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Gehoord,
gespreksﬂarden
Door Trudy Franc
Lindengracht, 31 januari
Een jonge slanke vrouw in strakke
legging loopt op de markt te eten uit
een bakje van 20 poﬀertjes. Een man
en vrouw lopen vlak achter haar.
Vrouw: 10 op de linker heup en 10 op
de rechter heup.
Man: Ach, als je 20 bent.
Haarlemmerplein, 4 februari in lijn 22
Man telefoneert: Do you know Sascha?
Does she drink?

Om de afstand tussen Amsterdam en de Oekraiense hoofdstad Kyiv af te leggen heb je met de
auto een klein etmaal nodig. Als je vliegt is het
hemelsbreed 1781 kilometer. Het is een afstand
die we bereid zijn af te leggen voor een stedentripje naar Napels, Porto of Madrid.

Op die afstand vinden nu de meest gruwelijke
vormen van geweld plaats tegen vrouwen, mannen, kinderen en baby's. Mensen zoals jij en ik,
verpletterd door een brute, zinloze oorlog waarvoor ze niet gekozen hebben. We zijn ons er bewust van, getuige de talloze Oekraïense vlaggen

Dit zijn de nieuwe leden van
de stadsdeelcommissie Centrum

en symbolen die in onze buurt zijn te zien. Het
zijn uitingen van onze machteloosheid, maar ze
zeggen ook: "We vergeten jullie niet". En dat is
tenminste iets. (IJvV)

In Memoriam Blonde Sien 1927-2022
‘Er is een Jordanees gestorven, het boek is na 94 jaar gesloten.’ Zo
meldde de familie van Sara Ruwaard Blommers (haar echte naam)
haar overlijden. Onze verslaggever Ilja Gort bezocht Blonde Sien in
december 2018. Als eerbetoon herplaatsen we zijn artikel.

Palmgracht, 13 februari
Man telefoneert: Goed hè van mij.
Ja, ja, als ik eenmaal bezig ben komt
er iets goeds.
Noordermarkt (ingezonden door een
lezer)
Een vrouw loopt met een opgerold
kleed over haar arm en roept stralend
naar een bekende: Jan, ik heb een Pers
gekocht!
Voorbijganger: Als je maar zeker weet
dat hij dood is.
Haarlemmerplein, begin maart
Een gespierde man strooit een zak
maiskorrels uit op het plein. Er vliegen
wel 50 duiven op af.
Vrouw: Meneer, u weet het vast niet,
maar dit mag niet meer. Dit leidt tot
duivenoverlast.
Man: Het is dat u het netjes zegt en op
leeftijd bent, maar anders had ik u in
elkaar geslagen.
Palmgracht/Brouwersgracht, 7 maart
Man loopt met zes riemen om zijn nek.
Zes losse honden lopen met hem mee.
Fietser tegen een andere ﬁetser: Kijk:
die man is goed aangelijnd.
Lindengracht, 12 maart
Twee zeventigplus dames met geverfd
haar en modieuze kleren, lopen over de
markt.
Vrouw 1: Ik vind geen enkele man van
mijn leeftijd appetijtelijk. Jij?
Vrouw 2: Ik zag pas een recente foto
van Al Pacino. Die heeft als tachtiger
nog sexappeal.

Vanaf linksboven: Arne Bartelsman (PvdA), Noah Zevenhoven (GL), Diederik Brink
(D’66), Jeantine van der Feest (D’66), Suzanne Schaaf (GL), Bas van der Sande
(VVD), Neeria Oostra (GL), Celia Sluijter (PvdA), Marcella Perdok (BIJ1), Michel van
Wijk (bewoners A’dam)

Vervolg op pagina 14

Gezocht: goede verteller

Op donderdag 5 mei vindt er in Het Claverhuis een Vrijheidsmaaltijd plaats
Voor deze gelegenheid zoeken we iemand die een mooi, droevig, spannend of
feestelijk verhaal kan vertellen over de oorlog of de bevrijding in de Jordaan.
Voorafgaand of aansluitend op de buurtVrijheidsmaaltijd. Het gaat om een
verhaal van ongeveer 15 minuten. Voorlezen mag uiteraard ook.
Bent u degene die enthousiast wordt bij het lezen van deze oproep of kent u
iemand die dit graag zou willen doen? Neem dan contact op met Rob Versluijs
via rversluijs@dock.nl of op 0615578722

FOTO ILJA GORT

We mochten twee keer stemmen in maart. Voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Wat heeft u aan deze commissie?
Bewoners, ondernemers en buurtorganisaties kunnen voor allerlei onderwerpen terecht bij de stadsdeelcommissie. Iedere vergadering begint met ‘het
woord aan bewoners en ondernemers’, waarbij iedereen van harte welkom is
om in te spreken (aanmelden:bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl).

Levende Jordanese geschiedenis

Blonde Sien, Zwarte Gerrit en Rooie Nelis
door Ilja Gort
Blonde Sien vierde 8 oktober (2018
red.) haar 91ste verjaardag. Als ik een
paar dagen daarna bel voor een afspraak, neemt ze zelf de telefoon op:
“Met Sientje” De volgende dag sta ik
om drie uur 's middags in Café Rooie
Nelis op de hoek van de Laurierstraat. Het ruikt er naar bruin café,
de muren zijn behangen met honder-

den foto's en vergeelde krantenartikelen, uit de speakers klinkt Jordaanmuziek.
Zwarte Gerrit (83), zijn zwarte haar
inmiddels zilverkleurig, staat achter
de toog en tapt schuimende biertjes,
waaronder een zogeheten “kleintje”
voor hemzelf. Hij proost met het
handjevol bekenden aan de bar.
Vervolg op pagina 14

Elandsgracht, 15 maart
Drie jonge mannen ﬁetsen jubelend en
slingerend achter elkaar.
Man 1: JOEHOE!
Man 2: HOJO!
Man 3: AJUU!
Haarlemmerdijk, 18 maart
Man rijdt op een bakﬁets, een klein
kereltje zit in de bak.
Jongetje: Papa, ik wil nooit groot
worden. Ik wil altijd klein blijven.
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Van de hoofdredactie
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HERDENKING
NOORDERMARKT
start Stille Tocht
Marnixbad
aanvang 19.30

www.4en5meiamsterdam.nl

Als ik in een ander stadsdeel ben en een
lokale krant zie, dan kijk ik altijd even
waar de ‘concurrentie’ over schrijft. Zo
begreep ik uit De Brug - krant voor Amsterdam Oost en omstreken, dat daar zeldzame dieren worden gespot. De voorpagina
meldde vorig jaar herfst: ‘Bever bij Diemen,
Otter op IJburg’. Deze exoten hebben wij
helaas niet in de Jordaan, maar wij hebben wél een andere bedreigde soort: De
Jordanees. Met het overlijden van Blonde
Sien van café Rooie Nelis, (zie voorpagina)
is het uitsterven van de echte Jordanezen
helaas weer een stapje dichterbij.
Hoe de laatste exemplaren van de soort
zich houden en bewegen, zag ik een paar
weken terug in café ‘t Mannetje. Ik ging
daar naartoe voor de cd-presentatie van
‘De Versierders’ (zie pagina 5). Het was er
ouderwets druk. Ik wurmde me langs de
bar richting de muzikanten. Als een soort
alibi droeg ik de voorlaatste editie van de

informatie en advies
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• Huurverhoging?
• Servicekosten?
• Onderhoudsklachten?
Check je huur!
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Voor openingstijden check:
www.bikecity.nl • info@bikecity.nl

!WOON helpt
GR AT IS

Bloemgracht 68 • 020 626 37 21

Beste buurtbewoners,
Uw buurtkrant wordt voor de helft betaald door de overheid en voor de
andere helft door adverteerders. Maar door stijgende kosten is dat niet
genoeg. Wij willen het liefst een papieren krant blijven uitgeven om
zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken.
Daarom vragen wij u de krant te steunen met een ﬁnanciële bijdrage.
Klein of groot, alles is welkom!
U kunt uw gift overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael, NL44 INGB 0000 0195 98 o.v.v. donatie wijkkrant.

ONZE DANK IS GROOT

Jordaankrant onder m’n arm. Accordeonist Eddy
Hoorenman riep door de microfoon: “Oké mensen,
daar is de pers! Frederique van De Jordaankrant
is binnen!” Ik keek een beetje besmuikt lachend
om mij heen: de mensen hadden natuurlijk geen
idee wie ik was. Dat komt omdat zij deze krant
helaas niet ontvangen, omdat ze in Almere of
Purmerend wonen. In deze reservaten houdt het
merendeel van de laatste exemplaren van deze
bijzondere soort zich namelijk op. Maar eenmaal
terug in dit café met Jordanese liederen zijn zij
weer helemaal in hun element. Er werd luidkeels
meegezongen en zanger Harry Slinger die de cd
presenteerde, klom in zijn enthousiasme zelfs op
het biljart. Het was een ouderwets gezellige boel.
Toen ik uiteindelijk vertrok en mijn krant op het
biljart liet liggen zag ik in mijn ooghoek dat de
uitheemse Jordanezen erom vochten. De broer
van de (overleden) zanger Henk van Mokum was
de gelukkige.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen
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Nieuwe struikelstenen op de Zandhoek
FOTO ANKE MANSCHOT

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

te verrassing. Fokko kreeg een telefoontje van Alfred, de achterkleinzoon van Barend en Rachel Snoek.
Zijn vader Fred bleek ook nog te leven.
Wat bleek? Barend Snoek, een koopman, huurde het huis op Zandhoek
12 en kocht in 1913 Zandhoek 13 erbij.
Samen met Rachel kreeg hij een
dochter en twee zoons, een zoon
overleed al in 1910 op tweejarige
leeftijd. De dochter en de andere
zoon woonden toen de oorlog uitbrak niet meer bij hun ouders. In
1943 zijn Rachel en Barend en hun
twee kinderen vermoord. De dochter
had uit voorzorg haar baby (de kleinzoon) meegegeven aan iemand van
het verzet. Fokko: “Die verzetspersoon heeft ervoor gezorgd dat de
baby in een pleeggezin kon opgroeien, waarin hij een fijne jeugd heeft
gehad.”
Tot zijn grote vreugde kreeg Fokko
toestemming van de nabestaanden
voor de struikelstenen.

Sinds februari liggen er twee struikelstenen in de stoep voor Zandhoek 12.
De initiatiefnemer is geen nabestaande, maar buurman Fokko Huisman,
woonachtig op nummer 11. “Er was een lange adem voor nodig. Na de aanvraag heeft het nog vijf jaar geduurd voordat ze er lagen.”
door Anke Manschot

Sobibor
En zo kwam hij erachter dat in het
huis naast hen, op nummer 12, Barend Snoek en zijn echtgenote Rachel Snoek-Hagenaar hebben gewoond. Via Joodsmonument.nl
kwam hij ook nog aan de weet dat
dit echtpaar op 11 juni 1943 in Sobibor is vermoord.
Loes en de buren op nummer 12
stonden er 100 procent achter toen
Fokko in 2017 struikelstenen voor dit

Wachttijd vier jaar
Nadat Fokko een aanvraag had gedaan bij de Stichting Stolpersteine,
afdeling Amsterdam, liet de projectleider aldaar hem weten dat de gemiddelde wachttijd vier jaar is vanwege de vele aanvragen.
Fokko kreeg ook te horen dat hij toestemming van de nabestaanden
moest hebben. Maar wie zijn dat?
Fokko: “Ik ontdekte dat Joods Welzijn een dossier van deze familie
heeft. Maar helaas alleen in te zien
door nabestaanden. Hetzelfde gold
voor de gegevens over deze familie
in het Stadsarchief.” Hij slaakt een
diepe zucht. “Nou, ik heb die privacywetgeving weleens vervloekt.”
Op advies van een medewerkster
van Joods Welzijn plaatste Fokko
oproepen, in Joodse bladen en in
Aanspraak, een tijdschrift van de
Sociale Verzekeringsbank voor ‘verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen’. In september 2018 reageerde
een mevrouw op een oproep in Aanspraak. Fokko: “Zij vertelde dat er
een nabestaande was die vermoedelijk nog in leven was, maar meer wist
ze ook niet te melden.”

Fokko en Loes willen niet op de foto
voor dit artikel. Het gaat om de
struikelstenen, niet om hen, vinden
zij. In onze buurt kwamen afgelopen
jaar ook aan de Prinsengracht 256
struikelstenen.
Ook struikelstenen laten leggen?
Stuur een mail naar struikelstenen.
amsterdam@gmail.com. Kosten
€150 per steen.

Struikelstenen van Nederlandse makelij
Tot voor kort werden struikelstenen, betonnen blokken van tien bij
tien centimeter met een messing bovenlaag, exclusief in Duitsland
geproduceerd.
Sinds mei 2021 worden de struikelstenen in Nederland in een werkplaats in de binnentuin van het Goethe-instituut gemaakt. Nederland
kreeg als eerste buitenland toestemming van kunstenaarGunter
Demnig ze op eigen bodem te maken. Ook de struikelstenen op de
Zandhoek zijn ‘made in Holland’.

Theater na de Dam

Onderduiken op Leliegracht 6
De voorstelling is al een paar keer
opgevoerd, in Doetinchem, Amersfoort en in Dongen. “We hoorden na
afloop vaak van bezoekers dat ze nu
een beetje het beklemmende van
onderduiken kunnen navoelen.”
Wordt er veel gezongen in deze muziektheatervoorstelling? “Componist
Hilmar Leujes heeft er acht liedjes
voor gecomponeerd. Hij schrijft al
dertig jaar muziek voor musicals en
cabaretprogramma’s. Daarnaast
wordt ook nog een beroemd Joods
lied gezongen, Oyfn Pripetchek. Wat
in het Jiddisch ‘In de haard’ betekent. Al voor de Eerste Wereldoorlog
geschreven.”

In heel Nederland worden na de
Dodenherdenking voorstellingen
gehouden, onder de noemer Theater
na de Dam. Zoals De Zolder van
Leliegracht 6, een muziektheatervoorstelling over onderduiken.
door Anke Manschot
De Zolder van Leliegracht 6. Een intrigerende titel voor een voorstelling
over de oorlog. Maar in het vuistdikke boek Atlas van een bezette
stad, over Amsterdam in de oorlog,
is niets over dit adres te vinden.
“Dat klopt. Dit muziektheater is een
verzonnen verhaal over onderduiken. Maar het had waargebeurd
kunnen zijn”, zegt regisseur Ewout
Heijbroek (24), die deze voorstelling
maakte samen met de actrices/zangeressen Ashanti Lavooij, MarieAnnet Kuipers en Merel Vrijhof.
“We kennen elkaar van de Frank
Sanders Akademie.”
Waarom hebben jullie voor dit concrete adres gekozen?
“We zochten een straatnaam. Toen
kwamen we bij Leliegracht uit, omdat we dit een mooie naam vinden.
Bovendien staat een lelie voor zuiverheid, liefde, vrouwelijkheid, eerlijkheid, vergankelijkheid, allemaal
thema’s die in ons theaterstuk aan
bod komen.” En waarom nummer

zes? Daar blijkt geen diepe bedoeling achter te zitten. “Omdat het
mooi klinkt.”

“En ik kan alvast verklappen: De
Zolder van Leliegracht 6 heeft ook
een thrillerelement. En een verrassende ontknoping.”

Boekhandelaar
Hun voorstelling is ontstaan uit een
afstudeerproject. “Maar door de vele
positieve reacties hebben we er een
avondvullend programma van 75 minuten van gemaakt. Daar hebben we
tijdens de lockdowns aan gewerkt.
We wilden iets zinnigs met onze tijd
doen. We zijn alle vier in de Tweede
Wereldoorlog geïnteresseerd. We
hebben er veel boeken over gelezen,
films bekeken en erover gepraat met
grootouders en overgrootouders. We
hebben de voorstelling met ons vieren geschreven.”
In De Zolder van Leliegracht 6 is op
dit adres een boekhandel gehuisvest, die er in werkelijkheid nooit is
geweest. “Maar in onze voorstelling
weet de boekhandelaar aldaar van
de onderduikers op zolder. Dat is
eerst Hannah, een Joodse vrouw. Al
snel komt er een tweede vrouw bij,
Edith, niet-Joods, die zich ook gedwongen voelt om onder te duiken.
Verzetsvrouw Jet is hun helper. Zij
brengt eten en is hun enige contact
met de buitenwereld. Het publiek
krijgt ook niets anders dan die benauwende zolder te zien.”

De Zolder van Leliegracht 6, een
voorstelling van Theaterproducties
(minktheaterproducties.nl), is op
4 en 5 mei te zien in het Polanentheater. Op loopafstand van onze
buurt. Zie www.polanentheater.nl
Op de website theaternadedam.nl
vindt u informatie over alle toneelvoorstellingen die na de Dodenherdenking te zien zijn in Amsterdam.

FOTO MITCH BLAAUW

FOTO FOKKO HUISMAN

Omdat dit spoor doodliep, ging de
dochter van Fokko oproepen op
Facebook en Instagram plaatsen.
Helaas geen respons.
In het voorjaar van 2020 oordeelde
de contactpersoon bij de Stichting
Stolpersteine dat Fokko genoeg
moeite had gedaan om nabestaanden op te sporen. De steenlegging
werd gepland in april 2020. Kunstenaar Gunter Demnig zou hoogstpersoonlijk daarbij aanwezig zijn.
Maar corona gooide roet in het eten.
De steenlegging werd tot nader order uitgesteld.
In september 2021 kwam er een gro-

“Die witte roos had Fokko bedacht.”
Fokko: “Ik had dat gezien op sommige foto’s van steenleggingen.”
Loes: “Ik vind het recht doen aan het
Joodse lot dat deze stenen er liggen.
Ik zie vaak dat voorbijgangers er
even stil bij blijven staan. Dat doen
wijzelf ook nog steeds.”

FOTO PEGGY DE HAAN

Tien jaar geleden verhuisde Fokko
Huisman met zijn echtgenote Loes
Haarhuis naar Zandhoek 11. Loes
ontdekte kort daarna dat op de
Zandhoek Joden gewoond hebben.
“Toen ik op 4 mei 2012 het project
Open Joodse Huizen bezocht, zag ik
daar een kaart met rode puntjes op
plekken waar Joden destijds woonden.”
Het lot van Joden gaat Loes, gepensioneerd lerares Duits, al heel lang
aan het hart. “Verbijsterend hoe zij
in de loop van de geschiedenis altijd
de pineut waren en overal de schuld
van kregen. Van de pest, van andere
rampen en ga zo maar door. Zij
mochten vroeger vele beroepen niet
uitoefenen, vaak alleen op de slechtste plekken wonen et cetera.”
Loes’ belangstelling voor de geschiedenis van Joden wakkerde die van
Fokko aan. Meer nog: Fokko is de
initiatiefnemer van de struikelstenen op de Zandhoek.
Fokko: “Ik ben in treinen geïnteresseerd. In 2017 ontdekte ik op een
website over treinreizen de transportlijsten van Joden die naar concentratiekampen zijn vervoerd. Op
die site, die ik helaas niet meer terug
kan vinden, stonden behalve hun
namen ook hun geboortedata en
adressen.”

echtpaar ging aanvragen. Loes: “Een
bekend Joods gezegde luidt: Een
mens is pas vergeten als zijn naam is
vergeten.” Fokko: “Ik beschouw
struikelstenen als een klein monumentje. En ze wijzen ons er telkens
weer op wat de Joden is aangedaan.”
Of zoals de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, de bedenker van de Stolpersteine, het formuleert: ‘De herinnering aan de Shoah moet je niet uit
het alledaagse leven verbannen. Die
moet overal zijn en ook heel persoonlijk.’
Het lijkt een fluitje van een cent:
struikelstenen aanvragen, ervoor
betalen en dan is het zo gepiept,
toch? De praktijk blijkt weerbarstiger.

De witte roos
De nieuwe datum werd 10 februari
2022. De gemeente Amsterdam heeft
zoals gebruikelijk alle buren netjes
via een brief op de hoogte van de
steenlegging gebracht. ‘Het plaatsen
van de stenen gebeurt handmatig en
zal geen overlast veroorzaken,’ aldus
de gemeente.
Bij de steenlegging waren naast Fokko en Loes, een paar buren en een
vertegenwoordiger van de Stichting
Stolpersteine ook ‘baby’ Fred aanwezig, nu een heer op leeftijd, met
zijn drie kinderen, en drie kleinkinderen.
Na het inmetselen van de stenen
door twee stratenmakers waren er
toespraken en legde elke nabestaande er een witte roos omheen. Loes:

Ewout Heijbroek
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Oranje of rood, hoe koningsgezind is de Jordaan?
ILLUSTRATIE J.C. BRAAKENSIEK
ILLUSTRATIE H. BONDA

Links:
Willemsstraat
1887

FOTO HENRY DE LOUW

Boven:
Bezoek koningin Emma en
prinses Wilhelmina aan
de Willemsstraat 1887

Koningsdag in de Jordaan is een uitbundig feest. Of de feestvierders ook nu nog koningsgezind
zijn is de vraag. Van oudsher is de Jordaan zeer pro oranje. Tijdens koninklijke verjaardagen en
jubilea werden de straten uitgebreid versierd. De Willemsstraat was het fanatiekste ‘Oranje
bolwerk’.
Zelfs koning Willem III was geliefd, terwijl dat
toch een nare man was met woede-uitbarstingen en wrede grapjes. Zo vond hij het leuk om
net zolang te wachten met het aansteken van
een sigaar tot de lakei zijn vingers brandde aan
de lucifer. Willem werd zelfs Koning Gorilla
genoemd. Maar in de Jordaan was hij geliefd.
En als de koning in de stad was, moest de
Willemsstraat bezocht worden. Onder leiding
van ‘de burgemeester van de Willemsstraat’,
Jacobus Mens, alias De Bokkenbek, werd de
koets dan uitgespannen en door bewoners
verder getrokken. Kritiek was er ook. Zo werd
tijdens zo’n rijtoer met Koningin-moeder
Emma en koningin Wilhelmina ‘honger!’ door
de straat geschreeuwd. De Willemsstraat was
een van de armste delen van de toch al arme
Jordaan. Opmerkelijk genoeg ontstond juist
hier het plan om de jonge koningin een gouden
koets te schenken.

Er woonden ook veel socialisten in de Jordaan.
De vele gevechten tussen ‘oranje’ en ‘rood’
waren niet mals. De zeventigste verjaardag
van Willem III in 1887 had een dag van verzoening moeten zijn, maar mondde uit in
grof geweld. De Bokkenbek jutte de mensen
zo op, dat zij de winkels en cafés van socialisten kort en klein sloegen en plunderden.
De rellen duurden drie dagen en kregen de
naam ‘Oranjefurie’.
Twee jaar later was er weer feest, voor het
40-jarig regeringsjubileum. Maar ook toen was
niet iedereen in de stemming. Het koninklijk
gezelschap zou onder meer door de Leliestraat
rijden. Voor erepoorten werd ook in de dwarsstraten geld opgehaald. Schoenmaker Thijssen
(de vader van de schrijver) weigerde mee te
betalen. Op het argument dat de kale dwarsstraat de inkijk voor de koning zou bederven

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

Hulp bij u
in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

Rechts: Ontwerptekening
versieringen
Nieuwe
Leliestraat
1889

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

zei hij opstandig:“Nou, dan draait
ie z’n kop maar naar de andere kant.”
Niet iedereen in de Jordaan was dus
koningsgezind.

Bronnen: Stadsarchief Amsterdam; Beeldbank; In de ochtend van het leven, Theo
Thijssen; Ons Amsterdam, januari 2021;
De Jordaan tussen taal en beeld.
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Cd De Versierders gelanceerd

Buurtbewoners schrijven op
uitnodiging een persoonlijke
column over onze buurt.

Robin, Tiny, Dick & Jan
De pen van ...
maken er een feessie van
Jan Kok
Mag die brug ook een naam hebben?

FOTO FREDERIQUE DE JONG

Een week lang speelde het nummer Een pikketanussie
gaat er altijd in, door m’n hoofd, na een bezoek aan café
‘t Mannetje. Daar werd op 3 april door Harry Slinger een
cd van De versierders gepresenteerd, voorzien van een
echte Amsterdamse speech: “U weet het; iedereen kan
zingen, maar niet iedereen moet het doen”. De versierders
zijn vier vrienden, een aantal van hen zong ook al meerdere keren op Het Jordaanfestival. Accordeonist Eddy
Hoorenman heeft met hen nieuwe nummers gemaakt tijdens corona omdat ze zich volgens Eddy verveelden.
De presentatie van de cd was een waar feest, met ouderwets dringen aan de bar voor een biertje en vele gezellige
meezingers. (FdJ)

‘Als het beestje maar een naam heeft!’ Dat was
een vaste uitdrukking van mijn opa. Geen stopwoordje, maar een complete stopzin. Hij gebruikte die te pas en te onpas. Ik moet nog vaak
aan mijn grootvader denken en aan zijn favoriete stopzinnetje, als ik door mijn geliefde Jordaan loop. Want ik heb een tic voor namen. En
als ik dan naar de namen kijk, naar de straatnaambordjes, dan kan ik niet anders dan constateren dat de Jordaan er qua namen bekaaid
afkomt. Anders dan mijn grootvader vonden ze
het in de 17de eeuw helemaal niet belangrijk dat
het beestje – de straat – een naam kreeg. Ze deden maar wat en ze waren lui. Neem nou de
naam Lelie. Die komt zes keer voor. Je hebt de
Oude Leliestraat, de Leliegracht, de Nieuwe Leliestraat en de eerste, 2de en 3de Leliedwarsstraat. De naamgevers in de Gouden Eeuw
maakten zich er met een Jantje van Leiden af.
We kunnen die gemakzucht niet meer herstellen.
Nou ja, het zou misschien wel kunnen, sommige
straten hernoemen, maar het zou veel Jordanezen tegen de borst stuiten als ze ineens in de
Narcisstraat zouden wonen, om maar een
dwarsbloemstraat te noemen. Wat wel kan, en
dat lijkt me leuk en boeiend, is namen bedenken
voor bruggen. Niet alle bruggen in de Jordaan
hebben een naam. Sommige hebben de toevoeging ‘sluis’ omdat ze vroeger die functie hadden,
terwijl het inmiddels al lang geen sluis meer is.

Misschien zit ik ernaast, maar ik heb ze tijdens
een wandeling op een mooie zomerdag eens
geteld, de Jordanese bruggen. Als we die over
de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht meetellen zijn het er 31. Daarvan heeft een groot
gedeelte geen naam. Opvallend genoeg hebben
de bruggen in de lengte van de Prinsengracht
over de grachten van de Jordaan – het zijn er
zes – vrijwel allemaal geen naam. Slechts twee,
zoals de Kees de Jongenbrug over de Bloemgracht. De rest moet het doen met een nummer.
Een naam is toch veel leuker?
Laten we beginnen met de meest noordelijke
brug in de Jordaan, de brug over de Brouwersgracht tussen de Palmgracht en de Binnen
Dommerstraat (wat is een ‘dommer’ trouwens?). Een prachtige groene ijzeren ophaalbrug uit 1899. Brug nummer 148. Welke naam
zou u deze brug geven? En dan niet de Palmbrug, hè. Laten we niet net zo gemakzuchtig
worden als onze voorouders...
Jan Kok is oud-journalist en woont in de
Nieuwe Leliestraat.

De kunst
van het zitten

Lindengrachtmarkt

Eén of twee rijen met kramen?
FOTO NIELS VAN INGEN

De steeds weer opduikende mondkapjes in mijn jassen en tassen herinneren nog aan de lockdown, maar zet een stap naar buiten en de
Jordaan voelt weer als de mooie oude gezellige plek die we zo graag
zien. Maar gaat het oude vertrouwde nog wel samen met het nieuwe
normaal? En wat is ook alweer het nieuwe normaal? Mariët Bonger
schreef ons met de vraag of de Lindenmarkt niet in de Corona 1,5 meter
opstelling kon blijven, met een enkele rij kramen, nu het weer zo proppen geblazen is op de markt.
door Niels van Ingen
Tot 26 januari dit jaar stond de
markt in de anderhalve meteropstelling. De vrije ruimte zorgde
volgens Mariët voor een gemoedelijke sociale sfeer onder de mensen, ook al stonden marktkoopmannen in de gure wind.
Diepe wonden
Het uitsluiten van branches (er
mocht tijdelijk alleen maar eten en
bloemen verkocht worden) en de
anciënniteit die de rechthebbenden én de volgorde bepalen, hebben diepe wonden achtergelaten.
Ongeveer 25% van de overige
kramen (kleding etc.) ging failliet
of besloot te stoppen, vooral na
de tweede lockdown. Zij laten nu
een gat achter aan het einde van
de Lindengracht.
Terug naar de 1,5 meter opstelling is geen optie
Notenhandelaar Gotjé was een van
de kramen die wel mocht blijven
tijdens de lockdown. “We hebben
er alles aan gedaan om de klanten
zo goed mogelijk te bedienen”, zegt
Remco Heller van Gotjé. “De houten schragen en een nummersysteem moeten de klanten de kans
geven om de vrije ruimte zo veel
mogelijk te behouden. De markt
hoort druk en gezellig te zijn waar
mensen ons kunnen vinden op een
vertrouwde plek.” Dennis Gotjé

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

(zoon van) vult aan: “Terug naar
de anderhalve meter-opstelling is
geen optie, de marktkraamhouders vonden het op zich wel prettig, maar er is gewoon geen ruimte
voor alle kramen. Maar even verderop zijn er andere geluiden. “De
mensen komen alleen maar voor
eten” en “De markt is naar de klote! Kijk eens naar het einde van de
markt, helemaal leeg!.”
De drukte in de middag overschaduwt inderdaad de harde realiteit,
weet ook marktmeester Patrick
Bakker. Afgelopen maanden heeft
hij samen met de gemeente naar
oplossingen gekeken om de kosten
zo laag mogelijk te houden. “Het
is moeilijk en het doet pijn om
mensen failliet te zien gaan, maar
we zijn blij dat we weer open zijn.”
Hij vertelt dat met het mooiere
weer, ook de ‘mooi weerkramen’,
weer terug komen, dus de leegte
achterin zal opgevuld worden de
komende tijd.
Zoeken naar het nieuwe normaal
Niet iedereen heeft een voorkeur
voor die ene rij kramen. Bij navraag hoor ik: “Ik kom hier al wekelijks sinds ’98 en die drukte
hoort er gewoon bij”. En: “Wil je
een beetje ruimte, ga dan lekker
in de ochtend!” Dat lijkt een goeie
tip. Om half tien zie ik een vrouw
die met haar fiets de markt op
schiet en stopt voor een viskraam.
Waarom zo gehaast? “Vis van de

Kom onze
koffie proeven!
Welkom in de gezelligste
inloop van Amsterdam!

Wij bieden een luisterend oor
voor al uw (levens)vragen,
rust en aandacht
Dinsdag t/m zaterdag
m.u.v. donderdag open

markt is lekker, maar ik heb er
verder een hekel aan!” zegt ze,
en scheurt zo weer weg.
De markt is van ons allemaal.
Zonder deze ondernemers zaten
we allemaal weer thuis op de
zaterdag, net als tijdens de lockdown. Het is zoeken naar het
nieuwe normaal en naar de

ruimte op de markt, ieder voor
zich. Mariët heeft gelijk, het is
druk, maar de marktlieden kunnen
niet zonder die drukte. Het is hun
leven, een leven waar wij van
genieten op een mooie rustige ochtend of gezellig proppend in de
middag. Tot zaterdag!

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

GRATIS
KOFFIE!
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De spil van de Noorderspeeltuin
kindertjes buiten, in het peutergedeelte.”
Haar dochter heeft dit vrijwilligerswerk ook gedaan toen haar kinderen
klein waren. “En nu is mijn kleindochter hier een ochtend per week
vrijwilliger.” De appel valt niet ver
van de boom, dus.
Vereniging De Noorderspeeltuin organiseert allerlei activiteiten voor
kinderen en volwassenen en biedt
onderdak aan onder meer het flamenco-koor Calle Real en een yogaclub. “De binnenruimte wordt ook
weleens verhuurd voor kinderpartijtjes en voor inentingen door de huisartsenpraktijk aan de overkant, enzovoort.”

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

De vrijwilliger:
onbetaalbaar
Sinds 1972 is Tineke Verwey-Schoute (75) vrijwilliger voor de Vereniging De
Noorderspeeltuin. Behalve penningmeester en begeleidster van de peutergroep Humpie Dumpie Club zet ze zich ook in voor allerhande andere activiteiten hier.
door Anke Manschot

slaggeefster klaarmaakt.

Aan een wand in het gebouw van de
Vereniging De Noorderspeeltuin
hangen zo’n veertig groepsfoto’s van
peutergroepen. Elk jaar komt er een
nieuwe bij. Op alle foto’s staat Tineke erbij als begeleidster. Haar zwierige blonde lange haar en haar postuur zijn in al die jaren nauwelijks
veranderd. “Er zijn nog meer groepsfoto’s op zolder”, vertelt Tineke, terwijl ze een cappuccino voor de ver-

Humpie Dumpie Club
Vijftig jaar geleden begon Tineke,
afgestudeerd aan de kweekschool,
hier als vrijwilligster in de peuterspeelzaal, waar haar dochtertje
heen ging.
Het is bijna niet te geloven, maar ze
werkt er nog steeds vier ochtenden
per week. “De naam peuterspeelzaal
is een paar jaar geleden veranderd
in Humpie Dumpie Club. Het ver-

schil met vroeger is: er zijn nu ook
ouders bij.” Want deze peuterclub
voor anderhalf- tot vierjarigen is
geen oﬃciële kinderopvang, maar
bedoeld als speelplek.
Aan speelgoed geen gebrek. Onder
de fotowand staat een rijtje lage
kasten, op elke kast het opschrift
‘speelgoed’ in veelkleurige letters.
Op één kast ligt een babymatrasje
om luiers te verschonen.
Schuin ertegenover staan een plastic kasteel en een in elkaar geklapt
vierkant hek, dat uitgeklapt in kinderogen een tuin of een huis wordt.
Tineke zet de achterdeur open. We
kijken uit op een zonovergoten
speeltuin. “Bij mooi weer spelen de

Danspassen en trucjes
Toen haar dochter op haar vierde lid
werd van de majoretteclub hier ging
Tineke ook daar hand en spandiensten verrichten. En dat doet ze nog
steeds, al heten de deelnemertjes
van De Dancing Stars geen majorettes meer maar twirlers.
“Bij majorettes gaat het vooral om
de danspassen, bij twirlers om de
trucjes die ze met hun báton, hun
stok, doen. Twirlen is populair.”
Een andere activiteit van deze
vereniging is de drumband waar
Tinekes zoon toen hij nog een klein
ventje was op trommels roffelde.
Ook hier is Tineke van de partij.
Meer nog: ze blaast met haar trompet vrolijk mee. En ze doet er ook
klusjes voor, zoals koﬃe zetten voor
de leden. Ook tijdens de bingo’s en
disco’s voor kinderen is helpende
hand Tineke er vaak bij.
Daarnaast zit Tineke al sinds 49 jaar
in het bestuur. Ze was eerst secretaresse en sinds vijftien jaar is ze penningmeester. “Ik was het al gewend
om de boekhouding van mijn eigen

zaak te doen. Ik heb tot 2007 een
zonnecentrum in de Willemsstraat
gehad.”
Orde van Oranje Nassau
Haar inzet is niet onopgemerkt gebleven. In 2007 werd Tineke ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Wat drijft haar om zich als 75-jarige
nog zo intensief in te zetten voor
deze vereniging?
“Ik vind het leuk om te doen. Toen ik
nog een eigen zaak had, huurde ik
een betaalde kracht in op de tijden
dat ik hier vrijwilligerswerk deed.
Met de secretaresse hier ben ik twee
handen op één buik. Ik kan ook goed
opschieten met andere vrijwilligers.
Peuters en grotere kinderen blijven
mij boeien, al zijn ze nu wel wat
drukker dan vroeger.
Mijn man brengt veel tijd door in
ons tweede huis in Spanje. Maar als
ik daar enkele boeken heb gelezen,
begint het toch weer te kriebelen en
wil ik terug. We reizen een paar keer
per jaar naar elkaar toe. We zijn het
gewend niet altijd samen te zijn.
Mijn man was vroeger als internationaal vrachtwagenchauffeur al veel
van huis.”
Is het geen ramp voor de Noorderspeeltuin als zij onverhoopt dit vrijwilligerswerk niet meer kan doen?
“Ik hou mijn ogen en oren open voor
een opvolger. Maar ik ben bang dat
niemand al mijn taken onbezoldigd
zal willen doen. Al is geen mens onmisbaar.”
Vereniging De Noorderspeeltuin.
Tweede Lindendwarsstraat 10.
De vereniging is op zoek naar vrijwilligers die leuke activiteiten willen
organiseren voor kinderen, tieners
en volwassenen. Tel. 020-6231256.
www.vereniging-de-noorderspeeltuin.nl

Centrum Begroot

Het Groene Hoofd
aan het IJ
Buurtbewoners Agaath Schoon en
Henny Westland zorgden samen
met de gemeente voor een groene
oase aan het IJ.
door Anke Manschot

Speelse variant
Agaath, gepensioneerd verloskundige: “Dat betonnen plateau op
palen diende vroeger voor de aanleg
van boten. Het gebouw Goedkoop
ernaast, waar nu restaurant Meneer
Nieges en daarboven kantoren gehuisvest zijn, was destijds van
rederij Gebr. Goedkoop. Het is nu
een gemeentemonument.”
Hun plan, het Groene Hoofd, een

Plantenbakken
De randen van de plantenbakken
zijn aan elkaar gelijmde grijze natuurstenen, afkomstig uit het gemeentedepot. Agaath: “Daar zijn
twee metselaars in november, met
slecht weer, een paar weken mee
bezig geweest.”
De gemeente zorgde er ook keurig
voor dat de bakken gevuld werden
met potaarde. Henny: “De dikke laag
grit er bovenop hebben wij er zelf op
geschept, met behulp van andere
vrijwilligers. Dat grit zorgt voor
drainage en versteviging.” Agaath:

FOTO ANKE MANSCHOT

‘Heeft u een goed idee? Doe dan mee
aan Centrum Begroot’, adverteerde
het stadsdeel Centrum in onze vorige wijkkrant.
Buurtbewoners Agaath Schoon (73)
en Henny Westland (69), respectievelijk woonachtig op de Westerdoksdijk en Westerdok, dienden vorig
jaar een plan in bij Centrum Begroot.
Ze wilden het betonnen plateau op
de Westerdoksdijk, gelegen tussen
het Stenen Hoofd en het Goedkoopgebouw, omtoveren in een groene
oase. Bedoeld als ontmoetingsplek
voor buurtbewoners en ook nog nuttig voor de opvang van regenwater.

speelse variant op het Stenen
Hoofd, bestond concreet uit zes
plantenbakken van anderhalf bij
twee meter en zes bankjes. Budget:
17.500 euro.
Henny, gepensioneerd fysiotherapeute: “De minimaal vijftig likes die
je nodig hebt op de site van Centrum
Begroot hadden we in mum van tijd
via mond-tot-mondreclame. Agaath:
“Daar was geen pr-campagne voor
nodig.”
Het stadsdeel oordeelt daarna of het
plan ‘haalbaar’ is. Hoera, dat was zo.
De zes door de gemeente aangebrachte plantenbakken zijn veel
groter uitgevallen dan in hun oorspronkelijke plan. Henny: “Maar de
gemeente had uitgerekend dat het
plateau ze kon dragen.”

Van links naar rechts: Gebiedsmakelaar Annemieke en initiatiefnemers Henny en Agaath

“Dat gesleep met emmertjes met grit
heeft ons het meeste werk gekost.”
Henny: “We hebben ook de planten
en heesters er zelf in gezet, opnieuw
samen met andere enthousiaste vrijwilligers. Dat ging heel snel.”
Een tuinontwerper uit de buurt
heeft de vaste planten en heesters
uitgekozen. Agaath: “Ze moeten
goed tegen de wind kunnen en tegen
zilt. Ja, het IJ heeft zilt water, vanwege een open verbinding met de
zee. We hebben het plan om via een
pomp en een slang water uit het IJ
te gebruiken voor de bewatering.
Duurzaam omdat we zo geen leidingwater gebruiken.” Voor het onderhoud en het bewateren van de

planten heeft zich al een twintigtal
buurbewoners aangemeld.
Geweldige samenwerking
De kosten vielen wel een stuk hoger
uit dan gepland. Maar de gemeente
heeft alles tot de laatste cent betaald.
Agaath: “De samenwerking met de
contactpersoon van het stadsdeel,
gebiedsmakelaar Annemieke Bult,
verliep geweldig.”
Het interview vindt plaats tussen
het prille groen aan het IJ. We zitten
op de rand van een plantenbak,
want de bankjes zijn er nog niet.
Henny: “Het worden er geen zes,
maar vier, haaks op elkaar gezet,

zodat er een soort pleintje ontstaat.
De bedoeling is dat het gerecyclede
banken worden.”
In 2020 hebben Agaath en Henny
ook al een plan bij Centrum Begroot
ingediend. Agaath: “We wilden toen
meer bomen op de Westerdoksdijk,
op parkeerplaatsen die vaak leeg
staan.” Maar dat plan kreeg het
stempel ‘niet haalbaar’. Er bleken te
veel leidingen in de grond te zitten.
Henny: “Bovendien wilde de gemeente de parkeerplaatsen hier niet
kwijt omdat ze er in de binnenstad
10.000 wilde schrappen.”
Hebben ze nog nieuwe ideeën voor
Centrum Begroot?
Allebei tegelijk: “Voorlopig niet…”
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KOM IK GRAAG

FOTO FREDERIQUE DE JONG

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

HIER

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’.

DE WELDAAD

TERRE LENTE

Eric Velthuis, documentaire-producent

Shirley Lups, eigenaar fotostudio en eventcoördinator (op de foto rechts)

Deze Italiaanse winkel ligt op de route naar de Noordermarkt. Ik sla
hier met mijn vrouw op zaterdag altijd een paar uur stuk. Het is eigenlijk een beetje een verborgen plek, niet al te druk maar met een fijne
sfeer en mooie lichtinval. Wij hebben een huis gekocht in Italië.
Onlangs ging ik daar naartoe met een bus vol meubels. Ik heb op de
terugreis voor Luigi (Pucciano) een paar pallets wijn meegenomen.
Dat was heel leuk, want ik ben bij twee wijnproducenten langsgegaan.
Nu ken ik ook een beetje Luigi’s geheim. (FdJ)

“Als ik naar de Noordermarkt ga, kan ik het niet laten om even naar binnen te
wippen bij De Weldaad. Ik ben dol op de sfeer. Ik krijg hier een vakantiegevoel,
alsof ik op een brocantemarkt in Frankrijk loop. Ik zou hier wel willen wonen,
zo mooi vind ik de inrichting. Ik koop hier cadeautjes voor mezelf en voor anderen: kaarsen, vaasjes voor één bloem, kleine schilderijtjes met vogels.
Er zijn hier ook prachtige vintage buffetkasten te koop, maar daar heb ik helaas geen ruimte voor. Als ik een groter huis zou hebben, dan zou ik helemaal
los gaan in deze winkel ” (AM)

Terre Lente, Westerstraat 55

De Weldaad Autentic Interior. Noordermarkt 35.

Stadschroniqueur Thomas Schlijper
legt het dagelijkse leven vast

schlijper.nl
donaties: patreon.com/schlijper

FOTO HANNAH VELDHOEN

Ritjes op je hometrainer zijn minder vervelend
als je er op YouTube een virtueel fietstochtje
bij inschakelt. Dan kun je bijvoorbeeld de
Mont Ventoux beklimmen. Ik maak liever kortere ritten in of rond Amsterdam. Er zijn er
genoeg. Doordat Youtube denkt te weten wat
ik mooi vind, krijg ik ook andere korte videotjes en foto’s van de stad voorgeschoteld. Die
sloeg ik tot voor kort over. Totdat het me opviel, dat de beelden van bijna om de hoek kwamen. Ze moesten wel door een buurtbewoner
gemaakt zijn. En ja hoor. Ze bleken te zijn van
Thomas Schlijper. Ik ben bepaald niet de eerste die ze bekijkt. Hij heeft duizenden volgers
op Youtube, Twitter en Instagram. Nieuwsgierig geworden, zoek ik hem op, op de Haarlemmerdijk, in zijn woonomgeving.
Nee, fietstochten filmend afleggen doet hij niet
meer. “De medefietsers reageren daar niet zo
vriendelijk op”, zegt hij. Hij pakt zo wel nog
even de fiets om met zijn camera de straat op
te gaan, omdat het licht zo bijzonder is, met
een vroeg zonnetje en een dreigende regenwolk. Thomas Schlijper is tenslotte ’stadsfotograaf’. Zo’n 20 jaar al legt hij de stad vast, op
alle tijden van de dag en in alle weersomstandigheden. Overzichtsfoto’s, details, architectonische bijzonderheden, verkeerssituaties, “Het
kan een lantaarnpaal zijn.” Het zijn dingen die
iedereen zou kunnen zien, of die het verdienen
gezien te worden. Kortom, alles wat iedereen

dagelijks kan tegenkomen. Hij verdient dan
ook het predikaat ‘chroniqueur’. Kleding,
auto’s, bedrijven; alles verandert voortdurend
en door die dingen te blijven fotograferen legt
Thomas een tijdsbeeld vast. Dat is iets anders
dan persfotografie, waarbij incidenten worden
vastgelegd. Het registreren van een tijdsbeeld
is iets wat de Beeldbank van het Stadsarchief
deed, maar al jaren niet meer doet, legt hij uit.
Een bouwproces ergens volgen bijvoorbeeld,
de stad van tijd tot tijd ‘bijhouden’ is niet meer
aan de orde. Nu worden alleen nog opdrachten
gegeven voor projecten, die tot een expositie
moeten leiden.
Thomas (46) is opgeleid aan de Hogeschool
voor de Kunsten, en naast zijn werk als stadsfotograaf werkt hij ook in opdracht. Om met
zijn dagelijkse werk door te gaan, kan hij
niet zonder donaties. Die zijn al welkom vanaf
1 euro per maand.
Nagenoeg elke dag publiceert hij nieuwe foto’s,
en dat nodigt uit om altijd even te kijken waar
hij nu weer is. Ook wel eens wat verder van
huis, in een andere stadswijk of in het buitenland, vaak Tel Aviv. Zijn werk blijft niet onopgemerkt: over zijn ervaringen en foto’s van de
Corona-Koningsdag in de overvolle Jordaan
kwam hij vertellen bij OP1. En in de herfst trad
hij op in een interviewprogramma van Stadsdorp Dijk en Plein in de Roode Bioscoop.

HARTELIJK

W E L KO M!

Steun onze gratis buurtkrant...
U kunt uw gift overmaken op rekening van
Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
nl44 ingb 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant.

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

Ernst de Beuse (89)

door Dienie Meijs

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

‘Iedereen zou brood op de plank
moeten kunnen krijgen'
door Hannah Veldhoen
Ernst maakte een hele andere Jordaan mee dan de rijke buurt die het
nu is. “Ik was acht toen de oorlog begon. Met mijn ouders en vier broers
en zusjes op de Goudsbloemstraat
leefden we in armoede; als kind
moest ik aanzien hoe de katten en
honden uit de buurt in onze keuken
werden geslacht, omdat we anders
niks te vreten hadden.
’s Avonds tijdens de avondklok klonken de kogels door de straten en je
wist dat die kogels uiteindelijk iemand zouden raken...”
Deze periode zou tekenend zijn voor
het leven van Ernst. “Als ik zie dat iemand geld gebruiken kan, dan stop ik
hem een beetje toe, omdat ik het missen kan. Ik vind het belangrijk om
mensen daarin te helpen; als mijn
buurman het goed heeft, vind ik dat

mijn buurvrouw het ook goed moet
hebben. Deze houding zit intergenerationeel in de familie; ik heb het van
mijn moeder en ook mijn twee dochters zorgen voor vrienden en kennissen die het wat minder breed hebben.
Uiteindelijk is het belangrijkste dat
iedereen brood op de plank krijgt.”
Ooit betaalde de moeder van Ernst
maandelijks zeven gulden voor de
woning op de Goudsbloemstraat. Dat
is nu ondenkbaar, wanneer er een
blik op de woningprijzen in de Jordaan wordt geworpen. Alles is aan
verandering onderhevig, en zo verdwijnt ook de oudere generatie die de
vroegere Jordaan nog kent, uit het
stadshart; “Vorig jaar ben ik naar
Purmerend verhuisd, na mijn hele leven in de Jordaan te hebben gewoond. Het is nog even wennen,
maar uiteindelijk komt er aan alles
een einde.”

Open Ateliers Jordaan 
Bezoek meer dan  kunstenaars met Pinksteren
Tijdens het Pinksterweekend, ,  en  juni ,
openen meer dan  kunstenaars uit de Jordaan
tussen : en : hun deuren voor iedereen!
Laat je verrassen door uiteenlopende exposities van nieuwe talenten én van gevestigde namen. Tijdens de Open Ateliers zijn vrijwel alle
kunsttechnieken vertegenwoordigd: van schilderijen tot design, van fotografie tot beeldhouwen en nog veel meer.
Dit jaar is het startpunt van de wandelroute bij
Hotel Mercier (Rozenstraat ). Hier is tevens de
informatiestand aanwezig waar u het boekje
met de wandelroute kunt halen. Op deze locatie
exposeren zes deelnemers en zal Pakje Kunst
aanwezig zijn (hiermee kunnen kleine kunstwerkjes van de deelnemers uit een automaat
getrokken worden).

Ook dit jaar zal de WinArt actie plaatsvinden
waarmee bezoekers een kunstwerk t.w.v. ,euro van één van de deelnemers kunnen winnen.
Ga bijvoorbeeld langs bij Pau Voûte op de Palmgracht. De opbrengst van de verkoop van keramiek tijdens deze dagen gaat volledig naar
goede doelen. Of laat je verrassen door de expositie xx, bij Roswitha Witten en Christel
Harms op de Lindengracht waar  kunstenaars
kunstwerkjes hebben gemaakt ter grootte van
 x  x , cm.
Dus zet hem alvast in de agenda en maak een
mooie wandeling langs de deelnemers in de
Jordaan tijdens Pinksteren.
Kijk voor meer informatie en alle deelnemers
op www.openateliersjordaan.nl Hier zal ook de
actuele informatie worden geplaatst v.w.b. de
evenementen.

De DEELNEMENDE KUNSTENAARS: Ada Breedveld, A volo! Italian deli, Akademie Vogue, Amsterdamse Vereniging De
Zondagsschilders, Anke Louwerse, Atelier Oosterbosch, Atelier Paul Dijkman, atelier Sophie verburg, Babet Wentink,
Birgitta Vereecke, Carla van Slooten, Crazy Orphelia, Cristina amsterdam, Daniel Couet, Desiree Wijgman, DianeL,
DiepWater Collectief, Flavio Santos, GJKuijpers, Galerie de Hooffzaak, Gerda Roodenburg-Slagter, Giorgi Shengelia,
GO Gallery Amsterdam, Gonnie Paul, Greet Weitenberg, Hennie van den Bosch, Julia Kaiser, Karin Annaert, KILO, Leslie
Browne, Lilian Berg, Luciano Maio, Marina Wortel, Maud Verbruggen, Mike Piche, Milkmaid Project, Mitchel Cornelis Jan,
Mitchell Cooper, Monique de Ruiter, Noortje Groenendaal, Olga Serrarens, P.M.Michalski/ E.Vonk CultTV Studio Atelier,
Pau Voûte, Paula Muijtjens, Paula Vermeulen, Peter Verhaar, René Rikkelman, Roswitha Witten, Roy Jongeling Beeldende
Kunst & Co., Ruimte 59 61, Ruys, Saskiarocks, Siegrid Siderius, Staaf, Studio Edens Amsterdam, Studio Speer, Susanna
Brenner, The Jewish secOnd generation art&family Museum Amsterdam, The Route Photography Gallery, Thérèse van
Eldert, Tina Sejbjerg, Ton Tijhuis, Typique ambachtelijke drukkerij, Victorine loomans, Wink Einthoven
ONZE BIJZONDERE DANK GAAT UIT NAAR DE SPONSORS

Van derLinde
MATERIALEN
VOOR BEELDENDE KUNST

Rozengracht 36-38
1016 NC Amsterdam
T 020-62 42 791
winkel@vanderlinde.com
Openingstijden:
Ma. 9.30 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
9.00 tot 18.00 uur
Zat. 11.00 tot 17.00 uur
www.vanderlindewebshop.com

BORRELEN EN DINEREN IN CULTURELE SFEREN
IN HET THEATERCAFÉ VAN THEATER DE ROODE BIOSCOOP
VEGETARISCH – BIOLOGISCH – LOKAAL
BORREL – DINER – LUNCH – LIVE MUZIEK – EXPOSITIES

THEATERCAFÉ SPINOZA
Haarlemmerplein 11
020-7370814, info@theatercafespinoza.nl
www.theatercafespinoza.nl (ook voor reserveringen)

Dé plek voor een pauze met een
drankje, lunch of diner tijdens je
bezoek aan de open ateliers!
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Praktische informatie
De Stichting Kunst & Cultuur Jordaan & Gouden
Reael bestaat uit een groep enthousiaste vrijwil
ligers die optredens organiseert op een historische
locatie in de binnenstad van Amsterdam. Alle
concerten zijn bestemd voor een zo breed mogelijk
publiek, buurtbewoners maar ook voor passanten
en toeristen. Diverse soorten muziek staan op het
programma: klassiek, jazz, soul, latin maar ook fado
en blues.
De concerten zijn gratis toegankelijk, beginnen
altijd om 15 uur en duren circa één uur zonder
pauze. In totaal zijn er dit jaar in de zomerperiode
tot begin september acht buitenconcerten. Er zijn
circa 100 zitplaatsen beschikbaar. De locaties zijn
vrijwel altijd rolstoeltoegankelijk, meestal is er geen
WC aanwezig
.

Meer informatie op:
facebook.com/hofjesconcerten
www.hofjesconcertenadam.nl
hofjesconcertenadam@gmail.com

■QUINTETO CUBANA
LOSBANDOS

april-mei 2022

overgave brengen. Woolf schrikt niet terug van
onderwerpen die het leven in de kern raken,
met teksten die ertoe doen. De warme, ingetogen
begeleiding voorziet het geheel van een gouden
randje.
Marieke Smit  gitaar, ukelele, banjo, zang
Mylène Berghs  ukelele, zang
Ellen Tackenkamp  gitaar, mandoline,
basklarinet, zang

■REBEKKA LING TRIO
Zondag 19 juni, 15 uur
Locatie: Vuile Weespad (binnentuin),
Tweede Laurierdwarsstraat nr. 38
Als je Rebekka’s muziek hoort, is het niet makkelijk
er het label van een bepaald genre aan te hangen.
Toch ontdek je al snel jazzy vibes en invloeden uit
de soul, R&B, hiphop en gospel. Haar muziek heeft
een positieve uitstraling en een frisse en authentieke
sound. Rebekka studeerde fluit aan het Conser
vatorium van Amsterdam, maar zingen bleek haar
echte liefde te zijn. Tijdens haar studie werkte ze
ondertussen samen met verschillende bands en
(inter)nationale artiesten. Ze heeft een album en
meerdere singles uitgebracht.

gerespecteerd bandleider. Zijn eigen stijl, een
sfeervolle en persoonlijke interpretatie van
klassieke oude jazz, roept herinneringen op
aan de muziek van Miles Davis en Chet Baker.
Voor deze gelegenheid zal hij samen met de
band Pelusopa optreden. Zij brengen een mix
van verschillende soorten Jazz ten gehore.
Eduardo Blanco  trompet
Willem Pelupessy  bas
Otek Lumalessil  drums
George Sopacua  gitaar
John Pattipeilohy  keyboard

■FADOPELOS2
Zondag 17 juli, 15 uur
Locatie: Platanenhof, Lauriergracht 99-103
FADOPELOS2

■CARMEN GOMES INC.
Zondag 14 augustus, 15 uur
Locatie: Madelievenplein, Anjeliersstraat 420

Rebekka Ling  zang
Glenn Gaddum jr.  bas
Jamie Peet  drums

Zondag 22 mei, 15 uur
Locatie: Looiershof, Passeerdersstraat 16-18
LosBandos speelt zonnige Cubaanse son en boleros.
Met pikante teksten over bedrogen liefdes, het vader
land, of de gewone verlangens van de straat. Met zo
nu en dan op Nederlandse tekst een knipoog naar
onze sores, onze worsteling en overgave. Want de
liefde is toch een onuitputtelijke bron. Zij verbindt
en geeft leven. De Cubaanse liedjes staan in dat
opzicht dicht bij het Amsterdamse lied. Laat u
meevoeren op de swingende Cubaanse son en
geniet van de meeslepende improvisaties op de
groove van de clave.
Chris Teunissen  gitaar en zang
Jan Doedens  trompet, zang en percussie
Teake Ettema  contrabas en zang
Gerrit de Boer  tres, viool, zang
Victor Pena  percussie

Met hun deelname aan de SBS6 TVhit “We Want
More” in de zomermaanden van 2020 weet FADO
pelos2 menig muziekliefhebber te ontroeren. FADO
pelos2 brengt Portugese fado op een zeer intieme
manier: zang en gitaar! In Juli 2019 brachten ze hun
eerste EP ‘Bairro Alto’ uit, waarop ook eigen werk
te horen is.
Muziek vol emotie, dat is waar het bij FADOpelos2
om gaat. Laat u meevoeren door de straten van
Lissabon en droom weg bij het spel tussen zang
en gitaar.
Iris Feijen  zang
Tiago Lageira  gitaar
REBEKKA LING TRIO

QUINTETO CUBANA LOSBANDOS

■EDUARDO BLANCO
MEETS PELUSOPA
Zondag 3 juli, 15 uur
Locatie: Tuinplein, Tuinstraat t.o. 70 /
Egelantiersstraat t.o. 27 A-C

■WOOLF

■ALIZÉ BLAZERS KWINTET
Zondag 31 juli, 15 uur
Locatie: Vuile Weespad (binnentuin),
Tweede Laurierdwarsstraat nr. 38
ALIZÉ BLAZERS KWINTET

Eduardo Blanco is een trompettist, die jazz stu
deerde aan het Berklee College of Music in Boston.
Hij speelde jarenlang in Barcelona, en trok toen
naar Nederland waar hij in korte tijd uitgroeide
tot een veelgevraagd sessiemuzikant en een

Zondag 5 juni, 15 uur
Locatie: Platanenhof, Lauriergracht 99-103
Drie krachtige, prachtig zingende vrouwen met
stemmen die als tandwielen in elkaar grijpen.
Wie de folk/pop van Woolf hoort is niet alleen
publiek, maar voelt zich deelgenoot van de mee
slepende klanken en verhalen die songwriters
Marieke, Mylene en Ellen met kwetsbaarheid en
WOOLF

CARMEN GOMES INC.

Het Alizé blazers kwintet is in 2019 opgericht door
studenten van het Conservatorium van Amsterdam.
De vijf musici hebben volop ervaring in het ver
tolken van kamermuziek door hun deelname aan
diverse ensembles, orkesten en kamermuziek
festivals.
Het kwintet legt zich toe op repertoire dat ge
schreven is in de afgelopen eeuwen, waarbij ook
vergeten componisten herontdekt kunnen worden.
De specialiteit van het kwintet is dat deze muziek
gespeeld wordt op historische instrumenten,
kopieën en originelen uit de klassieke en
romantische periode.
Anastasia Chernova-Vledouts  fluit
María Jesús Moreno  oboe
Carolina Guiducci  klarinet
Vicent Serra Primo  hoorn
Luís Tasso Santos  fagot

Carmen Gomes Inc. draait om vier muzikanten
die een perfecte melange zoeken van individuele
expressie en harmonieus samenspel.
De bluesy sound van de gitarist zorgt voor net het
beetje gewicht dat Gomes nodig heeft om haar
stem te kunnen laten leunen op zijn akkoorden
en riffs. Dat geeft de bassist en de drummer de
vrijheid, Gomes muzikaal uit te dagen. En dat merk
je. Haar op het conservatorium geschoolde stem
kan kreunen, grommen en uithalen.
Muziek die wordt gemaakt door vier mensen die
begrijpen dat er uiteindelijk maar één de baas is.
En dat is het lied.
Carmen Gomes  zang
Bert Kamsteeg  drums
Folker Tettero  gitaar
Peter Bjørnild  bas

■WEST END BIG BAND
Zondag 28 augustus, 15 uur
Locatie: Hendrik Jonkerplein t/o café
‘t Blaauwhooft, Bickerseiland
De West End Big Band uit Amsterdam is een
achttienkoppige bigband onder leiding van
dirigent en meestertrompettist Gerard Kleijn,
met als frontvrouw de geweldige zangeres
Dieke van Hoften. De band heeft een klassieke
bigbandbezetting: vijf saxen, vier trombones,
vier trompetten en een volledige ritmesectie.
Met een zeer divers repertoire, dat een fraaie
afspiegeling vormt van honderd jaar jazz en
popmuziek, weet de bigband elk publiek te
entertainen. Naast optredens op feesten,
verzorgt de West End Big Band een maandelijks
optreden in Amsterdams oudste jazzclub de
Casablanca. It don’t mean a thing if it ain’t
got that swing!
Gerard Kleijn  dirigent
Dieke van Hoften  zang
WEST END BIG BAND
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig improvisatie theater
Meta Luck Next Time Every thursday and saturday
19.30.
We all know the metaverse is coming, but what will
we do there? Meet friends? Kill time? Learn things?
Solve problems? Or just 'Metaverse and Chill?' Will
it be a joy like social media is today, or will it be a hell
like social media is today? Choose your avatar, es
cape reality and join the cast for a hilarious comedy
show at the edge of the metaverse.
DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet u draaiorgels,
maar ook hoe het bouwen en restaureren van or
gels nog volop in bedrijf is. Bezoek op afspraak.
ELECTRIC LADYLAND
TWEEDE LELIEDWARSSTRAAT 5, ELECTRICLADYLAND.COM

Museum of Fluorescent Mineral Art, bezoek op af
spraak
CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke eerste maandag 20.00. Poëziewed
strijd. Breng als luisteraar je stem uit op je favoriet.
In de jury o.a. de dichters Asha Karami en Willem
Thies. De winnaar wint 70 euro en een ticket voor
de Grande Finale tussen alle maandwinnaars op de
derde zaterdag van juni. De winnaar en de nummer
twee van deze Grande Finale kwalificeren zich voor
het NK Poetryslam in TivoliVredenburg. Aanmelden
om deel te nemen: svenariaans@hotmail.com.
GALERIE DE HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54 HS, HOOFFZAAK.NL

"Karmozijnrode meisjes" of de chaos die wij zijn
Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 april 20.15.
Muziektheater over de Russissche avantgarde
door Trio Strotski: Henri Overduin, Guy Sonnen,
Henk Zwart. Met teksten van Charms, Chlebnikov,
Majakovski, Malevitsj, Meyerhold, Tatlin, Zabolotski
en... Joseph Stalin.
JORDAANMUSEUM
JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject 24 uur per dag te zien in de Wil
lemsstraat 22110.
De Jordaancultuur Dagelijks 10.0016.00. Fototen
toonstelling in De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zaterdag 13.00.
Aanmelden via de website.
Onderduik, verraad en verzet Woensdag 4 en don
derdag 5 mei. Een wandeling ter gelegenheid van de
herdenking van de Tweede Wereldoorlog met ver
halen op lokatie. Voor informatie over programma,
aanvangstijden en aanmelding zie jordaanmuseum.
nl en 4en5meiamsterdam.nl/programmas/
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 met De Meezingbende Elke eerste
maandag van de maand 20.00. Nederlandse liedjes,
oud en nieuw. "Kun je niet zingen, zing dan mee, kun
je wel zingen, ben je ook welkom".
Clube do Samba Elke laatste zondag van de maand
16.3018.30 Nieuwe samba's en Braziliaanse Popu
laire Muziek.
Bootlegs Donderdag 28 april v.a. 20.00 Americana
muziek.
GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.WEEBLY.COM

Gidswandeling over de geschiedenis van de Westelijke eilanden Elke zondag 15.00 of op afspraak.
Over Bickers, Prinsen en Realeneiland.
Kunstenaars aanwezig Elke tweede zondag van de
maand 13.00. Een portretschilder zit klaar om uw
portret te tekenen of schilderen en vanaf 17.00 uur
is er life muziek.
NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

À La manière d’une Incantation Zaterdag 23 april
14.00
Concert met als thema vogelzang, door Sebastiaan
Kemner, trombone, Andrea Vasi, piano en Nicholas
Moroz, guitar en electronics. Muziek van o.a. Scelsi,
Moroz en Messiaen.
PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zaterdag 13.00
17.00 en zondag 13.0016.00. Er zijn doorlopende
rondleidingen met muziek.

Vanaf 12 mei: ‘Thèta dream’ (in the end we are all a
bunch of moving fluff)’, Mette Sterre en Lotte Wieringa

Kofﬁeconcert Elke zondag 11.30, voor kinderen en
volwassenen
Barrelhouse Vrijdag 22 april 20.15. De Nederlandse
bluesband Barrelhouse speelt al 48 jaar in dezelfde
bezetting onder aanvoering van zangeres Tineke
Schoemaker. Zij spelen de mooiste blues & ballads
van hun cd box '45 Years On The Road’.
Duo Molthoff & Van Zweden Zondag 15 mei 17.00.
Theaterconcert met romantische klassieke, Joodse,
Roemeense, Hongaarse en beroemde filmmuziek
thema’s, werken van Brahms, Dvořák, Morricone,
Piazzolla, Szerban en Williams, en thema’s als Mayn
Yiddishe Mame en Aan de Amsterdamse Grachten.
Maxim Heijmerink Vrijdag 3 juni 19.30 Solorecital
op piano door ‘rising star’ Heijmerink met werken
van Schubert, Liszt, Chopin, Medtner en Albeniz.

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

Mei: schilderijen van Martine Johanna
KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL

Amsterdamse stadsgezichten en beeldhouwwerk
KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL

T/m 30 april: 'Mother Rock', fotografie en sculpturen
van Diana Blok en Nelson Carrilho.
LANG ART
HAZENSTRAAT 18, LANGART.NL

T/m 30 april: ‘Shifting surfaces’, fotografie van Laura
Hospes

POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124126, STADSHERSTEL.NL

Telemanns Trio’s – Erik Bosgraaf & friends Zaterdag
30 april 14.00. In dit programma speelt blokfluitist
Bosgraaf samen met jonge musici, zoals de jonge
Cubaanse barokhoboïst Rodrigo Lopez Paz en de
Japanse klavecinist Sae Goto. Met laatstgenoemde
speelt met Bosgraaf de wereldpremière van een
kort nieuw werk van de inmiddels 91jarige Theo
Loevendie die ook bij het concert aanwezig zal zijn.
(Tickets via noorderkerkconcerten.nl)
DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Festival Ontsnapte Klanken Donderdag 5 mei 12.00
20.30. Vier de vrijheid, met vanaf 20.00 uur de Vrij
heidsmaaltijd op het Haarlemmerplein.
Mijn zwervend hart Donderdag 12 mei 20.00. Nadja
Flltzer neemt het publiek mee op de wereldreis die
haar Joodse voorouders maakten van Oekraïne, via
Parijs, Le Havre en New York naar Mexico – op de
vlucht voor de pogroms van Stalin. Zij wisselt eigen
composities en teksten af met Jiddische Klezmer,
Amerikaanse Jazz, en Russische & LatijnsAmeri
kaanse volksmuziek. Projectie van schilderijen van
haar vader Luis Filcer, foto’s van haar opa Dirk de
Herder en filmbeelden van zus Irina maken het ver
haal compleet.
THEO THIJSSEN MUSEUM
EERSTE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan Theo Thijssen (18791943).
Open donderdag t/m zondag 12.0017.00.
De tentoonstelling Reizen met Thijssen is te zien tot
1 mei. Op 15 mei opent de nieuwe tentoonstelling:
Lastpakken voor de klas.
AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 23, TYPIQUE.NL

Ambachtelijke drukkerij, grafisch museum en galerie
Maandag t/m vrijdag 10.0018.00, zaterdag 11.00
17.00.
WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

Eigen werk, schilderijen
KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

Zie voor het complete programma de websites!
MUZIEK & THEATER

KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

Kahmann Gallery | Schilte & Portielkje Nitsche
STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

Hedendaagse kunst

Van 27 april tot 1 mei: ‘Oranje kamer’, schilderijen
van de Iraanse kunstenaar Mahmoud Vasefi
CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 54, CAROLINEOBREEN.COM

T/m 7 mei: ‘Aroud the polar circle’, fotografie van
Jens Knigge en Witho Worms
CLOUD GALLERY

Prinsengracht 276, cloudamsterdam.com
T/m 6 mei: ‘Travelogue’, fotografie van Thomas Els
huis
DUDOK DE GROOT
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 13, DUDOKDEGROOT.NL

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Helcia Cino, Willem Bosveld, Joke Plomp, Anja Eli
asson, Pim van der Zwaan, Monica Kugel, Roelinde
Boot en Lydia Bremer, cartoons, tekeningen, aqua
rels en fotografie
MUDHAF
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 57, MUDHAFCERAMICS.NL/

Keramiek uit Egypte
OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIEROOSTERBOSCH.NL

Collages/mixed media van Anita van Oosterbosch

Hedendaagse kunst
ELLIOTT GALLERY
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTT.GALLERY

April: ‘Cars,cars, cars’, groepstentoonstelling
Mei: Christopher Bucklow, fotografie
FONTANA
LAURIERGRACHT 142, FONTANAGALLERY.COM

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

T/m 30 april: ‘Magic tulip’, schilderijen van Frank
Nitsche (D)
RAVESTIJN
WESTERDOK 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

T/m 23 april: ‘Exclamation Mark: a groupshow’, Sa

T/m 14 mei: ‘Bloodhound & friends’, sculpturen van
Carolein Smit
T/m 4 juni: ‘The Belgian Connection Part Three, Zil
verspoor’, beschilderde objecten van Ronny Delrue

T/m 14 mei: sieraden ontworpen door Ted Noten en
Ralph Bakker;
Vanaf 21 mei: Terhi Tolvanen (Finland) en Takayoshi
Terajima (Japan)

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

ROCKARCHIVE GALLERY AMSTERDAM
PRINSENGRACHT 110, ROCKARCHIVE.NL

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

Rock en jazzfotografie van onder meer Angelique
van Woerkom (NL), Fernando Aceves (Mexico),
Jill Furmanovsky (Zimbabwe) en Alexandre Coric
(Frankrijk)

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Hedendaagse kunst

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

T/m 1 mei: ‘uNyezi’, schilderijen van WonderBuhle
(ZuidAfrika)

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

Woensdag t/m zaterdag 10.0017.00.

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

Hedendaagse kunst
GALERIEËN

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSEEYCK.COM

T/m 7 mei: ‘Paletten Twee’, schilderijen van Bert
Boogaard
ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187189, ANNETGELINK.COM

Hedendaagse kunst

Heeft u een warm hart voor de prachtige
Westerkerk? Spreekt u ook een beetje En
gels?
Wacht dan niet langer en geef u op als
geïnteresseerde vrijwilliger! U hoeft niet
kerkelijk meelevend te zijn. Voor meer infor
matie of aanmelden: 0206247766 of info@
westerkerk.nl.

T/m 30 april: groepsexpositie van o.a. Anh Tràn (Viet
nam), Kerstin Brätsch (D), en Natasja Mabesoone
(B), verschillende technieken

Hedendaagse kunst

Hedendaagse kunst

De Westerkerk is een goed bezocht monument. Veel toeristen uit binnen- en buitenland komen er naartoe. Niet alleen de architectuur is bezienswaardig, maar ook de
vaak prachtig gebeeldhouwde grafstenen.
Sinds de vroege zeventiende eeuw vonden
honderden Amsterdammers hier hun laat
ste rustplaats, waaronder Rembrandt van
Rijn, Lucas Bols en schrijver en cartograaf
Joan Blaeu. Om zo veel mogelijk bezoekers
toe te laten zouden de deuren dagelijks
van 10.00 tot 15.00 uur geopend moeten
zijn. Dat kan alleen als er voldoende vrijwil
ligers zijn die toezicht houden. Daarom is
de kerk naarstig op zoek naar klantvrien
delijke vrijwilligers die in een team van 2 à
3 mensen wekelijks of één keer in de twee
weken gastvrouw/gastheer willen zijn voor
bezoekers.

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

Geopend voor bezoek Maandag, donderdag en vrij
dag 11.0015.00.
Orgelconcert Zaterdag 7 mei 15.00. Concert rondom
César Franck door Evan Bogerd.

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM

Westerkerk zoekt
vrijwilligers

Galerie Onrust | Frank Nitsche

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL

Eigen werk, schilderijen en tekeningen, en sculp
turen in stock van o.a. Nasr Azamehr (Iran), Karin
Beek, Esther Velzeboer en Barbara Röling.
JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

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

Vanaf 25 mei: ‘Infinite spirit’, fotografie van Albarrán
Cabrera, Schilte & Portielje

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.COM

T/m 30 mei: ‘De levensdraad en de filosofensteen’,
Lee Eun Young en Carel Lanters, objecten
BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

T/m 6 mei: ‘Transformations, Transmutations’, sculp
turen van de Noor Eirik Jahnsen en de Duitse Nomin
Zezegmaa; ‘Without the promise of succes’, objec
ten van Kevin Bauer
BILDHALLE AMSTERDAM
HAZENSTRAAT 15, BILDHALLE.NL

T/m 28 mei: ‘Playing with the light of the universe’,
Spaans duo Albarrán Cabrera, fotografie

lim Bayri (Marokko), Nico Krijno (ZuidAfrika), Matt
Lipps (VS), Mark Mahaney (VS), and Theis Wendt
(Denemarken), verschillende technieken
Vanaf 30 april: ‘Anthropogenic mass’, fotografische
reliëf werken van Michel Lamoller (Duitsland)
REPUBLIEK GALLERY
HAARLEMMERDIJK 87, REPUBLIEK.GALLERY

T/m 24 april: ‘Cars,cars, cars’, fotografie
Mei: ‘At least one hundred eyes, een visualisatie
van de contemporaine Caraïbische kunst, schilde
rijen, tekeningen en sculpturen van Jose M. Capri
corne, Nelson Carrilho en Philippe Zanolino

T/m 23 april: ‘Dynasty’, schilderijen en sculpturen
van Thomas Raat
SUZANNE BIEDERBERG
EERSTE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

In april: Niek Verschoor, ‘Inside the enemy cube’.
TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

T/m 30 april: ‘You’re the country’s lost property with
no office to claim you back!’, Hamza Halloubi, instal
laties
TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

T/m 30 april: ‘Velvet forest’, fotografie van Krijn Kroes
VIOLA WINOKAN
LAURIERSTRAAT 53, VIOLETANDWILDE.COM

Helmut Newton (VS), ‘Looking over the shoulder of a
master in photography’, vintage prints

Nieuwe start Noorderkerkconcerten
met artistiek collectief

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

Goed nieuws voor liefhebbers van klassieke muziek: de Noorderkerk als muziekpodium blijft
behouden. Noorderkerkconcerten viel vorig jaar buiten de boot bij het Kunstenplan, maar krijgt
voor de komende twee jaar steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De concerten wor
den in die periode geprogrammeerd en gespeeld door een artistiek collectief, bestaande uit vijf
musici: Amber Docters van Leeuwen, Olga Pashchenko, Sebastiaan Kemner, Erik Bosgraaf en
Merel Vercammen. Twee jaar lang zijn zij de baas over het podium. In de NKCpodcast (te be
luisteren via een link op noorderkerkconcerten.nl) gaat Hanneke Groenteman met hen in gesprek
over hun drijfveren, plannen en liefde voor muziek.

T/m 30 april: ‘Statia song’, Jeanette Bos, fotografi
sche ode aan St. Eustatius
WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

Fotografie
VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

T/m 30 april: Marcel van den Berg, schilderijen, teke
ningen en sculpturen.

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

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

■WIJKKRANT JORDAAN & GOUDEN
REAEL
Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael geeft 5x per jaar deze wijkkrant uit.

JAARPLANNING:

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.

25 april, activiteitencentrum Reel
11 juli, Claverhuis
26 september, activiteitencentrum Reel
12 december, Claverhuis

Contact: krant@jordaangoudenreael.nl
Advertenties: gilles@landgraphics.nl
■WEBSITEBEHEER
www.jordaangoudenreael.nl.

Voor info en agenda: rversluijs@dock.nl

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

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Elandsgracht 70, 020 624 83 53,
claverhuis@dock.nl
■ PORTRETTEKENEN
Mooie, gekke of interessante portretten
tekenen. Het model staat centraal met
muziek en een eigen verhaal. Materiaal zelf
meenemen. Wo van 16 tot 18 uur.
€5, per keer. Voor vragen of aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ ZANGMEDITATIE
Samen zingen in harmonie en met vrolijke
zangles om totale ontspanning te ervaren.
Do van 15.30 tot 17 uur. Voor vragen of aan
melden: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ LACHYOGA
Bij deze workshop dansen we als warming
up, doen ademhalingsoefeningen afgewis
seld met lachspelletjes, rek en strekoefe
ningen en tot slot een lachmeditatie en re
laxatie. 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.
■ 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 QRcode.
Vr 10 tot 12 uur. Gratis. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doehetzelf naaiatelier voor alle buurtbe
woners. 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. materi
alen). 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.

■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een ge
zonde, evt. 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).

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken?
Meldt u dan aan bij onze conversatie
groepen.
Na aanmelding volgt een intake gesprek.
Di 10.3012 en do 1921 uur (1 groep begin
ners, 1 groep halfgevorderden).
Kosten: Een strippenkaart kost € 10 ,
voor tien lessen, drie maanden geldig.
(incl. lesmaterialen).
Voor vragen en aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.

■ TAAL & DIGITAAL SPREEKUUR
NIEUW. Leren werken met de computer in
internet? Altijd al de krant willen lezen op je
tablet? Wil je beter Nederlands leren spre
ken? Je schrijf en leesvaardigheden verbe
teren? 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/taaldigitaal.

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op.
Wo 13 tot 15 uur, doorlopend. € 1, per keer
(incl. materialen). Voor vragen en aanmel
den: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ ENGELSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Engels op.
Beginners: do 13 tot 15 uur. Half gevorder
den: 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 kennis van het Spaans op. Ma 19 tot
21 uur. € 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 eventu
eel 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
Ma en di 10.30 tot 13 uur voor € 1 ,.
Voor vragen: ssaruhan@dock.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.
■ BEWONERSINLOOP
Do 11 tot 12.30 uur (even weken). Koffie en thee
staan klaar om buurtbewoners te verwelko
men. Heeft u iets te vertellen, te vragen of een
idee voor uw buurt, kom langs en laat u inspire
ren door uw buurtgenoten. Zien we u binnen
kort? Informatie: mkemmeren@dock.nl
of 06 599 25 718.
■ SENIORENSOOS
Ma 13 tot 15 uur. Creatieve activiteiten, quiz,
zingen, film kijken, bingo, spelletjes, voorlich
ting en nog meer. € 2,50 per keer (incl. soep en
materialen). Aanmelden niet nodig. Voor vra
gen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
■ VERSE SOEP
Tweede en laatste ma van de maand 13 tot
13.30 uur. € 1, aanmelden is nodig i.v.m. bood
schappen.
Vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr van 13 tot 16 uur bezorgen de vrijwil
ligers het voedselpakket van de voedselbank
bij minderbedeelden en mensen die slecht ter
been zijn.
Informatie: mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
■ WEERBAARHEIDSTRAINING
Kickboksen is een groepsles, zowel voor jon
gens als voor meisjes, waarbij je gevechts
technieken leert én werkt aan je conditie.
De lessen zijn gratis en een proefles is moge
lijk. Ma van 16.45 tot 17.45 uur en di van 18.30
tot 19.30 uur.
Meer info: aanis@dock.nl of 06 435 44 413.

■ 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.

■ CLEANING CLUB/ZAKGELD PROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt? Schrijf
je in voor het zakgeldproject. Leeftijd: van 10 tot
15 jaar. Zo 14 tot 18 uur. Verzamelen bij activitei
tencentrum Reel. Voor inschrijving of vragen:
aanis@dock.nl of 06 435 44 413,
shader@dock.nl of 06 204 17 894.

■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskun
dig advies, ontmoeten en inspiratie opdoen.
Do 14 tot 16 uur. Vrijwillige bijdrage,
aanmelden niet nodig. Informatie en vragen:
het Claverhuis, fIkhouane@dock.nl.

■ REELS KANTINE
Gezonde maaltijden afhalen. Elke week staat er
een verrassing op het menu. Jong en oud zijn
welkom. Wo 17 uur. Kosten €2, per maaltijd.
Aanmelden: fIkhouane@dock.nl
of 020 428 02 97.

■ POPQUIZ
Nostalgische quizavond met jaren ’60’90
muziek en leuke prijsjes. Elke tweede vr van
de maand.
Zaal open 19 uur, aanvang 19.30 uur.

■ VROUWENSPORT
Bewegen op muziek en aan je conditie werken.
Alleen voor vrouwen. Di 10.30 tot 11.30 uur.
Aanmelden: fikhouane@dock.nl
of 020 428 02 97.

■ 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.
■ GRATIS BIJLES
Vind je huiswerk maken moeilijk of lezen en
rekenen lastig? We helpen je graag.
Je kunt ook op onze computers werken en
printen. Leeftijd 818 jaar. Ma 16 tot 18 uur.
Aanmelden niet nodig. Voor vragen:
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
■ WAT EET IK?
Ontdek alles over gezond eten en kom zelf
koken in een gezellige groep.
Leeftijd 1015 jaar. Do 1618 uur.
Aanmelden niet nodig. Voor vragen:
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
■ MEIDENLOUNGE
Speciaal voor meiden tussen de 10 en 14 jaar!
Kom verschillende activiteiten doen; van
hapjes en smoothies maken en lekker bakken,
tot nagels oppimpen, knutselen, dansen, et
cetera. Maar misschien heb je zelf ook leuke
ideeën. Di van 15.30 tot 18 uur. Voor meer info:
ubeck@dock.nl of 06 599 79 413.
Insta: meidenwerkdockcentrumwest.
■ LADIESNIGHT
Speciaal voor ladies tussen de 15 en 18+ jaar!
Kom chillen met andere meiden tijdens super
leuke activiteiten zoals gezonde maaltijden
bereiden, nonalcoholische cocktails maken,
muziek luisteren, film kijken, et cetera.
En misschien heb je zelf nog leuke ideeën.
typische meidenspelletjes, kookactiviteiten,
het kijken van films, enzovoorts.
Vr van 16.30 tot 19 uur.
Voor meer info: 06599 79 413
of ubeck@dock.nl.
Insta: meidenwerkdockcentrumwest.
■ JONGEREN SPREEKUUR
Van 10 tot 15 jaar. Zo van 12 tot 19 uur.
Voor vragen: aanis@dock.nl of 06 435 44 413.
■ CHECK-IN VOOR JONGEREN
Ga in gesprek over de dagelijkse ontwikkelin
gen en gebeurtenissen en neem deel aan een
breed aanbod aan activiteiten. Zo 15 tot 18 uur.
Voor vragen: mazaoum@dock.nl
of 06 435 43 048.

BOOJZ
Buurtgroep Ouderen Ontmoeting Jordaan
Zuid organiseert activiteiten voor 60plus
sers in de buurt. Het Claverhuis, Elands
gracht 70. www.facebook.com/BOOJZ.
■ CLAVERSOOS
Zo 1 mei en 5 juni , 1316 uur, zaal open om
13 uur. Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor en
optreden door Sjakie. Gratis toegang en een
kop koffie/thee. Vrijblijvend Bingo € 1,.
■ LUNCH
Wo wekelijks, 1213.30 uur, zaal open om
11.30 uur. Maximaal 10 deelnemers, deel
name € 1,50.

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017,
email: tichelsooj@outlook.com;
website: www.sooj.nl.
SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen
Jordaan) is er al 17 jaar voor 55plussers.
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 deel
nemen aan activiteiten. Informatie hierover en
aanmelding: bij de bar of per email.
Alle informatie vindt u ook op de website.
Open: ma 1117 uur, di t/m vr 1317 uur,
za 1419 uur.
De SOOJ is gesloten op 27 april (Koningsdag),
26 mei (Hemelvaartsdag), 5 en 6 juni (Pinkste
ren).
Nieuw in de SOOJ: Elke derde vrijdag van de
maand is er koffieochtend in de SOOJ.
Kom gezellig langs voor een kopje koffie of
thee met appeltaart. We zijn vanaf 11 uur ge
opend.
■ COMPUTERSPREEKUUR
Gratis spreekuur op ma 1113 uur. Voor infor
matie, vragen en problemen. Aanmelden tij
dens het spreekuur aan de bar of via fatih.
sooj@gmail.com.
■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie: ma 1316.30 uur,
€ 2,50 per keer.
Bridge (met les): di 13.3016.30 uur,
€ 7,50 per 5 lessen.
Bingo: di 10 mei, 13.3016.30 uur,
€ 1, per plankje, laatste plankje € 2,50.
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 voor lichtgevorderden: wo 1314.30
uur. De lessen worden tijdelijk digitaal gege
ven: €5, per 10 lessen (excl. lesmateriaal).
Italiaans: wo 1314.30 uur en 1516.30 uur, do
1314.30 uur en 1516.30 uur,
€ 15, per 10 lessen (excl. lesmateriaal).
Frans Conversatie: do 1516.30 uur,
€ 7,50 per 5 lessen.
Engels Conversatie: vr 1314.30 uur,
€ 7,50 per 5 lessen.
■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 17 mei, 28 jun, 1316.30 uur,
€ 1, per keer.
Verhalen vertellen: vrij 22 apr, 1316.30 uur,
€ 1,50 per keer.
Voor data in mei en juni zie onze website.
■ EXPOSITIES
Van 11 apr tot 21 mei exposeert Jan Allis met
nieuw werk: schilderijen, collages en werken
met gemengde techniek.
Nettie Broers exposeert haar nieuwe werk van
23 mei tot 16 juli.
■ SPULLENMARKT
Za 13.3016.30 uur. Tafelhuur € 2,50.
Toegang gratis. Voor data in mei en juni zie
onze website.
■ SOEP Ma en di.
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Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum.
Al vanaf 1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor de Buurt, door, 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/VerenigingDeNoorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt. 2e
Lindendwarsstraat 10, 020623 12 56/06 204 27 686.

Inspiratiebronnen van
kunstenaar Jan Allis

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

■ KIDZZ BINGO
Za 14 mei. Voor kinderen van 2 t/m 8 jaar.
Zaal open 14.30 uur, start 15.00 uur.
Een boekje voor 4 rondes kost € 7.50. Voor
meer informatie, bel naar 020623 12 56.

■ CORO FLAMENCO CALLE REAL
Zo 1922 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@callereal.nl.
■ DE BIGBAND
Ma 19.3023 uur.
■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.3021 uur

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 lidmaat
schap (€ 15 per jaar per gezin) en een kleine financiële bijdrage vereist.
Meer informatie op www.asvonsgenoegen.com. Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam,
0206262788. Vermelde activiteiten zijn voor volwassen, tenzij anders vermeld.
■COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 1719 uur.
■CREATIEF
Naailes, ma 12.3015 uur.
Hobby/figuurzagen, wo 1315.30 uur.
Modelboten bouwen, v.a. 8 jr, wo 13 15.30 uur.
Knutselen voor 55+, vr 1215 uur.

■DENKSPORT
Klaverjassen 55+, vr 20–22.30 uur
en zo 1216 uur.
GO, vr 2024 uur.

■MUZIEK
Drumfanfare, ma 1921 uur.
Muziekles beginners, ma v.a. 10 jr 1617 uur.
Wo jeugd 1315 uur en za 915.30 uur.
Muziek gevorderden, di 2023 uur.
Blokfluitles, v.a. 5 jr, wo 1516 uur.
Saxofoon/klarinet les, jeugd wo 13.3014.30 uur
en za 1315 uur.
Dwarsfluitles, wo 1314 uur
Gitaarles, v.a. 10 jr, vr 15.3017.30 uur.
Lyrales, jeugd, za 1315 uur.
Zangkoor Dwars door Amsterdam,
do 19.3022 uur.
Ben je 10+ kom dan op saxofoon les!
4,00 euro per maand, instrument in bruikleen!
■SPORT/BEWEGEN
Judo, v.a 4 jr, do 15.3018 uur en judo, jeugd,
do 18–19 uur.
■OVERIG
EHBO, wo 2022 uur.

DE DIERENCAPEL
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht
door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en res
pect voor dieren over te brengen.
Bickersgracht 207, 020 420 68 55, dedierencapel@live.nl, www.dedierencapel.nl.
Openingstijden: di t/m zo 917 uur.
■ SCHAPENWOL-FEESTJE
Za 21 mei, 13 tot 14 uur óf 14.15 tot 15.15 uur.
Onze schaapjes zijn geschoren. Kom ons hel
pen met spinnen, de schapenwol kammen en
neem een wollig souvenirtje mee naar huis.

■ SMIKKELEN VAN DE NATUUR
Za 11 juni, 13 (precies) tot 15 uur.
Zelf brood bakken, eitjes zoeken op het erf en
wat lekkers uit de groentetuin plukken. Resul
taat: een zeer ‘natuurlijk’ broodje gezond.

Opgeven per mail en met de volgende gegevens:
Je naam, leeftijd, welke activiteit, adres, een mobiel telefoonnummer en of je het eerste of tweede
uur kunt komen.

Het is al volop lente en de bollen schieten nu
de grond uit! Op zonnige plekken zijn sommige narcissen zelfs al bijna uitgebloeid. Als
je groene vingers jeuken om met je geveltuin
aan de slag te gaan: in alle drie de buurthuizen
van DOCK is het deze lente en zomer mogelijk
om leuke en interessante workshops te volgen. Zie voor het complete programma:
www.jordaangoudenreael.nl.

Het Alzheimer Trefpunt is een prettige
en veilige plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden
en hulpverleners. De bijeenkomsten zijn
iedere eerste woensdag van de maand. U
hoeft zich niet tevoren aan te melden en
de toegang is gratis.

■ TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini,
3 t/m 6 jr., za 10.4511.30 uur.
De Dancing Stars Jeugd,
7 t/m 12 jr., za 11.3013 uur.
De Dancing Stars Gevorderden,
vanaf 12 jr., di 18.3020 uur.
■ DRUMBAND DE NOORDER
Om de week repeteert de drumband op
woensdag of op vrijdagavond.
Leerlingen: wo of vr 1920 uur.
Gevorderden: wo of vr 2022 uur.

Groenactiviteiten in
het Centrum

Alzheimer
Trefpunt

■ SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE
DUMPIES
Ma t/m vr van 9.1511.45 uur. Iedere ochtend
kunnen kinderen tot 4 jaar samen met hun
ouders komen spelen.
Voor inlichtingen: vraag naar Tiny.

■ KONINGSDAG DISCO
Za 23 april.
Peuter & kleuter disco 1617.30 uur.
Leeftijd 2 t/m 6 jaar.
Kids disco 18.00  19.30 uur.
Leeftijd 7 t/m 10 jaar.
Ouders mogen niet mee naar binnen
(tenzij je 4 jaar of jonger bent).
Na afloop dienen alle kinderen (op tijd!)
door een volwassene opgehaald te worden.
Kosten € 2,50, incl. limonade & een chippie.

JAN ALLIS

DE NOORDERSPEELTUIN

Hommage aan Breitner

door Anke Manschot
In ouderencentrum De Sooj is
een twintigtal schilderijen en
collages te zien van Jan Allis
(1945). Het thema is ‘Inspiratie’.
Inspiratiebronnen voor Allis
zijn de beroemde schilders
Breitner en Matisse en de wat
minder bekende Schotse kunstenaar Peter Doigt. Maar ook
de actualiteit kan hem inspireren en emotioneren. Zo maakte
hij ‘Het verraad van de familie
Frank’, een collage met krijt,
naar aanleiding van de alom
bekritiseerde onthulling van de
vermeende verrader van het
Achterhuis. Otto Frank, met
hoed, en zijn dochter Anne zijn
duidelijk herkenbaar.
Het sfeervolle, maar ook beklemmende ‘Bij de grens’ is ge-

wijd aan vluchtelingen.
Ook de bedreigde natuur houdt
Allis bezig. Op het schilderij
‘Bedreigd bos’ nadert een vlammenzee angstaanjagend een
groepje bomen. Maar als tegenwicht toont de beeldend kunstenaar ook de schoonheid van
de natuur, bijvoorbeeld in de
vorm van landschappen.
Jan Allis, die aan de Rietveld
Academie en de Rijksacademie
afstudeerde, werkt met acrylverf en gemengde technieken.
Tot 22 mei te zien in De Sooj.
Tichelstraat 50. 1015 KT
Amsterdam.
Voor bezoektijden zie de
website www.sooj.nl.
Zie ook www.janallis.nl

24 april in Salon de IJzerstaven

Beneﬁetconcert voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne duurt
voort. Miljoenen vluchtelingen,
ontheemden en belegerde
burgers hebben hulp nodig.
Er is dus reden genoeg om
een benefietconcert voor hulp
aan Oekraine in de IJzerstaven
te houden. Iedereen werkt
belangeloos mee. De opbrengst
gaat volledig naar Giro 555 voor
de samenwerkende hulporganisaties die hulpgoederen brengen naar Oekraïne en omringende landen die vluchtelingen
opnemen.
Wij hebben gekozen voor muziek uit Oekraïne, Letland,
Finland, en ja, ook uit Rusland.
De muziek van Tsjaikovski en
de gedichten van Anna Achmatova zijn niet schuldig aan het
huidige conflict. Integendeel, zij

maken ons bewust van het belang van de schoonheid van muziek en literatuur. Laten wij gezamenlijk die schoonheid
omarmen, zonder uit te sluiten.
De uitvoerenden zijn: Olga
Caceanova, viool, Lidy Blijdorp,
cello, Simon Adda-Reyss, piano,
Ischico Velzel, piano, Yvette
Dekker, sopraan, Jos Huber,
mezzo-sopraan, Kees Terwan,
piano.
Zondagavond 24 april, 20.30
uur, toegang atelier vanaf 20.00
uur. Prijs: 25,00 euro (meer mag
natuurlijk).
Aanmelden:
salon@egonschrama.nl.
Salon de IJzerstaven,
Bickersgracht 10, 020-6224037 /
06-24623952

Woensdag 11 mei
DE ROL VAN DE CASEMANAGER
Als iemand de diagnose dementie heeft
gekregen wordt vaak een casemanager
dementie toegewezen. Wat is precies de
rol van de casemanager en wat mag je
verwachten?
Casemanager Astrid Rietdijk is aanwezig
om ons hierover te informeren.
Woensdag 1 juni
FILM: LIEFSTELING
In de film Liefsteling zien we hoe het
kleurrijke leven van twee geliefden verandert als dementie meer grip krijgt op
Jeanne. Hoe gaat Hetty als geliefde en
mantelzorger om met de uitdagingen?
Soms is haar geduld op of doet het pijn
om een stukje van Jeanne, haar liefsteling, te verliezen.
Filmaker Eva van Barneveld is aanwezig
voor een nagesprek en vragen.
Woensdag 6 juli
SEIZOENSAFSLUITING
We sluiten het seizoen af met een hapje
en drankje en een quiz waarbij zeker ook
ruimte is voor vragen en het delen van
ervaringen.
Locatie: Huis de Pinto, Sint Anthoniesbreestraat 69. Aanvang 19.30 tot 21.30
uur. Voor meer informatie over het programma: www.alzheimer-nederland.nl/
regios/amsterdam. U kunt ook terecht bij
het Buurtteam, tel: 020-5573338.

Creatieve
themaochtend
Creatieve activiteiten voor
iedereen! Elke maand staat er
weer iets anders op het
programma. WE LKO M!
en
Vrijdag 29 april - sleutelhanger mak
Zaterdag 14 mei - vaasje kleien
AAN VAN G 10.30 UUR

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

AAN SLUITEND
GRATIS
LUNCH
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Vervolg van pagina 1, Blonde Sien
Op een barkruk naast de bar zit Sien
(91). Ze draagt een broek met panterprint en een zijden blouse met decolleté. Als ze naar me toe komt om me
te begroeten, leunt ze op een wandelstok die eveneens is voorzien van
panterprint. Ze is zorgvuldig opgemaakt, haar lange golvende coiffure
is nog altijd blond. Ik complimenteer
haar met haar uiterlijk. Ze lacht: “Ja,
in het weekend gaat het nog wel.”

Trouwe klanten
De lijst met fameuze Rooie Nelisklanten is schier eindeloos.
Uiteraard Johnny Jordaan, Tante
Leen, Manke Nelis, Willy Alberti,
Koos Alberts, Danny de Munck,
André Hazes (Dreetje Hazes nam er
vorige week zijn nieuwe clip op).
Maar ook beroemde niet-Jordanezen
kwamen er graag: Lee Towers, Ria
Valk, Imca Marina, Karin Bloemen,
André van Duin en ook voormalig
eerste minister Jan-Peter Balkenende komt er nog steeds af en toe een
biertje happen.
Eberhard van der Laan wipte regelmatig even binnen voor een goudgele rakker. Maar het meest fier is
Sien op de bezoekjes van ex-koningin Beatrix. “Ze is hier vier keer geweest”, vertelt ze, “de laatste keer
regende het en kwam ze binnen met
een hoofddoekje om. Ik zei: Als ik
van tevoren geweten had dat u zou
komen, had ik mijn mooie kopjes uit
de kast gehaald. Maar de koningin
zei: In een gewoon bakkie lust ik de
koﬃe ook hoor.” De vorstin kwam
die middag Blonde Sien en haar moeder Rooie Sien hoogstpersoonlijk
een Zilveren Eremedaille in de Orde

Dit zijn de nieuwe leden van
de stadsdeelcommissie Centrum

van Oranje-Nassau opspelden vanwege hun heldendaden tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Rooie Sien en
kleine Sientje reden destijds regelmatig in een slagersbus naar kamp
Amersfoort om Jordanese jongens,
die door de Duitsers op transport
waren gezet om te werken in Duitse
wapen-fabrieken, te helpen ontsnappen. Levensgevaarlijke acties, maar
Sien doet er niet moeilijk over: “Dat
deed je gewoon. Logisch toch? Je
bent op de wereld om mekaar te helpen.”

Vervolg van pagina 1
Daarnaast is het mogelijk om bij ieder punt dat op de agenda staat van de
Commissie in te spreken. Zie je iets staan over een herinrichting en heb je
daar ideeën over? Meld je aan en doe je verhaal. Inspraak kan gaan over de
procedure, maar natuurlijk ook over de inhoud. Die kan variëren van bijvoorbeeld extra fietsenrekken tot ideeën over terrasuitbreiding.
Alles wat je tegenkomt in de buurt is bespreekbaar.

Anekdote
Sappige Jordaanverhalen zijn er genoeg; we noteren er één.
Als de legendarische groenteboer
ome Ko zijn opa kwijt was, reed hij
op zijn afgetrapte bakfiets de Jordaancafés af. Regelmatig trof hij opa
aan, in iets te blijmoedige toestand
geraakt, aan de bar bij Rooie Nelis.
Samen met Koos Alberts hesen ze
hem in de bakfiets en reden ze, omdat Koos zijn stembanden wilde trainen en het in de Jordanese straatjes
zo mooi galmde, met opa voorin, luid
zingend op de bakfiets naar huis.

Meer informatie: Amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/bestuur/samenstellingstadsdeelcommissie-centrum/

Zondag 12 juni van 12.00 tot 16.00 uur

Groene Straatdag
FOTO BART WINNUBST

Blonde Sien, dochter van Rooie Sien
en Rooie Nelis, vrouw van Zwarte
Gerrit, is geboren in een andere tijd:
1927.
Sien: “Mijn ouders openden het café
in 1937. Mijn vader werkte in de kolenhaven, maar daar konden we niet
van rondkomen. Toen is mijn moeder
een café begonnen. Ze had 1200 gulden spaargeld en 750 gulden geleend
geld van de Amstel Brouwerij. Het
was crisis, dus iedereen moest keihard werken. Daarom ging ik altijd
op rolschaatsen naar school. Die
mocht ik van de meester tijdens de
les aanhouden, dan rolschaatste ik
na afloop snel naar huis om mee te
helpen in de zaak.”
Over de dag van de opening in 1937
vertelt Sien: “Ik was tien. Ik werd
door mijn vader Rooie Nelis op een
omgekeerd bierkratje gezet en ik
mocht het feestelijke eerste pilsje
tappen.” Terecht, want ondanks de
armoe was het kleine Sientje die de
taferelen voor de verlichte glas in
lood illustraties boven de bar had
mogen uitkiezen en die stralen nu,

tachtig jaar later, nog steeds. Als
wijnboer ben ik blij verrast over een
van de afbeeldingen die je niet zou
verwachten in een bruingerookt Jordaancafé: een wijnnimf omkranst
door druiventrossen, maar Sien
wijst me terecht: “Een wijnnimf?
Nee, dat is een hoertje. Daarnaast
een boertje, dan een muzikant en de
laatste is een danseres.”

Stoppen?
Nee. Blonde Sien en Zwarte Gerrit
gaan gewoon door. Sien: “We zijn al
meer dan een halve eeuw samen,
dus we zijn pas net aan de tweede
helft begonnen.” Ze heft haar glas:
“Proost, jonkie!”
Zwarte Gerrit overleed een jaar na
dit artikel, in 2019. Blonde Sien
volgde hem op 10 april jongstleden.

FOTO'S TRYNTSJE BAKKUM

Open tuinendag
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.
Woensdag 11 en 25 mei

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

Suyckerhofje

Op zondag 12 juni 2022 van
11.00 tot 16.30 uur vindt, na een
paar jaar onderbreking, dit jaar
weer een open tuinendag plaats
in de Jordaan. De werkgroep
Meer Groen in de Jordaan heeft
een route uitgestippeld langs
hofjes, zelfbeheertuinen, grote
en kleine privé-tuinen en dakterrassen in de Noord- en ZuidJordaan. Enthousiaste tuiniers
stellen tijdens deze zondag hun
tuin open voor het publiek om te
laten zien wat er mogelijk is in
de vaak beperkte ruimte die de
stad hen biedt.
Routebeschrijvingen (tevens

entreebewijs voor de tuinen) á
2,50 euro per persoon zijn op
de dag zelf te verkrijgen bij één
van de twee beginpunten: de
tuin achter de poort op Willemsstraat 132 en de Looiershoftuin,
ingang in de Passeerdersstraat,
naast nr. 18-24.
Deelnemende tuinen zijn te herkennen aan de groene lampionnen bij de ingang.
Heeft u ook een mooie tuin in de
Jordaan en wilt u deze op 12 juni
graag openstellen? Neem
dan contact op met Tryntsje
Bakkum, 06-38249916.

Amsterdamse Vereniging voor Amateur Kunstenaars
In maart start een nieuwe cursus
“De Jonge Kunstenaar”, een ontdekkingsreis
in de kunst door de jaren heen, tekenen,
schilderen, plakken, kleien, alles kan.
We gaan weer schilderen in Artis,
8 lessen van half maart tot half mei,
kosten 95 euro.
Verder hebben wij nog 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

De Groene Straatdag vindt dit jaar
plaats op het Hendrik Jonkerplein en
wordt georganiseerd door de werkgroep Meer Groen in de Jordaan in
samenwerking met Stichting DOCK,
het wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael en de diverse groengroepen op
de westelijke eilanden.
Op deze gezellige en hopelijk zonnige
middag kunt u plantjes halen voor
uw geveltuin, balkon of stadstuin.

De opbrengst gaat naar een goed
doel. U kunt ook terecht voor een
gratis consult bij de plantendokter.
Daarnaast is er een plantenruilbeurs
en kunt u informatie krijgen over
groene en duurzame initiatieven.
Wij hopen u op de Groene Straatdag
te mogen begroeten!
Werkgroep Meer Groen in de
Jordaan

VERHALENFESTIVAL
enthousiaste mensen gezocht

Op 2 juli vindt er weer een live verhalenfestival plaats in de Jordaan!
We combineren dit jaar een straatdiner met verhalen, muziek en acts.
Net als voorgaande jaren werken we toe naar een onvergetelijk buurtevenement, waar nog maanden over nagepraat wordt. Informatie over
kaartverkoop en programma volgt later. Op dit moment zoekt het
voorbereidingsteam buurtgenoten die het leuk vinden om een optreden te verzorgen tijdens het diner, dit kan zang, theater of iets anders
creatiefs zijn. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die graag willen
meehelpen met de voorbereidingen en op de dag zelf.
Wil je meedoen of meehelpen, of heb je vragen, laat het ons weten via
info@verhalenfestivaljordaan.nl.
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BUURTSPREEKUREN
❱❱ !Woon
Voor alle vragen over huren en wonen kunt
u elke maandag, woensdag en vrijdagmid
dag van 14 tot 16 uur en dinsdag van 18 tot
19 uur terecht op het woonspreekuur in
het Claverhuis (Elandsgracht 70).
U kunt ons ook bellen of mailen op
(020) 5230 114 | centrum@wooninfo.nl |
www.wooninfo.nl.

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

❱❱ Buurtteam Amsterdam Centrum
Vanaf 1 april 2021 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 exper
tises. Telefonisch spreekuur
ma t/m vrij 9 tot 17 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 admi
nistratieve 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 13.00 en
15.00 uur. Vanwege het coronavirus helpen
we u alleen op afspraak via 020 557 33 38.

❱❱ Mantelzorgondersteuning
Buurtteam Amsterdam Centrum biedt
ondersteuning aan individuele mantelzor
gers. Wij luisteren en denken met u mee
en bieden informatie en advies. Bijvoor
beeld 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 combi
neren van mantelzorg en werk en inzet van
vrijwilligers. U kunt ons op werkdagen
tussen 9 en 17 uur telefonisch bereiken via
020 557 33 38.

❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwil
ligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatu
res 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
persoonlijke ervaring met schulden, psy
chiatrie, 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 maandag
middag 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.rijbewijskeuringenamsterdamenom
streken.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 cliënt
ondersteuning 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 over
last 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-leefomge
ving/melding-openbare/

❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente
Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmer
king? 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



Nieuws van stichting !WOON
Online cursussen voor bewoners
Stichting !WOON geeft gratis cursus
sen en webinars voor VvE’s, bewoners
en bewonersgroepen. U kunt ons aan
bod bekijken op www.wooninfo.nl/
agenda.
Huurverhoging 1 juli 2022
Het jaar 2021 was een verademing voor
veel huurders, maar dat geldt niet voor
2022. Anders dan vorig jaar gaan de
huren nu wel weer omhoog. Die extra
uitgave komt bovenop de voor velen
pijnlijke afrekening van de energie.
De standaard maximale huurverhoging
bedraagt dit jaar 2,3%. Daar zijn echter
wel uitzonderingen op. Nieuw dit jaar
zijn huurverhogingen met een bedrag
per maand in plaats van een percen
tage. Die gelden voor huishoudens met
een midden- of hoog inkomen met een
niet-geliberaliseerd huurcontract. Zij
kunnen een verhoging van €50 en soms
zelfs €100 per maand tegemoet zien.
Verder kunnen alle huurders met een
huurprijs onder de €300 een maande
lijkse verhoging van €25 ineens krijgen.
In het geval van een geliberaliseerde
huurovereenkomst mag de huur met
maximaal 3,3% omhoog. Als het huur
contract een inflatie index heeft dan
geldt dat percentage (2,3%).
Op www.huurverhoging.nl hebben we
alle percentages en bedragen voor u
op een rijtje gezet.
WONING APK
Een APK-keuring voor de auto kennen
de meeste mensen wel. Voor auto’s die
wat ouder zijn is dit verplicht. Een APK
voor je huis kun je hiermee vergelijken.
Het is niet verplicht, maar wel handig
en veilig.

Tijdens een woning APK wordt het huis
nagekeken. Hoe veilig is mijn huis? En
kan ik er goed en prettig ouder in wor
den? Samen met u wordt gekeken hoe
veilig uw huis is. En hoe u er met nog
meer gemak zelfstandig kunt blijven
wonen. Denk bijvoorbeeld aan uw
slaapkamer verlichting, is die ook
’s nachts handig en veilig? Of zou u
met behulp van een beugel in de bad
kamer handiger kunnen douchen?
Maar waar hang je die het beste op?
Tijdens een woning APK krijgt u ant
woord op al uw vragen, wellicht is een
woning APK iets voor u.
Hoe werkt een Woning APK?
U wilt gebruik maken van een ‘Woning
APK’. Bij het eerste bezoek zal de
ergotherapeut een screening uitvoeren.
Samen met u wordt een lijst van onder
werpen doorgenomen. Er volgt een
advies op maat. Als er aanpassingen in
huis nodig zijn die niet vergoed worden
vanuit de WMO, zoals beugels, dan
wordt samengewerkt met verschillende
‘klusjesmannen’.
Wat gaat het kosten?
Samen met de ergotherapeut zoekt u
uit welke vergoedingen er zijn vanuit de
zorgverzekeraar of WMO en hoeveel
het u eventueel zelf gaat kosten. Na
tuurlijk worden de kosten voor de
aanpassingen zo laag mogelijk gehou
den, maar er is ook een €50,- kortings
actie van de gemeente Amsterdam
waar u wellicht gebruik van kunt ma
ken. De ergotherapeut weet hier alles
over.
Hoe meldt u zich aan?
Als u geïnteresseerd bent in een check
van uw woning via een ‘Woning APK’,
dan kunt u contact opnemen met coör
dinerende partij Stadsdorp Wetering+.
U kunt een mail sturen aan info@stads
dorpweteringplus.nl. Zij kijken vervol
gens welke ergotherapeut bij u in de
buurt de ‘Woning APK’ het beste kan
uitvoeren.
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ZOEKERTJES

❱❱ ONTDEK DE HELENDE KLANKEN VAN
MANTRA Voor rust, energie en verbinding.
Kennismakingsles half april. Aanvang bij
voldoende deelnemers.
Heb je instrumenten? Neem ze mee.
Meer info via: rietmane@gmail.com.

❱❱ 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.

❱❱ Wil je een BETERE FOTOGRAAF wor
den? Kom dan eens kijken bij de foto
vereniging NAFVA.
Elke woensdag bespreken we in een
inspirerende sfeer elkaars werk.
De zaal is pal naast Station Zuid.
Informatie: reageren@nafva.nl.

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema
dayenne.venema-groot@politie.nl

Hoofdredactie
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

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

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen.
De tekst moet uiterlijk vrijdag 27 mei
bij de redactie zijn.
Zoekertjes zijn gratis en mogen
maximaal 200 tekens bevatten.
Tekst kan per mail gestuurd worden
naar krant@jordaangoudenreael.nl.

Alle wijkagenten zijn telefonisch
bereikbaar via 0900 8844

❱❱ 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.
Woensdag 19.00 - 20.15 uur
en vrijdag 09.30 - 10.45 uur.
10 lessen € 84,00. Met korting € 42,00.
www.lydwinayoga.nl, tel. 020 4210878.

❱❱ VERSTERK JE IMMUUNSYSTEEM
Bereik diepe heling van lichaam en geest
d.m.v. 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 native
speaker. Open sfeer!
Info: a8ferwerda@planet.nl;
www.senia.nl.

❱❱ HET HOOFDSTADKOOR is weer begon
nen met live repetities. We oefenen op
woensdagavond in de Pelgrimskerk in
Amsterdam Buitenveldert.
We zoeken nog zangers: alten, bassen,
sopranen en tenoren.
Neem even een kijkje op onze website
www.hoofdstadkoor.nl.
Meld u aan om een proefrepetitie bij te
wonen via hsksec@gmail.com, of bel ons
op 06 246 38 211.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ Buurtbuik - BuurtBuik zet voedselverspil
ling om in iets moois: met enthousiaste vrijwil
ligers koken we in het Claverhuis (Elands
gracht 70) gezonde maaltijden die we gratis
uitdelen aan buurtbewoners. Iedereen is
welkom! Wil jij je steentje bijdragen? Lijkt het
je leuk om voor verbinding te zorgen in de
buurt en voedselverspilling tegen te gaan?
Verras ons met je culinaire creaties als chef
of haal eten op met de BuurtBuik-bakfiets.
Mail naar centrum@buurtbuik.nl.
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Peggy de Haan, Mitch Blaauw,
Jan Kok, Niels van Ingen,
Pauline Roffel, Maxine van Veelen
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De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken in te korten.
De krant wordt huis aan huis verspreid,
ook bij brievenbussen met JA-NEE sticker of NEE-NEE sticker, omdat het buurtinformatie van gemeentelijk gesubsidieerde welzijnsinstellingen betreft.

INDONESISCH RESTAURANT

Selamat Datang!

RIJSTTAFEL S - SATÉ'S - À L A C ARTE
STREETFOOD - VEGETARISC H - BEZORGEN
Long Pura is een authentiek Indonesisch restaurant, al meer dan 30 jaar gevestigd in ons
400 jaar oude monumentale pand in hartje Jordaan aan de voet van de Westerkerk.
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

