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Gespreksﬂarden
Door Trudy Franc

Na langdurige verbouwing gaat de opvang in de Marnixstraat open

Een slaapkamer voor twee personen (11m2)

Nieuwe Buren
Achtenveertig mannen nemen in
deze periode hun intrek in het pand
aan de Marnixstraat 2, een voormalig schoolcomplex en later
winkel in buitensportartikelen. De
nieuwe bewoners zijn ongedocumenteerden die op dit moment geen
vaste verblijfplaats hebben. Ze logeerden hier en daar of waren dakloos.
door Dienie Meijs

De verbouwing tot opvanglocatie
heeft langer geduurd dan verwacht.
De vertraging werd veroorzaakt door
een geschil en een daarop volgende
procedure over het behoud van de
monumentale waarden van het gebouw. De bouw is toen een tijdje stilgelegd. Het gebouw is nu klaar en is
opgedeeld in een aantal units van
tweepersoonsappartementen met
een keuken. De appartementen zijn
eenvoudig ingericht. Elke bewoner

heeft een fiets tot zijn beschikking
en moet rondkomen van 50 euro per
week. Marnixstraat 2 is een voorbeeld van een kleinschalige, stabiele
opvang van ongedocumenteerden;
dat zijn uitgeprocedeerden of mensen die nog in een procedure zitten,
in afwachting van de uitkomst. Ze
willen of kunnen niet naar hun land
van herkomst. Na anderhalf jaar
moeten ze de opvang verlaten. In die
tijd moet duidelijk zijn geworden of

ze legaal kunnen blijven of het land
uit moeten. Daarna komen er weer
andere mensen zonder papieren te
wonen. Om in deze opvang te komen
moeten de mensen zich melden bij
het Loket Ongedocumenteerden Amsterdam op de Houtmankade. De
Gemeente beslist wie in aanmerking
komt. Niet iedereen kan er gebruik
van maken.

Lees verder op pagina 3

Anna van Praag schrijft boek over de Haarlemmerbuurt

Een ontdekkingsreis door je eigen buurt
kent dat ze niet van chocola houdt.
“Het is ook niet goed voor me. Je
wordt hier al dik van de lucht.”

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Smalle straatjes
Anna: “Ik heb Willy echt moeten overhalen voor dit interview. Ze verwees
me meteen door naar haar man en
zoon, de chocoladekunstenaars, maar
die zijn al zo vaak geïnterviewd. Ik
was juist benieuwd naar haar verhaal.”

Voor haar boek Haarlemmerbuurt verhaalt interviewde Anna van Praag 32
mensen van diverse pluimage. “Elk mens heeft een verhaal, groot of klein,”
aldus Anna.
Door Anke Manschot
Kinderboekenschrijfster Anna van
Praag (54) is al jarenlang dol op de
Haarlemmerdijk en -straat, in 2011
uitverkoren als ‘de leukste winkelstraat van Nederland’. Maar vanwege de te hoge huurprijs verhuisde
ze afgelopen zomer met pijn in haar
hart van de Haarlemmerstraat naar
de Pijp. “Ik heb nog steeds heimwee
naar de Haarlemmerbuurt”, verzucht
ze tijdens het interview op haar
charmante, kleine etage in de Van
Ostadestraat, die van haar schoonzus is geweest.
In haar boek Haarlemmerbuurt verhaalt komt een bontestoet mensen
aan het woord die een weerspiegeling vormt van kleurrijk Amsterdam.
Zo droomt Mehdi, de uit Algerije

afkomstige traiteur van La Bastille,
ervan om burgemeester van Amsterdam te worden.
Genaro, eigenaar van cafetaria A Volo, ontvluchtte vanwege de maﬃa
zijn vaderland Italië.
Amad, eigenaar van de vegetarische
delicatessenwinkel Le Sud, werkt in
zijn vrije tijd aan een verhalenboek
in het Perzisch, zijn moedertaal, en
tekent ook graag.
Straatfotografe Sabine onthult dat ze
antidepressiva slikt. Sindsdien staat
ze op en gaat ze naar bed met een
glimlach. “Ze vond het spannend om
dit te vertellen, maar wil zich niet
langer verstoppen”, zegt Anna.
Willy van chocolaterie Jordino be-

Einzelgänger Nelly, die levensverhalen van oudere mensen optekent,
weet nog dat destijds op de Noordermarkt kippen, katten, en honden werden verkocht. “Ik ben ras-Amsterdamse,” zegt Anna, ‘mijn voorouders
liepen nog in de Jodenbuurt, maar
deze dierenmarkt herinner ik me niet.
Ik wist ook niet dat de Haarlemmer
Houttuinen vroeger een buurtje was
met smalle straatjes en houten huisjes uit de zeventiende eeuw, wat
buurtbewoner Vincent mij vertelde.”
Het idee voor het project ‘Haarlemmerbuurt verhaalt’ kwam van Sheila
Prommenschenckel, straatmanager,
en Alice Ernest, eigenaresse van de
speciaalzaak in antieke badkameraccessoires Affaire d’Eau. “Een buurt
komt tot leven door de verhalen van
de mensen die er wonen en/of werken. Dat was het uitgangspunt,” legt
Anna uit.
Behalve dit boek behelst het project
ook podcasts en video’s van buurtgenoten, door Michael Jessurun opgenomen. Gözde Otman zorgde voor de
prachtige foto’s in Anna’s boek.
“We hebben met z’n allen de mensen

uitgekozen die we wilden portretteren.”
Niet iedereen wou meewerken, zoals
de eigenaresse van lingeriewinkel
Mary-Ann, die de zaak van haar moeder heeft overgenomen. “Ik ben er
wel vijf keer langs geweest om het te
vragen, heb er zelfs een bh gekocht.
Maar zij is te bescheiden om in het
zonnetje te worden gezet.”
Geen achternamen
Opvallend is dat Anna de achternamen van de mensen die zij interviewt niet vermeldt, net zomin als
het adres van hun eventuele zaak.
Hun leeftijd laat zij ook meestal achterwege en hun beroep staat niet
boven of onder het interview. Dat
ontdek je al lezende.
“De interviews moesten eerder een
soort puzzelstukjes worden, alsof je
met iemand op straat of in een winkel praat, wat ik zelf vaak doe. Dan
vraag je ook niet naar de leeftijd of
naam. Dan gaat het om het verhaal,
waar ik altijd oprecht in geïnteresseerd ben. Elk mens heeft een verhaal, groot of klein. Als dit boek bedoeld was om winkels te promoten,
had ik de opdracht denk ik niet aangenomen. Ik heb juist geprobeerd om
mensen géén gelikt verhaaltje te
laten vertellen. Ik was verrast door
wat ze vertelden als ik doorvroeg.
Ik hoop dat die verrassing ook geldt
voor de lezers.”
Het boek Haarlemmerbuurt verhaalt
is te koop bij Aﬀaire d’Eau. Haarlemmerdijk 148-150 voor € 10. Podcast
en video’s: www.verhaal.haarlemmerbuurtamsterdam.nl.

Lijnbaansgracht, 9 september
Man met ﬁets aan de hand tegen
vrouw in deuropening: Wat asociaal
van hem! Niet dat ik zelf altijd sociaal ben, maar mijn intentie is wel
om het te zijn.
Binnen Oranjestraat, 10 september
Vrouw telefoneert: Nee-nee-nee-neenee NEE! Ja.
Haarlemmerdijk, 13 september
Twee vrouwen staan voor de ingang
van Albert Heijn te praten
Vrouw: Nee, maar ik ben niet meer
zo van Jack Russel. Tegenwoordig
ben ik van Shiba. Komt uit Japan.
Eerste Leliedwarsstraat, 16 september
Vrouw tegen man die op een trapje
zit: Balinees. Voor een keertje. We
gaan het proberen. Als je me nooit
meer ziet, weet je waar het aan ligt.
Westerstraat, 20 september op de
lappenmarkt
Een man staat bij een kraam met
uitsluitend telefoonhoesjes
Verkoopster: Zoek u telefoonhoesje?
Man: Nee, sokken.
Haarlemmerdijk, 24 september
Man en vrouw lopen over straat.
Vrouw: Ik begrijp helemáál niet waar
de twee zich nou zo druk om maken.
Ze zijn gewoon allebei gevaccineerd
hoor.
Man: Oh, wat zeuren ze dan?
Haarlemmerplein, 1 oktober
Vrouw staat in de rij voor de kassa
bij Albert Heijn. Man laat haar een
mandje met boodschappen zien en
zegt: I have no money for pay.
Vrouw: Ja, en toen?
Willemsstraat, 4 oktober
Twee mannen lopen over straat.
Man 1: Als je niet genoeg met ze gaat
lopen is het niet goed.
Man 2: Worden ze te dik.
Lindengracht, 9 oktober
Een vrouw past op de markt een
lange jas.
Marktkoopman: Deze jas is waterdicht. Ik zal zo een emmer water
tegen u aangooien.
Lindengracht, 23 oktober
Twee vrouwen lopen over de markt
Vrouw 1: Ik moet nou écht dringend
naar huis, iets eten en dan gauw
mijn nagels verzorgen.
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VERS GEBAKKEN

SPECULAAS

Kom een gratis stuk halen op
vertoon van de Jordaankrant!

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 14-16 | dagelijks geopend
actie t/m 5 december, zolang de voorraad strekt

Een buurt is de wereld in het klein. De problemen
die er voorkomen zijn niet uniek, maar vind je terug in wijken over de hele wereld. Niet in precies
dezelfde grootte of vorm, naar wel herkenbaar.
Vandaar dat deze krant ook een afspiegeling is van
de wereld in het klein. En het grappige is dat ook
de gesprekken met de redactie soms van groot
naar klein gaan. Op de vergadering bespreken we
wat het ‘grote’ nieuws is dat in de krant moet,
maar houden we ons ook bezig met het plaatsen
van de juiste aanhalingstekens in de kleinste mededeling achterin de krant.
Deze keer beginnen we met het nieuws dat de
‘24-uurs opvang’ op Marnixstraat 2 open gaat.
Mensen die langs het Loket Ongedocumenteerden
Amsterdam aan de Houtmankade 334 zijn geweest,
hebben kans om hier terecht te komen. U herinnert
zich misschien nog wel de bezorgdheid van de bewoners en ook de boosheid omdat er 'ook Amsterdammers' zijn die een woning zoeken. Degene die

ooit riep: ‘Vang die mensen dan op in de grachtengordel, de mensen die daar wonen, willen deze
vluchtelingen toch zo graag?', krijgt nu zijn zin:
mensen zonder papieren krijgen uitzicht op de
Brouwersgracht. Maar niet voor lang, zoals u kunt
lezen op pagina 1. En terwijl de redactie zich dan
buigt over de juiste benaming van deze mensen
– wat moet het zijn, juridisch gezien, hoe willen wij
ze liever noemen? – komen er meerdere mailtjes
binnen met de vraag of we nog plek hebben voor
een oproep. Iets kleins, maar daarom niet minder
belangrijk. Dus vooruit, laten we die ook maar
meenemen. Gezocht: Warme kleding (ook onderbroeken en sokken) voor de veeg- en groenploegen
van de stichting Koﬃehuis Amsterdam. Graag
aﬂeveren op Haarlemmerstraat 146-148.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen
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Dagbesteding
Op plekken buiten het centrum krijgen de mensen bezigheden aangeboden, van taalles – Engels of Nederlands – tot juridische hulp. Het is
niet de bedoeling dat ze op straat
gaan hangen. De casemanager helpt

Klimaatdemonstratie
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Mensen met ernstige medische, ook
psychische problemen komen hier
niet terecht.
De mensen die aan de Marnixstraat
worden opgevangen, moeten actief
meewerken aan terugkeer als zij niet
in Nederland kunnen blijven. Zij
moeten volgens de gemeente in een
'stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst werken'. De leeftijd van de
bewoners loopt uiteen van 18 tot 65
jaar. Op deze locatie worden de bewoners daarbij begeleid door HVOQuerido: de instantie die hulp biedt
aan mensen in een kwetsbare situatie. Het team bestaat uit een teammanager, een zorgcoördinator en
woon-begeleiders, persoonlijk begeleiders en ondersteunend begeleiders.

bij het vinden van een goede dagbesteding. Andere zorgprofessionals,
zoals die van Vluchtelingenwerk
Nederland en Boost voor persoonlijke training, verlenen hulp. Op andere locaties deden vluchtelingen
bijvoorbeeld aan burenhulp en
speelden ze mee in een toneelstuk.
Ondertussen is er een begeleidingscommissie ingesteld. Die bestaat
voornamelijk uit buurtgenoten, die
mee willen helpen. Op de eerste bijeenkomst in oktober kregen zij voorlichting en werd nagedacht over hun
rol. Ze kunnen initiatieven nemen
om activiteiten te organiseren samen met de bewoners. Maar ook
wanneer er klachten zijn hebben zij
korte lijntjes naar de begeleiders
zodat ze direct aan de bel kunnen
trekken.
Op de voorlichtingsavond voor buren van Marnixstraat 2 in 2020
bleek een deel van de aanwezigen
bang voor overlast van asielzoekers.
Op andere opvanglocaties is echter
van overlast geen sprake. Het zou
trouwens voor hun procedure zeer
schadelijk zijn, wanneer iemand uit
de opvang in contact met justitie zou
komen.

De klimaatmars van 6 november ging voor een deel door en langs de Jordaan. Duizenden mensen trokken van De Dam naar
de Rozengracht, rechtsaf de Marnixstraat op. Verderop sloeg men linksaf en liep over de Nassaukade naar het Westerpark.
Het waren niet alleen Amsterdammers. De krant zag o.a. mensen uit Utrecht en Deventer.

Wie gaat waar rijden en hoe hard?

Ruim baan voor ﬁetsers in de
Marnixstraat
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Collectieve keuken per woongroep van ongeveer 20 mensen.

De gemeenteraad heeft ingestemd
met de plannen voor de herinrichting van de Marnixstraat Noord.
Naast de OV-baan wordt een fietsstraat aangelegd waarop ook auto’s
en scooters gaan rijden. Actiegroep
De Groene Marnix pleit voor nog
bredere fietspaden.
door Karel de Greef

Wie zijn de bewoners?
We wilden graag een van de
nieuwe bewoners spreken om
een beeld van hen te krijgen,
maar daar was het nog te vroeg
voor. Wel voerde Hannah Veldhoen een gesprek met Patrick
Poitier, die jaren geleden in Amsterdam werd opgevangen.
Patrick Poitier is Algerijn en
spreekt vloeiend Nederlands. Hij
is 66 jaar en woont al sinds 1984 in
Nederland. Hij kwam hier terecht
doordat hij problemen met familie
had in Algerije en is nooit meer
weggegaan; “Gelukkig maar, anders had ik de oorlog in Algerije in
de jaren ’90 misschien niet overleefd.” Toch heeft hij nooit een
Nederlands paspoort gekregen.
“Daardoor kan ik niet werken, niet
studeren en staat mijn leven in de
wacht.” Toch blijft Patrick niet
stilzitten: hij is actief bij stichting
De Regenboog Groep en zit in allerlei besturen van opvanglocaties
voor vluchtelingen. “Toen de
eerste lichting Syrische vluchtelingen aankwam in Nederland,
heb ik hen samen met de politie

en handhaving opgevangen.”
Volgens Patrick zijn de opvangcentra heel belangrijk: “Vroeger bestonden er nog geen plekken waar
vluchtelingen opgevangen konden
worden in Amsterdam, waardoor
mensen zoals ik op straat belandden.” Patrick is in 2019 bij de Derkinderenstraat opvanglocatie gestationeerd en is daarna verhuisd
naar de Lidostraat. Hij heeft veel
connecties met de buurt gemaakt,
en kent veel mensen in Noord; “Ik
woon al zo lang in Nederland, mijn
gehele netwerk is hier.” Patrick
komt daarom waarschijnlijk niet
bij de nieuwe opvanglocatie in de
Marnixstraat terecht, “maar even
kijken kost niks”.
Het is duidelijk dat Patrick trots is
op zijn activiteiten; met een glans
in zijn ogen vertelt hij over het
woonprotest waar hij bij was en
vertelt hij dat hij op zes november
ook mee zal lopen met de klimaatmars. “Het opvangcentrum geeft
me de rust die ik nodig heb te zorgen voor mijzelf en mij actief in te
zetten voor anderen.” (HV)

De Marnixstraat is een smalle, drukke straat waar de verschillende verkeersdeelnemers elkaar in de weg
zitten. Automobilisten rijden er
vaak te hard en de fietspaden zijn
er te smal. Bewoners klagen over
verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling en het gebrek
aan groenvoorzieningen. Er zijn dan
ook voldoende redenen om het noordelijke deel van de straat, tussen
Bloemgracht en Brouwersgracht, opnieuw in te richten. De herinrichting
maakt deel uit van het project Binnenring, een ruim 7 kilometer lange
route vanaf de Czaar Peterstraat via
de Sarphatistraat en Weteringschans
naar de Marnixstraat. De Binnenring
moet een verkeersveilige route worden met veel ruimte voor fietsers en
het openbaar vervoer (OV).
Twee varianten
In de herinrichtingsplannen stonden
twee varianten waarmee die doelstelling in de Marnixstraat kon worden bereikt: verbreding van het fietspad en de aanleg van een fietsstraat.
In de fietspadvariant rijden auto’s op
de OV-baan met een maximumsnelheid van 50 km/u. In de fietsstraat-

variant rijden alleen tram en bus
met 50 km/u op de OV-baan. Het
overige verkeer (fietsen, auto’s,
scooters) rijdt met een maximumsnelheid van 30 km/u op de fietsstraat.
Vorig jaar gaven vierduizend bewoners en gebruikers van de Marnixstraat met een digitale keuzewijzer
hun voorkeursvariant aan. Beide
varianten kregen nagenoeg evenveel
stemmen. De stadsdelen Centrum en
West hadden tijdens de inspraak de
voorkeur uitgesproken voor een
fietsstraat. Omdat deze variant binnen het profiel van de Binnenring
past, en ook de voorkeur van de gemeente had, is er voor de aanleg van
een fietsstraat gekozen .
Levensgevaarlijk
“De leefbaarheid in onze straat is
niet gediend met een fietsstraat”,
zegt Dienie Meijs van De Groene
Marnix, tevens bewoonster van de
Marnixstraat (en ook redacteur van
deze krant). “Wij hebben liever bredere en daarmee veilige fietspaden
en stoepen. In de fietsstraatvariant
worden de trottoirs juist smaller en
rijden de auto’s vlak bij de gevels.
Aan één kant van de straat komt een

servicestrook voor fietsenrekken,
afvalcontainers, laad-en losplaatsen
en invalidenparkeerplaatsen. Er
zal amper ruimte overblijven voor
groenvoorzieningen. Ook is er
geen plek meer voor steunpunten.
Daardoor wordt het oversteken van
de fietsstraat en OV-baan zeker voor
ouderen en invaliden levensgevaarlijk.”
Onzeker
Als er in de Marnixstraat alleen
trams en bussen met 50 km/u op de
OV-baan rijden, heeft dit een positief
effect op de doorstroming van het
openbaar vervoer. Die snelheid is
echter onzeker geworden door een
motie van raadslid Zeeger Ernsting
(GroenLinks). Op zijn verzoek gaat
het college van B&W onderzoeken of
op de OV-baan een maximumsnelheid van 30 km/u kan gaan gelden,
net zoals op de fietsstraat.
Volgens planning zal de gemeenteraad in 2023 het definitieve ontwerp
voor de herinrichting van de
Marnixstraat Noord vaststellen.
De werkzaamheden zullen op z’n
vroegst in 2024 beginnen. Eerst
moet de Singelgrachtgarage worden
opgeleverd.

Amsterdamse Vereniging voor Amateur Kunstenaars

FOTO HANNAH VELDHOEN

Kom bij ons schilderen, tekenen,
beeldhouwen (steen, klein en vrije vormen),
grafische kunst maken, fotograferen,
schilderen in Artis, en nog veel meer.
Wij hebben een groot en gevarieerd aanbod
van jaarcursussen en korte cursussen.
Kijk voor het programma op de website:
www.dezondagsschilders.nl
Voor meer informatie of vragen kunt u ook contact met
ons opnemen: info@dezondagsschilders.nl
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Hilversum 3
bestond nog niet

In de binnenstad zijn ze er ’s zomers nog wel, maar verder zien we ze niet
veel meer: straatmuzikanten. Ook draaiorgels worden schaars. Vroeger
was dat wel anders. Er is zelfs een periode geweest dat de gemeente
‘speellieden’ in dienst had.
TEKENING ALBERT MEILINK (1875-1942)

Foto onder: zanger bij café De Nooijer, hoek Violettenstraat/Westerstraat Foto boven: Jan Wijnoord met hond en viool
FOTO CHRIS DE RUIG (1930-2013)

Speellieden in de Jordaan

Tot het einde van de 17de eeuw
waren er vier tot zes vaste stadsspeellieden. Dagelijks speelden zij
tussen elf en twaalf uur voor het
stadhuis cornet, kromhoorn en
schuiftrompet. Zij kregen een vast
salaris, kleedgeld en gratis poorterschap, waarmee ze legaal inwoner van de stad waren. Andere
muzikanten mochten wel om een
'drinckpenninck’ (kleine fooi) spelen, maar zodra het leek op bedelen was het verboden. In 1653
speelde het duo Michiel Jansz en
Claes Libaton met hun ‘sackpyp’

(draailier) en viool in de Jordaan.
Toen ze een relletje veroorzaakten
in herberg Het Huis van Nassau in
de Tweede Leliedwarsstraat werden ze veroordeeld tot het tuchthuis en twee jaar verbanning.
In de loop van de eeuwen is straatmuziek wisselend verboden, toegestaan, weer verboden, met vergunning toegestaan, gedoogd.
Toch klonk er áltijd muziek op
straat en werd er gedanst bij
draaiorgels. Sommige muzikanten
werden beroemd. Zo waren zanger
Wim Kila en accordeonist Jopie
Schouten, die rond de Eerste Wereldoorlog speelden ze ondanks
een verbod in de Jordaan. Later
waren ze ook op de radio te horen.
Zwarte Riek, zoals Rika Jansen
van de Lindengracht werd genoemd, kreeg in de jaren vijftig
een platencontract. ‘Mijn wiegie
was een stijfselkissie’ en ‘Alle

apies in de Artis lijken op me ome
Hein’ waren haar eerste successen. Ze speelde in Carré en zelfs in
New York. Minder succesvol was
Jan Wijnoord (1877 - 1958), een
violist met Surinaams/Jordanees
bloed. Met zijn hond aan zijn voeten en de vioolkist bij wijze van
kassa speelde hij dagelijks op de
brug voor het Centraal Station of
op het Leidse Bosje.
Gratis muziek was er ook. In de
Violettenstraat zongen groenteman Toon (de Zanger) Moos en
zijn buurman, schoenmaker Herman Paesi vaak het hoogste lied.
Hun uitvoering van het duet uit
De Parelvissers was enorm populair. Ze verdienden er niets mee,
maar het was goede reclame.
Bronnen: Ons Amsterdam: 28 april
2010, 20 juli 2017 en 1 januari
2021; Stadsarchief; Beeldbank

Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum
IN FIETSEN SINDS 1994

SPECIALIST IN REPARATIE EN VERHUUR
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Voor openingstijden check:
www.bikecity.nl • info@bikecity.nl
Bloemgracht 68 • 020 626 37 21

Een plek voor ontmoeting,
informatie en delen van ervaringen
Mantelzorg overkomt je. Dat gold ook voor Nic
die als gast tijdens het Alzheimer Trefpunt
vertelde over zijn vrouw Emma waar hij op
latere leeftijd mee is getrouwd. Na vele fijne
jaren samen werd langzaam maar zeker duidelijk dat er iets aan de hand was met Emma.
Het begon na de zomervakantie toen Emma,
die docent was, moeite kreeg de namen van
haar leerlingen te onthouden. Het duurde zeker tot de kerst dat ze alle namen kende terwijl dit voorheen moeiteloos ging. Omdat het
onthouden minder werd is zij op eigen initiatief naar de huisarts gegaan die niets voor
haar kon betekenen.

haar die fietstochten niet ontnemen. Met behulp van een zender (een soort gps tracker)
wist Nic altijd waar Emma was en kon hij haar
ophalen als zij moeite had thuis te komen. Het
gebruik van zo’n zender gaf Nic veel rust en
gaf Emma de mogelijkheid om zich vrij te bewegen. En mocht er onverhoopt iets gebeuren
dan kon Emma een signaal sturen naar zijn
telefoon.

Op school ging het na verloop van tijd slechter.
Lesgeven lukte niet meer. Gelukkig waren er
vervangende werkzaamheden totdat het helemaal niet meer ging. Het was uiteindelijk Emma zelf die besloot zich te laten onderzoeken.
Er werd toen MCI geconstateerd (Mild Cognitive Impairment) een 'milde cognitieve stoornis'. Mensen met deze cognitieve achteruitgang kunnen geheugenproblemen hebben,
moeite met informatieverwerking of het uitvoeren van bepaalde handelingen en het kan
een voorstadium zijn van dementie, maar dit
is lang niet altijd het geval. Bij Emma heeft dit
uiteindelijk wel geleid tot dementie. Emma
hield van buiten zijn en van fietsen. Nic wilde

Het Alzheimer Trefpunt is iedere eerste
woensdagavond van de maand in Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69.

Het verhaal van Nic maakte veel reacties los
bij bezoekers van het Alzheimer Trefpunt die
allen hun eigen ervaringen hebben met hun
naasten met dementie.

In het nieuwe jaar staat onder meer de rol van
de casemanager en veranderend gedrag bij
dementie op het programma.
Voor meer informatie:
www.alzheimer-nederland.nl/regios/amsterdam/alzheimer-trefpunt-amsterdam-centrum
Dian Mekkes, coördinator Alzheimer Trefpunt
tel. 06 47023554
Buurtteam Centrum 020 5573338
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Keuzestress

Buurtbewoners schrijven op
uitnodiging een persoonlijke
column over onze buurt.

De pen van ...
Hetty Kleinloog
Babbel in de Boomstraat
“Heb je wat gevonden, Geert?”.
Mijn buurman steekt een boek omhoog. Hij glundert als een hengelaar die een joekel van een vis
aan de haak geslagen heeft. Ik buig negentig graden opzij om de titel op de kaft te lezen. Het is
iets historisch. Eenmaal in de werkkamer van
mijn woning op éénhoog kijk ik van bovenaf naar
de straatboekenkast waarin mijn buurman zijn
trofee vond. Ik ben trots op dat ding.
Dankzij een gemeenteregeling mochten de bewoners van onze straat een oude telefooncel neerzetten en laten ombouwen tot boekenkast. Zonder duidelijke afspraken houden we hem met z’n
allen op orde. We voelen ons samen verantwoordelijk voor ons pronkstuk.
Gescheurde tijdschriften worden naar de papierbak gebracht, vergeelde, riekende romans worden verwijderd en de exemplaren die een tweede
leven verdienen krijgen een respectabel plekje
rechtop. Ooit heb ik nijdig een briefje met: ALLEEN
VOOR BOEKEN EN NIET VOOR JAPANSE EETSTOKJES OF
DE IKEA GIDS VAN 2004 op de ruit geplakt. Dat zoog

FOTO'S ANNALEEN LOUWES

Dierenwinkel ‘t Vachtje is verhuisd naar een groter pand op de Haarlemmerdijk. Fotografe
Annaleen Louwes nam hond Polstra mee en zag dat het uitgebreide assortiment in eerste
instantie wat keuzestress opleverde. Uiteindelijk vond de hond toch iets van haar gading. Ze leek
tevreden. Zelfs blij.

ik niet uit mijn duim, er lágen daadwerkelijk eetstokjes en een aftandse IKEA gids in de cel, maar
zowel mijn nijd als de vreemde voorwerpen zijn
meer uitzondering dan regel.
Peinzend over een plotlijn van mijn nieuwe thriller staar ik opnieuw uit het raam. Een keurige
heer in trenchcoat, met een hoornen bril op zijn
neus, kijkt om zich heen, trekt de zware deur van
de telefooncel open en glipt naar binnen. Hij
schiet een paar minuten later schichtig met een
stapeltje literatuur naar buiten en beent weg,
alsof hij geen straatbieb, maar een dame van lichte zeden met een bezoekje heeft vereerd.
“Daar woont een schrijver”, hoor ik nu in onvervalst Jordanees, en ik zie een buurvrouw naar
mijn raam wijzen. “En dat is onze straatboekenkast.” In haar stem klinkt trots. De kast is van ons
allemaal, dat weten zowel de buren van de sociale huurwoningen aan de ene kant, als de ‘yuppen’ van de koopwoningen aan de andere kant.
De kast brengt ons bij elkaar. Vaak staan we er

OUD
EN
WIJS
GENOEG
Hannah (25) ontlokt
wijsheden aan
oudere buurtbewoners

Hennie Eemans (68)

‘Wie goed doet, goed ontmoet’
door Hannah Veldhoen
Wie is opgegroeid in de Jordaan kan het
zich misschien nog wel herinneren; Jamin
die rondreed en ijsjes verkocht. “Kinderen
stonden dan al jengelend op de stoep om
de gulden die hun moeder vanuit het raam
naar beneden gooide te proberen te vangen. Ik en mijn vijf broertjes en zusjes
moesten dan maar hopen dat er genoeg
naar beneden kwam voor ons allemaal om
ijsjes te kopen. Toch heb ik nooit het gevoel gehad iets tekort te zijn gekomen als
kind.”
De ouders van Hennie waren sociale mensen. Toen haar broer door een beroerte
half verlamd raakte, bouwde haar vader

zijn timmerwerkplaats om tot sigarenwinkel zodat zijn gehandicapte zoon daar in
kon werken. Hij wilde niet dat Gerrit thuis
kwam te zitten.’ “Mijn broer kon met zijn
enige werkende hand ontzettend veel; hij
bestierde de winkel in zijn eentje, ging
zwemmen en reed auto.” Uiteindelijk
stierf Gerrit door zijn ziekte al in 1978. De
vaatziekte die hij had waardoor hij de beroerte kreeg, zit in de familie. “Ik heb dezelfde aandoening als mijn broer, waardoor niemand had verwacht dat ik
überhaupt de 50 zou halen. Maar ik wilde
genieten van het leven; ik wilde mijn zoon
zien opgroeien, wil gewoon twee zoute haringen op zaterdag kunnen eten en niet zo
bezig zijn met die ziekte. Als je leeft, kun

je er maar beter van genieten.” Dat is een
van de redenen waarom Hennie altijd gek
is geweest op kinderen; “Kinderen zijn
speels, leven in het moment en zijn goudeerlijk. Toen ik jong was zorgde ik af en toe
voor een aantal kinderen in de Jordaan en
ook de periode dat mijn zoon jong was,
was een van de leukste periodes uit mijn
leven. Ik vind het fijn om kleine dingen
voor anderen te doen. Daarom is mijn vrijwilligerswerk bij SOOJ, Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan, nu heel belangrijk voor me. Ik geloof er echt in dat
'wie goed doet, goed ontmoet.' Net zoals
mijn vader voor Gerrit zorgde en ik vroeger voor mijn kind, zorg ik nu voor de oudere Jordanezen in de buurt.”

een praatje te maken, zoals vroeger de Jordanezen voor het water-en-vuur-huis aan de overkant
deden. Honderd jaar geleden werd er gebabbeld
bij het halen van gloeiende kooltjes of warm water, nu wordt rond de minibieb geïnformeerd
naar koters en kwalen, mot en malaise, en allerlei
ander wel en wee. De papieren prooi in iemands
hand is vaak aanleiding om de laatste buurtnieuwtjes uit te wisselen. En er worden nieuwe
plannen gesmeed: “Een grote tafel om met de
hele straat aan koﬃe te drinken, op de plek van
drie parkeerplaatsen!”
“Een zwembad in de Bloemgracht!”
“Een moestuin!”
“Een plantjesruil-stellage!”
Ik glimlach achter mijn computer. Wat houd ik
van de Boomstraat. Buren die elkaar niet groeten
en niet met elkaar praten? Niet bij ons. Niet in de
Boomstraat. Hulde aan onze babbel-boekenkast.
Hetty Kleinloog schrijft onder andere de reeks
Kauﬀmann & Kauﬀmann, een serie thrillers die
zich in Amsterdam en voor een groot deel in de
Jordaan afspeelt.

De kunst
van het zitten

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

Wilt u meer over
de Bijbel weten?
Met een bakje kofﬁe (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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Helpende hand voor kwetsbare mensen
Maar eerst volgde hij zoals alle nieuwe vrijwilligers hier een aantal
avonden een cursus over hoe je deze
cliënten het beste helpt. “Niet door
alles zelf voor hen op te lossen, maar
door hun handvatten aan te reiken
waardoor ze op eigen benen leren
staan.” Of zoals een bekend gezegde
in hulpverlenersland luidt: geef mensen geen vis, maar een hengel.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

De vrijwilliger:
onbetaalbaar
Vrijwilligers zijn het cement van een buurt. Teun van Os werkt al drie
jaar als vrijwilliger bij De Regenboog Groep. Deze organisatie helpt mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
door Anke Manschot
Teun van Os (73) verdiende eerst
zijn brood als rechter. Daarna was
hij raadsheer bij het gerechtshof in
Den Haag. Hoe fijn en zinvol hij
zijn werk ook vond, op zijn zeventigste moest hij verplicht met pensioen.
Nadat Teun van een kennis hoorde

dat De Regenboog Groep vrijwilligers
zocht, meldde hij zich aan. “De Regenboog Groep is een fantastische Amsterdamse organisatie met tientallen betaalde krachten en meer dan duizend
vrijwilligers. Hun cliënten zijn vaak
mensen die ergens uit de bocht zijn
gevlogen en niet zo makkelijk terecht
kunnen bij de gevestigde hulpverlening.”

Zo heeft De Regenboog Groep inloophuizen waar daklozen overdag welkom zijn, stimuleert ze mensen met
ernstige psychiatrische problemen
een zinvolle tijdsbesteding te vinden,
helpt ze mensen met geldproblemen
hun financiën op orde te houden, en
heeft ze werkplekken waar mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring kunnen opdoen.
De meeste vrijwilligers hier worden
ingeschakeld voor de begeleiding van
cliënten in een een-op-een contact.
Dat geldt ook voor Teun.

Coach
Na die inleidende cursus ging Teun
aan de slag. “Een professionele kracht
zoekt een cliënt voor je uit. Daarna
ontmoet je die persoon en bekijk je of
er wederzijds een klik is. Omdat ik zelf
progressief ben, zou ik het bijvoorbeeld moeilijk vinden om iemand te
begeleiden die almaar reactionaire
taal uitslaat.” Het woord buddy gebruikt hij niet. “Je bent eerder een
soort coach.”
Een van zijn cliënten die hij afgelopen
jaar lang zo’n twee uur per twee weken heeft begeleid, is een gepensioneerde man die zich alleen op de wereld voelde. “Zijn vrouw was al jaren
geleden vertrokken en zijn dochter
zag hij ook nooit meer. Ik heb hem
bewogen zijn dochter te bellen. Je
hebt een kans dat ze er positief op
reageert, heb ik gezegd. En dat gebeurde ook. Het contact is hersteld.”
Omdat deze cliënt van kunst houdt,
is Teun ook met hem naar musea geweest. “We hebben ook samen een
buurthuis bezocht om te kijken of er
een activiteit was die hem aansprak,
bijvoorbeeld een schaakclub.”
Een van zijn andere cliënten was een
veertiger die als ZZP-er in de creatieve
sector een burn-out kreeg. “Hij had al

zijn spaargeld opgemaakt en hij was
ook nog zijn woning kwijtgeraakt.
Hij sliep bij kennissen. Hij wilde zich
oriënteren op ander werk. Dat is gelukt. Hij heeft weer betaald werk, en
daarnaast is hij ook nog vrijwilliger
geworden bij De Regenboog Groep.”
Bijscholing
Weer een andere cliënt was een
vluchteling met een verblijfsvergunning, een statushouder dus.
“Hij wilde graag werken in de
schoenenbranche, zoals hij in zijn
thuisland had gedaan. Maar hij wist
niet hoe hij dat moest aanpakken. Ik
heb kunnen regelen dat hij bij een
schoenenkraam op de Dappermarkt
stage mocht lopen. Ik heb hem een
taalcursus aangeraden, omdat ik
vond dat hij slecht Nederlands sprak.
Maar daar was hij het niet mee eens.
Dus niet alles wat je probeert, lukt.”
Tussendoor vinden er evaluatiegesprekken plaats met een professionele kracht. De vrijwilligers
krijgen ook bijscholing. “Tijdens de
coronacrisis waren dat zoombijeenkomsten, bijvoorbeeld over hoe je
met cliënten omgaat die manipulatief zijn, je voor hun karretje proberen te spannen. Of hoe je omgaat met
je eigen onzekerheden. Moet je die
tegenover je cliënt verbergen of juist
openlijk bespreken? Allemaal zinnige
bijeenkomsten.”
Vanwege zijn juridische achtergrond
is Teun nu in overleg met De Regenboog Groep en met een buurthuis of
hij iets voor hen kan betekenen op
dit gebied. “Wie weet komt hier
nieuw vrijwilligerswerk uit voort.”

KERSTZANGAVOND
in de Jordaan
‘Vrede in de wereld’
19:30 - 20:45 uur
Samen zingen
Appelwoord
Ontmoeting

21
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In De Kinderboekwinkel vindt je de fijnste, warmste
en feestelijkste boeken voor deze feestdagen!
We verwelkomen je graag aan de Rozengracht 34.
We zijn elke dag geopend van 10 tot 18 uur;
op zondagen van 12 tot 17 uur.

‘Bij Simon de Looier’, Looiersgracht 70-72 www.simondelooier.nl
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“Het is onze taak om al die specialisaties bij elkaar te brengen”

FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

Een spannende klus:
de Bullebakbrug

ER
NIVO SCHWEITZ
Nicolaas Hetsen (66), gepensioneerd leraar.
“Bij Nivo Schweitzer heb ik in 2012 een digitale camera gekocht, een Fuji X100 die ik nog altijd met veel
plezier gebruik. Af en toe wandel ik nog deze winkel binnen voor filmrolletjes voor mijn oude, analoge
fototoestellen. Likkebaardend kijk ik dan naar al die fraaie en kostbare Leica’s en Fuji’s voor de liefhebbers en de professionals. Ik voel me dan een 66-jarig kind in een speelgoedwinkel. De verkopers hier zijn
deskundig, aardig en ze doen niet uit de hoogte. Een vriend maakte laatst mee dat een tattoomeisje met
woest haar hier doodgemoedereerd lenzen mocht huren voor een feestje. Zo’n winkel is het.” AM
Camera Store Nivo Schweitzer. Haarlemmerdijk 114
Omwonenden van de Bullebakbrug ontvangen
regelmatig brieven over de voortgang van de
werkzaamheden. Daarin wordt gewaarschuwd
voor geluidsoverlast, wanneer en waardoor, en
voor werk tijdens de weekenden. Hoewel deze
brieven worden ondertekend door de omgevingsmanager, Annemieke van Baar, is de inhoud grotendeels afkomstig van de projectorganisator, Niels Keijzer, die is belast met de
dagelijkse leiding.
Door Dienie Meijs

WALDO
Kubilay Altintas (27), fotograaf.
“Anderhalf jaar woon ik nu in de Marnixstraat, dichtbij mijn favoriete winkel. Hun taartjes ontdekte ik
trouwens in een restaurant in Oud-West. Ik zag het logo op het papiertje rondom de taart en dacht: daar
moet ik naartoe! Je kan zeggen dat het inmiddels een beetje uit de hand gelopen is. Ik heb nu zelfs een
trui aan met daarop de tekst: ‘Pecan Caramel’; mijn favoriete taartje. En ondanks het feit dat ik eigenlijk
nooit acquisitie doe heb ik mezelf hier aangeboden als fotograaf, ik vind het gewoon zo’n leuke winkel!
Dus nu ben ik niet alleen hun klant, maar zij ook de mijne.” FdJ
Waldo, Elandsgracht 91

Ria Lansink
exposeert in
Het Claverhuis

Ria Lansink (67), is geboren in Sint Isidorushoeve in Twente en woont in Amsterdam waar
ze ruim 40 jaar werkte als wijkverpleegkundige/casemanager dementie.
Door Jeroen Jansen
Ze begon met schilderen toen schildermaatje
Bea haar meenam naar de schilderclub van Pien
Goemans. Daar volgt ze wekelijks met veel plezier de schilderlessen. De club heeft een sterke
sociale functie met zeer betrokken en fijne schilders in de groep. Ria zegt dat ze met schilderen
aan eenieder die de moeite wil nemen, kan laten
zien wat haar belevingswereld inhoudt. Want
schilderen is communiceren: Don’t tell it, but
show it! “Als ik schilder kan ik rustig ademhalen
en dan voelt het gaandeweg alsof ik bijvoorbeeld
heel dichtbij die boom kan komen. Dat geeft mij
een gelukkig gevoel.”

Haar schilderwerk betreft de liefde voor het platteland en Amsterdam: “Ik blijf een echte Twentse deerne in hart en nieren, maar Amsterdam is
zowat het mooiste wat me is overkomen.” Toch
wil ze haar moedertaal levend houden en doorgeven, zodat deze niet verloren gaat. Dat doet ze
door het schrijven van gedichten.
Over het hier afgebeelde werk zegt ze: “dit schilderij, Oude vrouw, is mij heel dierbaar want ik
hou nu eenmaal van oude mensen en kom graag
bij ze thuis.” Het schilderij en ander werk is te
zien in:
Het Claverhuis, Elandsgracht 70,
Opening: Vrijdag 10 december
van 19.00 tot 22.00 uur
Te zien tot half februari.
U bent van harte welkom!

Niels is 34 jaar en volgde de opleiding civiele
techniek. Een hele brede opleiding. Dit is zijn
tweede opdracht in Amsterdam. “Mijn eerste
werk was de Leidsebrug.” Hij spreekt opmerkelijk laconiek over zijn werk. Maar er moeten
toch spannende momenten zijn. Hoe begin je
bijvoorbeeld aan zo’n klus? Zo’n eerste dag; wat
doe je dan? “Ik kom aan met alleen mijn laptop”,
lacht hij. Toch zijn er wel van die momenten.
Geen geringe opgave was de eerste: de inrichting van het werkterrein, dat ongewoon klein is
en kleiner nog, nu de oude brug weg is. De bouwketen bijvoorbeeld, die konden niet op de wal
staan en moesten in het water komen en gefundeerd worden. Daar maakte Niels mede het ontwerp voor en regelde de inkoop. En dan moet
het allemaal maar kloppen. De eerste werkzaamheden waren ook het verstevigen van de
kademuren. Die werden niet vervangen en het
was wel spannend of zij het zouden houden met
het aanbrengen van de damwanden en maken
van de doorbraak door het metselwerk van de
bestaande brug.
De oude brug inclusief de kelder met het basculemechaniek en de oude houten palen worden
weggehaald. Een bijzonder project, omdat de
oude palen door onderzoek de gegevens moesten opleveren over de duurzaamheid van de palen onder andere bruggen.

Oplettendheid
Nieuwe stalen fundering werd aangelegd. De leidingen en kabels, zoals voor gas en elektra moesten verlegd worden voordat de damwand kon
worden aangebracht. Dit vraagt veel aandacht en
oplettendheid. Niet alle kabels liggen exact op de
plekken die de tekening aangeeft, zo bleek een
gasleiding een paar meters verderop te liggen. En
je zult maar een breuk, dus enorme storing veroorzaken. Bij het vinden en doorknippen van al
dan niet ongebruikte leidingen haalt hij de beheerders van de kabels en leidingen erbij. Bij de
aanleg van de bouwkuip was voorzichtigheid
geboden om de bestaande riolering niet te beschadigen. “Als je dat wel gebeurt, is er echt
stront aan de knikker.”
Toen de tweede damwand geplaatst was, was de
bouwkuip gesloten en werd die met onderwaterbeton volgestort. Dan wordt die met onderwaterbeton volgestort. Als er geen lekkage is via de
damwanden kan de kuip dan drogen. “Mogelijk is
er een klein lek dat dan door opnieuw injecteren
wordt verholpen.”
In de bouwkuip zullen de nieuwe basculekelders
worden opgebouwd, waarin de technische installatie en bewegingswerk van de nieuwe brug komt
te staan. De kelders worden gemaakt van gewapend beton. Het nieuwe brugdeel is in de maak.
Daar deed Niels met het team ook “de boodschappen” voor. ”Zo’n brug bouw je niet alleen en daar
hebben we onze onderaannemers hard voor nodig. Elke partij heeft zijn eigen specialisatie in
huis en het is onze taak om die bij elkaar te brengen.” Het moet een mooi moment zijn, wanneer
het nieuwe brugdeel wordt ingehesen. Daarna
worden de monumentale delen van de brug teruggeplaatst en kan de noodbrug verwijderd worden. Maar dan schrijven we eind 2022.
Op Youtube: Verwijderen Vallen Bullebakbrug,
Het Verkeer: Bullebak, www. Amsterdam.nl/
projecten/ bullebak-bullebaksluis

Woningcrisis?
De woningwaarden in Amsterdam
zijn tot recordhoogten gestegen.
U kunt daar ook gebruik van
maken door:
Minder rente te betalen
Het Verzilveren van de overwaarde
Energie te besparen door
verduurzaming

Onafhankelijk hypotheekadvies
Ook voor pensioenadvies
www.grootfinance.com
Neem contact op via
jan@grootfinance.com
06 - 41 42 80 29

FOTO ROEL VAN DEN ENDE
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Nieuwe directeur Theo Thijssenmuseum

“Ik vraag iedereen wat-ie
van het museum vindt”
WE LKOM 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.
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Rini Vos, evangelist
‘Bij Simon de Looier’
Looiersgracht 70-72,
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38

Toen Josee Duurland werd gevraagd directeur van het Theo
Thijssenmuseum te worden hoefde ze daar niet lang te denken.
Ze is hier helemaal op haar plek. De schrijver Thijssen spreekt
haar aan op het literaire én het pedagogische vlak. Ze heeft onder meer Nederlands gestudeerd en lesgegeven. "Toen ik De gelukkige klas las, herkende ik de worsteling met zo’n klas om uiteindelijk het beste uit ieder kind te halen."
Door Ingeborg Seelemann
Het Theo Thijssenmuseum is klein. Dat is het
eerste wat opvalt bij binnenkomst. Het is het
huis waar Theo Thijssen in 1879 werd geboren, als zoon van een schoenmaker. Het gezin
woonde achter de winkel. In de kelder en op
de bovenverdiepingen woonden nóg zes gezinnen. Het pand is in de jaren ’90 herbouwd in
de oorspronkelijke vorm. De begane grond
wordt sindsdien gehuurd door het museum.
Bij het museum werken alleen vrijwilligers
– dat is de directeur dus ook. Duurland is nèt
met pensioen en besteedt sinds september
twee dagen per week aan het museum.
Duurland: "Ik wil de inrichting graag vernieuwen, meer van deze tijd maken, misschien wel
meer als een soort winkeltje waar je even binnen kunt lopen. Maar ik vraag eerst de mening

Josee Duurland voor het Theo Thijssenmuseum

van de vrijwilligers, de bezoekers, de buren,
iedereen! Wat vind jij eigenlijk? Natuurlijk
gaat dit niet zonder instemming en medewerking van het bestuur, dat ook nog wel moet
wennen aan verandering, maar er gelukkig
wel voor open staat.”
"Op mijn allereerste werkdag kwamen 'De Van
Rossums' met een cameraploeg opnamen
maken voor hun programma ‘Hier zijn de Van
Rossems’, en ook hen vroeg ik wat ze ervan
vonden. Maarten van Rossum zei meteen: zo
laten!"
Duurland’s taak is natuurlijk ook om Theo
Thijssen onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen. Gek genoeg is het museum vrij onbekend onder Jordaanbewoners,
terwijl zijn boek Kees de jongen, een van de
mooiste boeken over de Jordaan is. "In het

De ‘lockdownschilderijen’
van Femke Moedt

buitenland, vooral Engeland, barst het van de
schrijvershuizen. Het fenomeen leeft daar
meer."
Wat spreekt haar het meest aan in Thijssens
boeken? Duurland: "Hij heeft de kinderfantasie zo mooi verwoord. Ook ruim 100 jaar geleden droomde Kees (uit Kees de jongen) van
beroemd worden!"
Het Theo Thijssenmuseum krijgt geen subsidie, maar de huur is gelukkig laag. De inkomsten (entrees, wandelingen, boekverkoop)
dekken de kosten van het museum niet. Daarom kan het niet bestaan zonder schenkingen
en donateurs en de ‘Vrienden van Theo Thijssen’. Vooral in coronatijd bleek de groep Vrienden een grote steun.
Theo Thijssenmuseum, Eerste Leliedwarsstraat 16, theothijssenmuseum.nl

Jordaantuintje
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

FOTO FEMKE MOEDT

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Femke Moedt

De lockdowns waren een inspiratiebron voor beeldend kunstenares
Femke Moedt. Ze maakte er een
serie over, getiteld Restricted
Streets. Een andere schilderijenreeks is gewijd aan haar beste
vriendin, die sinds 2015 vermist is.
door Anke manschot

Op een ander schilderij, getiteld Boogieland, staat een lantaarnpaal voor
de brandweerkazerne in de Marnixstraat afgebeeld. “Daar hing in het
begin van de coronacrisis een boksbal aan om je op af te reageren. Maar
al gauw was die bal verdwenen, alleen de bevestiging ervan hing er nog
aan. Die bal is waarschijnlijk weggehaald omdat tijdens het stoten en
puffen er speeksel op komt.”
Weer een ander schilderij, Restricted
Streets, moet muziekcentrum de
Melkweg aan de Lijnbaansgracht
voorstellen, met een zwarte pijl naar
links. “Op dit schilderij heb ik bijna
alle kleur weggelaten, omdat de cultuursector op slot ging. Maar in het
raam zie je de weerspiegeling van
een boom als een teken van hoop,
omdat we tijdens de coronacrisis
meer oog voor de natuur kregen.”
Vermist
Een andere schilderijenserie is gewijd aan haar beste vriendin Danaë
Moons, die ze op de Gerrit Rietveld
Academie leerde kennen. “Danaë is
een getalenteerde kunstenares die
vermist raakte toen zij in 2015 met
een gids op expeditie ging in het oerwoud in Borneo. Ook haar gids keerde nooit terug. Ik ben er lang kapot
van geweest.”
Op de figuratieve schilderijenserie is
haar vriendin een geworden met de

Gender
Ze is nu bezig met een serie over
gender. Ze maakte er eerst collages
over. Zo plakte ze een foto van een
vrouwengezicht over een foto van
een mannenhoofd. Alleen zijn hoofdhaar is zichtbaar. Inmiddels heeft ze
er ook al een aantal schilderijen aan
gewijd. “Ik hou er niet van om mannen en vrouwen in aparte hokjes te
stoppen, met niets daartussenin.
Ikzelf ben gender fluid, wat in mijn
geval betekent dat ik me de ene dag
meer vrouw voel en de andere dag
meer man. Zo fijn dat het thema gender nu veel aandacht krijgt. Ik hoop
daar met mijn werk een stukje aan
bij te dragen.”
Ze schildert altijd met acrylverf. “Die
droogt sneller, vervaagt minder en
ruikt minder dan olieverf.” Afgelopen september en oktober was haar
tentoonstelling Fluid Identity te zien
in het Amsterdamse World Trade
Center, georganiseerd door Art Angels. Afgelopen oktober deed ze mee
aan de expositie Contrast, over het
thema diversiteit. “Meedoen aan
exposities en open ateliers kost best
veel tijd. Maar ik heb nu weer alle
ruimte om te schilderen.”
Expositie Restricted Streets is van
17 t/m 19 december te bezichtigen
in de 2de Laurierdwarsstraat 51-c.

Henk en Willie Schmidt

Willie en Henk Schmidt kregen in oktober 2020 een woning toegewezen op de hoek van de Bloemgracht en de Eerste Leliedwarsstraat. Zij kwamen uit de Watergraafsmeer. Henk had een rookplek
in de collectieve tuin. Hij heeft er een eigen Jordanees tuintje van
gemaakt en is nu een tevreden roker met Willie aan zijn zij.

Voor de buren, door de buren
FOTO MARIJ VEUGELERS

Beeldend kunstenares Femke Moedt
(1980) woont al vijftien jaar met veel
plezier op een bescheiden etage in
de Touwslagerstraat. Haar schildersezel staat in haar huiskamer. Afgelopen september deed ze voor het
eerst mee met Open Ateliers Westelijke Eilanden. “Het was fantastisch,
ik kreeg zoveel mooie reacties en
heb ook nog een paar schilderijen
verkocht.”
De bezoekers konden onder meer
haar ‘lockdownschilderijen’ bewonderen. “Ik vond de lockdowns fascinerend. De dualiteit van bang zijn
voor elkaar en tegelijk lief zijn voor
elkaar, de lege stad, de geschilderde
lijnen, pijlen en voetafdrukken op de
grond om afstand te houden, de teksten als ‘Be safe’ op een pad in het
Vondelpark en ‘Stay Home’ op borden in datzelfde park, et cetera.”
De foto’s die ze toen tijdens fietstochten in de stad maakte, waren
inspiratiebronnen voor haar werk.
Zo maakte ze een schilderij, getiteld
Hop, skip and jump, van Winkel 43
op de Noordermarkt. Het beroemde
appeltaartcafé is op dit abstracte
schilderij niet te zien, wel twee pij-

len en twee voetafdrukken op de
grond ervoor. En een schaduw van
een boom en van de kunstenaar zelf.

natuur, wordt ze bijvoorbeeld als
een waternimf omhelsd door een
plant, of vanuit het water omhoog
getild door vogels. “Tijdens de open
ateliers vertelde ik voor het eerst
aan vreemden het verhaal achter
deze schilderijenserie. De reacties
waren alleen maar positief. Het gaf
juist een meerwaarde aan de schilderijen, vonden de bezoekers.”

Stralend weer, oud-Hollandse spelletjes, bingo, een chansonnier, een pinguïn, de lokale volkszanger, historische verhalen en zo'n 150 enthousiaste
buurtbewoners. Alle ingrediënten voor
een geslaagde burendag kwamen 25
september samen op de Palmgracht.
Lokale ondernemers doneerden gul
prijzen voor de buurtbingo die 's middags op het podium werd gehouden.
De kids waren de uren daarvoor al

flink losgegaan bij de aardappelrace,
het spekhappen, spijkerpoepen en het
grote Palmbomenspringkussen. Het
middenplein van de Palmgracht bruiste van de gezelligheid. Oude en nieuwe
buren leerden elkaar kennen of spraken elkaar weer sinds tijden. Met een
afsluitend dansje bij draaiorgel de
Bandiet kwam de Burendag tot een
einde. Een topdag! Door de buren, voor
de buren. Plannen voor volgend jaar
worden al gesmeed. (Marij Veugelers)
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Muziek op afstand

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

MUZIEK & THEATER

Als je in de Jordaan of op de Westelijke
eilanden woont kun je uitgaan op loopafstand! De agenda is gemaakt voor de nieuwe coronamaateregelen bekend waren,
dus check de websites voor het acturele
programma.
STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, WWW.FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

Lezing + signeersessie René Oey Zondag
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
Sitcom Every Thursday, Friday and Saturday. Boom Chicago’s hysterical new
comedy show is a throwback to the 90s
when any TV problem could be solved in
a half an hour… The 90s Will Never Die!
Shot of Improv Every Saturday 19.30. A
fully improvised comedy show. You decide
how crazy the show gets, and good suggestions get a free shot!
DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet u
draaiorgels, maar ook hoe het bouwen en
restaureren van orgels nog volop in bedrijf
is. Bezoek op afspraak.
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 eerste maandag 20.00.
Poëziewedstrijd waarin dichters strijden
om zowel een jury- als een publieksprijs.
Breng als luisteraar je stem uit op je favoriet. Na een tijd online nu weer fysiek in
het café!
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, Vinkenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zaterdag
13.00. Aanmelden via de website.
MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM

Open podium/Jamsessies Woensdag en
donderdag 21.00
Concerten Vrijdag en zaterdag 21.00
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-, Prinsen- 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.

PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zaterdag
13.00-17.00 en zondag 13.00-16.00.
Er zijn dan doorlopende rondleidingen met
muziek.
Podium en Museum in één Een onderscheidende pianoreeks met 15 “rising
stars” en meesterpianisten.
Zondag 26 november 20.15: Martin Oei
Zondag 12 december 20.15: Marietta
Petkova
DE POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124-126, WWW.STADSHERSTEL.NL

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM

Schilderkunst.
ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

T/m 11 december: Jakup Ferri en zoon
(Kosovo), ‘Tintirinti’, handgeweven vloerkleden.

T/m 8 januari: Steffani Jemison (VS), media,
performance en sculpturen.

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

T/m 9 januari: Rik Lina, ‘Ode aan Hercules
Seghers’, druktechnieken
Vanaf 15 januari: Orna Wertman, ‘Connecting Points’.

THEO THIJSSEN MUSEUM
1E LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan de Amsterdamse
schrijver, onderwijzer, vakbondsman en
sociaal-democratisch politicus Theo
Thijssen (1879-1943). Open donderdag t/m
zondag 12.00-17.00.
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, grafisch museum
en galerie
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, zaterdag
11.00-17.00.
WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

Kerstconcert Groot Excelsior Zondag 12
dec. Met medewerking van Jong Excelsior
en dit keer geen koor, maar wel diverse
solisten.
Advents- en Kerstconcert Dinsdag 14 dec.
20.00 Orgelconcert door Evan Bogerd
Kerstconcert Grootkoor Amsterdam
Woensdag 15 dec 20.00. Christmas Carols
en bekende koorwerken, met als solist
Henk Poort.
Met Bach het jaar uit Donderdag 30 dec
20.00 Orgelconcert door Reitze Smit
Nieuwjaarsconcert Vrijdag 7 jan 20.00
Sweelinck koperkwintet en Evan Bogerd
op orgel
WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

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

Terug kijken

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

Open huis Elke eerste woensdag en elke
derde zondag 12.00-16.00. Vrijwilligers vertellen u meer over de historie en architectuur van het gebouw.

Moedig Voorwaarts Woensdag 1 dec
20.30. Flint muzikale poëzieavond. Dit keer
met Niels Brouwer, Monica Akihary en
Dodo Kis, Mark Nieuwenhuis, Wim Meuwissen, Marko Bonarius, Saskia Meijs,
Marcos Baggiani en Frank van Bommel.
Songs for Leonard Zondag 12 dec 15.00.
Singer-songwriter Channah van ’t Riet en
theatermaakster Cyrelle Failé geven de
vrouwen van Leonard Cohen een stem.
Naast Cohens bekende werk voeren zij
muzikale tegenreacties uit.

Dat er tijdens de pandemie geen
concerten konden plaatsvinden
in de Noorderkerk, daar liet
stichting Noorderkerkconcerten
het niet bij zitten. Ze vonden
manieren om toch muziek te laten
klinken in de buurt.

GALERIEËN

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.NL

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

Caroline O' Breen, Margaret Lansink
VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

MUDHAF
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 57

Vanaf 27 november: Lee McDonald, ‘Tests’,
installaties.

Evelyne Porret en Michel Pastore (Zwitserland/Egypte), keramiek.

T/m 29 januari: Lindberg, Cremers en Van
Tiel, ‘Two parts impossible, one part may
be’.

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL.

T/m 27 november: DedeXXX, ‘To the bone’.

BILDHALLE AMSTERDAM
HAZENSTRAAT 15, BILDHALLE.NL

Collages/mixed media van Anita van Oosterbosch. The rider vol. I

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

T/m 27 november: Ilona Langbroek, ‘Terra
incognita’, fotografie.
STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

T/m 28 december: Cees Bantzinger, werken op papier met potlood en penseel:
vrouwelijk naakt, dansers en zelfportretten.

10 t/m 16 januari: Jaap de Ruig, ‘Het vrolijke
varken’, fotografie en raamprojecties.

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL

CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 54, CAROLINEOBREEN.COM

Eigen werk, schilderijen en tekeningen, en
werken in stock van o.a. Nasr Azamehr
(Iran), sculpturen, Karin Beek, beelden en
Albert Heijdens, schilderijen en objecten.

T/m 24 december: Margaret Lansink, ‘Concept of Ma’, verfijnde kunstfotografie, en
Elisa Strinna (Italië), ‘Blind sun’, installaties.
Vanaf 7 januari: Satijn Panyigay (Hongarije/NL), fotografie.
CLOUD GALLERY
PRINSENGRACHT 276, CLOUDAMSTERDAM.COM

T/m 2 december: Renee Toonen, ‘@ikborduurenjij’, borduurwerk op fotoprints.
DUDOK DE GROOT
2E LAURIERDWARSSTRAAT 1-3, DUDOKDEGROOT.NL

T/m 4 december: Fleur van Dodewaard,
‘Left hand right hand
ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

Fotografie.

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Eigen schilderijen en tekeningen.
KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

T/m december: Marianna Rothen (Canada),
Costanza Gastaldi (Italië), Jonas Bjerre
Poulsen (Denemarken) and GT Nergaard
(Noorwegen), fotografie.
KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

Permanente expositie eigen, kleurrijke
schilderijen.
KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM

T/m 15 januari: Tilman, ‘The color of White’.
FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

T/m 5 december: Karen Sargsyan (Armenië), sculpturen van aluminium en papier.
KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

T/m 8 januari: Evelyn Taocheng Wang (China), ‘Reflection paper’ en Willem de Rooij,
‘Flare perception’, schilderkunst.

T/m 15 januari: Wintergroepstentoonstelling met Ray Caesar, Claire Partington,
Ciou en Zoé Byland.
Vanaf 22 januari: Dadara.

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL

Kantcho Kanev (Bulgarije), Lita Cabellut
(Spanje), Svetlana Tartakovska (Oekraine),
Lu Luo (China) e.a., schilderijen.

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL

Avant garde kunst.
KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL

Internationale hedendaagse kunst.

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Daniel Rowland & Maja Bogdanovič Zaterdag 4 dec 14:00. Als celliste Bogdanovič
en violist Rowland samenspelen spat het
avontuur er vanaf. In dit programma brengen zij o.a. werken van Händel/Halvorssen,
Vasks en Sibelius.
In de ban van... de Messiah Zaterdag 11
dec 14:00. In dit concert schitteren vier
jonge zangers, gecoacht door bariton
Maarten Koningsberger, in de solopartijen
van Händels Messiah.
Het Amsterdams Bach Consort en Carthago Consort staan onder leiding van Niek
Idelenburg.

Amsterdamse stadsgezichten en beeldhouwwerk.

LANG ART
HAZENSTRAAT 18, LANGART.NL

Hedendaagse kunst.
MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

Hedendaagse kunst.
GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Arttra, Rik Lina

Helcia Cino, Willem Bosveld, Joke Plomp,
Anja Eliasson, Pim van der Zwaan en Monica Kugel, cartoons, tekeningen, aquarels
en fotografie.

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

Hedendaagse kunst.
RAVESTIJN
WESTERDOK 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

T/m 8 januari: Anja Niemi (Noorwegen),
‘The rider’
Vanaf 15 januari: Scheltens & Abbenes,
fotografie.
ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL.

T/m 18 december: sieraden ontworpen
door Tobias Alm (Zweden), ‘Whittling’ en
Jiro Kamata (Japan), ‘Holon’.
Vanaf 5 januari: Paul Adie (Schotland), ‘I
made a mess’.
ROCKARCHIVE GALLERY AMSTERDAM
PRINSENGRACHT 110, ROCKARCHIVE.NL

Rock- en jazzfotografie van onder meer
Angelique van Woerkom (NL), Fernando
Aceves (Mexico), Jill Furmanovsky (Zimbabwe) en Claude Gassian (Frankrijk).
RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

T/m 31 december: Atelier van Lieshout |
EHBO, installaties.
STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

Hedendaagse kunst.
SUZANNE BIEDERBERG
1E EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

T/m 9 januari: groepsexpositie, ‘Ik u ook’,
reflectie op corona, fotografie.
TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

Hedendaagse kunst.
TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

T/m 23 december: Erik de Bree, ‘Soviet series’, panelen en installaties.
VIOLA WINOKAN
LAURIERSTRAAT 53, VIOLETANDWILDE.COM

Hedendaagse kunst.
WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

T/m 24 december: ‘Searching for the Soul
of the Service Station’, fotografie en schilderkunst van 24 kunstenaars.
WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

T/m 27 november: Rick McCloskey (VS),
‘Van Nuys Boulevard 1972’
T/m 8 januari: Bryan Schutmaat, ‘County
road’, fotografie.
VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

Hedendaagse kunst.

De geplande concerten werden
– weliswaar op een andere locatie – toch uitgevoerd, met de
muzikanten “op gepaste afstand”,
en gefilmd. Bekijk hier alle
livestreams en luister naar de
opnames van de Noorderkerkconcerten van het afgelopen jaar:
https://noorderkerkconcerten.nl/
event/terug-kijken/

DIDO – de podcast

Vorig jaar zou de opera Dido in de
Noorderkerk in première gaan, ter
gelegenheid van het 20-jarige
jubileum van Noorderkerkconcerten. Een week voor de repetities
ging alles helaas in lockdown.
Regisseur Robin Coops baseerde
zijn interpretatie van Dido en Aeneas op het boek De kunst van het
ongelukkig zijn, van de Vlaamse
psychiater Dirk de Wachter.
Noorderkerkconcerten liet de
opera transformeren tot een podcastserie i.s.m met VPRO Vrije
Geluiden en Radio 4. Met Dirk de
Wachter, Holland Baroque en een
fantastische cast van zangers. In
de podcast wordt de opera Dido &
Aeneas verteld en gezongen vanuit koningin Dido. Het 17e-eeuwse
drama is voor de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter nog altijd
actueel. Dagelijks ziet hij de problemen van Dido terug in zijn
praktijk. De Wachter vertelt over
de onvermijdelijkheid van het lot
en de noodzaak dat te aanvaarden. Door de muziek wordt – zoals
de Wachter het zegt – ‘De onmogelijkheid getroost door de
schoonheid’.
De driedelige podcastserie Dido
en de noodlottigheid van het bestaan is te beluisteren op https://
podcastluisteren.nl/pod/Dido-ende-noodlottigheid-van-het-bestaan.

Hoor de Jordaan

Noorderkerkconcerten maakte
samen met Soundtrackcity Hoor
de Jordaan, een geluids-wandeling in een podcast. Hierin komen
geluid, muziek, én verhalen uit de
omgeving van de Noorderkerk
samen. Soundtrackcity was al een
tijd op zoek naar de overeenkomsten tussen omgevingsgeluiden
en muziek. Hoe muzikaal zijn de
geluiden uit ons dagelijks leven?
Welk ritme kun je ontdekken?
Welke muzikale tonen?
De route is anderhalve kilometer
lang; een wandeling van ongeveer
50 minuten. Je kunt de route lopen
terwijl je de poscast luistert, maar
je kunt de wandeling ook virtueel
maken, gewoon thuis vanaf de
bank.
https://podcast.soundtrackcity.
nl/@Hoor_de_Jordaan

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

Brillen

AntiekCentrum AmsterdAm

Contactlenzen

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl
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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:

2021: 6 december, Claverhuis
2022: 14 februari, Claverhuis
25 april, activiteitencentrum Reel
11 juli, Claverhuis
26 september, activiteitencentrum Reel
12 december, Claverhuis
Voor info en agenda: rversluijs@dock.nl.


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

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Elandsgracht 70, 020 624 83 53,
claverhuis@dock.nl

■ LACHYOGA
Bij deze workshop dansen we als warming
up, doen we ademhalingsoefeningen afgewisseld met lachspelletjes, rek- en strekoefeningen en tot slot een lachmeditatie en relaxatie. Koffie en thee na afloop. Ma van 13.30
tot 15 uur. € 1, -. Voor vragen en aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.

■ MUTSEN EN DASSEN VOOR DAKLOZEN
BREIEN EN HAKEN
Samen breien en haken voor een goed doel!
Bied onze Amsterdamse daklozen een beetje
warmte. Alle materialen zijn aanwezig.
Vr van 11 tot 12.30 uur. Voor vragen en aanmelden: 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 aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.

■ WANDELCLUB
Samen wandelen is leuker dan alleen. Een wekelijkse wandeling vanuit het Claverhuis door het
centrum van Amsterdam. Zo leert u uw stadsdeel beter kennen. Di van 10 tot 12 uur.
We starten en sluiten af met koffie en thee.
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.

■ SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE 4
Schrijven en verhalen uitwisselen a.d.h.v. inspirerende oefeningen onder leiding van een deskundige. Geen ervaring nodig.
Vr van 10 tot 12 uur, € 1, - incl. koffie & thee.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl.

■ HULP BIJ GEBRUIK VAN TABLETS,
SMARTPHONES EN SOCIAL MEDIA
Onze deskundige vrijwilligers helpen bij problemen van beginnende gebruikers en nu ook bij
het installeren van uw QR-code.
Vr 10 tot 12 uur. Gratis.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurtbewoners. De naaimachines staan voor u klaar. Evenals de koffie en thee. Do 13 tot 15 uur. € 1, - (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.

■ COMPUTERINLOOP
Een computerdeskundige is aanwezig en kan u
verder op weg helpen op onze Windows 10 computers. Di 13 tot 15 uur. € 1, -, doorlopend.
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl of
020 624 83 53.

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Meld u
dan aan bij onze conversatiegroepen. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Di 10.30-12 en
do 19-21 uur (1 groep beginners, 1 groep halfgevorderden).
Een strippenkaart kost € 10, - voor tien lessen,
drie maanden geldig. (incl. lesmaterialen).
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris 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 uw basiskennis Engels op. Beginners: do 13
tot 15 uur. Half gevorderden: do 10.30 tot 12.30
uur, doorlopend. € 1, - per keer (incl. materialen).
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.

■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Spaans op. Ma 19 tot 21 uur
(1 groep beginners, 1 groep half-gevorderden),
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, andere mensen leren kennen en nieuwe ervaringen opdoen.
Tegelijk kunt u eventueel uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren. Vr 10.30 tot 12.30 uur,
doorlopend.
Gratis. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl.

■ VROUWENHERSTELGROEP
Vrouwengroep waar we veilig en anoniem kunnen praten over romantische relaties waarin we
zitten, maar die niet gezond zijn. Hoe kunnen we
hier beter mee omgaan en zelf meer de regie
nemen? Voor meisjes en vrouwen van 15 tot 85.
Ma 19 tot 21 uur.
Meer info: ssaruhan@dock.nl of Inez Hoogakker
via 06 298 97 923.

■ 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 afgeschreven 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.

■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een gezonde,
eventueel vegetarische maaltijd voor u en uw
buurtgenoten. Do 17.30.
Opgeven via ikdoemee@deregenboog.org
(tot wo 15.00) of via het Claverhuis,
020 624 83 53 (tot do 16.00).

■ TAAL & DIGITAAL SPREEKUUR
NIEUW. Leren werken met de computer en internet? 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.

■ 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.


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.

BUURTWERKERSPREEKUUR
Do 11 tot 12.30 uur (alleen even weken).
Informatie: mkemmeren@dock.nl
of 06 599 25 718.

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, quiz, zingen, film kijken,
bingo, spelletjes, voorlichting en nog meer.
Maandag 13 tot 15 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 maandag 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.

■ WEERBAARHEIDSTRAINING
Wil je beter presteren, je vitaler voelen en afslanken? 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.

■ 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
schoolvakanties), 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 tot 18 uur.
Voor vragen en inschrijven:
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.

■ WAT EET IK?
Een tieneractiviteit 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.

■ MEIDENCLUB
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: fikouane@dock.nl of 06 428 02 97.

■ LADIESNIGHT
Voor ladies tussen de 15 en 18+ jaar! Kom met
andere meiden in contact tijdens typische
meidenspelletjes, kookactiviteiten, het kijken
van films, enzovoorts.
Vr van 18 tot 20.30 uur.
Voor vragen: fikouane@dock.nl of 06 428 02 97.

■ 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.

SOOJ

BOOJZ

Buurtgroep Ouderen Ontmoeting Jordaan-Zuid
organiseert diverse activiteiten voor 60plussers
in de buurt in Het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Of de activiteiten doorgaan en onder welke
voorwaarden hangt af van de voorgeschreven
coronamaatregelen. Raadpleeg daarom altijd
eerst www.facebook.com/BOOJZ.

■ CLAVERSOOS
Zo 5 dec, 2 jan, 6 feb, 13-16 uur, zaal open om 13
uur. Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor en liveconcert Toni. Gratis toegang en een kop koffie/
thee. Vrijblijvend Bingo € 1,-.
Op 2 januari tevens jubileum BOOJZ 10 Jaar.
■ COMPUTERSPREEKUUR

Gratis spreekuur op ma 11-13 uur. Voor informatie, ■ LUNCH
vragen en problemen. Aanmelden tijdens het
Wo wekelijks, 12-13.30 uur, zaal open om 11.30
spreekuur aan de bar of via fatih.sooj@gmail.com. uur. Maximaal 10 deelnemers, deelname € 1,50.
Computerles voor beginners: teksten schrijven en 
versturen, ma 14-15 uur. Gratis.
■ FILMMIDDAG
Di 15 feb, 13.45 uur, o.l.v. Jorien. Gratis toegang:
■ SPELACTIVITEITEN
aanmelden tot dag van filmmiddag 9.30 uur via
Klaverjascompetitie: ma 13-16.30 uur,
020 620 02 38.
€ 2,50 per keer.

Bridge (met les): di 13.30-16.30 uur,
■ BINGOMIDDAG
€ 7,50 per 5 lessen.
17 dec (Kerstbingo), 21 jan, 18 feb, 13.45-15.45
Bingo: di 7 dec, 18 jan, 13.30-16.30 uur,
uur, zaal open om 13.30 uur. Gezellige Bingo met
€ 1,- per plankje, laatste plankje € 2,50.
fraaie prijzen o.l.v. Annie & Jan. Gratis toegang
Mahjong met les, € 7,50 per 5 lessen.
en deelname Bingo.
Start bij voldoende belangstelling.
Biljarten: di, wo, do en vr, € 0,50 per half uur.

■ TAALLESSEN
Spaans: wo 13-14.30 uur,
€ 15,- per 10 lessen (excl. lesmateriaal).
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).
Frans Conversatie: do 15-16.30 uur,
€ 7,50 per 5 lessen.
Engels Conversatie: vr 13-14.30 uur,
€ 7,50 per 5 lessen.

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 30 nov, 13-16.30 uur, € 1,- per
keer. Voor de leeskring bestaat
een wachtlijst.

■ SPULLENMARKT
Za 11 dec, 13.30-16.30 uur.
Tafelhuur € 2,50. Toegang gratis.

■ SOEP
Ma en di.
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 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.

DE NOORDERSPEELTUIN
Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum. Al vanaf
1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor de Buurt, door de Buurt, maar zeker ook met de Buurt.
Bovendien hoeft men geen lid te zijn van onze vereniging, wel vragen wij een kleine bijdrage in de
kosten bij sommige activiteiten. Meer informatie op https://www.facebook.com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt. 2e Lindendwarsstraat 10, 020 6231256 /
06 20427686
■ PIETEN FEEST EN HET GROTE
SINTERKLAAS FEEST
Helaas dit jaar nog geen Sinterklaasoptocht. In
plaats daarvan is vr 26 nov vanaf 18 uur de speeltuin voor iedereen toegankelijk voor het Pieten
Feest. Vanaf 19.15 uur is er voor kinderen t/m 12
jaar, die vooraf een kaart hebben gekocht, in ons
clubgebouw Het Grote Sinterklaasfeest.

■ KERSTSTUKJES KNUTSELAVOND
Vr 17 dec, 19.30 uur. Kersttafereeltjes maken
onder begeleiding van een knutseljuf, met een
hapje en een drankje erbij. Neem zelf een bakje
of schaaltje mee. Kosten: € 7,50.

■ JUNIOR KERST BINGO
Za 18 dec, 15.30 uur. Een vernieuwde Kerstbingo
met veel mooie prijzen, speciaal voor onze kids.

■ KERST BINGO
Za 18 dec, 20.00 uur. Buurtbingo met heel veel
mooie Kerstprijzen en natuurlijk onze beruchte
Kerstmand. Zaal open om 19.30 uur. De boekjes
kosten € 15,00.

■ VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
nieuwe clubs willen begeleiden en/of willen
helpen bij buurtevenementen.

■ HIPPE NAAILES
Vr 10.30–12.30 uur. Met professionele begeleiding en gebruik van de nieuwste patronen. €20,per keer (incl. koffie). Eigen naaimachine, garen
en stof meenemen.
Opgeven bij Yolande: 06 439 84 607. T/m 17 dec.

■ SPEELOCHTENDEN
DE HUMPIE DUMPIES
Ma t/m vr van 9.15–11.45 uur. Iedere ochtend
kunnen kinderen tot 4 jaar samen met hun ouders bij ons komen spelen. Voor inlichtingen:
vraag naar Tiny.

■ TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini,
3 t/m 6 jr. za 10.30–12 uur
De Dancing Stars Jeugd,
7 t/m 12 jr. za 11.30–13 uur
De Dancing Stars gevorderden
vanaf 12 jr. di 18.30–20 uur
De Mini Dancing Stars zijn op zoek naar
nieuwe toppers.
Interesse? Bel met Tiny: 06 204 27 686.
■ DRUMBAND DE NOORDER
Om de week repeteert de drumband op woensdag- of op vrijdagavond.
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
mail naar info@calle-real.nl.

■ DE BIGBAND
Ma 20–23 uur.
Informatie bij Michel: 06 126 49 603

■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.30-21 uur.
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❱❱ !Woon
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u
elke maandag, woensdag en vrijdagmiddag
van 14-16 uur en dinsdagavond van 18-19 uur
op afspraak terecht op het woonspreekuur in
het Claverhuis (Elandsgracht 70).
U kunt ons bellen of mailen op (020) 523 01 14 /
centrum@wooninfo.nl / www.wooninfo.nl.

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

❱❱ Buurtteam Amsterdam Centrum
Vanaf 1 april kan elke Amsterdammer 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 ondersteuning 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 woe tussen 9.30 en 11.30 uur.

❱❱ Mantelzorgondersteuning
Buurtteam Amsterdam Centrum biedt ondersteuning aan individuele mantelzorgers.
Wij luisteren en denken met u mee en bieden
informatie en advies. Bijvoorbeeld bij vragen
over (samenwerking met) de zorg, over voorzieningen en praktische zaken, familiegesprekken, stellen van grenzen om overbelasting te
voorkomen, het versterken van uw netwerk,
het combineren van mantelzorg en werk en
inzet van vrijwilligers.
U kunt ons op werkdagen 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 bemiddeld bij de hulpverlening. Voor een afspraak
met een vertrouwenspersoon: 020 557 3338,
www.buurtteamamsterdam.nl.

❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatures in
de buurt? Advies nodig wat het beste bij jou zal
passen? Voor deze vragen en meer kun je
terecht op de spreekuren van Vrijwilligers
Centrale Amsterdam (VCA). www.vca.nu.

❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en
buurtgenoten, 085 902 2810 (lokaal tarief).
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.
❱❱ Rijbewijskeuringen 75-plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kunnen
elke tweede en vierde maandagmiddag van
de maand voor een medische rijbewijskeuring
terecht in het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Voordat u een afspraak kunt maken, moet u
eerst een gezondheidsverklaring bij de gemeente aanvragen. Dit kan digitaal. Deze
verklaring stuurt u ingevuld op naar het CBR.
Het CBR stuurt vervolgens één of meer gezondheidsverklaringen naar u terug. Deze
moet u meenemen naar de keuring. U wordt
verzocht ca. 10 minuten voor de keuring
aanwezig te zijn.
Meer informatie, o.a. over kosten:
www.rijbewijskeuringenamsterdam
enomstreken.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 per telefoon (06 1187 63 37)
of e-mail (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 cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan
kortdurende ondersteuning aan mensen met
een beperking en hun mantelzorger(s).
Voor vragen die te maken hebben met chronische ziekte, een lichamelijke beperking,
autisme en niet aangeboren hersenletsel.
Ook voor mensen die moeilijk leren.
Op dinsdag, donderdag 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 evenementen, 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/meldingopenbare/

❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmerking?
Wilt u iets leuks organiseren in uw buurt?
Neem dan contact op met de gebiedsmakelaars van het Stadsdeel Centrum:
Zuid-Jordaan & Westerdokseiland
Annemieke Bult, 06 1094 7493,
a.bult@amsterdam.nl
Noord-Jordaan
Clemmy Tjin, 06 3044 4682,
clemmy.tjin@amsterdam.nl

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste speeltuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwilligers
uit de buurt organiseren activiteiten voor jong
en oud in de buurt. Voor de meeste activiteiten zijn lidmaatschap (€ 15 per jaar per gezin)
en een kleine financiële bijdrage vereist.
Meer informatie op www.asv-onsgenoegen.
com. Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam,
020-6262788. Na beëindiging van de lockdown
kunt u in ieder geval 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.
Knutselen voor 55+, vr 12-15 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.
Blokfluitles, v.a. 5 jr, wo 15–16 uur.
Saxofoon/klarinet les, jeugd wo 13.30-14.30 uur
en za 13–15 uur.

Muziek gevorderden, di 20–23 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.
Ben je 10+ kom dan op saxofoon les!
4,00 euro per maand, instrument in bruikleen!

■ DENKSPORT
Klaverjassen 55+, vr 20–22.30 uur en zo 12-16
uur.
GO, vr 20–24 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.

■ SINTFEEST
Van 9 t/m 14 jaar, vr 26 nov, 16.30-20.30 uur.
0 tot 8 jaar, za 27 nov, 13 uur.
Vooraf inschrijven is nodig.

■ KERSTBINGO
Za 19 dec. 20 uur. Vooraf inschrijven is nodig.
QR-vaccinatiecode is verplicht!

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

gewijzigd. Wie een procedure bij de Huurcommissie indient over loden leidingen
hoeft geen loodtest meer uit te voeren.
Alleen het kunnen zien van de loden leidingen en het schriftelijk melden ervan bij de
verhuurder is voldoende om een gebrek
aan te tonen. Het is dan aan de verhuurder
om te bewijzen dat er geen loodprobleem
is. Dat zal meestal niet lukken en sinds kort
past de Huurcommissie dan een korting
van 60% op de huur toe zolang de loden
leidingen niet zijn vervangen. Voordat een
procedure gestart kan worden, moet de
verhuurder eerst aangeschreven worden.
Neem voor advies en ondersteuning contact op met !WOON.
Daar waar leidingen niet zichtbaar zijn, is
een bemonstering nog wel nodig. De norm
is door de huurcommissie verlaagd tot 5
microgram per liter.



Nieuws van stichting !WOON
Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen aan
voor bewoners. De thema’s zijn o.a.: een
nieuwe bewonerscommissie starten,
nieuwsbrieven maken, huurders en eigenaren samen in een complex, introductie
digitaal leren en servicekosten. U kunt zich
aanmelden via cursus.wooninfo.nl. Ook
organiseert !WOON gratis webinars voor
VvE’s, bewoners en bewonersgroepen.
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.
Lood zien is huur verlagen - nieuw beleid
huurcommissie
Kort voor de zomer heeft de Huurcommissie het beleid voor loden waterleidingen

Onderhoudsklachten vrijesectorwoning?
Ook dan huurverlaging mogelijk
Geliberaliseerde huurovereenkomsten
hebben eigen regels. Zo kan je bijvoorbeeld niet naar de Huurcommissie om de
redelijkheid van de huurprijs te laten
toetsten. Wel kan je zaken aan de kantonrechter voorleggen. Bijvoorbeeld als de
woning ernstige onderhoudsgebreken
vertoont die het woongenot schaden.
Belangrijk is om eerst de onderhoudsklachten schriftelijk bij de verhuurder te
melden. Als die de klacht niet oppakt, kan
bij de kantonrechter een huurprijsverlaging
worden gevorderd. De huurverlaging
eindigt wanneer de gebreken verholpen
zijn. Ook kan gevorderd worden dat de
verhuurder de gebreken herstelt op straffe
van een dwangsom. Heeft u te kampen met
ernstige onderhoudsgebreken? Neem dan
contact op met !WOON.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ BeterBuren - Stichting BeterBuren biedt
gratis buurtbemiddeling aan buren die met
elkaar willen praten om een burenoverlastprobleem op te lossen. Alle bemiddelaars zijn
vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar mensen die
tijdens een bemiddeling willen tolken in één
van de Arabische talen, Tigrinya, Farsi,
Koerdisch, Kurmanji of Turks.
Als tolk ontvang je van ons de training Basis
Buurtbemiddeling en de training Tolken bij
Buurtbemiddelingen. Je werkt samen in een
wisselend team van twee bemiddelaars.
De functie is op oproepbasis.
Meer weten? Bel 085-9022810 en vraag naar
Jeanine de Koster (doorkiesnummer 3) of
Marloes Slagter (doorkiesnummer 5) of mail
naar info@beterburen.nl, onderwerp ‘tolken’.
Kijk ook op www.beterburen.nl voor meer
informatie.

❱❱ DOCK - Wie kan buurtbewoners op weg
helpen in het omgaan met tablets en smartphones en tips en tricks geven voor facebook
en whatsapp tijdens het inloopspreekuur, op
de vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur, in het
Claverhuis?

❱❱ DOCK - Vindt u het leuk om mensen te
helpen, bent u modebewust en een kei
achter de naaimachine? We zoeken iemand
die het naai- en reparatieatelier kan begeleiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur in het Claverhuis.

❱❱ DOCK - Gezocht! Iemand met ervaring en
kennis om een computercursus te geven aan
een groep van minimaal 6 beginners en half
gevorderden. De cursus zal plaatsvinden op
de dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in
het Claverhuis.

❱❱ DOCK - Per direct zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger voor onze wekelijkse
60+ soos in activiteitencentrum Reel.
Kun je goed omgaan met senioren, kun je
zelfstandig werken maar ook samenwerken met andere vrijwilligers en ben je de
maandagmiddagen 3 tot 4 uur beschikbaar,
dan is dit iets voor jou.
Reageren op een vacature van DOCK kan bij
Sevim Saruhan, ssaruhan@dock.nl
of 06 348 818 30.

ZOEKERTJES
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/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). Workshops, sessies en jaartrainingen door een
ervaren, gecertificeerde begeleider.
Info: Aafke Heuvink, 06 218 70 535,
www.living-heart.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. In het Nieuwe Jaar in Claverhuis! Div. niveaus: Beginners t/m gevorderden. Kijk op www.spaansspaans.nl
Of bel 06-55 76 82 94.

❱❱ POETS JE ENGELS OP: Wereldtaal!
Lees met ons (toegankelijke) pareltjes uit
de moderne Engelse literatuur olv native
speaker. Open sfeer.
Info: a8ferwerda@planet.nl;
www.senia.nl

❱❱ BOOST JE IMMUUNSYSTEEM
Versterk je energie- en immuunsysteem
met een energy healing. Voor meer weerstand, zelfvertrouwen en bewustzijn. Ook
zeer effectief bij dieren.
Meer info: www.energytoheal.nl.

❱❱ KOOR PUUR MOKUM
Het koor zingt uitsluitend het Amsterdamse lied. Begeleiding door 2 accordeonisten. Er is plaats voor nieuwe leden.
Kom eens luisteren op donderdag 20.00
uur in De SOOJ, Tichelstraat 50.
www.puurmokum.nl.

❱❱ IYENGAR YOGA VOOR BEGINNERS
Docent in opleiding geeft op woensdag
vanaf 20 uur les op donatiebasis, o.b.v.
eigen senior docent Barbara Queirolo.
Info: www.iyengaryogacentrum.nl &
06-255781016.
Aanmelden: www.momoyoga.com/iyca/.

❱❱ WILT U LEREN OM UW TEKSTEN TE
VERBETEREN? Of wilt u ze liever laten
verbeteren? Beide is mogelijk bij zeer
ervaren trainer, corrector, redacteur.
Mail naar neerlandicus@ziggo.nl voor
meer informatie en overleg.

❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u graag indien u zorg
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen
naar 06 227 61 110, www.maatwerkzorg.nl.

Alle wijkagenten zijn telefonisch
bereikbaar via 0900 8844

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema
dayenne.venema-groot@politie.nl
Jordaan-Midden
Petra Goldstein
petra.goldstein@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Max Engelander
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
Anja Schrijver
Anja.schrijver@politie.nl
Westerdokseiland
Jeroen Ceelie
jeroen.ceelie@politie.nl
Westelijke grachtengordel
Peter Neerings
Peter.neerings@politie.nl
De 9 Straatjes
Peter Pisano
Peter.pisano@politie.nl
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www.restaurant-longpura.com

  


     
   

    

      
 

 

✔       

• De Corona situatie maakt het ons moeilijk. Hopelijk kunnen we u vanaf
begin december weer de hele avond in ons restaurant ontvangen.
• De komende weken kan u in het weekend ook lunchen bij Long Pura.
• Als u toch liever thuis wil genieten van onze authentieke gerechten
en rijsttafels blijven we deze natuurlijk bezorgen.
• Als u voor de feestdagen wilt reserveren of een maaltijd bestellen verzoeken
wij u tijdig telefonisch contact met ons op te nemen via 020-6238950
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Selamat Datang!
DINER - RIJSTTAFEL S - SATÉ'S - À L A C ARTE
STREETFOOD - VEGETARISC H - BEZORGEN
Longpura is een authentiek Indonesisch restaurant, al meer dan 25 jaar in hartje
Jordaan in ons 400 jaar oude monumentale grachtenpand aan de voet van de Westertoren aan de Rozengracht 46-48. Onze Balinese chef en zijn team bereiden onze
beroemde rijsttafels en gerechten op traditionele wijze. Al onze sauzen en marinades
zijn huis-gemaakt 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

020 - 623 89 50 • RESTAURANT-LONGPURA.COM

