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De veestapel moet worden gehalveerd, de woningbouw stagneert vanwege de stikstofuitstoot 
en fi jnstof beperkt onze levensduur. De berichten over luchtvervuiling volgen elkaar de laatste 
tijd in rap tempo op. Geen wonder dat wethouder Sharon Dijksma onlangs het ‘Actieplan 
 Luchtkwaliteit’ presenteerde. 

Door Dienie Meijs

In dat plan staan 27 verregaande maatregelen 
die de uitstoot van schadelijke stoff en in 
de stad moeten beperken. Momenteel staat 
 Amsterdam op nummer 18 van de groen rang-
lijst van Europese Steden. 

Wat zijn de smerigste plekken in onze stad? 
Wie wil weten hoe het is gesteld met de lucht-
kwaliteit, raakt al snel verzeild in een woud 
van metingen, dagwaardes, jaargemiddelden, 
statistieken en adviesnormen. 
Op basis van alle meetgegevens stelde Nico 
van Gog, data-analist en buurtbewoner, een 
lijst samen van 22 plaatsen in de stad waar de 
luchtkwaliteit in 2018 onvoldoende was. Hoog 
op die lijst staan de Stadhouderskade en de 
Valkenburgerstraat. 

Wanneer spreken we van schone lucht? De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft  
onder meer voor stikstofdioxide (NO2) advies-

waarden opgesteld om de eff ecten ervan op 
onze gezondheid te beperken. Het gaat om 
jaargemiddelden en gemiddelde concentraties 
per uur. De Europese Unie (EU) hanteert deze 
normen sinds 2010 als grenswaarden. Per stof 
mag jaarlijks een beperkt aantal dagen de 
grenswaarde worden overschreden.

Om welke stoff en gaat het? Luchtverontreini-
gende stoff en zijn meestal onderdeel van een 
mengsel. Zo is stikstof een noodzakelijke stof, 
maar stikstofverbindingen zijn zeer schadelijk 
voor de gezondheid. Naast stikstofdioxide gaat 
het vooral om te hoge fi jnstofconcentraties. 

Hoe meten we de luchtkwaliteit? In Amster-
dam staan twaalf meetcabines, onder meer 
op de Haarlemmerweg, Van Diemenstraat en 
op Tweede Hugo de Grootstraat/Jan van 
 Galenstraat. Daarnaast bestaat er een net-
werk van burgers die metingen verrichten op 
NO2 en fi jnstof. Al deze meetgegevens worden 
door de GGD geanalyseerd en gepubliceerd op 

www.luchtmeetnet.nl. Daaruit blijkt dat de 
luchtkwaliteit in de stad gemiddeld ‘matig’ 
is. Het daarbij behorende gezondheidsadvies: 
heb je last van je longen, verricht dan geen 
 inspanningen buitenshuis. 

Zeggen die metingen iets over onze buurt? 
 Nico van Gog legt uit dat op drukke plekken 
in de buurt – zoals Marnixplein, Haarlemmer-

plein, Rozengracht en Nassauplein – geen 
 metingen worden verricht. Zou dat wel 
 gebeuren, dan pakken de meetresultaten 
 ongetwijfeld veel slechter uit. Maar volgend 
jaar gaan Google Streetview-auto’s als 
 Airview-auto’s van álle straten drie keer de 
lucht kwaliteit meten en een jaargemiddelde 
geven. 

U I T N O D I G I N G

 Luchtkwaliteit in de buurt laat te wensen over

Een gezond luchtje 
scheppen is lastig

Nieuwjaarsreceptie Claverhuis

De Tweede Mijl is een inloophuis in de Willemsstraat voor dak- en 
 thuislozen. Maar ook buurtbewoners zijn hier welkom. 

De Tweede Mijl

Een voetenbadje in de daklozenopvang 

Door Anĸe Manschot

Naastenliefde is een woord dat mis-
schien wel het beste past bij De 
Tweede Mijl. In dit op christelijke 
leest geschoeide inloophuis worden 
op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 11 en 15 uur gemiddeld 125 
dak- en thuislozen gastvrij onthaald. 
Ook buurtbewoners die behoeft e 
hebben aan contact, zijn hier van 
harte welkom.
De bezoekers krijgen niet alleen kof-
fi e, thee, soep, worst en boterham-
men aangeboden, maar ook een 
glimlach, een luisterend oor en een 
christelijke boodschap. 
“Op maandag en woensdag kunnen 
de bezoekers ook nog een gratis voe-
tenbadje krijgen. Op vrijdag mogen 
ze vuile kleren voor schone omruilen 
en voor 50 cent douchen in een van 

de zes douches”, vertelt coördinator 
Gerrit van Kruistum, een veertiger 
met een montere uitstraling. 
Er is hier ook geregeld een kapper 
uit de doelgroep aanwezig. “Die 
vraagt twee euro per knipbeurt.” En 
eens per maand komt een pedicure 
langs die gratis voeten verzorgt.
Er werken hier in totaal 108 vrijwil-
ligers, van wie er tien tot veertien 
per openingsdag aanwezig zijn. 
De meeste komen uit de bible belt. 
Alleen coördinator Van Kruistum 
krijgt voor 16 uur per week betaald. 
Elke maandag en woensdag gaan 
twee vrijwilligers met elk een 
ploegje van zes man drie kwartier 
met papierprikkers op pad om de 
buurt te fatsoeneren. De ‘straatve-
gers’ verdienen hier elk drie euro 
mee. “Er zijn altijd te veel gegadig-
den”, weet de coördinator. 

Als ik op een maandagmorgen rond 
11.30 uur als een vreemde eend in 
de bijt de ontmoetingsruimte bin-
nenstap, zijn er zo’n vijft ig bezoe-
kers. Een vrouw begroet me met de 
woorden: “Een nieuw gezicht is een 
nieuw licht”. 
Er druppelen almaar meer gasten bin-
nen, sommigen met een rugzak om. 
Mannen zijn ver in de meerderheid. 
Een bezoeker zit met zijn voeten in 
een afwasbak met warm water, 
 soda en een scheut afwasmiddel. 
“Als ik hier kom, vraag ik altijd om 
een voetenbadje”, vertelt hij. 

De meeste bezoekers staren zwij-
gend voor zich uit, enkele slapen 
met hun hoofd op hun gevouwen 
armen op de tafel, weer andere 
 lezen de Metro of kletsen wat. 
De gastvrouwen lopen af en aan 
met dienbladen. Wat ze hier gratis 
uitdelen, is geschonken door parti-
culiere bedrijven en kerken.
Een vrijwilligster verzorgt een 
 zwerende vinger.
Een andere gastvrouw leert een 
bezoeker een knoop aan een jas te 
naaien. Een vijft al gasten rookt op 
het binnenplaatsje. Ik hoor een 
Oost-Europese taal die ik niet kan 
thuisbrengen. 
“De scheidslijn tussen dak- en 
thuislozen en ons is dun”, vertelde 
coördinator Van Kruistum een 
week eerder in zijn kantoortje 
naast de ontmoetingsruimte. “Je 
kunt je baan kwijtraken, er kan iets 
misgaan in je hoofd, je kunt ver-
slaafd raken, je familie wil niets 
meer met je te maken hebben en 
dan beland je al gauw aan de onder-

kant. Maar ik sta er versteld van 
hoe ze elkaar helpen, bijvoorbeeld 
door de douche te betalen voor 
 iemand die helemaal blut is.” 

De bezoekers zelf zijn in tegenstel-
ling tot de coördinator niet echt 
happig op een praatje met een on-

bekende mevrouw met een op-
schrijfb oekje. Enkele willen wel 
kwijt dat ze hier graag komen. 
“Maar de reden waarom ik hier naar 
binnen stap, is niet fi jn”, verzucht 
een zwarte man in het Engels.
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Alle medewerkers en vrijwilligers van het Claverhuis wensen de 
lezers van de wijkkrant fi jne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe. 

Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaars receptie op vrijdag 
10 januari 2020 van 16.30 tot 18.30 uur in het Claverhuis, 

Elandsgracht 70

Coördinator Gerrit van Kruistum
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Van de hoofdredactie

Het is inmiddels al weer ruim 
twee jaar geleden dat burge-
meester Eberhard van der Laan 
overleed, maar zijn hartekreet 
'Zorg goed voor de stad en voor 
elkaar' is nog steeds actueel en 
kan niet vaak genoeg worden 
gememoreerd. 

In de feestmaand december lijkt 
zijn advies ons als vanzelf wat 
makkelijker af te gaan. We zoeken 
familie en vrienden op, eten en 
drinken met elkaar en rond 
kerstmis zijn we misschien 

geneigd wat langer stil te staan 
bij het leed in de wereld en bij 
mensen die het slechter of 
moeilijker hebben dan wij. Dat is 
mooi, maar het kan geen kwaad 
dergelijke gedachten eens wat 
vaker dan alleen met kerst te 
hebben. En het kan al helemaal 
geen kwaad om die gedachten om 
te zett en in daden. 

Wellicht kan de aandacht die een 
organisatie als de Tweede Mijl 
aan dak- en thuislozen biedt en 
waarover u in deze krant kunt 

lezen, daarbij ter inspiratie 
dienen. Natuurlijk hoeven we 
niet stante pede in een Florence 
Nightingale te veranderen, maar 
wat meer oog voor de mensen in 
onze omgeving, een vriendelijk 
woord en een beetje begrip 
maken vaak al een wereld van 
verschil. Is er iemand die 
behoeft e heeft  aan een opbeu-
rend woord of wat extra aan-
dacht? En wat doen die prima 
kleren die we nooit meer dragen 
daar in de kast? Die kunnen toch 
best naar De Regenboog, of naar 
de Kledingwinkel van den Volks-
bond op de Haarlemmer straat? 
Het is een kleine moeite waar we 
anderen blij mee maken. 

Als we goed voor de stad en voor 
elkaar blijven zorgen, wordt het 
leven in onze 'lieve stad' er alleen 
maar aangenamer op. 

Mede namens de redactie van 
Jordaan & Gouden Reael, wensen 
we u fi jne feestdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar.
 

Frederique de Jong
 IJsbrand van Veelen

 

Interesse in Bijbelse verhalen? 
Kom dan naar het 

Bijbelleesuur 

Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
T 020 - 6227742  

Gratis, iedereen Welkom!  

Voor meer inlichtingen bel 06-83571391 

‘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        

www.bijsimondelooier.nl 

Nu  geven de meetstations ook wel dag- en 
jaar gemiddel den, maar die zeggen weinig 
over bepaalde momenten op de dag, zoals 
tijdens de spits. Terwijl dat volgens Nico 
wel belangrijk is. 
Op meetplekken dichtbij een stoplicht is 
het uurgemiddelde van vervuiling immers 
vaak te hoog, want daar staat de helft  van 
de tijd een rij vervuilende auto’s. Daarom 
adviseert hij voetgangers en fi etsers die 
plaatsen tijdens de spits zoveel mogelijk 
te mijden. 

Niet alleen de wind(richting) en tempera-
tuur hebben veel invloed op de luchtkwa-
liteit, de meetresultaten kunnen ook door 
andere factoren worden beïnvloed. Zo 
vertelt Nico over een dag waarop alle 
meetstations van Den Helder tot Vlissin-
gen na elkaar opeens enorme pieken re-
gistreerden. Later bleek dit de uitstoot 
van het grootste containerschip ter we-
reld te zijn, dat langs onze kust voer. 

Nico vindt de Europese normen niet 
streng genoeg. Ze zijn gebaseerd op com-
promissen met bedrijven die zelf een deel 
van de uitstoot veroorzaken. Hij verwacht 
dat de advieswaarden van de WHO stren-
ger zullen worden. Doordat steeds klei-
nere deeltjes fi jnstof kunnen worden ge-
meten, zal de norm voor fi jnstof 
waarschijnlijk worden bijgesteld. Hoe 
kleiner de deeltjes fi jnstof, hoe schadelij-
ker ze zijn. Overigens wijst Nico op nog 

een boosdoener: de scooter. Straks heb-
ben we elektrische bussen, auto’s en 
rondvaartboten, maar zolang scooters 
niet worden verboden, zijn we niet uit 
de problemen.

Draagt ‘groen’ bij aan een schonere lucht? 
Uit onderzoek blijkt dat bomen maar een 
beperkte invloed op de luchtkwaliteit 
hebben. Zij vangen weliswaar fi jnstof op, 
maar wind en regen doen dat eff ect vaak 
weer te niet. Volgens Nico zorgen bomen 
echter wel voor zuurstof en schaduw 
en hebben ze een positieve invloed op 
de waterhuishouding. Bomen zijn onmis-
baar in de stad. Helaas wordt in en rond 
de stad de groene ruimte  bedreigd door 
woningbouw.
 
Kunnen wij nog naar buiten? Voor de ac-
tuele luchtkwaliteit kun je de app ‘Lucht-
meetnet’ raadplegen. Nico’s advies: ga 
niet op warme, windstille dagen op een 
terrasje bij een drukke kruising zitt en. 
Zeker niet als er stoplichten staan. 

Voor wie meer wil weten:
www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/
lucht
www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/
luchtkwaliteit-1/actieplan/
www.samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
www.schonelucht.amsterdam/
www.milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-
lucht
www.luchtmeetnet.nl (ook als app Lucht-
kwaliteit)

Lorem ipsum

Nederlandse en
franse gerechten

Ervaren topkok

Elke twee maanden 
presenteren 

we een nieuwe kaart

Ook vegetarische- 
en veganistische  

gerechten

Mooie wijnen en 
speciale bieren

Al een halve eeuw een begrip in de Jordaan
Hazenstraat 58 Amsterdam - 020 - 623 13 49 | 06 - 148 92 055 - www.hetstuivertje.nl 

Uitslag Centrum Begroot

Bewoners verdelen €200.000 over plannen

FO
T

O
 R

IC
H

A
R

D
 M

O
U

W

Door Dienie Meijs

Om bewoners meer zeggenschap te geven 
en omdat zij vaak zelf de beste ideeën heb-
ben voor hun buurt, stelde het bestuur van 
stadsdeel Centrum € 200.000 beschikbaar. 
Bewoners, ondernemers en organisaties 
konden plannen indienen die bijdragen aan 
het verbeteren van de leefb aarheid in de 
buurt of de verbinding tussen bewoners 
onderling versterken. Alle bewoners uit 
stadsdeel Centrum van 18 jaar en ouder 
mochten stemmen op hun favoriete plan-
nen.
De volledige uitslag van de stemming, 
met de twaalf winnende voorstellen, 
is te vinden op 
www.centrumbegroot.amsterdam.nl.
 
De volgende drie voorstellen worden in 
onze buurt gerealiseerd: 

Marnixplein meer plein
Het creëren van een klein plantsoen op het 
stenen driehoekje in het midden van de 
T-kruising bij het Marnixplein.
•  Het plaatsen van lage plantenbakken.
•  Fietsers kunnen hierdoor niet langer dia-

gonaal oversteken op de kruising.

•  Draagt bij aan de veiligheid en leefb aar-
heid van de buurt.

Boombankjes langs de grachten
Het plaatsen van halfronde houten bank-
jes langs de grachten. De bankjes worden 
verankerd aan bomen. Buurtbewoners 
worden geactiveerd om mee te doen.
•  Langs de grachten zijn weinig zitplaat-

sen om met uitzicht op de gracht even 
van de zon te genieten.

•  Door het plaatsen van bankjes ontstaan 
rustplekken voor minder mobiele men-
sen.

•  Ontmoetingsplekjes met een tuintjesge-
voel voor buurtbewoners.

•  Het aantal bankjes is afh ankelijk van de 
kosten en ze komen verspreid op ver-
schillende plekken te staan.

Straatboekenkast in oude telefooncel in 
de Boomstraat
De huidige straatboekenkast in de Boom-
straat is een groot succes, maar moet ieder 
jaar worden vervangen. 
•  Voor de buurt, veel mensen halen en 

brengen boeken, er wordt met elkaar 
gebabbeld.

•  Behoud van een historische telefooncel.
•  Neemt weinig ruimte in, sociaal, leuk, 

goedkoop en informatief!

 Vervolg van pagina 1: Luchtkwaliteit

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN
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Aan een tafel vlak bij de ingang zit-
ten buurtbewoners. “We noemen 
deze tafel de Hollandse tafel, omdat 
hier altijd Nederlands wordt gespro-
ken”, vertelt een 62-jarige vrouw die 
om de hoek woont. “Ik kom hier vaak 
omdat ik werkloos en eenzaam ben. 
Maar hier voel ik me welkom”. De 
man naast haar knikt instemmend. 

Om 12 uur begint de christelijke be-
zinning. Een vast onderdeel van het 
programma, vertelde Van Kruistum 
me al, dat op verschillende manieren 
wordt ingevuld, bijvoorbeeld met 
behulp van YouTubefilmpjes over de 
Bijbel of een powerpoint met spreu-
ken. Vandaag begint het ‘evangelie-
moment’ met het zingen van drie 
christelijke liederen, onder muzikale 
begeleiding van twee mannelijke 
vrijwilligers. De een speelt gitaar,  
de ander tovert welluidende klanken 
uit een elektrische piano. Daarna 
houdt een vrijwilligster een stichte-

Marnixkade: voorlopig 
geen overlast coffeeshops?
Het is ’s avonds opmerkelijk rustig op de Marnixkade. Het moet er prettig 
wonen zijn, met dat uitzicht op het water en het groen. Al ziet het er wat 
merkwaardig uit: op de stoeprand staat een lange rij oranje pilons en achter 
een rozenstruik tegen de gevel staat een man in een oranje hesje een praat-
je te maken. Het is Masoud; hij is aan het werk. In opdracht van coffeeshop 
Bronx in de Marnixstraat. Een stukje verderop werkt Mounir, in dienst  
van coffeeshop ‘t Keteltje, op de hoek van het Tweede Marnixplantsoen.  
Ze  bewaken hier de openbare orde en de rust. 

Herinrichting van de straat eist tol 

Bomenkap op de Rozengracht
Er bestaat een reële kans dat alle bomen op de Rozengracht moeten ver-
dwijnen. Veel buurtbewoners en organisaties zijn daar fel tegen gekant. 

Geschiedenis van de  bomen 
aan de Rozengracht

Door Trudy Franc

Bij de stadsuitbreiding en aanleg van 
de Jordaan aan het begin van de 17de 
eeuw werd gebruik gemaakt van het 
bestaande sloten- en padenpatroon 
net buiten de stad. Daarbij werd de 
sloot tussen het Plempenpad en het 
Pannebackerspad, de Plempensloot, 
uitgegraven tot de Rozengracht.  
Aan het einde van de 17de eeuw wer-
den daar voor het eerst een aantal 
bomen geplant, maar in de decennia 
daarna stonden er afwisselend wel 
en geen bomen. 
Vanwege de vervuiling, de daarmee 
gepaard gaande stankoverlast en  
het toegenomen verkeer werd aan 
het eind van de 19de eeuw de op dat 
moment boomloze Rozengracht, sa-
men met een aantal andere grachten, 
gedempt. Deze nieuwe verkeersader 
werd in 1896 bestraat en enkele jaren 
later, begin 20ste eeuw, werden er op-
nieuw bomen geplant. Twee daarvan 
staan er anno 2019 nog steeds. 

Door Karel de Greef 

De Rozengracht is een rommelige 
verkeersader die de gemeente op-
nieuw wil gaan inrichten, onder meer 
om de veiligheid van fietsers en voet-
gangers te bevorderen. Tijdens een 
drukbezochte informatiebijeenkomst 
in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de 
Keizersgracht werd duidelijk dat er 
in de buurt weinig enthousiasme 
voor bestaat als er daardoor bomen 
moeten worden gekapt. 
De herinrichting van de Rozengracht 
maakt onderdeel uit van het project 
Oranje Loper, de route vanaf de Nieu-
wezijds Voorburgwal via de Rozen-
gracht naar het Mercatorplein. 
 Hoewel daarbij het behoud van alle 
bomen als uitgangspunt gold, ver-
wachten de betrokken ambtenaren 
– naar eigen zeggen tot hun grote 

spijt – dat dit niet haalbaar is.  
Zo zijn de wortels van de meeste 
bomen vergroeid met de 200 km aan 
ondergrondse kabels. Omdat die ka-
bels dringend moeten worden aan-
gepakt, is het onvermijdelijk dat 
daardoor wortels worden bescha-
digd. Bovendien zou uit onderzoek 
zijn gebleken dat de conditie van de 
meeste bomen niet best is. Van de  
33 iepen langs de Rozengracht zijn  
er slechts veertien in goede staat. 
Negentien iepen hebben een (sterk) 
verminderde conditie en ééntje staat 
op omvallen. Daarom is de verwach-
ting dat de meeste bomen, en mis-
schien wel alle 33, moeten worden 
gekapt. Daarvoor komen dan wel 37 
nieuwe bomen terug. 
De bomenkap stuit op veel weer-
stand. Niet alleen van buurtbewo-
ners, maar ook van organisaties 

 zoals het Landelijk Meldpunt 
 Bo men kap, de Partij voor de Dieren, 
Bomen Bescherming Amsterdam 
(BBA) en The Conscious Club.  
Zij stellen dat volwassen bomen niet 
alleen schadelijke stoffen zoals fijn-
stof en CO2 filteren, ze zijn ook be-
langrijk voor de waterhuishouding 
en de biodiversiteit. Het duurt tien-
tallen jaren voordat nieuwe jonge 
aanplant dezelfde kwaliteiten heeft 
als de bestaande oude bomen. Daar-
om wordt gevreesd dat de bomenkap 
een ongunstige invloed zal hebben 
op de gezondheid van omwonenden. 
In een poging de gemeente op an-
dere gedachten te brengen, zijn er 
via petities op internet al meer dan 
zesduizend handtekeningen verza-
meld. Ook hangen er aan veel bomen 
aan de Rozengracht borden met 
 teksten als ‘red mij’ en ‘stop de kap’. 
Uiteindelijk zal de gemeenteraad 
volgend jaar de knoop moeten door-
hakken.  

lijk praatje. Ik noteer zinnen als 
“Vlucht tot Hem. Hij wil jou helpen” 
en “Here, leer ons dankbaar zijn voor 
elke boterham”. 
 
Na afloop praat ik met vrijwilligster 
Lieke (73), die eens per maand vanuit 
haar woonplaats Aalsmeer in weer 
en wind naar dit inloophuis fietst. 
Een vriendin tipte haar een jaar gele-
den om hier vrijwilliger te worden. 
Lieke was tijdens haar eerste bezoek 
gelijk verkocht. “Het is zo’n dank-
baar werk. Ik heb aardige collega’s 
en ook het omgaan met deze doel-
groep vind ik fijn.” Af en toe krijgt  
ze een inkijkje in een levensverhaal. 
“Zo vertelde een man me dat hij al  
25 jaar bewust dakloos is. Hij wil 
niet in een huis wonen. Maar hij is 
wel een grote uitzondering, hoor.”  

De Tweede Mijl krijgt géén subsidie 
en is van donaties en schenkingen in 
natura afhankelijk. Ook doneren? 
Of vrijwilliger worden?  
Zie www.detweedemijl.nl.
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 Vervolg van pagina 1: De Tweede mijl

Door Dienie Meijs

Wat is er aan de hand? Al jaren heb-
ben omwonenden enorm veel last 
van de klanten van deze twee coffee-
shops. Omdat het in de Marnixstraat 
moeilijk parkeren is, worden klanten 
daar vaak door een auto of scooter 
afgezet. Vervolgens gaan bestuur-
ders naar de Marnixkade. Daar 
wachten dan al meer klanten, al  
dan niet met hun auto of scooter.  
Ze zoeken een zitplaats in de portie-
ken, er wordt gebruikt en gedeald en 
sommige omwonenden vermoeden 
andere, minder onschuldige activi-
teiten. Ubertaxi’s staan er te wach-
ten met draaiende motor. Op het 
Marnixplein zijn laad- en losplaat-
sen, waar parkeren gedoogd wordt, 
net als op de lege parkeerplaatsen 
voor bouwactiviteiten op de kade.  
In zo’n smalle straat, waar de wonin-
gen geen dubbel glas hebben, is er 
dan snel sprake van ernstige over-
last. Die is dan ook veelvuldig ge-
meld bij het Meldpunt Overlast, nu 
SIA. Toen men het melden moe was, 
is contact gezocht met gemeente-
lijke instanties. Dan werd er wel 
weer even ingegrepen, maar het 
bleef het bekende ‘dweilen met de 
kraan open’. Er kwam maar geen 

structurele oplossing. Het liefst had-
den de bewoners gezien dat de cof-
feeshops naar een industriegebied 
zouden verhuizen. Uiteindelijk heb-
ben de coffeeshops maar eigen men-
sen in dienst genomen, om de bezoe-
kers aan te spreken, om de portieken 
leeg te houden en om het op de stoep 
parkeren onmogelijk te maken. De 
scanauto komt regelmatig langs om 
foutparkeerders te beboeten, niet 
zelden krijgen ze een extra boete 
vanwege het afdekken van de kente-
kenplaten. Dat vertelt Masoud, met 
zichtbaar genoegen. 

Het jarenlange actievoeren heeft van 
enkele bewoners zoveel geëist, dat 
ze het bijltje erbij neer hebben ge-
gooid. Tot februari zal het rustig blij-
ven, want zo lang zetten de coffee-
shops hun ordedienst in. Dan is er 
weer overleg met de coffeeshops, 
met de gebiedsmakelaar en met de 
veiligheidscoördinator van de ge-
meente. De veiligheidscoördinator 
kon tot nu toe niet in actie komen, 
omdat het om een beleidskwestie 
zou gaan. In het Gebiedsplan 2019 
voor Centrum-West staat dat het 
 verbeteren van de leefbaarheid en 
veiligheid prioriteit heeft. Hopelijk 
komt er dan in 2020 een oplossing. 
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de gedempte Rozengracht in 1901

Rozengracht ca. 1880

Rozengracht tijdens de demping, 
1894/1895
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Griezelen op 
de gracht
De Gouden eeuw was een belangrijke eeuw voor 
kunst en wetenschap. De term ‘Gouden’ ligt onder 
vuur, omdat er goudgeld verdiend werd met de sla-
venhandel. Het was ook de eeuw van ontdekkingen 
op medisch gebied.

Op de Bloemgracht nr. 15 woonde dr. Frederick 
Ruijsch (1638 - 1731). Hij werd geboren in Den Haag en 
studeerde medicijnen in Leiden. In 1666 werd hij aan-
gesteld als leraar anatomie en chirurgie bij het Col-
lege van Chirurgijns in Amsterdam. Tijdens openbare 
lessen ontleedde hij lijken van misdadigers in het 
Theatrum Anatonicum in de Waag op de Nieuwmarkt. 
In 1685 werd hij hoogleraar botanie. Wereldberoemd 
werd hij door zijn preparaten op sterk water. Hij had 
het procedé verbeterd en conserveerde vooral 
 lichaamsdelen van kinderen en organen voor onder-
zoek. Dat deed hij thuis. Kinderlijkjes werden 
’s nachts per boot aangevoerd. Zijn collectie prepa-
raten stelde hij open voor publiek. Belangstellenden 
konden ‘eenige rariteiten & liefh ebberije van de 
 chirurgie’ bekijken. Hij kleedde de preparaten vaak 
aan met een kraagje of manchet om de aanblik  minder 
griezelig te maken en vond ze zelf “bijzonder aange-
naam voor het oog.” De ‘monsters’ zett e hij op de 

TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Door Trudy Franc

De winkel begon als rijwielhandel 
waar de fi etsen niet alleen werden 
verkocht, maar ook verhuurd. Het 
duurde niet lang of er werden ook 
kinderwagens, pannen, kookplaatjes 
en radio’s verkocht. Fietsen werden 

tweede rij, “zodat het niet door iedereen gezien hoeft  te 
worden”. Zo stond daar een ‘monstrueus kindje’ met een 
gezwel aan de buik achter een preparaat van een dun 
darmpje “dat erg aardig is om te zien”. Hij werd be-
roemd als ‘doodskunstenaar’. 
In 1717 bezocht tsaar Peter de Grote zijn huis aan de 
Bloemgracht. Die was onder de indruk en kocht de 
hele collectie voor fl . 30.000. De tsaar bouwde er in 
St. Petersburg een kunstkamer voor en zo bracht hij 
Rusland in contact met de moderne wetenschappen. 
Een deel van de collectie ging door brand verloren, 
maar een groot deel is nog altijd te zien. Daardoor kan 
men tegenwoordig nog steeds griezelen, maar nu niet 
meer op de Bloemgracht, maar in St. Petersburg.

Bronnen: Internationale Ruyschonderzoeksgroep; 
 Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Lett eren; 
Beeldbank Stadsarchief Amsterdam. 

De Anjelier bestaat 100 jaar 

Van fi ets naar koelkast 
in 100 jaar

Het was beslist geen ongeluksdag, die vrijdag de 13de december 1919. Die dag 
opende H.L. Grashuis in de Anjeliersstraat op nr. 12 zijn winkel. Nu, een 
eeuw later bestaat de zaak nog steeds, al is het assortiment wel veranderd. 

is er nooit meer weggegaan. Nog ie-
mand die niet uit de winkel is weg te 
denken, is Erwin Vleerlaag, geen 
familie, maar net als John in de ja-
ren ‘80 begonnen bij ome Cor en 
sindsdien trouw in dienst gebleven. 
 Neven Daniël en Marcel zijn inmid-
dels iets anders gaan doen, zodat 
John nu nog als enige van de familie 
in de zaak staat. 

Er werd al vroeg uitgebreid. In 1928 
is op nr. 10 een nieuw pand gebouwd. 
De prachtige art-deco kantelramen 
van toen zitt en nu verstopt achter 
gevelplaten. Aan de overkant kwam 

tot de jaren ‘70 nog beperkt ver-
kocht, sindsdien verkoopt men uit-
sluitend elektrische apparaten, van 
broodrooster tot wasmachine, van 
scheerapparaat tot smart tv: ‘alles 
waar een stekker aan zit’. Oprichter 
Henk Grashuis sr. was een onderne-
mende man. Rond 1930 kocht hij als 
een van de eersten in de straat een 
auto. Daarmee reed hij als ‘Anjelier-
Taxi’ klanten ‘tegen billijke condi-

er een pand bij. De ingang is veran-
derd, maar in wezen is de zaak altijd 
hetzelfde gebleven, al wordt er geen 
soep meer geserveerd als de reke-
ning betaald moet worden. Vroeger 
werd er veel op afb etaling gekocht. 
Op betaaldag zorgde tante Yme voor 
een grote pan soep om klanten tot 
betalen te inspireren. Het is na 
 honderd jaar nog steeds een buurt-
winkel. Zelfs vaste klanten die naar 
Almere of Haarlem zijn verhuisd, 
blijven trouw. Het eeuwfeest valt  
weer op vrijdag de 13de  december. 
Het wordt een gezellig feestje met 
familie, buren en vaste klanten. 
Geen ongeluksdag dus  vrijdag de 
13de. 

tiën’ naar zakenbezoeken en bruilof-
ten en partijen. Op het visitekaartje 
stond ‘Hoofdkantoor: Anjeliersstraat 
10-12’. Die taxi-service bestaat niet 
meer, maar service staat nog altijd 
hoog in het vaandel. De huidige eige-
naar John Haluwet, achterkleinzoon 
van de oprichter, zegt tegen zijn per-
soneel: “Behandel je klanten zoals 
jezelf behandeld wil worden.” Hij 
hoorde het vroeger zijn oom Cor ook 
vaak zeggen. Cor Borst was de opvol-
ger van zijn oom Henk Grashuis jr., 
die op zijn beurt weer zijn vader was 
opgevolgd. Toen Cor er in 2010 mee 
stopte, namen diens zonen Daniel en 
Marcel samen met neef John de zaak 
over. John werkt er al sinds begin 
jaren ‘80. “Ik kwam als kleine jongen 
al vaak bij ome Henk en tante Yme, 
die boven de zaak woonden. Ik heb 
nooit iets anders willen doen dan in 
de winkel werken.” Vanuit school 
kwam hij bij zijn oom in dienst en hij 
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Schilderij van Adriaen Backer

Schilderij van Jan van Neck
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De kunst 
van het zitten

Rozengracht  74 t/m 78 
Amsterdam 020 6265011 
www.wul fwonen.n l

KUNST 
KAN…
KUNST KAN... VERBINDEN 
SOLOTENTOONSTELLING MARCEL PINAS
3 DECEMBER T/M 11 JANUARI

06/12 – 17.00
Vernissage

15/12 – 17.00
Lezing restauratie schilderijen 
Kim Julie Muijres

11/01 – 17.00
Finissage 

DEC 2019

KUNST KAN... PRESENTEREN, 
FÊTEREN EN VIEREN 
VIER HET KOPEN VAN EEN UNIEK WERK 
VOOR EEN ZACHT PRIJSJE. 
16 JANUARI T/M 29 JANUARI 

16/01 – 17.00
Opening en nieuwjaarsborrel

JAN 2020

KUNST KAN... Een intieme presentatieruimte 
Tweede Tuindwarsstraat 4
Donderdag t/m zaterdag – 13.00-18.00
www.kunstkan.nl

FEB 2020

KUNST KAN... KREUKEN, WENDEN 
EN KEREN
GROEPSTENTOONSTELLING MIES BAARS, 
SUZANNE DE GRAAF, ANNE-WILL LUFTING
1 FEBRUARI T/M 1 MAART

01/02 – 17.00
Vernissage

16/02 – 16.00
Q&A met de exposerende kunstenaars

16/02 – 17.00
Finissage 

LUCKY HOUSE
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DE AMSTERDAMSE MUIS

Giulia Coene (21), student linguistics
“Ik ben Indisch en hou net als mijn ouders van de 
Aziatische keuken. Regelmatig trakteert mijn 
vader mijn halfb roertje van twaalf en mij op een 
etentje in het Chinese afh aalrestaurant Lucky 
House in de Willemsstraat. Daar staan ook zeven 
tafels met stoelen. 
De inrichting is simpel, maar nergens anders in 
Amsterdam is de Foe Yong Hai lekkerder dan 
hier. Ook de Cha Sieuw, gemarineerd en geroos-
terd varkensvlees, is hier verrukkelijk, net zoals 
de Bami. 

Als student heb ik niet zoveel verstand van wat 
uit eten gaan kost, maar volgens mij zijn de 
 prijzen hier redelijk. Zo kost Foe Yong Hai met kip 
tien euro. De porties zijn groot. De Chinese fami-
lie die Lucky House runt, ontvangt ons altijd zeer 
hartelijk. 

Mijn vader kent dit restaurant via mijn moeder 
die hier ook graag komt. Maar zij haalt hier vooral 
eten af.” (AM) 

Lucky House. Willemsstraat 22. 

Debbie van der Velden (66), ambtenaar.
“Ik vind De Amsterdamse Muis de leukste win-
kel op de Haarlemmerdijk. Gemiddeld eens per 
maand kom ik hier snuff elen en me vergapen 
aan al het moois. Voordat Louise, de eigena-
resse, zeventien jaar geleden deze sfeervolle 
woondecoratiewinkel opende, had ze hier een 
damesmodezaak waar ik ook graag kwam.
In De Amsterdamse Muis koop ik onder andere 
nostalgische ansichtkaarten die je nergens 
anders ziet. Hier slaag ik ook vaak voor 
 cadeautjes, bijvoorbeeld mooie servett en, 
 vintage kop en schotels en kristallen glazen. 
Ook kocht ik hier voor mijn zoon als huwelijks-
cadeau een antieke Franse lamp, een zogehe-
ten zakkroon. Momenteel is er kerstversiering 
verkrijgbaar en koop ik voor mezelf en mijn 
kleinzoon vogeltjes, hertjes, egeltjes, huisjes et 
cetera voor in de kerstboom. 
Louise verpakt de aankopen altijd in mooi 
 cadeaupapier. De artikelen gaan daarna in een 
tasje met een lint eromheen. Na een aankoop 
kan mijn dag niet meer stuk.”(AM)

De Amsterdamse Muis. Haarlemmerdijk 36.

Jaap van Beelen (77), vrijwilliger in o.a. De 
Waternatuurtuin.
“De Mof op de Haarlemmerdijk bestaat al 
sinds 1885. De eerste eigenaar was een Duitser. 
Omdat hij van buurtbewoners de bijnaam ‘de 
mof’ kreeg, besloot hij zijn winkel zo te noe-
men. Ik heb De Mof ontdekt toen ik in 1966 in 
de Haarlemmerbuurt kwam wonen. In het 
 begin kocht ik hier vooral werkkleding. 
Ik werkte toen in de bouw en kluste veel aan 
mijn toenmalige woonboot.
Tegenwoordig koop ik bij De Mof truien, over-
hemden, jeans en ondergoed. De degelijke 
 kleren hier passen bij mijn smaak. Ik krijg 
 altijd goed advies van de verkoper. Het is ook 
prett ig dat ze een te lange of korte broek met-
een vermaken. 
Toen ik in de jaren negentig bij Buurtbeheer 
werkte, kochten we onze bedrijfskleding daar 
ook vaak bij De Mof. 
Binnenkort ga ik hier een fl anellen overhemd 
met borstzakken kopen. Lekker warm voor de 
winter.” (AM)

De Mof. Haarlemmerdijk 109.

DE MOF

In een pand van De Key aan de Realengracht is vorig jaar een traplift  
geïnstalleerd. Het heeft  de bewoners maar liefst drie jaar gekost om 
dat voor elkaar te krijgen. Maar nu kunnen ze wel op hun geliefde 
 eiland blijven wonen. 

Gemeentelijke 
bijdrage voor 
traplift  
In het Centrum zijn niet 
veel benedenwoningen en 
 woningen met een lift  
 beschikbaar. De aanleg van 
een traplift  in de huidige 
 woning kan daarom voor 
oudere bewoners uitkomst 
bieden. Zo’n lift  is niet goed-
koop. De gemeente kent 
 echter voor activiteiten die 
gericht zijn op het langer 
zelfstandig wonen van 
 ouderen een speciale 
 regeling. Op grond hiervan 
kan een subsidie worden 
verleend tot maximaal de 
helft  van de kosten van de 
traplift . Deze subsidie kan 
alleen worden aangevraagd 
door een rechtspersoon, 
 zoals een vereniging of 
 stichting. 

Meer informatie: 
htt ps://www.amsterdam.nl/
veelgevraagd/.

De traplift  van de Vereniging Op en Neer

Door: Myra ter Meulen, 
 Margreet  Parlevliet en 
Tom d’Angremond

Wij wonen in een pand van woon-
stichting De Key aan de Realen-
gracht. Achter onze voordeur be-
vinden zich tien appartementen 
waarvan de bovenste twee op de 
4e en 5e verdieping. Toen het 
pand werd gebouwd, mocht er nog 
zo hoog worden gebouwd zonder 
lift . De bovenste verdiepingen 
waren namelijk bestemd voor 
Huishoudens van Alleenstaande 
of Twee personen, zogenaamde 
‘HAT-eenheden’. 
Toen waren we nog jong en goed 
ter been. Tegenwoordig valt het 
traplopen ons steeds zwaarder, 
zeker met artrose in de knieën of 
met zware boodschappen. Daar-
om stonden we voor de keuze: 
verhuizen naar een benedenwo-
ning of naar een pand met een lift . 
Dat is echter nog niet zo een-
voudig als je op de Westelijke 

 Eilanden wilt blijven wonen. 
 Bovendien is een verhuizing niet 
goedkoop.
Daarom benaderden wij in 2015 
onze verhuurder De Key met de 
vraag of er een traplift  in ons 
pand kon worden geïnstalleerd. 
We kregen toen te horen dat er 
niet extra in ouderen werd geïn-
vesteerd. Maar als jullie die trap-
lift  zelf betalen en als de brand-
weer, de gemeente en 70% van de 
bewoners geen bezwaar hebben, 
dan vinden wij het ook goed, ver-
telde de directeur Wonen ons. 
Omdat veel instanties alleen maar 
willen samenwerken met rechts-
personen, hebben wij toen de ver-
eniging Op en Neer opgericht. 
 Nadat duidelijk was geworden dat 
de trap breed genoeg was voor 
een traplift , stemde de brandweer 
ermee in. Nadat ook het meren-
deel van de overige bewoners 
 akkoord was gegaan, gaf de ge-
meente toestemming en werd een 
traplift besluit afgegeven. 
Vervolgens moesten we op zoek 

naar een verzekering en naar een 
goede, niet te dure leverancier 
van traplift en. Ook moesten we 
een contract met De Key afslui-
ten. Daarin staat o.a. dat de ver-
eniging de traplift  moet verzeke-
ren en aansprakelijk is voor het 
verwijderen van de lift . De Key 
mag ons geen huurverhoging 
o pleggen vanwege de aanwezig-
heid van de traplift . 
Omdat we dit als vereniging alle-
maal zelf moesten uitzoeken, 
heeft  het drie jaar geduurd voor-
dat we eindelijk een traplift  had-
den. Op 15 augustus vorig jaar 
vond de offi  ciële opening plaats. 
Bij die gelegenheid zei de direc-
teur Wonen van De Key dat de 
procedure niet meer zo lang hoeft  
te duren als bij ons. Voortaan kan 
er binnen een paar maanden een 
traplift  worden geregeld.
Wij als oudere bewoners hebben 
zelf een dure lift  moeten kopen. 
Maar daardoor hoeven we nu niet 
te verhuizen en kunnen we op ons 
geliefde Realeneiland blijven 
 wonen. Als kers op de taart kreeg 
de vereniging Op en Neer vijf 
maanden na de offi  ciële opening 
van de gemeente Amsterdam 
 alsnog een subsidie voor de trap-
lift   toegekend. 

Op zoek naar
flexibel werk? 
Start morgen!

Werk als huishoudelijke
hulp via Helpling.nl en

verdien vanaf €11,30 per
uur. 

 
Meld je direct aan via:

www. helpling.nl/aanmelden

Vitamin Advice Shop

Bij ons vind je het beste en grootste assortiment 
voedingssupplementen en natuurlijke cosmetica.  

 
Kom langs en laat je adviseren!

www.vitaminadviceshop.nl

Nieuwe Nieuwstraat 47, 020 427 47 47 info@vitaminadviceshop.nl
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In Amsterdam zijn veel gevelstenen te vin-
den, vooral in de oudere buurten. Dus ook 
in de Jordaan. Ga ze zelf eens  ontdekken. 
In de kerstvakantie. De tocht loopt van 
Elandsgracht naar Brouwersgracht.

Door Dienie Meijs

De wijkkrant heeft een speurtocht uitgezet langs 
32 gevelstenen. Dit zijn lang niet álle gevelste-
nen; het gaat alleen om gevelstenen met dieren 
erop. Volg de route en zoek naar de gevels met 
deze  dierenstenen en noteer het huisnummer. 

Let op: soms moet je aan twee kanten van een straat zoeken! Als je alle 34 
 gevelstenen hebt weten te vinden, heb je vast wel een idee gekregen om zelf 
een  eigen gevelsteen met een dier te ontwerpen.

START: de speurtocht begint op de hoek 

van de  Elandsgracht en de Lijnbaansgracht. 

 Loop door het plantsoen op de 

 Elandsgracht. 

  GEVELSTEEN 1 HUISNUMMER ....................................................

  GEVELSTEEN 2 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 3 HUISNUMMER ....................................................

 Ga bij de Prinsengracht linksaf 

 GEVELSTEEN 4 HUISNUMMER ....................................................

 dan linksaf naar de Elandsstraat 

  GEVELSTEEN 5 HUISNUMMER ....................................................

 en rechtsaf naar de Hazenstraat. 

  GEVELSTEEN 6 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 7 HUISNUMMER ....................................................

 Steek via de brug de Lauriergracht  

over en vervolg je route door de  

Tweede Laurierdwarsstraat. 

 Rechtsaf de Rozenstraat in 

  GEVELSTEEN 8 HUISNUMMER ....................................................

 Aan het einde linksaf de Prinsengracht 

op, steek de Rozengracht over en blijf op 

de Prinsengracht.

 Sla linksaf de Bloemstraat in  

 GEVELSTEEN 9 HUISNUMMER ....................................................

 dan rechtsaf de Eerste Bloemdwarsstraat 

 GEVELSTEEN 10 HUISNUMMER ....................................................

 en rechtsaf de Bloemgracht  

(oneven zijde).

 GEVELSTEEN 11 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 12 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 13 HUISNUMMER ....................................................

 Bij de Prinsengracht ga je linksaf de brug 

over en weer terug naar de even zijde van 

de Bloemgracht. 

 GEVELSTEEN 14 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 15 HUISNUMMER ....................................................

 Loop tot de Derde Leliedwarsstraat en ga 

daar rechtsaf de Nieuwe  Leliestraat in. 

 GEVELSTEEN 16 HUISNUMMER ....................................................

 Loop tot de Tweede Leliedwarsstraat en 

sla dan linksaf. 

 Ga rechtsaf de Egelantiersgracht op 

 (oneven zijde).

 GEVELSTEEN 17 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 18 HUISNUMMER ....................................................

 Ga naar de Prinsengracht, dan naar  

links de brug over en weer linksaf de  

Egelantiersgracht op. 

 Dan rechtsaf de Tweede Egelantiers-

dwarsstraat in. 

 GEVELSTEEN 19 HUISNUMMER ....................................................

 Loop rechtdoor tot de Westerstraat,  

steek over en ga naar rechts. 

 GEVELSTEEN 20 HUISNUMMER ....................................................

 Bij de Noordermarkt ga je linksaf

 GEVELSTEEN 21 HUISNUMMER ....................................................

 dan rechtsaf om de kerk heen naar  

de Prinsengracht, linksaf tot de  

Brouwersgracht en daar meteen linksaf 

de Lindengracht op (oneven zijde).

 GEVELSTEEN 22 HUISNUMMER ....................................................

 Steek de Lindengracht over bij de kruising 

met de Eerste Linden dwarsstraat en loop 

de Tweede Goudsbloemdwarsstraat in. 

 GEVELSTEEN 23 HUISNUMMER ....................................................

 Loop verder door de Palmdwarsstraat. 

 GEVELSTEEN 24 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 25 HUISNUMMER ....................................................

 Bij de Palmgracht steek je over en  

loop je aan de even zijde naar links. 

 GEVELSTEEN 26 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 27 HUISNUMMER ....................................................

 Bij de Lijnbaansgracht ga je naar links  

en loop je meteen via de oneven zijde  

van de Palmgracht terug richting de  

Brouwersgracht. 

 GEVELSTEEN 28 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 29 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 30 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 31 HUISNUMMER ....................................................

 Bij de Brouwersgracht ga je naar rechts. 

 GEVELSTEEN 32 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 33 HUISNUMMER ....................................................

 GEVELSTEEN 34 HUISNUMMER ....................................................

EINDE 

 

Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70-72 
Vrijdag 20 december Aanvang 19.30 uur 

SAMEN ZINGEN 
APPELWOORD 
ONTMOETING 

19:30 - 20.45 UUR 
Welkom! 

KERSTZANGAVOND 
IN DE JORDAAN 
“LICHT IN DE DUISTERNIS” 
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Voor de kerstvakantie

Speuren naar gevelstenen

Insturen: stuur de lijst met de 34 huisnummers plus een foto of tekening van je eigen 
ontwerp van een gevelsteen – samen met je naam, adres en leeftijd – vóór 15 januari 
2020 naar: Wijkkrant Jordaan&Goudenreael, Elandsgracht 70, 1016TX Amsterdam of 
per e-mail naar krant@jordaangoudenreael.nl. 
Onder de winnaars wordt een cadeaubon van €50 verloot. Het winnende ontwerp 
voor een gevelsteen komt in de wijkkrant.

Originele gebaksdoos te geef
Dorien van Veen heeft een oude, houten 
gebaksdoos van de voormalige banketbak-
kerij Muller uit de Tweede Egelantiers-
dwarsstraat. Zij wil die gebaksdoos graag 

aan de familie schenken, maar waar is die? 
Bent u familie van banketbakker Muller of 
weet u waar Dorien die kan vinden, dan 
hoort zij dat graag via: veen64@upcmail.nl. 

Door Trudy Franc 

Tegenwoordig lijden steeds 
meer mensen aan vliegschaam-
te. Ik heb er zelf ook een beetje 
last van. Als ik ver weg ga, is 
vliegen niet te vermijden, maar 
voor kortere afstanden vlieg ik 
niet meer. Dan pak ik lekker de 
trein. Dat reist nog comforta-
bel ook. Het is veel beter voor 
het milieu en de tijd die je met 

Rolkofferschaamte

vliegen bespaart, doe je toch 
weer teniet met wachten op 
Schiphol. Het scheelt dus niks. 
De boot – bijvoorbeeld naar 
Schotland of Noorwegen – 
reist ook heel prettig, maar is 
wel weer erg vervuilend. 
Liefst dus met de trein. Maar 
ja, voordat ik in de trein zit, 
moet ik eerst naar het station. 
Vroeger liep ik daar in twintig 
minuten naartoe, maar tegen-

woordig wring ik me liever 
niet meer door de toeristen-
massa, al dan niet met rolkof-
fertjes… brrr. Tegenwoordig 
neem ik de bus. Maar om bij 
de bus te komen, moet ik toch 
eerst de straat over… met mijn 
rolkoffer. Met net zo’n rolkof-
fer als waar al die toeristen 
lawaaiig mee rondlopen. Zo’n 
alom verfoeid rolkoffertje dus. 
Daarmee moet ik net zo la-
waaiig de Westerstraat door. 
Dan voel ik alle ogen op me 
gericht en geneer ik me dood. 
Rolkofferschaamte. Ik heb er 
steeds vaker last van. Ik heb 
zelfs de neiging om een bordje 
bij me te dragen met daarop: 
Geen toerist, 'bewoner op va-
kantie'. Maar eenmaal op de 
plaats van bestemming ben ik 
daar wél toerist. Beter thuis-
blijven dan maar? Van vlieg-
schaamte naar rolkoffer-
schaamte. What’s next? 
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Als het op uit eten gaan aankomt, zett en wij zelden een voet buiten 
de Jordaan. Een eigenaardigheid die we bij navraag gemeen blijken 
te hebben met veel Jordanezen. Om ‘ns uit deze gouden kooi te 
 vliegen, boekten we bij een restaurant in, wat de ober van café 
Het Papeneiland noemde, Jordaan twee, oft ewel: gene zijde van de 
Rozengracht. Dat was me wat.

Veel restaurantbezoek is de afgelopen jaren tot een hel gemaakt door 
de zogeheten ‘laboratoriumtrend’. Een dwaalspoor van door 
wanhoop gedreven chefs, waarbij gerechten worden gedesintegreerd 
tot atomisch niveau en vervolgens per borrelglaasje aan de 
onthutste gast voorgezet (een mousse van boerenkool met een 
schuimpje van worst). Maar hier waren reageerbuizen, 
injectiespuiten, stikstoffl  essen en de boeken van El Bulli de kliko 
ingegaan en was gekozen voor de Retro-Nouvelle Cuisine. 

Kiezen we voor het ‘Op Hongaarse berkenkrullen gerookt hand-
gewurgd Belgisch babykonijn met grof zeezout in een saus van 
 zongedroogde zeeëgels en geschaafde Piedmonte-truff el, € 29,50 
 (inclusief een surplus van € 13,00 voor de truff el)’?
Of doen we het ‘In landboter gebraden duivenborstje in een croute 
van oude kaaskorstjes in frambozensaus met een in Noordhollands 
weidehooi gaar gestoomd half kwarteleitje, €27,75’?
Bij menu-omschrijvingen van dit allooi vergt het opnoemen ervan 
meer tijd dan het opeten. Bovendien klinkt dit soort culi-poeha altijd 
veelbelovender dan het smaakt: bij het lezen loopt het water je als 
een klaterende bergbeek door de bek, maar als je, na langdurige 
afwegingen vol gekmakende twijfel je menukeuze hebt bepaald en de 
uitverkoren creatie arriveert aan tafel, dan moet niet zelden een 
krachtig vergrootglas ter hand genomen worden. 

De omschrijving klínkt ook groter dan het gerecht zelf: ‘Kroketje van 
lijngevangen kloostervarken op een bedje van Tibetaanse edelweiss 
met een dressing van getruff eerde scheepshuidmosselen en 
italiaanse dwergbuff elmozzarella.’ Nou jongens, denk je dan, hou je 
vast! Even ruimte maken! Je schuift  de stoel een stukje naar 
achteren om ruim baan voor het gerecht te maken en zet de 
broekriem alvast een gaatje verder.
Dan komt de ober aanzeilen met een bord ter groott e van een 
putdeksel van rijkswaterstaat. In de gapende leegte in het midden 
prijkt één verdwaald ieniemieniebrokje onduidelijks. 
De route ernaartoe is aangegeven met enige creatief aangebrachte 
groenbruine remsporen. Een wegmarkering naar het epicentrum van 
het culinaire hoogstandje, teneinde te voorkomen dat je er 
abusievelijk overheen eet.
Met een gastronomische langzaamaanactie probeer je het een en 
ander nog te rekken, maar helaas: een paar kieskeurige 
muizenhapjes later is alles schoon op.
Beteuterd zit je naar het lege bord met de remsporen te staren. 
En omhoog in het evenzeer verwonderde gelaat van je geliefde. 
Was dit het? Was dit twee maal negenentwintig euro vijft ig?

Middels een hol gerommel onder de tafel geeft  je teleurgestelde 
maag van zijn afk euring blijk en werktuigelijk gaat je rechterarm 
omhoog. ‘Ober mogen we een mandje brood?’

COLUMN
Ilja Gort

Remsporen
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omhoog. ‘Ober mogen we een mandje brood?’

Wist u dat inbrekers vooral op zoek zijn naar niet goed afgesloten deuren, 
slechte sloten en open ramen en deuren? Inbraken in de Jordaan vinden 
vaak plaats door het ‘fl ipperen’ van deuren en insluiping. De kans hiervan 
slacht off er te worden, kunt u aanmerkelijk verkleinen. 

Door Karel de Greef 

Moppentapper Max Tailleur wist vijf-
tig jaar geleden al dat tweedehands-
kleding geld waard is. Onder het mot-
to ‘Geef Max de Zak’ liet hij toen al 
door het hele land kledingzakken (‘de 
Zak van Max’) verspreiden. Met de 
opbrengst werd onderzoek naar reu-
ma bekostigd, een aandoening waar-
aan Tailleur zelf leed. 
Tegenwoordig doneren veel mensen 
oude kleren aan kringloopwinkels of 
aan organisaties voor dak- en thuis-
lozen (zie kader). Daarnaast wordt er 
in Amsterdam jaarlijks ongeveer drie 
miljoen kilo textiel via de door de stad 
verspreide textielcontainers ingeza-
meld. De inhoud wordt voor 35 à 40 
cent per kilo verkocht aan Sympany. 
Deze organisatie laat in het eigen 
 sorteercentrum in Utrecht werkne-
mers met afstand tot de arbeidsmarkt 
de ingezamelde textiel sorteren en 
van afval ontdoen. Nog draagbare 
 kleding wordt verkocht, voornamelijk 
aan Afrikaanse handelaren, het res-
tant wordt zoveel als mogelijk gerecy-
cled. Met de opbrengst werden tot 
voor kort ontwikkelingsprojecten in 
India en Afrika ondersteund. Sinds 
begin van dit jaar neemt Sympany 
echter geen nieuwe projectaanvragen 
meer in behandeling. “Ons verdienmo-
del staat onder druk”, zegt Sanne de 
Lorme van Sympany.
“De verkoop van kleding levert meer 
geld op dan het recyclen, maar nog 
draagbare kleding wordt meestal 
 gedoneerd aan kringloopwinkels of 
organisaties voor dak- en thuislozen. 
Wat zij niet kunnen gebruiken, gaat in 
onze containers. Wij krijgen dus voor-
al de mindere kwaliteit. Bovendien 
treff en we steeds vaker chemisch en 
huishoudelijk afval in de containers 
aan, waardoor op zichzelf geschikt 
textiel niet langer bruikbaar is voor de 
verkoop of recycling. Daardoor komen 
we nauwelijks nog uit de kosten.”
Wethouder Marieke van Doorninck 
van Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Duurzaamheid (GroenLinks) begrijpt 
dat het huidige verdienmodel van 
 afgedankt textiel onder druk staat. 
Daarom moet er wat haar betreft  meer 

Afgedankte 
kleding 
is geen afval
Jaarlijks gooien we in Amsterdam 14 miljoen kilo 
afgedankte kleding en ander textiel weg. 
De gemeente wil dat gebruikt textiel niet langer 
als afval wordt gezien. De textielketen moet 
 circulair worden. 

nadruk worden gelegd op innovatie op 
het gebied van recycling. Een meer 
duurzame verwerking van het ingeza-
melde textiel zou kunnen leiden tot 
nieuwe garens en andere producten. 
Volgens de wethouder heeft  de ge-
meente op dit moment te weinig zicht 
en grip op waar het in Amsterdam in-
gezamelde textiel heen gaat en hoe de 
niet verkochte kleding wordt ver-
werkt. Sympany verzamelt via de con-
tainers jaarlijks 3 miljoen kilo textiel-
afval, maar naar schatt ing 11 miljoen 
kilo textiel belandt bij het restafval. 
Van Doorninck vindt dat veel te veel. 

“Textiel moet niet langer als afval 
worden gezien.” 
Omdat het contract met Sympany dit 
jaar afl oopt, gaat de gemeente de 
 inzameling, sortering en verwerking 
van afgedankt huishoudelijk textiel 
opnieuw aanbesteden. De wethouder 
hoopt dat de aanbestedingsprocedure 
medio volgend jaar zal zijn afgerond. 
Het is de vraag of dat gaat lukken, 
want de aanbesteding wordt verzorgd 
door Afval Energie Bedrijf (AEB), de 
noodlijdende gemeentelijke dienst 
waarvan de toekomst momenteel 
 ongewis is.  

 

“Wij hebben ongeveer duizend vas-
te kledingdonateurs”, aldus Roel 
Piera, directeur van de Kleding-
winkel (voorheen ‘van den Volks-
bond’) en het naastgelegen Koffi  e-
huis in de Haarlemmerstraat. 
“Onze vrijwilligers sorteren en 
wassen de binnengekomen kleren 
voordat we ze in de winkel hangen. 
Verstellen doen we niet. Kapott e of 
anderszins onbruikbare kleding 
gaat in de textielcontainer.”
De kleding in de winkel ziet er zo 
goed als nieuw uit en wordt tegen 
spotprijzen verkocht. Van de op-
brengst wordt de (niet gesubsidi-
eerde) organisatie betaald. “Toch 
is geld voor ons niet het belangrijk-
ste”, zegt Roel Piera. “Het gaat ons 
vooral om de sociale buurtfunctie. 
De winkel wordt gerund door shop-
keeper John, samen met dak- en 
thuislozen en buurtbewoners. We 
zijn zeven dagen per week open en 
hebben gemiddeld honderd klan-
ten per dag. Dak- en thuislozen 
kunnen hier gratis hun oude kle-
ding omruilen.”
De Kledingwinkel ontvangt naast 
kleren ook graag toiletartikelen, 
etenswaren en wc-papier. Bij 
buurtbewoners die slecht ter been 
zijn, komen ze met alle plezier met 
de bakfi ets langs. 
Bij de acht inloophuizen van de 

Regenboog kunnen dak- en thuis-
lozen terecht voor schone kleren, 
een douche, eten en een praatje. 
“Wij zijn blij met alle kleren die je 
met goed fatsoen ook aan je buur-
vrouw zou geven”, aldus Janneke 
van Loo, manager van de inloop-
huizen. “Kapott e en vieze kleding 
hoeven we niet. Omdat maar 5% 
van onze cliënten vrouw is, hebben 
we vooral behoeft e aan mannen-
kleding. Met name winterjassen en 
schoenen zijn welkom.” 
Het dichtstbijzijnde inloophuis zit 
in de Bilderdijkstraat. Buurtbewo-
ners die slecht ter been zijn, kun-
nen kleding voor de Regenboog ook 
afgeven bij het Claverhuis aan de 
Elandsgracht. 

Kleding voor dak- en thuislozen

Tips tegen inbrekers van de wijkagent

het nachtslot en eventuele andere aan-
wezige sloten.

Sluit ramen, ook op de verdiepingen 
Inbrekers sluipen regelmatig door open 
ramen en deuren naar binnen. Dit ge-
beurt ook op de 1ste etage en soms nog 
hoger. Laat daarom uw ramen en deu-
ren niet openstaan als u er geen zicht 
op hebt. Inbrekers hebben soms maar 
enkele seconden nodig om iets waarde-
vols uit uw woning te pakken. Zelfs als 
u even naar het toilet gaat, kan bijvoor-
beeld uw portemonnee die op tafel ligt 
worden weggepakt. Als u met een open 
raam wilt slapen, gebruik dan een kier-
standhouder op het slaapkamerraam 
en sluit de andere ramen.

Bel 112 bij verdachte situaties
Om inbrekers op heterdaad te kunnen 
betrappen, hebben we uw hulp nodig. 
Bel altijd 112 als u in de buurt iets ver-
dachts ziet of hoort. Wees alert op 
vreemde situaties, ook al lijkt het onbe-
langrijk. Let op personen die niet in de 
buurt thuishoren en die bijzonder veel 
aandacht hebben voor huizen of de om-
geving. Noteer hoe ze eruitzien. En no-
teer ook merk, type en kenteken van 
hun voertuigen.  

Door: Petra Goldstein, 
wijkagent Jordaan-Midden

Gebruik altijd het nachtslot en andere 
sloten
Dichtgetrokken deuren die niet op slot 
zitt en, zijn relatief makkelijk te ope-
nen. Vooral in oude panden bestaat er 
vaak veel ruimte tussen de deur en het 
kozijn. Hierdoor zit de dagschoot 
slechts een klein stukje in de sluitkast. 
Door een trap tegen de deur te geven, 
schiet de schoot uit de sluitkast en is 
de deur open. Ook met een plastic 
kaartje (‘fl ipperen’) kan de inbreker bij 
het afgeschuinde deel van de schoot 
komen, de schoot naar binnen schuiven 
en de deur openen. Gebruik dus altijd 
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Vrijwilligers zijn het cement van de buurt. 
Ed van der Ploeg draagt zijn steentje bij in 
de Noorderkerk.

Door Anĸe Manschot

De geboren en getogen Amsterdammer Ed van 
der Ploeg (75) woonde vier jaar geleden voor 
het eerst een dienst bij in de protestantse 
Noorderkerk. “Ik voelde me hier meteen thuis.” 
Dat behoeft  enige uitleg. Ed is van huis uit ka-
tholiek, maar hij geloofde als tiener niet meer 
in een almachtige en onfeilbare paus. Op zijn 
achtt iende is hij van zijn geloof gevallen. Zo’n 
vijft ien jaar geleden kwam God weer in zijn 
leven. Tijdens zijn zoektocht naar welk geloof 
het beste bij hem past, is hij ook nog zes jaar 
moslim geweest. Maar hij haakte af omdat er 
in een moskee over discutabele zaken werd 
gepreekt. De preken van de twee dominees in 

maar wij forceren dat niet, hoor. Je voelt wel 
aan of mensen hiervoor in zijn of niet. Ik geef 
bijvoorbeeld ook toeristische informatie als 
daarnaar wordt gevraagd.” 
 
Het interview vindt plaats op een zaterdag-
morgen in de Noorderkerk. Overal staan schat-
tige boeketjes met verse bloemen. Daar heeft  
de vrouwelijke koster voor gezorgd. Ed heeft  
vandaag geen dienst. Aan de koffi  etafel, links 
van de toegangsdeur, verwelkomt een jong 
echtpaar de gasten. 
Niet iedereen die binnenloopt, schuift  aan de-
ze tafel aan. Sommigen lijken alleen voor een 
sightseeing of voor het orgelspel gekomen. 
Ed vertelt dat hij zich ook weleens laat inroos-
teren om koffi  e en thee te schenken tijdens 
de concerten in deze kerk. “Ze weten mij te 
vinden als er invallers nodig zijn.”

de Noorderkerk spreken hem juist zeer aan. 
“Ik heb al snel aangeboden om hier vrijwilliger 
te worden in de Open Kerk”, vertelt Ed. De 
Open Kerk houdt in dat de Noorderkerk op 
maandag- en zaterdag van 10.30 tot 13.30 uur 
bezoekers welkom heet voor een gratis kopje 
koffi  e of thee of een glaasje limonade. Op za-
terdag zorgt de organist voor een muzikale 
omlijsting.
Gemiddeld twee keer per maand ontvangt Ed, 
samen met een andere vrijwilliger, op zaterdag 
gasten die een bakkie komen doen. 
“Er komen altijd mensen binnenlopen. Niet 
alleen buurtbewoners en toeristen, maar ook 
kwetsbare mensen.” Pas nog begon een ver-
warde, oudere dame opeens te schreeuwen. 
Ed heeft  toen even rustig met haar gepraat om 
haar te bedaren. “Dat is gelukt.” 
Waar praten Ed en zijn collega zoal met de 
 bezoekers over? “Het liefst over het geloof, 

De vrijwilliger: onbetaalbaar
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Koffi  e schenken in de Noorderkerk

Kerstreis door de Jordaan
Voor de tiende keer organiseert de Noorderkerk een Kerstreis 

door de Jordaan, dit jaar op woensdag 18 december van 
16.30 tot 19.30 uur. Kinderen lopen dan samen met hun 

begeleiders met een lichtje in de hand langs allerlei
 plekken in de Jordaan. Daar staan vrijwilligers, 

verkleed als Bijbelfi guren, telkens een deel van het 
Kerstverhaal te vertellen. Na afl oop is er een 

gratis maaltijd in de Noorderkerk. Daar is een 
levende kerststal, met Maria, Jozef en Jezus. 

De Kerstreis is gratis. In verband met de catering 
wel van tevoren aanmelden bij de Noorderkerk.

Daarnaast is hij een van de organisatoren van 
de Kerstreis door de Jordaan, die dit jaar op 
woensdagmiddag 18 december wordt gehou-
den voor kinderen en hun ouders (zie kader). 
Ook is hij het ‘aanspreekpunt’ voor zijn ‘kring’. 
“Een kring is een vast groepje van tien à twaalf 
kerkleden die bij elkaar thuis komen om over 
een tekst uit de Bijbel te discussiëren.” 

Dankzij dit vrijwilligerswerk heeft  Ed er een 
grote en warme familie bij gekregen. Zo was 
hij in 2017 wegens ziekte tien weken uitgescha-
keld. “Een lid van mijn kring heeft  toen meteen 
een rooster gemaakt: elke dag kwam een 
kerklid mij een warme maaltijd brengen. 
Ook kreeg ik toen vaak bezoek van andere 
kerkleden. Ik ben in de Noorderkerk echt in 
een warm bad terecht gekomen”, zegt hij 
 zichtbaar ontroerd. 

Door Anĸe Manschot

Toen Iris Nijenhuis bijna twee jaar 
geleden een te huur staand atelier op 
Prinseneiland 24 bezichtigde, wist ze 
nog niet dat de beroemde Breitner in 
dit pand heeft  gewerkt en gewoond. 
“Via Wikipedia kwam ik hierachter”, 
vertelt ze. “Ik vond het superleuk en 

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage
mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

Ambacht in de buurt

Sieradenmaakster Iris Nijenhuis werkt met puzzelstukjes

Iris Nijenhuis (32) timmert aan de weg. Haar sieraden zijn niet alleen in 
 diverse winkels te koop, maar ook in enkele musea. In haar atelier in de 
voormalige atelierwoning van fotograaf en schilder George Breitner kun 
je een workshop ‘sieraden maken’ volgen. 

ook een hele eer dat ik dit atelier van 
de gemeente kon huren.” Op ditzelf-
de adres hebben ook een portret-
schilder, een fotograaf en een 
 soft waredesigner hun werkplek. 
Het atelier van Iris bevindt zich in 
het souterrain, dat uitkijkt op een 
grachtentuintje. Haar twee stagiairs, 
een Finse en een Franse modestu-

dente, zijn tijdens het interview stil-
letjes aan het werk.  
Iris, die afstudeerde aan het Amster-
dam Fashion Institute, draagt zelfge-
maakte lange oorbellen. “Ik draag 
mijn eigen sieraden om te ontdek-
ken hoe ze bevallen en hoe ze zich 
houden.” 
Ze maakt al haar sieraden met be-
hulp van een laserprinter, die stuk-
jes textiel in ‘puzzelstukjes’ snijdt. 
Na de wasbeurt om de brandlucht 
eruit te krijgen, puzzelt Iris of een 
stagiair met een puntt angetje de 
stukjes in elkaar tot een armband, 
een halskett ing, een vlinderstrikje, 
een oorbel, et cetera. “Alleen grotere 
puzzelstukjes voor een tas of lamp 
kunnen ook met de hand in elkaar 
worden gehaakt.” 
Iris heeft  deze tijdrovende techniek 
in 2011 zelf bedacht tijdens haar af-
studeren en daarna toegepast op een 
uit 1400 puzzelstukken bestaande 
leren jurk, die onder meer in het 
toenmalige MOTI Museum in Breda 
is geëxposeerd. “Het leer was afk om-
stig van een afgedankte Chester-
fi eldfauteuil.” 
Voor haar sieradenlijn gebruikt ze 
meestal synthetische stoff en als 
 scuba en neopreen, die voor een leek 
de uitstraling van leer hebben. 

De kunstzinnige papieren verpak-
king wordt ook door de laserprinter 
gesneden. 
Haar werk is niet alleen te koop in 
haar eigen webshop, maar ook in 
diverse winkels, zoals The Maker 
Store in de Amsterdamse Hallen, en 
in enkele musea in binnen- en bui-
tenland, zoals het Museum of Arts 
and Design in New York. De Hermi-
tage Amsterdam verkocht Iris’ siera-
den tijdens de expositie Classic 
Beauties. 
Haar klanten zijn vooral vrouwen. 
“Vlinderstrikjes worden ook door 
mannen gekocht. Ik denk na over 
een mannenlijn, een stropdas en 
armband bijvoorbeeld. Maar ik moet 
eerst onderzoeken of daar een markt 
voor is.”

Iris geeft  ook ‘DIY-workshops’, 
 waarin de deelnemers naar eigen 
smaak een sieraad in elkaar haken. 
“DIY betekent do it yourself”, legt 
ze uit. Gegadigden kunnen ook 
zelf een groepje samenstellen. “Zo 
 volgden een tijdje geleden bijna 
twintig vrouwen een workshop ter 
gelegenheid van een verjaardags-
feest. En pas nog kwam  een moeder 
met twee dochters hier halsket-
tingen in elkaar puzzelen.” 

Inlichtingen over workshops: 
www.irisnijenhuis.com 

Voor slechts € 98* 
kan dit uw 

advertentie zijn
HUIS AAN HUIS, BIJ 21.500 

BUURTBEWONERS IN DE BUS

Bel 06-290 60 448 of mail naar:
mickey@mickeygraafl and.nl

 voor meer informatie 
over de mogelijkheden

* PRIJS IS EX BTW

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 
 biodynamische massage/therapie. Je bent welkom! 

Ook voor baby- en zwangerschapsmassages.

Deze therapie wordt – afhankelijk van de polis-
voorwaarden – vergoed door verzekeraars.

www.inekedekker.nl

Op vrijdagen op de Keizersgracht 178
Tel. 06 - 23 94 91 57 
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel 
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl

A A ND A C HT DIE  JE  OGEN VERDIENEN

Brillen

Contactlenzen

MUZIEK & THEATER

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, WWW.MALOEMELO.COM 

Jamsessies Zondag t/m donderdag 21.30
Concerten Woensdag t/m zaterdag ver-
schillende tijden. 

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, WWW.MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag 20.00.
Live muziek O.a. elke eerste donderdag 
20.30.

CAFÉ FESTINA LENTE 
LOOIERSGRACHT 40 B, WWW.CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag van 
de maand v.a. 20.15. In deze poëzie-
wedstrijd strijden dichters om zowel 
een jury- als een publieksprijs. Breng 
als luisteraar je stem uit op je favoriet. 

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, WWW.BOOMCHICAGO.NL, 

Sunday Night Live (Engelstalig theater)
Every sunday 19.00. The sharp and ta-
lented Boom Chicago cast creates new 
scenes, stories, and songs inspired by a 
monologue or a suggestion, and each 
other. When we make ourselves laugh, 
audiences laugh even harder!

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WWW.WESTERKERK.NL

Mendelssohn: Elias zaterdag 7 dec. 15.00. 
Felix Mendelssohn Bartholdy baseerde 
het Oratorium Elias op het Bijbelverhaal 
over de profeet Elia. Het Residentiekoor 
uit Den Haag en het Hoofdstadkoor uit 
Amsterdam voeren dit werk samen uit 
onder leiding van Martin van der Brugge, 
m.m.v. het Dordrechts Kamerorkest.
Kerstconcert Jong en Groot Excelsior 
zondag 15 dec. 14.30. Een gezellig fami-
lieconcert door Jong en Groot Excelsior. 
Händel: Messiah dinsdag 17 dec. 19.30. 
De Messiah hoort net zozeer bij Kerstmis 
als de Matthaüs-Passion bij Pasen. Uit-
voering door De Nieuwe Philharmonie 
Utrecht o.l.v. Johannes Leertouwer.
Kerstconcerten met Cor Bakker Vrijdag 
en zaterdag 20 en 21 dec. 19:30. Pianist 
en muzikaal leider Cor Bakker presen-
teert een Kerst sing-a-long-concert met 
twee solisten van wereldformaat, zijn 
eigen combo en het Amsterdams Zwa-
nenkoor.

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, WWW.NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Concerten Elke zaterdag 14.00. Topmu-
sici uit binnen- en buitenland met reper-
toire uit alle windstreken.
Hits uit de 17e eeuw Zaterdag 7 dec. 14.00. 
Olga Pashchenko Zaterdag 18 jan. 14.00. 
De Russische pianiste Pashchenko 
speelt Beethovens pianosonates opus 
101 en 106 op fortepiano, het instru-
ment waarvoor Beethoven zijn muziek 
schreef.
Capriola di Gioa Zaterdag 1 feb. 14.00. 
Baroksopraan Amaryllis Dieltiens en 
haar vaste partner Bert Naessens spe-
len prachtige cantates van onder andere 
Scarlatti en Bononcini uit het archief van 
de 19e-eeuwse musicoloog François-
Joseph Fétis.

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

Open huis Elke eerste woensdag en 3de 
zondag van de maand. 12.00-16.00. Vrij-
willigers vertellen u meer over de historie 
en architectuur van deze prachtige kerk.

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, WWW.ROODEBIOSCOOP.NL

Laboratorium Wo 11 t/m vrij 13 dec 20.30. 
Saxofonist Job Chajes speelt al meer 
dan 25 jaar klezmer en balkanmuziek, 
voornamelijk met de wereldberoemde 
en zevenkoppige Amsterdam Klezmer 
Band. Voor dit laboratoire nodigt hij 
verschillende muziekvrienden uit om het 
over een andere boeg te kunnen gooien.

Een weekend vol poëzie zaterdag 14 
dec 20.30 en zondag 15 dec 16.00. Dich-
ter, schrijver en beeldend kunstenaar 
Martijn den Ouden houdt de gemoede-
ren een heel weekend bezig. 

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, WWW.KRAKELING.NL

De Sinterklaasrevue Za 30 nov en zo 
1 dec 11.00 en 15.00. 3+. Een voorstelling 
van Het Kleine Theater met  mooie lied-
jes, grappige scènes en misschien wel 
een bezoekje van Sinterklaas... 
Wat me niet breekt (maakt me niet nood-
zakelijk…) Di 10 t/m do 12 dec 19.30. 12+. 
Theatergroep DOX  geeft kinderen die 
opgroeien zonder ouders een stem. Een 
verhaal over vallen en opstaan met her-
kenbare situaties voor iedereen, zelfs als 
je geen moeilijke jeugd hebt gehad.
De Gruffalo Do 26 dec 14.30, vrij 27 t/m 
ma 30 dec 11.00 en 14.30, dinsdag 31 dec 
11.00. 3+. Meneer Monster  maakt ver-
rassend jeugdtheater vol fysiek geweld, 
humor en muzikaliteit. Een tikkeltje bizar 
en bovenal leuk voor jong en oud.

PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, WWW.PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrij en za 13.00-
17.00 en zo 13.00-16.00. Doorlopende 
rondleidingen met muziek.
Koffi econcert Elke zondag 11.30.
Tsjaikovski’s sprookjesballetten
Wo 25 dec 15.00. Kerstprogramma voor 
alle leeftijden van de Wit-Russische pi-
aniste Maria Prokofi eva en voordrachts-
kunstenares Marijke Brekelmans. 
Het jaar 250 na Beethoven Zater-
dag 7 december 20.15. Presentator en 
klassieke-muziek fan Floris Kortie laat – 
samen met pianiste Vera Kooper – zien 
en horen hoe Beethoven onze wereld 
heeft veranderd. Kortie neemt ons mee 
in zijn fascinatie voor de componist en 
de  mythe. Vera Kooper speelt daarbij 
stukken uit Beethovens mooiste piano-
sonates.

DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, WWW.GPERLEE.COM

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

JORDAANMUSEUM
 WWW.JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject 24 uur per dag te 
zien in de Willemsstraat 22-110.
De Jordaancultuur Dagelijks 10.00-16.00. 
Fototentoonstelling in De Rietvinck, 
 Vinkenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zater-
dag van de maand 13.00. 
Aanmelden via de website.

THEO THIJSSEN MUSEUM
1E LELIEDWARSSTRAAT 16, WWW.THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan de Amsterdamse 
schrijver, onderwijzer, vakbondsman 
en sociaaldemocratisch politicus Theo 
Thijssen (1879-1943). Open do t/m zo 
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.

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

Museum of Fluorescent Mineral Art. 
 Bezoek op afspraak.

AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, WWW.TYPIQUE.NL. 

Ambachtelijke drukkerij, grafi sch  
museum en galerie. 
Ma t/m vrij 10.00-18.00, za 11.00-17.00.

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, HTTP://GALERIEMOON.WEEBLY.COM/

Gidswandeling over de geschie-
denis van de Westelijke eilanden 
Elke zondag 15.00 of op afspraak. 
Over Bickers-, Prinsen- en Realen-
eiland.

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WWW.WOONBOOTMUSEUM.NL

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

GALERIEËN

GALERY 238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

Moderne Westerse en Chinese topkunst.

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM 

t/m 31 december: Art bar Kippy, kunste-
naarsbar ter ere van kunstenaar Martin 
Kippenberger.

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

wisselende exposities.

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM 

t/m 11 januari: Yael Bartana (Israel), ‘The 
undertakers’, fotografi e, fi lm en installa-
ties vanaf 18 januari: Sarah van Sons-
beeck, collages.

ARTTRA GALERIE 
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.NL 

wisselende exposities.

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL 

t/m 7 december: nieuw talent, internatio-
nale groepsexpositie.

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS 

Ruimte voor beeldende kunst en litera-
tuur.

BAYU 
HAARLEMMERDIJK 135 C 

tot begin januari: Margot de Jager, 
‘Troop der Tropen’, geborduurde 
 transfers van historische foto’s van 
Indonesië.

CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 15, CAROLINEOBREEN.COM/FOTOGRAFIE. 

t/m 21 december: Alle Jong 'De Gegroei-
de Plek (The Grown Place)'

CLOUD GALLERY
PRINSENGRACHT 276, CLOUDAMSTERDAM.COM

Hedendaagse Nederlandse en inter na-
tion ale kunst

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

Exposities van kunstenaars die de gren-
zen van hun medium opzoeken in ver-
schillende technieken.

EDUARD PLANTING GALLERY 
EERSTE BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM 

fotografi e.

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM 

fotografi e.

FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM 

t/m 11 januari: Winter groepsexpositie.

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL 

t/m 11 januari: Matthew Monahan (VS), 
‘Boys don’t cry’, metalen raadselachtige 
sculpturen.

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM 

t/m 11 januari: Nokukhanya Langa (VS/
ZA), ‘About what’; Linda Persson (Zwe-
den), sculpturen en objecten van ver-
schillende materialen
vanaf 18 januari: Siegfried Cremer 
(Duitsland, 1929-2915), ‘Good morning 
Mr. Recyclops’.

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL 

street art.

GUY OLIVIER
KORTE PRINSENGRACHT 42, GUYOLIVIER.COM 

permanente expositie eigen werk.

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL 

permanente expositie eigen schilderijen 
en tekeningen.

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

permanente expositie eigen schilderijen 
en tekeningen.

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL 

t/m 31 december: Casper Faassen, ‘Still’, 
fotografi e.

KEREN DE VREEDE 
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM 

permanente expositie eigen schilderijen.

KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

t/m 11 januari: David Bade (Curacao) & 
Shaun Ellison (ZA), schilderijen, sculp-
turen en installaties.

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

t/m 7 dec: Ciou, ‘The inner land Part II;
v.a. 11 dec: ‘Salon d’hiver’, groeps-
expositie
v.a. 25 jan: Dadara, ‘Every journey of 
a thousand hearts starts with a single 
beat’.

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Frank Leenhouts e.a., schilderijen 
(vooral Amsterdamse stadsgezichten) 
en beeldhouwwerk.

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL 

t/m 21 december: ‘Who’s Werner?

RON LANG ART
LAURIERSTRAAT 82, LANGART.NL 

hedendaagse kunst.

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

Oscar Abraham Pabón (Venezuela), ‘Tal-
king to the plants’.

MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

lokale kunstenaars, zoals Pim van der 
Zwaan en Willem Bosveld, (stads)foto-
grafi e; Anja Eliasson, cartoons.

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

Julia Kaiser, ‘The journey for a better 
place’, abstracte schilderijen.

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

hedendaagse schilderkunst.

RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 603-A OF 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM 

t/m 7 december: Cortis & Sonderegger 
(Zwitserland), ‘Icons, reconstructing the 
history of photography’
vanaf 14 december: Anja Niemi, ‘The 
blow’
vanaf 25 januari: Jan Rosseel, ‘An ar-
cheology of fear’; fotografi e.

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

t/m 21 december: Terhi Tolvanen (Fin-
land), ‘Roots’; Kiko Gianocca (Zwitser-
land), ‘Well deep well’; vanaf 18 januari: 
Paul Adie (VK), Estella Saez (Spanje), 
sieraden.

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 28 december: Jacco Olivier & Per 
Kirkeby (Denemarken), ‘Axis mundi’, fi lm 
en schilderijen.

STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

groepstentoonstelling 2019, hedendaags 
realisme.

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM.

t/m 21 december: Ferdi Tajiri, Lisa Op-
penheim, Germaine Kruip, Maaike 
Schoorel 'Lacuna'

Pak je Kunst! 
Voor 4 euro kunst uit een 
oude sigarettenautomaat 
trekken. Dat kan eind 
 november in Galerie Ooster-
bosch in de Vinkenstraat. 
Het is een ode aan de 
automaten 
die eind jaren ’70 door Hugo 
Kaagman werden bedacht. 
Kunstenaars als Michiel Ro-
meijn, Fieke Ruitinga, Maartje 
Wortel en  Kaagman zelf 
maakten tien kunstwerkjes 
op sigarettenpakjesformaat 
voor in de automaat. Hun 
grotere werk wordt tegelij-
kertijd geëxposeerd in de 
galerie. Galerie Oosterbosch, 
Vinkenstraat 154. 
Vrij 29, za 30 november en zo 
1 december 10.00-20.00.

SUZANNE BIEDERBERG
1E EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM. 

t/m 14 december: Liesbeth Pallesen 'The 
Confusion Of Tongues (Reconstructed)'

TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

t/m 4 januari: Anna Ostoya (Polen), 
‘Oceanic feelings’, verschillende tech-
nieken.

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

t/m 28 december: Terry Rodgers (VS), 
‘Sweet illusion’, schilderijen. 

TRANSNATURAL ART & DESIGN
LIJNBAANSGRACHT 148A, TRANSNATURAL.ORG

tot 20 december: ‘In the age of post-
drought’, internationale groepstentoon-
stelling.

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM 

van 29 november tot 14 december: ‘I- Psy 
show, fotografi e.

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

t/m 31 december: Charles Freger (Frank-
rijk), ‘Cimarron’, fotografi e. 

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

internationale hedendaagse kunst.

www.lingerog.com
Dé makelaar uit de buurt

Courtage vanaf
0,8%  

Hits uit de 17e eeuw
Zaterdag 7 dec. 14.00. Kwartet Camerata Trajectina brengt een ode aan 
mooiste melodieën uit de gouden eeuw met harp, luit, citer, blokfl uiten en 
viola da Gamba’s. U kunt het programma beïnvloeden! Kies uw favoriete 
nummer uit op https://noorderkerkconcerten.nl/event/camerata-trajectina-2/ 
en mail dit met een korte motivatie naar info@noorderkerkconcerten.nl.

Troop der Tropen
Restaurant/galerie Bayu toont werk van beeldend kunstenaar Margot de 
Jager. Zij bewerkt historische foto’s van het Indonesische landschap en 
voegt een extra laag toe door erop te borduren.

Te zien tot begin januari in Bayu Food Art & Private 
Dining,Haarlemmerdijk 135 C. 
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Buurtgroep Ouderen Ontmoeting 
Jordaan-Zuid organiseert diverse activi-
teiten voor 60+ers in de buurt. Het 
 Claverhuis, Elandsgracht 70. Meer info 
op www.boojz.blogspot.nl.
�

■�CLAVERSOOS
Zo 1 dec, 5 jan, 2 feb 13.00-16.00, zaal open 
12.30. Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor 
en liveconcert Sjakie. Gratis toegang en 
kop koffi e/thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,-
�

■�NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 2 dec, 6 jan, 3 feb, 13.15-15.15, o.l.v. 
Hennie. De naaimachines staan klaar. 
Gratis toegang.
�

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

■�FILMMIDDAG
Di 17 dec, 21 jan, 18 feb, 13.45, o.l.v. Jorien. 
Gratis toegang. Aanmelden mogelijk tot 
9.30 uur op de dag zelf via 020 6200238.
�

■�BINGOMIDDAG
Vr 20 dec, 17 jan, 21 feb, 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.

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste speel-
tuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwil-
ligers organiseren activiteiten voor jong en 
oud in de buurt. 
Voor de meeste activiteiten zijn lidmaat-
schap (€ 15 per jaar per gezin) en een kleine 
fi nanciële bijdrage vereist. Meer informatie 
op www.asv-onsgenoegen.com. 
Elandsstraat 101, 020-6262788. In onder-
staand overzicht staan de activiteiten voor 
volwassenen, tenzij anders vermeld.
�

■ COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.00-19.00.
�

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

■ DENKSPORT
Klaverjassen 55+ vr 20.00-22.30 en zo 12.00-
16.00, GO vr 20.00-24.00.
�

■ MUZIEK
Drumfanfare ma 19.00-21.00, muziekles 
beginners ma v.a. 10 jr 16.00-17.00, wo 
jeugd 13.00-15.30 en za 09.00-15.00, muziek 
gevorderden di 20.00-23.00, blokfl uitles v.a. 
5 jr wo 15.00-16.00, saxofoon/klarinetles 
jeugd wo 13.30-14.30 en za 13.00-15.00, 
dwarsfl uitles ma 14.45-15.30, gitaarles v.a. 
10 jr vr 15.30-19.30, lyrales jeugd za 13.00-
15.00, zangkoor Dwars door Amsterdam do 
19.30-22.00. 
�

■ OVERIG
 EHBO wo 20.00-22.00.
�

■ SPORT/BEWEGEN
Judo v.a. 4 jr do 15.30-18.00, judo jeugd do 
18.00-19.00, lijndansen vr 13.00-14.30, majo-
rettes v.a. 6 jr za 11.00-12.30.
�

■ SINTERKLAASFEEST 
Vr 29 nov. voor jeugd van 10 t/m 14 jaar. Wij 
verwachten jullie om 16.00 tot 17.00 om 
een hapje te eten. Daarna feest! Leden 
€ 3,50 en niet-leden € 5,-. Za 30 nov. voor 
de jeugd van 0 t/m 9 jaar. Om 13.00 gaan 
wij de Sint ophalen daarna is er feest tot 
15.00. Leden € 3,50 en niet leden € 5,-. 
�

■ KERSTSTUKJES MAKEN MET DE 
JEUGD
 Wo 11 december aanvang 13.00 € 1,-.
�

■ KERSTBINGO 
Za 14 december aanvang 20.00.
�

BOOJZ

■ WAT EET IK?
Een tieneractiviteit waarbij we met de 
kinderen gezonde maaltijden koken. 
Elke do 16.00.
Aanmelden niet nodig. 
Vragen: mazaoum@dock.nl. 
�

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

SOOJ
Tichelstraat 50, tel: 020 3302017, e-mail: 
tichelsooj@outlook.com, website: 
www.sooj.nl.
SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Oude-
ren Jordaan) is er al vijftien jaar voor 
55-plussers. Je kunt bij ons een kop koffi e 
of een drankje komen drinken, een krant 
of tijdschrift lezen, een praatje maken of 
aan een activiteit deelnemen. Voor som-
mige activiteiten bestaan wachtlijsten. 
Informatie en aanmelden bij de bar. 
Openingstijden: ma 11.00-17.00, di t/m vr 
13.00-17.00, za 14.00-19.00. 
In de kerstvakantie zijn we van 20 decem-
ber t/m 5 januari gesloten.
�

■ COMPUTERSPREEKUUR 
Gratis spreekuur op ma 11.00-13.00. Voor 
informatie, vragen en problemen. Aanmel-
den aan de bar of via fatih.sooj@gmail.com.
�

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie: ma 13.00-16.30, € 2,50 
per keer.
Mahjong met les: start weer bij voldoende 
belangstelling, € 7,50 per 5 lessen.
Bridge met les: di 13.30-16.30, € 7,50 per 5 
lessen. 
Bingo: 21 jan 13.30-16.30, € 1,- per plankje, 
laatste plankje € 2,50.
Biljarten: di, wo, do en vr, voor € 0,50 per ½ 
uur.
Spelletjesmiddag: sjoelen, rummikub, 
yahtzee, dammen, enz. Elke laatste vr van 
de maand (29 nov, 31 jan, 28 feb) 13.30-
16.30, deelname gratis. 
�

■ TAALLESSEN
Voor de cursussen Spaans en Italiaans 
bestaan wachtlijsten. 
Spaans groep I: wo 15.00-16.30; groep II: 
wo 13.00-14.30, € 15,- per 10 lessen (excl. 
lesmateriaal). 
Italiaans groep I: do 13.00-14.30; groep II: 
wo 13.00-14.30; groep III: wo 15.00-16.30; 
groep IV: do 15.00-16.30, € 15,- per 10 les-
sen (excl. lesmateriaal).
Frans Conversatie: do 15.00-16.30, € 7,50 
per 5 lessen. 
Engels Conversatie: vr 13.00-14.30, € 7,50 
per 5 lessen. 
�

■ COUPEKNIPPEN
Knippen in de SOOJ: vr 13.00-16.30, start 6 
dec (om de twee weken), € 1,50 per knip-
beurt. 
�

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: 14 jan, 25 feb 13.30-16.30. € 1,- 
per keer. Hiervoor bestaat een wachtlijst. 
Poëziekring: elke laatste di van de maand 
bij voldoende belangstelling, 13.30-16.30, 
€ 1,- per keer. 
Expositie: Willem Stokkel, metallieken, ma 
25 nov t/m vr 10 jan. 
�

■ SNUFFELMARKT
Za 30 nov, 15 feb 13.00-16.00. Tafelhuur 
€ 2,50. Toegang gratis. 
�

■ SOEP
Zelfgemaakte soep op ma en di, € 1.
�

DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en mo-
gelijkheden. Wij brengen talenten en mo-
gelijkheden samen en ondersteunen waar 
nodig. Dat is de kracht van wij samen; de 
kracht van DOCK.
Missie - DOCK draagt bij aan een dyna-
mische 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
�

■ CREATIEVE INLOOP
Nieuw: Loop binnen in ons atelier. Materi-
alen zijn beschikbaar, u kunt ze ook zelf 
meenemen. Iedereen mag zijn eigen cre-
atie maken. U bent ook welkom voor al-
leen een kop koffi e of thee. Elke di 10.30 
tot 12.30. € 1 voor koffi e/thee, koekjes en 
basismaterialen. Voor vragen: ssaruhan@
dock.nl of 06 34881830.
�

■ SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE 4
Schrijven en verhalen uitwisselen a.d.h.v. 
inspirerende oefeningen onder leiding 
van Jessica Schuringa. Geen ervaring 
nodig. Eens per twee weken 10.00-12.00. 
Data 6 en 20 dec. € 1 incl. koffi e & thee. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 34881830. 
�

■ HULP BIJ GEBRUIK VAN TABLETS 
EN SMARTPHONES
Inloopochtend waar deskundige vrijwil-
ligers helpen bij problemen van begin-
nende gebruikers. Ook voor vragen over 
Facebook, Whatsapp, enz. Vr 10.00-12.00. 
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 vr 
van de maand, inloop 19.30, start optre-
dens 20.00. Aanmelden niet verplicht. Al-
leen genieten van de optredens mag ook. 
Voor vragen: geluk@dock.nl. 
�

■ LACHYOGA
Bij een lachyoga-workshop dansen we 
als warming up, wisselen we ademha-
lingsoefeningen met lachspelletjes, rek en 
strekoefeningen en tot slot een lachmedi-
tatie en relaxatie. Ma 15.00-16.00. Aanmel-
den niet nodig. Voor vragen: ssaruhan@
dock.nl of 06 34881830. Of bij docent Hen-
ny Strijker 06 83576515 (per sms). 
�

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurtbe-
woners. U wordt geholpen door deskun-
dige docenten. 
Do 13.00-15.00, € 1 incl. koffi e & thee (excl. 
materialen). Aanmelden niet nodig, op tijd 
komen wordt op prijs gesteld. Voor vra-
gen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830. 
�

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

■ COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt 
de docent of deze cursus voor u geschikt 
is. Daarna volgen 10 lessen. Di 10.00-12.00. 
€ 30, incl. cursusboek Basisboek Win-
dows 10. 1e blok start op 14 jan. 2020 (bij 
voldoende aanmeldingen). Aanmelden 
z.s.m. Vragen/aanmelden: ssaruhan@
dock.nl of 06 34881830.
�

■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en oefeningen doen 
op computers (Windows 10). Een deskun-
dige is aanwezig, aanmelden niet nodig. 
Di 13.00-15.00, € 1. Vragen: ssaruhan@
dock.nl, of 06 34881830. 
�

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? 
Meldt u dan aan bij onze conversatiegroe-
pen via het Claverhuis, 020-624 83 53. Na 
aanmelding volgt een intake gesprek. 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: strippenkaart kost € 10 voor 
10 lessen, 3 maanden geldig (incl. lesma-
terialen). Vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 34881830.
�

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Frans op. Wo 19.15-
21.15 uur, doorlopend. € 1 per keer 
(incl. materialen). U kunt zonder aan-
melding een proefl es volgen. 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 aanmel-
ding een proefl es volgen. 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 aanmelding een proefl es 
volgen. Vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 34881830. 
�

■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van koffi e of thee kunt u 
bij ons terecht voor een praatje of om 
onze deskundige DOCK-medewerkers te 
raadplegen over voorzieningen in de 
buurt. Vrij 10.30-12.30 uur, doorlopend. 
Gratis. Aanmelden niet nodig. Vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830. 
�

■ VERSE SOEP
Ma en di 10.30-13.00 voor € 1. Vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830. 
�

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Dagelijks van 09.00 tot 22.00. Ook afge-
schreven tijdschriften van de leestafel 
liggen hier om mee te nemen. Meer info: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 �
■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, des-
kundig advies, ontmoeten en inspiratie 
opdoen. 
Do 14.00-16.00 in het Claverhuis. Vrijwillige 
bijdrage, aanmelden niet nodig. Meer info: 
fIkhouane@dock.nl of 020 6248353. 
�

■ POPQUIZ
Ouderwets gezellige spelletjesavond met 
buurtbewoners. Elke 2e vr van de maand. 
Zaal open 19.00, aanvang 19.30. 
�

■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een ge-
zonde, evt. vegetarische maaltijd voor 
buurtgenoten. Do 17.30. Opgeven via ik-
doemee@deregenboog.org (tot wo 15.00) 
of het Claverhuis, 020 6248353 (tot do 
16.00).
�

■ DE CLAVERHUIS STAMTAFEL
Nieuw: Wo 13.30. Koffi e/thee met verse 
taart van bakker Margriet met een nostal-
gische verrassing voor € 2.
�

■ VROUWENHERSTELGROEP
Vrouwengroep waar we veilig en anoniem 
kunnen praten over romantische relaties 
waarin we ons bevinden, maar die niet 
gezond zijn. Hoe kunnen we hier beter 
mee omgaan en zelf meer de regie ne-
men? Voor meisjes en vrouwen van 15 tot 
85. Aanmelden niet nodig. Ma 19.00 tot 
21.00 uur. Meer info bij ssaruhan@dock.nl 
(06 34881830) of Inez Hoogakker 
(06-29 89 79 23).
�

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein), 
020 4280297, reel@dock.nl. Via dit mail-
adres kunt u ook informatie inwinnen over 
verhuur van ruimten en reserveringen.
�

■ KOFFIEOCHTEND
Tijdens de koffi eochtend in Reel kun je in 
contact komen met buurtgenoten en ge-
nieten van koffi e/ thee met koekjes. Ook 
kun je hier o.a. kralen rijgen, mandala 
tekenen, breien, kleding herstellen en 
maken. Ma 10.30-12.30. € 1 per keer. 
Aanmelden niet nodig. Vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830. 
�

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, quiz, zingen, fi lms 
kijken, bingo, spelletjes, voorlichting en 
nog veel meer. Ma 13.00-16.00, doorlopend. 
€ 2,50 per keer, incl. soep en materialen. 
Aanmelden niet nodig. Vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830. 
�

■ VERSE SOEP
Elke maandag van 13.00 tot 13.30 uur voor 
€ 1. Graag aanmelden i.v.m. boodschap-
pen. Vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 34881830. 
�

■ DAKLOZENPROJECT
De zakgeldjongeren zamelen tijdens de 
week kleding in die elke maandagavond 
aan een daklozenopvang wordt gedo-
neerd. Vragen: sbougarchouh@dock.nl of 
06 43543453.
�

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr 15.00-16.00 bezorgen de zakgeld-
jongeren voedselpakketten van de voed-
selbank thuis bij minderbedeelden en 
mensen die slecht ter been zijn. 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 bij ons trainen o.l.v. een erva-
ren docent. De lessen zijn gratis en een 
proefl es is mogelijk. Di alleen voor mei-
den, do gemengd. Van 18.30-19.30. Vra-
gen: aanis@dock.nl of 06 43544413.
�

■ CLEANING CLUB/
ZAKGELDPROJECT
Wil jij ook meehelpen aan een schone 
buurt? Schrijf je dan in voor het zakgeld-
project. Leeftijd van 10 tot 15 jaar. Za 
14.00-18.00, verzamelen bij Activiteiten-
centrum 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. 
Wo 17.00-19.00. €3,50 (stadspas €2,50). Aan-
melden: fIkhouane@dock.nl (020 4280297) 
of mazaoum@dock.nl (06 43543048).
�

■ WEGGEEFKAST
Hier kunnen buurtbewoners nog bruikbare 
spullen in zetten. Dagelijks beschikbaar 
naast de ingang van het activiteitencentrum 
Reel. Vragen: sbougarchouh@dock.nl of 
06 43543453. 
�

■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van 
kapotte spullen. Di 13.00-15.00 (niet tijdens 
schoolvakanties). Vrijwillige bijdrage, aan-
melden niet nodig. Vragen: mazaoum@
dock.nl of 06 43543048.
�

■ WEGGEEFWINKEL
Doneer als buurtbewoner of bedrijf uw 
oude elektronica, van opladers tot lap-
tops. Die worden indien mogelijk in ons 
eigen Repair café gerenoveerd en dan 
geschonken aan buurtbewoners die ze 
hard nodig hebben. 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).
�
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■�HET GROTE SINTERKLAAS-
FEEST
Vr 29 nov 18.30-21.15. Groot Sinter-
klaasfeest met optocht en in ons 
clubgebouw een Sinterklaasshow 
met een artiest. Kaartverkoop is ge-
start. Meer informatie op Facebook. 
�

■�KERST KNUTSELAVOND
Vr 13 dec 19.30-22.00. Onder het genot 
van een drankje en een hapje maken 
we kersttafereeltjes, zoals een 
 kerststukje of kerstboompje, onder 
begeleiding van een knutsel-juf. 
Neem zelf een bakje of schaaltje mee. 
Kosten: € 7,50. 
�

■�KERST BINGO 2019
Za 14 dec. Zaal open vanaf 19.30, 
start 20.00.
We hebben weer een goedgevulde 
Kerstboodschappenmand, cadeau-
bonnen en nog veel meer kerstprij-
zen. 
7 rondes en boekje voor €15. 
Meer informatie op Facebook 
of via tel. 020 623 12 56. 
�

■�VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
nieuwe clubs willen organiseren en 
begeleiden en/of helpen bij buurteve-
nementen. 
�

Heeft u zich net gevestigd in de buurt of gaat u 
juist stoppen, is er sprake van een jubileum of 

zijn er andere bijzondere zaken te noemen? Laat 
het ons weten, we blijven graag op de hoogte.
Mail het ons: krant@jordaangoudenreael.nl

o.v.v. bedijvigheden
 

■�SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE 
DUMPIES
Ma t/m vr van 9.15-11.45 kunnen kin-
deren tot 4 jaar met hun ouders bij 
ons komen spelen. 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 woensdag- of vrijdagavond. 
Leerlingen: wo of vr 19.00-20.00
Gevorderden: wo of vr 20.00-22.00.
�

Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam 
Centrum. Al vanaf 1908 zet onze vereniging zich in voor, door en met de buurt. 
Om deel te nemen aan onze activiteiten hoeft men geen lid te zijn. Wel vragen 
we bij sommige activiteiten een kleine bijdrage in de kosten. Meer informatie op 
https://www.facebook.com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze fl yers 
bij winkels in de buurt. 2e Lindendwarsstraat 10, 020-623 12 56 of 06 - 20 42 76 86. 

door Jeroen Jansen 

Rosa Claire van Vreden (1973) groeide op in het 
Groningse dorpje Warfh uizen. Daar zat ze als 
klein kind al het liefst uren achtereen aan de 
keukentafel te kleuren en te tekenen. In 1994 
verhuisde ze naar Amsterdam om hier een 
kunstopleiding aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie te volgen. Daarna bleef ze zich autonoom 
ontwikkelen in het schilderen met acrylverf, 
collage, mixed media en tekenen. Later ging ze 
ook schilderen met olieverf en tempera, de 
zogenaamde ‘Mische Technique’. Ze kreeg o.a. 

les van Amanda Sage en A. Andrew Gonzalez 
en ontdekte zo een stroming in de beeldende 
kunst waarin ze zich kon herkennen: ‘Visio-
nary Art’. De visionair beeldend kunstenaar 
stelt zichzelf als hoogste doel via het werk een 
‘brug’ te creëren tussen het onbewuste en het 
bewuste, de droom en de realiteit, het hemel-
se en het aardse. Rosa zegt hierover: “In het 
proces van het creëren gebruik ik mijn hoofd. 
Hoewel ik natuurlijk de vaardigheden en tech-
nieken gebruik die ik me door de jaren heen 
eigen heb gemaakt, volg ik mijn hart. Ik laat 
het werk geboren worden vanuit ‘het niks’ en 

stapje voor stapje ontvouwt het zich dan. Ik 
probeer stil te worden van binnen opdat het 
kunstwerk mij kan vinden en via mijn handen 
naar buiten kan komen.” 
Rosa geeft  ook workshops ‘Intuïtief Schilde-
ren’. Meer informatie via www.rosaclaire.nl, 
instagram.com/rosaclaireart en 
www.facebook.com/RosaClaireArt. 

De tentoonstelling opent vrijdag 29 november 
om 17.00 uur en is te zien vanaf 11 november 
t/m  26 januari. 

Stadsdorp Live
Het stadsdorp Dijk en Plein gaat 
live talkshows maken voor en over 
de Haarlemmerbuurt. 

De eerste vindt plaats op maandag 13 januari 
om 20 uur in de Roode Bioscoop. Thema is 
‘Moord en Doodslag’. Gasten zijn oa: 
oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen, 
zanger Jan Eilander, regisseur Mijke de 
Jong, acteur Sieger Sloot.
Presentatie: Maria Goos en Jaap Huisman
Entree 7,50 euro, stadspas 2 euro. Loterij 
met leuke prijzen! 

Voor meer info zie www.dijkenplein.nl

 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
T 020 - 6227742  

Altijd al meer van de Bijbel wil-
len weten? Dan is dit uw kans! 

Geen cursusgeld,   
iedereen welkom!  

Voor meer inlichtingen                              
bel 06-83571391 

www.bijsimondelooier.nl 

Geen Bijbel, u krijgt       
een gratis      

exemplaar van ons. 

ORIËNTATIE CURSUS 
‘WEGWIJS IN DE BIJBEL’ 

Voor meer inlichtingen                              

OP DINSDAG 19:00-19:45 uur                    
(1x per 2 weken) 

door Anouĸ Oosterhuis 

Elke maandagmiddag van 13.30 
tot 14.30 uur organiseert SCIAN-
DRI Sportstimulering een activi-
teit in de sportzaal van het 
 Claverhuis. Tijdens deze sport-
activiteit staat bewegen op een 
leuke en gezellige manier cen-
traal. Conditietraining, Pilates, 
bewegen op muziek, spier-
versterkende oefeningen. 

Elke week is anders en alle spie-
ren komen aan bod. Samen spor-
ten is leuker dan alleen, dus doe 
jij ook gezellig met ons mee?! 
De activiteit is gratis, dus 
kom gerust een keertje langs 
of meld je aan via 
Anouk@sciandri.com.  

Plannen Volksoperette Jordaan worden steeds concreter

Jordaanbewoners gezocht voor Lustige Witwe
De muziekfestijnen van de Volksopera zijn inmiddels een begrip in 
verschillende volkswijken in  Amsterdam-Noord en Utrecht. Sinds 
2012 vonden ze daar plaats met veel succes onder deelnemers, 
 publiek, lokale én nationale media. De kans bestaat dat ook de 
 Jordaan in 2020 een eigen opera krijgt. Of in dit geval: een operett e. 
En misschien wel de mooiste die er bestaat. 

In die Volksopera’s zongen ge-
wone bewoners in het Nederlands 
het verhaal van hun wijk op de 
wijs van operaklassiekers als 
 Slavenkoor en Duet uit de Parel-
vissers. Na vijf maanden trainen 
met professionele zangcoach en 
koordirigent volgden grootse 
 uitvoeringen middenin de wijk, 
met een echt klassiek orkest en 
tribunes met meer dan duizend 
man  publiek. 

En nu zijn er dus serieuze plan-
nen voor de Jordaan. Ditmaal met 
de beroemde operett e Die Lustige 
Witwe van Franz Léhar. Ook weer 
gezongen in het Nederlands, naar 
een eigen librett o, 
De Weduwe van de Westertoren, 
over het leven in de wijk vroeger, 
nu en straks. Bedoeld voor ieder-
een die van zingen of acteren 

houdt: jong en oud, traditionele 
Jordanees, yup, student, nieuwe 
instromer, oud-kraker, onder-
nemer, expat en zelfs voor wie 
verhuisde naar Purmerend of 
 Almere. Om samen een muzikale 
ode aan de wijk te geven. René 
van ’t Erve van de Stichting Volks-
opera NL: “Opera en operett e wa-
ren vroeger natuurlijk heel popu-
lair in de Jordaan. Het streven is 
om in januari 2020 audities te 
houden voor solistenrollen. Ook 
willen we een supergroot Volks-
operett e Projectkoor starten van 
bewoners, met als basis de zang-
koren die er zijn al in de wijk. En 
iedereen kan meedoen, of je nou 
talent hebt of niet.”

Het productieteam zoekt in deze 
voorbereidende fase vooral 
 bewoners die achter de schermen 

willen meewerken. Die de verha-
len van de Jordaan kennen en 
het team att enderen op markante 
personen, gouden zangstemmen 
en bereidwillige sponsoren. 
Een soort ambassadeurs van 
de Volksoperett e. 

Heb je belangstelling of wil je 
meer informatie, neem dan 
contact op met initiator en 
algemeen coördinator René van 
’t Erve via 06-24217461 of stuur 
een mailtje naar rvanterve@
ziggo.nl of info@volksopera.nl.

Bewegen met SCIANDRI
in het Claverhuis

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.

Voor meer informatie en adressen kijk op onze website: 
www.centram.nl 

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

Contact: 
020 -557 33 38 
tussen 9 en 12 uur. 
U kunt ook langs komen 
bij een van onze Plus-
punten in de buurt. 

 

■�CORO FLAMENCO CALLE REAL
Zo 19.00-22.00. Heb je affi niteit met 
fl amenco? Misschien is zingen bij 
Calle Real dan iets voor jou! Informa-
tie bij Frans Nottrot via 06-30 38 20 67 
of mail info@calle-real.nl.
�

■�DE BIGBAND
Ma 20.00-23.00.
�

■�TAFELTENNISCLUB
Do 20.30-23.00.
�

Expositie Claverhuis

VOOR HET MOOISTE CADEAU
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BUURTSPREEKUREN

❱❱ !Woon
Voor informatie en advies over huren/
wonen: Woonspreekuur, Elandsgracht 70, 
elke werkdag 14.00-16.00 en di 19.00-20.00.  
Een afspraak is niet nodig. 020 523 0114, 
centrum@wooninfo.nl, www.wooninfo.nl. 
�
❱❱ Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhouds-
klachten. Alleen 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  
dienstverlening 
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 medewer-
kers 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 indivi-
duele mantelzorgers. Wij luisteren en 
denken met u mee en bieden informatie en 
advies. Bijvoorbeeld over zorg en samen-
werking met de zorg, voorzieningen en 
praktische zaken, familiegesprekken, 
stellen van grenzen om overbelasting te 
voorkomen, het versterken van uw net-
werk, het combineren van mantelzorg  
met werk en de inzet van vrijwilligers.
Elke eerste vrijdag van de maand van  
11.00 tot 12.30: Mantelzorg Ontmoetingen 
in het Claverhuis.
Contact: 020 557 3338 op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 of via het Pluspunt.
�
❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrij-
willigerswerk? Benieuwd naar leuke 
vacatures in de buurt? Advies nodig over 
wat het beste bij jou past? Voor deze en 
andere vragen kun je terecht op het 
spreekuur van Vrijwilligers Centrale 
 Amsterdam (VCA) in het Claverhuis. 
Alle oneven weken op maandag tussen 
13.00 en 17.00. Je kunt binnenlopen of 
eerst een afspraak maken 
via www.vca.nu.
�
❱❱ Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond uitlaten, 
dokters- of ziekenhuisbezoek, steun bij 
verhuizing naar verzorgingshuis, vriend-
schappelijk huisbezoek, lichte tuinwerk-
zaamheden (evt. snoeien), hulp bij  
computervragen thuis of in het buurthuis, 
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 luiste-
rend oor. Voor wie hulp nodig heeft, wordt 
bemiddeld met 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
TEAMED is een sociaal uitzendbureau 
voor ervaringsdeskundigen die vanuit hun 
persoonlijke ervaring met schulden, psy-
chiatrie, verslaving of dakloosheid mensen 
met vergelijkbare problemen willen onder-
steunen. Spreekuur van de Vliegende 
Brigade van TEAMED: vrijdag tussen  
11.00 en 13.00 in het Claverhuis. 
�

Alle wijkagenten zijn telefonisch  
bereikbaar via 0900 8844
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❱❱ Belkhir Legal
Iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00 gratis 
juridisch inloopspreekuur in het  
Claverhuis, Elandsgracht 70.  
Afspraak is niet nodig.
�
❱❱ Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder 
kunnen elke tweede en vierde maandag-
middag van de maand voor een medische 
rijbewijskeuring terecht in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70. Maak tevoren een  
afspraak via 020 624 8353. 
Meer informatie over o.a. kosten en beno-
digde documenten op: www.rijbewijskeu-
ringenamsterdamenomstreken.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
MEE Amstel Zaan geeft kortdurende onder-
steuning aan mensen met een beperking 
en hun mantelzorger(s). Voor vragen die te 
maken hebben met chronische ziektes, 
lichamelijke beperkingen, vormen van 
autisme, niet aangeboren hersenletsel.  
Ook voor moeilijk lerenden. Op di, do en vrij 
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 op straat of in een park iets tegen-
komt waarvan u denkt dat het gemaakt of 
opgeruimd moet worden, of als u overlast 
van evenementen, horeca of personen 
ervaart, kunt u dat bij de gemeente melden 
via telefoonnummer 14020 of via een  
digitaal formulier op www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving/melding-openbare/.

❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente 
 Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag, een opmer-
king of wilt u iets leuks organiseren in uw 
buurt? Neem dan contact op met de 
 gebiedsmakelaars van het Stadsdeel 
Centrum:
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 D66
b.van.der.sande@amsterdam.nl VVD
n.zeevenhooven@amsterdam.nl GroenLinks
m.joles@amsterdam.nl PvdA.
�
❱❱ Stem van Centrum; website
Stemvancentrum.amsterdam.nl.

Nieuws van !WOON

Huren met kuren
Ruim 900 Amsterdammers reageerden op 
vragen van AT5 en debatcentrum De Balie 
over achterstallig onderhoud in huurwo-
ningen. Dat leverde tal van klachten op uit 
alle delen van de stad. De meeste gaan 
over tocht, geluidsoverlast, scheuren, 
schimmel en houtrot. Ook bestaan er zor gen 
over de afhandeling van klachten en de 
gezondheidsrisico’s. De uitkomsten laten 
zien dat een grote groep Amsterdammers 
zich zorgen maakt en overlast ondervindt.
Dit bleek tijdens de eerste bijeenkomst 
‘Huren met Kuren’ in De Balie op 23 sept jl.. 
Naast Evert Bartlema van !WOON spraken 
daar onder meer raadsleden van verschil-
lende gemeenteraadsfracties over de 
staat van de huizen in Amsterdam.

De meeste huurders klagen over meerdere 
gebreken. Deze leiden tot stress, onrust en 
onzekerheid. Ruim 300 mensen geven aan 
dat de gebreken schadelijk zijn voor de 
gezondheid en bijna evenveel zeggen dat 
het gebrek erger wordt of steeds terug 
komt. 
Zes op de tien huurders melden dat de 
verhuurder geen gehoor geeft aan de 
klachtenmelding. Vaak gehoord: een 
opzichter komt langs, maar laat vervolgens 
niets meer van zich horen. Soms wordt de 
oplossing bij de bewoner zelf gelegd. Een 
op de tien huurders wil of durft geen 
melding te doen uit angst voor een slechte 
relatie met zijn verhuurder.
Klachten worden soms knullig verholpen. 
De enquête geeft voorbeelden van een 
aannemer die een asbestpijp op zolder 
doormidden zaagde. Daarop kreeg de 
huurster van een door haarzelf ingescha-
keld asbestbedrijf het advies om die zolder 
niet meer te betreden. Een andere aanne-
mer schilderde de ramen dicht, waardoor 
ze niet meer open gingen. Een huurster 
kreeg het advies “de douchemuren niet te 
nat te maken” om de schimmel op de 
buitenmuur te beperken.
Heeft u zelf ook klachten over uw woning, 
neem dan contact op met !WOON. Samen 
met u kan worden bekeken wat de beste 
actie is om de gebreken verholpen te 
krijgen. 
Cursussen voor VvE’s
!WOON organiseert op twee dinsdagen in 
december vanaf 19.30 uur in De Booms-
spijker (Recht Boomssloot 52) cursussen 
voor VvE’s. Op 3 december een basis-
cursus en op 17 december Groen  
‘Meer Jaren Onderhoudsplan’(MJOP).  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
U kunt zich inschrijven via onze  
website www.wooninfo.nl/agenda.

ZOEKERTJES

In de rubriek Zoekertjes kunt u als parti-
culier/stichting een advertentie plaatsen. 
De tekst voor de volgende krant moet 
uiterlijk vrijdag (datum invullen kdg?) bij 
de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis en 
mogen maximaal 200 tekens bevatten. 
Tekst kan per mail worden gestuurd naar 
krant@jordaangoudenreael.nl. 

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in de 
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Work-
shops, sessies en jaartrainingen door een 
ervaren, gecertificeerde begeleider.  
Info: Aafke Heuvink, 06-21870535,  
www.living-heart.nl
�
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd zieken-
verzorgster 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. Woensdag 19.00-20.15 en 
20.30-21.45 u. Vrijdag 09.15-10.30 u.
10 lessen € 80,00. Bij korting € 40,00.  
www.lydwinayoga.nl, tel. 020 421 0878.
�
❱❱ Ervaren, optimistische, lieve, vaste 
oppas gezocht voor onze kinderen (2&4 jr), 
woe-ochtend en 2/3 middagen (ma, di, do). 
Klein huishoudelijk werk pre, incl. ref. 
Interesse? benjamin@raafh.com. 
�
❱❱ Ouder echtpaar in Jordaan zoekt huish. 
hulp. Graag NL sprekend. Eenmaal per 
maand 3 uur ochtend of middag naar 
keuze. Ramen of vloeren of keuken.  
Ik betaal 50 euro per keer.  
Tel. 06 24 13 96 96. Neeltje.
�
❱❱ Yogales op donatiebasis! ’s Woensdags 
20.15 – 21.30 uur oefenen docenten in 
opleiding in ’t lesgeven i.s.m. gecertificeer-
de leraar. Kennismaken met Iyengar yoga? 
Doe eens mee! Info: Majogé 06-4276803 of 
www.iyengaryogacentrum.nl.
�
❱❱ Kashmiryoga op Brouwersgracht 270A 
is diep ontspannend en zorgt voor inner-
lijke rust. Dus minder in je hoofd en meer 
in je hart. Dinsdagavond 20.00-22.00 u.
Voor gratis proefles 06-24977300.  
Ernst Jan.
�

❱❱ MOKUM CINEFANS CLUB Hou je van 
films en docu’s? Vind je het gezellig om 
met andere 50+ filmliefhebbers samen te 
komen. Elke maandagavond bezoeken we 
een filmhuis waar de cinevillepas geldig is 
en doen de voorstelling van 19:00/30 uur. 
Regelmatig gaan er ook filmfans op di, 
woe of vrijdagmiddag naar de film. Na 
afloop drankje en napraten over de film. 
Interesse: Sluit je aan bij de whatsapp 
groep. Info: filmclubamsterdam@ziggo.nl. 
�
❱❱ Pure onbewerkte MOKUMSE HONING 
uit de Jordaan te koop. 250 gram 5 euro. 
Info bij imker Dorinde: detempe@xs4all.nl.
�
❱❱ Rommelmarkt  
zondag 1 december 10 -17 uur. Zaaltje 
Karthuizerhof Karthuizersstraat 157 
Door de poort rechts in hoek

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

❱❱ DOCK
DOCK zoekt een enthousiaste kok die elke 
maandag voor ongeveer 20 bezoekers van 
activiteitencentrum Reel (Hendrik Jonker-
plein) verse soep kan bereiden. De soep 
moet om 13.00 uur klaar staan. Aanmelden 
of vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
�
❱❱ CentraM
Wie wil eens of tweemaal per maand 
chaufferen bij een man met beginnende 
Alzheimer, woonachtig op de Westelijke 
Eilanden? Hij heeft met name in Blaricum 
regelmatig opdrachten als fotograaf.
Graag reageren naar: ina.hoff@centram.nl. 

❱❱ DOCK
DOCK zoekt een vrijwilliger voor de Crea-
tieve Inloopochtend elke dinsdag in het 
Claverhuis. Je doet de voorbereidingen van 
de activiteit en maakt het gezellig voor de 
deelnemers. Je hoeft niet per se zelf 
 creatief te zijn. De werktijden zijn van 10.30 
tot 12.30 uur. Aanmelden of vragen:  
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
�
❱❱ DOCK
DOCK zoekt taal-digitaal vrijwilligers voor 
nog op te starten spreekuren in het Claver-
huis, de Boomspijker en de Witte Boei.  
Doel van de spreekuren is het informeren 
van omwonenden over de mogelijkheden 
voor het oefenen van de Nederlandse taal, 
digitale vaardigheden en rekenen. Taken: 
meedenken over de vorm, invulling en 
tijdstip van de spreekuren, publiciteit,  
het houden van spreekuren, administratie 
bij houden en rapporteren aan de  
coördinator.
Ben je geïnteresseerd of ken je een  
geschikt persoon? Neem contact op  
met Sevim Saruhan ssaruhan@dock.nl, 
06-34881830, of met Magdalena Chu Kum 
mchukum@dock.nl, 06 43543557.
�
❱❱ Speeltuin Slootstraat
Help mee de speeltuin in de Slootstraat 
mooi en groen te maken.
De speeltuin heeft dringend mensen nodig 
om het groen te snoeien en te vegen. Het 
gaat om 1x per maand samen de tuin 
onderhouden en plannen maken voor een 
mooie tuin. 
Meld je aan bij Hanne Cornelisse,  
info@konippen.nl of 06-19556658.

Steun onze gratis  
buurtkrant...

U kunt uw gift overmaken op rekening  
van Stichting Wijkcentrum Jordaan & 

 Gouden Reael, nl44 ingb 0000 0195 98 
t.b.v. donatie wijkkrant. Alvast dank!
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