fijn is dat hier geen muziek wordt gedraaid. Je
hoeft hier dus niet zoals in diverse andere horecazaken
hard te praten om boven het geluid van de muziekinstalla
tie uit te komen. Op vrijdagochtend vanaf half elf is hier De
Koﬃetafel, een trefpunt voor mensen uit de buurt. Mijn
man gaat hier geregeld heen.”(AM)

Casa Bocage. Haarlemmerstraat 111-A

Koﬃe & Zo. Westerdoksdijk 103

De Machine

Bodemschatten gevonden aan de Bloemgracht
FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

Het binnenterrein rondom de zogeheten Dubbele
Gang aan de Bloemgracht heeft een metamorfose
ondergaan. Vervallen loodsen en een bouwvallig
huisje hebben plaatsgemaakt voor een atelierwoning,
Studio Bloemdwars en twee fraaie binnentuinen.
De sanering van de grond leverde ook bodemvondsten
op uit de periode 1600-1850. Een gesprek met de
initiatiefnemers Alfred van Cleef en Sophie Verburgh.
Door Anĸe Manschot
Journalist en schrijver Alfred van Cleef
(65) stuurde vanaf het begin van deze
eeuw jaarlijks een brief naar de opeen
volgende woningcorporaties die eige
naar waren van het vervallen loodsen
complex aan de Dubbele Gang, vlak bij
zijn huis aan de Bloemgracht 143. Zijn
vraag was of hij die loodsen en het
bouwvallig huisje ertussenin mocht
kopen om er tuinen en een culturele
ruimte van te maken. Maar de woning
corporaties gaven telkens geen sjoege.
Pas in 2013 werd hij opeens uitgeno
digd voor een gesprek. “Ymere, op dat
moment eigenaar, wist amper dat deze
ruïne van hen was”, vertelt Alfred. Hij
kon het complex voor een redelijke
prijs kopen. Samen met zijn vrouw
Sophie Verburgh (52), die beeldhouwer
en tekstredacteur is, en met de hulp
van een architect, slopers en bouwers
heeft hij van het verwaarloosde bin
nenterrein een paradijsje gemaakt. Zo
hebben ze zelf een weelderige tuin aan
gelegd achter het huis van Alfred, naar
een ontwerp van Sophie. En er kwam
aan de Dubbele Gang een atelier en
woning voor Sophie met daarnaast een
idyllisch tuintje. Verder is op dit bin
nenterrein ook nog Studio BloemDwars
verrezen, waar culturele bijeenkomsten
worden gehouden die het echtpaar zelf
organiseert. “Die ruimte verhuren wij
ook voor een schappelijke prijs aan cre
atieven, bijvoorbeeld voor een work
shop of boekpresentatie”, zegt Alfred.
We praten in deze mooie, lichte studio,
die door Alfred soms wordt gebruikt als
schrijfkamer.
“Wij zijn waanzinnig blij met dit com
plex. Het is een droom die is uitgeko
men. Al is het maar goed dat we tevoren
niet hebben geweten hoeveel werk en
tijd dit zou gaan kosten”, vertelt Sophie.
“Alleen het krijgen van de vergunningen
heeft een jaar geduurd, de renovatie

zelf kostte drie jaar.” Alfred: “Zo moest
de grond worden gesaneerd, omdat die
vervuild was met zware metalen en
benzeen.” Bijna een halve meter van de
bodem is vervangen. Jørgen Veerkamp,
stadsarcheoloog, viste uit de vervuilde
aarde 27 objecten die dateren uit de
periode van 1600 tot 1850. Over deze
‘vondsten’, en over de geschiedenis van
dit binnenterrein waar sinds de zeven
tiende eeuw talrijke bedrijfjes zijn ge
weest, heeft Jørgen Veerkamp samen
met stadsarcheoloog Jerzy Gawronksi
een rapport van achttien pagina’s ge
tikt, getiteld ‘BloemDwars’.
18e-eeuwse tandenborstel
Vijfentwintig van de zeventwintig op
gegraven bodemschatten waren niet
meer heel of er was nog maar één
scherf van over. Alleen een zalfpotje
uit de zeventiende eeuw en een benen
tandenborstel uit de eeuw daarna
overleefden de tand des tijds, zij het
dat de haartjes van de tandenborstel
tot stof zijn vergaan. Tot de buit beho
ren ook drie gehavende tabakspijpen,
en scherven van kopjes, schoteltjes en
kommetjes. “Omdat de grond van de
gemeente is, kozen de stadsarcheolo
gen eerst een paar stukken uit die
waardevol zijn voor hun collectie en
de rest mochten wij houden”, vertelt
Alfred. Het echtpaar heeft de archeolo
gische schatten in de studio uitgestald.
Tijdens de sloop kwam een oude muur
vrij, met een balkstructuur zoals je ziet

bij vakwerkhuizen. Alfred: “Volgens
bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek
dateert die muur waarschijnlijk uit het
begin van de zeventiende eeuw.” Die
muur is nu niet meer zichtbaar, doordat
er een andere muur voor gezet is. Maar
er zijn foto’s van gemaakt.
Alfred en Sophie hadden graag het
vervallen huisje op het terrein laten
opknappen, maar het bleek niet meer
te redden. Op basis van een foto uit
1928 is het met respect voor de geschie
denis in oude stijl herbouwd als woning
voor Sophie.
Met het oog op de toekomst is hun eldo
rado rainproof, met groene daken, wei
nig tegels in de tuinen, en met regenpij
pen die niet in het riool, maar in de
Bloemgracht lozen via een buis onder
de Dubbele Gang door. Alfred: “Daar
naast zijn één regenpijp in mijn tuin en
één in die van Sophie aangesloten op
hydroblobs. Dat zijn grote blokken van
steenwol die in de grond worden ge
plaatst als waterreservoir. Sophie: “Als
de planten dorst hebben, zuigen ze dat
water via hun wortels op.”
Studio BloemDwars, Bloemgracht 167,
is op Facebook te volgen.
Op zondag 27 oktober om 15 uur geeft
Alfred van Cleef een lezing in StudioBloemdwars over gangen en binnenterreinen in de Jordaan, aan de hand
van de geschiedenis van het BloemDwarsterrein. Aanmelden via Facebook. Kosten 3 euro.

Ik bezit een machine die mij brengt waarheen ik wil. Net als een auto
bestaat hij uit een verzameling onderdelen die enigszins coherent
dienen te functioneren. Helaas vergt deze machine nogal wat onder
houd.
Dat begint al aan het einde van de nacht, wanneer de machine nog is
geparkeerd in een speciaal vervaardigde constructie van hout en
zachte kussens. Om zijn bestuurder niet tegen zich in het harnas te
jagen, moet de machine rond het ochtendgloren met fluwelen hand
schoenen worden opgestart.
Is dit heikele kunstje geklaard dan dient er, om de diverse componen
ten soepel te houden, minimaal een half uur intensief met de ma
chine gesport. Omdat daarbij ongewenste geuren vrijkomen, moet
hij aansluitend worden gereinigd. Hiertoe dient een gescheiden
ruimte geconstrueerd, die is voorzien van een waterbouwtechnische
installatie die gedoseerde hoeveelheden water van rond de zevenen
dertig graden Celcius kan produceren.
Hierna dient de machine drooggewreven met vochtabsorberend
textiel. Als hij vervolgens is ontdaan van gebitsaanslag, externe
gelaatsbeharing en interne voedselresten moet hij aangekleed.
Hiervoor moeten kindslaven in Bangladesh hun leven op het spel
zetten; er dient geweven, genaaid, geverfd en gestreken. Dan moet de
machine van brandstof worden voorzien. Daartoe moeten in Rusland
graanvelden geoogst, in Colombia koﬃebonen gebrand, in Honduras
bananen geplukt en in Spanje sinaasappels geperst. Bakkers moeten
bakken, kippen moeten leggen en koeien moeten gemolken. Heeft dit
alles zich voltrokken, dan kan de machine aan het werk. Niet zelden
moet hij eerst per extern vervoermiddel geteleporteerd naar een an
dere locatie, maar eenmaal daar geïnstalleerd, kan het arbeidsproces
een aanvang nemen.
Om elf uur stopt dit. De machine wenst koﬃe. In sommige gevallen
vergezeld van de rook van plantenresten of de inname van zoet
waren. Twee uur later geeft de machine er opnieuw de brui aan; hij
belieft brandstof. Weer moeten bakkers bakken, vissers vissen en
slagers slagen. Pas een uurtje later zet de machine zich weer aan zijn
taak, maar verordonneert kort daarop de wens tot thee, koﬃe of Cup
a Soup.
Is dit ingewilligd dan wordt de arbeid hervat, maar na enkele uren
begint de machine het idee van een glas wijn te opperen. Hiertoe
dienen in een ver land druiven geoogst en via een vierentwintig
maanden durend proces tot wijn vergist. Tegelijk met de wijnwens
legt hij nu ook de eis op tafel om voor de zoveelste keer die dag van
brandstof te worden voorzien. Dit keer graag op uitgebreide schaal
en het liefst in een te goeder naam bekend staand restaurant.
Wat dit aan organisatie en productie vergt, daar durf ik liever niet
aan te denken. Twee uur en een uitgebreide maaltijd later is de
machine nog immer niet voldaan. Alvorens zich te laten stallen voor
de nacht, wenst hij zich over te geven aan een oefening in erotische
acrobatiek. Pas als dit onderdeel naar tevredenheid is afgerond, kan
de geest, die boven in de bestuurderscabine de hele dag met zijn tong
uit zijn mond van inspanning aan de hendels heeft zitten rukken,
zijn vehikel in de parkeerstand zetten. Zodat hij eindelijk zelf ook
naar bed kan.
Zeg nou zelf, zo’n machine, die zoveel noten op z’n zang heeft, zou u
die willen hebben?
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DE NAJAARSCONCERTEN
Ook dit jaar verzorgt de Werkgroep Kunst en Cultuur Jordaan & Gouden Reael weer een aantal
concerten in de herfstmaanden. De concerten vinden plaats in het Claverhuis, Elandsgracht 70
en beginnen om 15.00 uur. De toegang is zoals altijd gratis.
Een gevarieerd programma van swingende ballads, singer-songwriter nummers tot dromerige popsongs met Indiase
invloeden. Voor meer info: www.hofjesconcertenadam.nl
Sinem Trio
Zondag 29 september - 15.00 uur

Toen de leden van het Sinem trio elkaar
leerden kennen op het Conservatorium

Enige tijd terug bracht Edo zijn derde
album 'Fortress' uit, met jubelende recensies in onder meer muziekblad OOR:
“Fortress is een geweldige plaat. (...)
Donkers bezit de jaloersmakende gave
om keer op keer te verrassen met liedjes
die je er met de haren bijslepen en je
aan de speakers gekluisterd houden.
En dan een compleet album lang (…).”
Joelle
Zondag 24 november - 15.00 uur

Na bijna een jaar in New York te hebben
gewoond, is de Nederlandse zangeres
Henri Seegers
Zondag 15 december - 15.00 uur
Henri Seegers zingt over liefde, sores,
makkes en mazzel.
Zo’n dertig jaar geleden trad Henri
Seegers samen met een pianist al op in
kleine theaters en kroegen: met eigen
teksten op muziek gezet door Mariëtte
Haring en Jan Robijns. Na een zijsprong

Dit album gaat een vervolg krijgen in een
theatervoorstelling waarin Edo nummers
van zijn grote bronnen van inspiratie
zingt. Zijn eigen liedjes afgewisseld met
persoonlijke anekdotes, interpretaties en
(her)talingen in het Nederlands van namen als Joni Mitchell, Tom Waits, Bruce
Springsteen en anderen. Een 'Fort Van
Liedjes' die het bouwwerk van het leven
zelf vormen. Een optreden met Storytelling en eigen songs.
Vanmiddag vast een voorproefje van de
theatershow.
Joëlle Goercharn teruggekomen met een
koffer vol mooie liedjes. Sinds de release
van haar debuut-EP Silhouette met een
videoclip in 2018, heeft Joëlle vele podia
aangedaan en aandacht gekregen van
radio, televisie en pers. In de herfst van
2019 zal haar tweede EP verschijnen.
Samen met haar eclectische band
neemt Joëlle de luisteraar mee in een
aangename blend van dromerige popsongs waar haar Indiase roots doorheen

geerd voor twee stemmen en piano.
In hun optredens nemen ze het publiek
mee op een swingende reis langs bekende en minder bekende nummers
waarbij hun enthousiasme met gemak
op de toeschouwers overslaat.
Sarah Železnik - zang
Veronika Kumar - zang
Jetse de Jong - piano

Brit overwon watervrees
ALPHONS NIEUWENHUIS

Edo Donkers
Zondag 27 Oktober - 15.00 uur

van Amsterdam, vonden ze elkaar in hun
voorliefde voor oude en hedendaagse
soul-muziek. Niet veel later besloten ze
zelf een band te formeren.
In een akoestische setting speelt het trio
op oorspronkelijke wijze covers variërend
van Stevie Wonder en Donny Hathaway
tot neo-soulzangers als Erykah Badu en
D’angelo. Daarnaast voeren ze originele
composities uit. Het geheel is gearran-

Edo neemt een gastmuzikant gitarist
Koppe Koppeschaar mee. Hij speelt mandoline, elektrische en akoestische gitaar.
Een zondagmiddag vol persoonlijke verhalen.
klinken. Het leven in New York en de
verhalen van haar Hindoestaanse grootmoeder zijn de inspiratie voor haar muziek.
Joëlle Goercharn - leadzang & toetsen
Duleen van Gunsteren - backing zang
& altviool
Martijn Baaijens - Indiase sarod
José Santibáñez - basgitaar
Floris van Elderen - drums

25 jaar advocatuur is de cirkel weer
rond.
Hij treedt weer op in wisselende
samenstelling, nu met Bam Commijs,
pianist en arrangeur, en Renate Jörg,
accordeon, die ook zijn teksten op
muziek gezet hebben.
Naast eigen werk en Jiddische liedjes met
een kritisch oog naar de maatschappij,
zingt Henri andere teksten uit de dertiger

jaren en later, over liefde, lust en passie
en de schaduwzijde van het leven.

Het Marnix geeft ook zwemles aan volwassenen. Darren Hair is supertrots dat hij afgelopen jaar hier diploma A, B en C haalde.
Door Anĸe Manschot
“De angst voor water zat tussen mijn oren”,
vertelt Darren Hair (44), een Engelsman die al
twaalf jaar in Amsterdam woont. Zijn moeder
droeg haar watervrees op haar zoon over en
ging nooit met hem zwemmen. Alleen als
kleuter bezocht Darren weleens met zijn vader
het zwembad. “Dan spetterde ik wat rond in
het pierenbadje.”
Hij heeft het aan vliegtuigmaatschappij Easy
jet te danken dat hij in Het Marnix met zwem
les voor volwassenen is begonnen. Dat zit zo.
In het najaar van 2018 overwoog Darren, die
yogadocent en tvplanningmanager is, om
steward bij EasyJet te worden. “Een van hun
eisen is dat je minimaal 25 meter moet kunnen
zwemmen.”
Hij besloot dat het tijd werd zijn watervrees te
overwinnen. Een vriend tipte hem dat Het
Marnix aparte zwemlessen heeft voor volwas
senen. “Daar was ik blij mee. Ik had geen zin
om samen met gillende kinderen zwemmen te
leren.” Het merendeel van zijn medeleerlingen
had buitenlandse roots.
De lessen begonnen in ondiep water. Dat was
niet eng. Maar hij vreesde het moment dat ze
het diepe in moesten. “Ik raakte in paniek door

Vrijwilligers zijn het cement van een buurt. Elleke van Renesse (66) steekt
elke week haar handen uit de mouwen op de kinderboerderij De Dierencapel aan de Bickersgracht.

Toen dierenliefhebster Elleke van Renesse nog
als directiesecretaresse werkte, was ze jaloers
op het vrijwilligerswerk van haar man in De
Dierencapel. “Ik kon dat destijds niet combine
ren met mijn zware baan. Maar toen ik acht jaar
geleden stopte met betaald werk, ben ik meteen
naar deze kinderboerderij gehold om hier vrij
williger te worden.”
Elleke zet zich nog steeds elke woensdagmor
gen met hart en ziel in voor De Dierencapel.
“We werken hier met een leuke ploeg mensen.
Iedereen is vrijwilliger.”
De Dierencapel herbergt geiten, schapen, konij
nen, cavia’s, varkens, ganzen, kippen, eenden
en een haan. “We hebben nog nooit klachten
van omwonenden gehad over het gekraai van
de haan. Integendeel, de buurt is enthousiast
over de kinderboerderij.”
Geen van de dieren hier is bestemd voor de
slacht, maar de twee varkens zijn misschien wel
de grootste bofkonten. Zij hebben een eigen
landje waarop ze kunnen scharrelen.
We praten in het kantoortje van De Dierenca
pel, waar op een wand een foto van elke vrijwil
liger hangt. Het zijn er meer dan veertig. “We
zijn allemaal toegewijd”, zegt Elleke. “Ik kom als
ik zin heb, dat kan hier niet.”
Op woensdagochtend maakt Elleke samen met
twee andere vrijwilligsters hokken schoon,
voert ze de dieren en ververst ze de waterbak
ken. “Het voeren vind ik het allerleukst. Dan
staan de geitjes te trappelen en kijken je aan
met een blik van: o, krijgen we eindelijk te eten.
De varkens storten zich dan enthousiast op het

Zwemlessen in het Marnix zijn er voor volwassenen op maandag, dinsdag en zondag. Er zijn
wachtlijsten voor de les op zondag en dinsdag.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Een passie voor dieren
Door Anĸe Manschot

de gedachte dat ik met mijn voeten de bodem
niet meer zou voelen. Ik was ook doodsbang
dat ik omlaag zou zakken en niet meer naar
boven zou kunnen komen.” Maar zijn twee
zwemdocenten stelden hem gerust. “Stel nou
dat je naar de bodem zakt, zeiden ze, dan duw
je met je voeten tegen de vloer en dan kom je
vanzelf weer omhoog.” Hij was ook benauwd
om kopjeonder te gaan en water in zijn neus
en ogen te krijgen.
Maar het wonder geschiedde: eenmaal in het
diepe begon Darren het al gauw leuk te vinden
om zich voort te bewegen met de school, vlin
der of rugslag. De vlinderslag vindt hij het al
lerleukst. En badwater in zijn neus en ogen
deerde hem tot zijn verrassing totaal niet.
Een baan als steward kreeg hij niet, maar in
middels heeft hij wel zijn diploma A, B en C
behaald. “Ik ben hier meer trots op dan op mijn
universiteitsdiploma”, zegt hij glunderend. “En
als ik nu met lekker weer een fietstocht ga ma
ken, neem ik mijn zwemspullen mee.”
Het aantal mensen dat verdrinkt nam afgelo
pen jaar toe, kwam onlangs in het nieuws. Zou
Darren iemand proberen te redden die aan het
verdrinken is in een gracht? “Jazeker, ik spring
er meteen in”, antwoordt hij resoluut.

voer alsof ze dagenlang
niets gegeten hebben.”
Het schoonmaken van de
hokken vindt ze ‘bevre
digend werk’. “Ik hoop dat
de dieren na afloop denken:
o, lekker, een schoon hok.”
Daarnaast is Elleke be
stuurslid, maakt ze het
werkrooster en is ze net als
haar collega’s gastvrouw
voor de bezoekers. “Wij
leren stadskinderen om
met respect met dieren om
te gaan. Dat ze konijnen niet mogen oppakken,
want dat vinden ze niet fijn. En dat ze niet aan
de oren van de dieren mogen trekken en niet
achter ze aan mogen hollen, dan worden de
dieren bang. We leren de kinderen ook dat
geiten scherpe hoorntjes hebben, maar het
heerlijk vinden om geaaid te worden. Zo vindt
Lana de geit het verrukkelijk als je over haar
rug streelt.”

De vrijwilliger: onbetaalbaar

We maken een ronde over de kinderboerderij.
Alle dieren hebben namen: Stien, Snap, Misty,
Joep en ga zo maar door. Omdat het interview
plaatsvindt op een tropisch hete dag liggen
bijna alle dieren op apegapen. Alleen in de hok
ken voor de konijnen en cavia’s is “airco”, dat
wil zeggen dat er flessen met bevroren water
zijn neergelegd, omwikkeld met een handdoek.
Op sommige muren hangen informatieve tek
sten over dieren, bijvoorbeeld: Wist je dat kip
pen met witte oorlellen witte eieren leggen en
kippen met rode oorlellen bruine eieren? Ook
staat vermeld dat er verse eieren te koop zijn,
en ijsjes en frisdrank.

Elleke laat ook de ‘educatieruimte’ zien, een
soort blokhut met een puzzelhoekje voor
kleuters. Deze ruimte dient vooral voor educa
tieve activiteiten voor kleuters en basis
schoolleerlingen, maar is ook te huur voor
kinderpartijtjes.
We nemen ook een kijkje in het hok waar de
voorraadbakken staan. Op elke bak staat ver
meld voor welk diersoort(en) dit voer geschikt
is en er hangen hier instructies voor het groen
voer. “Dat luistert heel nauw. Zo mogen konij
nen geen blaadjes sla, daar krijgen ze diarree
van. Maar raapstelen bijvoorbeeld is voor alle
dieren geschikt.”
De Dierencapel krijgt gemeentesubsidie, maar
donaties zijn eveneens een heel belangrijke
bron van inkomsten. “Fijn is ook dat we dage
lijks bij Ekoplaza op de Haarlemmerdijk hun
oude groenten en fruit mogen ophalen.”
Bickersgracht 207. Wilt u ook vrijwilliger worden? Of doneren? Kijk op dierencapel.nl of loop
eens binnen. Alleen op maandag gesloten.

Oproep Groene
Marnix
Actiegroep De Groene Marnix heeft de af
gelopen twee jaar hard gestreden voor een
veilige Marnixstraat en een 30 kmzone.
Meerdere keren is er ingesproken bij de
Gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.
Ook zijn er meer dan 3200 handtekeningen
van medestanders ontvangen.
Er lijkt nu meer communicatie plaats te vin
den tussen de gemeente en de bewoners.
Binnenkort wordt de Marnixstraat in zijn
geheel aangepakt, en daarom is de Groene
Marnix als spreekbuis voor de bewoners
van groot belang.
De herinrichting van het Marnixplein en de
bepaling dat de Marnixstraat de OV corri
dor zou moeten zijn, is zonder enige in
spraak van bewoners tot stand gekomen en
wordt nu door veel bewoners en bezoekers
als zeer onveilig en ongezond ( lawaai en
gassen) ervaren. De Groene Marnix zoekt
nu versterking om te strijden voor een vei
lige en leefbare straat en buurt.
Aandachtspunten zijn onder andere:
• Minder bussen, en oude (afgekeurde) bus
sen vervangen door elektrische bussen.
• Gemotoriseerd verkeer vooral niet dich
ter langs de gevels laten rijden bij her
inrichting.
• 30 kmzone
• Niet teveel parkeerplaatsen weg
• Handhaving bij te hard rijden en ander
wangedrag door onder andere taxi's.
• fietsstraat: willen we weer tussen de
scooters fietsen en is een apart fietspad
niet veel veiliger?
Meld je nu aan via
degroenemarnix@gmail.com.
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Samenstelling Ingeborg Seelemann
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

Gangenwandelingen Elke derde zaterdag 13.00. Aanmelden via de website.

MUZIEK & THEATER
MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM

THEO THIJSSEN MUSEUM
1E LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Jamsessies Zondag t/m donderdag 21.30
Concerten Woensdag t/m zaterdag verschillende tijden
CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag 20.00
gaan de tafels en stoelen aan de kant
voor de meezingavond.
Live muziek Elke eerste donderdag 20.30.
CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag 20.15.
In deze poëziewedstrijd strijden aanstormende dichters om zowel een jury- als
een publieksprijs. Breng als luisteraar je
stem uit op je favoriet.
BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig theater
The Future Is Here… And It Is Slightly
Annoying Woensdag t/m zondag 20.30.
Boom Chicago’s new show is about
technology, and it also uses technology,
with an AI improvising comedy robot
that is able to learn as it performs.
Liza Treyger Zondag 29 sept 20.30. Treyger was featured on Variety’s 2017 list
of ‘top 10 comics to watch’ so you don’t
want to miss this.
WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

De Westerkerk is tot half november gesloten wegens restauratie. Geen activiteiten dus de komende periode, behalve
de kerkdiensten.
NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Concerten Elke zaterdag 14.00 Topmusici uit binnen- en buitenland met repertoire uit alle windstreken. Bijv:
The Klezmer Society & Christian Dawid
Zaterdag 21 sept 14.00. Jiddische huwelijksmuziek uit Oost-Europa en brutale
klezmermuziek uit de steden.
Amsterdam Dance Event Zaterdag 19
okt 21.00. De Noorderkerk inspireerde audiovisueel kunstenaars Boris Acket, Nick Verstand en cellist Maarten
Vos tot een unieke licht- en geluidsscenografie. Een avondconcert met in
de hoofdrol het orgel.
DE POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124-126, WWW.STADSHERSTEL.NL

Open huis Elke eerste woensdag en
elke derde zondag 12:00-16:00. Vrijwilligers vertellen u meer over de historie
en architectuur van deze prachtige kerk.
Jed Emerson - The Purpose Of Capital Dinsdag 1 okt 20,30. Lezing (in
het engels), georganiseerd door The
John Adams Institute. Jed Emerson, a
leading activist and author on impact
investing, will delve into the historical
and current purpose of capital, and
will discuss how individuals, families
and institutions can create greater
impact and long term legacy by connecting financial, social, and environmental returns.
The Amsterdam Vocals zaterdag 5 okt
14:30 en 20:00. Het a cappella koor The
Amsterdam Vocals bestaat uit 7 mannen
en 9 vrouwen. Hun repertoire bevat oldies van Michael Jackson en The Beach
boys, maar ook nieuwe hits uit binnenen buitenland.
Beurs en markt Zaterdag 12 en zondag
13 okt 11.00-18.00. Beurs met meubels,
verlichting, verzamelstukken, unieke designobjecten en nog veel meer, plus een
live veiling.
Architectuurtour Zondag 20 okt 11.00.
Stadswandeling met als leidraad de
architectuur van Pierre Cuypers (de
architect van de Posthoornkerk) en de
reactie van De Amsterdamse School op

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Trois jours d’Aznavour Donderdag
24 t/m zaterdag 26 okt 20.30. Het rijke
oeuvre van Charles Aznavour wordt
bezongen door zangers Philippe Elan,
Katell Chevalier, Flip Noorman en Britta Maria. Met een band onder leiding
van pianist Maurits Fondse en met
violist Sietse van Gorkom van het Red
Limo String Quartet.

t/m 29 september Marie-Jeanne van
Hövell tot Westerflier: ‘Contemplation’,
stillevens en portretten; 12 oktober
t/m 28 november, Saskia Boelsums:
‘Photographic landscapes’, landschappen geïnspireerd op de oude meesters

ELECTRIC LADYLAND
2E LELIEDWARSSTRAAT 5, ELECTRIC-LADY-LAND.COM

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

AMBACHTELIJKE DRUKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

Ambachtelijke drukkerij, grafisch museum en galerie. Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00, zaterdag 11.00-17.00.
GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, HTTP://GALERIEMOON.WEEBLY.COM/

Gidswandelingen Elke zondagmiddag
15.00 of op afspraak. De wandeling
gaat over Bickers-, Prinsen- en Realeneiland. Op deze eilanden, aangelegd in
1614-1615, kwamen de werven en pakhuizen van de machtige West Indische
Compagnie. Wat is de betekenis van
de naam Galgenstraat? Wie was Griet
Manshande? Waar woonden de beroemde fotograaf Jacob Olie en de schilder Breitner? Terug in onze geschiedenis
van de Gouden Eeuw tot nu.

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Cleopatra Maandag 7 t/m donderdag
10 okt. 14+. AYA en ZEP geven een
eigentijdse twist aan Shakespeares
liefdesdrama ‘Anthony & Cleopatra’.
Zwijnenstal Vrijdag 11 okt 19.30, zaterdag 12 okt 16.00, zondag 13 okt
14.30. 8+. Een muzikale, humoristische
vertelling over recht en onrecht. Over
leiders en volgers en over de moed die
nodig is om nee te zeggen.

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.

PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zaterdag 13.00-17.00 en zondag 13.0016.00. Er zijn doorlopende rondleidingen met muziek.
Koffieconcert Elke zondag 11.30
Onspeelbare Muziek 21 sept 20.15. Tijdens dit concert staan de composities
die speciaal voor de pianola gemaakt
werden centraal. Het eerste werk dateert uit 1917: de Etude pour Pianola
van Strawinsky.
Barrelhouse Blues & Boogie Woogie 27 sept 20.30. Zangeres Tineke
Schoemaker en pianist Han van Dam
brengen muziek van singer songwriters en componisten van het eerste
blues & boogie woogie uur. Met deze
avond als gast de 81-jarige “Master Of
Boogiewoogie” pianist Rob Agerbeek.
DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet u
draaiorgels, maar ook hoe het bouwen
en restaureren van orgels nog volop in
bedrijf is. Bezoek op afspraak.
JORDAANMUSEUM
JORDAANMUSEUM.NL

Werksters en dienstbodes Zondag 27
okt, tijd en locatie worden nog bekend
gemaakt. Een programma over werksters en dienstmeisjes, met nieuwe
verhalen en inzichten
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.

t/m 5 oktober: Guy Vording ‘Monday
won't be able to see us’, werk op papier; 12 oktober t/m 16 november: Eva
Räder, schilderijen

Museum gewijd aan de Amsterdamse
schrijver, onderwijzer, vakbondsman
en sociaal-democratisch politicus
Theo Thijssen (1879-1943). Open donderdag t/m zondag 12.00-17.00.
Jongensdagen Tentoonstelling over
Theo Thijssens enige jeugdboek. Een
boek vol herkenbare scènes uit gewone jongenslevens, waarin Thijssen
ruim putte uit eigen ervaring.

Museum of Fluorescent Mineral Art
Bezoek op afspraak
zijn werk. De wandeling vertrekt bij het
Centraal Station.
Beurs en markt vrijdag 22 t/m zondag 24 nov 11.00-18.00. Brocante,
Kunst, Design en Antiek. Het is in dit
weekend ook mogelijk om de toren
te beklimmen. Aanmelden bij de gids:
www.gidspeter.nl.

DUDOK DE GROOT
2E LAURIERDWARSSTRAAT 1-3, DUDOKDEGROOT.NL

EDUARD PLANTING GALLERY
1E BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM

Videostill uit 'Bagamoyo' van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau
Modisakeng. In galerie Ron Mandos.

t/m 26 oktober: Annelie Bruijn (fotografie) & Barnaby Irish (cyanotypes),
Two Separate Series Focusing on Light
and Layering

LANGART
LAURIERSTRAAT 82, LANGART.NL

STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

5 - 25 oktober: Monika Michalko, (D)
schilderijen

Hedendaags realisme
tot eind november: Froukje Stam, lino’s
en Memo Tunali, schilderijen

FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

21 september - 16 november: Caroline
van den Eynden (B) en Katleen Vinck
(B), objecten en maquettes

Vanaf 7 September: Oscar Abraham Pabón ‘Talking to the Plants’

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

t/m 19 oktober: Folkert de Jong ‘Beginnings’; t/m 19 oktober: Em Rooney ‘You,
too, know that you live’
VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

t/m 9 oktober: Slaap Lekker Studio; 12
oktober t/m 16 november: Elvire Bonduelle‘Thai, Tubes and tulips’
GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

t/m 6 juli: Ard Doko, ‘Between pain and
pleasure’, schilderijen, street art
GUY OLIVIER
KORTE PRINSENGRACHT 42, GUYOLIVIER.COM

Permanente expositie eigen werk

14 september t/m 26 oktober: Désirée
van Hoek: ‘Arrest’, fotografie

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

t/m 28 september: Eli Content ‘a mensch’.
Schilder geïnspireerd door joods zijn
OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

Julia Kaiser: 'The journey for a better
place' (abstracte schilderijen)
RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

t/m 19 oktober: Inez & Vinoodh ‘I see you
in everything’, fotografie; vanaf 26 oktober: Cortis & Sonderegger ‘Icons’
ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

GALLERY 238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

Permanente expositie eigen schilderijen

Moderne Westerse en Chinese topkunst

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM

Permanente expositie eigen schilderijen

t/m 5 oktober: Jan Pleitner (D),
abstracte schilderijen; t/m 16 november: Marliz Frencken, schilderijen en
installaties over de vrouw

Sieraden op het raakvlak tussen toegepaste en vrije beeldende kunst.
t/m 26 oktober: Bruce Metcalf ‘Lilith
and her Sisters’ en Bettina Speckner
‘Carousel’, 2 november t/m 21 december: Terhi Tolvanen en Kiko Gianocca

JOSEPH & JAMES
BLOEMGRACHT 2, JOSEPHANDJAMES.COM

Collectie van 22 fotografen waaronder
Annemarie van Malsen en Jeroen Luijt

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

t/m 12 oktober: Ed van der Elsken
‘Sweet Life’; t/m 12 oktober: Anders
Dickson ‘Bone Orchard’; 19 oktober
t/m 16 november: Dick Verdult
ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.NL

t/m 2 oktober: Jac Bisschops ‘Resonance of Colors’, abstracte spirituele
schilderijen
BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

t/m 19 oktober: Marleen Sleeuwits
‘Laying Bare’ fotografie en objecten;
26 oktober - 7 december: Nieuw talent,
groepsexpositie
STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

Galerie-atelier
KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

Vanaf 6 september: Anna Sophie de
Vries and Spencer Shakespeare ‘Tree
Sea Bird and Bee’
KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

t/m 12 oktober: Meryl Donoghue (GB),
gemengde technieken; 16 november
t/m 7 december: Ciou (Fr), gemengde
technieken
KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL

Frans Koppelaar e.a., schilderijen
(vooral Amsterdams stadsgezichten) en
beeldhouwwerk

Ruimte voor beeldende kunst en literatuur

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL

CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 15 CAROLINEOBREEN.COM

t/m 2 november: Salon Hang. We've
invited our members to donate a work
to the exhibition, by themselves or someone who's work they admire.

t/m 5 oktober: Satijn Panyigay ‘(Living)
room’ fotografie

SUZANNE BIEDERBERG
1E EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

Lokale kunstenaars, zoals Pim van der
Zwaan en Willem Bosveld, fotografie;
Anja Eliasson, cartoons

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL

Fotografie

t/m 5 oktober: Feiko Beckers: ‘A brilliant idea, but a terrible chair’

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

GALERIEËN

t/m 12 oktober: Marijn van Kreij ‘The
painter’

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

Internationaal georiënteerde kunst
TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

t/m 19 oktober: Erik de Bree ‘Supercalifragilisticexpialidocious’
TRANSNATURAL ART & DESIGN
LIJNBAANSGRACHT 148A, TRANSNATURAL.ORG

t/m 20 december: ‘In The Age of PostDrought' Program dedicated to the
global water-related challenges
WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

Fotografie
WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

t/m 12 oktober: Sanlé Sory (Burkina
Faso) ‘Volta Photo’ fotografie

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 26 oktober: Mohau Modisakeng
(Z-A): ‘Bagamoyo’ video; t/m 26 oktober: Remy Jungerman: ‘Neap Tide’
sculpturen, installaties.

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

t/m 2 oktober: Fraser Stewart ‘Opportunitis for fresh disasters’; 5 oktober
t/m 9 november: Carlijn Kingma ‘Cartography of society’

Ik, Daphne Gakes
Theatermaker Daphne Gakes (1985) komt met een voorstelling die zich niet
makkelijk in een hokje laat plaatsen, met als thema vrijheid.
Jan Cremer zette begin
jaren zestig Nederland op
zijn kop met een wild en
stoer jongensverhaal: ‘Ik
Jan Cremer’. Gakes las
het met rode oortjes op
haar dertiende. Ze wilde
liever op Jan Cremer
lijken dan op haar moeder.
Gakes vergelijkt haar
dagboeken, vol van seks,
drugs en rock & roll, met
die van haar moeder,
over een leven met rust,
reinheid en regelmaat.
Na een aaneenschakeling
van grensoverschrijdende
situaties komt zij uit bij
de vraag of haar ogenschijnlijke vrije leven
wel zo vrij is.
DE ROODE BIOSCOOP

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

Courtage vanaf
0,8%
Dé makelaar uit de buurt
www.lingerog.com

Brillen
Contactlenzen

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl
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DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en
 ogelijkheden. Wij brengen talenten en
m
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
■ HAKEN & BREIEN
Nieuw: Deze creatieve inloopochtend
start (onder voorbehoud) op dinsdag 1
oktober van 10.30 tot 12.30 uur. Voor vragen/aanmelding: ssaruhan@dock.nl of 06
34881830.
■ SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE 4
Schrijven en verhalen uitwisselen aan de
hand van inspirerende oefeningen onder
leiding van Jessica Schuringa. Geen ervaring nodig. Een keer per 2 weken van
10.00-12.00 uur. 20 sept. 4 en 18 okt.
1 en 15 nov. 6 en 20 dec. € 1,- incl. koffie &
thee. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830.
■ HULP BIJ GEBRUIK VAN TABLETS
EN SMARTPHONES
Inloopochtend. Onze deskundige vrijwilligers helpen bij problemen van beginnende gebruikers. Ook vragen over
Facebook, Whatsapp enz zijn welkom.
Vr 10.00-12.00 uur. Gratis. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
■ OPEN PODIUM CLAVERHUIS
Heb je een bijzonder verhaal, gedicht of
lied dat anderen moeten horen? Elke 3e
vrijdag van de maand, inloop 19.30, start
optredens 20.00. Aanmelden is niet verplicht. Alleen genieten van de optredens
mag ook. Voor vragen: geluk@dock.nl
■ LACHYOGA
Bij een lachyoga-workshop dansen we
als warming up, doen ademhalingsoefeningen afgewisseld met lachspelletjes,
rek en strekoefeningen en tot slot een
lachmeditatie en relaxatie. Ma 15.0016.00. Aanmelden is niet nodig. Voor
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
Of bij docent Henny Strijker 06 83576515
(per sms).
■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurt
bewoners. U wordt geholpen door deskundige docenten. Do 13.00-15.00, € 1,incl. koffie & thee. (excl. materialen).
Aanmelden is niet nodig, maar op tijd komen wordt op prijs gesteld. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
■ KERAMIEK/MOZAÏEK
Creaclub 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.
Aanmelden/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. Dinsdag
van 10.00-12.00. € 30,-, incl. cursusboek
Basisboek Windows 10. 1e blok start op
17 september (bij voldoende aanmeldingen). Aanmelden graag zo spoedig mogelijk. Vragen/aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.
■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en allerlei oefeningen
doen op onze computers (Windows 10).
Een computerdeskundige is aanwezig,
aanmelden is niet nodig. Di 13.00-15.00,
€ 1,-, doorlopend.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl, of
06 34881830.

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken?
Meld u dan aan bij onze conversatiegroepen via het Claverhuis, 020-624 83 53. Na
het aanmelden volgt een intakegesprek.
Ma, 10.30-12.00 uur (alleen 2e en 4e
maandag) Di, 10.30-12.00 uur (1 groep
beginners, 1 groep half-gevorderden) Do,
19.00-21.00 uur. Kosten: Een strippenkaart
kost € 10,- voor 10 lessen, 3 maanden geldig. (incl. lesmaterialen). Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op. Wo
19.15-21.15 uur, doorlopend. € 1,- per keer
(incl. materialen) U kunt (zonder aanmelden) een proefles volgen. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
■ ENGELSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Engels op. Beginners:
do 13.00-15.00 uur. Half gevorderden: do
10.00-12.00 uur, doorlopend. € 1,- per keer
(incl. materialen). U kunt (zonder aanmelden) een proefles volgen. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Spaans op. Beginners: ma 19.00-21.00. Gevorderden: do
19.00-21.00, doorlopend. € 1,- per keer
(incl. materialen) U kunt (zonder aanmelden) een proefles volgen. 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 uur, doorlopend.
Gratis. Aanmelden is niet nodig. Voor vragen: 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 09.00 tot 22.00. Ook afgeschreven tijdschriften van de leestafel
liggen hier om mee te nemen. Meer info:
ssaruhan@dock.nl, 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, fIkhouane@dock.nl,
020 6248353.
■ POPQUIZ
Ouderwets gezellige spelletjesavond met
je buurtbewoners. Elke 2e vr van de
maand. Zaal open 19.00, aanvang 19.30.
■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een gezonde, evt. vegetarische maaltijd voor u
en uw buurtgenoten. Donderdags 17.30.
Opgeven via ikdoemee@deregenboog.org
(tot wo 15.00) of via het Claverhuis,
020 6248353 (tot do 16.00).
■ VROUWENHERSTELGROEP
Vrouwengroep waar we veilig en anoniem
kunnen praten over romantische relaties
waar we ons in bevinden, maar die niet
gezond voor ons zijn. Hoe kunnen we hier
beter mee omgaan en zelf meer de regie
nemen? Voor meisjes en vrouwen van 15
tot 85. Aanmelden is niet nodig! Start 4
november, van 19.00 tot 21.00 uur. Meer
info: ssaruhan@dock.nl, 06 34881830,
Inez Hoogakker, 06-29 89 79 23.

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein),
020 4280297, reel@dock.nl
Dit mailadres ook voor vragen over verhuur
van ruimten en reserveringen.
■ KOFFIEOCHTEND
Tijdens de koffieochtend in Reel kom je in
contact met buurtgenoten en geniet je
van koffie, thee en koekjes. Je kunt hier
ook o.a. kralen rijgen, mandala tekenen,
breien of kleding herstellen/maken. Ma
10.30-12.30. € 1,- per keer. Aanmelden is
niet nodig. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.
■ BEWEGINGSCLUB MET SENIOREN
Nieuw: Allerlei bewegingsoefeningen onder leiding van Sciandri. Na afloop staat
verse soep en brood klaar. Start maandag
23 september: 12.00 tot 13.00 uur. (onder
voorbehoud) Voor vragen/aanmelding:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, quiz, zingen, film
kijken, bingo, spelletjes, voorlichting en
nog meer. Ma 13.00-16.00, doorlopend.
€ 2,50 (incl. soep en materialen) per keer.
Aanmelden is niet nodig.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830.
■ VERSE SOEP
Verse soep, maandag, wekelijks van 13.00
tot 13.30 uur. € 1, aanmelden is nodig i.v.m.
boodschappen. Vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.
■ DAKLOZENPROJECT
De hele week zamelen de zakgeldjongeren kleding in, om deze elke maandag-

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, www.sooj.nl.
Voor 55-plussers is er al 15 jaar de SOOJ
(Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen
Jordaan).
We zijn zes dagen per week open. Je kunt
bij ons een kopje koffie of drankje drinken,
een krant of tijdschrift lezen, met anderen
praten of aan een activiteit meedoen.
Voor sommige activiteiten zijn wachtlijsten. Informatie en aanmelden bij de bar.
We zijn open: ma 11.00-17.00, di t/m vr
13.00-17.00, za 14.00-19.00.
■ SOEP
Zelfgemaakte soep op ma en di vanaf 7
okt, € 1.■ COMPUTERSPREEKUUR
Gratis spreekuur op ma 11.00-13.00. Voor
informatie, vragen en problemen. Aanmelden aan de bar of via fatih.sooj@gmail.
com
■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie, ma 13.00-16.30, € 2,50
per keer.
Mahjong met les, ma 15.00-16.30.
Start in okt bij voldoende belangstelling,
€ 7,50 per 5 lessen.
Bridge met les, di 13.30-16.30, € 7,50 per
5 lessen.
Bingo: di 1 okt en 12 nov 13.30-16.30, € 1,per plankje, laatste plankje € 2,50
Biljarten, di, wo, do en vr, € 0,50 per ½ uur
Spelletjesmiddag: sjoelen, rummikub,
yahtzee, dammen enz. Elke laatste vr van
de maand 13.30-16.30 27 sep, 25 okt en 29
nov, deelname gratis.
■ TAALLESSEN
Spaans, wo 13.00-14.30, start 2 okt, 10
lessen (ex lesmateriaal) voor € 15,Italiaans intakegesprek voor nieuwe cursisten: do 26 sep.
Italiaans I Beginners, wo 13.00-14.30; start
2 okt, € 15,- per 10 lessen (ex lesmateriaal)
Italiaans Groep II, wo 15.00-16.30, start 2
okt, € 15,- per 10 lessen (ex lesmateriaal)
Italiaans Groep III, do 15.00-16.30, start 3
okt, € 15,- per 10 lessen (ex lesmateriaal)
Frans Conversatie, do 15.00-16.30, start 29
aug, € 7,50 per 5 lessen.

avond aan een daklozenopvang te doneren. Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl
of 06 43543453.

Dagelijks beschikbaar voor het activiteitencentrum Reel. 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 thuis bij wie zo’n pakket
nodig heeft en slecht ter been is. 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.

■ KICKBOKSEN
Wil je beter presteren, je vitaler voelen,
afslanken, en ben je tussen de 12 en 18
jaar? Kom trainen bij ons met een ervaren
docent. 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/ZAKGELD
PROJECT
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
inschrijving of vragen: sbougarchouh@
dock.nl of 06 43543453.
■ REELS KANTINE
Gezellig dineren met buurtbewoners van
alle leeftijden. Jong en oud zijn welkom
deel te nemen. 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.
Engels Conversatie, vr 13.00-14.30, start 20
sep, € 7,50 per 5 lessen.
■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 15 okt en 26 nov, 13.30-16.30,
€ 1,- per keer.
Poëziekring: elke laatste di van de maand,
13.30-16.30, start bij voldoende belangstelling op 24 sep. € 1,- per keer
Exposities: Rita van der Staaij: schilderijen, ma 16 sep t/m vr 25 okt, Anke Louwerse: schilderijen en tekeningen, ma 28
okt t/m vr 22 nov, Willem Stokkel: metallieken, ma 25 nov t/m vr 10 jan
Optredens: Combo Cora & Company: Cosy
Jazz, zo 22 sep 15.00 (zaal open 14.30),
toegang gratis.
■ COUPEKNIPPEN
Knippen in de SOOJ: vr 13.00-16.30, start
27 sep. (om de twee weken) € 1,50 per
knipbeurt.
■ SNUFFELMARKT
Za 5 okt 13.00-16.00. Tafelhuur € 2,50.
Toegang gratis.

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 ontmoetings
ochtend georganiseerd door roze vrijwilligers Gemiddeld komen er 15 mannen,
velen van buiten het huis. € 1,50 voor de
koffie.
■ ROZE DAMESSALON
Do 3 okt, do 7 nov en do 5 dec, 12.00 Verdiepende en inspirerende ontmoeting
onder leiding van voormalig Humanistisch
raadsvrouw Karen Joachim. € 2.50.
■ CAFÉ ROSÉ
Do 3 okt 14.00: Ronnie Tober komt zingen,
en vertelt ook over zijn carrière en zijn
homoseksualiteit.
Do 7 nov 14.00: Roze in blauw Vertegenwoordigers van het roze politienetwerk
vertellen over veiligheid op straat, in huis
en over digitale veiligheid. Ze vertellen

■ WEG GEEF WINKEL
Doneer als buurtbewoner of bedrijf uw
oude elektronica, van opladers tot aan
laptops. Deze worden eventueel gerenoveerd in ons eigen Repair café en geschonken aan buurtbewoners die dit het
meest nodig hebben. Voor meer info:
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: sbougarchouh@dock.nl of mazaoum@dock.nl
■ 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 info: fIkhouane@dock.nl, 06
34881835
over het omgaan met discriminatie en
angst bij LHBTers. En ook over hoe het is
om bij de politie te werken.
Do 5 dec 14.00: Victoria False. Roze glamour, glitter en glans zullen aan ons voorbij trekken in een wervelende show.
■ ROZE SALON
Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00, toegang € 2.50.
Do 19 sep ‘Bears’. Sjag Kozak van de Horst
vertelt over de bearscene, waarvoor hij al
12 jaar feesten organiseert.
Do 26 sep Thema middag over transseksualiteit met de verhalen van Nicki en Adrie
Do 10, 17, 24 en 31 okt ‘Naar vriendschap
zulk een mateloos verlangen’: aantrekkingskracht. Een serie roze themagesprekken met Anton over ontmoeting, vriendschap en erotiek.
Do 14, 21 en 28 nov en do 12 dec Kunstvormen door student/ docent Pieter. 4 themamiddagen 1 Beeldhouwwerk, 2 Olieverf, 3
Bouwkunst en 4 Blik op kunst.
■ ROZE FILMAVOND
3 okt 19.00 Green Book
7 nov 19.00 Breakfast on Pluto
5 dec 19.00 I do
■ BINGOMIDDAG
Vr 4 okt, vr 1 nov 14.00, € 1.50 voor drie
rondes met leuke prijzen.
■ ROMMELMARKT
Zo 3 nov in de serre van 11.00 tot 15.00.
■ KLEDINGSHOW H EN A- MODE
Di 29 okt 14.00 uur modeshow en kledingverkoop.

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 op www.asv-onsgenoegen.com.
Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam,
020 6262788.
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VERENIGING DE NOORDERSPEELTUIN
Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam
Centrum. Al vanaf 1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor de Buurt, en
zeker ook met de Buurt. Bovendien hoeft men geen lid te zijn van onze vereniging,
wel vragen wij een kleine bijdrage in de kosten bij sommige activiteiten. Meer
informatie op https://www.facebook.com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin of
via onze flyers bij diverse winkels in de buurt.
2e Lindendwarsstraat 10, 020 6231256/06 20427686.
■ VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, om
samen met ons nieuwe clubs te organiseren en te begeleiden of helpen bij
diversen buurtevenementen.
■ SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE
DUMPIES
Ma t/m vrij van 9.15-11.45 voor kinderen tot 4 jaar kunnen de kleintjes bij
ons in het clubgebouw komen spelen.
Samen met ouders en voldoende
begeleiding maken wij er een gezellige ochtend van met allerlei activiteiten. Bij mooi weer hebben wij een

eigen speeltuin tot onze beschikking.
Voor inlichtingen, vraag naar Tiny.
■ TWIRLGROEP DE DANCING
STARS
De Dancing Stars Mini, 3 t/m 6 jr, za
10.45-11.30
De Dancing Stars Jeugd, 7 t/m 12 jr,
za 11.30-13.00
De Dancing Stars Gevorderden vanaf
12 jr, di 18.30-20.00.
■ DRUMBAND DE NOORDER
Om de week repeteert de drumband
op vrijdagavond.

BOOJZ

Leerlingen, vr 19.00-20.00
Gevorderden, vr 20.00-22.00.

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

■ FLAMENCO KOOR/CORO
FLAMENCO CALLE REAL
Zo 19.00-22.00.

■ LUNCH
Wo wekelijks, 12.00-13.30, zaal open
om 11.30. Maximaal 15 deelnemers,
deelname € 1,50.

■ DE BIGBAND
Ma 20.00-23.00.
■ DINNERSHOW
Za 12 okt “Bij ons in de Jordaan”.
Gezelligheid, entertainment en een
heerlijk 3 gangen menu.
Kaartverkoop, Mario 06-30 11 14 01 &
Tiny 06-20 42 76 86.
Reserveren is niet mogelijk, max 32
plaatsen. Entree € 25,00 excl. drinken
Zaal open 19.00, aanvang 20.00, afterparty 23.00-00.00.

■ CLAVERSOOS
Zo 6 okt, 3 nov, 1 dec, 13.00-16.00, zaal
open om 12.30. Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor en liveconcert Sjakie.
Gratis toegang en een kop koffie/
thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.
■ NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 7 okt, 4 nov, 2 dec, 13.15-15.15,
o.l.v. Hennie. De naaimachines staan
klaar. Gratis toegang.

■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.30-21.00.

■ FILMMIDDAG
Di 15 okt, 19 nov, 13.45, o.l.v. Jorien.
Gratis toegang: aanmelden tot dag
van filmmiddag 9.30 uur via 020
6200238.

Vrouwenherstelgroep start
in het Claverhuis
Door Inez Hoogaĸĸer
Je voelt je niet goed in je relatie,
maar je stapt er niet uit. Dat blijkt
een veel voorkomende situatie. Ro
bin Norwood schreef daar boeken
over : Als hij maar gelukkig is en
Vrouwen die te veel in de liefde investeren. Op basis van Norwoods
inzichten werden vanaf de jaren 80
overal zelfhulpgroepen opgericht.
Inez Hoogakker is ervaringsdes
kundige en start in november zo'n
zelfhulpgroep.
Een zelfhulpgroep werkt zonder
begeleiding of therapeut. Het gaat
erom dat de groep ervaringen met
elkaar deelt en van elkaar leert om
beter met een ongezonde relatie
om te gaan. Dat is om zelf sterker
te worden en een kring van lieve

en betrouwbare mensen om je
heen te verzamelen die er voor je
zijn als het nodig is.
Veel vrouwen zijn zich er niet van
bewust dat ze zich in een relatie
bevinden die niet goed voor ze is.
Het gaat hier ook om vaak hoog
opgeleide vrouwen, die een goede
baan hebben. Zij leiden een soort
dubbelleven. Zo'n relatie kan een
beetje ‘fout’ zijn, bijvoorbeeld als
de partner veel meer aandacht
vraagt en nooit geeft, maar het kan
ook veel erger. In het laatste geval
kan er mishandeling of uitbuiting
plaatsvinden. Vaak keren de vrou
wen na ruzies of mishandelingen
keer op keer terug naar dezelfde
partner of ze kiezen eenzelfde
soort partner. Dat komt omdat het
misverstand bestaat dat de part

ner zou moeten veranderen, ter
wijl het de vrouw zelf is die de
sleutel tot verandering in handen
zou moeten hebben.

■ BINGOMIDDAG
Vr 18 okt, 15 nov, 13.45-15.45, zaal
open om 13.30. Gezellige Bingo met
fraaie prijzen en liveconcert Sjakie.
O.l.v. Annie & Jan. Gratis toegang en
deelname Bingo.

De gespreksavonden verlopen vol
gens een vast schema. Er wordt met
elkaar gesproken in anonimiteit,
men kent alleen elkaars voornamen
en de bijeenkomsten vinden plaats
op neutraal terrein. Men kan op elk
moment instappen of komen wan
neer het schikt, zonder aanmelding.
De start van de groep is op 4 no
vember, van 19.00 tot 21.00 uur in
het Claverhuis. Kosten zijn 1 euro
per keer, inclusief koﬃe en thee.

Expositie De
manna-es en de
amberboom in
het Claverhuis

Informatie: Inez Hoogakker
0629897923. Sevim Saruhan
0634881830/ssaruhan@dock.nl

____________________________
NIEUW IN DE BUURT
____________________________
Pure Kakaw opent nieuwe
Cacao Bar op de Haarlemmerdijk
Na het succes van de eerste Cacao Bar opent
Pure Kakaw een nieuwe locatie op de Haarlemmerdijk
31. Ten minste drie maanden lang kan je hier
cacao ontdekken: hoe cacao traditioneel werd
gebruikt en waarom cacao je gezond en gelukkig
maakt. Geïnspireerd door traditioneel gebruik van
de Maya’s en Azteken maken Erik en Leonie pure
cacaodranken. Ze werken direct samen met boeren in
Guatemala en Nicaragua en importeren de cacao zelf.
____________________________
UITBREIDING
____________________________
Goeds Design Store
Op 4, 5 en 6 oktober is er een feestelijke opening
van een nieuwe Goeds Design Store op de grens
van Amsterdam en Zaandam. Je pakt het pontje
aan het eind van de Hemweg en je bent er.
Iedereen is van harte uitgenodigd een glaasje te
komen drinken op bovengenoemde dagen.
Meld je dan wel aan op https://goeds.nl
Herenstraat 15 Amsterdam
Gerrit Kiststraat Zaandam

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

Creatieve
Themaochtend
Creatieve activiteiten voor iedereen! Elke maand staat
weer iets anders op het programma.

Kaarten maken >> Vr 13 sep
Mozaïeken >> Za 12 okt
Bloemschikken >> Vr 15 nov
(10:00 -12:30 uur)

Groenmiddag Herfst in
de Tichel op 13 oktober
door Alfred Brand

FOTO SANDRA DE JONGE

Op zondag 13 oktober, van 13.30 tot 17.30 uur, organi
seert de werkgroep Meer Groen in de Jordaan in sa
menwerking met vereniging Groei en Bloei (afdeling
Amsterdam) en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
een groenmiddag in de Tichel, Tichelstraat 50.
Tijdens de groenmiddag kunt u planten en zaden in
brengen en gratis meenemen bij de planten en zaden
ruilbeurs, bloembollen uitzoeken en een plantendok
ter raadplegen
Om 14.30 uur is er een lezing van schilder, tuinier, tuin
fotograaf en blogger Cees Verkerke over zijn bijzon
dere ‘zinTUIgeN’ tuin in Heerhogowaard.
We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom in de Tichel.
Werkgroep Meer Groen in de Jordaan

La Dietrich in de Roode
Bioscoop
Zangeres Wilma Bakker is een van de zogeheten ‘Eendagsgasten’ in de Roode Bioscoop. Op 20 november staat
zij hier op de planken met haar muziektheatershow La
Dietrich, over het turbulente leven van de zangeres/actrice Marlène Dietrich (1901-1992), die vele harten in vuur
en vlam zette en miljoenen fans had.
De roemruchte biografie van Dietrichs dochter Maria Riva
is de rode draad in La Dietrich, een wervelende tour de
chant, versterkt met uniek filmmateriaal over deze femme
fatale.
Wilma Bakker vertolkt de diva op indrukwekkende wijze,
niet alleen met haar stem, lichaamshouding en mimiek,
maar ook met oogverblindende outfits. Vanzelfsprekend
staan ook de evergreens Ich bin von Kopf bis Fuß auch
Liebe eingestellt en Sag mir wo die Blumen sind op het
programma. Pianist Eric Lensink zorgt voor de muzikale
omlijsting.
Wees er snel bij om nog een kaartje te bemachtigen. (AM)
20 november. Aanvang 20:30 uur. €18.

Groene najaarsweken
in het Centrum
Door Veronıĸa Esser
Hoe groener de stad, hoe mooier, hoe beter!
Iedere stadsbewoner kan een bijdrage leveren.
Door wat te leren tijdens een cursus composte
ren of fermenteren, een groenproject te bekij
ken, door wat aan groen te doen. Vanaf half sep
tember organiseren de huizen van de buurt; Het
Claverhuis, De Boomsspijker en De Witte Boei
diverse groenactiviteiten. Er is bijna dagelijks
een activiteit in het Centrum van de stad. Voor
het definitieve programma: houd de posters en
flyers in de buurthuizen in de gaten en de web
site van Dock www.dock.nl en de agenda van
Buurtgroen 020 op www.buurtgroen020.nl

Mijn naam is Alfred Brand en ik
schilder. Ik heb de studierichting
vrije schilderkunst aan de Am
sterdamse Rijksacademie ge
volgd maar ik teken en schilder
zo lang als ik me herinneren kan.
Ik ben tuintjes gaan schilderen en
dat is me niet tegengevallen; er is
veel te zien als je buiten loopt, in
de stad of in het land. Op de Oos
telijke eilanden, waar ik woon,
wordt de laatste tijd veel gedaan
aan de groenvoorziening en dat
gaat veel verder dan de saaie
vandalismebestendige perkjes
die ik uit mijn jeugd ken.
Er staan bijzondere bomen zoals
de mannaes en de amberboom,
om er maar een paar te noemen.
Ik loop ook graag naar Shaﬀy's
tuin op de kop van de Dijks
gracht, dat is een tuin van en
voor de buurt en daar is altijd
veel te zien. De ecologie van de
stad is tegenwoordig veel rijker
dan die van het platteland. Het
werk dat ik in het Claverhuis laat
zien is geïnspireerd door de len
te, die tijd van het jaar dat alles
weer begint te groeien en te
bloeien, het moment waarop je 's
ochtends vroeg je hoofd uit het
raam steekt, de lucht opsnuift en
zegt: ‘Het is lente, ik ruik het,
dus naar buiten!’
De expositie is te zien tot en met
27 oktober

Aansluitend een gratis lunch

Iedereen Welkom!

www.bijsimondelooier.nl
Maandelijkse mantelzorg ontmoetingen
Als mantelzorger kan er veel op u af komen:
verandering in de relatie met een partner, het
moeten regelen van praktische zaken, het combineren
van zorg en werk, het gevoel hebben er alleen voor
te staan etc.
Na de zomer is er voor mantelzorgers de mogelijk
heid de maandelijkse Mantelzorg Ontmoetingen te
bezoeken. Met de Mantelzorg Ontmoetingen bieden
we mantelzorgers de gelegenheid andere mantel
zorgers te ontmoeten, ervaringen en deskundigheid
te delen maar ook om advies te vragen. Op vrijdag 4
oktober zal het accent deels liggen op het voorko
men van isolement.
De Mantelzorg Ontmoetingen vinden plaats iedere
eerste vrijdag van de maand van 11.0012.30 in het
Claverhuis, Elandsgracht 70.
De Mantelzorg Ontmoetingen
is een initiatief van het Steunpunt Mantelzorg en is onderdeel van de maatschappelijke
dienstverlening van Centram. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met één van de mantelzorgconsulenten Rogier Willems, T. 06 47023327 of
Dian Mekkes, T. 06 47023554
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BUURTSPREEKUREN

❱❱ !Woon
Voor informatie en advies over huren/wonen.
Woonspreekuur, Elandsstadsdeelgracht 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 dienstver
lening
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.
Daarnaast elke eerste vrijdag van de
maand van 11.00 tot 12.30 Mantelzorg
Ontmoetingen in het Claverhuis.
Contact: telefonisch 020 557 3338 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 maandag
tussen 13.00 en 17.00 in het Claverhuis.
Je kunt binnenlopen of van tevoren een
afspraak maken via www.vca.nu
❱❱ Gratis juridisch inloopspreekuur
IJdock Advocaten houdt elke dag na tel.
afspraak van 14.00 tot 16.30 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. Voor 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, 085 902 2810 (lokaal tarief)
info@beterburen.nl, www.beterburen.nl

❱❱ TEAMED
Op vrijdagochtend tussen 11.00 en 13.00
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, ver
slaving 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, 020 624 8353.
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 Wijkbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere.
Marnixstraat 82-84. Jan-Cees de Vries
(op afspraak) 06 1187 63 37 of
j.de.vries@ymere.nl
❱❱ Spreekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key.
Dagelijks tussen 9.00 en 10.00, Vinkenstraat
22, 020 621 4333, Femke Felder/Kim Djoa.
❱❱ MEE AZ Onafhankelijke cliëntonder
steuning 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 moeilijklerenden. 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
❱❱ Melding openbare ruimte en overlast
Als u onderweg op straat op in een park
iets tegenkomt waarvan u denkt dat het
gemaakt of opgeruimd moet worden, of
ervaart u overlast van evenementen,
horeca of personen, dan kunt u dat bij de
gemeente melden via telefoonnummer
14020 of vul een digitaal formulier in op
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
melding-openbare/
❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente Amster
dam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag, een opmerking of wilt u iets leuks organiseren in
uw buurt? Neem dan contact op met de
gebiedsmakelaars van het Stadsdeel
Centrum:

ZOEKERTJES
In de rubriek Zoekertjes kunt u als parti
culier/stichting een advertentie plaatsen.
De tekst moet uiterlijk vrijdag 25 oktober
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. Info: Aafke
Heuvink, 06-21870535, www.living-heart.nl
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u graag indien u zorg
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen
naar 06-22761110, www.maatwerkzorg.nl
❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS. Al meer dan
20 jaar. Woe. av. 19.00-20.15 en 20.30-21.45 .
Vrij. ocht. 09.15-10.30. 10 lessen € 80,00.
Bij korting € 40,00. www.lydwinayoga.nl,
tel. 020-4210878.
❱❱ Wie wil schrijven voor kinderen? Meld
je aan voor de schrijfvakantie KINDERVERHALEN SCHRIJVEN. Van 20-27 okt. 2019
Ned. Begeleiding van 2 schrijfdocenten.
Locatie: Emel Pension www.emelpension.nl
Info: hettykleinloog@gmail.com
❱❱ WALK-INN sessies in de Jordaan. Bij
Zuiver Geluk zijn dagelijks professionals
aanwezig voor het geven van reading, tarot,
healing of massage. Tweede Anjeliersdwarsstraat 22. Info Marja 0624415591.

Zuid Jordaan & Westerdokseiland
Annemieke Bult, 06 1094 7493,
a.bult@amsterdam.nl
Noord Jordaan
Rosa Hoogstraten, 06 2269 3084,
r.hoogstraten@amsterdam.nl
Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden
Matthew Eelman, 06 2209 1867,
m.eelman@amsterdam.nl
❱❱ stadsdeelcommissie centrum west
j.groot@amsterdam.nl
b.van.der.sande@amsterdam.nl
n.zeevenhooven@amsterdam.nl
m.joles@amsterdam.nl
❱❱ Stem van Centrum; website
Stemvancentrum.amsterdam.nl

Nieuws van !WOON
Cursussen voor VvE’s
Stichting !Woon organiseert gratis cursussen waar u zich kunt laten informeren over
wat een Vereniging van Eigenaren eigenlijk is en wat er mag binnen een VvE.
Op de basiscursus leert u alles over de
splitsingsakte, uw stemrecht, onderhoud,
verzekeringen en de ledenvergadering.
U leert uw rechten kennen én uw plichten.
En hoe zit het meerjaren onderhoudsplan
(MJOP) en verduurzaming?
De cursus Groen MJOP informeert u hierover. De cursussen zijn gratis te bezoeken.
Wel graag vooraf aanmelden, want vol is vol.
Aanmelden kan via de website:
www.wooninfo.nl/agenda of telefonisch
(020) 5230 110
Basiscursus VvE: dinsdag 3 december van
19:30 tot 21:00 uur
Cursus Groen MJOP: dinsdag 17 december van 19:30 tot 21:00 uur
Locatie voor beide cursussen is
De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Onderhoudsklachten vrije sector huurwo
ning? Soms huurverlaging mogelijk
Een huurster in een vrije sector huurwoning
op de Amsterdamse Marnixkade kreeg met
hulp van !WOON een flinke huurverlaging.
Haar woning vertoonde ernstige onderhoudsgebreken. De verhuurder moet over
de afgelopen jaren €11.000 terugbetalen
omdat het woongenot van huurster was
verstoord. Zo oordeelde de kantonrechter
onlangs in zijn vonnis.
Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten
geldt slechts beperkte huurprijsbescherming. Zo kun je bijvoorbeeld niet naar de
Huurcommissie om de redelijkheid van de
huurprijs te laten toetsen. Wel kun je
❱❱ De Amsterdamse Go Club is opgericht in
de jaren vijftig en bestaat dus al meer dan
60 jaar. Dit gaan we vieren, met iedereen
die het go-spel een warm hart toedraagt,
op een prachtige plek in Bergen aan Zee.
Meer weten? Zie: goinamsterdam.nl/
jubileum_2020/
❱❱ Kashmiryoga op Brouwersgracht 270A
is diep ontspannend en zorgt voor innerlijke rust. Dus minder in je hoofd en meer
in je hart. Dinsdagavond 20.00-22.00.
Voor gratis proefles 06-24977300.
Ernst Jan
❱❱ Yogales op donatiebasis! ’s Woensdags
20.15 - 21.30 (v.a. oktober) oefenen docenten in opleiding het lesgeven, onder begeleiding van gecertificeerde leraar. Kennismaken met Iyengar yoga? Doe eens mee!
www.iyengaryogacentrum.nl
❱❱ SPAANS. Nieuwe cursussen starten
weer dit najaar in Claverhuis. Verschillende niveaus. Beginners t/m gevorderden
+ conversatie.
Aanmelden/informatie: bel 06/55768294 of
kijk op www.spaansspaans.nl
❱❱ Architectuur- en kunstgeschiedenis in
Het Claverhuis. Op 10 donderdagen van
13.30 tot 15.30 uur, waarvan 3 x van 10.15
tot 12.15, vanaf 3 oktober.
Diverse onderwerpen: het lot van Caravaggio, architectuur van Aalto, de vrouwen van Klimt.
Meer informatie: Geert van Boxtel,
ervaring@telfort.nl of Frederiksstraat 128,
1054LD Amsterdam.

zaken aan de kantonrechter voorleggen,
bijvoorbeeld als de woning ernstige onderhoudsgebreken vertoont, die het woongenot schaden. In dit geval ontdekte huurster
kort na de aanvang van de huurovereenkomst ernstige vochtproblemen. Vanwege
haar gezondheidstoestand had zij daar erg
veel last van. De verhuurder weigerde iets
aan het probleem te doen. Huurster klopte
aan bij !WOON, dat namens haar een
onderhoudsrapport opmaakte. Nog steeds
gaf de verhuurder niet thuis. Met behulp
van een jurist van het Emil Blaauw Proceskostenfonds is op basis van de rapportage
een vordering ingesteld bij de rechtbank.
Er werd een huurverlaging gevorderd over
de periode dat huurster te kampen had
met de vochtproblemen. Tijdens de procedure trachtte de verhuurder nog even om
de problemen in de schoenen te schuiven
van de huurster (bewonersgedrag).
Echter, na een getuigenverhoor stelde de
kantonrechter vast dat de verhuurder zelf
aansprakelijk is voor de gebreken.
Op basis van artikel 7:207 van het Burgerlijk Wetboek wees de rechter een korting
toe van 30% op de betaalde huur. Omdat
de korting een periode betrof van ruim vier
jaar, moet de verhuurder ruim €11.000
terugbetalen. De boodschap is helder
overgekomen en verhuurder is inmiddels
begonnen met herstel van de gebreken,
terwijl huurster tijdelijk in een wisselwoning zit. Heeft u ook te kampen met ernstige onderhoudsgebreken? Neem dan
contact op met !WOON.

Bickeltuin zoekt
medewerkers
Veel mensen - vooral met
kinderen- genieten van de
speeltuin op de
Bickersgracht, naast de
kinderboerderij. Voor deze
tuin zoeken wij een
beheerder en vooral
medewerkers! Met hulp van
vier of vijf mensen kan die
tuin een fijne plek blijven.
In voor- en najaar, wanneer
er het meeste werk is, kost
dat ieder één tot twee uur
per week. Zonder die hulp
valt de tuin terug op
onderhoud door de
gemeente. Dat zou de tuin
geen goed doen.
We hopen op veel reacties!
Bel of mail naar
Veronika Esser, 06-43543083
of vesser@dock.nl.
Zij zal u graag meer
vertellen.
Hartelijk welkom!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ DOCK
DOCK zoekt een enthousiaste kok die elke
maandag voor ca. 20 bezoekers van het
activiteitencentrum Reel (aan het Hendrik
Jonkerplein) verse soep kan bereiden. De
soep moet om 13.00 uur klaar staan.
❱❱ DOCK
DOCK zoekt een vrijwilliger voor de wekelijkse Creatieve Inloopochtend op de dinsdag in het Claverhuis. Je verwelkomt de
deelnemers en begeleid hen bij activiteiten
zoals breien, haken en creatief bezig zijn.
De werktijden zijn van 10.30 tot 12.30 uur.
❱❱ BOOJZ
De Buurtgroep Ouderen Ontmoetingsruimte
Jordaan-Zuid zoekt vrijwilligers voor de
maandelijkse Claversoos in het Claverhuis.
De taken zijn; het klaarzetten van de tafels
en stoelen, het aankleden van de tafels,
hapjes klaarmaken, een leuke sfeer creëren
en de boel weer opruimen.
Deze ouderensoos vindt elke 1ste zondag
van de maand plaats, van 11.00 tot 17.00 uur.
Reageren op een van bovenstaande
vacatures kan bij Sevim Saruhan,
ssaruhan@dock.nl of 06-348 818 30.

Alle wijkagenten zijn telefonisch
bereikbaar via 0900 8844

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema,
dayenne.venema@politie.nl
Jordaan-Midden
Petra Goldstein,
petra.goldstein@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater,
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot,
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander,
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer,
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
en Westerdokseiland
Raymond Rietmeijer,
raymond.rietmeijer@politie.nl
De 9 Straatjes
Peter Pisano,
Peter.pisano@politie.nl
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