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Nog geen elektrische
auto? Opschieten!

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

FOTO NIELS VAN INGEN

Amsterdam streeft naar duizenden laadpunten in 2025

Met ‘Actieplan Schone Lucht’ zet de gemeente Amsterdam vol in op de elektriﬁcatie van de stad. Jagen we de auto de stad uit of gaan we allemaal over op
elektrisch rijden? Als het aan de gemeente ligt wordt het beide.
door Niels van Ingen
In het rapport ‘Actieplan Schone
Lucht’ wordt uitgelegd wat ons te
wachten staat. Kort maar krachtig:
vanaf 2025 moeten alle bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, taxi’s,
bestelauto’s en OV-bussen van het
GVB, binnen de ring A10 elektrisch
rijden. Voor scooters geldt hetzelfde:
vanaf 2025 geen lawaaiige benzinescooters meer in de stad. En in
2030 komt er binnen de ring ook een
verbod op personenauto’s die op
benzine rijden.
Grote vervuilers
Reden voor deze immense operatie is
onze gezondheid. Die van u, van mij,
van uw buurman en van alles wat
leeft om ons heen. Personenauto’s
stoten maar liefst 22% van de totale
hoeveelheid stikstofoxide en 33% van

de totale hoeveelheid fijnstof in de
stad uit en zijn daarmee een van de
grote vervuilers. En in het rijtje gezondheidsrisico’s staat vervuilde
lucht op nummer drie.

Gehoord,
gespreksﬂarden
Door Trudy Franc

Speerpunt
Amsterdam kan kortom een groot
aantal maatregelen tegemoet zien,
waarvan de gezondheid van de bewoners het belangrijkste speerpunt is.
‘Actieplan Schone Lucht’ is gestart
in 2019 en loopt zeker nog door tot
2030, zo niet langer. Tijdens mijn
buurtonderzoek schrik ik mij wild
als ik word verrast door een enorme
elektrische vrachtwagen van Heineken die wat fusten bier komt afleveren bij mijn lokale kroeg. Ik had hem
niet aan horen aankomen.
Lees verder op pagina 3

Westerstraat, 11 april aan de kassa
bij de supermarkt
Klant 1: Oh jee, mijn emmer yoghurt
is gedeukt!
Kassière slaat haar handen om de
emmer en zegt: Ik moet hem even
goed vasthouden.
Klant 2: Even instralen.
Klant 1: Oh, u heeft helende handen!

Amsterdam streeft naar duizenden laadpunten in 2025

FOTO ANKE MANSCHOT

Vergroening van de buurt

Boomspiegels Westerdok
worden verfraaid
De meeste planten in de boomspiegels op het Westerdok zijn vertrapt of verpieterd. Maar de gemeente laat
er binnenkort nieuwe in zetten.
door Anke Manschot
De boomspiegels rond de eenenvijftig iepen op de oever
van het Westerdok zullen binnenkort worden omgetoverd
tot mooie tuintjes. “De gemeente heeft hier in juni 2021 op
verzoek van bewoners ook al planten in laten zetten, maar
toen is het helaas misgegaan,” vertelt Aleid van Wifferen,
die in een zijstraat van het Westerdok woont. “De bewoners moesten de boomtuintjes zelf water geven, maar niet
altijd was duidelijk wie voor welke boomspiegels zou zorgen. En er waren mensen die met vakantie gingen zonder
voor een vervanger te zorgen. Daarnaast waren er vorig
jaar helaas geen hekjes om de boomspiegels aangebracht,
maar metalen banden van slechts zo’n tien centimeter
hoog. Daardoor konden honden de plantjes vertrappen.
Maar boomtuintjes zijn natuurlijk niet bedoeld om je hond
op te laten poepen. Ook werden er nog steeds fietsen tegen
de bomen gezet waardoor het prille groen werd geplet.”
Bewoners vroegen om een herkansing en de gemeente ging
akkoord. Hoera. Aleid maakt sinds vorig jaar zomer deel
uit van een groepje van drie bewoners die met de gemeente
over de nieuwe boomtuintjes overlegt, bijvoorbeeld over
de hekjes om honden en fietsen te weren. Inmiddels zijn er
al veertig bomen geadopteerd door buurtbewoners. “We
willen het watergeven in een appgroep gaan coördineren.
Ikzelf ga samen met een buurvrouw vier boomspiegels begieten. Met water uit het Westerdok, zodat ik niet met zware emmers van zes hoog omlaag hoef.”
“Het Westerdok vergroent nog meer,” vertelt Aleid verheugd. Zo staan er op het Westerdoksplein inmiddels vijf
reuzenplantenbakken. Aleid: “Begin deze zomer waren die
op z’n mooist.” Elke woensdagmorgen gaat Aleid hier met
een groepje buurtbewoners wieden. “Niet alleen nuttig,
maar ook hartstikke gezellig. Na afloop drinken we samen
koﬃe hier om de hoek.”
Aleid van Wifferen

Wilt u ook een of enkele bomen op het Westerdok adopteren? Mail naar Aleid van Wiﬀeren.
aleidvanwiﬀeren@gmail.com.

Lindenstraat/ hoek 1ste Boomdwarsstraat, 28 juni
Groepje vrouwen op huurﬁetsen
staat in de Lindenstraat vlak voor
het kruispunt stil. Na het kruispunt
is de straat afgesloten. Vrouw roept
naar iemand in de afgesloten straat:
Gijs, hier naar links! - nu naar links!
– HIER NAAR LINKS!
Een stem uit een navigatietoestel
zegt: U staat nu op de Lindenstraat.
Vrouw: Ja, nu naar links!
Vervolgens rijdt het groepje rechtdoor de afgesloten Lindenstraat in.
Lindengracht, 9 juni
Twee vrouwen komen elkaar op de
ﬁets tegen
Vrouw 1: Hee!!! Waar is het?
Vrouw 2: Hier.
Lindengracht, 9 juli bij een groentenkraam
Vrouw 1: Oh de aalbessen zijn bijna
op!
Vrouw 2 is aan de beurt en koopt
aalbessen: Sorry!
Vrouw 1: Gelukkig is er nog wat. Je
zag de paniek hè.
Vrouw 2 loopt weg met haar boodschappen.
Vrouw 1: Je vergeet je aalbessen!
Bloemstraat, 10 juli
Twee jonge mannen die in tegengestelde riching ﬁetsen zwaaien verheugd naar elkaar
Jongeman 1: Ik ga brunchen met
vrienden. Gezellig, hè?
Jongeman 2: Dag lieve schat. Laat de
zon in je hart schijnen.
Haarlemmerplein, 12 juli
Vrouw met Amerikaans accent: Toen
ik in Nederland kwam wonen moest
ik het allemaal nog leren eten: boerenkool, rode kool, zuurkool.
Man met Amsterdams accent: Dat
lust ik allemaal nog steeds niet.
Eerste Leliedwarsstraat, 14 juli
Op een zonnige dag lopen vier luchtig
geklede jonge vrouwen door de
straat.
Vrouw 1: Daar heb ik gisteren mijn
kerstkaarten gekocht.
Vrouw 2: Je weet dat het zomer is
hè?
Rozengracht, 14 juli
Fietser steekt keurig een hand uit en
slaat rechtsaf de Tweede Rozendwarstraat in. Achterop komende
taxi begint hysterisch te toeteren.
Omstander: Wat een zeikerd zeg! Als
hij kan toeteren kan hij ook remmen.
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Van de hoofdredactie

FOTO MAXIME VAN VEELEN

Je hoort wel eens wat in de buurt. Iets waar
je je ongelofelijk over kunt opwinden of iets
waarvan je even stil wordt. Het eerste gebeurde in kledingwinkel SamSam op de
Haarlemmerdijk. Eigenaresse Michelle was
nieuwe lampen aan het ophangen omdat
een klant had gezegd: “Nou, je zal hier wel
een hoge energierekening hebben!” Eerst
had ze die opmerking laten waaien. Maar de
man kwam terug, keek even naar binnen of
ze al iets had gedaan en zei: “Je luistert niet
hè?” Kort daarna was ze toch maar mooi
met ledlampen in de weer. Want ze heeft ook
al een huurverhoging van acht procent aan
haar broek hangen, dus het moet ergens
vandaan komen.
Maar wie haalt het met de huidige energieprijzen in zijn hoofd om de huur te verhogen? Dat moet vast een armlastige verhuur-

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

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

der zijn die ook de eindjes aan elkaar
probeert te knopen? Wat zeg je? Het is een
vastgoedman die een tiental winkelpanden
in de buurt heeft opgekocht? Ok, prima dat
hij dat doet, maar waarom moet die huur
dan meteen omhoog? Hoe denkt zo’n man?
Gelukkig zijn er ook mensen die anders denken. Mensen waar je even stil van wordt. Zo
iemand is Oma Willy (pagina 7). Dat is een
vrouw van goud. Zij deed 40 jaar vrijwilligerswerk, repareert nu kleding voor mensen
die het niet breed hebben en heeft als motto:
Geven is krijgen. Het is jammer dat die verhuurder zijn sokken niet door haar hoeft te
laten stoppen, anders zou hij nog een mooie
levensles mee kunnen krijgen.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen
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Veranderend straatbeeld
“Er zijn momenteel 66 laadpalen in
de Jordaan. Als bezitter van een elektrische auto kun je een laadpaal in je
buurt aanvragen bij de gemeente. De
aanpak die hierbij hanteert is vraaggestuurd, en of het tot een plaatsing
komt hangt af van het aantal al bestaande oplaadpunten binnen een
straal van tweehonderd meter, en
voorts van de technische haalbaarheid, zichtbaarheid, verkeersveiligheid en het vastgestelde beleid.”
Momenteel komen er ongeveer vijf
aanvragen per maand binnen. Langzaamaan verandert het straatbeeld:
parkeerplekken worden laadpunten.

Percentage totale stikstofoxideuitstoot per vervoermiddel
Personenauto’s
22%
Taxi’s
6%
Bestelwagens
13%
Vrachtwagens
29%
Ov-bussen en touringcars 19%
Motoren
1%
Brom en Snorﬁetsen
1%
Varend verkeer
7%

We zijn benieuwd te horen hoe u als
de elektrische autobezitter over een
en ander denkt. Zijn er genoeg laadplekken naar uw idee? Bent u stiekem wél een laadpaalklever? Wat kan
er beter en wat zijn de lessen die we
alvast kunnen leren?
En dan eigenaren van een benzineauto? Wat betekenen al deze veranderingen voor u? Graag hoort de redactie wat u als bewoner vindt van
de geschetste toekomst.

De Bickersgracht is twee gevelstenen rijker. Het betreft
’t Smalschip’, op nummer 14,
en ‘in Vreelant’ op nummer 22.
door Roel van den Ende
De West-Indische Compagnie beleefde haar glorietijd in de zeventiende en achttiende eeuw. Op het
Bickerseiland werden aan de noordkant scheepswerven gebouwd. Aan
de zuidkant stonden woningen voor
arbeiders en scheepsbouwers. Theunis Dircksz Vreelandt, schipper, liet
aan de Bickersgracht 22 in 1664 een
pand bouwen dat de gevelsteen ‘in
Vreelant’ kreeg, waarschijnlijk een
verwijzing naar zijn geboortedorp.
In de negentiende eeuw was het gedaan met de hoogtijdagen van de
FOTO PANCRAS VAN DER VLIST

Ik bespreek de ontwikkelingen ook
met Michel van Wijk van stadsdeelcommissie Centrum, die tevens betrokken is bij het collectief Autoluw
Nu. Hij is sceptisch: “De gemeente
loopt achter op de planning. Er zijn
signalen dat de verwerking van de
aanvragen voor laadpalen te langzaam gaat, en daar komt nog bij dat
het netwerk niet berekend lijkt te

Koploper
De elektrische auto is nu al overal te
zien in de stad. Je hoort ze voorbij
zoeven, of ziet mensen die met kabels in de weer zijn bij laadplekken.
Al met al zullen de maatregelen uit
‘Actieplan Schone Lucht’ voor immense veranderingen in de stad zorgen: qua geluid, schone lucht en veiligheid voor ons allemaal. En
ongetwijfeld leveren ze ook nieuwe
kansen op voor de ondernemende
Amsterdammer, al zullen ze vast niet
bij iedereen in goede aarde vallen.
Hoe dan ook, het gaat allemaal gebeuren en straks zijn we er vast en
zeker trots op dat ons mooie Amsterdam Europees koploper is in de elektrificatie van voertuigen.

Gevelstenen herplaatst
op Bickersgracht

FOTO PANCRAS VAN DER VLIST

Van laadpaalklevers heeft Amsterdam kennelijk nog geen last. “Gemiddeld staat een auto 14,8 uur te laden
en er zijn vaak plekken beschikbaar.
Er is geen tijdslimiet aan het opladen, en de gemeente monitort de parkeerdruk om structurele problemen
te voorkomen. In de nabije toekomst
wordt er ook gekeken naar ‘slim laden’, waarbij de totale vraag naar
elektra in de stad en de laadcapaciteit worden meegewogen.” Zo wordt
de fossiele brandstofauto langzaamaan de stad uit gewerkt.

Van Wijk laat verder weten dat het
doel niet alleen schonere lucht is,
maar ook minder autobewegingen,
om de veiligheid in de stad te vergroten. Dat streven zien we ook terug in
de plannen om de maximumsnelheid
vanaf eind 2023 te verlagen naar 30
km p/u. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over Intelligente
toegang. “dat is een gecontroleerde
toegang voor al het verkeer op een
bepaalde plek, wijk of buurt. Ben je
niet aangemeld of heb je geen vergunning, dan krijg je een bon op de
mat. Ook vrienden of familie kun je
aanmelden voor toegang.” Dergelijke
maatregelen worden in buitenlandse
steden, bijvoorbeeld in Italië, al met
succes toegepast.

Verdwenen in de jaren zeventig

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

En een week geleden zag ik bij een
snellader een paar mannen van de
gemeente staan. Bedrijven en de gemeente zijn volop bezig met de electrificatie van vervoer; nu wij burgers
nog. Ik spreek hierover met Saida
Ahyad, woordvoerder van wethouder
Melanie van der Horst van verkeer,
vervoer en luchtkwaliteit.

zijn op de vraag.” Als ik daarnaar informeer, geeft de gemeente aan dat
ze continu bezig is knelpunten op te
lossen en de benodigde opschaling te
realiseren.

Via onderstaande QR-code kunt u
hierover een korte vragenlijst invullen. Het invullen is volledig anoniem.
Uw medewerking
wordt op prijs gesteld en we komen
erop terug in de
volgende editie
van onze krant!

WIC, de werkgelegenheid liep terug,
scheepswerven verdwenen en de
slavernij werd eindelijk afgeschaft
en in de twintigste eeuw verpauperde de buurt. Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van
de oorspronkelijke huizen afgebroken.
Door dapper verzet van buurtbewoners tegen de grove saneringsplannen in de jaren zeventig, was het
mogelijk mooie aangepaste nieuwbouw te plegen en werd een aantal
panden aan de Bickersgracht gerestaureerd, waaronder nummer 22.
Door onoplettendheid tijdens de restauratie verdween echter de gevelsteen ‘in Vreelant’.
Die bleef zoek tot 2020, toen een
tandarts uit Moordrecht de steen
aanbood aan de Vereniging Vrienden
van Amsterdamse Gevelstenen. De
vorige eigenaar van haar woning had
die steen bij een antiquair gekocht

Ingezonden brief:

Bewoners opgelet! Corona-terrassen
mogen misschien blijven
In het coalitieakkoord van het nieuwe
College staat dat de corona-terrassen
mogen blijven, ‘tenzij er sprake is van
overlast’. Wat gaat dit voor bewoners
betekenen?
Bij de verlenging van de corona-terrassen
is alleen gekeken naar het belang van de
exploitant, niet die van de bewoners, laat
staan het publieke belang dat de binnenstad mooi en toegankelijk moet blijven.
De ‘tijdelijke’ terrassen lopen op 31 oktober automatisch af. Dat betekent dat exploitanten een aanvraag moeten indienen
voor een vergunning als ze het terras willen houden. De burgemeester heeft in een
brief geschreven dat er een ‘belangenafweging’ zal plaatsvinden. De aanvraag
zal ook moeten worden getoetst aan de
terrasregels. Het beleidsvoornemen kan

alleen worden gerealiseerd wanneer het
terrassenbeleid wordt aangepast, omdat
de meeste corona-terrassen niet aan de
huidige regels voldoen. Een aanpassing
van het terrassenbeleid zal in oktober
plaatsvinden. Op dit ogenblik loopt de
inspraakperiode daarover nog.
Het spreekt voor zich dat tegen een besluit een terrasvergunning te verlenen,
voor belanghebbenden bezwaar- en beroepsmogelijkheden open staan.
Wat kunt u nu al doen? Het is van belang
dat u kunt aantonen overlast te ondervinden van het terras. Klagen heeft vaak
geen zin, maar wel om later aan te tonen
dat er sprake is van overlast. Wij adviseren bewoners een dossier op te bouwen.
Maak bijvoorbeeld een lijst van alle keren
dat u overlast hebt ondervonden en de
exploitant daarop hebt aangesproken.

Het is absurd dat de bewijslast bij bewoners ligt, maar het is helaas niet anders.
De VVAB verwacht in oktober een golf van
procedures. De vereniging zal haar leden
helpen die bezwaarschriften willen
indienen.
Walther Schoonenberg
Vereniging Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad
Belangrijke links
Tijdelijke terrassen: www.amsterdam.nl/
ondernemen/horeca/tijdelijke-terrassenkaart/
Overheidspublicaties: www.amsterdam.
nl/nieuws/kennisgevingen-bekendmakingen/
VVAB: www.amsterdamsebinnenstad.
nl (zie onder ‘Nieuws’)

en bij hem thuis laten inmetselen in
de gevel.
Gevelsteen ’t Smalschip was ooit op
nummer 12 te vinden. In 1671 verkocht Jan Jansz Ongewassen, smalscheepsman (eigenaar van een of
meer smalschepen), daar een erf aan
zijn collega Hendrik Jansz Kloot.
Kloot bouwde er een pand en liet op
de voorkant de gevelsteen ’t Smalschip inmetselen (een smalschip was
een type schip dat zo smal was dat
het door de stadssluis van Gouda
kon varen).
Het pand op nummer 12 bestaat niet
meer, maar door inspanningen van
de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en een financiële
bijdrage van zowel deze vereniging
als van aannemersbedrijf Witte
Bouw en VVE Bickersgracht 14-22
kon de steen bijna op zijn oorspronkelijke plek terugkeren.
Nadat de stenen waren opgeknapt,
kon de VVAG deze met grote tevredenheid aanbieden aan de VVE van
de huidige bewoners Van Bickersgracht nummer 14 tot en met nummer
22. De betreffende gevelwand heeft
door ‘in Vreelant’ en ’t Smalschip’
weer een authentiek karakter gekregen. De stenen zijn thuisgekomen.
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DUIKT IN HET VERLEDEN
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Vuilnis en stinksloten

Goudsbloemgracht (Willemsstraat)
REINIER NOEMS, BEELDBANK

FOTO BEELDBANK

Zwerfvuil, het is een enorme ergernis. Containers zijn vaak overvol en bewoners en toeristen
gooien hun troep er dan maar naast. Er wordt slecht schoongemaakt. Het is een paradijs voor
ratten en meeuwen. Smerig, maar helaas niet nieuw. Amsterdam worstelt namelijk al eeuwen
met afval.
In 1475 kreeg Amsterdam voor het eerst openbare vuilnisvaten. In 1514 stelde de gemeente
straatvegers aan om vuil te verwijderen van
bruggen, markten en pleinen. Een keur
(verordening) uit 1597 bepaalde dat er geen
vuiligheid op straat gegooid mocht worden en
dat men daar ook zijn ‘gevoegh’ niet mocht
doen. In 1666 kwamen er bakken en schuiten
om afval in te storten. Buiten de
Zaagmolenpoort, achter de Gieterstraat,
kwam een van de eerste vuilnisbelten van de
stad. Desondanks werd er in 1675 opnieuw een
verbod op het dumpen van vuilnis op straat
uitgevaardigd.
Ook de Jordaangrachten werden gebruikt om

afval te lozen. Aan de Bloemgracht waren
lakenververijen gevestigd. De stoffen werden
te drogen gehangen op ‘ramen’ net buiten de
stad, achter de Raampoort. Aan de Goudsbloemgracht (nu: Willemsstraat) werd veel
verf geproduceerd. Een van de grondstoffen
voor verf is urine. Aan de Looiers- en Elandsgracht loosden de leerlooierijen in de gracht.
Ook werden poepemmers vaak in de grachten
geleegd. Veel grachten konden niet goed
doorspoelen (spuien). Bij laag water vielen
sommige grachten zelfs droog. Het stonk
enorm, en er werd besloten een aantal
grachten te dempen. De zeer vervuilde
Goudsbloemgracht was in 1857 de eerste. In

Zaagmolenpoort, prent uit 1652

1859 werd de Elands Stinksloot (nu: Lijnbaansstraat) gedempt. In 1862 volgde de Anjeliersgracht (de huidige Westerstraat), daarna
Elandsgracht (1891), Palmgracht (1895) en
Lindengracht (1895). De Rozengracht werd als
enige niet vanwege de stank, maar vanwege het
toenemende verkeer gedempt (1889). Ook
daarna werd er nog veel afval op straat en in de
grachten gedumpt. Dat is nu veel minder, maar
van zwerfvuil en vieze straten zijn we helaas
nog steeds niet af.

Bronnen: Femke van Bronswijk,
‘Afval als aalmoes’, in: Ons
Amsterdam, juni 2021;
Stadsarchief

IM

Herinneringen aan
Jan Bosman (1925-2022)
FOTO EIBERT DRAISMA

door Eibert Draisma
Tot aan mijn pensioen heb ik dertig jaar lang als
opbouwwerker bij het Wijkcentrum Jordaan
gewerkt, en daarna nog eens acht jaar als vrijwilliger bij het Woonspreekuur in het Claverhuis. Afgelopen zomer kregen we het bericht dat
Jan Bosman, een Jordanees met wie ik al die
jaren nauw heb samengewerkt, op 27 juni jl. in
zijn slaap is overleden. Zijn overlijden markeert
het einde van een tijdperk. We blijven ons Jan
Bosman herinneren als een onvermoeibare strijder voor de ouderen en voor de ouderwetse gezelligheid en saamhorigheid in de Jordaan. Mede dankzij zijn inzet zijn er op diverse plekken
in de Jordaan prachtige wooncomplexen met
sociale huurwoningen voor ouderen verrezen.
Woongroep La Louvre in de 1e Passeerdersdwarsstraat, waar hij zelf ook woonde en de binnentuin verzorgde, de Cluster Toren op de hoek
van de Prinsengracht en de Bloemstraat, een
complex op Marnixstraat waarin ook een seniorenwoongroep onderdak kreeg en de nieuwbouw op het Haarlemmerplein en de Groenmarkt. Ik herinner me nog goed hoe hij in 2005
in een bomvol buurthuis van leer trok tegen Minister Dekker en haar liberalisering van de
volkshuisvesting. Hadden ze toen naar Jan Bosman geluisterd, dan was er nu niet zo’n rampzalige woningnood ontstaan. Tot op zeer hoge leef-

OPROEP

De redactie is op zoek naar nieuwkomers in de buurt die
willen vertellen over hoe, waar, waarom en wanneer ze
hier zijn komen wonen. Bent u of kent u zo’n nieuwe bewoner die erover in de krant wil vertellen? Mail naar de
redactie van deze krant, of naar tfranc@telfort.nl.

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

tijd organiseerde Jan Bosman nog gezellige
ouderenmiddagen met bingo, optredens van The
Tumblers en dansen in het Claverhuis, Steevast
kwam hij dan ook met kaas en worst langs bij
het Woonspreekuur dat we daar hielden. Die
ouderenmiddagen organiseerde hij ook al in de
grote zaal van het gesloopte oude Claverhuis op
Oude Looiersstraat 10.
We hebben veel aan Jan te danken.

Hulp bij u
in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

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
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Jordanese schoolherinneringen
Het Theo Thijssen Museum is (voor
een vertel-evenement en/of kleine
tentoonstelling) op zoek naar herinneringen aan scholen in de Jordaan.
Heeft u mooie, of minder mooie
herinneringen als leerling of als
leerkracht en wilt u daarover
vertellen, schrijf een briefje naar:
Theo Thijssen Museum,
Eertse Leliedwarsstraat 16
1015 TA Amsterdam,
t.a.v. Peter-Paul de Baar,
of mail naar
peterpauldebaar@gmail.com.

Door Anke Manschot

stedingsvergoeding’ en een lunch. Die worden
allebei niet betaald door de gemeente, die
oﬃcieel verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het monument, maar door het
Koﬃehuis zelf. “Het schoonmaken is nu nog
bedoeld als een cadeau van ons aan de stad,”
zegt Roel Piera. Maar de directeur heeft wel
een offerte bij de gemeente neergelegd. “Het
slechts één keer per week schoonmaken van
het Namenmonument is eigenlijk veel te weinig. Ons voorstel is om dat elke dag te laten
doen door een paar van onze mensen. Dat
kunnen wij voor relatief weinig geld heel
goed doen.”
Goede hoop
Met de opbrengst van die werkzaamheden
heeft de directeur grootse plannen voor de
doelgroep. Zoals woonruimte huren. “Mijn
grote droom is nog steeds dat alle dakloze
bezoekers van het Koﬃehuis, die vaak al vele
jaren dagelijks meewerken de stad schoon te
houden en het groen te verzorgen, zich na hun
werk geen zorgen hoeven te maken over waar
ze die nacht zullen slapen.”
Zal de gemeente met het gevraagde bedrag –
dat de directeur niet wil prijsgeven – over de
brug komen? “Ik heb goede hoop,” glimlacht
Roel Piera.
Donaties voor het Koﬃehuis blijven zeer welkom. Zie www.koﬃehuis.amsterdam.

Eervol werk
Op een zonovergoten vrijdagmorgen in augustus treft de verslaggeefster Ronald Johnson
van het Koﬃehuis en Jurn Bezemer van
Kunstwacht bij het Namenmonument aan.
‘Ik ben eigenlijk restaurateur,” vertelt Jurn
Bezemer, terwijl hij het uiteinde van een
waterslang op de onderkant van de bakstenen
en de witte steentjes op de onderrand richt.
“Als er onderhoud nodig is, zoals het restaureren van een naam, zorg ik of mijn collega bij
Kunstwacht daarvoor. Maar wij maken dus
ook schoon. Zo fijn dat de mannen van het
Koﬃehuis ons hierbij helpen. Ik zou ze voor
geen goud willen missen.”
“Ik vind het fijn dat ik dit eervolle werk mag
doen,” zegt Ronald. “Wij krijgen hier zoveel
waardering voor, ook van de bezoekers.”
Minder rechten
Worden de mannen van de veegploeg betaald
voor deze klus? Helaas niet. Omdat ze geen of
niet de juiste papieren bezitten, hebben ze
geen recht op betaald werk in ons land. “Ze
hebben minder rechten dan andere burgers,”
verzucht Roel Piera.
Wel krijgen ze voor de circa drie uur schoonmaak van het Namenmonument een ‘dagbe-

Amsterdammers betalen van alle Nederlanders de hoogste gemeentelijke heﬃngen, ongeveer € 100 per maand. In Den Haag is dat
€ 58 en in Haarlem nog iets minder.
Door dit geld beschikken we in onze buurt
over: een buurtregisseur, een gebiedsmanager, een gebiedsmakelaar, een gebiedsbeheerder, een gebiedsondersteuner, een gebiedscoördinator, een gebiedsmedewerker en
tegenwoordig ook een buurtconciërge. Dat
alles aangevuld met een Stadsdeelcommissie
die advies uitbrengt aan het Stadsdeelbestuur, dat met hulp van Bestuursondersteuning advies uitbrengt aan B&W. En dat
is vast nog lang niet alles. Amsterdam heeft
dan ook verreweg de meeste ambtenaren,
bijna 16.000. Rotterdam heeft er 11.600,
Den Haag 7.700 en Utrecht minder dan 5.000.
Ook wat betreft het aantal ambtenaren per
inwoner staat Amsterdam stijf bovenaan.
Al vele jaren probeer ik structuur te ontdekken in de wirwar van overheidsdienaren die
verantwoordelijk zijn voor onze buurt. In een
gesprek bij de Dienst Infrastructuur was het
mij zelfs na een uur nog niet duidelijk wie
er eindverantwoordelijk is voor het verkeer
op de Haarlemmerdijk. “Als je echt iets wilt
veranderen, moet je niet bij de gemeente
zijn,“ zo vertelde mijn contactpersoon, “maar
moet je met een aantal buurtbewoners de
straat afzetten.” Tja.

heid van bewoners aan door ze naar andere
instanties door te verwijzen, maar ondernam
zelden zelf actie. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij
niet alles wist: “Ja sorry hoor, maar ik ben
geen jurist” en kon of wilde ook niet ingrijpen: “Ik ben natuurlijk geen handhaver” en
“er kan wel een afvalbak bijkomen, maar dan
moet jij zeggen welke er weg kan”. Subsidies
voor het opruimen van zwerfvuil moest de
zelfredzame burger maar zelf regelen.
Hadden de Amsterdammers dus niet groot
gelijk toen 79% van hen bij het referendum
van 25 april 2001 tegen de komst van het
Stadsdeel Centrum met alle rompslomp en
bureaucratie stemde? Vandaar ook mijn idee:
kunnen we als buurt een referendum aanvragen met de vraag of we een paar beleidsmakers in kunnen ruilen voor extra straatvegers
en enige daadkrachtige handhavers?
Hans Baaij was (mede)eigenaar van discotheek
Mazzo, fiscaal jurist en directeur van Varkens
in Nood.

De kunst
van het zitten

Al die beleidsmakers worden ook nog eens
gesteund door externe consultants en adviseurs. Zo werd het inmiddels alweer afgeblazen plan voor een fietsroute van Westerpark
naar Droogbak geschreven door een extern
bureau en werd ook de organisatie van inspraak, enquêtes en zelfs de afhandeling
van de bezwaarschriften uitbesteed.
Resteert de vraag: wat doen al die beleidsmakers eigenlijk? Onze (recent vertrokken)
gebiedsmakelaar liet bij de inspraakbijeenkomsten het woord volledig aan de ingehuurde consultants. Hij moedigde betrokkenFOTO ANKE MANSCHOT

Ronald Johnson, een grote Amerikaan met
een brede lach, is voorman van een veegploeg
van de dak-en thuislozenopvang in de Haarlemmerstraat. Ook verzorgt hij samen met
andere klanten van het Koﬃehuis een groot
aantal plantenbakken op straat en aan brugleuningen.
Sinds begin dit jaar maakt hij zich ook nog
op een andere manier nuttig voor de samenleving: elke vrijdagmorgen helpt hij mee om
het Nationaal Holocaust Namenmonument
schoon te maken. Meestal met een andere
man uit zijn veegploeg.
“We zijn hiervoor benaderd door de projectleider van het Namenmonument,” vertelt
directeur Roel Piera van het Koﬃehuis annex
tweedehands kledingwinkel. “Het Namenmonument wordt elke vrijdagmorgen onderhouden door Kunstwacht, maar die konden
een paar extra helpende handen goed gebruiken bij het schoonmaken.” Die schoonmaak
behelst onder meer het wegspuiten van het
vuil op de onderkant van het monument,
het schoonvegen van de 410 ledlampen in
de grond die deze herdenkingsplek ’s avonds
sfeervol belichten, het weghalen van bladeren, verwelkte bloemen en zwerfvuil, en het
keurig in een rij leggen van de witte steentjes
op de onderrand. Voor wie dat niet weet: het
neerleggen van een steentje voor een dode is
een Joodse traditie. “Onze mensen vinden het
fijn dat ze door de medewerkers van Kunstwacht als collega’s worden beschouwd. Ze zijn
onder de indruk van dit monument. Zo hadden
twee Poolse mannen geen idee dat er in hun
vaderland zoveel Joden zijn vermoord.”

De pen van ...
Hans Baaij

Wirwar

Veegploeg Koﬃehuis maakt
Namenmonument schoon
Elke vrijdagmorgen helpen klanten van het
Koﬃehuis voor dak- en thuislozen in de
Haarlemmerstraat mee om het Nationaal
Holocaust Namenmonument schoon te maken.

Buurtbewoners schrijven op
uitnodiging een persoonlijke
column over onze buurt.

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

Wilt u meer over
de Bijbel weten?
Met een bakje kofﬁe (vrijblijvend) in gesprek met anderen?
Kom ook eens kijken!
Iedere zondagmiddag om
16.30 uur een Bijbeluur
‘Bij Simon de Looier’.

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

Li: Jurn Bezemer. Re: Ronald Johnson

HARTELIJK

W E L KO M!
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Barvrouw in de Roode Bioscoop
door Anke Manschot
Anja Rijnders (75) woont graag voorstellingen bij in de Roode Bioscoop.
Omdat ze achter de bar van dit knusse theatertje op het Haarlemmerplein drankjes inschenkt, mag ze de
voorstelling op die avond gratis bijwonen. Een win-winsituatie dus.
Anja had geen ervaring in de horeca
toen ze hier als bardame kwam werken. “Ik heb wel jarenlang een winkel
in avondkleding gehad, met veel
klassieke musici als klant.” Nadat ze
haar winkel in 2000 had verkocht,
ging ze gemiddeld een avond of zondagmiddag per week in de Roode Bioscoop aan de slag. “Dat was goed te
combineren met mijn werk als loopbaancoach, dat ik na de verkoop van
mijn winkel tot aan mijn pensioen
heb gedaan.”
Van tevoren had ze niet gedacht dat
ze het werken achter de bar hier zó
leuk zou vinden. “Er komen hier zulke aardige, gewone mensen. Geen
snobs en bla-bla-bla-publiek.” Ze
werkt altijd samen met een andere
vrijwilligster, niet steeds met dezelfde maar met wisselende maatjes.
Het aanbod aan drankjes is beperkt.
“Geen sterke drank. Voor koﬃe hebben we een apparaat met knoppen
voor uitstekende cappuccino, espresso en zwarte koﬃe van verse bonen.
Ik ben geen barista, daar ligt mijn
kracht niet. Wij verkopen ook geen
etenswaren. We zetten alleen karafjes met gratis pinda’s klaar in de pauze.” Er is geen afwasmachine, dus dat
werk moet tussen de bedrijven door
met de hand worden gedaan.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Vrijwilligers zijn het cement van een
buurt. Al 22 jaar staat Anja Rijnders
regelmatig achter de bar in de Roode
Bioscoop.

Goede gesprekken
De bar van de Roode Bioscoop is
open vóór de voorstelling, in de pauze en na afloop. “In de pauze is het
even aanpoten, maar ik laat me nooit
opfokken. De voorstelling begint
weer als alle drankjes zijn ingeschonken. Die mogen mee de zaal in.”
Na afloop heeft ze vaak leuke gesprekken met de bezoekers. “Soms
drink ik dan een glaasje met hen
mee. Heel gezellig, bijna een feestje.
We geven altijd een seintje voor de
laatste ronde.” Daarna gaat ze vaak
nog even met een stofzuiger rond om
het niet te aantrekkelijk te maken
voor muizen. “De kas opmaken hoeft
gelukkig niet meer omdat je alleen
nog per pin kunt betalen.”
Ze zet ook geen streepjes meer op
een papier voor het aantal consumpties. “Elke bestelling gaat nu via een
computer. Je hoeft dan alleen maar
op het plaatje van een glas wijn of
kop koﬃe te drukken.” Een kind kan
de was doen. “Er wordt na elke consumptie meteen afgerekend. Zodat je
nooit meer de tel kwijtraakt.” Na een
avonddienst gaat ze omstreeks middernacht naar huis.
Tussenkop
De vrijwilligers krijgen eens per
maand een rooster. “Dan teken ik in
als de voorstelling mij boeiend lijkt.
Ik vind bijna alle genres leuk, klassieke muziek, jazz, moderne muziek,
theater, cabaret, maar poëzie laat ik
liever aan me voorbijgaan. Poëzie
bereikt me meestal niet. Vaak te zweverig en symbolisch voor mij.”
Ze heeft hier in de loop van de jaren
allerlei onbekende muzikanten, zangers en performers zien optreden die
haar verrast hebben. Maar er traden
ook diverse bekenden op, zoals Han
Bennink, Loes Luca en Maarten van
Roozendaal. “Youp van ’t Hek heeft

De vrijwilliger:
onbetaalbaar
jaren geleden een try out hier gehad.”
Ook heeft ze veel optredens bijgewoond van muzikant en theatermaker Felix Strategier, het boegbeeld
van de Roode Bioscoop, die in 2020
is overleden. “Ik was al een fan van

hem toen hij in de jaren tachtig op de
Noordermarkt optrad.”
Als dank voor haar jarenlange inzet
mocht Anja onlangs haar 75-jarige
verjaardagsfeest in de Roode Bioscoop houden.

“De meest ideale plek voor mij om
deze mijlpaal te vieren.”
De Roode Bioscoop kan nieuwe vrijwilligers gebruiken voor achter de
bar en voor de techniek.

Vanaf 15 oktober
verkrijgbaar
In Nederland zijn meer dan duizend popkoren, vocal groups en andere gezelschappen die
zich richten op het zingen van lichte muziek. Het is een levendig onderdeel van de koorzang met veel groei, in aantallen beoefenaars, in kwaliteit en in zangrepertoire.
Dit genre is al meer dan een halve eeuw in ontwikkeling, en met Zang pur sang, zestig jaar
lichte koormuziek in Nederland wordt deze geschiedenis voor het eerst in beeld gebracht.
De schrijvers Thomas Hessels (bestuurslid BALK en Koornetwerk Nederland) en Harm Peter
Smilde (schrijver en vaste medewerker van ZINGmagazine) leiden je door verschillende
decennia tussen 1962 en 2022. Zij doen dat aan de hand van beschrijvingen van groepen die
op de een of andere manier bijzonder zijn en die een beeld geven van die ontwikkeling. Koorleider en arrangeur Ruben Smits geeft per periode een analyse over hoe er gearrangeerd werd.
Het boek is rijk geïllustreerd en voorzien van QR-codes die linken naar audio- of videomateriaal van en over de betreffende groepen.

Bestel nu en profiteer van de kortingsaanbieding!
Van 34,50 voor 28,50
DE PRIJS IS INCL. BTW EN EXCL. VERZENDKOSTEN. DEZE AANBIEDING GELDT TOT 24 DECEM,ER
VERZENDKOSTEN IN NEDERLAND: € 3,25 VOOR OVERIGE LANDEN BINNEN EUROPA VANAF € 9.99

Profitee
r

NU!

ZANG PUR SANG is een uitgave van ZINGmagazine
192 pagina's in hardcover • ISBN 978-94-6154-900-6
Bestel het boek op: www.zingmagazine.nl/zps-boek,
of mail uw gegevens naar: lezersaanbieding@zingmagazine.nl,
of scan de QR-code hiernaast.
ZINGmagazine • atlantisplein 1 • 1093 NE Amsterdam • 020 - 531 2015
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KOM IK GRAAG

FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

HIER

Creatieve
themaochtend
Creatieve activiteiten voor
iedereen! Elke maand staat er
weer iets anders op het
programma. WE LKO M!
MONTE PELMO

Vr. 16 sept. - droogbloemen in vaas
Za. 15 okt. - dienblad
Vr. 11 nov. - oude vaas mooi maken

JO SUSHI

AAN VAN G 10.30 UUR

Marcus en Julian

Maggie de Moor

Peter Aversteeg staat aan het roer van de ijsfabriek Monte Pelmo, een familiebedrijf dat door de grootouders van zijn vrouw werd opgericht. Sinds 1965 is
het bedrijf op dezelfde plek in de Jordaan gevestigd. Onder de vaste klanten
horen Marcus Rietbergen en zijn twaalfjarige zoon Julian. Elke zondag komen ze in de winkel. Julians voorkeur is ‘American cookies’; iedere week aangevuld met roomijs met een andere smaak. En daar bovenop warme chocoladesaus die stolt tot een harde topping. Julian: ‘Ze hebben het lekkerste ijs van
de hele Jordaan, van de hele wereld‘. (RvdE)

In twee straatjes met een veelheid aan eetgelegenheden - Italiaans, Indonesisch, Thais, Chinees – vindt je ook Jo Sushi. Jo van Jordaan. Maggie de Moor
komt al jaren bij Etienne Baal van Jo Sushi: ‘Als ik geen zin heb om te koken,
ga ik naar Jo Sushi. Etienne heeft mij nog nooit teleurgesteld. Alles is kersvers, hij maakt het waar je bij staat, met liefde en aandacht, voor afhalen of
daar opeten’. Etienne heeft een jarenlange opleiding gehad in Japan en zit al
22 jaar in de Jordaan, en heeft altijd een goed humeur: ‘We koken met passie
voor een gezonde keuken’ (RvdE)

Monte Pelmo, Tweede Anjeliersdwarsstraat 17

Jo Sushi, 1e Goudsbloemdwarsstraat 5

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

AAN SLUITEND
GRATIS
LUNCH

Oma Willy verstelt gratis
Op haar flyer staat dat ze haar plezier haalt uit het ‘helpen en ontmoeten van mensen’. Maar ze wil ook
graag bijdragen aan duurzaamheid.
“De verspillingseconomie, onder
meer op het gebied van kleding, vind
ik vreselijk.”
Haar motto is: geven is krijgen. Sommige klanten staan erop haar toch
iets cadeau te doen. Dan is een zakje
drop van drogisterij Hermanusje van
Alles, of een klein plantje of een
stukje chocola welkom. “Maar dat
hoeft absoluut niet, hoor.”

Op vijf plekken in de Jordaan hangt een ﬂyer van oma Willy, die aanbiedt
gratis sokken te stoppen, knopen aan te zetten, voeringen te repareren et
cetera. Wie schuilt er achter deze behulpzame dame woonachtig aan de Egelantiersgracht?
Door Anke Manschot
Oma Willy (84) heet voluit Willy van
Hoeve-de Jager, al gebruikt ze als
overtuigd vegetariër haar meisjesnaam liever niet. De uit Zeeland afkomstige boerendochter woont al
32 jaar met haar echtgenoot in de
Jordaan. Sinds ze twaalf jaar geleden haar onderrug brak, is ze min of
meer gebonden aan huis. Toen is ze
begonnen met het verstelwerk.
“Vroeger trok ik de wereld in, nu
komt de wereld naar mij toe.”
Klosjes garen
Ze heeft geen naaimachine. Ze doet
al het verstelwerk met de hand. “Ik

heb op de pedagogische academie in
Middelburg gezeten, die toen nog
kweekschool heette. Daar hadden
we een gezegde: ‘Met naald en draad
voor u paraat’.”
Op een tafeltje midden in de huiskamer ligt een doos met klosjes garen in alle kleuren van de regenboog.
Knuffels verstellen doet ze het allerliefst, en voeringen naaien. “Omdat
veel mannen hun sleutels in hun
broekzak stoppen, laat de voering
daar vaak los.”
Haar klantenkring is divers. “Jong en
oud, rijk en arm, vrouw en man. Er
kloppen ook veel single jongemannen bij me aan die geen moeder
meer hebben.”

Toen Willy trouwde, werd ze als onderwijzeres ontslagen, zoals de wet
in die tijd nog voorschreef. Als gehuwde vrouw heeft ze onder meer
veertig jaar fulltime vrijwilligerswerk voor Amnesty International
gedaan. Nadat hun drie kinderen
waren uitgevlogen, studeerde ze af
als pastoraal theoloog. Ze schreef
het boek Pastoraat en incest en gaf
talloze lezingen over incest. Daarnaast was ze twintig jaar lang ‘verteloma’ op een basisschool in de
Jordaan.
Ze is van huis uit gereformeerd,
maar nu is haar geloof ‘de liefde’.
“Liefde doen, liefde denken. Ja, ook
in je hoofd moet je niet hatelijk over
anderen denken.” Ze wijst naar een
tekst aan de muur van wijlen wethouder Wibaut. Er is maar één land:
de aarde. Er is maar één volk: de
mensheid. Er is maar één geloof: de
liefde.
En nu ze toch in de krant komt,
maakt ze als ‘klimaatmeisje’ graag
van de gelegenheid gebruik om reclame te maken voor de Partij van de
Dieren en het boek van Esther Ouwehand, Dieren kunnen de pest krijgen.
En dan? “Als we allemaal geen of
minder vlees zouden eten en dieren
met respect zouden behandelen, en
niet als productiemiddelen van
melk, eieren enzovoort, dan zou dat
een enorme bijdrage leveren aan de
oplossing van de klimaatcrisis.”
Oma Willy is bereikbaar via telefoonnummer 020-6385354.

Annie Barewijk

Herman Stafleu

Anne Bijleman

Nelson Carrilho

Marijke Winnubst

Hennie Eemans

Stanley Harreld
Lo-a-Njoe

Ernst de Beuse

Rikie Vos

door Hannah Veldhoen
Twee jaar lang heb ik door de Jordaan gestruind om Jordanezen te
vinden die in waren voor een praatje. Gelukkig vond ik ze, mocht ik
ze het hemd van het lijf vragen en hebben ze mij persoonlijke verhalen toevertrouwd. Bewust zijnde van het feit dat de Jordaan met
het jaar duurder wordt om te wonen, en dat de Jordanezen elk jaar
ook een stukje ouder worden, wilde ik onderzoeken wat deze bevolkingsgroep al die jaren heeft geïnspireerd, heeft doen genieten,
rouwen of liefhebben. Ik was nieuwsgierig naar de inborst en
levenslessen van mijn vroegere buren, die mij en mijn generatiegenoten misschien wel wijze inzichten konden geven. Want, zoals
Rikie uit de vorige editie het al benoemde; ‘Een goede buur is beter
dan een verre vriend’, maar dan moet je ze wel een beetje leren kennen. Zo gezegd, zo gedaan.
Maar de belangrijkste reden voor mij om met deze rubriek te beginnen was het zorgen voor een plekje voor de Jordanezen binnen de
geschiedenis. Geschiedschrijving heeft de neiging om voornamelijk
de verhalen te vertellen van leiders, regenten en andere hogere piefen. Ik ben ervan overtuigd dat de verhalen van vroeger uit de Jordaan net zo goed behoren tot de rijke geschiedenis van Amsterdam.
Daardoor mogen deze verhalen niet zomaar verdwijnen en de mensen niet worden vergeten. Helaas is de inkt van mijn pen op en geef
ik daarom het stokje door aan Daan van Wijngaarden (30). Ik wil de
Jordanezen bedanken voor hun eigenwijsheid, gevoel voor humor
en levenslessen. Ik ga jullie missen en nooit vergeten!
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WERKGROEP KUNST & CULTUUR JORDAAN & GOUDEN REAEL

HOFJES- EN PLEINCONCERTEN 2022
DE NAJAARSCONCERTEN
Na een zomer vol met leuke en succesvolle
concerten, verzorgt de Werkgroep Kunst &
Cultuur Jordaan & Gouden Reael ook weer
een aantal optredens in de herfstmaanden.
Wegens het herfstweer in Amsterdam, kunnen
de concerten niet in hofjes of op pleintjes
gehouden worden, maar vinden deze plaats in
het Claverhuis, Elandsgracht 70. Ze beginnen
om 15.00 uur, duren een uur en de toegang is,
zoals altijd, gratis. Neem vrienden en familie
mee, en kom genieten van onze gevarieerde,
toegankelijke concerten.
Lees verder over de artiesten, hun muziek en
het programma op onze website:
www.hofjesconcertenadam.nl
Wij zoeken nieuwe medewerkers.
Ben je een aanpakker en hou je van organise
ren, mail dan naar hofjesconcertenadam@
gmail.com

■ MRS. JONES

■ FOURVOICES

■ HEBE

Zondag 25 september, 15.00 uur
Locatie: Het Claverhuis, Elandsgracht 70

Zondag 30 oktober, 15.00 uur
Locatie: Het Claverhuis, Elandsgracht 70

Zondag 27 november, 15.00 uur
Locatie: Het Claverhuis, Elandsgracht 70

Het repertoire van het jazztrio Mrs Jones bestaat
uit liedjes afkomstig uit musicals die later bekend
geworden zijn als jazzstandards door artiesten
als Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en vele
anderen.
Denk aan nummers zoals Summertime, The Man I
Love en Me, Myself and I.
Dit repertoire wordt aangevuld met moderne
klassiekers van Duffy en Amy Winehouse.

FourVoices is een zangkwartet en was gevormd
in hun conservatoriumtijd. FourVoices zingt pop,
klassiek, jazz of kleinkunstrepertoire, of een mix
van deze stijlen in unieke, prachtige, meerstem
mige arrangementen, a capella of met begelei
ding. Door de theaterachtergrond van alle vier de
leden is een optreden van FourVoices altijd meer
dan slechts een beleving voor het oor. In het
kader van de Hofjesconcerten zal FourVoices
een gevarieerd programma brengen, speciaal
voor deze gelegenheid samengesteld.

HEBE is een Amsterdamse zangeres/liedjes
schrijfster met een jazzy stem. Ze verweeft
akoestische gitaren met gelaagde, volle harmo
nieën. Met haar warme, airy stemgeluid weet ze
in al haar muziek een gevoel van melancholie en
hoop te creëren, zonder te ernstig of zelfverze
kerd over te komen. Ze bereikt luisteraars van
over de hele wereld. Zo werd haar laatste single
‘Afraid of Being Hurt’ als theme song gebruikt in
het Amerikaanse serie ‘Couples Therapy’ en de
titeltrack ‘Cards On The Table’ was op uitnodiging
gespeeld bij UK Mahogany Sessions, naast
artiesten als Rhye, Birdy en Billie Eilish.

Laat je meeslepen door de sfeervolle muziek van
Mrs Jones en hun ‘Jazzy Moods & More’.
Janneke Teijen (alias Louise Jones)  zang
Bart van Halteren  gitaar
Thomas Vergouwen  contrabas

Mirjam van Dam  sopraan
Nynka Delcour  alt
Marc van Zijp  tenor
Paul Tijink  bas en toetsen

Hebe Vrijhof  vocals Luuk Janssen  gitaar
Angelo Boltini  toetsen Yordi Petit  drums

FOTO NIELS VAN INGEN

Contact met buurt en buurtgenoten

Dingdong! De wijkagent
Als nieuwe buurtbewoner ben je
natuurlijk apetrots dat je eindelijk
onderdeel mag zijn van al het gezelligs en moois dat de Jordaan te bieden heeft. De buurt mag volgens
oude bromberen dan veranderd
zijn, voor mij is het nog steeds een
echt buurtje. Maar is de Jordaan,
naast een gezellige buurt, ook een
veilige buurt? Tijd voor een gesprek
met de wijkagent.
door Niels van Ingen
De wijkagent. Snor, gummiknuppel
en kruimeldieven? Ik dacht het niet.
De wijkagenten vormen een professioneel onderdeel van de landelijke
politie, en Amsterdam heeft er veel:
alleen al in stadsdeel Centrum zijn
er meer dan dertig wijkagenten en
in de Jordaan & Gouden Reael zijn
dat er maar liefst zeven. Mijn eerste
ervaring is dat zij zeer toegankelijk
zijn. Zowel online als telefonisch
zijn ze zeer goed bereikbaar en dat
geeft mij als burger vertrouwen.
Ik spreek af met twee wijkagenten
uit de Jordaan: Barry Oostwal en
Dayenne Venema. Dingdong! Beiden
komen binnen met volledige politieuitrusting. “Heb je dat allemaal nodig in de Jordaan?” vraag ik grappend. Ja, dat blijkt wel degelijk het
geval. “Vaak gaan we ook individueel op pad, dus dan ben je op jezelf
aangewezen. Je weet nooit waarin
je terechtkomt,” laat Barry direct
weten. “Geweld kan binnen een paar
seconden escaleren en daar stellen
wij ons met onze uitrusting op in.
Soms is het een klein tikkie, soms

een stroomstootwapen, dat overigens ook heel goed preventief
werkt,” vult Dayenne aan.
Maar de werkzaamheden van de
wijkagent bestaan vooral uit contact
maken met de mensen in de buurt,
en dan met name achter de voordeur. “Het is heel belangrijk dat we
kunnen levelen met de verschillende
mensen in de buurt. In de opleiding
wordt daarom veel aandacht besteed aan de sociale en psychologische kant van het werk. Wij zijn ‘de
praatpolitie’ zoals het intern ook
wel genoemd wordt. Praten is de
enige manier om achter de voordeur
te komen, en dan blijkt soms dat
mensen in psychische nood zitten of
hun medicijnen niet meer innemen
en helemaal uit hun plaat gaan. De
reden om te gaan praten is dat we
problemen willen oplossen, en als
het dan lukt, is dat heel mooi.”
Heterdaadje
En hebben we ook nog wel eens een
heterdaadje? “Jazeker, dat gebeurt
nog steeds. Wij zijn bezig met bewoners en de buurt en dus komen we
geregeld ook een heterdaadje tegen.” Als we hier over doorpraten
blijkt dat gelegenheidsdieven verantwoordelijk zijn voor de voornaamste vorm van criminaliteit in
de Jordaan, en dat geeft te denken.
In onze leuke straten met bankjes,
bloembakken en buurtklets heeft
niet iedereen dezelfde bedoelingen.
En de diverse ‘straatburgemeesters’
die de buurt rijk is kunnen niet alles
in de gaten houden. Zelf goed opletten is dus het devies! Een telefoon
of een laptop is zo gestolen.

Vinger aan de pols
Ook ‘ondermijning’ is iets waar
wijkagenten veel mee bezig zijn. Via
het coördinatieportaal bij de politie,
de database van meldingen die binnenkomen via 0900-8844, gaan de
wijkagenten op onderzoek. “Wij zijn
echt geholpen met meldingen, en ik
zou dan ook tegen de buurt willen
zeggen dat ze meldingen vooral
moeten blijven doen. Schroom niet,
want het helpt ons om in een vroeg
stadium ondermijning aan te pakken. Hierbij kun je denken aan onderhuur, vreemde of schimmige bewegingen die steeds bij een
bepaalde locatie plaatsvinden of
jeugd die gecharterd wordt om pakketjes rond te brengen. Laat het
vooral horen, zodat wij de vinger
aan de pols kunnen houden.”
Contact met de buurt
In onze buurt komen ook toeristen
weer graag op bezoek. “Wat is er
voor jullie in de buurt veranderd
met de terugkomst van de toeristen?” vraag ik Dayenne. “De toerist
is eigenlijk een passant. Soms moeten we met ze op de foto, maar verder zijn situaties die zich rond toeristen voordoen vooral iets voor
andere agenten. Wij zijn er echt om
achter de voordeur te komen en in
contact te blijven met de buurt en
de bewoners.”
Dat contact proberen de wijkagenten ook via sociale media te leggen.
“Instagram accounts als wijkagenten_jordaan en politie_centrum_jordaan geven een goed beeld van wat
wij doen. We kunnen niet alles delen

Dayenne Venema en Barry Oostwal

– locaties en persoonsgegevens bijvoorbeeld niet – maar we betrekken
de buurt er graag bij.” Mensen stellen ook wel vragen via sociale media, maar dat is nog erg pril. Enkele
collega’s van Dayenne en Barry hebben aﬃniteit met sociale media en
zijn de drijvende kracht achter de
accounts, maar de ‘digitale wijkagent’, zou zeker meer vorm mogen
krijgen. “We kijken naar de likes om
te zien waar de interesses van de
buurt liggen. Zo kunnen we een beter beeld geven van wat we doen.
Ons werk is zo veelzijdig!”

Als nieuwe bewoner kan ik concluderen dat we in de Jordaan met elkaar door één deur moeten – hoe
klein dat deurtje soms ook is. Volgens de oude Jordanese traditie
gaat dat meestal goed met een grap
en een grol. Maar als er sprake is
van escalatie, speelt de wijkagent
een belangrijke rol.
Durf je zelf niet op te treden of zie je
verdachte dingen, bel dan gerust
0900-8844. En wil je betrokken blijven, volg dan bovengenoemde Instagram accounts.
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Een staaltje van Dutch Design

Het Amsterbankje zorgt
voor gezelligheid
FOTO ANKE MANSCHOIT

FOTO BEELDBANK

Veranderende buurt
De stad Amsterdam ontwikkelt zich voortdurend. Zo ook het Westerdokseiland en de Haarlemmerhouttuinen. Tegen de veranderingen aldaar is in
het verleden vaak geprotesteerd, met wisselend succes.
door Trudy Franc
Hoofdredacteur van het online magazine Westerdok Journaal, de onlangs
overleden Ada van Ree, streed onvermoeibaar tegen de plannen voor het
Westerdokseiland. Vooral het vrije
uitzicht over het IJ moest behouden
blijven, en hetzelfde gold voor het
Koloniaal Etablissement, oorspronkelijk een gebouw voor keuring en
opslag van gouvernementsgoederen
(koloniale waren) en later voor de
Rijkspolitie te water. Ondanks alle
protesten is het Westerdokseiland
onherkenbaar veranderd: het Koloniaal Etablissement werd gesloopt, er
kwam een nieuw paleis van justitie,
een jachthaven en de spectaculaire
woon- en werkbuurt IJDock. Het
zicht op het IJ werd teruggebracht
tot wat doorkijkjes. Op de Westerdoksdijk kwamen woningen en bedrijfjes. De bewoners van het Bickerseiland en de Zandhoek zijn hun
vrije uitzicht op het IJ grotendeels
kwijt.

Eeuwen eerder werd, door de aanleg
van de Westelijke eilanden, de Haarlemmerbuurt al van het IJ afgesloten. En halverwege de negentiende
eeuw werd de hele wijk door de
komst van het spoor ‘doormidden
gesneden’. In de jaren zestig van de
twintigste eeuw was er een serieus
plan om álle grachten te dempen en
de Jordaan helemaal af te breken.
Dat plan is gelukkig van tafel geveegd. In de jaren zeventig streden
bewoners onder aanvoering van Rie
Rijmers en ome Joop Beau, met leuzen als ‘Blijf uit onze Buurt’, met succes tegen afbraak op het Bickerseiland.

FOTO TRUDY FRANC

Jaren zeventig-nieuwbouw
In diezelfde periode hadden de bewoners van de Haarlemmerhouttuinen
echter minder geluk. De oude woningen die daar stonden waren slecht
onderhouden. Bovendien waren
Haarlemmerstraat en -dijk veel te
smal voor het toenemende verkeer.
De hele buurt werd daarom afgebroken, langs het spoor werd een (snel)
weg aangelegd en de Nieuwe Houttuinen werden gebouwd. Alleen de
Haarlemmerstraat en -dijk zelf bleven ongemoeid. Het Haarlemmerplein werd deels een open plek (pas
in deze eeuw is het weer echt een
plein geworden) en de Droogbak gaat
nu schuil achter de jaren-zeventignieuwbouw van de Nieuwe Westerdokstraat.
Het wooncomfort is ongetwijfeld verbeterd. Maar waar nu die (snel)weg
is, was ooit de Westerdokstraat, een
straat met woningen, stallen van Van
Gendt & Loos en statige negentiendeeeuwse kapiteinswoningen. Mijn
grootmoeder woonde in zo’n prachtig
pand, op nummer 24. Nu is op die
plek een bushalte.
Oorspronkelijk waren de kapiteinswoningen bedoeld voor een gezin

mét personeel. Beneden was de personeelsingang en boven de ingang
voor familie en bezoek. Maar tijdens
de crisis van de jaren dertig werden
alle verdiepingen apart verhuurd.
Mijn grootmoeder woonde op tweehoog, maar haar keuken en wc waren
een verdieping lager. Mijn nog thuiswonende oom sliep in het kamertje
naast de keuken, waar ooit de dienstbode of kokkin had geslapen. In de
grote keuken zat nog een pomp bij de
gootsteen, hoewel er allang gewoon
water uit de kraan kwam. Om aan te
bellen moest je eerst een trap op
naar een bordes. In het trapgat hing
een mandje aan een katrol. Daarin
konden de postbode, bakker en melkboer hun spullen leggen. Het volle
mandje werd vervolgens naar boven
getakeld. Als kind vond ik vooral dat
mandje en die pomp in de keuken
fascinerend. Verder dan de keuken
en de huiskamer kwam ik meestal
niet. Buren zag ik er nauwelijks. Accordeonist en componist Johnny
Holshuijsen (die zich later John
Woodhouse noemde) woonde ook
een tijdje in het pand.
Denk om de verf
Vlak voordat de hele buurt afgebroken zou worden maakte mijn grootmoeder een lelijke val, waardoor ze
naar het ziekenhuis moest. Toen ze
op een brancard de trap af werd gedragen zei ze: “Denk om de verf.” Ze
kwam niet meer terug, en een paar
maanden later stond het pand er niet
meer. Tegenwoordig zijn er nog negentiende-eeuwse kapiteinswoningen te vinden op de Westerdoksdijk
voor het Barentszplein, en op de
Zandhoek staat een rij die dateert
van nog weer eeuwen eerder. Het
zijn nu beschermde gemeente- en
rijksmonumenten.
Bronnen:
Eveline Brilleman, Rondom het Westerdok; Stadsarchief Amsterdam;
Beeldbank

Het Amsterbankje is een ambachtelijk gemaakt inklapbaar bankje dat
vastgeklonken kan worden aan een
gevel of balkonmuur. Er is ook een
Amstertafeltje in de maak. Allebei
van Jordanese makelij.

olie op doen of het gewoon laten
vergrijzen, zoals het bankje waarop
wij nu zitten,” legt Anne-Claire uit. Er
is ook een montage-service, niet inbegrepen bij de prijs. “De meeste
klanten kiezen daarvoor.” Desgewenst kan er een naam (of meerdere)
door Anke Manschot
in het bankje worden gegraveerd.
“Bijvoorbeeld als het om een huwePrecies vijf jaar geleden kwam het
lijkscadeau gaat.”
Amsterbankje op de markt. Anne-Clai- “Het bankje zorgt voor verbinding
re Stuivenberg (51), woonachtig aan
met je buren, voor gezelligheid,” weet
de Palmgracht, kwam op het idee voor Anne-Claire uit eigen ervaring. “Je
dit inklapbare gevelbankje toen ze
kunt het ook zien als een verlengstuk
zelf op zoek was naar een leuk bankje van je huis, en als een investering in
voor op haar stoep. “Tuinbanken met je huis,” vult Hugo aan.
enorme fietskettingen eraan of met
een bordje met ‘privé’ erop vind ik
Borrelhapjes
niet gezellig. Ik wilde iets positiefs.”
Het bankje kan omhoog of omlaag
Via het schoolplein van haar kinderen worden geklapt, afhankelijk van de
kwam ze in contact met ontwerper
hoogte van de ramen. Anne-Claire
Hugo Timmermans (54), die op de
klapt haar eigen bankje eigenlijk
Noordermarkt woont. “Ik heb een tijd- nooit in. Haar stoep is ruim genoeg.
loos bankje ontworpen dat zowel past “Maar als mensen bijvoorbeeld last
bij een zeventiende-eeuws grachtenhebben van ‘vreemdzitters’ die allepand als bij een modern, strak huis,”
maal troep achterlaten, is het handig
vertelt Hugo.
dat het bankje inklapbaar is.”

FOTO BEELDBANK

FOTO TRUDY FRANC

Dutch Design
Vanwege de duurzaamheid viel de
keuze op eikenhout uit Nederlandse
bossen en duurzaam verzinkt gietijzer, dat eerst uit Hongarije kwam en
sinds een jaar uit ons eigen land. Anne-Claire, die haar vaste baan als marketingmanager opzegde, vond een
opslagruimte in Amsterdam-Noord.
Inmiddels wordt het bankje, dat in
drie breedtematen leverbaar is, in
heel Nederland geleverd, en soms ook
in het buitenland. Café De Eland was
de eerste klant.
Ik spreek Hugo en Anne-Claire op het
Amsterbankje voor Anne-Claires huis.
Hugo woont niet op de begane grond,
maar hij heeft wél een gevelbankje,
aan zijn balkonmuur.
Op de website amsterbankje.nl vind je
allerlei voordelen van dit Dutch Designbankje, onder andere dat het onderhoudsvrij is. “Je kunt er gekookte lijn-

Het duo heeft ook nog een nieuwtje.
“Hugo heeft een rond tafeltje ontworpen dat aan de bank kan worden
vastgeklemd, precies waar jij dat wil.
Het komt met twee à drie maanden
op de markt,” belooft Anne-Claire.
“Er passen makkelijk twee borden
op. Of een paar glazen wijn met wat
borrelhapjes,” lacht Hugo.
www.amsterbankje.nl
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Olieverf op masoniet (104 x 74 cm) 2019

Masquerade
Svetlana Tartakovska
Exclusief voor Nederland

Gallery238 Brouwersgracht 238 Amsterdam
www.gallery238.com
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

In september is het culturele leven weer helemaal wakker. Hier
geven we voorbeelden van wat je allemaal kunt zien, horen en
beleven in de buurt. Kijk voor het complete aanbod op de websites.
MUZIEK & THEATER
STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, WWW.FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

Open vrijdag, zaterdag en zondag
Je moet ook durven 24 sep t/m 2 okt 16.0021.00 Ex
positie tekeningen Frank Brave.
BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig improvisatie theater
Improv Spectacular Every Friday
First shortform improv and games with rules, bells,
and lots of audience suggestions, followed by a
longform improvisation that creates a new whole
world of characters, scenes, and funny situations
based on stories inspired by just one word.
Meta Luck Next Time Every thursday and saturday
Choose your avatar, escape reality and join the cast
for a hilarious comedy show at the edge of the me
taverse.
DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet u draaiorgels,
maar ook hoe het bouwen en restaureren
van orgels nog volop in bedrijf is. Bezoek op af
spraak.
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.
Verschillende bekende schrijvers/dichters wonnen
ooit hun eerste poetryslam hier.
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.
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".
GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.WEEBLY.COM

Gidswandeling over de geschiedenis van de Weste
lijke 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 live muziek.
NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Retorica in Rusland Zaterdag 24 sept 14.00. De in
Rusland geboren pianist Olga Pashchenko neemt je
mee langs Russische muziek van componisten die
net wat minder bekend zijn, zoals Michael Glinka,
Nikolaj Medtner, Mili Balakirev en Johann Gottfried
Pratsch.
Bach, nu! Zaterdag 8 okt 14.00. Blokfluitist Erik Bos
graaf en cellist Ernst Reijseger duiken in de wereld
van Bach. Ze creëren een mix tussen compositie
en improvisatie, zoals dat in Bachs tijd ook heel
normaal was.
PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zaterdag 13.00
17.00 en zondag 13.0016.00. Er zijn doorlopende
rondleidingen met muziek.
Koffieconcert Elke zondag 11.30, voor kinderen en
volwassenen

De IJzerstaven

Van staalhandel naar cultuurpodium
Het atelier van Egon Schrama aan de Bickersgracht
doet de laatste jaren steeds meer dienst als theater.

Celia GarciaGarcia zondag 25, 17.00. Concert door
de orkestpianiste Celia GarciaGarcia op Celesta.
POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124126, WWW.STADSHERSTEL.NL

De IJzerstaven, het gebouw van een voormalige staalhandel,
wordt door beeldhouwer Egon Schrama (75) al veertig jaar als
atelier gebruikt. Hij maakte daar groot werk, waaronder stalen
decors voor Theatergroep Amsterdam.
Sinds het begin van deze eeuw organiseerde Schrama huiscon
certen in zijn woning boven het atelier, maar op den duur kwa
men daar zo veel mensen op af dat ze niet meer in de huiskamer
pasten. Het kwam dus goed uit dat hij tien jaar geleden stopte
met het aannemen van grote opdrachten, want daardoor kwam
er ruimte vrij in zijn atelier om concerten te organiseren voor
meer publiek. De Salon was geboren: een podium met ruimte
voor vijftig bezoekers. Geleidelijk aan werd er steeds meer ge
bruik van gemaakt.
Schrama programmeert naar eigen smaak: hedendaagse com
ponisten, geïmproviseerde jazz en soms theater of dans. De

Open Dag Elke eerste woensdag en elke derde
zondag 12.00  16.00. Vrijwilligers staan u graag te
woord en vertellen u meer over de historie en ar
chitectuur.
Connaught Brass Zondag 9 okt 20.00. Dit Engelse
blazersorkest heeft een heel breed repertoire: van
renaissance tot modern, en een grote variatie aan
genres.
DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Een Flinke Linkse Vrouw Zaterdag 17 sep 20.00.
Margje redt een zwerver van de straat. Maar is
deze straatkrantverkoper wel zo oprecht, en de gut
mensch wel zo onbaatzuchtig, als zij zich voordoen?
Spel: Linda Møller & Casper van Bohemen, tekst:
Aaf Brandt Corstius.
Trio Bier Woensdag 21 sept 20.00. Nederlandstalige
popmuziek met sax en accordeon en de croonende
zanger Jan Eilander. Grootstedelijk met een klein
hartje.
Vive la Chanson! Zondag 9 okt 16.00. Zangeres Britta
Maria, pianist/zanger Maurits Fondse en accordeo
nist Oleg Fateev spelen ontroerende en opzwepen
de Franse Chansons van grote Franse zangers als
Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves
Montand, Piaf e.a.
STATION WEST AMSTERDAM
TUSSEN DE BOGEN 23, STATIONWEST.AMSTERDAM

Creatieve workshops, muziekworkshops en lezin
gen en exposities over Amsterdam
Toen Amsterdam CS in het IJ belandde Zondag 18
sept 15.30. Lezing door Willem Peeters (deel 2, maar
apart te volgen). De plek voor het Centraal Station in
Amsterdam was gekozen. Wat betekende dat voor
Amsterdam?
THEO THIJSSEN MUSEUM
EERSTE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan Theo Thijssen (18791943).
Open donderdag t/m zondag 12.0017.00.
Lastpakken voor de klas Theo Thijssen ontmas
kerde graag “pedagogische kwakzalverij” en
vocht voor zijn professionele autonomie. Maar hij
kwam ermee weg: ontslagen of veroordeeld werd
hij nooit. Andere onderwijzers hadden meer pech:
zij kwamen hard in botsing met Het Gezag. In deze
tentoonstelling wordt een aantal van die lastpakken
uit de eerste helft van de 20e eeuw belicht.
wandelingen
AMACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

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

Geopend voor bezoek Maandag t/m zaterdag 11.00
15.00.
Orgelconcerten Elke zaterdag 15.00.
Lunchpauze orgelconcerten Elke woensdag 13.00.
7 september Albèrt Driessen
14 september Luuk Schuurman
21 september Geurt van Lagen
28 september Evan Bogerd
WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Dagelijks 10.0017.00.
SALON DE IJZERSTAVEN
BICKERSGRACHT 10, IJZERSTAVEN.NL

Superposthardbop quartet Zaterdag 1 okt 20.30.
Concert door de jazzband van Massimiliano Dosoli.
Elizaveta Agrifenina Zaterdag 15 okt 20.30. Klassiek
concert over Henriette Bosmans met
sopraan Agrifenina.
Mees van der Smagt Ensemble Zaterdag 22 okt
20.30 uur. Concert met nieuwe composities.

voorstellingen worden bijna altijd gefilmd en op vimeo geplaatst
(vimeo.com/egonschrama) – een extra service aan de optre
dende artiesten, en tevens het archief van Salon de IJzerstaven.
Ook verhuurt Schrama de ruimte, bijvoorbeeld als repetitieruimte
voor theatergroepen en bands, en voor culturele activiteiten. Het
podium is volledig geoutilleerd.
Het podium zou niet kunnen bestaan zonder de hulp van een
trouwe groep vrijwilligers uit de buurt. Dit jaar vonden ook twee
succesvolle fondsenwervingen plaats, een benefietconcert voor
Oekraïne en een kunstveiling voor het theater zelf, met spontane
inbreng van bevriende kunstenaars.
Kijk voor informatie over de activiteiten op www.ijzerstaven.nl.
Daar is naast de agenda ook het videoarchief met de opgeno
men concerten te vinden. Op de hoogte blijven? Abonneer u via
de website op de nieuwsbrief.

GALERIEËN

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

100
HAARLEMMERSTRAAT 100, GALLERY100.COM

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

T/m 8 oktober: Ricardo van Eyk, Frank Nitsche, Ben
jamin Roth en Han Schuil, “Z O O M’, schilderijen en
installaties

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

RAVESTIJN
WESTERDOK 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

T/m 12 oktober: Ian Page, ‘we say we saw last less
and now we see may more’; Kimball Gunnar Holth
(Australië), ‘Corrections’, tekeningen

T/m 22 oktober: ‘One of a kind’, a 10year anniversary
show with unique pieces fotografie

Max G. Kaminski (Duitsland), schilderijen en gra
fisch werk
ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM

T/m 8 oktober: Katarina Janeckova Walshe (Slowa
kije/VS), ‘Binds and Bonds’, schilderijen
ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSEEYCK.COM

T/m 22 oktober: Lidwien van de Ven, ‘Echos and tra
ces’, fotografie
ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187189, ANNETGELINK.COM

T/m 22 oktober: Rinella Alfonso (Curacao), ‘Afro
cushion’, schilderijen

GO
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

Hedendaagse kunst

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

T/m 22 oktober: Josua Wechsler (Zwitserland),
‘Structures that reveal in time’, sculpturen, tuinex
positie
BILDHALLE AMSTERDAM
HAZENSTRAAT 15, BILDHALLE.NL

T/m 29 oktober: Marguerite Bornhause (Frankrijk),
‘Etoile rétine’, fotografie
STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

Verschillende kunstprojecten
CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 54, CAROLINEOBREEN.COM

T/m 8 oktober: Ansatasia Samoylova (SU/VS), ‘Flo
ridas’, fotografie
CLOUD
PRINSENGRACHT 276, CLOUDAMSTERDAM.COM

T/m september: ‘Bestsellers’, werken van 14 kun
stenaars
DUDOK DE GROOT
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 13, DUDOKDEGROOT.NL

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

T/m 30 september: ‘Be Bob’, schilderijen en tekenin
gen van Mark Schalken, keramiek van Mieke Blits
en foto’s Eva Damstra

T/m 22 oktober: Alexander Blank (Duitsland), ‘En va
gue II’; Esther Brinkmann (Zwitserland), ‘Alphabets
for rings’

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

ROCKARCHIVE GALLERY AMSTERDAM
PRINSENGRACHT 110, ROCKARCHIVE.NL

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

Vanaf 24 september: Henry Horenstein (VS), foto
grafie
FONTANA
LAURIERGRACHT 142, FONTANAGALLERY.COM

T/m 22 oktober: Hellen van Meen, ‘Luminaria – Vigil
flame’, fotografie
FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

T/m 8 oktober: ‘Autofiction’ met Gina Fischli (Zwit
serland), Kinke Kooi (VS), Trevor Shimizu (VS) e.a.;
vanaf 15 oktober: Anh Tràn (Vietnam/NieuwZee
land), schilderijen

Rock en jazzfotografie van onder meer Joep Len
narts (NL), Baron Wolman (VS), Jill Furmanovsky
(Zimbabwe) en JeanPierre Leloir (Frankrijk)

T/m eind oktober: Sara Punt, ‘Dualities’, fotografie
KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

Contemporaine kunst

Eigen werk, schilderijen

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

T/m 15 oktober: Daniel van Straalen, ‘Memealism’

T/m 10 oktober: Marc Mulders, ‘Hunt for paradise
2020  2022’, schilderijen

SUZANNE BIEDERBERG
EERSTE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

T/m 1 oktober: Claire Partington (GB) & Lindsey Carr
(GB), ‘Historical fiction’, keramische sculpturen en
schilderijen
KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL

Hedendaagse kunst
LANG ART

Hazenstraat 18, langart.nl
T/m 2 oktober: Laura Hospes, ‘Tearing away the lay
ers of beauty’, fotografie

Hedendaagse kunst
ELLIOTT
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTT.GALLERY

Jasper Zwartjes en Ignazio Lozano, fotografie; Co
lette Vermeulen, ‘Inside out’, prints.

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

ARTTRA GALERIE

Tweede Boomdwarsstraat 4, arttra.com
T/m 30 oktober: Jac Bisschop, ‘Arise’, schilderijen

REPUBLIEK GALLERY
HAARLEMMERDIJK 87, REPUBLIEK.GALLERY

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

Vanaf 23 september: Riet van de Linden / Barney de
Krijger, ‘Rhizome (2gether)’, paperbased work
TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

T/m 8 oktober: Anouk van Zwieten, ‘All the best’,
schilderijen
TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

T/m 15 oktober: Carlos & Jason Sanchez (Canada),
‘New works’, fotografie
VIOLA WINOKAN
LAURIERSTRAAT 53, VIOLETANDWILDE.COM

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

Hedendaagse kunst
GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, Joke Plomp, Anja Eliasson, Pim
van der Zwaan, Monica Kugel, Roelinde Boot en
Lydia Bremer, cartoons, tekeningen, aquarels en
fotografie
MUDHAF
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 57, MUDHAFCERAMICS.NL

Keramiek van pottenbakkers uit de ElFajoem oase
in Egypte

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

T/m 1 oktober: Wanda Michalak (Polen), ‘Metamor
phopsia’ en Debb Mills, ‘Dragonflies’, fotografie
WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

T/m 8 oktober: Jeroen Hofman, ‘The Islands’, foto
grafie.
Verwacht: Raymond Meeks (VS)
VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

Hedendaagse kunst

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIEROOSTERBOSCH.NL

Schilderijen van Anita van Oosterbosch

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

CLAIRE PARTINGTON
LINDSEY CARR

Brillen
Contactlenzen

3 SEPTEMBER - 1 OKTOBER
Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

EXPOSITIE EN NIEUW BOEK
KOCHXBOS GALLERY, 1E ANJELIERSDWARSSTRAAT 36
Advertentie Jordaan en Gouden Reaal.indd 1

08-09-2022 14:55

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
20.00  21.30 uur.

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.

JAARPLANNING:

■WIJKKRANT JORDAAN & GOUDEN
REAEL
Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael geeft 5x per jaar deze wijkkrant uit.
Contact: krant@jordaangoudenreael.nl
Advertenties: gilles@landgraphics.nl

26 september, activiteitencentrum Reel
12 december, Claverhuis

■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 dynami
sche samenleving waarbinnen talenten en
kansen van mensen worden benut, waar
iedereen perspectieven heeft en bewo
ners elkaar ondersteunen.

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Elandsgracht 70, 020 624 83 53,
claverhuis@dock.nl
■ WORKSHOP PAPIERKUNST
NIEUW. O.l.v. Toshiko Takeuchi werken met
de door haar zelf aan origami ontleende
papierkunst.
Vr van 11 tot 13.00 uur. € 1, per keer,
incl. koffie & thee.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.
■ PORTRETTEKENEN
Mooie, gekke of interessante portretten teke
nen. 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.
■ LACHYOGA
Bij deze workshop dansen we als warming up,
doen ademhalingsoefeningen afgewisseld met
lachspelletjes, rek en strekoefeningen en tot
slot een lachmeditatie en relaxatie. Koffie en
thee na afloop. 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. inspi
rerende oefeningen onder leiding van een des
kundige. Geen ervaring nodig. Vr van 10 tot 12
uur, € 1,  incl. koffie & thee. Voor vragen: ssaru
han@dock.nl.
■ SMARTPHONE/TABLET INLOOP
Voor wie wil leren omgaan met een tablet,
smartphone of social media en problemen leren
oplossen. Vr 10 tot 12 uur. Gratis. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doehetzelf naaiatelier voor alle buurtbewo
ners. 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: ssa
ruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ KERAMIEK/MOZAÏEK
Crea club op het gebied van mozaïeken en/of
keramieken, boetseren en tekenen. Wo 10 tot
12 uur, doorlopend. € 1,  (excl. materialen).
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.
■ COMPUTERINLOOP
Voor wie nog niet zelfstandig met de computer
kan omgaan. Di 10 tot 12 uur. Voor wie wel
zelfstandig met de computer kan omgaan,
maar toch nog op problemen stuit. Di 13 tot 15
uur. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 020 624
83 53.
■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Meldt
u dan aan bij onze conversatiegroepen. Na
aanmelding volgt een intake gesprek. Di 10.30
12 en do 1921 uur (1 groep beginners, 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.
■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op. Wo 13 tot
15 uur, doorlopend. € 1,  per keer (incl. materi
alen). Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@
dock.nl of 020 624 83 53.
■ ENGELSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Engels op. Beginners:
do 13 tot 15 uur. Half gevorderden: do 10.30 tot
12.30 uur, doorlopend. € 1,  per keer (incl.
materialen). Voor vragen en aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt
u bij ons terecht voor een praatje, andere men
sen leren kennen en nieuwe ervaringen op
doen. Tegelijk kunt u eventueel uw kennis van
de Nederlandse taal verbeteren.
Vr 11 tot 13 uur, doorlopend. Gratis.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl.
■ VROUWENHERSTELGROEP
Vrouwengroep waar we veilig en anoniem
kunnen praten over romantische relaties waar
in we zitten, maar die niet gezond zijn. Hoe
kunnen we hier beter mee omgaan en zelf
meer de regie nemen? Voor meisjes en vrou
wen 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 vra
gen: ssaruhan@dock.nl.

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Door de weeks van 9 tot 22 uur. Ook afgeschre
ven tijdschriften van de leestafel liggen hier en
kunt u meenemen. Meer info: ssaruhan@dock.
nl.
■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskundig
advies, ontmoeten en inspiratie opdoen. Do 14
tot 16 uur. Vrijwillige bijdrage, aanmelden niet
nodig. Informatie en vragen: het Claverhuis,
fIkhouane@dock.nl.
■ POPQUIZ
Nostalgische quizavond met jaren ’60’90 mu
ziek en leuke prijsjes. Elke tweede vr van de
maand. Zaal open 19 uur, aanvang 19.30 uur.
■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een gezonde,
evt. vegetarische maaltijd voor u en uw buurt
genoten. Do 17.30. Opgeven via ikdoemee@
deregenboog.org (tot wo 15.00) of via het Cla
verhuis, 020 624 83 53 (tot do 16.00).

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.
■ 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 vragen: 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<D>
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
mogelijk. 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.
■ 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 maal
tijd. Aanmelden: fIkhouane@dock.nl
of 020 428 02 97.

Amsterdamse Vereniging voor Amateur Kunstenaars
De Jaarcursussen “schilderen, tekenen
en beeldhouwen zijn weer begonnen,
instappen kan ieder moment.
Najaarscursussen • Tekenen in Artis
Tekenen met het accent op de anatomie
Inkt in het stilleven • Tekenen met
verschillende materialen
DE OPEN DAG VINDT PLAATS IN NOVEMBER
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

■ 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.
■ 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 ka
potte 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.
■ 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.

ACTIVITEITEN PIRAMIDE
Piramidespeeltuin, Haarlemmer Houttuinen 8
■ INLOOP
Iedereen uit de buurt is welkom. Ideeën, bevin
dingen, initiatieven voor de buurt? Kom ze
delen en wie weet kunnen we er samen iets
mee! Do 10 tot 12 uur. Bellen of mailen mag
natuurlijk ook. MarieAntoinet Kemmeren,
06599 257 18 of mkemmeren@dock.nl.

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 2 oktober en 6 november, 13.3016 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 15 deelnemers, deelname € 1,50

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, email:
tichelsooj@outlook.com; website: www.sooj.nl.
SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen
Jordaan) is er al meer dan 17 jaar voor 55plus
sers. U kunt hier elke middag  behalve op
zondag  binnenlopen om een kopje koffie of
een ander drankje te drinken, kranten of tijd
schriften te lezen, een spelletje te spelen of
een praatje te maken. U kunt ook deelnemen
aan activiteiten. Informatie hierover en aan
melding: bij de bar of per email. Alle informatie
vindt u ook op de website (www.sooj.nl).
Openingstijden: ma 1117 uur, di t/m vr 1317
uur. Op zaterdag is de SOOJ voorlopig geslo
ten.
■ COMPUTERSPREEKUUR
Gratis spreekuur op ma 1113 uur.
Voor informatie, vragen en problemen.
Aanmelden tijdens 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 4 okt, 1 nov, 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).
Deelname aan deze cursus is mogelijk. In sep
tember start een nieuwe beginnerscursus.
Italiaans: wo 1314.30 uur en 1516.30 uur, €
15, per 10 lessen (excl. lesmateriaal).
Frans Conversatie: do 1516.30 uur, € 7,50 per 5
lessen. Voor deze activiteit bestaat een wacht
lijst.
Engels Conversatie: vr 1314.30 uur, € 7,50 per 5
lessen. Deelname op elk niveau is mogelijk.
■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 25 okt, 1316.30 uur, € 1, per keer.
Verhalen vertellen: vr 23 sept, 1316.30 uur, €
1,50 per keer.
Cora & Company, swingende jazz en Amster
damse meezingers: zo 2 okt, 1416 uur.
Lezingenmiddag over Aletta Jacobs: zo 23
oktober, 1416 uur (zie ook www.jordaanmu
seum.nl).
■ EXPOSITIES
Expositie Stijn Seip van 5 sept tot 15 okt.:
schilderijen en grafiek. Te bezichtigen
tijdens openingstijden.
Meer informatie op onze website.
■ SPULLENMARKT
Za 24 sept, 29 okt, 10 dec, 13.3016.30 uur.
Tafelhuur € 2,50. Toegang gratis.
■ SOEP, KOFFIE MET APPELTAART
Elke maandag en dinsdag: verse soep.
Elke derde vrijdag van de maand:
vanaf 11.00 uur koffie met appeltaart.
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■ HET GROTE ZOMERFEEST
Za 17 september. Vereniging de Noorderspeel
tuin, DOCK en Sciandri organiseren samen
Het Grote Zomerfeest. Wij hebben allerlei leuke
spellen en activiteiten geregeld, voor peuters,
kleuters, jeugd en tieners, zoals Virtuele Rea
lity, Springkussen, Stormbaan, Bananen van
gen, Sumo worstelen, Schminken, Sjoelen,
Bibberspel en niet te vergeten de beroemde
Limonade kabouters.
Voor meer informatie kun je bellen met Appie,
06 435 44 413 (DOCK) of Rody 06 201 95 062 (Ver
eniging, ná 15.30 uur).
■ VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers
die nieuwe clubs willen begeleiden en/of hel
pen bij buurtevenementen.
■ SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE
DUMPIES
Ma t/m do van 9.15–11.45 uur. Iedere ochtend
kunnen kinderen tot 4 jaar samen met hun
ouders komen spelen.
Voor inlichtingen: vraag naar Tiny.

■ 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.
■ 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 2022.30 uur
en zo 1216 uur.
GO, vr 2024 uur.

■SPORT/BEWEGEN
Judo, v.a 4 jr, do 15.3018 uur en judo, jeugd,
do 1819 uur.
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VR. 30 SEPTEMBER 15.00-20.00 UUR
- ELANDSGRACHT 70 Origami voor beginners en gevorderden

Workshop papierkunst in het Claverhuis

■OVERIG
EHBO, wo 2022 uur.

FOTO ANKE MANSCHOIT

■MUZIEK
Drumfanfare, ma 19–21 uur.
Muziekles beginners, ma v.a. 10 jr 1617 uur.
Wo jeugd 1315 uur en za 915.30 uur.

Muziek gevorderden, di 20–23 uur.
Blokfluitles, v.a. 5 jr, wo 15–16 uur.
Saxofoon/klarinet les, jeugd wo 13.3014.30 uur
en za 13–15 uur.
Dwarsfluitles, wo 1314 uur
Gitaarles, v.a. 10 jr, vr 15.30–17.30 uur.
Lyrales, jeugd, za 13–15 uur.
Zangkoor Dwars door Amsterdam, do 19.30–22
uur.
Ben je 10+ kom dan op saxofoon les! 4,00 euro
per maand, instrument in bruikleen!

CLAVERHUIS 70 JAAR!

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.
■ VERWENHAPJES MAKEN
Za 8 okt, 13 tot 14 uur óf 14.15 tot 15.15 uur.
I.v.m. dierendag gaan we voor onze dieren
lekkere hapjes maken en ze ook aan ze geven.
Geef je op via dedierencapel@live.nl voor de
eerste of tweede ronde.
■ SINT MAARTEN LICHTJESAVOND
Vr 11 nov, vanaf 17.30 uur.
Kom langs met een lichtje en zing een mooi
liedje, dan hebben wij een traktatie voor je.

kids: springkussen - schminken - cupcakes

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/VerenigingDe
Noorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt. ** 2e Lindendwarsstraat 10,
020623 12 56/06 204 27 686.

hapje - drankje - muziek - dansen en meer...

DE NOORDERSPEELTUIN

■ DIEREN LAMPIONNEN MAKEN
Za 5 nov, 13 tot 14 uur óf 14.15 tot 15.15 uur.
Kom je weer een mooie dieren lampion maken
voor Sint Maarten?
Ook voor deze activiteit is het belangrijk dat je
je aanmeldt via dedierencapel@live.nl.

Elke vrijdagmorgen kunt u in het Claverhuis terecht voor een workshop
papierkunst onder leiding van de Japanse beeldend kunstenaar Toshiko
Takeuchi.
door Anke Manschot
We hebben waarschijnlijk allemaal
als kind weleens een bootje of een
hoedje gevouwen van papier. Maar
tijdens de workshop papierkunst, die
sinds 9 september elke vrijdagmorgen
in het Claverhuis wordt gegeven, leren de deelnemers echte kunstwerkjes te maken, zoals papieren vogels,
bloemen, planten, poezen, corsages,
tafeldecoraties en ga zo maar door.
De workshopbegeleidster Toshiko
Takeuchi (73), beeldend kunstenaar

en theaterkostuumontwerper, is geboren en getogen in Japan, het land
dat bekend staat om zijn origami. Zo
is het maken van papieren kraanvogels voor bruidsparen, zieken of
overledenen in dat land een traditie,
vertelt Toshiko.
Toshiko leerde de papierkunst niet
op school of tijdens een cursus, maar
vogelde de techniek ervan helemaal
zelf uit. Haar vriendin Francine Jageneau, die bij het interview in het Claverhuis aanwezig is, laat op haar mobiele telefoon foto’s zien van

spectaculaire papierkunstwerken
van Toshiko die op exposities in Amsterdam te bewonderen zijn geweest.
“Toshiko is zelf veel te bescheiden
om deze kunstwerken te laten zien,”
vertelt Francine, die tijdens de workshops vaak aanwezig zal zijn omdat
Toshiko de Nederlandse taal nog niet
optimaal beheerst.
Op tafel liggen wat ‘eenvoudiger’ papierkunstvoorwerpen die Toshiko
heeft meegebracht als voorbeeld.
“Papierkunst is heel arbeidsintensief,” weet Francine. Toshiko beaamt
dat glimlachend.
Voor deze vouwkunst kun je witte,
gekleurde of zelf geverfde vellen papier gebruiken, maar ook krantenpapier of papier uit tijdschriften en
stripboeken is voor dit doel geschikt.
“Ik verf het papier vaak zelf, maar
scheur ook geregeld papier uit een
stripboek,” vertelt Toshiko.
“Het Claverhuis stelt papier en verf
ter beschikking voor beginners,” zegt
coördinator Sevim Saruhan. “Maar
als mensen vaker deze workshop bezoeken, is het wel de bedoeling dat ze
hun eigen papier meebrengen.”
De workshop papierkunst wordt elke
vrijdagmorgen van 11 tot 13:00 uur
gegeven in het Claverhuis, Elandsgracht 70. Kosten 1 euro per keer, inclusief koﬃe en thee.
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Alzheimer
Trefpunt
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.
Woensdag 7 september

WAT IS DEMENTIE EN
HOE ERMEE OM TE GAAN

Soms is het moeilijk op een goede manier om te gaan met iemand met dementie. Haar of zijn gedrag kan veranderen,
iemand kan bijvoorbeeld verward zijn,
sneller boos worden of ongeremd gedrag
vertonen.
Ouderengeneeskundige Annetje Bootsma komt daar met ons over praten. Uw
eigen vragen kunnen zeker aan bod
komen.
Woensdag 5 oktober

DE ROL VAN DE CASEMANAGER
En casemanager dementie is een vaste
begeleider en aanspreekpunt voor mensen met dementie en voor hun naasten.
Wanneer wordt de casemanager ingezet
en wat mag je verwachten? Hoe zorg je
dat je er niet alleen voor staat? Hoe
betrek je familie of naasten erbij?
Casemanager Astrid Rietdijk is vanavond onze gast.
Woensdag 2 november

PROGRAMMA NOG NIET
BEKEND

Locatie: Huis de Pinto, Sint Anthoniesbreestraat 69. Inloop vanaf 19.00 uur.
Start 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.

Groenmiddag Herfst in het Claverhuis op 9 oktober
Op zondag 9 oktober, van 14.00 tot 17.30
uur, organiseert de werkgroep Meer
Groen in de Jordaan in samenwerking
met vereniging Groei en Bloei (afdeling
Amsterdam) een groenmiddag in het
Claverhuis, Elandsgracht 70.

Tijdens de groenmiddag kunt u:
• Planten en zaden inbrengen
en gratis meenemen bij de
planten- en zadenruilbeurs
• Bloembollen uitzoeken
• Een plantendokter raadplegen

Om 15.00 uur start de lezing
‘Plaagdieren in de tuin, van vertrappen naar vertroetelen’ door
Suze Peters, tuinontwerper en
schrijver van het Onkruidboek
en het Plaagdierboek.

Aletta Jacobs in de Jordaan
Informatiebijeenkomst in De SOOJ, 23 oktober

Wij inventariseerden enkele onderzoeksvragen betreffende de praktijkruimte in de Tichelstraat, over de ziektes en problemen waarmee
Jacobs werd geconfronteerd. En over wat werd
gedaan met Jacobs’ bevindingen over de ongezonde woon- en arbeidsomstandigheden.
Bent u geïnteresseerd en wilt u één of meer
vragen onderzoeken, dan kun u dat melden
bij het Jordaan Museum:
jordaanmuseum@gmail.com.
Informatiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst die De SOOJ, zondag
23 oktober, faciliteert, worden onderzoeksresultaten, onderzoeksvragen en plannen gepresenteerd.

Orientatiecursus

Meer info zult u vinden op de websites
www.sooj.nl en www.Jordaanmuseum.nl en op
de Facebookpagina van het Jordaan Museum.

‘WE GW IJS IN DE BIJ BEL’

Op dinsdagavond van 19.00
tot 19.45 uur.

Datum en tijd: zondag 23 oktober,
14.00-16.00 uur
Locatie
Tichelstraat 50

20 september, 4 & 25
oktober en 22 november
Geen Bijbel? U krijgt gratis een
exemplaar van ons. Geen cursusgeld. Voor meer inlichtingen, bel
06-38327638

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

Op de bekendmaking van het praktijkadres
van Aletta Jacobs tijdens een bijeenkomst
van het Jordaanmuseum op 13 maart jl. werd
enthousiast gereageerd. Dat motiveerde De
SOOJ een vervolgbijeenkomst te organiseren.
Aletta Jacobs - de eerste vrouwelijke arts in
Nederland - hield op het adres Tichelstraat 40
gratis spreekuur voor vrouwen en kinderen.
Met de eigenaar van het pand is overleg gaande over de plaatsing van een waardig gedenkteken in de gevel. Reden te meer om informatie te verzamelen over de ‘armenpraktijk’ van
Aletta Jacobs en de voorlichting die zij gaf
over ‘hygiëne en geboorteplanning’’, en over
haar medewerking aan de Arbeidsenquête
(1890-1892).

We sluiten de middag af
met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom
in het Claverhuis.
Werkgroep Meer Groen in de
Jordaan

SOOJ viert feest op zaterdagmiddag 29 oktober
SOOJ is een ontmoetingscentrum voor
50-plussers in de Tichelstraat. Er vinden daar
diverse activiteiten en cursussen plaats en je
kan er altijd bin-nen lopen voor een drankje.
Bij veel buurtbewoners is het centrum wel
be-kend, al is het maar van de buitenkant. Wat
veel mensen niet weten is dat SOOJ een heerlijke binnentuin heeft. Tijdens de coronajaren
is de tuin behoorlijk achteruit gegaan. De
werkgroep ‘Meer Groen in de Jordaan’ is bereid gevonden een handje te helpen bij het
opknappen van de tuin. SOOJ heeft ook subsidie gekregen van Fonds voor Centrum om met
planten de tuin verder aan te kleden en de
voorkant van het gebouw aantrekkelijker te
maken.
Redenen genoeg dus om als deze opknapbeurt
klaar is dit te vieren met een Amsterdams
buurtfeestje.
Lijkt het je leuk om de tuin én SOOJ eens van
binnen te zien en ook te ho-ren wat daar allemaal gebeurt, kom dan op zaterdag 29 oktober
’s middags even langs. Dan worden SOOJ en
de tuin opengesteld met muziek en lek-ker
eten. Alle buurtbewoners zijn tijdens die middag van harte welkom op Tichelstraat 50!
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BUURTSPREEKUREN
❱❱ !Woon
Voor alle vragen over huren en wonen kunt
u terecht op het woonspreekuur in het
Claverhuis (Elandsgracht 70). Een actueel
overzicht van onze spreekuren staat op
wooninfo.nl/contact.
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 expertises.
Telefonisch spreekuur ma t/m vrij 9 tot 17
uur, 020 557 33 38.

❱❱ Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is voor vragen op het gebied
van wonen, zorg en welzijn. Ook voor onder
steuning bij financiële en administratieve
zaken en het schrijven of bellen naar een
instantie.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,
elke di tussen 14 en 15.30 uur op afspraak
(020 557 33 38), en elke donderdag tussen
14 en 16 uur inloopspreekuur.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel, Tussen
de Bogen 16, elke woe tussen 13 en 15 uur.

❱❱ Mantelzorgondersteuning
Buurtteam Amsterdam Centrum biedt onder
steuning aan individuele mantelzorgers.
Wij luisteren en denken met u mee en bie
den informatie en advies. Bijvoorbeeld bij
vragen over (samenwerking met) de zorg,
over voorzieningen en praktische zaken,
familiegesprekken, stellen van grenzen om
overbelasting te voorkomen, het versterken
van uw netwerk, het combineren van man
telzorg 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 vacatures
in de buurt? Advies nodig wat het beste bij
jou zal passen? Voor deze vragen en meer
kun je terecht op de spreekuren van Vrijwil
ligers 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

❱❱ Inloopspreekuur TEAMED
TEAMED is een sociaal uitzendbureau
voor ervaringsdeskundigen die vanuit
hun persoonlijke ervaring met schulden,
psychiatrie, verslaving of dakloosheid
andere mensen met vergelijkbare
problemen ondersteunen.
Spreekuur van de Vliegende Brigade van
TEAMED: vrijdag tussen 11.15 en 13.15 uur
in het Claverhuis.

❱❱ Rijbewijskeuringen 75-plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kunnen
elke tweede en vierde maandagmiddag
van de maand voor een medische rijbe
wijskeuring terecht in het Claverhuis,
Elandsgracht 70.
Voordat u een afspraak kunt maken, moet u
eerst een gezondheidsverklaring bij de
gemeente aanvragen. Dit kan digitaal.
Deze verklaring stuurt u ingevuld op naar
het CBR. Het CBR stuurt vervolgens één
of meer gezondheidsverklaringen naar u
terug. Deze moet u meenemen naar de
keuring. U wordt verzocht ca. 10 minuten
voor de keuring aanwezig te zijn.
Meer informatie, o.a. over kosten:
www.rijbewijskeuringenamsterdam
enomstreken.nl.
Ook voor jongeren met een medische
indicatie.


❱❱ Spreekuur Wijkbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere. Mar
nixstraat 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 beper
king, autisme en niet aangeboren hersenlet
sel. 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 o verlast
Als u onderweg op straat op in een park iets
tegenkomt dat hersteld of opgeruimd moet
worden of als u overlast ervaart van evene
menten, horeca of personen, dan kunt u dat
bij de gemeente melden via telefoonnum
mer 14020 of via een digitaal formulier op
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
melding-openbare/

❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente
Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmerking?
Wilt u iets leuks organiseren in uw buurt?
Neem dan contact op met de gebiedsmake
laars van het Stadsdeel Centrum:
Zuid-Jordaan
Frederike Hoedemaker, 06 2894 9449,
f.hoedemaker@amsterdam.nl
Westerdok/IJdok
Annemieke Bult, 06 1094 7493,
a.bult@amsterdam.nl
Noord-Jordaan
Clemmy Tjin, 06 3044 4682,
clemmy.tjin@amsterdam.nl
Westelijke Eilanden
Femke de Gruijter, 06 1926 9177,
f.de.gruijter@amsterdam.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ Buurtteam Amsterdam Centrum
Tijdens de inloopspreekuren van het Plus
Punt komen vaak bewoners die vragen
hebben over brieven, hulp nodig hebben bij
het invullen van formulieren, aanvraag van
DIGID, vragen over zorgverzekering of
andere hulp nodig hebben.
Als vrijwilliger in ons inloopspreekuur
luister je, ondersteun je en denk je mee.
We zoeken mensen die het leuk vinden
verschillende mensen te ontmoeten en te
helpen, beschikken over goede computer
vaardigheden, geduldig en accuraat zijn
en goed op de hoogte zijn van maatschap
pelijke ontwikkelingen.
Voor aanmelden en of informatie kunt u
contact opnemen met de vrijwilligers
coördinator Natasja Boons, tel 06 82150118
of per email natasjaboons@buurtteam
amsterdamcentrum.nl.
❱❱ Kippen- en konijnenren Slootstraat
Wie vindt het leuk om 1 keer per week, op
een vaste dag, onze 6 kippen en 2 konijnen
te verzorgen? Voeren en schoonmaken kost
ongeveer een half uurtje. De vaste dag is
in overleg.
Voor meer informatie: www.konippen.nl.
Lijkt het u wat? Neem dan contact op via
info@konippen.nl of via 0619556658 (Hanne)
of 0681557757 (Marit).

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.



Nieuws van stichting !WOON
Online cursussen voor bewoners
Stichting !WOON geeft gratis cursussen
en webinars voor VvE’s, bewoners en
bewonersgroepen. U kunt ons aanbod
bekijken op www.wooninfo.nl/agenda.
Gratis bezoek Energiecoach
De zomer is bijna voorbij. Met het oog
op de sterk gestegen energieprijzen is
het belangrijk om goed voorbereid de
winter in te gaan. Een gratis bezoek van
een Energiecoach kan u een paar tien
tjes tot honderden euro’s per jaar sche
len. De coach kijkt met u naar het ener
gieverbruik in uw woning. U krijgt een
bespaarrapport en kunt kiezen uit han
dige bespaarproducten zoals ledlampen,
radiatorfolie, tochtband of een waterbe
sparende douchekop. De gemeente
betaalt de bespaarproducten en het
bezoek, voor u is het geheel gratis en
vrijblijvend. Onze energiecoaches zijn
vrijwilligers, getraind en begeleid door
!WOON. U kunt een afspraak maken via
onze website of bellen met 020 5230130.
Vereniging van Eigenaren
Bestuursleden van kleine Vereniging
van Eigenaren (VvE) in Amsterdam
kunnen rekenen op gratis advies van
!WOON. Een vraag die wij met regel
maat krijgen is: ‘wie beslist er over de
uitvoering van onderhoudswerkzaamhe
den?’ Hoe zit dat eigenlijk? Verschillen
de regels per VvE? En waar vindt u het
antwoord op deze vraag?
Iedere VvE heeft een eigen splitsings

akte. Onderdeel van deze splitsingsakte
is het splitsingsreglement. In de akte
staat welk model van toepassing is en
welke aanvullingen en wijzigingen op
het model zijn gemaakt. De akte en het
model moeten dan in samenhang wor
den gelezen.
In alle modelreglementen speelt het
bestuur een belangrijke rol bij de uit
voering van onderhoud, net als de
vergadering van eigenaren. De spelre
gels verschillen per VvE. Het is van
groot belang om te controleren welke
regels er in uw VvE gelden, zodat dui
delijk is wie bevoegd is.
De komende maanden organiseert
!WOON gratis Webinars voor leden van
een VvE. Check daarvoor de agenda op
onze website.
Aanpak achterstallig onderhoud
Verhuurders hebben een onderhouds
verplichting. Als er ernstige gebreken
in de woning zijn, dan kunt u als huur
der actie ondernemen. Dat begint
natuurlijk met het melden van de klach
ten bij de verhuurder. Doe dat bij voor
keur schriftelijk en per e-mail. Als de
verhuurder geen actie onderneemt, dan
biedt de wet een aantal mogelijkheden.
Huurders van sociale huurwoningen
kunnen een procedure bij de Huurcom
missie starten. De Huurcommissie kan
de huur tijdelijk verlagen zolang de
klachten aanwezig zijn. Bij zeer ern
stige klachten kan er ook een proce
dure bij de kantonrechter gestart wor
den, waarbij gevorderd wordt dat de
klachten op korte termijn verholpen
worden, op straffe van een dwangsom.
Huurders van vrije sectorwoningen
kunnen niet naar de huurcommissie.
Voor hen staat alleen de gang naar de
kantonrechter open.

ZOEKERTJES
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen.
De tekst moet uiterlijk vrijdag 21 oktober
bij de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis
en mogen maximaal 200 tekens bevatten.
Tekst kan per mail gestuurd worden naar
krant@jordaangoudenreael.nl.
❱❱ Het Amsterdams Smartlappenkoor zoekt
nieuwe leden en een tubaspeler. Wij repe
teren op de donderdagavonden in het
Claverhuis op de Elandsgracht.
Iedereen kan lid worden van ons koor. Lees
alle info op onze website: www.smartlap
penkoor.nu.

❱❱ WONINGRUIL
Eengezinswoning Bussum met voor- en
achtertuin, plus garage aan kindvriendelijk
plein. 150 m2. Aan de Bussummer Heide,
vlak bij Lidl en AH. Alle andere winkels in
het echt gezellige dorp.
Voor koopwoning in Amsterdam. Vergelijk
bare prijs; 4 ton/5 ton. Wie wil graag met
zijn kinderen buiten wonen? In een buurt
met leuke andere jonge gezinnen. Bel me:
06-11537897.

❱❱ 65-plusser fietst graag een rondje vanuit
A’dam met sportfiets (géén race of e-bike).
Wie wil dat ook? Schrijf een aardig be
richtje naar annamaria021@hotmail.com.

❱❱ HUISNAAISTER GEZOCHT. Veranderen
kleding en kopiëren. Centrum Amsterdam
(omgeving Claverhuis). Tel. nr. 020-6223269.


❱❱ SPAANS. Cursussen op div. niveaus.
Startdata 27 en 28 sept. in Claverhuis.
Beginners t/m gevorderden + conversatie.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden/info bel 06/55768294
Of kijk op www.spaansspaans.nl.

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in de
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Workshops,
sessies en jaartrainingen door een ervaren,
gecertificeerde begeleider. Info: Aafke
Heuvink, 06 218 70 535, www.living-heart.nl.

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

❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS
Al meer dan 20 jaar. 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.

❱❱ ENGELS IS EEN WERELDTAAL! Lees mee
met onze boekenclub. Pareltjes uit de
moderne, Engelstalige literatuur.
Info: www.senialeesgroep.nl.
E: a8ferwerda@planet.nl.


Alle wijkagenten zijn telefonisch
bereikbaar via 0900 8844

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema
dayenne.venema-groot@politie.nl
Jordaan-Midden
Barry Oostwal
barry.oostwal@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Anja Schrijver,
anja.schrijver@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
Stephan Fischer
stephan.fischer@politie.nl
Westerdokseiland
Petra Goldstein
petra.goldstein@politie.nl
Westelijke grachtengordel
Peter Neerings
Peter.neerings@politie.nl
De 9 Straatjes
Peter Pisano
Peter.pisano@politie.nl

Uitgave van Stichting Wijkcentrum
Jordaan en Gouden Reael
Oplage 21.700, gratis huis aan huis
bezorgd, 5 x per jaar
Bezorgklachten
krant@jordaangoudenreael.nl
Kopij/reservering advertenties
Deadline 21 oktober 2022; volgende
krant verschijnt 24 november 2022
Redactieadres
Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael
Elandsgracht 70
1016 tx Amsterdam
06 155 78 722 (Rob Versluijs)
krant@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl
Hoofdredactie
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen
Eindredactie
Yond Boeke
Redactie
Trudy Franc, Niels van Ingen,
Anke Manschot, Dienie Meijs,
Ingeborg Seelemann,
Hannah Veldhoen,
Roel van den Ende (fotografie),
Rob Versluijs (Dock)
Met bijdragen van
Hans Baaij, Eibert Draisma,
Pauline Roffel, Maxine van Veelen
Uitgever
Gilles Graafland
gilles@landgraphics.nl
Vormgeving
Nils Jonkers (LandGraphics)
nils@landgraphics.nl
Advertentie acquisitie
Gilles Graafland
gilles@landgraphics.nl
06 290 60 448
Druk
Rodi Media, Broek op Langedijk
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
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Selamat Datang!

RIJSTTAFEL S - SATÉ'S - À L A C ARTE
STREETFOOD - VEGETARISC H - C ATERIN G
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

