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Gehoord, 
gespreksfl arden 
op 1,5 meter

Door Trudy Franc

Marnixstraat, 7 juli 
Twee vrouwen fi etsen richting Mar-
nixplein. Bij de Bloemgracht steekt 
van links een fi etser over, scheldend 
op het andere verkeer.
Vrouw 1: Maar jij moet wel voorrang 
verlenen su� erd.
Vrouw 2: Jahaaa, Pipo!

Willemsstraat, 7 juli
Groepje mensen op de stoep
Vrouw: Nou, maar ik ga gewoon hoor.
Man: Is het daar al helemaal groen 
dan?
Vrouw: Kan me niks schelen. 
Ik ga gewoon. 

Brouwersgracht, 10 juli
Lange rij toeristen fi etst breeduit 
over de gracht.
Vrouw tegen man op stoep: Nou, 
ze zijn er weer hoor.
Man: Ja, verdomme!

Lindengracht, 10 juli
Bij de plantenkraam. 
Klant : Hier aan de overkant. 
De héle nacht gingen ze door.
Verkoopster: Ja, het mocht nog 
tot 6 uur.

Boomstraat, 22 juli
Man fi etst telefonerend door de 
straat: Ja, maar ik wil ze wel een 
keer zien. Ik wil niet aldoor af-
spraakjes afzeggen. Snap je?

Egelantiersstraat, 24 juli
Twee Amerikanen lopen door de 
straat:
Man 1: Yah, it sucks. We couldn’t do 
it for a whole year!
Man 2: Yeah man!

Haarlemmerplein, 3 augustus
Vrouw op een bankje in de zon telefo-
neert: Túúrlijk! Alleen lastig dat ik 
nu op mijn werk zit, maar anders 
was ’t geen probleem.

Eerste Leliedwarsstraat, 13 augustus
Twee vrouwen lopen door de straat
Vrouw 1: Dus ik heb tegen mijn 
moeder gezegd: “Mám! Je hoe�  ‘m 
niet iedere dág te wassen!”

Eerste Leliedwarsstraat, 13 augustus
Vrouw loopt telefonerend door de 
straat: Oh, kákkerd!

FO
T

O
 T

R
U

D
Y

 FR
A

N
C

Oh Johnny, zing een liedje voor mij 
alleen. Oh Johnny, want voor mij 
ben je nummer een, zong de Jorda-
nese volkszangeres Tante Leen als 
hommage aan haar collega Johnny 
Jordaan. Ook veel lezers van onze 
krant hebben dit lied vast weleens 
gezongen.  
Maar toen ik onlangs begraafplaats 
Vredenhof bezocht, lag het graf van 
deze ‘nummer een’ er verpieterd bij. 
Geen bloemetje te bekennen voor 
deze nachtegaal van de Jordaan, die 
van 1924 tot 1989 leefde.
Terwijl Johnny Jordaan zelf, samen 
met zijn neef Willy Alberti, het duet 
Daarom Breng ik Bloemen Op Je 
Graf heeft  gezongen, met daarin de 
zin: En dat blijf ik doen mijn hele 
leven (te beluisteren op YouTube).

Hoog tijd dus om namens onze wijk-
krant eens een keer het graf van de-
ze beroemde Jordanese volkszanger 
met een bloemetje op te fl euren. Met 
een ansichtkaart van de Westertoren 
eraan gehangen en op de achterkant 
de tekst: ‘Voor Johnny Jordaan, die 
met zijn gouden stem en zijn levens-
liederen veel mensen heeft  blij ge-
maakt en getroost. Redactie wijk-
krant Jordaan & Gouden Reael.’ We 
hopen dat het spreekwoord ‘Goed 
voorbeeld doet goed volgen’, ook hier 
zal gelden. 

Aan wie zou Johnny Jordaan, wiens 
echte naam Johannes Hendricus van 
Musscher was, hebben gedacht toen 
hij zong Daarom breng ik bloemen 
op je graf?
Misschien wel aan zijn moeder, aan 
wie hij zeer gehecht was. Hij werd in 
het hetzelfde graf als zij begraven. 
Wat een verschil is dit eenvoudige 
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Omdat ik rare geluiden hoorde aan 
de Singelgracht ging ik eens kijken
op de Marnixkade. Daar werden 
dam wanden aangelegd voor de bouw 
van een garage onder water. De hijs-
kraan die steeds een lang stuk staal 
oppakte maakte bij het draaien 
spookachtige geluiden. Sindsdien 
ben ik vaker gaan kijken, vol bewon-
dering voor al die verschillende inge-
wikkelde klussen. Terwijl ik een to-
tale alpha ben fascineert de techniek 
mij steeds meer. Vroeger zag je al-
leen oude mannetjes aan de hekken 

rond bouwplaatsen staan. Nu ben ik 
er ook zo één.

Ingeborg Seeleman

Wat fi jn voor je, Ingeborg. Dat je 
nog maar heel lang in gezelschap 
van de mannen van zekere lee� ijd 
mag genieten. Het duurt immers 
nog tot 2024 voordat de Singel-
grachtgarage klaar is. En ondertus-
sen wordt een ‘Oranje Loper’ voor je 
uitgelegd in de Jordaan: in 2023 
wordt de brug over de Prinsengracht 

Van verwondering tot klacht 

Buurt op de schop 

Daarom breng ik bloemen op je graf 

familiegraf, waarin ook zijn groot-
moeder en schoonmoeder liggen, 
vergeleken met het marmeren praal-
graf van Heinekenontvoerder Cor 
van Hout, ook op deze dodenakker 
aan de Haarlemmerweg. 
Ton Slierendrecht, de man die 31 jaar 
lang de levensgezel van Johnny Jor-
daan was, ligt niet in dit graf en ook 
niet elders op deze begraafplaats. 
Hij is in 2013 in alle stilte gecre-
meerd. 
Johnny Jordaan is overigens niet de 
enige beroemde Jordanees op Vre-
denhof. Hier ligt ook de accordeon-
virtuoos Johnny Meijer begraven, 
met op zijn grafsteen een accordeon 
van steen en de bescheiden tekst: ‘Ik 
deed maar wat’.  

Anke Manschot

bij de Westerkerk vervangen en voor 
die tijd worden de leidingen naar 
een hulpbrug verlegd. Ook de 
 Rozengracht gaat op de schop. In 
2024 volgt de kruising Rozengracht-
Marnixstraat met alweer een tijde-
lijke brug die de bestaande brug 
 vervangt. Ondertussen start waar-
schijnlijk in datzelfde jaar de herin-
richting van Marnixstraat Noord. 
De vervanging van de Bullebakbrug 
is al in volle gang en daar valt echt 
veel te bewonderen. Van spook-
achtige geluiden kan je wellicht 
ook genieten tijdens het herstel 
kilometers kademuren. En dat 

h erstel kan nog jaren duren.
Over die geluiden gesproken; omwo-
nenden van die bouwactiviteiten 
worden door de projectmanagers 
goed op de hoogte gebracht. Ze we-
ten dus wannéér er herrie is. Maar 
brieven dempen het geluid niet. 
Vraag hen eens hoe ze die herrie er-
varen, de bewoners van het Marnix-
plein, van de Marnixstraat-Noord, 
wanneer je staat te kijken. Je zult 
maar thuis moeten werken, op een 
warme dag, met de ramen en deuren 
dicht.  Nog veel plezier! 

Dienie Meijs

Meer informatie: amsterdam.nl/projecten/oranjeloper/ 
en buitensingel-amsterdam.nl/buitensingel-bewonersmagazine/
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Van de hoofdredactie

Het huidige nummer van de Jordaan & Gou-
den Reael opent met een artikel waarin twee 
van onze redacteuren zich uitlaten over de 
bouwwerkzaamheden in onze buurt. De een is 
gefascineerd door de techniek van het bou-
wen en herkent zich in de oudere mannen die 
je vaak aantreft  aan de rand van een bouw-
put terwijl ze toekijken en commentaar leve-
ren op de activiteiten.
De ander fronst haar wenkbrauwen bij dat 
enthousiasme, verwijzend naar de enorme 
stroom van werkzaamheden. Die zal nog ja-
ren aanhouden en omwonenden niet alleen 
geluidsoverlast bezorgen, maar ook de toe-
gankelijkheid van straten en gebouwen be-
moeilijken. Dat laatste is met name een pro-
bleem voor mensen die slecht ter been zijn.

"Just because I disagree with you, doesn't 
mean I hate you", is een uitspraak die wordt 
toegeschreven aan de Amerikaanse acteur 
Morgan Freeman: 'Dat ik het oneens met je 
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ben, betekent niet dat ik je haat.' Hij voegde eraan 
toe, "dat is iets wat we opnieuw moeten leren in onze 
samenleving." Als je naar het huidige debatklimaat 
kijkt, of het nu gaat om ruzies op sociale media of in 
de Tweede Kamer, dan heeft  Freeman volkomen ge-
lijk. Het lijkt wel alsof mensen steeds kortere lontjes 
hebben en steeds vaker als stampvoetende kleuters 
door het leven gaan. Misschien is het een gevolg van 
corona, misschien van jaloezie of verwendheid, maar 
wat de oorzaak ook moge zijn, het maatschappelijke 
debat lijkt te verharden met onaangename en zelfs 
onaanvaardbare scheldpartijen tot gevolg.

Nee, onze redacteuren zijn niet rollend over straat 
gegaan en ze hebben elkaar niet voor rott e vis uitge-
maakt, maar ze zeggen in alle redelijkheid: "We zijn 
het erover eens dat we het oneens zijn." Gewoon, 
zoals je dat van volwassen mensen zou mogen ver-
wachten.

Frederique de Jong
 IJsbrand van Veelen

Kom zelf 
koekjes bakken 
in de bakkerij! 
Onder begeleiding, één uur lang, 
max. 3 kinderen, ouders welkom!

Aanmelden?          020 244 38 64

Ma t/m vr 
tussen 14.00& 17.00

www.bbrood.nl  |  Tweede Goudsbloemdwarsstraat 14-16 
ma t/m vr 07.30 – 18.00, za 07.30 – 17.00

Overal in de stad zijn er buurtteams.
De buurtteams helpen u gratis bij vragen 
over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, 
ontmoeten en veiligheid. 

Bijvoorbeeld als u moeite heeft om rond 
te komen, meer sociale contacten wilt, 
of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil 
blijven wonen.
Allerlei vragen waar onze buurtteams u 
bij kunnen helpen. Samen kijken we wat 
u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt. 

Neem contact op met uw 
buurtteam in centrum via :
T.  020 – 557 33 38

Hulp bij u 
in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

 GEOPEND: MA T/M ZA | 9:00 TOT 18:00 UUR
 ROZENGRACHT 59 | 020 - 63 85 975

SPECIALE
SERVICE

VOOR
B&B's 

EN
HORECA

NU: 25% korting op 

het reinigen van trouwjurken, 

dekbedden en gordijnen
AKTIE LOOPT TOT 15 OKTOBER
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Zeventien jaar lang zat de Engels-
man John Guthrie zeven dagen per 
week als een koning op zijn troon in 
de tweedehands kledingwinkel 
naast de daklozenopvang in de 
Haarlemmerstraat.

door Anke Manschot

“Wat zijn je laatste wensen?” heeft  
Roel Piera, directeur van de daklo-
zenopvang en kledingwinkel in de 
Haarlemmerstraat, gevraagd toen 
duidelijk was geworden dat John 
Guthrie vanwege ongeneeslijke kan-
ker op reis zou gaan naar de andere 
wereld. 
John wilde nog één keer de zee zien 
– inderdaad gelukt met de Wens-
ambulance, een simpele uitvaart, 
niet in een kerk, zijn as op zee uitge-
strooid tussen zijn vaderland en Ne-
derland, en in het najaar een borrel 
met bitt erballen in het Koffi  ehuis ter 

nagedachtenis aan hem. Omdat een 
aula huren niet paste binnen het 
budget van Johns spaarcentjes en 
donaties, werd het afscheid toch in 
een kerk gehouden, de Nassaukerk. 
Op een bakfi ets werd zijn kist met 
bloemenzee vanaf de kledingwinkel 
hierheen gebracht.
De gedenkwaardige uitvaart met 
meer dan honderd mensen werd ge-
leid door Zwanine Siedenburg, pas-
tor drugspastoraat. Het was haar 
idee om de kist te fl ankeren met 
kaarsen in alle kleuren van de regen-
boog om Johns veelkleurigheid te 
symboliseren. Haar donkerblauwe 
jurk met abstracte print kwam uit 
‘John’s shop with a heart’, vertelde ze 
na afl oop.
Directeur Roel Piera las het enige 
interview met John voor, dat schrijf-
ster en buurtbewoonster Anna van 
Praag afgelopen juni met hem hield. 
Hij vertelde haar dat hij jarenlang in 

Griekenland had gewerkt, onder an-
dere als kerkschilder. En dat hij op 
weg naar Denemarken in de tweede-
hands kledingwinkel in de Haarlem-
merstraat verzeild raakte, die zijn 
levenswerk is geworden.
Een tiental mensen nam daarna het 
woord. “Hij onthield alles van zijn 
klanten.” “Een fenomeen in de 
buurt.” “Bij hem was je veilig.” “Brit-
se beleefdheid.” “Een mensenverbin-
der.” “Zachtmoedig.” “Eloquent.” “Hu-
morvol.” “Voor veel mensen een 
baken in hun leven.” 
Maar ook verdrietige dingen kwamen 
ter tafel: “Te weinig compassie met 
zichzelf.” “Een grote angst om zich te 
binden.” “Te vroeg weggerukt.”
John’s jeugd in Engeland kwam niet 
één keer aan bod. Daar zweeg hij 
over.

De verslaggeefster zal vast niet de 
enige zijn die het niet droog hield 

In Memoriam: John Guthrie. 2 juni 1960 - 9 augustus 2021 

Een shopkeeper met een groot hart

toen de stem van Bob Dylan door de 
kerk schalde: How does it feel to live 
without a home. Like a complete un-
known. Like a rolling stone. Pas in 
zijn laatste levensjaar had John in 
Amsterdam een kamer voor zichzelf.

Na afl oop waren er drankjes en lagen 
er stapels witt e boterhammen met 
beleg klaar. 
Buurtbewoonster Abigail uit Gam-
bia, met een gehaakte groene sjaal 
om uit Johns winkel, was een van 
zijn vele vaste klanten. “Ik kocht hier 
ook kleren voor weeshuizen in Gam-
bia. Ik kon zo fi jn met John praten, 
bijvoorbeeld over hoe oneerlijk het 
verdeeld is in de wereld. Ik maakte 
ook grapjes met hem zoals: Ik neem 
je een keer mee naar Gambia, daar 
zijn de vrouwen zó mooi. Dan moest 
John lachen.”

Oane Bijlsma, sinds 2016 vrijwillig-

ster in John’s winkel, vertelde dat 
John zijn laatste weken in het Sarp-
hatihuis heeft  doorgebracht. “Er was 
bijna altijd iemand bij hem: een vrij-
williger, vaste klant of buurtgenoot. 
Ikzelf bezocht hem een paar keer per 
week. Hij kreeg veel bedankkaarten. 
Tot aan zijn overlijden is hij met lief-
de omringd geweest. Maar John wil-
de niet dood. Hij was nog niet klaar 
met zijn leven. Toch was zijn einde 
vredig.”
Ze vond het fi jn met hem te werken. 
“Je mocht het op je eigen manier 
doen.”
Dat de kledingwinkel zeven dagen 
per week openblijft , zal voorlopig 
niet meer lukken. “We gaan met de 
huidige vrijwilligers proberen om 
drie à vier dagen weer open te gaan, 
van 11 tot 15 uur. Maar de winkel zal 
nooit meer hetzelfde zijn zonder 
hem.” 

Hoe hebben de dakloze klanten van het Ko�  ehuis in de Haarlemmerstraat de lockdowns 
overleefd? Dat was onlangs te zien op de expositie ‘Ko�  ehuis to go’ in de Posthoornkerk, 
waarbij foto’s van Jelle Baars voorzien waren van teksten van Kees Zwart. Hebt u deze 
interessante portretserie gemist? Geen paniek, ze staat op de website van het Ko�  ehuis 
Amsterdam. 

Illegaal lekkere koffi  e Zwart-wit

door Barry Speekman

'Denk niet wit, denk niet zwart', zong Frank 
Boeijen. Hij was er niet bij, op zaterdag 11 sep-
tember. Gelukkig maar, want er werd behoor-
lijk zwart-wit gedacht bij de offi  ciële opening 
van twee schaaktafels op het Haarlemmer-
plein.

Niemand minder dan comedian en FIDE-
schaakmeester Tex de Wit bond de strijd aan 

met in totaal 26 enthousiaste schakers onder 
wie stadsdeelwethouder Micha Mos. Die moest 
al snel zijn meerdere erkennen in de voorma-
lige Amsterdamse schaakkampioen. 

Vanaf nu kan iedere beginnende of gevorderde 
schaker op het plein terecht voor een breinbre-
kend gevecht om de koning van de tegenstan-
der. Geen stukken? Geen nood: tegen € 5 borg 
kun je ze lenen bij Schaak en Go Winkel Het 
Paard, Haarlemmerdijk 173.

door Anke Manschot

Tijdens de opening van de tentoonstelling 
lanceerde het koffi  ehuis een eigen merk kof-
fi e, Mok1. Op de papieren zakken met gema-
len koffi  e of koffi  ebonen staat ‘Speciale Kof-
fi ehuis Blend. Illegaal lekker.’ 
“Met de winst kunnen we onze groen- en 
veegploeg elke dag een mok koffi  e schen-

ken. Zo houden wij onze eigen broek op en 
blijft  de buurt schoon en fl eurig. Wij blij, 
buurt blij!’ aldus de wervende reclame van 
het Koffi  ehuis. 

Het Koffi  ehuis heeft  een ANBI-status. Dona-
ties zijn zéér welkom. IBAN: NL09 ABNA 
0254 3388 60 o.v.v. Koffi  ehuis Amsterdam. 
Inl. www.koffi  ehuis.amsterdam

DE KOFFIE IS BIJ DE BRANDER FRANS DE GREBBER TE BESTELLEN. TIK OP GOOGLE IN: FRANS DE GREBBER MOK 1-KOFFIE. 
DE KOFFIE IS OOK TE KOOP IN HET KOFFIEHUIS EN IN DIVERSE ZAKEN IN DE 

HAARLEMMERBUURT, ZOALS KAASLAND, AFFAIRE D’EAU, GEZONDIGD, MR. MOKUM EN REPUBLIEK STORE.  
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Het soeploodsoproer
“Ze kenne het lazerus krijge” 

TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Huisjesmelkers worden gehaat en veracht. Huurders zijn het slachto� er van de niets-
ontziende geldlust van deze eigenaars. Het fenomeen is helaas niet nieuw. Toch is er een 
 moment geweest dat huisjesmelkers en hun huurders samenwerkten.

In 1833 werd de Wet op de Personele Belas-
ting ingevoerd. Eigenaren van woningen met 
een huurwaarde van minder dan 80 gulden 
per jaar moesten onroerend goedbelasting 
betalen. Ze mochten het wel doorberekenen 
aan hun huurders, maar die waren te arm om 
te betalen. Die ‘kale nakketikkers’ konden de 
gewone huur al nauwelijks opbrengen. De 
eigenaar mocht ze niet dwingen. Maar wei-
gerde die te betalen, dan werd er onteigend 
en de woning mét inboedel en al geveild. 
 Ongeveer vijfduizend huisjesmelkers weiger-
den te betalen, waaronder een weduwe, eige-
nares van meerdere huisjes en een garen- en 
bandwinkel. Haar eigendommen werden 
voor de veiling in beslag genomen. Huisjes-
melkers én huurders vormden daarop een 

schutt ers de loods. Op 3 juli 1835 trok een 
grote menigte naar de soeploods. Vanwege 
een regenbui schuilden de schutt ers binnen 
en zagen de relschoppers niet aankomen. 
Apotheker de Jong van de Haarlemmerdijk 
leverde terpentijn en de Soeploods ging in 
vlammen op. De schutt ers vluchtt en. Infan-
terie en cavalarie kwamen te laat, omdat 
hun commandant een weekendje weg was. 

Twee weken van rellen volgden. Uiteindelijk 
kregen de aanstichters jaren tuchthuis. De 
burgemeester en de commandant werden 
ontslagen. De soeploods werd herbouwd en 
deed tot 1907 dienst als verkooplokaal voor 
… meubels. 

Bronnen: Stadsarchief Amsterdam; Oneindig 
Noord Holland; Jordaan tussen taal en beeld

actiecomité. Er werd vergaderd in kroegen 
op de Haarlemmerdijk. “Ze kenne het laze-
rus krijge”, werd er geroepen. Toen ook de 
inboedel van een timmerman uit de Bloem-
straat zou worden geveild brak er een oproer 
uit. Burgemeester van de Poll kwam naar de 
Bloemstraat, maar werd vanaf de daken met 
dakpannen en volle po’s bekogeld. Driehon-
derd schutt ers en garnizoenssoldaten wer-
den vergeefs ingezet. De veiling ging niet 
door, de inboedels werden opgeslagen in de 
Soeploods aan de Herenmarkt. Daar werd ’s 
winters ‘Rumfordse’ soep uitgedeeld aan 
arme gezinnen. Deze voedzame soep van 
erwten en gort in bouillon van runderbott en 
was bedacht door graaf van Rumford. Nu er 
inboedels opgeslagen waren, bewaakten 
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afbeelding links
De soeploods

afbeelding 
rechts

De brand

foto onder
De herbouwde 
soeploods

Stadsdeel Centrum stelt in de Jordaan en 
Rembrandtbuurt € 200.000,- buurtbudget 
ter beschikking voor bewonersinitiatieven. 
Het stadsdeel wil bewoners zeggenschap 
 geven over dit budget en is bezig met het 
 vormen van 2 bewonerspanels. De bewo-
nerspanels bestaan uit bewoners van de 
 Jordaan en de Rembrandtbuurt. Zij mogen 
straks beslissen waar het bedrag van 
€ 100.000,- per buurt aan wordt besteed.

Voordat er bewonersinitiatieven kunnen wor-
den ingediend is het stadsdeel eerst bezig om 2 
bewonerspanels te vormen. De bewonerspanels 
bestaan uit 11 tot 15 bewoners. De bewoners die 
deelnemen aan de bewonerspanels worden in-
geloot via een steekproef uitgevoerd door Bu-

reau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). 
Hiermee is een onafh ankelijke uitvoering van 
de loting gegarandeerd.

Hoe het werkt
Op 24 augustus heeft  een kleine groep bewo-
ners uit de Jordaan en de Rembrandtbuurt, die 
in de steekproef van OIS zijn opgenomen, een 
uitnodiging ontvangen. Deze bewoners zijn 
gevraagd of zij willen deelnemen aan het bewo-
nerspanel. Het stadsdeel hoopt dat er minimaal 
11 bewoners reageren op deze oproep.

Als er in elke buurt minimaal 11 bewoners op de 
oproep hebben gereageerd, wordt eind oktober 
2021 de samenstelling van de bewonerspanels 
bekendgemaakt. Aan het eind van het jaar kun-

nen de bewonerspanels aan de slag met het 
beoordelen van de plannen van bewoners voor 
verbetering van de buurt! 

In de tussentijd wordt een oproep aan bewo-
ners van de Jordaan en Rembrandtbuurt om 
bewonersinitiatieven in te dienen. Daarvoor is 
een aparte website buurtbudget in de maak. 
Op deze website kunt u binnenkort alle infor-
matie over het indienen van bewonersinitiatie-
ven en het bewonerspanel vinden.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven stuur dan een mail 
naar buurtbudgetcentrum@amsterdam.nl dan 
ontvangt u de maandelijks de nieuwsbrief over 
het buurtbudget Jordaan en Rembrandtbuurt.

Uitnodiging bewoners panel Jordaan en Rembrandtbuurt

IN FIETSEN SINDS 1994
SPECIALIST IN REPARATIE EN VERHUUR

Verkoop van gereviceerde 
ex-huurfi etsen

Revised ex-rental bikes

Bandre

Voor openingstijden check:
www.bikecity.nl • info@bikecity.nl
Bloemgracht 68 • 020 626 37 21

Verkoop van gereviceerde 
ex-huurfi etsen

Revised ex-rental bikes

Bandre

Voor openingstijden check:

Verkoop van gereviseerde 

ex-huurfi etsen

REVISED EX-RENTAL BIKES

Bandreparaties,

dezelfde dag klaar

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:
gilles@landgraphics.nl
 voor meer informatie 
over de mogelijkheden

* PRIJS IS EX BTW
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De kunst 
van het zitten

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

ZOET & HARTIG SQUASH CITY

Elly van Rijn (68), actieve buurtbewoner
“Ik kom al meer dan 20 jaar bij Squash City. Toen ik nog werkte ging ik er 
om 7 uur ’s morgens heen of na mijn werk. 
Nu kom ik overdag. Ik doe elke week aan twee groepslessen op een spin-
ningfi ets mee en aan een groepsles yin yoga. Ik fi tness ook wekelijks indi-
vidueel op een apparaat, terwijl ik met oortjes in naar een podcast luister. 
Ik ga hier ook naar de sauna. 
Squash City geeft  structuur aan mijn dagen en is als een huiskamer voor 
mij. Ik heb hier een kennissenkring opgebouwd. Toen een medesportster 
terminaal ziek was, hebben we om de beurt voor haar gezorgd. Ik heb ook 
een paar vrienden aan deze sportschool overgehouden.” AM

Squash City, Ketelmakerstraat 6

Guido Kroon (41), beleidsadviseur gemeente Amsterdam
“Ik ben dol op hoge taarten die bestaan uit cake-, crėme- en marsepeinlaagjes, 
zoals ze in Oost-Duitsland worden gemaakt. Maar ze zijn ook te koop bij Zoet 
& Hartig, ontdekte ik zo’n zes jaar geleden. 
Ik kom hier ook graag omdat ik warme herinneringen heb aan de taarten die 
mijn beide oma’s bakten. 
Als er iets te vieren valt, koop ik bij Zoet & Hartig een hele taart of losse stuk-
ken. Die losse stukken zijn zo groot dat je ze makkelijk in tweeën kunt delen. 
De twee eigenaren laten hun taarten, en Limburgse vlaaien, in Limburg ma-
ken. Achter in deze winkel is een klein zitgedeelte, waar ik weleens koffi  e 
drink en taart eet met een vriendin. Altijd gezellig.” AM

Zoet & Hartig. Haarlemmerdijk 158
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Aansluitend gratis lunch

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Creatieve 
themaochtend

Creatieve activiteiten voor iedereen! 
Elke maand staat er weer iets 

anders op het programma. 
WELKOM!

Zaterdag 16 oktober - drieluik
Vrijdag 12 november - droogbloemen

Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 
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door Dienie Meijs

Vóór die tijd was de straat alleen 
tijdens schooltijden afgesloten. 
Een enquête onder ouders en 
buurtbewoners wees destijds uit, 
dat volledige afsluiting gewenst 
was. Sommige omwonenden van 
de school, ongelukkigerwijs pas 
laat op de hoogte van die plannen, 
hadden bezwaren. Ze verwachtt en 
onder meer overlast van hangjon-
geren.

Nu, na twee jaar (in plaats van na 
één jaar, wat was toegezegd) is de 
herinrichting geëvalueerd. Een 
meerderheid is tevreden en vindt 
de straat mooi geworden. Al wist 
een deel van de ouders niet dat de 
straat altijd afgesloten zou zijn, en 
niet alleen wanneer de school 
open was. Maar lang niet alle ou-

ders wonen in de buurt. De omwo-
nenden in het stukje Elandsstraat 
kregen waar ze voor vreesden: 
hangjongeren, drugshandel, her-
rie, vervuiling, foutparkeren.
Tijdens de vergadering van de 
stadsdeelcommissie op 25 augus-
tus lieten die bewoners weten 
overlast te hebben van parkerende 
(bestel-) auto’s aan beide zijden 
van de afsluiting. Daar staan ze 
midden op straat, voor de deuren 
en ramen van de bewoners, zonder 
dat er beboet wordt. Fietsers moe-
ten over de stoep. Het probleem 
van de vuilnishopen bij de afslui-
ting zou door het nieuwe ophaal-
systeem met bakfi etsen opgelost 
kunnen worden. Op dit moment 
kan café Saarein vanwege het vuil 
geen terras op die plek openen, 
hoewel daar toestemming voor is. 
En dan worden de afsluitpaaltjes 

Elandsstraat autovrij: 
hoe bevalt het?

HIER     KOM IK GRAAG

Twee zomers geleden werd de Elandsstraat tussen Konijnen- en Hazen-
straat heringericht en afgesloten voor autoverkeer. Dat gebeurde om-
wille van de schoolkinderen, om hen veilig van het ene schoolgebouw 
naar het gebouw aan de andere kant van de straat te laten gaan. 

nog regelmatig kapotgereden. Het 
schoonhouden door veegploegen 
is vaak niet mogelijk; door de ge-
parkeerde auto’s is het school-
pleintje niet te bereiken voor de 
veegwagen.
Ondanks cameratoezicht hangen 
jongeren rond, en het toegezegde 
optreden van straatcoaches helpt 
niet na 23.00 uur, want dan zijn de 
coaches niet meer actief. Het aan-
tal meldingen van overlast blijkt 
groot.

De stadsdeelcommissie heeft  be-
sloten om nog eens over de afslui-
ting te spreken. Het ligt niet voor 
de hand dat de straat weer toegan-
kelijk wordt voor autoverkeer, 
noch voor tijdelijke afsluiting tij-
dens schooltijden. Maar aanpas-
singen, zoals verzinkbare paaltjes 
(vezips), verplaatsing daarvan 
naar de hoeken van Hazenstraat 
en Konijnenstraat, zodat langpar-
keren onmogelijk wordt en beter 
toezicht mogelijk, zouden een op-
tie zijn.

door Ingeborg Seelemann

Over de Bloemgracht fi etsend viel 
mij op dat daar twee bomen zijn 
volgehangen met beren en ander 
speelgoed, voor een woning waar-
van de vensterbanken op dezelfde 
manier zijn versierd. Wat zou hier 
de bedoeling van zijn? Ik zag ie-
mand in het raam zitt en en sprak 
hem aan. Hij nodigde mij meteen 
uit om binnen te komen. Het bleek 
een innemende zestiger die mij 
enthousiast zijn huis liet zien, waar 
hij al 40 jaar woont. Minstens de 
helft  van van de huiskamer wordt 
ingenomen door een kleurrijke in-
stallatie van poppen, klokken, 
beeldjes, kandelaars, speelgoed, 
lampen en andere snuisterijen.
De man vertelde dat de uitstalling 
symbool staat voor de eerste drie 
jaren van ons leven, als je nog geen 
‘ik’ bent. Rond je derde volgt vol-
gens hem de ‘fl ip’: dan word je ie-

mand die de anderen van je maken. 
Hij wil terug naar dat niet-bewuste 
wezen dat hij ooit was, en gaat er 
van uit dat iedereen dat wil. Een 
religie of fi losofi e wil hij het niet 
noemen. 
Vroeger is hij biologieleraar ge-
weest, toen schilder, en daarna 
heeft  hij "van alles afstand 
genomen". Hij wees naar boven. Op 
de bovenste plank stonden mooie 
fotorealistische schilderijen van 
zijn hand, van grachtenpanden met 
monumentale deuren. Hij liet me 
daarna de rest van het huis zien, 
ook overdadig gedecoreerd (be-
halve de keurige keuken). Er waren 
exotische souvenirs, uitbundige 
kleren en kleurige hoge hakken, en 
op het balkon een functionerend 
ligbad met een autobumper erbo-
ven. Ik keek mijn ogen uit!
Ik mocht over hem schrijven, zei 
hij, maar een interview met zijn 
naam erin wilde hij niet.

Beren op de gracht

De straatgedeelten aan beide zijden van de afsluiting worden gebruikt voor langparkeren.
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door Annaleen Louwes

Een bijzondere zorgzame en 
eigen zinnige vrouw heeft  ons 
 verlaten: Alice Doves, ook wel de 
 ongekroonde Koningin van de 
Willemssstraat. Velen kenden 
haar natuurlijk vooral als die 
roodgeverfde vrouw die voor haar 
huis in een strandstoel lag te zon-
nen. Alice was one-of-a-kind. Ze 
was zorgzaam en liefdevol vooral 
voor dieren en kinderen. Maar ze 
kon ook scherp zijn als mensen in 
haar ogen niet te vertrouwen wa-
ren. Ze zorgde voor vele Amster-
damse huishoudens en maakte zo 
vele dagelijkse levens lichter. Met 
het geld dat ze zo bijkluste steun-
de ze wel 20 goede doelen en 
kocht overal spullen die ze dan 
weer graag weggaf. Ze zorgde in 
de buurt voor een ware schaduw-
economie: ze bakte elke zaterdag 
een cake die ze uitdeelde op de 
markt. In ruil daarvoor kreeg ze 

Iedereen welkom!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Orientatiecursus
‘WEGWIJS IN DE BI JBEL’

1x per 2 weken op dinsdagavond 
van 19.00 tot 19.45 uur. 

21 september, 5 en 
26 oktober, 16 november

Geen Bijbel? U krijgt gratis een 
exemplaar van ons. Geen cursus-

geld. Voor meer inlichtingen, 
bel 06-38327638

Iedereen welkom!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

bott en van Menno voor hondje 
Rocky. Die hield daar helemaal 
niet van dus gingen ze naar de 
hond van Loekie, het koffi  ewin-
keltje. Zij gaf Alice op haar beurt 
weer chocola, die Alice weer weg-
gaf aan bezoek. 
Zo goed als Alice voor anderen 
was, zo slecht liet ze voor zichzelf 
zorgen. Alice wilde zelfstandig en 
onafh ankelijk zijn. Helaas werd 
zij steeds immobieler na een 
moeilijk verlopen knie-revalida-
tie. Ze zat thuis op haar bank en 
had het er eigenlijk best naar haar 
zin. Ze volgde het nieuws, zett e 
zich nog in voor de Nierstichting 
en ving nog wat zonlicht op via 
het geopende raam. Toen Alice 
echt hulpbehoevend werd en alle 
professionele hulp weigerde, 
werd haar situatie een grote zorg 
voor meelevende mensen uit haar 
omgeving. Gelukkig is zij met tus-
senkomst van het Leger des Heils 
uiteindelijk in een schoon bed in 

het ziekenhuis gestorven. Alice 
werd 88 en heeft  haar lichaam 
aan de wetenschap gedoneerd.
Al was zij geen geboren en geto-
gen Amsterdammer, de Jordaan 
mist een markante persoonlijk-
heid. Het ga je goed Alice!! We 
drinken op je! 

Namens alle betrokkenen: 
Wouter, Brandon, Ineke, 
 Willemijn, Coos, Janneke, Rik, 
Marjolijn, Annaleen, Snoetje en 
alle kinderen en dieren!

I.M.

De ‘Koningin van de Willemsstraat’ 
is niet meer

Een stille kracht van het Anne Frank Huis

De vrijwilliger: 
onbetaalbaar

Jordanees Stefan Vervaecke (73) zet zich al 48 jaar als vrijwilliger in voor de 
afdeling educatie van het Anne Frank Huis. Hij reist ook naar Japan en an-
dere landen in het Verre Oosten om mensen aldaar te adviseren over het edu-
catieve programma bij een tentoonstelling over Anne Frank.
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door Anke Manschot

Toen Stefan Vervaecke in 1973 als 
vrijwilliger in het Anne Frank Huis 
begon, krioelde het er van de muizen. 
“En de deur werd via een touw open-
getrokken. Dan ging je via een krak-
kemikkige houten trap naar boven.” 
Those were the days.

Het interview vindt plaats in het 
 modern ingerichte restaurant van 
het Anne Frank Huis. Buiten géén 
lange rij voor de hoofdingang. “Buurt-
bewoners zouden nú online moeten 
reserveren, dan ben je zo binnen”, 
adviseert Stefan, een gepensioneerde 
onderwijsadviseur en leraar maat-
schappijleer en godsdienst. 

In 1973 verhuisde hij vanuit Vlaande-
ren naar zijn huidige woning in de 
Jordaan. Hij werd leraar op de toen-

malige middelbare school aan de 
Palmgracht. In datzelfde jaar bezocht 
hij als toerist in eigen stad het Anne 
Frank Huis. Hij raakte er met mede-
werkers aan de praat. Die vroegen 
hem om adviseur te worden voor de 
afdeling educatie. 
Al tijdens zijn studie onderwijskun-
de, fi losofi e en theologie in Leuven 
had Stefan een passie voor nieuwe 
onderwijsmethodieken, waardoor de 
lesstof beter beklijft . “Denk aan rol-
lenspellen, simulatiespellen, werk-
stukken en andere opdrachten ma-
ken en zo voort.”
Vaste werktijden heeft  hij in het 
 Anne Frank Huis nooit gehad, maar 
in de loop der jaren werd hij wel tel-
kens weer ingeschakeld. Zo voorzag 
hij brochures, folders, opdrachten-
boekjes en ander lesmateriaal voor 
scholieren van commentaar. Hij is 
ook een kritische meelezer van de 

Frank. “Ik was perplex dat een jong 
meisje zo geniaal kon schrijven en 
zo taalvaardig was.” Dacht hij dat 
echt als negenjarige? “Misschien 
kende ik het woord taalvaardig nog 
niet, maar ik was toen al diep onder 
de indruk van haar overpeinzingen, 
hoe ze in gesprek ging met zichzelf.”
Hij noemt Anne een ‘taalvirtuoos’. 
“Haar dagboek is uitermate geschikt 
voor scholieren om taalvaardiger 
te worden. Ik zou willen dat het 
niet alleen aan bod komt tijdens 

Anne Frank Krant, die op scholen 
wordt verspreid. Onlangs verscheen 
de 49-ste editie. Hij werkte ook mee 
aan de allereerste onderwijsfi lm over 
het Achterhuis en aan diverse andere 
fi lms. 
‘De afdeling educatie laat mij niet los 
en ik laat hen niet los”, zo verklaart 
hij zijn jarenlange inzet.

Stefan is ook de contactpersoon van 
het Anne Frank Huis voor Japan, 
Hongkong, Thailand, Vietnam en 
Myanmar. Allemaal landen waar 
rondreizende tentoonstellingen over 
Anne Frank worden georganiseerd. 
“Ik help onderwijsmensen daar met 
educatieve programma’s voor scho-
lieren naar aanleiding van deze 
 exposities.” Hij heeft  al die landen 
ook zelf bezocht en er netwerken 
opgebouwd. En komen deze onder-
wijsmensen naar Amsterdam, dan 
leidt hij ze hoogstpersoonlijk rond in 
het Anne Frank Huis, in het Engels of 
het Frans.

Het vaakst was hij in Japan “zo om 
de drie jaar”, waar inmiddels 107 ex-
posities aan Anne Frank zijn gewijd. 
“In Japan zijn schoolkinderen ver-
plicht om fragmenten uit haar dag-
boek te lezen.”
Zijn reis- en verblijfskosten worden 
vergoed door de Anne Frank Stich-
ting en door bijdragen van partners 
aldaar. 

In 2015 woonde hij samen met Eber-
hardt van der Laan de opening van 
een expositie over Anne Frank bij op 
een school in Vietnam. Zowel hijzelf 
als onze geliefde burgemeester 
speechten toen.
In Thailand maakte Stefan mee dat 
schoolkinderen liederen zongen voor 
Anne Frank en stukken uit haar dag-
boek voorlazen. “Daar hadden ze het 
Achterhuis met karton nagebouwd. 
De Holocaust is een abstract begrip, 
maar door Anne Frank breng je deze 
pijnlijke geschiedenis dichtbij.” Hoe 
kunnen mensen zo slecht zijn dat ze 
dit kinderen aandoen? vroegen kin-
deren in Hong Kong met een beverige 
stem aan hem.

Als negenjarig jochie las hij voor het 
eerst Het Achterhuis van Anne 

de geschiedenisles, maar ook tijdens 
de Nederlandse les. Meer nog: mijn 
droom is dat Het Achterhuis verplicht 
op de literatuurlijst voor  scholieren 
komt.” 
Tot slot wijst hij op de video Het korte 
leven van Anne Frank, te zien op 
www.annefrank.org. “En op Youtube 
kun je Anne Frank videodagboeken 
vinden, waarin scènes uit haar dag-
boek worden nagespeeld. Deze  video’s 
zijn niet alleen geschikt voor scholie-
ren, maar ook voor volwas senen.” 

door Wim Staf eleu 

In de jaren negentig was ik actief als 
reporter voor twee edities van het 
Amsterdams Stadsblad. Wekelijks 
verzorgde ik in de Nieuwe  Bijlmer en 
De Gaasperdammer een rubriek die 
ging over beroepen. Niet geheel zon-
der succes. De redactie was zelfs zo 
enthousiast dat ze mij vroegen een 
speciale zomerrubriek te verzorgen 
in alle edities van het Amsterdams 
Stadsblad. Zodoende trok ik in de 
zomer van 1998 kriskras door de 
stad om zomerse plaatjes te schie-
ten, zo ook aan de Bickersgracht. 
Daar 
trof ik op een bankje drie vrolijke 
tieners die maar wat graag wilden 
poseren voor een foto in de krant. 
Sinds 2003 ben ik zelf bewoner van 

Gouden Reael en vraag ik me af wat 
er van het drietal op het bankje is 
geworden. Hoe vonden zij het om 
met een foto in de krant te staan? 
Hoe waren de reacties? Wat is er na-
dien van hen geworden? Wonen ze 
nog in Amsterdam? Het waren im-
mers jonge mensen, volop ambities 
en toekomstverwachtingen.
Voor een vervolgreportage ben ik 
daarom op zoek naar Nathalie, Nata-
scha en Finn. Het drietal is destijds 
gefotografeerd op het bankje aan het 
eind van de Bickersgracht. Het bank-
je staat er nog steeds, alleen het 
drietal ontbreekt. 

Weet u wie de afgebeelde jongeren 
zijn, of herkent u zichzelf, schroom 
dan niet om contact op te nemen met 
Wim Staff eleu (020-6950865).

Gezocht: drie vrolijke tieners 

FO
T

O
 A

N
N

A
LE

E
N

 LO
U

W
E

S



7september-oktober 2021

Van de zomer kwam ik op een 
mooie dag Mary Lindeman te-
gen. “Hé, hoe is het met jou?” 
riep ze, “Tijd niet gezien!” “Dat 
klopt, Mary”, zei ik, “ik ben tien 
jaar geleden verhuisd van het 
Singel naar het Bickerseiland. Ik 
kom nu bij een andere Appie.” 
Van de zuidkant van de Jordaan 
naar de noordkant: het is of je 
van Limburg naar Groningen 
verkast. Toch kom ik nog vaak 
genoeg op de Elandsgracht. Maar 
mijn leefgebied, mijn dagelijkse 
loopje, ligt nu niet meer in de 9 
straatjes maar rond de Haarlem-
merdijk. Dat is anders. 
Het verwondert me hoe subtiel 
de schakeringen tussen buurten 
zijn, zelfs in een zo kosmopoliti-
sche stad als Amsterdam, waar 
vanouds rijk en arm in bonte 
mengeling woonden. Elke buurt 
had zijn eigen dialect. De Katt en-
burgers vonden de taal van de 
Haarlemmerdijkers maar niks. 
Ze gingen er prat op dat ze nooit 
aan het ‘andere eind’ kwamen. 
Ieder zijn eigen gebied, zijn eigen 
mensen, zijn eigen taal. Winkler 
onderscheidde in 1874 negentien 

buurtdialecten in Amsterdam. 
De lange aa in maan, meer mo-
aan was typisch voor de Haar-
lemmerdijk. Die uitspraak wordt 
nog steeds als echt Amsterdams 
gezien. Wilde je niet als gewone 
Amsterdammer te boek staan 
dan deed je je best het Haarlem-
merdijks af te leren. Spott end 
werden die pogingen tot chique 
praten afgedaan met de term 
Hooghaarlemmerdijks. 
Kon je vroeger in Amsterdam 
aan de taal horen, waar iemand 
vandaan kwam, nu is dat op-
nieuw het geval. In menig aardig 
boetiekje in het centrum wordt 
de klant, die wil weten of een 
kledingstuk wellicht in een gro-
tere maat verkrijgbaar is ge-
vraagd “English, please”, waarop 
ik meestal vriendelijk in bekakt 
Engels zeg dat het misschien een 
goed idee zou zijn als zij wat Ne-
derlands leerde? De leuke buur-
ten in het centrum, inclusief ‘die 
mooie, die fi jne Jordaan’ hebben 
de internationale expat-taal als 
opdringerige voertaal gekregen. 
High-Harlemmerdikes. 
De taal is veranderd, de buurten 

zijn veranderd. Ben ik als gebo-
ren Rott erdamse import, ik woon 
alles bij elkaar meer dan 25 jaar 
in Amsterdam. Het toerisme, de 
expats en de buitenlandse hui-
zenbezitt ers die af en toe lawaai 
komen schoppen hebben de 
woonfunctie aangetast. De 9 
straatjes gingen te gronde aan 
hun pr-succes. Was er eerst nog 
een groenteboer, een bakker, een 
slager, een visboer, die zijn alle-
maal verdwenen in het fi nanci-
ele geweld van de peperdure 
fl agship boetieks en andere mak-
kelijk vervangbare vage hippe 
winkeltjes. De Elandsgracht, 
waar M ary Lindeman en familie 
franchise nemers van de grote 
AH werden, was de plaats waar 
de buurt de buurt kon zijn, een 
mix van allerlei Amsterdam-
mers. Dat is de Elandsgracht nog 
steeds. En ook de Haarlemmer-
dijk is haarlemmerdijks. Maar de 
grote vervreemding rukt op. 

Nelleke Noordervliet is schrijf-
ster van romans, verhalen, 
 essays en columns.

De pen van ...De pen van ...
Nelleke NoordervlietNelleke Noordervliet

Buurtbewoners schrijven op 
uitnodiging een persoonlijke 
column over onze buurt.

Vervreemding

Sommige weken duren langer dan alle andere 
weken, en sommige weken kunnen wat mij 
betre�  ook niet lang genoeg duren. Zo’n week 
is de Kinderboekenweek, die duurt van van 6 
tot en met 17 oktober. Twaalf dagen lang staan 
kinderboeken in de schijnwerpers. Scholen 
hangen vol vlaggen en posters en ontvangen 
schrijvers en tekenaars, boekwinkels organi-
seren van alles en nog wat, beroemde mensen 
blijken boekenwurmen te zijn, en er zijn 
(tadaa!) cadeautjes (het kinderboekenweekge-
schenk)! 

door Aby Hartog 

De organisatoren van deze jaarlijkse 12-daagse 
kiezen altijd een thema om activiteiten aan op 
te hangen, en dit jaar is dat “worden wat je 
wil”. Als oude man denk ik ondertussen wel dat 
geluk, een liefdevol leven en gezondheid de 
hoofdoelen zouden moeten zijn, maar voor kin-
deren is dat wel anders. Die willen piloot wor-
den, of youtuber, of eenhoorntemmer. 
Ik vroeg me af of onze buurt inspiratie zou op-
leveren voor iets wat je zou kunnen worden. 
Het was even zoeken. Andere buurten, andere 
steden, hebben wijken vernoemd naar beroe-
pen of beroepsbeoefenaars. Wij moeten het 
toch vooral hebben van bloemen en beesten. 
Maar wacht! De Looiersgracht en al die Looi-
ersstraten, daar is nog wel een ambacht in te 
ontdekken. Ik neem maar aan dat daar leerlooi-
erijen gevestigd waren. Onmisbaar voor de 
schoenenindustrie, onmiskenbaar door de vre-
selijke stank, onaantrekkelijk door de belasting 
van het milieu. Wie wil er nu nog leerlooier 
worden? Nee, dan die paar andere beroepsstra-
ten die we hebben: de Keizersgracht en de Prin-
sengracht. Dat zijn beroepen met status! 
De kans dat je keizer wordt is niet zo groot. 

Alleen Japan is nog een keizerrijk, en aan één 
keizer hebben ze daar wel genoeg. Bovendien is 
het dan wel handig als je Japans spreekt, en 
dat is niet iedereen gegeven. Prinsen zijn er 
een stuk meer. In Saoedi-Arabië schijnen er al 
een stuk of 1.500 te zijn. In Nederland hebben 
we er maar zo’n 25. Volgens nogal wat mensen 
zijn dat er nog altijd veel te veel; niet iedereen 
houdt van ons koningshuis. Maar als je trouwt 
met een van de kinderen van Maxima en Wil-
lem-Alexander word je ook prins of prinses, en 
mag je beroepsmatig lintjes doorknippen en 
koekhappen. 
Ongeveer 70% van alle Amsterdammers tussen 
de 15 en 74 jaar heeft  een baan, dat zijn circa 
470 duizend mensen. Wat doen die allemaal als 
ze geen prins of prinses of leerlooier zijn? De 
leukste beroepen in de buurt zijn voor mij mui-
zenpakhuisbouwer, ijsmaker, koekenbakker en 
kinderboekenverkoper. En zo kom ik met een 
omweggetje weer bij de  Kinderboekenweek. In 
die week staan boeken in de schijnwerpers, en 
die mogen dan hier ook wel genoemd. 
In mijn eigen boek Miro & Tesla kiezen een be-
roep proberen twee ongeremde kinderen in 
uitbundig vrolijke verhalen van alles uit. Zo 
worden ze brandweer (met echte vlammen!), 
bankrover (met maskers en waterpistooltjes), 
en gedachtelezer. In het boek De chocolade-
tandarts van  Tosca Menten komen zelfs spook-
huisartsen en sfeerbedervers aan bod. 
Dat ‘worden wat je wil’ niet alleen maar met 
beroepen te maken heeft  bewijst Pimm van 
Hest in zijn boek Je kunt niet kiezen op wie je 
verliefd wordt. Daar reageert een jochie op de 
vraag wat hij later wil worden met: “Homo! Ik 
wil homo worden.” En dat kan natuurlijk ook. 
Die boeken hebben ze bij de OBA, bij de Kinder-
boekwinkel op de Rozengracht, of bij de andere 
buurtboekwinkels (Island & De Dolfi jn). 

Die 
heerlijke 
lange 
week 

Hartelijk welkom!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Wilt u meer over 
de Bijbel weten?

Met een bakje koffi e 
(vrijblijvend) in 

gesprek met anderen? 
Kom ook eens kijken! 
Iedere zondagmiddag 

om 16.30 uur een 
Bijbeluur ‘Bij Simon de Looier’.

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 
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 7 september, nazomer op Bickerseiland





ONZE BIJZONDERE DANK GAAT UIT NAAR DE SPONSORS:

De oudste atelierroute van Amsterdam staat weer op de agenda. 
Dit keer op 25 en 26 september. Vanwege corona kon de Open 
Ateliers Westelijke Eilanden (OAWE) eerder dit jaar niet door-
gaan. Op 25 en 26 september openen 60 kunstenaars dan einde-
lijk hun deuren. Tussen 12:00 en 18:00 uur kunt u zich laten ver-
rassen door de werken van bekende kunstenaars, gerenom meerde 
galeries en startende talenten. Ook zal er een centrale expositie 
plaatsvinden in de Walvis op Bickerseiland waar u het werk van 
alle deelnemende kunstenaars kunt bekijken. Dit is tevens het 
startpunt van de atelierroute en hier vindt u ook de informatie-
stand waar u een plattegrond kunt ophalen. 
Bezoek www.oawe.nl voor meer informatie over de kunstenaars 
en de diverse evenementen die plaatsvinden tijdens OAWE. 

WIST U DAT?

Tijdens deze 34e editie zijn vrijwel alle kunsttechnieken verte-
genwoordigd: van schilderijen en beeldhouwwerken tot design 
en  interactieve installaties. De kunstwerken zijn tijdens OAWE 
niet  alleen te bewonderen, maar u kunt ook een kunstwerk van 
een Amsterdamse kunstenaar aanschaffen. Voor elke portomo-
nee wat wils. 

OUDSTE KUNSTROUTE VAN AMSTERDAM

De OAWE is in 1985 opgericht en daarmee de oudste atelierroute 
van Amsterdam. Opmerkelijk is dat in dit stadsdeel van Amster-
dam - ten opzichte van andere Nederlandse stadsdelen - de mees-
te kunstenaars wonen en werken. De Westelijke Eilanden heb-
ben een sterke aantrekkingskracht voor creatieve geesten. De 
bekende kunstenaar George Hendrik Breitner en fotograaf Jacob 
Olie hebben in de 19e eeuw meermaals de mooie straatgezichten 
van de Westelijke Eilanden vastgelegd.

De OAWE vindt plaats op Bickerseiland, Prinseneiland, Realenei-
land, Nieuwe Teertuinen, Westerdok, Noordzijde Brouwersgracht, 
de Haarlemmerbuurt (ook bij diverse winkeliers) en de Zeehel-
denbuurt.
Combineer uw wandeling door dit prachtige stukje Amsterdam 
met een bezoek aan de kunstenaars! 

De organisatie vraagt u om rekening te houden 
met de dan gelden de coronamaatregelen.

Kom naar de Open Ateliers Westelijke Eilanden op 25 en 26 september

1.  Carla van Beurden
2.  Irma Hameri 
3.  Jannemieke Versteegen 
4.  Luz.co papierwerk 
5.  Marina Ruempol 
6.  Petra Mol 
7.  Roeland Hoekstra 
8.  Timon Hagen
9.  Manou Labout 
10.  Mo Verlaan Photography
11.  Marijke Mieras
12.  Buurtkamer Parlarie
13.  STALE AMSTERDAM 
14.  Arthur Meijer
15.  Reinder van der Woude
16.  Studio Itaka
17.  Lotte Avéres 
18.  Simone W Bosch
19.  Yvonne Hakkert
20.  Sonja Besselink
21.  Iris Nijenhuis 
22.  Marjolein Hoogerwaard 
23.  Esther van de Steene 
24.  Amsterdam Works of Art
25.  TUIN DER KUNSTEN
26.  Anja Eliasson
27.  Galerie Moon
28.  Gerard Dirks
29.  Ingeborg Seelemann 
30.  Joke Plomp

31.  Monica Kugel
32.  Willem Bosveld
33.  Studio Maria Blaisse
34.  Coronalights
35.  Judith Broersen
36.  Femke Moedt
37.  Lia van Vugt
38.  Guus Geurts
39.  Ammetje Schook
40.  Engelbert Fellinger 
41.  Fransien van der Meer
42.  Astrid Keijser Beelden
43.  Petra Oldengarm 
44.  Roy Jongeling 
45.  Ada Breedveld 
46.  GO Gallery Amsterdam
47.  Jeroen Dercksen
48.  Kleidoscoop
49.  Siisi Namor
50.  Villa Vegtlust Vinkenstraat
51.  Atelier Oosterbosch
52.  Daniel Couet
53.  A volo! Italian deli 
54.  TYPIQUE 
55.  The Route Photo Gallery
56.  Lunchroom 108
57.  Galerie de Hooffzaak 
58.  Birgitta Vereecke 
59.  Atelier Brouwersgracht 
60.  Guy Königstein
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Deelnemende kunstenaars

De plattegrond liever digitaal?

scan de QR code.



10 september-oktober 2021

Interesse in Bijbelse 
verhalen? Kom naar het 

Bijbelleesuur
Samen lezen we een geschiedenis uit 

de Bijbel. We gaan op zoek naar de 
bedoeling en wat dit betekent voor nu.
1 x per 2 weken op woensdagmorgen.
10.30 - 11.30 uur. Bij Simon de Looier. 

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Gratis, iedereen welkom!

Woensdag 29 september, 13 oktober 
en 10 november

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Voor slechts € 120*
kan dit uw 

advertentie zijn
HUIS AAN HUIS, BIJ 21.500 

BUURTBEWONERS IN DE BUS

Formaat 1 - 62 b x  69 h  98,-*
Formaat 2 - 62 b x  92 h  120,-*
Formaat 4 - 62 b x  190 h  225,-*

Bel 06-290 60 448 of mail naar:
gilles@landgraphics.nl

 voor meer informatie over 
onze advertentiemogelijkheden

* PRIJZEN ZIJN EX BTW

Sinds 1985 speelt Boudewijn 
Zwart (58) elke dinsdag van 12 
tot 13 uur op het carillon van de 
Westertoren. Er staan ook regel-
matig verzoeknummers op zijn 
repertoire. 

door Anke Manschot

“Tijdens de lockdowns waren de 
beiaardiers ongeveer de enige 
 muzikanten die nog hun vak 
mochten uitoefenen”, vertelt 
 Boudewijn Zwart bij de ingang 

De beiaardier van 
de Westertoren
van de Westertoren. Via smalle 
stenen trappen en vastgeklonken 
ladders klauteren we naar de ne-
gende verdieping. Een duizeling-
wekkende klim voor iemand met 
hoogtevrees. Maar daar heeft  deze 
stadsbeiaardier geen last van. “Ik 
heb een gezond vak, ben bijna 
nooit ziek”, lacht hij als we in de 
bovenste torenkamer zijn aange-
komen voor dit interview. 

Boudewijn Zwart, woonachtig in 
Nijkerkerveen, speelt niet alleen 
wekelijks in de Westertoren, maar 
ook in de Oude Kerk en de Zuider-
kerk, en in elf andere kerken el-
ders in Nederland. “Ik ben een 
troubadour die van toren naar to-
ren gaat,” zo omschrijft  hij zichzelf 
vrolijk. “Mijn mott o is: breng eens 
een zonnetje onder de mensen.”

Hij legt eerst uit hoe een carillon, 
ook wel beiaard genoemd, werkt. 
“Je kunt het vergelijken met een 
piano. Maar in plaats van toetsen 
heeft  het stokken. De bovenste rij 
korte stokken komen overeen met 
de zwarte toetsen, de onderste rij 
lange stokken met de witt e toet-
sen van een piano.” En die stokken 
zijn via staaldraden verbonden 
met de klepels van bronzen klok-
ken. 
Zich angstig vasthoudend aan de 
ladder werpt de verslaggeefster 
door het halfopen dakluik een blik 
op de 51 grote en kleine klokken op 
het dak. 

“Een carillon is uitermate geschikt 
voor klassieke muziek en psal-
men”, vertelt Boudewijn. “Maar ik 
ben geen puritein. Ik speel Amster-

damse liedjes, Franse chansons, 
jazz, volksmuziek, mediterrane 
muziek en zo voort. En ik ga ook in 
op de actualiteit. Als een lid van 
het koningshuis jarig is, speel ik 
het Wilhelmus en Lang Zal Ze 
 Leven. Op Bevrijdingsdag kies ik 
bijvoorbeeld voor Vera Lynn en 
Glenn Miller, en vlak voor Pasen 
voor Erbarme Dich. En als het 
stortregent probeer ik mensen 
weleens op te monteren met 
S ingin’ In The Rain en Onder 
 Moeders Paraplu.”
Boudewijn is gereformeerd. Er 
staat ook vaak een psalm op zijn 
speellijst. “Ik ben helemaal vrij 
in mijn muziekkeuze.”
Hij wordt betaald door de gemeen-
te Amsterdam, die eigenaar is van 
de Westertoren. 
Op zijn website www.bellmoods.nl 
valt te lezen dat hij uit een beken-
de organistenfamilie stamt en be-
halve beiaardier ook organist, pia-
nist en componist is. Zijn dochter 
Lydia is ook beiaardier. 

De ‘jukebox van Amsterdam’ krijgt 
regelmatig verzoeknummers uit 
de buurt. “Mensen mailen of bel-
len mij of wachten me op bij de 
ingang van de toren. Of ik bijvoor-
beeld iets van Jacques Brel wil 
spelen voor een jarige.” De familie 
van een doodzieke Jordanese 
vrouw vroeg afgelopen jaar om 
Wat De Toekomst Brenge Moge. 
“Ik heb haar als het ware toege-
stopt met dit geestelijke lied. 
Ik hoorde later dat het haar ge-
troost heeft . Ken je het prachtige 
oorlogsgedicht Het carillon van 
Ida Gerhardt? Daarin beschrijft  zij 
hoe dit instrument kan troosten.”

Jarenlang kwam trompett ist Rei-
nier Sijpkens op dinsdag in een 
met kunstbloemen versierd bootje 
aanvaren om vanaf de Prinsen-
gracht een jamsessie van zo’n vijf 
minuten met de stadsbeiaardier te 
doen. En steevast klonk er dan na 
afl oop een applaus. “De opnamen 
hiervan zijn wereldwijd uitgezon-
den. Maar omdat mensen zich dan 
op de kade gingen verzamelen, is 
Reinier sinds de coronacrisis hier-
mee gestopt.” 

De torenklok slaat twaalf uur. De 
beiaardier, ook wel klokkenist 
g enoemd, moet aan het werk. Hij 
grijpt de stokken vast en begint 
met drie liedjes over de Wester-
toren. Ook een Frans chanson, 
 Mozart, en Bach staan vandaag op 
het repertoire en twee verzoek-
nummers van de verslaggeefster: 
‘Rollercoaster’ en ‘Ne Me Quitt e 
Pas’. 
“Ik heb een dankbaar beroep”, zegt 
hij na afl oop. “Maar ik hoef geen 
applaus. Ik ben tevreden als men-
sen een glimlach op hun gezicht 
krijgen. Het mooiste applaus is als 
ik na afl oop op straat iemand een 
liedje hoor fl uiten dat ik net heb 
gespeeld.”

Boudewijn Zwart heeft  een mobiel 
carillon, een aanhangwagen met 
vijft ig kleine klokken, waarmee hij 
en zijn dochter in binnen- en 
 buitenland optreden. 
Zie www.bellmoods.nl. 

De Westertoren wordt binnenkort 
gerestaureerd.
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DE NAJAARSCONCERTEN Ook dit jaar verzorgt de Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan & Gouden Reael weer een 
aantal concerten in de herfstmaanden. De concerten vinden plaats in het  Claverhuis, 
Elandsgracht 70 en beginnen om 15 uur. De toegang is zoals altijd gratis. 

 Reserveren verplicht via hofj esconcertenadam.nl

■�LucyDijkmanTrio 
Zondag 28 november, 15 uur

Het LucyDijkmanTrio bestaat uit drie rasartiesten die 
elkaar muzikaal uitdagen en steeds weer de juiste ba-
lans weten te vinden tussen gevoel en muzikale hoog-
standjes.
De Nederlandstalige jazzy luisterpop van het trio vult 
een uitdagend (theater-)programma vol levenslust en 
met thema’s die zowel optimisme, humor als confronte-
rende emoties niet uit de weg gaan.
Een traan, een schaterlach en aanstekelijke ritmes 
houden elkaar in evenwicht en laten dit trio steeds 
weer op beide benen landen.

Lucy Dijkman - zang en piano • Hans Alink - drums, 
percussie en zang) • Peter Huijing - gitaren en zang

■�The One and Only 
Zondag 26 september, 15 uur

The One and Only is een heerlijke jaren ’60 band!
Zeven mannen die liedjes zingen met een vrouwen-
naam in de titel, hoe veel galanter wil je het hebben?
Twee dingen zijn typerend voor The One and Only: 
Behalve de gebruikelijke instrumenten, drum, gitaar, 
bas en toetsen, staan er ook een saxofoon en een 
trompet/bugel mee te blazen. En dat betekent verras-
sende arrangementen!
De zanger is Peter Lusse, bekend van de comedyserie 
Vrienden voor het Leven. Zijn deelname betekent dat 
de The One and Only niet vóór het publiek speelt, maar 
mét het publiek. (waarbij de dames natuurlijk wel iets 
meer aandacht krijgen, sorry heren)… 

■�TRIO C TOT DE DERDE 
Zondag 31 oktober, 15 uur

Trio C tot de derde speelt klezmer in de puurste zin des 
woords: joodse feestmuziek! Maar ook in de breedste 
zin des woords: een stijl die voortdurend in ontwikke-
ling is en die veel ruimte biedt voor muzikale uitstapjes 
naar aangrenzende genres als balkan en gipsy, jazz en 
klassieke muziek. Composities van Oost-Europees 
georiënteerde klassieke componisten als Béla Bartók 
en Zoltán Kodály worden afgewisseld met eigenzinnige 
vertolkingen van traditionele melodieën. 
Het trio bestaat nu meer dan 20 jaar en samen hebben 
ze vele muzikale reizen gemaakt. Elke compositie is 
weer op een andere wijze ontstaan en heeft een 
verhaal dat ze graag met het publiek delen. Kom luiste-
ren en geniet, dans en droom met Trio C tot de derde.

Carel den Hertog - viool • Coos Lettink - accordeon
Caspar Terra - klarinet 
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door Hannah Veldhoen

In de jaren ’70 had Marijke samen met haar man 
een galerie op de Herengracht waar ze fotografi e 
vertoonde. “Amsterdam was in die tijd een para-
dijs, alles was mogelijk. De gekste types liepen 
rond in Amsterdam. Tegenwoordig draait alles 
om geld, daar heb ik veel moeite mee. Amster-
dam is tutt ig geworden, iedereen doet elkaar na 
en er gebeuren geen gekke dingen meer. Laatst 
liep ik door het Stedelijk – want ik kan zeker ge-
nieten van kunst – en toen werd ik zo boos! Alles 
was bedacht en saai, zelfs in het meest prestigi-
euze museum van Amsterdam. Ik vond het een 
aanfl uiting.”

Marijke werd in 1942 geboren op de Prinsen-
gracht in een gezin van dertien kinderen. “Als je 

tijdens de oorlog in een gelovig, groot gezin 
wordt geboren, heb je daarna heel wat zelf uit 
te zoeken. Daar kwam ik als kind al snel achter. 
Ze zeggen dat de eerste 1000 dagen van je leven 
heel toonaangevend zijn voor de rest van de jaren 
die volgen. Dat is denk ik een van de redenen 
waarom ik moeite heb gehad met het leven. Maar 
ja, je hebt het leven en dan moet je er maar wat 
van maken.”

Marijke is altijd nostalgisch gebleven over de ja-
ren ’70 en ’80. “Ik hoop dat Amsterdam weer een 
plek gaat worden waarvan mijn hart opengaat 
wanneer ik aankom op Centraal Station.” De jon-
gere generatie wil ze daarom graag een wijze le-
vensles meegeven met een vleugje jaren ’70 men-
taliteit; “Denk voor jezelf, denk groot en vooral: 
maak er wat van.” 

OUD 
EN 

WIJS 
GENOEG

Hannah (24) ontlokt 
wijsheden aan 

oudere buurtbewoners

‘Denk voor jezelf’

Marijke Winnubst (79)

In de negentiende eeuw trokken bewoners van het pla� eland massaal naar 
de grote steden op zoek naar werk in de fabrieken. De steden raakten over-
bevolkt, de woningnood was enorm. De liberaal-conservatieve regering 
vond zorg voor goede huisvesting geen overheidstaak. Huisjesmelkers ro-
ken geld, splitsten woningen en bouwden binnenterreinen vol gangen met 
eenkamerwoningen. Mensen woonden in tochtige kro� en en vochtige kel-
ders, vrijwel zonder daglicht. De armoede was enorm en hygiënische om-
standigheden erbarmelijk. Epidemie na epidemie waarde rond in de armste 
buurten van de steden.

Door Trudy Franc

‘Een kamer waar de zon nooit door-
drong; ’s winters was het een grot 
vol natt igheid en ’s zomers werden 
we ziek van de klamme hitt e. In een 
hoek stond een ton die het gezin tot 
plee diende, in de andere ton kwa-
men de vuile luiers.’ (uit: Neel Doff , 
Dagen van honger en ellende, 1915) 

In Amsterdam waren de Jordaan en 
de Jodenbuurt er het ergst aan toe. 
Aan het eind van de 19de eeuw 
woonde een miljoen mensen in 
 Amsterdam in schrijnende armoede 
in kelders en gangen. De Noord-Jor-
daan was het dichtst bevolkt. Hoe-
wel de ‘sociale quaestie’ ook in Den 
Haag steeds hoger opspeelde, be-
moeide de overheid zich er niet mee. 
Er kwamen wel particuliere initiatie-
ven. Betrokken rijke burgers en art-
sen kwamen in actie. In 1852 richtt e 
een aantal van hen samen met de 
Amsterdamse burgemeester Pieter 
Huidekoper de allereerste woning-
bouwvereniging van Nederland op: 
de Vereniging ten behoeve der Arbei-

dersklasse te Amsterdam. Die bouw-
de aan het Smalle Pad (Plancius-
straat) de eerste rug-aan-rug 
arbeiderswoningen naar Engels 
voorbeeld. In 1864 werd Bouwmaat-
schappij Concordia opgericht. Die 
bouwde o.a. het Constantiahof, ge-
noemd naar de vrouw van de voor-
zitt er, in de Westerstraat. Toch wa-
ren dit niet meer dan ‘eilandjes in de 
krott enzee’.

Alett a Jacobs 
Vanaf de jaren ‘70 verstrekten ban-
ken krediethypotheken aan particu-
liere aannemers om bouw van goed-
kope arbeiderswoningen te 
stimuleren. Het gevolg was specula-
tie met grond en vastgoed. Buiten de 
Singelgracht werd veel, snel en 
goedkoop gebouwd; de beruchte ‘re-
volutiebouw’ in o.a. de Pijp en de 
Dapperbuurt. Straat na straat werd 
volgebouwd met alkoofwoningen, 
vaak met gemeenschappelijk sani-
tair in de trapportalen. 

Dr. Alett a Jacobs, die door haar gra-
tis huisbezoeken als arts in de Jor-
daan de ellende met eigen ogen zag, 
streed samen met sociaal-liberaal 
feministe Hélène Mercier, en socia-
liste Louise van der Pek Went voor 
betere arbeiderswoningen én voor 
overheidsbemoeienis. ‘Laat licht en 
lucht in woon- en slaapvertrek’ was 
het mott o. In 1894 was Louise nauw 
betrokken bij de oprichting van 
Bouwonderneming Jordaan. Haar 
man, architect Jan Ernst van der 
Pek, ontwierp een voor die tijd luxe 
wooncomplex voor ambachtslieden 
aan de Lindengracht en een iets min-
der luxe in de Goudsbloemstraat met 
voor- en achter woningen. Louise 
werd woonopzichteres; ze haalde de 
huur op en hield toezicht op de be-
woners en op het naleven van het 
huurreglement. 

Uiteindelijk drong het in Den Haag 
door dat de overheid wél een taak 

had in de volkshuisvesting. In 1901 
werd een woningwet aangenomen. 
Het doel was bouw en bewoning van 
ongezonde slechte woningen onmo-
gelijk te maken en de bouw van goe-
de woningen te bevorderen. Er wer-
den minimumeisen gesteld aan 
woningen en het aantal bewoners. 
Voortaan waren bestemmingsplan-
nen en bouwvergunningen verplicht. 
Volkshuisvesting was nu een ‘zaak 
van het Rijk’, maar de uitvoering 
werd een taak van de gemeenten. 
Die mochten woningen onteigenen, 
afk euren en slopen. Bordjes ‘onbe-
woonbaar verklaard’ verschenen op 
grote schaal. Nieuwbouw liet echter 

nog op zich wachten, want dat werd 
overgelaten aan woningbouwvereni-
gingen die vaak winstoogmerk had-
den. Maar ook arbeiders zelf ver-
enigden zich. In 1903 richtt e een 
koetsier en conducteur van de paar-
dentram, met steun van de directie, 
de Coöperatieve Bouwvereniging 
Rochdale op. Ook andere coöpera-
tieve woningbouwverenigingen, 
waaronder Eigen Haard, werden op-
gericht.

Sociale woningbouw 
De echte overheidsinterventie kwam 
pas later op gang en na WOI ging het 
snel met de sociale woningbouw, 
onder aanvoering van de socialisten 
in de gemeenteraad en de SDAP wet-
houder Wibaut. ‘Wie bouwt? 
Wibaut!’, werd een bekende leus. Er 
kwam een Gemeentelijke Dienst 
Bouw en Woningtoezicht. Intussen 
werden de onbewoonbaar verklaar-
de woningen toch nog vaak be-
woond. ‘Onverklaarbaar bewoond’ 
kalkten bewoners in de Jodenbuurt 
onder de bordjes ‘onbewoonbaar 
verklaard’. In WO II maakte de mas-
sale moord op de Joden wrang een 
eind aan het woningprobleem in die 
buurt. In de Jordaan woonden tot 

ver na de oorlog gezinnen in afge-
keurde woningen. Johnny Jordaan 
zong met weemoed over zijn geluk-
kige jeugd het lied ‘De afgekeurde 
woning’. De vraag is hoe gelukkig die 
jeugd eigenlijk was; op elkaar gepakt 
in een tochtig, vochtig huis. In 1962 
werd de wet door staatssecretaris 
van volkshuisvesting Jan Schaefer 
voor het eerst herzien. Pas begin 
jaren 90 waren de allerlaatste krot-
ten in de Jordaan opgeruimd.

Honderd jaar woningwet

Onverklaarbaar bewoond

Bronnen: De geschiedenis van 
 Amsterdam, deel III, In het voet-
spoor van de radicalen 1889-1902; 
De Amsterdamse Jordaan, J.Z. 
 Kannegieter; Stadsarchief Amster-
dam; www.canonvandevolkshuis-
vestingnederland.nl; Wikipedia

Foto links: volgebouwd 
terrein Goudsbloemstraat

Illustratie boven: 
wooncomplex Goudsbloemstraat

Bewoners uitten hun dankbaarheid

Palmstraat 18 onbewoonbaar 
 verklaard
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Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum

Een plek voor ontmoeting, 
 informatie en het delen van 
ervaringen

Groenmiddag herfst 
in het Claverhuis

Gratis Naschoolse 
 Activiteiten
Bij een nieuw schooljaar horen ook 
leuke, nieuwe naschoolse activiteiten! 
Vanaf vrijdag 10 september kunt u 
uw kind inschrijven via de website 
naschoolse activiteiten.amsterdam. 
En goed nieuws voor kinderen in het 
bezit van een stadspas: voor hen zijn de 
activiteiten dit seizoen geheel gratis. 
Geen stadspas maar weinig fi nanciële 
middelen? Dankzij donaties van ouders 
kunnen we enkele kinderen blij maken 
met een gedoneerde cursus, dus schroom 
niet om de school een voucher met 
kortingscode te vragen of contact op 
te nemen met de talentmakelaar 
(zie hieronder).

De cursussen starten in de week van 
4 oktober 2021, tenzij anders vermeld.

Een greep uit het nieuwe aanbod 
naschoolse activiteiten: Kleuters in het 
Wild, Doe mee met Macramé, Type 
lessen, Hoe word ik Archeoloog, teken in 
patronen: Zentangle, Wetenschap met de 
UVA, Breakdance, Circus, Kidskickboksen, 
InterActing bij Boom Chicago speciaal 
voor kinderen met een autisme en nog 
veel meer. Meer informatie vindt u in de 
brochure die u kunt ophalen in het 
Claverhuis (Elandsgracht 70) en op de 
website.

Wilt u meer informatie of heeft u hulp 
nodig bij het inschrijven? Neem dan 
contact op met de talentmakelaar van 
DOCK: Wanda Broers, wbroers@dock.nl, 
06 – 2232 9474

Kauff mann en Kauff man, bedrijfs-
recherche is het nieuwe boek van 
Hett y Kleinloog. Eerder publiceerde 
zij de romans Volle bloei en  Volle 
kracht. Ze is docent drama 
en creatief schrijven en schreef on-
der meer scenario’s voor tv- series. 
De thriller speelt zich af in hartje 
Amsterdam, met name in 
de Jordaan, waar de auteur ook 
woont. Met een meegeleverde 
stadswandeling zijn de plaatsen 
waar het verhaal zich afspeelt, te 
vinden. Hett y is van plan om een 
hele serie te maken over de zusjes 
en hun bedrijfsrecherchewerk; 
het tweede deel verschijnt al in no-
vember.
De tweelingzusjes Kauff mann, 
 Lisa – opgeleid aan de politieacade-
mie – en Kat, ooit journalist, nemen 
het bedrijf van hun vader over en 
zijn tijdens een bedrijfs etentje ge-
tuige van een aanslag op de direc-

Welkom op de Creatieve
Kindermiddagen ‘de fontein’

Creatief aan de slag met papier, wol, 
verf... spelletjes doen, koken of bakken.

Verhalen! De vlag hangt buiten. 
‘Bij Simon de Looier’. 

2e Looiersdwarsstraat 75.

Zaterdag 13.30 - 15:30 uur

18 september
2 en 23 oktober
6 en 20 november

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

6 en 20 november

“Meer dan een jaar is de SOOJ door Corona 
dicht geweest, maar eind augustus gingen we 
dan toch eindelijk weer open. Gelukkig! Onze 
bezoekers keken er naar uit. Ze wilden zo 
graag weer een partijtje biljart spelen en een 
kaartje leggen. Ze misten elkaar en de gezel-
ligheid.”

Aan het woord is Willem Stokkel, vrijwilliger 
bij de Stichting Ontmoetingsruimte voor Oude-
ren in de Jordaan, kortweg SOOJ. Willem werkt 
hier vrijwel vanaf het eerste uur mee als be-
stuurslid en gastheer. Hij merkt dat de behoef-
te aan contact groot is in de buurt, dat de men-
sen eenzaam zijn.

De SOOJ in de Tichelstraat is al 17 jaar een be-
grip voor de oudere Jordanezen. Iedereen van-
af 55 jaar is welkom in deze knusse buurthuis-
kamer die wordt gerund door vrijwilligers. Je 
kunt er elke middag – behalve op zondag – bin-
nenlopen om een praatje te maken, een potje te 
kaarten of een ander spel te spelen, of om in 
een rustig hoekje de krant, een tijdschrift  of 
een boek te lezen. De SOOJ heeft  een grote ver-
zameling spellen – van dammen tot scrabble, 
van domino tot rummikub en yahtzee. In het 
tijdschrift enrek vind je altijd wel een tijdschrift  
van je keuze en in de zwerfb oeken-kast doe je 
soms een onverwachte vondst, een boek dat je 
niet kende en na lezing weer verder kan laten 

zwerven. Bij mooi weer kan je ook heerlijk toe-
ven in de mooie lommerrijke tuin met zijn ver-
borgen zitjes. De gastvrouwen- en heren staan 
altijd klaar, ze zorgen voor de goede sfeer, 
 muziek en schenken een drankje. En… ze wij-
zen de weg naar alles wat er nog meer te doen 
is. Want de SOOJ is niet alleen geliefd als 
buurthuis kamer, maar ook populair als plek 
waar je kunt deelnemen aan allerlei activitei-
ten, zoals  klaverjascompetities, bingo- en 
bridgemiddagen en rommelmarkten. Je kunt 
er taallessen volgen of mahjongles en er is een 
leesclub en een computer-inloopspreekuur. Met 
andere woorden: de SOOJ biedt in de dichtbe-
bouwde Jordaan, waar de huizen niet zo groot 
zijn, een ideale gelegenheid om er even uit te 
zijn, de zinnen te verzett en en de geest jong te 
houden. 

Willem is optimistisch: “We zijn blij dat we na 
zo’n lange tijd onze bezoekers weer kunnen 
ontvangen en een nieuwe start kunnen maken 
met de activiteiten. We hebben veel plannen 
voor gezellige middagen. Er is vraag naar com-
puterlessen en tekenlessen, we denken aan een 
middag ‘vertellen over vroeger’ en aan een 
lunch op vrijdag met krokett en of uitsmijters. 
Bewegingslessen zouden ook nutt ig zijn.” 
Maar zo stelt hij met nadruk: “we kunnen 
het niet met onze huidige kleine groep mede-
werkers alleen. We hebben meer vrijwilligers 

nodig, gastvrouwen en gastheren, mensen die 
graag lesgeven of activiteiten willen begelei-
den, mensen die houden van organiseren en 
mensen die vaardig zijn op het gebied van com-
municatie en publiciteit.”

Oproep
Ben je geïnteresseerd geraakt in de huiskamer 
van de Jordaan en wil je ons komen ondersteu-
nen? Wees welkom! Meld je aan! Je kunt ons 
altijd bellen of mailen. 

Bestuur SOOJ, Tichelstraat 50, 
Tel.: 020-3302017
E-mail: tichelsooj@outlook.com
Website: www.sooj.nl  

SOOJ eindelijk weer open

Na de zomer is er elke eerste 
woensdag van de maand weer een 
Alzheimer Trefpunt: een prett ige 
en veilige plek voor mensen met 
dementie, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners. 
Ook andere belangstellenden zijn 
welkom. U kunt er met lotgenoten 
praten over de dingen die u mee-
maakt en er is veel informatie 
 beschikbaar. Tijdens de bijeen-
komsten worden geldende corona - 
maatregelen in acht genomen. 
Aanmelden is niet nodig en de 
 toegang is gratis.

Voor het komend najaar is er weer 
een afwisselend programma sa-
mengesteld variërend van de rol 
van de huisarts bij dementie en 

het belang van een sociale benade-
ring van mensen met dementie 
door hoogleraar Anne-Mei The, tot 
rouw en verlies bij leven. Het vol-
ledige programma is te lezen via 
htt ps://alzheimeramsterdam.nl/

Bent u verhinderd, maar heeft  u 
behoeft e aan een gesprek of on-
dersteuning? U kunt contact 
opnemen met Jose Kersten 
06 43286294 of Dian Mekkes 
06 47023554 van Buurtt eam Am-
sterdam Centrum (voorheen Cen-
traM).

Locatie: Huis de Pinto, Sint Anto-
niebreestraat 69
Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 
uur, eind 21.30 uur

Jordaanbewoner 
zonder vast adres

teur. Door deze opdracht komen 
ze in spannende situaties terecht, 
niet alleen bij het runnen van het 
bedrijf, maar ook door hun gecom-
pliceerde verhouding. (DM)

Uitgeverij Marmer (mei 2021) € 15

Thriller in de buurt
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Op zondag 10 oktober van 14.00 
tot 17.30 uur vindt de jaarlijkse 
Groenmiddag herfst plaats in het 
Claverhuis, georganiseerd door 
werkgroep Meer Groen in de 
 Jordaan, Vereniging Groei & Bloei 
Amsterdam en Wijkcentrum 
 Jordaan & Gouden Reael. 
De middag begint met een plan-
ten- en zadenruilbeurs. Zet over-
tollige planten dus vast in een 
 potje en bewaar zaden, u maakt er 
een andere tuinier misschien blij 

mee. Tevens kunt u gratis bloem-
bollen uitzoeken en advies inwin-
nen bij een plantendokter. 
Om ca. 15.00 uur begint een lezing 
over een groen onderwerp. We 
eindigen met een gezellig drankje.
Mocht de middag i.v.m. Corona-
maatregelen toch niet door kun-
nen gaan dan laten we dat tegen 
die tijd weten via een nieuws-
bericht op de website van Wijk-
centrum Jordaan en Gouden 
 Reael: jordaangoudenreael.nl.

door Lydwina Meerman

De dichter Paul van den Hout (1939-
2015) heeft  in onze eigen Jordaan 
jarenlang een dakloos bestaan ge-
leid. Af en toe had hij geluk en sliep 
hij een week of wat op een vergeten 
zolderkamertje aan de Bloemgracht, 
in de roef van een woonboot onder 
de Westertoren, ‘op de bank’ bij 
vrienden in de Anjeliersstraat, maar 
even zo vaak op een beschut plekje 
in de nachtelijke buitenlucht. Dat er 
in dergelijke omstandigheden even-
goed gewerkt kan worden, heeft  
Paul terdege laten zien. Schrijven 
deed hij in één van zijn huiskamers: 
het café. Maand in maand uit werkte 
hij er dagelijks op een oude type-
machine aan de vertaling van een 
lijvige roman in verzen. Zijn eigen 
gedichten noteerde Paul intussen op 
bierviltjes. Daarnaast schreef hij een 
kostelijke detective in dichtvorm, 
waarmee hij in het Parooltheater 
optrad. Wil je over dit alles meer te 
weten komen? Kijk dan op 
www.paulvandenhout.nu
Zijn nagelaten werk is in een bundel 
verschenen. Schrijf het op in onze 
wijkkrant, zeggen caféhouders tegen 

mij. Anders weet niemand ervan; je 
weet hoe dat gaat.
Een voorproefj e:

Een oude man verjaarde voor de
reeds tweeënzeventigste keer;
wat er voor hem aan toekomst gloorde,
was dus niet veel bijzonders meer.
Hij had zojuist, na jaren zwerven,
eer hij nog eens op straat zou sterven,
een huis gescoord, rez de chaussée:
drie kamers, keuken, douche, CV,
een tuintje (dat was echt een bonus),
wat knullig ingedeeld, dat wel,
maar dat vond hij een bagatel: 
wat wou hij nou met zijn kapsones,
hij was niet in een krot gedumpt;
dat had toch ook maar zó gekund?
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Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl

A A ND A C HT DIE  JE  OGEN VERDIENEN

Brillen

Contactlenzen

In de overgang naar het normale leven 
kunnen we gelukkig weer heel wat 
activiteiten aankondigen! We noemen 
per lokatie maar een paar concerten of 
voorstellingen. Check de websites voor 
het volledige programma.

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, WWW.FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

Lezing + signeersessie René Oey Zon-
dag 28 nov, 15.00.
René Oey presenteert zijn boek Apotheek 
Oey. Een familiegeschiedenis waarin hij 
het bohémien-leven van zijn ouders en 
hun vrienden beschrijft, en een levendig 
beeld schetst van de Jordaan in de jaren 
'70 en '80.

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig improvisatie theater
Winter Improv Party Every Wednesday 
20.30. Your suggestions are the starting 
point for our comedy. We turn your ideas 
into jokes, characters and scenes.
The Future Is Here… And It Is Slightly 
Annoying Every Wednesday till Saturday 
20.00. A show about technology, and it 
also uses technology in a groundbreaking 
way: a comedy robot that is able to learn 
as it performs joins the cast on stage.

DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, 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.

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

Museum of Fluorescent Mineral Art
Bezoek op afspraak.

CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag 20.15. 
In deze poëziewedstrijd strijden dichters 
om zowel een jury- als een publieksprijs. 
Breng als luisteraar je stem uit op je fa-
voriet. 

JORDAANMUSEUM
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, Vin-
kenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zater-
dag 13.00. Aanmelden via de website.

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

De gouden Koets 8+ Vrijdag 8 okt 19.30, 
zaterdag 9 okt 16.00. Muziektheatervoor-
stelling over onze koloniale geschiedenis 
met Birgit Schuurman en Urvin Monte 
van theatergroep Urban Myth. Zij verzor-
gen in september en oktober ook theatra-
le rondleidingen in de tentoonstelling De 
Gouden Koets in het Amsterdam Museum. 
Ietje en Fietje, en het vergeten liedje 3+ 
Zondag 19 sep 14.30. Muzikale klucht voor 
de hele familie vol humor en oud-Holland-
se liedjes door Anke Engels en Vimala 
Nijenhuis van het Kleine Theater.

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM 

Jamsessies Zondag t/m donderdag 22.00
Concerten Vrijdag en zaterdag 22.00

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag 20.00
Live muziek Elke eerste donderdag 20.30.

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

Gidswandeling over de geschiedenis 
van de Westelijke eilanden Elke zondag 
15.00 of op afspraak. Over Bickers-, Prin-
sen- en Realeneiland.
Gidswandeling van oud naar nieuw Elke 
zaterdag 15.00 of op afspraak. Met o.a. 
Houthaven, Silodam, Stenen Hoofd en 
lJDock met het nieuwe Paleis van Justitie.

Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel 
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl 

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Duo Serenissima Zaterdag 23 okt, tijd 
nog niet bekend. Elisabeth Hetherington, 
sopraan, en David Mackor zijn gespe-
cialiseerd in muziek uit de zestiende 
en zeventiende eeuw en brengen een 
programma dat uiteenloopt van Engel-
se luitliederen of Italiaanse monodie tot 
Venetiaanse opera.  
Merel Vercammen en Dina Ivanova Za-
terdag 6 nov, tijd nog niet bekend. Violiste 
Vercammen en pianiste Ivanova brengen 
een programma rondom Lili en Nadia 
Boulanger, twee zussen die een unieke 
en bijzonder grote invloed hebben gehad 
op de muziek van de 20e eeuw.

PIANOLA MUSEUM 
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zater-
dag 13.00-17.00 en zondag 13.00-16.00. 
Er zijn doorlopende rondleidingen met 
muziek.
Koffi econcert Elke zondag 11.30

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

Open huis Elke eerste woensdag en elke 
derde zondag 12.00-16.00. Vrijwilligers 
vertellen u meer over de historie en archi-
tectuur van het gebouw.
Het Nieuwe Mannheim Koor & Orkest 
Zaterdag 9 okt 20.00. Het NMO biedt jonge 
amateurs en (semi-)professionele musici 
de kans om op hoog niveau te musiceren, 
onder leiding van dirigent Quentin Clare. 
Tijdens dit concert klinkt muziek van Ra-
meau, Schubert en Mozart.

DE ROODE BIOSCOOP 
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

De Familieband Zondag 19 sep 13.00. De 
familie van Helge Slikker, singer-song-
writer en fi lm/theatercomponist, bevat 
veel muzikanten. Zijn vader is gitarist, zijn 
moeder zingt en zijn broer drumt en ga zo 
maar door. Deze avond spelen zij samen 
liedjes van vroeger en door de jaren heen, 
covers en eigen werk.
Monique Coppe - Kleinkind pianoconcert 
Zondag 26 sep 11.00 en 13.00. Monique 
Copper vertelt verhalen, toont tekeningen 
en speelt de pianomuziek die bij de verha-
len is gecomponeerd. In deze voorstelling 
twee verhalen: De Geschiedenis van het 
Olifantje Babar  (met muziek van Francis 
Poulenc) en Het Beest van Monsieur
Racine.
Sophie Janna - Laboratoire Woensdag 29, 
donderdag 30, vrijdag 32 sep, 20.00. Sop-
hie Janna  speelt een bijzonder drieluik 
waarbij elke avond één van de belang-
rijkste invloeden in haar muziek centraal 
staat: de traditionele folk, americana, en 
indiefolk. Op elke avond komen andere 
muzikanten uit die genres Sophie Janna’s 
nummers verdiepen.

THEO THIJSSEN MUSEUM
1E LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan de Amsterdamse 
schrijver, onderwijzer, vakbondsman en 
sociaal-democratisch politicus Theo 
 Thijs sen (1879-1943). Open donderdag t/m 
zondag 12.00-17.00.
Reizen met Thijssen Deze tentoonstelling 
belicht de reizen die Thijssen maakte – en 
hoe dit terug komt in zijn werk – en brengt 
u terug naar de sfeer in Europa van de 
jaren 1920-1930.

AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
Haarlemmerdijk 123, typique.nl
Ambachtelijke drukkerij, grafi sch mu-
seum en galerie
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, zater-
dag 11.00-17.00.

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

In september geopend maandag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 
tot 15.00. Concerten zijn nog niet bekend 
maar check de website.

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Donderdag t/m zondag 10.00-17.00. Op 
een tot woonboot omgebouwd vracht-
schip kunt u zelf zien en ervaren hoe het 
is om op een woonboot te wonen.

GALERIEËN

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM 

T/m 3 oktober: Jasper Hagenaar, ‘Botani-
cal interlude’, schilderijen.

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

T/m 16 oktober: Peter Struycken, ‘Afstem-
ming / Balance’, schilderijen.

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM 

T/m 9 oktober: David Maljkovic (Kroatië), 
‘In the corner of the eye’ en Omar Ardnan 
Chowdhurt (België/Bangladesh), ‘Echo, 
Saturn – the courts’, installaties, fi lm, 
mixed media.

ARTTRA GALERIE 
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.NL

T/m 31 oktober: Jac Bisschops, ‘Quiet 
light III’, schilderijen.

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL 

T/m 9 oktober: Eirik Jahnsen (Noorwegen), 
Kokou F. Makouvia (Togo), Natasha Rijk-
hoff en Tanja Smeets, ‘Overfl owing over-
growth’, sculpturen en installaties in de 
tuin; Jeppe Lauge (Denemarken), ‘Silent 
white’, gemanipuleerde natuurfotografi e.

BILDHALLE AMSTERDAM
HAZENSTRAAT 15, BILDHALLE.NL

T/m 23 oktober: Ilona Langbroek, ‘Terra 
incognita’, fotografi e.

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

CLOUD GALLERY
PRINSENGRACHT 276, CLOUDAMSTERDAM.COM

Karola Jansen & Cara Louwman, ‘Inani-
mate objects’, fotografi e.

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

t/m 27 juni: Lex ter Braak, ‘Bilderbaum-
buch, fotografi e. Tentoonstelling loopt t/m 
9 oktober

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

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

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

Fotografi e.

FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM

Hedendaagse kunst.

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

T/m 9 oktober: Giulia Cenci (Italië), instal-
laties; 
Adriano Amaral (Brazilië), David Jablo-
nowski (Duitsland), Jennifer Tee, Tenant 
of Culture, ‘Combine’ – gemengde technie-
ken, sculpturen, textiel, piezografi e.

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

Lita Cabellut (Spanje), Svetlana Tar-
takovska (Oekraine), Zhuang Hong Ye 
(China) e.a., schilderijen.

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

T/m 13 oktober: Jaap Kroneman, ‘You’re 
right!’, schilderijen
Vanaf 16 oktober: Francois Dey (Zwitser-
land), ‘All and nothing’, installaties.

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, Joke Plomp, Anja Elias-
son, Gerard Dirks en Monica Kugel, car-
toons, tekeningen, aquarels en fotografi e.

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL.

Collages/mixed media van Anita van Oos-
terbosch.

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

Hedendaagse kunst.

RAVESTIJN 
WESTERDOK 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

18 september t/m 16 oktober: Michael 
Bailey-Gates (VS), ‘A glint in the kindling’, 
fotografi e.

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

T/m 3 oktober: Chris Marmier: '
We are animals'

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

Laagdrempelige hedendaagse kunst.

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL 

Werken in stock en eigen werk.

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Eigen schilderijen en tekeningen.

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

Fotografi e.

KEREN DE VREEDE 
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

Permanente expositie eigen, kleurrijke 
schilderijen.

KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

Hedendaagse kunst.

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

T/m 2 oktober: Sarah Maple, ‘I still wish I 
had a penis’, media.

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Amsterdamse stadsgezichten en beeld-
houwwerk.

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL 

Avant garde kunst.

KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL

Internationale hedendaagse kunst. 

LANG ART 
HAZENSTRAAT 18, LANGART.NL 

Vanaf 2 oktober: Kiana Girigorie (VS), 
schilderijen.

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

T/m 9 oktober: Alexandra Leykauf (Duits-
land), audio-visuele media en fotografi e.

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL.

9 tot 30 oktober: sieraden ontworpen door 
Helen Britton (Australië), ‘Plastic animals’ 
en Marion Blume (Duitsland), ‘From mat-
ter to material’.
Vanaf 6 november: Tobias Alm (Zweden) 
en Jiro Kamata (Japan).

ROCKARCHIVE GALLERY AMSTERDAM
PRINSENGRACHT 110, ROCKARCHIVE.NL

Rock- en jazzfotografi e van onder meer 
Ed Perlstein (VS), Rob Verhorst (NL) en Jill 
Furmanovsky (Zimbabwe).

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

T/m 17 oktober: Isaac Julien (GB), ‘Les-
sons of the hour’, fi lm en fotografi e/gela-
tine zilverdruk.

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

T/m 9 oktober: Helen Verhoeven, monu-
mentale schilderijen.

SUZANNE BIEDERBERG
1E EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM 

Hedendaagse kunst.

TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM 

T/m 9 oktober: Maya Watanabe (Peru), 
‘No name’, videoinstallaties.

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

T/m 16 oktober: Philip Akkerman, ‘Van een 
gek, voor een gek’, zelfportretten.

VIOLA WINOKAN    
LAURIERSTRAAT 53, VIOLETANDWILDE.COM

Hedendaagse kunst.

WM GALLERY 
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM 

T/m 2 oktober: Co de Kruijf, ‘The iT fi les’
Vanaf 15 oktober: Rieja van Aart, ‘Still 
lifes’; fotografi e.

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

T/m 9 oktober: Mimi Plumb (VS), ‘The 
white sky’, Verwacht: Raymond Meeks 
(VS); fotografi e.

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

Eugenie Boon (Curacao), ‘Fragments 
of Pega Saya’s repository’, tekeningen, 
schilderijen en kleine sculpturen.

MUZIEK & THEATER

Heleen Verhoeven | Stigter van Doesburg

Ilona Langbroek | Bildhalle Amsterdam

Lex ter Braak | Dudok de Groot
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SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, e-mail:  
tichelsooj@outlook.com; website: www.sooj.nl.
SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen 
Jordaan) is er al 17 jaar voor 55-plussers. 
U kunt hier elke middag - behalve op zondag - 
binnenlopen om een kopje koffie of een ander 
drankje te drinken, kranten of tijdschriften te 
lezen, een praatje te maken. U kunt hier ook 
deelnemen aan activiteiten. Informatie hierover 
en aanmelding bij de bar of per e-mail. 
Alle informatie vindt u ook op de website. Open: 
ma 11-17 uur, di t/m vr 13-17 uur, za 14-19 uur. 

■ COMPUTERSPREEKUUR
Gratis spreekuur op ma 11-13 uur. Voor informatie, 
vragen en problemen. Aanmelden tijdens het 
spreekuur aan de bar of via fatih.sooj@gmail.com. 

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie: ma 13-16.30 uur, € 2,50 per 
keer.
Bridge (met les): di 13.30-16.30 uur, € 7,50 per 5 
lessen. 
Bingo: om de 6 à 8 weken op di 13.30-16.30 
uur, € 1,- per plankje, laatste plankje € 2,50. 
Data nog niet bekend.
Mahjong met les, € 7,50 per 5 lessen. Start bij 
voldoende belangstelling.
Biljarten: di, wo, do en vr, € 0,50 per half uur. 
�
■ TAALLESSEN
Spaans: wo 13-14.30 uur en 15-16.30 uur,  
€ 15,- per 10 lessen (excl. lesmateriaal).  
Voor gevorderden en beginners. Start in okt.
Italiaans: wo 13-14.30 uur en 15-16.30 uur,  
do 13-14.30 uur en 15-16.30 uur, € 15,- per  
10 lessen (excl. lesmateriaal). 
Bestaande groepen starten in okt.  
Er starten geen nieuwe groepen. 
Frans Conversatie: do 15-16.30 uur,  
€ 7,50 per 5 lessen.
Engels Conversatie: vr 13-14.30 uur,  
€ 7,50 per 5 lessen. Start 1 okt.
�
■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 19 okt, 30 nov, 13-16.30 uur, € 1,- 
per keer. Voor de leeskring bestaat een 
wachtlijst.
�
■ SPULLENMARKT
Ca. vier keer per jaar op za 13.30-16.30 uur. 
Data nog niet bekend. Tafelhuur € 2,50. Toe-
gang gratis.
�
■ SOEP
Ma en di, vanaf 11 okt. 

■ MEIDENCLUB
NIEUW. Voor meiden tussen de 10 en 14 jaar! 
Kom wat moois knutselen, koken of bakken in de 
keuken, beauty dingen doen, enzovoorts. Vr van 
15.30 tot 18 uur. Voor vragen: rtania@dock.nl of 
06 559 16 546.
�
■ LADIESNIGHT
NIEUW. Voor ladies tussen de 15 en 18+ jaar! 
Kom met andere meiden in contact tijdens typi-
sche meidenspelletjes, kookactiviteiten, het 
kijken van films, enzovoorts. Vr van 18 tot 20.30 
uur. Voor vragen:  rtania@dock.nl of 06 559 16 546.
�
■ JONGEREN SPREEKUUR
Van 10 tot 15 jaar, za van 14 tot 16 uur:
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048, en van 
13 tot 18 jaar, zo van 13 tot 17 uur: aanis@dock.nl 
of 06 435 44 413.
�
■ ONTMOETEN & ONTWIKKELEN
Samen met elkaar in gesprek gaan over de 
dagelijkse ontwikkelingen van jongeren. Van 
14 tot 18 jaar. Za 16.30 tot 18.30 uur.

Buurtgroep Ouderen Ontmoeting Jordaan-Zuid 
organiseert diverse activiteiten voor 60- plussers 
in de buurt. Het Claverhuis, Elandsgracht 70. 
De activiteiten zijn onder voorbehoud.
Raadpleeg daarom altijd eerst 
www.facebook.com/BOOJZ
�
■�CLAVERSOOS
Zo 3 okt, 7 nov, 13-16 uur, zaal open om 13 uur. 
Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor en livecon-
cert Toni. Gratis toegang en een kop koffie/thee. 
Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.
�
■�NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 4 okt, 1 nov, 13.15-15.15 uur, o.l.v. Hennie. 
De naaimachines staan klaar. Gratis toegang.
�
■�LUNCH
Wo wekelijks, 12-13.30 uur, zaal open om 11.30 
uur. Maximaal 15 deelnemers, deelname € 1,50.
�
■�FILMMIDDAG
Di 19 okt, 16 nov, 13.45 uur, o.l.v. Jorien. 
Gratis toegang: aanmelden tot dag van 
filmmiddag 9.30 uur via 020 620 02 38.
�
■�BINGOMIDDAG
Vrij 15 okt, 19 nov, 13.45-15.45 uur, zaal open om 
13.30 uur. Gezellige Bingo met fraaie prijzen. 
Muziek door Toni. O.l.v. Annie & Jan. 
Gratis toegang en deelname Bingo. 

BOOJZ

DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en mo-
gelijkheden. Wij brengen talenten en moge-
lijkheden samen en ondersteunen daar 
waar nodig. Dat is de kracht van wij samen; 
de kracht van DOCK.
Missie - DOCK draagt bij aan een dynami-
sche samenleving waarbinnen talenten en 
kansen van mensen worden benut, waar 
iedereen perspectieven heeft en bewoners 
elkaar ondersteunen.

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Zolang de corona-maatregelen duren 
kunnen er maar 8 deelnemers aan een 
les/activiteit meedoen. We verzoeken u 
daarom om u wekelijks één dag van te 
voren of op de dag zelf telefonisch aan 
te melden. 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn 
verzoeken wij u zich bijtijds af te mel-
den. Elandsgracht 70, 020 624 83 53, 
claverhuis@dock.nl
�
■ LACHYOGA
Bij deze workshop dansen we als warming up, 
doen ademhalingsoefeningen afgewisseld met 
lachspelletjes, rek- en strekoefeningen en tot 
slot een lachmeditatie en relaxatie. Koffie en 
thee na afloop. Vanaf sept. op ma van 13.30 tot 
15 uur. € 1, -. Voor vragen en aanmelden: ssaru-
han@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■ MUTSEN EN DASSEN VOOR DAKLOZEN 
BREIEN EN HAKEN
Samen breien en haken voor een goed doel! 
Biedt onze Amsterdamse daklozen een beetje 
warmte. Alle materialen zijn aanwezig. 
Vr van 11 tot 12.30 uur. Voor vragen en aanmel-
den: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■ CURSUS BLIND TYPEN
Onder begeleiding van een deskundige docent 
leert u met tien vingers blind typen. 
Vr van 19 tot 21 uur. € 1, -. Voor vragen en aan-
melden: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�WANDELCLUB
Samen wandelen is leuker dan alleen. Een we-
kelijkse wandeling vanuit het Claverhuis door het 
centrum van Amsterdam. Zo leert u uw stads-
deel beter kennen. Di van 10 tot 12 uur. 
We starten en sluiten af met koffie en thee. 
Startdatum is onder voorbehoud. Voor vragen en 
aanmelden: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�FANCLUB MET LACHYOGA
Een online energetisch support netwerk volgens 
de methode van Willem de Ridder. Wo van 19.15 
tot 21.15 uur. € 1, - . Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE 4
Schrijven en verhalen uitwisselen a.d.h.v. inspi-
rerende oefeningen onder leiding van een des-
kundige. Geen ervaring nodig. 
Vr van 10 tot 12 uur, € 1, - incl. koffie & thee. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl. 
�
■�NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurtbewo-
ners. Van het uitvoeren van eenvoudige repara-
ties tot het werken met patronen. U wordt gehol-
pen door deskundige docenten. 
Do 13 tot 15 uur. € 1, - incl. koffie & thee. (excl. 
materialen). Op tijd komen wordt op prijs gesteld. 
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl 
of 020 624 83 53. 
�
■�KERAMIEK/MOZAÏEK 
Crea club op het gebied van mozaïeken en/of 
keramieken, boetseren en tekenen. Wo 10 tot 12 
uur, doorlopend. € 1, - (excl. materialen). 
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl 
of 020 624 83 53.

■�HULP BIJ GEBRUIK VAN TABLETS, 
SMARTPHONES EN SOCIAL MEDIA 
Onze deskundige vrijwilligers helpen bij proble-
men van beginnende gebruikers. Vr 10 tot 12 uur. 
Gratis. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.
�
■�COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt de 
docent of deze cursus voor u geschikt is. Daarna 
volgen er 10 lessen. Ma van 13 tot 15 uur (groep 1) 
en di van 10 tot 12 uur (groep 2). € 30, -, incl. cur-
susboek Basisboek Windows 10. Voor vragen en 
aanmelden: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en oefeningen doen op onze 
computers (Windows 10). Een computerdeskun-
dige is aanwezig. Di 13 tot 15 uur. € 1. Voor vragen 
en aanmelden:  ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Meldt u 
dan aan bij onze conversatiegroepen. Na aan-
melding volgt een intake gesprek. Di 10.30-12 en 
do 19-21 uur (1 groep beginners, 1 groep half-
gevorderden). Kosten: Een strippenkaart € 10, - 
voor tien lessen, drie maanden geldig. (incl. 
lesmaterialen). Voor vragen en aanmelden: 
 ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�FRANSE CONVERSATIE
Fris online uw basiskennis van het Frans op.
Wo 13 tot 15 uur, doorlopend. € 1, - per keer (incl. 
materialen). Voor vragen en aanmelden:  
 ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�ENGELSE CONVERSATIE 
Fris online uw basiskennis Engels op. Beginners: 
do 13 tot 15 uur. Half gevorderden: do 10 tot 12 
uur, doorlopend. € 1, - per keer (incl. materialen). 
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl 
of 020 624 83 53. 
�
■�SPAANSE CONVERSATIE
Fris online uw basiskennis Spaans op. Ma 19 tot 
21 uur (1 groep beginners, 1 groep half-gevor der-
den), doorlopend. € 1, - per keer (incl. materialen). 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt 
u bij ons terecht voor een praatje, het leren ken-
nen van andere mensen en het opdoen van 
nieuwe ervaringen. Vrijdag 10.30 tot 12.30 uur. 
Gratis. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl. 
�
■�VERSE SOEP
Vanaf sept op ma en di 10.30 tot 13 uur voor € 1, -. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl. 
�
■�WEGGEEFBOEKENKAST
Door de weeks van 9 tot 22 uur. Ook afgeschre-
ven tijdschriften van de leestafel liggen hier en 
kunt u meenemen. Meer info: ssaruhan@dock.nl.
�
■�REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskundig 
advies, ontmoeten en inspiratie opdoen. Do 14 
tot 16 uur. Vrijwillige bijdrage, aanmelden niet 
nodig. Informatie en vragen: het Claverhuis, 
fIkhouane@dock.nl.
�
■�POPQUIZ
Nostalgische quizavond met jaren ’60-’90 muziek 
en leuke prijsjes. Elke tweede vrijdag van de 
maand. Zaal open 19 uur, aanvang 19.30 uur.
�
■�TAAL & DIGITAAL SPREEKUUR
NIEUW. Leren werken met de computer en inter-
net? Altijd al de krant willen lezen op je tablet? 
Wil je beter Nederlands leren spreken? 
Je schrijf- en leesvaardigheden verbeteren? 
Loop binnen bij het Taal & Digitaal spreekuur 
en wij helpen je verder.
Di 14 tot 16 uur. Tel. 020 624 83 53 of kijk op 
www.dock.nl/diensten/taal-digitaal.

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein), 
020 428 02 97, reel@dock.nl.
 Via dit mailadres kunt u ook informeren naar 
de verhuur van ruimten en reserveringen.
�
■ KOFFIEOCHTEND
Tijdens de koffieochtend in Reel kom je in con-
tact met buurtgenoten en geniet je van koffie, 
thee en koekjes. Je kunt hier ook o.a. kralen 
rijgen, mandala tekenen, breien of kleding her-
stellen en maken. 
Ma 10.30 tot 12.30 uur € 1, - per keer. 
Aanmelden niet nodig. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�
■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, quiz, zingen, film kijken, 
bingo, spelletjes, voorlichting en nog meer. 
Ma 13 tot 16 uur, doorlopend. € 2,50 per keer 
(incl. soep en materialen). 
 Aanmelden niet nodig. Voor vragen:
 ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�
■ VERSE SOEP
Vanaf sept tweede en laatste ma van de maand 
13 tot 13.30 uur. € 1, aanmelden is nodig i.v.m. 
boodschappen. Vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 348 81 830. 
�
■ DAKLOZENPROJECT
De hele week zamelen de zakgeldjongeren 
 kleding in om deze elke maandagavond aan  
een daklozenopvang te doneren. Voor vragen: 
 sbougarchouh@dock.nl of 06 435 43 453.
�
■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr van 15 tot 16 uur bezorgen de zakgeld-
jongeren het voedselpakket van de voedselbank 
bij minderbedeelden en mensen die slecht ter 
been zijn. Informatie: sbougarchouh@dock.nl 
of 06 435 43 453.
�
■ WEERBAARHEIDSTRAINING
Wil je beter presteren, je vitaler voelen en af-
slanken? En ben je tussen de 10 en 16 jaar? 
Kom dan bij ons trainen o.l.v. een ervaren
docent. De lessen zijn gratis en een proefles 
is mogelijk. Di (alleen voor meiden) en
do (gemengd) van 18.30 tot 19.30 uur. 
Meer info: aanis@dock.nl of 06 435 44 413.
�
■ CLEANING CLUB/ZAKGELDPROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt? 
Schrijf je in voor het zakgeldproject.
Leeftijd: van 10 tot 15 jaar. Za 14 tot 18 uur. 
Verzamelen bij activiteitencentrum Reel.
 Voor inschrijving of vragen:
 sbougarchouh@dock.nl of 06 435 43 453.
�
■ REELS KANTINE 
Gezellig dineren met buurtbewoners van alle 
leeftijden. Jong en oud zijn welkom.
Wo 17 tot 19 uur. Kosten € 3,50 (stadspas € 2,50). 
Aanmelden: fIkhouane@dock.nl of 020 428 02 97 
en mazaoum@dock.nl, 06 435 43 048.
�
■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van kapotte 
spullen. Di 13 tot 15 uur (niet tijdens schoo l-
vakanties), vrijwillige bijdrage. Aanmelden niet 
nodig. Voor vragen:  mazaoum@dock.nl 
of 06 435 43 048.

■ 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 tot 18.00. Voor vra-
gen en inschrijven: mazaoum@dock.nl 
of 06 435 43 048.
�
■ WAT EET IK?
Een tiener-activiteit waarbij wij samen met de 
kinderen gezonde maaltijden koken. 
Elke do vanaf 16 uur. Aanmelden niet nodig. 
Voor vragen: mazaoum@dock.nl of  06 435 43 048.

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL

Het wijkcentrum is gevestigd in  
het Claverhuis, Elandsgracht 70.  
Bereikbaar via  
bestuur@jordaangoudenreael.nl
Site: www.jordaangoudenreael.nl.

Onze missie
Door in te spelen op de behoeftes van 
mensen, hen te verbinden en 
te activeren, bouwen wij samen 
aan een mooie, fijne en leefbare 
 Jordaan en Gouden Reael.
�

■��WIJKRAADSVERGADERING
Het wijkcentrum organiseert de voor 
iedereen toegankelijke vergaderingen 
van de wijkraad. 
Deze vinden ’s maandags plaats 
van 20 - 21.30 uur. 

Jaarplanning:
20 september, activiteitencentrum Reel
6 december, Claverhuis

Voor info en agenda: rversluijs@dock.nl.
�

■��WIJKKRANT JORDAAN & GOUDEN REAEL
Stichting Wijkcentrum JGR geeft 5x per jaar 
deze wijkkrant uit.  
Contact: krant@jordaangoudenreael.nl.
�
■��BUURTSUBSIDIES
U kunt voor het organiseren van buurt activiteiten 
kleine subsidies aanvragen bij het wijkcentrum.
Info: www.jordaangoudenreael.nl.
�
■��WEBSITEBEHEER 
www.jordaangoudenreael.nl.
�

ONS GENOEGEN

DE DIERENKAPEL
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in 
het hartje van Amsterdam. De boerderij is opge-
richt door buurtbewoners om stadskinderen 
kennis te laten maken met dieren en zo kennis 
van en respect voor dieren over te brengen.
Bickersgracht 207, 020 420 68 55, Openingstijden: 
di t/m zo 9-17 uur. dedierencapel@live.nl, 
www.dedierencapel.nl. Open: di t/m zo 9-17 uur.

■�DIERENDAG-VERWENDAG
Za 2 okt, 13-15 uur. Iets leuks te knutselen en wat 
lekkers voor de dieren maken.

Ons Genoegen is een van de oudste speeltuin-
verenigingen van Amsterdam. Vrijwilligers uit 
de buurt organiseren activiteiten voor jong en 
oud in de buurt. Voor de meeste activiteiten 
zijn lidmaatschap (€ 15 per jaar per gezin) en 
een kleine financiële bijdrage vereist. 
Meer informatie op www.asv-onsgenoegen.
com. Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam, 
020-6262788. U kunt weer bij ons terecht voor 
onderstaande vaste activiteiten. Deze zijn voor 
volwassenen, tenzij anders vermeld.

■�COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17-19 uur.
�
■�CREATIEF
Naailes ma 12.30-15 uur. Hobby/figuurzagen wo 
13-15.30 uur. Modelboten bouwen v.a. 8 jr wo 
13- 15.30 uur. nutselen voor 55+ vr 12-15 uur.
�
■�DENKSPORT
Klaverjassen 55+ vr 20-22.30 uur en zo 12-16 uur. 
GO vr 20-24 uur.

■�MUZIEK
Drumfanfare, ma 19-21 uur.
Muziekles beginners, ma v.a. 10 jr 16-17 uur. 
Wo jeugd 13-15 uur en za 9-15.30 uur.
Muziek gevorderden, di 20-23 uur.
Blokfluitles, v.a. 5 jr, wo 15-16 uur.
Saxofoon/klarinet les, jeugd wo 13.30-14.30 uur 
en za 13-15 uur.
Dwarsfluitles, wo 13-14 uur.
Gitaarles, v.a. 10 jr, vr 15.30-17.30 uur.
Lyrales, jeugd, za 13-15 uur.
Zangkoor Dwars door Amsterdam,
do 19.30–22 uur. 
�
■�SPORT/BEWEGEN
Judo, v.a 4 jr, do 15.30-18 uur en judo, jeugd,
do 18-19 uur.
�
■�OVERIG
EHBO wo 20-22 uur.

■�SINT MAARTEN DIERENLAMPIONNEN 
MAKEN
Za 6 nov, 13-15 uur. Samen met het activiteiten-
team mooie dierenlampionnen maken voor Sint 
Maarten. Voor materialen wordt gezorgd.

■�SINT MAARTEN OP DE DIERENCAPEL
Do 11 nov, 17.30 uur. De Dierencapel gaat speci-
aal open voor de Sint Maarten lampionnenop-
tocht. Als je met je zelfgemaakte lampion een 
Sint Maartenliedje komt zingen, krijg je op de 
kinderboerderij wat lekkers! 

Zoals altijd is deelname gratis. Aanmelden voor de inschrijflijst van 2 oktober en 6 november kan via 
dedierencapel@live.nl. 11 november kun je zonder aanmelding langskomen. Graag tot dan!
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BUURTSPREEKUREN
❱❱ !Woon
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u 
elke maandag, woensdag en vrijdagmiddag 
van 14-16 uur op afspraak terecht op het 
woonspreekuur in het Claverhuis (Elands-
gracht 70). U kunt ons bellen of mailen op 
(020) 523 01 14 / centrum@wooninfo.nl / www.
wooninfo.nl. Het is mogelijk dat onze spreek-
uren weer uitgebreid worden. Check daar-
voor onze website wooninfo.nl/contact. 
�
❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum
�
❱❱ Buurtteam Amsterdam Centrum
Elke Amsterdammer kan terecht bij een 
buurtteam voor vragen en ondersteuning op 
het gebied van wonen, welzijn, inkomen, 
schulden en veiligheid. Het buurtteam bestaat 
uit professionele hulpverleners  
met verschillende expertises. Telefonisch 
spreekuur ma t/m vrij 9.00-17.00 uur,  
020 557 33 38.
�
❱❱ Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is er voor vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. Ook voor onder-
steuning bij financiële en administratieve 
zaken en het schrijven of bellen naar een 
instantie. 
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,  
elke di tussen 14.00 en 16.00 uur.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel, Tussen de 
Bogen 16, elke wo tussen 10.30 en 12.30 uur. 
Vanwege het coronavirus helpen we u alleen 
op afspraak via 020 557 33 38.
�
❱❱ Mantelzorgondersteuning
Buurtteam Amsterdam Centrum biedt onder-
steuning aan individuele mantelzorgers. Wij 
luisteren en denken met u mee, bieden infor - 
matie en advies. Bijvoorbeeld bij vragen over 
(samenwerking met) de zorg, over voorzienin-
gen en praktische zaken, familiegesprekken, 
stellen van grenzen om over belasting te 
voor komen, het versterken van uw netwerk, 
het combineren van mantelzorg en werk en 
inzet van vrijwilligers. U kunt ons op werkda-
gen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch 
bereiken via 020 557 33 38.

❱❱ Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk geweld 
en behoefte heeft aan een luisterend oor. 
Voor wie meer hulp nodig heeft, wordt bemid-
deld met de hulpverlening. Voor een afspraak 
met een vertrouwenspersoon,  
020 557 3338, www.buurtteamamsterdam.nl
�
❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwil-
ligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatures in 
de buurt? Advies nodig wat het beste bij jou zal 
passen? Voor deze vragen en meer kun je 
terecht op de spreekuren van Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam (VCA) www.vca.nu
�
❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en 
buurtgenoten, 085 902 2810 Meer info via 
info@beterburen.nl en www.beterburen.nl
�
❱❱ TEAMED
TEAMED is een sociaal uitzendbureau voor 
ervaringsdeskundigen die vanuit hun per-
soonlijke ervaring met schulden, psychiatrie, 
verslaving of dakloosheid andere mensen met 
vergelijkbare problemen willen ondersteunen.
Spreekuur van de Vliegende Brigade van 
TEAMED: vrijdag tussen 11 en 13 uur in het 
Claverhuis.

Alle wijkagenten zijn telefonisch  
bereikbaar via 0900 8844
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❱❱ Rijbewijskeuringen 75-plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder  
kunnen elke tweede en vierde maandagmid-
dag van de maand voor een medische rijbe-
wijskeuring terecht in het Claverhuis, Elands-
gracht 70. 
Voordat u een afspraak kunt maken, moet u 
eerst een gezondheidsverklaring bij de ge-
meente aanvragen. Dit kan digitaal. Deze 
verklaring stuurt u ingevuld op naar het CBR. 
Het CBR stuurt vervolgens één of meer gezond-
heidsverklaringen naar u terug. Die moet u 
meenemen naar de keuring. 
U wordt verzocht een mondkapje en plastic 
handschoenen mee te nemen en niet 
langer dan 5 minuten voor de keuring  aanwezig 
te zijn. Meer informatie, o.a. over kosten: www.
rijbewijskeuringenamster damen  omstreken.nl. 
Ook voor jongeren met een medische indicatie.
�
❱❱ Spreekuur Wijkbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere.  
Marnixstraat 82-84. Maak een afspraak  
met Jan-Cees de Vries 06 1187 63 37 / 
j.de.vries@ymere.nl. 
�
❱❱ Spreekuur beheerders De Key 
Spreekuur voor huurders van De Key.  
Maandag t/m donderdag van 9 tot 10 uur, 
Vinkenstraat 22, 020 621 43 33.
�
❱❱ MEE AZ Onafhankelijke cliëntondersteu-
ning voor mensen met een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan 
kortdurende ondersteuning aan mensen met 
een beperking en hun mantelzorger(s). Voor 
vragen die te maken hebben met chronische 
ziekte, lichamelijke beperking, autisme en niet 
aangeboren hersenletsel. Ook voor mensen die 
moeilijk leren. Op dinsdag, don derdag of vrijdag 
kunt u een afspraak maken met Lucy de Bie via 
06 148 75 108 of l.de.Bie@mee-az.nl. Meer 
info:www.meeaz.nl. Zie ook  
www.deondersteunersvanamsterdam.nl.
�
❱❱ Melding openbare ruimte en overlast
Als u onderweg op straat op in een park iets 
tegenkomt dat hersteld of opgeruimd moet 
worden of als u overlast ervaart van evene-
menten, horeca of personen, dan 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 Amster-
dam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmerking? 
Wilt u iets leuks organiseren in uw buurt? 
Neem dan contact op met de gebieds-
makelaars van het Stadsdeel Centrum:

Zuid-Jordaan & Westerdokseiland
Annemieke Bult, 06 1094 7493,  
a.bult@amsterdam.nl

Noord-Jordaan
Clemmy Tjin, 06 3044 4682,  
clemmy.tjin@amsterdam.nl

Haarlemmerbuurt
Matthew Eelman, 06 2209 1867,  
m.eelman@amsterdam.nl

Westelijke Eilanden
Melek Tali, 06 1873 7730, 
m.tali@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 stichting !WOON

Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen aan 
voor bewoners. De thema’s zijn: een nieu-
we bewonerscommissie starten, nieuws-
brieven maken, huurders en eigenaren 
samen in een complex, introductie digitaal 
leren en servicekosten. 
U kunt zich aanmelden via cursus.woon-
info.nl.  
Ook organiseert !WOON gratis webinars 
voor VvE’s, bewoners en bewoners-
groepen. 
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.

Geen huurverhoging per 1 juli voor veel 
huurders
In februari heeft minister Ollongren gehoor 
gegeven aan de wens van een meerder-
heid in de Tweede Kamer om de huren in 
de sociale sector per 1 juli 2021 voor één 
jaar te bevriezen. De huurbevriezing geldt 
niet alleen voor woningcorporaties, maar 
voor alle niet geliberaliseerde huurcon-
tracten, dus ook in de particuliere sector. 
De minister verwacht dat het de huurder 
gemiddeld € 6 per maand bespaart. Voor 
sommigen minder, voor anderen meer. Het 
is voor het eerst in vele jaren dat er geen 
huurverhoging komt. In de afgelopen 
tientallen jaren stegen de meeste huren 
sneller dan de inflatie.

Mocht uw verhuurder u dit jaar toch een 
huurverhoging voorstellen, dan kunt u met 

ZOEKERTJES

In de rubriek Zoekertjes kunt u als parti-
culier/stichting een advertentie plaatsen. 
De tekst moet uiterlijk vrijdag 22 oktober 
bij de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis 
en mogen maximaal 200 tekens bevatten. 
Tekst kan per mail gestuurd worden naar 
krant@jordaangoudenreael.nl.

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in de 
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Work-
shops, sessies en jaartrainingen door een 
ervaren, gecertificeerde begeleider.  
Info: Aafke Heuvink, 06 218 70 535,  
www.living-heart.nl.
�
❱❱ PIANOLES van ervaren docent in de 
Jordaan! Proefles nu 15 euro!
www.gossevale.nl/Pianoleraar/.
�
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd zieken-
verzorgster helpt u graag indien u zorg 
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen 
naar 06 227 61 110, www.maatwerkzorg.nl.
�
❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS
Al meer dan 20 jaar. Dinsdag 19.30 - 20.45 
uur, woensdag 19.00 - 20.15 uur en vrijdag 
09.15 - 10.30 uur. 10 lessen € 84,00. Met 
korting € 42,00. www.lydwinayoga.nl,  
tel. 020 4210878.
�
❱❱ SPAANS. Cursussen starten in okt. 
weer in Claverhuis. Div. niveaus. Corona-
proof! Beperkt aantal deelnemers mogelijk. 
Beginners t/m gevorderden. Info:
www.spaansspaans.nl of 06-557 68 294.
�
❱❱ LEUK CENTJE BIJVERDIENEN? 
Max. 10 uur per maand (in overleg) voor 
lichte schoonmaakwerkzaamheden.
In de Jordaan, Elandsgracht. Neem svp 
contact op met Erik. Tel.nr. 06-282 81 412.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

❱❱ DOCK - Wie kan buurtbewoners op weg 
helpen in het omgaan met tablets en smart-
phones en tips en tricks geven voor Face-
book en Whatsapp tijdens het inloopspreek-
uur, op de vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur, in 
het Claverhuis?
�
❱❱ DOCK - In het Claverhuis op de Elands-
gracht vindt wekelijks Schrijfcafé Klavertje 4 
plaats. Voor deze buurtactiviteit zoeken 
wij een ervaren/enthousiaste vrijwilliger 
met taalgevoel die deelnemers kan bege-
leiden en inspireren om hun verhaal op 
papier te zetten. Bent u 2 à 3 keer per 
maand beschikbaar op de vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur?
 

DE NOORDERSPEELTUIN
Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum. Al vanaf 
1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor, door en met de buurt. Men hoeft geen lid te zijn, wel 
vragen wij een kleine bijdrage in de kosten bij sommige activiteiten. Meer info: www.facebook.com/
Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt. 2e Lindendwars-
straat 10, 020-623 12 56/06 204 27 686.

■�VRIJWILLIGERS GEZOCHT Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die nieuwe clubs willen 
begeleiden en/of helpen bij buurtevenementen 
�
■ SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE 
DUMPIES Ma t/m vr van 9.15–11.45 uur. Ie-
dere ochtend kunnen kinderen tot 4 jaar samen 
met hun ouders komen spelen. Voor inlichtin-
gen: vraag naar Tiny.
�
■�TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini, 3 t/m 6 jaar, za 10.45–
11.30 uur. • De Dancing Stars Jeugd, 7 t/m 12 
jaar, za 11.30-13 uur. • De Dancing Stars Gevor-
derden, vanaf 12 jaar, di 18.30–20 uur.

❱❱ ZORG AANGEBODEN: Helpende niveau 
2. Omgeving Amsterdam. Reacties:  
rejawerkt@gmail.com of 06-82 62 82 69.
�
❱❱ BOOST JE IMMUUNSYSTEEM 
Versterk je energie- en immuunsysteem 
met een energy healing. Voor meer weer-
stand, zelfvertrouwen en bewustzijn. Ook 
zeer effectief bij dieren.
Meer info: www.energytoheal.nl.
�
❱❱ POETS JE ENGELS OP: Wereldtaal! 
Lees met ons (toegankelijke) pareltjes uit 
de moderne Engelse literatuur olv een 
native speaker. Open sfeer! Info:  
a8ferwerda@planet.nl; www.senia.nl.
�
❱❱ Voor een oudere buurtbewoner zoek ik 
LEGO, duplo, of een ander soort eenvou-
dig bouwsysteem dat je zelf in elkaar kan 
zetten, en/of eenvoudige bouwplaten van 
huisjes (in Amsterdam).
E-mail naar: plakenknip@outlook.com.
�
❱❱ Wie heeft wat kracht en tijd om voor 
ons af en toe boodschappen te doen?
Alleenstaande moeder, heb ernstige 
osteoporose en veel pijn.
Het gaat om groente, zuivel en wat fruit. 
Zoon en ik zouden dolblij zijn met hulp!
sarahochstenbach@gmail.com,  
06-286 73 556.
�
❱❱ HOOFDSTADKOOR ZOEKT ZANGERS
Het Hoofdstadkoor is een oratoriumkoor 
met klassiek en ook modern repertoire. 
Neem even een kijkje op onze website 
www.hoofdstadkoor.nl. We oefenen op 
woensdagavond in de Pelgrimskerk in 
Amsterdam Buitenveldert.

❱❱ DOCK - Per direct zoeken wij een enthou-
siaste vrijwilliger voor onze wekelijkse 60+ 
soos in activiteitencentrum Reel. 

Kun je goed omgaan met senioren, kun 
je zelfstandig werken maar ook samen-
werken met andere vrijwilligers en ben 
je de maandagmiddagen 3 tot 4 uur be-
schikbaar, dan is dit iets voor jou.

❱❱ DOCK - Houd je van wandelen en vind je 
het leuk om anderen hierbij rond te leiden 
door het centrum van onze stad? DOCK zoekt 
een vrijwilliger die dit, na een gezamenlijk 
kopje koffie in het Claverhuis, elke dinsdag 
van 10.00 tot 12.00 uur wil doen.

Reageren op een van deze vacatures kan bij Sevim Saruhan, ssaruhan@dock.nl of 06 348 818 30

succes bezwaar maken. Doe dat dan wel 
vóór 1 juli. Let wel: in de vrije sector gelden 
andere regels.

Marktconforme huurverhoging vrije sector 
huur aan banden gelegd
Eind maart heeft de Eerste Kamer een 
wetsvoorstel aangenomen dat de markt-
conforme huurverhoging van geliberali-
seerde huurovereenkomsten aan banden 
legt. Voor de duur van minimaal 3 jaar 
mag de huur met niet meer dan 1% boven 
inflatie worden verhoogd. Als er in het 
huurcontract een lagere huurverhoging 
is overeenkomen, dan blijft die van 
t oepassing.

Lood zien is lood verwijderen – ook onder 
de norm
Begin maart was er een nieuwe doorbraak 
in de rechtspraak over loden leidingen. De 
rechter vond bij een woning in Amsterdam 
Zuid een waarde boven de 5 microgram 
lood per liter. De huurder krijgt een huur-
verlaging van 40% tot het moment van 
vervangen van de loden leidingen. 
Het vonnis komt voor huurders en !WOON 
op het juiste moment. Onlangs nog – ná de 
recente uitspraken van de huurcommissie 
– weigerde verhuurder Rappange in de 
Indische buurt aanwezige loden leidingen 
te vervangen. Rappange had met een 
meting de laagst denkbare waarde be-
paald. Deze lag onder de huidige wettelijke 
norm van 10 ug/l, maar boven de 5 ug/l. 
Dat duidt na volledige doorspoeling op een 
probleem door loodafgifte. De nieuwe 
uitspraak over de woning in Zuid maakt 
duidelijk dat verhuurders beter snel actie 
kunnen ondernemen. Spoor de loden 
leidingen op en laat ze verwijderen.

■�DRUMBAND DE NOORDER
Om de week repetitie op woensdag- of vrijdag-
avond. Leerlingen: wo of vr 19-20 uur.
Gevorderden: wo of vr 20-22 uur.
�
■�CORO FLAMENCO CALLE REAL
Zo 19–22 uur. Heb je affiniteit met flamenco? 
Misschien is zingen bij Calle Real dan iets voor 
jou! Informatie bij Frans Nottrot: 06 303 82 067 
of info@calle-real.nl.
�
■�DE BIGBAND Ma 19.30-23 uur.
�
■�TAFELTENNISCLUB Do 20.30-21 uur.



Selamat Datang!
DINE R  -  R I JS T TAFE L S  -  SATÉ ' S  -  À  L A  C AR TE
S T RE E T FOOD -  VEGETAR I SC H  -  B EZORGEN

Long Pura is een authentiek Indonesisch restaurant, al meer dan 
25 jaar gevestigd in hartje Jordaan aan de Rozengracht. 

Onze  Balinese chef en zijn team bereiden onze beroemde rijsttafels en gerechten 
op traditionele wijze. Al onze sauzen en marinades zijn huisgemaakt volgens oude 

recepten. De gastvrije bediening in klederdracht  verwelkomt u graag 
in ons stijlvolle restaurant. 

Laat u verrassen door de Indonesische keuken! 

ROZENGRACHT 46-48, 1016 ND AMSTERDAM T. 020 - 623 89 50 • RESTAURANT-LONGPURA.COM

Wij 
zoeken 
leuke 

collega's


