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Straatvuil, grofvuil en overvolle containers

Gemeente worstelt
met afval
Er wordt veel over geklaagd: het is vuil in de buurt. Onze smalle straten worden dagelijks
ontsierd door vuilniszakken, zwerfvuil en grofvuil, blikjes en peuken. Hoe zorgen we ervoor
dat het leefbaar blijft?
Door Dienie Meijs
De door de gemeente gehouden online buurt
enquête van mei/juni vorig jaar wees uit dat
een schone buurt hoog op het wensenlijstje
staat voor het verbeteren van de leefbaarheid.
Eén op de vijf deelnemers aan de enquête
heeft last van vuilnis dat op een verkeerde
dag op straat wordt gezet, onder andere door
Airbnb-toeristen. Ruim de helft van de bewo
ners en ondernemers ergert zich aan de volle
prullenbakken, de hoeveelheid afval van de
horeca, zwerfvuil, het te vroeg neerzetten en
niet tijdig ophalen van vuil, opengetrokken
en door vogels opengepikte zakken. Er wordt
nogal wat afval geproduceerd. Gemiddeld
412 kilo per persoon per jaar. En de Jordaan is
kwetsbaar doordat dit deel van het centrum
het dichtst bevolkt is en het grootste aantal
ondernemingen telt.
De gemeente heeft plannen gemaakt voor een
schonere openbare ruimte. In 2017 was dat
het ‘Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2018’,
waarvoor 11,3 miljoen is uitgetrokken. In dat
plan valt te lezen dat Centrum West onderaan

bungelt wat het niveau van ‘schoon’ betreft én
steeds moeilijker is schoon te houden. Dat
wordt toegeschreven aan de toegenomen
drukte, het aantal horecagelegenheden en het
aantal toeristen. Het plan stelt ook vragen als:
‘(..) vegen we wel op de juiste tijdstippen en
vegen we wel genoeg? Legen we de afvalbak
ken op het juiste moment?’
In de ‘Gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum
West’ wordt opnieuw het voornemen geuit om
de openbare ruimte schoner te maken.
Boze gezichten
Wat is er tot nu toe te merken van het beleid?
Bewoners van de Jordaan kregen vorig jaar
een koelkastmagneet met daarop vermeld de
ophaaldagen en het meldnummer voor grof
vuil. Bij de containers op het Marnixplein
werd in 2017 een blinde muur opgesierd met
portretten van buurtbewoners. Niet iedereen
snapte waarom dat het geval was; klaarblijke
lijk moeten de strenge blikken van de gepor
tretteerden ons weerhouden van verkeerd
deponeren van afval. Er staat nu een geweldig
rijmpje boven: ‘Een schoon Marnixplein is wel
zo fijn.’ Rondom de containers is echter nog

Hendrik Jonkerplein

van alles te vinden dat er niet hoort. En de
tekst op de magneet heeft helaas ook niet
iedereen geïnspireerd tot beter gedrag. De te
vroeg geplaatste zakken, grofvuil, bedrijfs
afval dat als huisvuil wordt aangeboden,
bouwafval, sloophout, afgedankt meubilair
en matrassen ontsieren de straten.
Het aandeel matrassen is deels toe te schrij
ven aan de Airbnb’s. Buurtbewoner Nico van
Gog, data-analist, becijferde dat er per jaar
van Airbnb en vergelijkbare adressen met
gemiddeld drie bedden op landelijk niveau
75.000 vervangen matrassen bij het grofvuil
terechtkomen.
Proef met containers
Onder het motto ‘Amsterdam maakt er wat

van’ startte 3 december 2018 een proef met
bovengrondse containers in de noordelijke
Marnixstraat en op de noordelijke Prinsen
gracht vanaf de Rozengracht. Vanaf 1 januari
werd hier geen huisvuil meer opgehaald.
Voordat de proef startte, konden bewoners
hun bezwaren indienen. Er kwamen er
21 binnen.
In de nota van beantwoording worden die
‘zienswijzen’ samengevat: ‘(..) de bewoners
vrezen voor zwerfafval, ongedierte, stanken of geluidsoverlast en verkeersveiligheid.
Deze bezwaren zijn veelal gebaseerd op
de ervaringen met de oude bestaande
containerlocaties.’
Lees verder op pagina 3

Tentoonstelling over het privéleven van de meesterschilder in het Stadsarchief

Rembrandt in de Jordaan

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed in zijn huurhuis aan de Rozengracht.
Het oorspronkelijke pand staat er niet meer, maar in de gevel van het huidige pand op nummer 184
herinnert een gevelsteen boven de ramen op de eerste verdieping aan de laatste dag in het veelbewogen
leven van de meester: ‘Hier stond Rembrandt’s laatste woning, ✝ 04.10.1669’.
Door IJsbrand van Veelen
Topschilderijen kun je in het hui
dige pand niet meer aanschaffen,
hooguit een 'quality tattoo' bij
Antiek Tattoo Amsterdam, dat nu
op de begane grond is gevestigd.
En dat is toch wel wat schamel,
op de plek waar werd nagedacht
over weergaloze werken als De
samenzwering van de Bataven
onder Claudius Civilis (1661-62),
De Staalmeesters (1662) en het
ontroerende Joodse Bruidje (1665
- 1669). Of Rembrandt deze mees
terwerken ook daadwerkelijk aan
de Rozengracht schilderde is niet
bekend. Misschien ontstonden ze
wel in het atelier aan de Bloem
gracht, dat hij sinds 1637 huurde
voor zijn leerlingen. Maar onge
twijfeld mijmerde hij 's avonds na
thuiskomst op de Rozengracht
over verf, kleur, lichtval en com
positie. Misschien sprak hij er
over met zijn zoon Titus (1641 1668) of diens vrouw Magdalena
van Loo (1641-1669), met wie hij in
1658 na zijn faillissement het huis
betrok.
Zelfportret etsend bij het raam,
1648 (collectie Rijksmuseum)

Rembrandts geliefde Hendrickje
Stoffels woonde met hun dochter

Cornelia ook op de Rozengracht,
maar Hendrickje overleed een
jaar na de totstandkoming van
Claudius Civilis en De Staalmees
ters aan de pest, die in 1663 uit
brak in Amsterdam. Deze laatste
grote uitbraak van de besmet
telijke ziekte eiste binnen een
jaar 20.000 levens, ofwel tien
procent van de Amsterdamse
bevolking. Vooral in de Jordaan,
waar veel mensen dicht op elkaar
woonden, vielen veel slachtoffers.
Waar dacht Rembrandt aan, als
hij de Jordaan en de rest van de
stad introk? Was hij verbitterd,
berustend, gelaten, verongelijkt?
Hij was 52 toen hij aan de Rozen
gracht kwam wonen en hij had al
een rock 'n roll leven achter zich.
Geniaal, dwars en ongezeggelijk
had hij roem, vrouwen, rechts
zaken, geboorte en sterfte van
kinderen, overlijden van zijn
echtgenote Saskia, rijkdom en
verval voorbij zien komen. De
woning en de erin gevestigde
kunsthandel aan de Rozengracht
stonden op naam van zijn zoon,
zodat hij rustig kon schilderen
zonder lastig te worden gevallen
door schuldeisers na zijn smade

lijke faillissement in 1652. Kon hij
leven met die situatie of was hij
rancuneus?
Het is verleidelijk om in zijn
laatste, diep-menselijk zelfpor
tretten een geslagen en door het
leven getekende man te zien.
Maar het is net zo aannemelijk
om er gedrevenheid in te ont
waren, gedrevenheid om een
nieuwe, sobere en bijna driedimensionale wijze van schilde
ren te onderzoeken met pasteuze,
rake verfstreken.
Wat Rembrandt dacht in zijn
laatste jaren in de Jordaan zullen
we nooit weten. Maar we kunnen
wel heel dicht bij zijn dagelijkse
beslommeringen komen dankzij
de prachtige expositie Rembrandt
Privé in het Stadsarchief, die
aan de hand van archiefstukken
en beelden het persoonlijke
verhaal van onze grootste
schilder vertelt.
Rembrandt Privé,
Stadsarchief, Vijzelstraat 32.
Tot 7 april
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Van de hoofdredactie
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Als bewoners van de Jordaan en Gouden Reael
weten we het zelf maar al te goed: we wonen in
de leukste buurt van Amsterdam. Maar daar
mee is niet alles gezegd. Er valt behoorlijk wat
te klagen.
De buurt is vol. De buurt is druk. De buurt is vuil.
Hoe vaak gebeurt het niet dat je braaf met je
gescheiden afval – papier, plastic en glaswerk –
naar een vuilcontainer zeult om vervolgens een
overvolle bak aan te treffen, rondom 'versierd'
met flessen en kartonnen dozen, die door
anderen in arren moede zijn achtergelaten?

De gemeente worstelt met het afvalprobleem,
zo blijkt uit ons voorpagina-artikel.
Het is volkomen terecht om de gemeente op
nalatigheid te wijzen; we betalen tenslotte niet
voor niets riool- en reinigingsbelasting met z'n
allen.
Maar we moeten ook de hand in eigen boezem
steken. We consumeren meer en meer. We ko
men om in de spullen. De artikelen die we on
line bestellen, worden in veel te grote karton
nen verpakkingen afgeleverd.
De Japanse 'opruimexpert' Marie Kondo schreef
vier boeken, die kort gezegd tips bevatten om
doelgericht je spullen in huis te organiseren en
op te ruimen. Het feit dat er wereldwijd al
miljoenen van haar boeken zijn verkocht zegt
iets over ons ongebreidelde consumentisme.
Stel uzelf eens de vraag of het allemaal mis
schien een onsje minder kan. Dat is uiteinde
lijk beter voor uzelf, voor de buurt en voor de
planeet. 
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

Kamerplanten gezocht!
Heb je een gezonde kamerplant die niet meer
in je interieur past of is je woonsituatie
gewijzigd, of zie je door de planten het bos
niet meer? Dan zijn je planten welkom in het
Claverhuis. Wij geven die graag een nieuw

thuis. Je mag je kamerplant(en) bij ons
afgeven of geheel kosteloos laten ophalen.
Contactpersoon voor het groen is Sibbele
Wignand 06 18346352 swignand@dock.nl
of via 020 6248353

Dock is er voor de buurt
Goede voornemens om bij te dragen aan
uw buurt in 2019? Dat kan! In Amsterdam
Centrum kunt u in de drie Huizen van de
Buurt terecht als u zich in wilt zetten voor
de buurt. Dat kan als vrijwilliger, als kind
als je lekker wilt spelen in de speeltuinen, je
talenten wilt ontwikkelen bij de naschoolse
activiteiten of bij de activiteiten van het
jongerenwerk. We hebben een groot aanbod
van activiteiten, dat per week wisselt.
Een actueel aanbod is te vinden op de
website: dock.nl/activiteiten.
Wat kunt u voor uw buurt doen?
Samen zorgen we voor een leuke en veilige
buurt. Vindt u het fijn om iets voor de buurt
te doen, dan helpen we u graag om een plek
te vinden die bij u past. In de verschillende
buurten zijn veel bewoners actief op verschil
lende vlakken. We hebben verschillende groen
projecten, kookgroepen, sociale projecten.
Noem maar op. Hulp is altijd welkom.
Heeft u zelf ideeën voor uw buurt?
Wij helpen u ze voor elkaar te krijgen. Bent u
ondernemend voor uw buurt en zoekt u buren
die mee willen doen – ook dan kunt u bij ons

terecht. Doordat we samen met veel bewo
ners activiteiten organiseren hebben we zicht
op wie waar goed in is en kunnen we helpen
bij het vinden van een goede match.
Dock staat voor u klaar als u ondersteuning
nodig heeft
Soms heb je zelf hulp nodig of ken je iemand
die hulp nodig hebt. Als u niet weet waar u
terecht kunt dan helpen wij u op weg. Wij
werken samen met de zorg en de maatschap
pelijke dienstverlening, zodat we voor u de
juiste hulp kunnen vinden.
Het is fijn om elkaar te helpen
We letten altijd op talenten en helpen mensen
om hun kansen te benutten, dat is ons werk.
Ook signaleren we knelpunten en gaan dan
samen aan de slag om ze waar mogelijk op te
lossen. We hebben een heel programma om te
ondersteunen bij het leren van de taal of om
gaan met de computer.
Extra aandacht voor kinderen
De gemeente heeft ons gevraagd in 2019 extra
aandacht te geven aan kinderen. Dit omdat
we merken dat jongeren steeds vroeger in

contact komen met de uitdagingen van de
stad. Het is belangrijk dat zij ergens terecht
kunnen. Naast ons jongerenwerk hebben wij
ons activiteitenaanbod voor kinderen vanaf
8 jaar vergroot.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Een ander speerpunt dat extra aandacht
krijgt is huiselijk geweld en kindermishande
ling. Als mensen en kinderen in de klem zit
ten vanwege geweld thuis en mishandeling
is het niet eenvoudig om hen te bereiken en
de juiste dingen te doen. In elk team zijn
Dock’ers speciaal geschoold om hiermee om
te gaan. Als u vragen heeft op dit vlak voor
uzelf of voor anderen kunt u goed bij ons
terecht.
Waar is Dock te vinden?
In Amsterdam Centrum kunt u ons vinden op
verschillende locaties. Op onze website dock.nl
vindt u de plekken in uw buurt. Of loop
binnen bij een van onze Huizen van de Buurt:
de Witte Boei aan de Kleine Wittenburger
straat, Het Claverhuis aan de Elandsgracht
of de Boomsspijker aan de RechtBoomssloot.
Ook in 2019 staat Dock voor u klaar.

Stadsdeelcommissie aan het werk
door Dienie Meijs

Bas van der Sande (VVD) Door de
zomerperiode en het wachten op het
coalitieakkoord duurde het even voor
dat de commissie ‘op stoom’ kwam.
Maar daarna liep de agenda snel vol.
Hij heeft veel contacten met buurtbe
woners, ze weten hem te vinden. Ook
hij zocht de bewoners op tijdens bij
eenkomsten als de Buurtgesprekken en
de Stem van Centrumavond. Als bewo
ner van de Haarlemmer Houttuinen
dook hij halverwege de inspraakproce
dure in het dossier Fietsroute. Het
inlezen in dit en andere dossiers is een
tijdrovende zaak. Dan hield hij zich

bezig met het parkeerbeleid in de Jor
daan en in het hele Centrum. Een initi
atief tot ‘buurtparkeren’, waarbij alleen
bewoners, en niet de toeristen van de
parkeerplaatsen gebruik mogen maken
werd door de commissie ondersteund,
maar niet door het Dagelijks Bestuur.
En hij wees op de toenemende discri
minatie van de LHBTQ-groep. Nu hij
niet langer bij de VVD-fractie in Den
Haag werkt, komt er nog meer tijd en
aandacht voor het Amsterdamse.

Julia van Proosdij-de Bruijn (PvdA)
Zicht krijgen op de status en de
bevoegdheden van de stadsdeelcom
missie, en erachter komen welke onder
werpen het belangrijkst zijn in CentrumWest, en welke daarvan beter door het
Dagelijks Bestuur behandeld kunnen
worden – dat duurde even.
Het was een zwaar jaar, met veel verga
deren. Dossiers over grootstedelijk
beleid bestudeert ze niet meer zo inten
sief. Dat wat medewoners in de dage
lijkse praktijk in hun buurt belangrijk
vinden, dat moet het uitgangspunt zijn,
en ze heeft veel contacten met bewo
ners. Ze kreeg het voor elkaar dat op de
zuidzijde van de Nieuwezijds Voorburg
wal een ander type fietsnietjes komt.
Een subtieler en korter type, waardoor
er meer ruimte voor de voetgangers
overblijft.

STADSDEELCOM
MIS

SIE

juliapvda@gmail.c
om
b.van.der.sande@
amsterdam.nl
n.zeevenhooven@
amsterdam.nl
d.van.veen@amst
erdam.nl
STEM VAN CENT
RUM
website:
stemvancentrum
.amsterdam.nl

Noah Zeevenhooven (GroenLinks)

Debbie van Veen (D66)

Julia van Proosdij (PvdA)

Bas van der Sande (VVD)
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Noah Zeevenhooven (Groen Links)
heeft aanvankelijk héél veel moeten
lezen. Er ging heel wat tijd zitten
in het leggen van contacten met
bewoners en organisaties. Hij bezocht
diverse bijeenkomsten. En er wordt
veel vergaderd. Zijn bijbaan heeft hij
daardoor moeten opzeggen. Hij krijgt
ondersteuning van fractieleden van
Groen Links. Wat het ‘groen’ betreft: hij
is heel tevreden over de contacten met
de groengroep. De successen mogen
niet onvermeld blijven. De Gebieds
agenda is door de commissie op zijn
initiatief aangevuld met het voor
nemen om de kwetsbare kademuren te
onderzoeken, te ontlasten, te verster
ken en te bewaken. Maatregelen als het
beperken van zwaar verkeer over de
grachten en het parkeren aan de rand
van de gracht behoren tot de moge
lijkheden. Ook vulde de commissie de
gebiedsagenda aan met aandacht voor
problemen, veroorzaakt door taxi’s en
touringcars.

Debbie van Veen (D66) moest ook snel
mensen en organisaties leren kennen.
En ze kreeg het razend druk. De infor
mele contacten lopen inmiddels goed;
bewoners weten haar te vinden en ze
krijgt veel mails. Door bereikbaar te
zijn voor de buurtbewoners – de ‘ogen
en oren’ – weet de commissie immers
wat er geagendeerd moet worden. Ze
heeft een ‘steunfractie’ van partij
genoten. Het (vergader) ritme zit er nu
wel in. Nuttig was voor haar onder
meer de avond van Stem van Centrum.
Veel betrokken buurtbewoners kwa
men met goede ideeën. Ze heeft zich
onder meer bezig gehouden met het
Wallengebied en het beleid rond de ves
tiging van coffeeshops.

Deze vrijwilligers bieden hulp
aan bewoners met een tuin.
Wanneer de zorg voor het groen
u boven het hoofd groeit, kunt u
zich aanmelden voor hulp.
U kunt hiervoor terecht bij
Het Claverhuis, 020-6248353 of
via de mail bij de opbouwwerker
groen van DOCK, Sibbele Wignand
swignand@dock.nl. Gewoon doen!

FOTO MARK MULDER

Na hun installatie op 21 maart 2018
zijn de vier leden van de commissie
hard aan het werk gegaan.
Hoe denken ze over het afgelopen
jaar?

Aanbod van de
Groenploeg
vrijwilligers
Jordaan &
GoudenReael
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Vervolg van pagina 1

Ik zoek een sterke man…
Er zijn nog meer problemen met de nieuwe
containers. De bovengrondse containers voor
restafval hebben een klep die voor veel mensen
te hoog is. Zo riep een buurtgenote op leeftijd,
wachtend bij de container uit: “Ik zoek een
sterke man.” Grote kartonnen verpakkingen
mochten altijd bij het huisvuil neergezet wor
den, maar nu niet meer. Nu moeten ook grote
dozen met een scherp mes in kleine stukken
gesneden worden en dan door de gleuf van de
papierbak en het bijgeleverde piepschuim
moet in stukjes in de vuilniszak, zegt Micha
Mos, lid van het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel en portefeuillehouder van onder
meer Beheer en Inrichting Openbare Ruimte.
Daar waar geen glasbak is, of waar de glasbak
vol is, blijven de flessen rond de containers
staan. De prachtige geveltuin in de Tweede
Marnixdwarsstraat raakt vol met hondendrol
len: voor het uitlaten is de route kennelijk
aangepast aan de plaats van de containers.
Ingrid Weissgerber, die de geveltuin mede on
derhoudt, ziet de straat verloederen. Op zo
maar een zondagmorgen schepte ze er twee
kilo hondendrollen uit. Nu staat er een waar
schuwingsbord in de geveltuin, en hangen er
plastic hondenzakjes. De glasbak is in deze
straat na korte tijd weer weggehaald; de her
rie van vallend glas was voor de omwonenden
niet te verdragen.
Ten slotte: op de Prinsengracht ontsieren con
tainers een van de meest fotogenieke plaat
sen; die recht tegenover de Westerkerk.
Micha Mos zegt dat het containerproject bin
nenkort tussentijds geëvalueerd wordt.
Wat doen we eraan?
Het reinigingsbeleid in ons stadsdeel is ‘dyna
misch’ en ‘hotspotgericht’. Micha Mos legt uit
wat dat betekent. Plekken in de buurt die
kwetsbaar zijn, worden intensiever schoon

gemaakt. Die plaatsen wisselen steeds.
Op de Elandsgracht en de Appeltjesmarkt is
een buurtconciërge werkzaam, die controleert
en handhaaft.
Buurtbewoners vragen regelmatig om meer
handhaving, maar Mos vertelt dat dit een heel
arbeidsintensieve zaak is. Zakken worden
steekproefsgewijs opengemaakt en er wordt
gezocht naar adressen van de schuldigen. Er
staat 90 euro boete op fout geplaatst afval.
Voor het beboeten van bedrijfsafval dat zicht
baar als huisvuil wordt gedumpt, is echter
betrappen op heterdaad noodzakelijk.
Iedereen die fout geplaatst vuilnis of grofvuil
vindt kan (ook anoniem) een MORA-melding
(Melding openbare ruimte en overlast) doen via
het telefoonnummer 14020, via een digitaal
formulier of via de app Verbeter uw stad. In de
diagrammen is te zien hoeveel meldingen er in
de Jordaan en de Haarlemmerbuurt zijn ge
daan tussen 1 december en 24 januari, en waar
voor. Als het vuil dan alsnog wordt opgehaald,
gaat de schuldige vaak vrijuit, en ziet geen
reden om zijn of haar gedrag te veranderen.
Bewoners kunnen in de toekomst net als in
andere stadsdelen een container ‘adopteren’.
Micha Mos heeft dat ook gedaan. Weliswaar op
eigen initiatief, en van niet zo’n bewerkelijk
stel, omdat het om een glas- en papierbak gaat,
dus het blijft bij af en toe vegen en erin stoppen
wat er naast staat. Wie een container adop
teert, krijgt bijvoorbeeld een sleutel om bij ver
stopping de container te openen, en na een
melding voorrang bij het legen van de contai
ner en opruimen van wat eromheen staat. Er is
wel moed en volharding voor deze taak nodig.
In Amsterdam Zuid zijn helaas bewoners die de
handdoek in de ring hebben gegooid.
Dan zijn er naar Rotterdams voorbeeld in Zuid
een paar containers omringd door kunstgras
met kunstbloemen. Een aardige aankleding
weerhoudt mensen er mogelijk van om rond
de containers van alles neer te zetten. In Rot
terdam is men voorzichtig optimistisch over
het resultaat. Dat is niet zo gek. In een scho
ne, verzorgde omgeving is het minder verlei
delijk om vuil te dumpen.
Door de hele stad vinden jaarlijks op de Lande
lijke Opschoondag schoonmaakacties plaats,
zoals bijvoorbeeld vorig jaar in de Vinken
straat. En in het kader van NL.Doet werd vorig
jaar de omgeving van de Laurierdwarsstraat
‘opgeschoond’. De gemeente is bij dit soort
projecten behulpzaam door extra inzet van
personeel, het beschikbaar stellen van materiaal
van de Reiniging, en subsidie voor flyers.
Binnenkort begint in Centrum Oost een
‘bezemproject’ onder het motto ‘Voor een

De regels voor het afval in ons deel van het centrum staan in de Afvalwijzer Centrum,
te downloaden via www. amsterdam.nl/afval/
Voor meldingen:
• de app Verbeter de buurt. (Apple Store voor
Afspraak maken voor ophalen grofvuil
020 2563555
IPhone en Google Play voor Android)
• telefonische Melding Openbare Ruimte en
Wat moet er in welke container?:
overlast (MORA) 14020 of 020 6241111, of
www. afvalscheidingswijzer.nl
een digitale melding via www.amsterdam.nl
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Alle bezwaren worden in de reactie afgewezen
met het argument dat er dagelijks gemonitord,
zo nodig geleegd, en schoongemaakt zal wor
den. Er waren ook bezwaren van senioren –
en zestien procent van de bewoners van de
Jordaan en de Haarlemmerbuurt is boven de
65 – zoals de te grote afstand, het sjouwen en
gevaarlijke oversteekplaatsen. Daar moeten
zij dus zelf maar een oplossing voor beden
ken. Het plaatsen van inpandige containers
en het aanstellen van een huismeester om die
container naar de straat te brengen, leidt tot
een flinke huurverhoging. Wie nog goed ter
been is, loopt nu dagelijks met kleine plastic
zakjes naar de containers. Op extra plastic zit
echter bij de Reiniging niemand te wachten.

Aantal meldingen afval Haarlemmerbuurt
periode 01-12-2018 t/m 24-01-2019

FOTO NICO VAN GOG

Aantal meldingen afval Jordaan
periode 01-12-2018 t/m 24-01-2019
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BRON: AFDELING VOORLICHTING GEMEENTE AMSTERDAM

Asbest / accu
Bedrijfsafval
Container is kapot
Container is vol
Container voor plastic afval is kapot
Container voor plastic afval is vol
Grofvuil
Huisafval
Overig afval
Prullenbak is kapot
Prullenbak is vol
Veeg- / zwerfvuil

schone buurt’. Buurtbewoners hebben met
elkaar afgesproken de stoepen te vegen en ze
kunnen goedkoop een straatbezem bij de ge
meente aanschaffen.
In strengere handhaving wordt echter ook
door dit gemeentebestuur niet geloofd.

Het blijft hopen op een gedragsverandering
van de burgers. Wat zou het een zet in de
goede richting zijn, als je je aan de regels
houdt en wanneer je de buren of passanten
durft aan te spreken wanneer die in over
treding zijn.

Rainproof en Meer Groen

Omgaan met extreme
weersomstandigheden
We krijgen steeds meer te maken met ex
treem weer. De ene keer is het gortdroog en
heet, dan weer hebben we te maken met
een hevige bui. Hoosbuien zorgen voor
wateroverlast.
door Sibbele Wignand
Door de toenemende bebouwing en bestrating
kan het regenwater niet meer weg. De Amster
damse riolen zijn niet geschikt voor de afvoer
van extreem grote hoeveelheden regen. Het
regenwater blijft op straat staan en stroomt
vervolgens naar het laagste punt van de buurt,
bijvoorbeeld jouw huis.
Wat kun je als bewoner van de Jordaan of Gou
den Reael doen om ervoor te zorgen dat het
niet de spuigaten uitloopt?
Je kunt ervoor zorgen dat het regenwater niet
via het riool afgevoerd wordt maar wordt op
gevangen in een regenton of in je tuin. Een
regenton is een makkelijke manier om regen
water op te slaan. Je sluit de ton eenvoudig
aan op je regenpijp en je kunt het water ge
bruiken voor je planten in bijvoorbeeld een
geveltuin, achtertuin, op een schoolplein of
voor een groenproject in de buurt. Je bespaart
drinkwater én het scheelt weer gesleep met
gieters van drie hoog. Als je het regenwater in
je tuin laat lopen, zorg er dan voor dat het re
genwater de grond in kan. Dit betekent minder
verharding en meer groen!

Meer informatie over maatregelen voor
het opvang en gebruiken van regenwater
zie www.rainproof.nl
Meer Groen
Planten, struiken en bomen nemen water op
en houden water vast. Een groene omgeving
verkoelt bovendien en maakt de hitte draag
lijk. Ook in de openbare ruimte is daarom
zoveel mogelijk groen belangrijk. Maar dit
vergt veel onderhoud en beheer en dat gaat
de mogelijkheden van de gemeente Amster
dam te boven. Dat is een reden waarom de
gemeente bewoners de mogelijkheid geeft
om openbaar groen in zelfbeheer te nemen.
Dit kan op verschillende manieren; door een
geveltuin aan te vragen; een boomtuintje te
aanleggen en verzorgen; een plantenbak in de
buurt te adopteren, een stukje openbaar groen
te onderhouden of te transformeren naar een
moestuin of heemtuin. Voorwaarde voor het
zelfbeheer van openbaar groen is dat er sprake
moet zijn van meerdere bewoners en van
draagvlak in de buurt.
Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie
over zelfbeheer: https://www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving/zelfbeheer.
Voor vragen kunt u ook terecht bij
Het Claverhuis, 020-6248353 of via de mail
bij de opbouwwerker groen van DOCK,
Sibbele Wignand: swignand@dock.nl.
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De bolwerken

Theo Thijssen in
de uitverkoop?

FOTO REIJNIER VINKELES/ BEELDBANK

OPEN TOREN DAG 2019

FOTO BEELDBANK

Toeristen zijn voor veel Jordanezen
een bron van ergernis. Lange
slierten die met angst in de ogen op
te kleine fietsjes met te lage versnel
lingen luid bellend achter elkaar rij
den, lawaaiige rolkoffertjes, mensen
die in de weg lopen; het leidt alle
maal tot gemor. Niet dat er iets tegen
toerisme is. Integendeel, veel bewo
ners zijn graag behulpzaam, wijzen
de weg en leggen uit, maar overdaad
schaadt. Het wordt veel te druk.
Het is dus fijn om zo af en toe de rust
op te zoeken. Die vind ik tijdens mijn
werk als vrijwilliger in het Theo
Thijssenmuseum, het geboortehuis
van schrijver, gemeenteraadslid,
kamerlid en vakbondsman Theo Th
ijssen. Daar is het nooit druk. Het is
leuk suppoost te zijn in zo’n stil mu
seum. Af en toe komen er een of
twee bezoekers en soms komt er een
groepje. Ik leg graag uit wat er zoal
te zien is en vragen beantwoord ik
met veel plezier. Het is een goede
plek voor interessante ontmoetingen
en gesprekken. Als er iemand het
trapje op komt kijk ik meestal ver
heugd op: ha, een bezoeker! Als de
winkelbel gaat hoop ik dat het dan
niet de postbode is.
Maar ook in mijn fijne ‘baantje’ heb
ik steeds vaker last van toeristen.

Groepen staan dan voor de deur te
wijzen en te praten, met of zonder
gids. Het is prima wanneer gidsen
vertellen over onze beroemde
buurtgenoot. Het museum bezoeken
ze echter niet. Niemand koopt een
kaartje. Vervelender nog zijn de
speurtochten. Dan komt er dikwijls
wél een afgevaardigde van het gezel
schap binnen. Vol verwachting be
groet ik die nieuwe ‘bezoeker’. Maar
bij de zoveelste persoon die alleen
maar wil weten hoe lang Theo Thijs
sen in Amsterdam gewoond heeft, of
hoe dat beroemde boek ook al weer
heet, daalt mijn humeur. Bij speur
tochten voor bedrijfsuitjes komen op
een middag een stuk of zes groepen
langs die allemaal dezelfde vraag
stellen. Touroperators verdienen
flink geld aan al die rondleidingen
en bedrijfsuitjes, maar ik moet gratis
de prangende vragen van hun speur
tochten beantwoorden. Dat is mak
kelijk verdienen. Het museum wordt
niet gesubsidieerd. Het is afhanke
lijk van entreegelden en giften. Ik
overweeg om tijdens mijn volgende
dienst een extra bordje op de deur te
hangen met: ‘antwoorden op speur
tochtvragen: €3 per persoon’. Dat is
namelijk de prijs van een kaartje.
Misschien komen ze dan ook echt
het museum bezoeken. Van harte
welkom!

FOTO TRUDY FRANC

Door Trudy Franc

Van boven naar beneden: Kaart uit 1760, Buitensingel tussen Raampoort en Zaagpoort,
Eerste Marnixplantsoen en Barentszplein: Bolwerk Blauwhoofd/Leeuwenburg.

Bolwerken zijn verdedigingspunten in een stadsmuur.
Ooit waren er in onze buurt twaalf. Een virtuele
wandeling langs de verdwenen stadsmuur.

FOTO PETER ELENBAAS

door Trudy Franc

Op zaterdag 23 maart a.s. vindt de
zevende editie van de Open Toren
Dag plaats.
Door Karel de Greef
Tijdens de Open Toren Dag openen
Amsterdamse torens hun deuren:
historische torens, zoals die van de
Oude Kerk, maar ook moderne to
rens, zoals de Zilveren Toren naast
het Centraal Station. De torens kun
nen die dag tussen 10:00 en 16:00
uur worden bezocht. Vanwege de
veiligheid dienen bezoekers zich

voor een aantal torens vooraf aan te
melden. Dat kan vanaf 10 maart via
de website http://www.opentoren
dag.nl. Daar staat vanaf 1 maart ook
vermeld welke torens op 23 maart
kunnen worden bezocht.
De toren van de Posthoornkerk kunt
u behalve op zaterdag ook op zondag
24 maart beklimmen. Vanaf 11.00
uur start elk heel uur een rondlei
ding. De laatste start om 16.00 uur.
De rondleiding en torenbeklimming
duurt ongeveer 50 minuten en kost
5,- euro per persoon. Aanmelden bij
peter@gidspeter.nl.

Vanaf 1611 breidde Amsterdam zich spectaculair uit met
de z.g. Derde Uitleg. Bestaande Wallen werden afgebro
ken en ver buiten de toenmalige stad werden nieuwe
stadsmuren opgetrokken. In het gebied daartussen wer
den grachten gegraven en de Jordaan en Westelijke Eilan
den aangelegd. Het eerste deel van de stadsmuur liep van
het IJ tot de Leidsegracht. Er kwamen verschillende grote
stadspoorten en kleinere poortjes in de muur. Op regel
matige afstanden kwamen zogenaamde bolwerken, basti
ons. Bovenop elk bolwerk stond een kanon en een molen.
Dichter Daniël Willink (1676-1722) scheef er dichtregels
bij. De muur is lang geleden afgebroken en ook de meeste
molens zijn weg. Toch is er op een aantal plekken nog wel
iets van terug te vinden. Molen de Gooier bestaat nog in
Oost, al staat hij niet meer op de oorspronkelijke plek. In
de Nieuwe Passeerdersstraat bij de Koekjesbrug is een
aantal jaar geleden een klein stukje muur blootgelegd.
Op één plek na is er van de bolwerken niets meer te zien.
Hun namen zeggen ons soms nog wat. Langs onze buurt
waren er 12. We ‘lopen’ ze langs en beginnen op het Ba
rentszplein. Daar was bolwerk 1 ‘Leeuwenburg of Blauw
hoofd’. Iets verderop, lag bolwerk ‘De Bocht’, nu Zout
keetsplein, waarover Willink dichtte:
“De Bogt die van geen buigen weet
Noch van voor ’t vuur beducht te wezen
Staat met metaal geschut gereed
Om voor geen vijanden te vreezen”.
Ter hoogte van de 1ste Breeuwersstraat lag ‘Westerbeer’,

genoemd naar de stenen ‘beren’ (waterkeringen) in de
muur. De Haarlemmerpoort, gebouwd door Hendrick de
Keyser, stond op de plaats van de huidige Willemspoort.
Net over de Brouwersgracht was nr. 4 ‘Sloterdijk’. We lo
pen verder langs de Marnixstraat en zien op het 1ste Mar
nixplantsoen skaters en basketballers zich uitleven. Hier
was nr. 5 “Haarlem” Dit plein is als enige nog als bolwerk
te herkennen. Vanaf de overkant van de Singelgracht is
de vorm van het bastion duidelijk te herkennen. Verder
op, tussen Lindengracht en Westerstraat, was bolwerk 6
‘Karthuizers’ en ter hoogte van de Gieterstraat stond de
kleine Zaagmolenpoort. Waar bolwerk 7 ‘Slotermeer’ was
is nu het zwembad. In 2004 is hier bij de nieuwbouw nog
een stuk scheefgezakte muur ontdekt. Op het 2de Marnix
plantsoen staat het beeld van een man met hoed en viool
kist. Op deze plek was bolwerk ‘Rijkeroord’ met de Raam
poort ernaast. Waar nu de brandweer regelmatig uitrukt
lag nr. 9 ‘Rijk’ en op de plek van het Europarking en het
busstation was nr. 10 ‘Nieuwkerk’. Tussen de Looiers
gracht en de Nieuwe Passeerdersstraat lag 11 ‘Osdorp’.
Het 12e bolwerk was ’Sloten’ bij het huidige Raamplein.
Vanaf 1657, bij de Vierde Uitleg, werd de muur doorge
trokken tot Herberg Zeeburg aan de Zuiderzee, nu
IJsselmeer. Zo kreeg Amsterdam haar beroemde halve
maanvorm.
Net buiten de bolwerken werd destijds veel gewandeld
onder de bomen. Nu rijden er trams en auto’s.
Op de plaats van elk bolwerk is op initiatief van acteur
en mimespeler Rob van Reijn een tegel in de straat ge
legd met een afbeelding van alle bolwerken en de plaats
aanduiding van het betreffende bolwerk.
Bronnen: Stadsarchief Amsterdam;
De Westelijke Eilanden van Amsterdam, J.H.Kruizinga;
De Ommuurde Stad, Rob van Reijn en Maarten Hell
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Nieuwe eigenaar Marlie Marsman gaat enthousiast van start

De Kinderboekwinkel in Amsterdam blijft bestaan

Ilja Gort

FOTO FREDERIQUE DE JONG

Toen bekend werd dat de oudste
kinderboekwinkel van Nederland te
koop stond, heeft dat veel reacties
opgeroepen. Ongekend veel klanten en
vakgenoten spraken de hoop uit dat de
winkel zou blijven voortbestaan. En
vanuit allerlei kanten melden
geïnteresseerden zich, die een nieuw
avontuur met De Kinderboekwinkel
zagen zitten.
Na een flink aantal gesprekken zijn de
huidige eigenaar (uitgeverij De Wakkere
Muis) en Marlie Marsman tot een intentie
verklaring voor de bedrijfsovername
gekomen. Vanaf 1 april 2019 is Marlie de
nieuwe eigenaar van de winkel, die ook
als De Kinderboekwinkel zal blijven
voortbestaan.
Iris Mollinger, directeur van De Wakkere
Muis, laat weten enorm verheugd te zijn
met dit resultaat.
Marlie Marsman is zich nu al met groot
enthousiasme aan het inwerken.

Uitslag Aso-top vijf
Voilà de uitslag van ons onderzoek naar de Aso-top vijf
van gehate straatgewoonten. De meest blaartrekkende
ergernis blijkt niet ‘Matras uit het raam gooien’ (5).
Ook niet ‘Hond voor andermans deur laten poepen’ (2).
Nee, met stip op nummer één staat: ‘De ongewenste
fiets tegen het raam’.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Iris Mollinger (iris.mollinger@kinderboekwinkel.nl) of bij Marlie Marsman
(Marlie.Marsman@gmail.com).

In het geheugen van de Jordaan

Op vrijdag 8 maart, internationale vrouwendag, vestigen wij de aandacht op de
levens van spraakmakende en minder bekende vrouwen van alle rangen en standen.
Welke vrouwen speelden een opmerkelijke rol in het verleden van de Jordaan en
Gouden Reael? Op 8 maart wordt er een middag aan hen gewijd en op 18 maart is er
een verhalenmiddag.

Door Mieke Krijger
Om 13.30 is er ontvangst met koffie en
thee in de Rietvinck en gelegenheid tot
het bezoeken van de tentoonstelling de
Jordaancultuur De jongste aanwinsten
– brieven van dienstmeisjes rond 1900 –
zijn te zien op het paneel over dienst
meisjes en werksters. Daarna is er een
wandeling. De route gaat langs het
'zeven-centen-schooltje', de allereerste
kinderbewaarplaats in Amsterdam,
gesticht door Femina Müller. Vervolgens
langs de plaatsen waar Neel Doff Keetje

Tippel situeerde. Onderweg vallen onder
meer de namen van Kee Spek, Mina de
Mop, Kee Seur en Heintje Davids. En van
Adrienne Solser, die lachsalvo’s oogstte
in de rol van Ka de Suffragette uit de
Jordaan. Wist u dat Bet van Beeren is
geboren op de Lindengracht en dat
Alette Jacobs jarenlang spreekuur hield
in de Tichelstraat?
Na afloop van de wandeling is er een
borrel in Duende.
Kaarten te koop via de website;
www.jordaanmuseum.nl.

Veel meer vrouwen verdienen een plek in het geheugen van de Jordaan.
Wij zijn benieuwd naar uw voorkeuren. Daarom vragen wij u ons, voor een item
op onze website, hun namen te melden met geboorte-en sterfjaar, een korte
beschrijving van hun verdiensten, een foto en uw contactgegevens. Stuur naar
info@jordaanmuseum.

Riek Volkersvan der Hoek
(1897 - 1993),
dienstmeisje.

Lezing door Vib van Dalen en Mieke
Krijger | 18 maart, 14.00 - 15.00
Verhalen van werksters en dienstbodes.
Hoe dachten zij over hun mevrouwen en
over hun kleding? Wat waren hun wensen
en verlangens?
Entree gratis, vrijwillige bijdrage
De Rietvinck, Vinkenstraat 185

Advies Stadsdeelcommissie over voorkeursbesluit

Fietsverbinding Haarlemmerhouttuinen
door Dienie Meijs
In november 2018 verscheen de concept
Nota van Uitgangspunten nieuwe fiets
route en kwaliteitsverbetering Haarlem
mer Houttuinen. Die fietsroute is nodig
omdat de Haarlemmerdijk te zwaar belast
is met verkeer en daardoor onveilig, met
name voor voetgangers. Bovendien wordt
het aantal fietsers in de komende jaren
alleen maar groter. Aan het ontwerp is
een inspraakronde van meer dan een jaar
voorafgegaan; bewoners, al dan niet als
vertegenwoordiger van een groep, en
ondernemers zijn geraadpleegd. Gekozen
is voor de zogenaamde variant C. Deze
houdt in dat de fietsroute gaat lopen over
de Haarlemmerhouttuinen, over een
verlaagde brug over de Korte Prinsen
gracht. Het viaduct naar de Westelijke
Eilanden vervalt. Bussen en auto’s blijven
er rijden. Door de herinrichting worden de
Houttuinen een aantrekkelijker gebied, en
niet langer een strook langs een mislukte

en steeds meer overbodige snelweg rich
ting CS vv. Als binnenkort de Gemeente
raad instemt met het plan, dat meer dan
30 miljoen euro gaat kosten, kunnen in
2020 de werkzaamheden beginnen en die
zullen zo’n drie jaar in beslag nemen. Het
hele traject Westerpark–Droogbak wordt
onderhanden genomen. Niet alleen brug
95 verdwijnt, ook de verkeerssituatie op
de Korte Prinsengracht gaat veranderen.
Op het Haarlemmerplein zijn aanpassingen
nodig. Er ontstaan kruisingen, die veilig
moeten zijn, de situatie rond de speeltuin
de Piramide moet worden aangepast.
Parkeren moet mogelijk blijven. Deze en
nog meer zaken in dit plan moeten nog in
detail worden uitgewerkt, en er zal weer
met bewonersgroepen overlegd worden.
De stadsdeelcommissie heeft inmiddels
het Dagelijks Bestuur positief geadviseerd
over dit voorkeursbesluit, maar plaatste er
ook kanttekeningen bij. De commissie
vraagt de aandacht voor de veiligheid op
de kruisingen en de oversteekplaatsen

voor voetgangers, voor de veiligheid van
de kinderen rond de speeltuin. Ze vraagt
de bouwoverlast voor bewoners zo veel
mogelijk te beperken en de bussen om te
leiden. Dan dringt de commissie erop aan
om op zeer korte termijn rigoureuze ver
keersmaatregelen te nemen ten behoeve
van de veiligheid en leefbaarheid op de
Haarlemmerdijk. Zo zouden scooters ge
weerd kunnen worden en kunnen de over
steekplaatsen veel duidelijker worden
aangegeven.
Op de website van de gemeente zijn te
vinden via https://www.amsterdam.nl/
projecten/haarlemmer/
Haarlemmerhouttuinen: concept Nota
van Uitgangspunten en het verslag van
het Participatieproces.
Het Advies over het voorgenomen voorkeursbesluit Fietsverbinding Haarlemmer
Houttuinen van de stadsdeelcommissie:
https://centrum.notubiz.nl (vergadering
Stadsdeelcommissie 08-01-2019)

FOTO MIEKE KRIJGER

Spraakmakende vrouwen

De maatregelen hiertegen liepen uiteen: van bordje
voor het raam, tot fiets op straat smijten, of de slijp
schijf erin, maar het populairst was toch de persoon
lijke aanpak: eropaf!
Daarbij komt het aan op sociale atletiek. Het is immers
‘Le ton qui fait la musique’? Hoe zeg ik het leuk?
Voor een beetje Jordanees natuurlijk een eitje. Met de
gevatte humor die hem eigen is, gaat dat vanzelf.
Maar zeggen wat je denkt, levert niet altijd vrienden op.
Soms kun je het maar beter opschrijven. Zoals in het
postkantoor aan de Westerstraat, waar A4’tjes met
gebodsregels de dienst uitmaken: ‘Graag de enveloppen
vooraf betalen!’ en ‘Geen track en trace, geen pakket’,
of mijn favoriet: ‘Wij plakken uw pakket graag voor u
dicht voor € 0,50 cent!’ Gelukkig worden deze barse
huisregels ruim gecompenseerd door de twee dames
achter de balie die van een dermate hartritmestorende
schoonheid zijn dat iedere man tollend op zijn benen
de winkel weer verlaat en menige vrouw waarschijnlijk
ook. Bovendien zijn in deze met postpakketten vol
gestapelde kruip-door-sluip-door nering alle benodigd
heden verkrijgbaar voor de bekroning van een mensen
leven, inclusief babyslabbetje en grafmonumentje.
Goed. Terug naar de Jordanese humor.
Doordat het veertje van de brievenbusklep lam was,
blies er een koude tochtstroom door de gang. Nu had
ik bij een kennis eens een ding gezien dat je aan de
binnenkant achter de gleuf kon bevestigen waar wel de
post, maar niet de tocht doorheen kon. Een langwerpige
plastic spleet, aan weerszijden gevuld met twee stroken
stug zwart haar. Een simpele, doch effectieve uitvin
ding waar ik zo een, twee, drie geen andere naam voor
kon verzinnen dan, excusez le mot, ‘een harige brieven
buskut’.
Toen ik voor de balie bij ‘Gunters en Meuser ijzerwaren
en gereedschappen’ op mijn beurt stond te wachten
had ik alle tijd om te bedenken hoe ik mijn bestelling
grammaticaal zou vormgeven. De technische omschrij
ving opsommen, of een foto op m’n telefoon laten zien,
of... Maar opeens was ik aan de beurt en bleek mijn
frontale hersenkwab besloten te hebben tot Jordanese
openhartigheid. Ik hoorde mezelf zeggen: ‘Heeft u ook
een harige brievenbuskut?’
De man in de stofjas reageerde niet. Zonder een spier te
vertrekken zei hij: ‘Natuurlijk. Loopt u maar even mee,’
en ging me voor naar de afdeling hang- en sluitwerk.
Terwijl ik thuis de HBK op de brievenbus stond te
schroeven, bedacht ik me dat in het Aso-irritatielijstje
grof taalgebruik niet voorkwam. Gelukkig maar.
PS
Nr. 3 Op de stoep parkeren
Nr. 4 Knetterbrommer
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Kleren op maat in atelier Phi
Bickerstoren met de reus boven de deur

De wereldreis van een reus
Op Bickerseiland staat, terug van weggeweest, sinds 2010 een teakhouten reus. Hij heeft een
lange geschiedenis en vele omzwervingen gemaakt, voor hij eindelijk weer ‘thuis’ kwam.
In 1631 liet burgemeester, scheepsbouwer,
reder en koopman Jan Bicker (1595 – 1653)
op de hoek van de Grote Bickersstraat en de
(huidige) Minnemoersstraat een huis bou
wen. Het huis had een toren van waaruit hij
zijn schepen kon zien aankomen. Boven de
ingang kwam een enorm houten beeld van
(vermoedelijk) oorlogsgod Mars, “De reus
van Bickerseiland”. Het was gemaakt door
een scheepstimmerman van Admiraal Piet
Heyn. In 1700 werden “Bickershuis” en
“Bickerstoren” gesloopt. Het beeld verhuis
de naar scheepswerf De Reus. In 1866 werd
die werf verkocht aan Lucas Jonker, zoon
van Hendrik Jonker, eigenaar van machine
fabriek en smederij Jonker & Zn. De reus
kwam op het dak van de fabriek te staan en
stond model voor de uitspraak: “Geen
karwei is ons te machtig; geen vraagstuk,
waarvoor wij uit de weg gaan.”
Een kleine eeuw later was het beeld ver
molmd. Oud scheepstimmerman D. Rijns
dorp maakte een replica. In 1951 werd dat
beeld door burgemeester D’Ailly onthuld.

De Westelijke Eilanden van Amsterdam,
J.H. Kruizinga; www.ikhouvanamsterdam.nl;
Ons Amsterdam, januari 2007;
www.Delpher.nl

WELKOM IN DE
GEZELLIGSTE INLOOP
VAN AMSTERDAM!
GRATIS KOFFIE, EEN LUISTEREND OOR VOOR AL
UW (LEVENS)VRAGEN, RUST EN AANDACHT.

www.bijsimondelooier.nl

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Heeft u onze koffie al
geproefd?

door Anke Manschot

Toen in 1972 de familie Jonker naar Alicante
verhuisde ging de reus mee als aandenken.
In 2000 wilden buurtbewoners de reus
weer terug halen. Woonstichting de Key en
het stadsdeel ondersteunden dit buurtinitia
tief. Een zoektocht begon en in 2006 werd het
beeld in Canada gevonden bij een kleinzoon
van Jonker. Deze schonk het. Per schip reisde
de reus de wereld over, leed bijna schipbreuk
in een zware storm bij de Kaapverdische
Eilanden, maar kwam uiteindelijk bij de
Canarische Eilanden aan land. Vandaar vloog
het beeld in 2009 naar Amsterdam. Het werd
gerestaureerd en kunstenaar Egon Schrama
ontwierp een mooie sokkel. Op woensdag 29
juni 2010 werd het door burgemeester
Eberhard van der Laan onthuld. Sindsdien
staat de reus aan het water in de Touwslager
straat.

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

Philine van Zinnicq Bergmann is een jonge
onderneemster met een missie. In haar atelier
in hartje Jordaan kunnen vrouwen duurzame
kleding op maat laten maken door twee
voormalige Syrische vluchtelingen.

Atelier Phi is gehuisvest in een antikraakpand
in de Derde Looiersdwarsstraat. “Ik zou de hoge
winkelhuur in de Jordaan en de Negen Straatjes
nooit kunnen betalen”, zegt Philine van Zinnicq
Bergmann (29).
Precies een jaar geleden begon ze met haar gro
te droom: een eigen modeatelier. Ze deed hier
voor in 2013 inspiratie op in China, waar ze een
halfjaar werkte na haar master economie en
bedrijfskunde. In haar vrije tijd bezocht ze vaak
tailormarkets, kleermakersmarkten. “De prach
tige jas die ik daar liet maken, draag ik nog al
tijd graag. Het was zo fijn om direct contact met
de maker te hebben. Mijn moeder, die de mode
vakschool heeft gedaan, naaide ook zelf kleren
van a tot z.”
Waarom ging ze met twee voormalige Syrische
vluchtelingen in zee: een kleermaker en een
modeontwerper? “In de eerste plaats vanwege
hun vakmanschap.” Mostafa Alhaj (24) werkte
al vanaf zijn dertiende na school in een naai
atelier. “Ik heb hier discussies met hem over
gehad, maar hij is niet negatief over zijn kinder
arbeid. Hij beheerste op jonge leeftijd al een
vak, zo ziet hij het.” Ze noemt hem ‘maker’, om
dat kleermaker in ons land te veel aan kleding

reparatie doet denken. Modeontwerper Fares al
Khalif (26) leerde de fijne kneepjes van het vak
bij gerenommeerde modehuizen in Syrië en
Libanon. Beiden werken nu op oproepbasis.
Haar drijfveer om met statushouders te werken
heeft ook een idealistische kant. “Voor hen is het
niet zo makkelijk om in Nederland aan werk te
komen. Ik heb Fares en Mostafa echt zien op
bloeien hier. En hun Nederlands wordt steeds
beter.”
Philines afstudeerscriptie ging over duurzame
kleding. Niet toevallig dus dat in haar atelier
alleen met duurzame stoffen als vegan silk en
tencel wordt gewerkt, die allebei van houtpulp
zijn gemaakt.
Fares heeft afgelopen jaar een aantal tijdloze
kledingstukken ontworpen die op maat gemaakt
kunnen worden. Een jurk kost hier tussen de
210 en 320 euro, een broek 179,95 euro en een
blouse 139,95 euro.
In het begin kreeg ze via crowdfunding bestel
lingen, maar inmiddels weten ook andere klan
ten haar te vinden, zoals een bedrijf dat onlangs
veertien blouses voor hun werkneemsters be
stelde, en een vrouw die een duurzame outfit
wil voor de bruiloft van haar zoon.
Hoe lang mag ze in dit antikraakpand blijven?
“Geen idee. De woningcorporatie kan elk mo
ment de huur opzeggen. Maar ondernemen
houdt risico in. Ik leef bij de dag.”
Haar nieuwe droom? “Over vijf jaar hoop ik tien
voormalige vluchtelingen fulltime in dienst te
hebben.”
www.atelierphi.nl

Onbetaalbaar: de vrijwilliger

Door Dienie Meijs

Jos Lander (l) en Klaas Mulder (r)

Jos Lander (82) en Klaas Mulder (66) zijn niet weg te denken uit de
SOOJ, de sociëteit voor ouderen in de Tichelstraat. Ze zijn nu beiden
gepensioneerd en nog altijd op vaste tijden in de SOOJ. Zo maar met
vakantie gaan kunnen ze niet; ze laten nooit verstek gaan op ‘onze’
dagen, zoals Jos dat zegt. De vakanties naar hun buitenhuis in de
Belgische Ardennen zijn daardoor meestal maar kort. Dat komt
doordat ze in de zomer ook nog als vrijwilliger meedoen met de
kinderkampen van Licht en Lucht. Klaas is bovendien penning
meester van de afdeling van deze buurt.
Op zaterdag openen en sluiten ze de SOOJ voor ouderen, en op

woensdag- en donderdagavond zijn ze er omdat de koren Amicore en
Puur Mokum er repeteren. Jos trakteert de zangers na afloop altijd
op heerlijke hapjes.
Wat willen ze met dit vrijwilligerswerk? Bescheiden als Klaas is, be
ginnen de antwoorden met: “Een beetje”. En met een vals lachje: “een
beetje opletten dat er respect voor de spullen is.” Maar dat is het na
tuurlijk niet. Dat ‘beetje’, legt hij tenslotte uit, komt neer op contact
maken met de bezoekers, in de gaten houden hoe het met ze gaat,
zorgen dat ze het naar hun zin hebben. Kortom: ze zorgen voor de
gezelligheid. Jos en Klaas staan achter de bar en maken desgevraagd
iets te eten. Klaas doet voor de bar van de SOOJ de inkoop en de ad
ministratie. Hij deed al zijn vrijwilligerswerk lang naast zijn baan op
een zorgboerderij voor dementerenden.
Hun vrijwilligerswerk in de SOOJ kwam niet uit de lucht vallen.
Beiden zijn afkomstig uit het maatschappelijk werk en hebben oude
banden met de buurt. Zo begon Jos, toen nog als pater Passionist, in
1968 met buurtwerk in gebouw de Tichelhaven aan de Marnixkade.
Daar leerde hij zijn latere partner Klaas kennen. Toen dat buurthuis
door bezuinigingen werd opgeheven verplaatste het werk van de
Stichting de Tichel zich naar de Tichelstraat, en daarna naar de
Bloemstraat. Klaas vertelt dat ze in hun sociëteit afwisselend
Chilenen, drugsverslaafden, psychiatrische patiënten en j ongeren
ontvingen. In de Tichelstraat was een opslagplaats voor materialen
van verschillende scholen uit de buurt. Na de verbouwing, onder
leiding van Klaas, werd dat de huisvesting van de SOOJ, de sociëteit
voor ouderen, opgericht op initiatief van buurtbewoners. Jos legde
de prachtige binnentuin aan, die hij met trots laat zien, ook op de
Open Tuinendagen. En wie helpen met het onderhoud daarvan?
Juist. Vrijwilligers.
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EUSER
GUNTERS EN M
Mutia Samoen
'Klussen is mijn hobby. Vaak knutsel ik creatief, vaak klus ik
gewoon in huis. Er is altijd wel wat te doen en te maken. Daar
om kom ik graag bij Gunters & Meuser. Het is lekker dichtbij en
ze hebben goede, professionele spullen. Ook word je altijd goed
geholpen en ze zijn heel behulpzaam en geduldig'.
Gunters en Meuser, Egelantiersgracht 2-6

Een grachtenhuis in miniatuur
Al jaren heeft Bob ten Hoorn een
fascinatie voor grachtenpanden. Sinds
hij met pensioen is, maakt hij grachten
huizen in het klein.
Door Anke Manschot
Het interview vindt plaats in café ’t Smal
le, want het zomerhuisje in Loosdrecht
waar Bob ten Hoorn (73) sinds zijn pensi
onering woont, is slecht met het open
baar vervoer te bereiken. Hij heeft drie
selfmade grachtenhuisjes op de houten
bank naast de bar uitgestald. Ze oogsten
veel bewondering van de aanwezigen.
De ex-ondernemer in kunststof vloeren
maakte al een stuk of 35 exacte mini
kopieën van gevels van meestal Amster
damse grachtenhuizen. “De gevel is het
gezicht van een grachtenpand.”
Nee, de geboren en getogen Hagenees
heeft nooit in onze stad gewoond, maar
komt er wel vaak als dagjesmens.
Hij bouwt zijn miniaturen, die als vogel
huisje zijn te gebruiken of naar wens in
gelijst kunnen worden, helemaal van

hout. Elk detail van de gevel klopt. En hij
is zo vaardig met de verfkwast dat het net
lijkt alsof hij met zandsteen, graniet,
gips, baksteen, smeedijzer et cetera
werkt. In het begin maakte hij ze op
schaal 1:50, maar omdat de huisjes toen
zo klein werden dat je de versieringen
nauwelijks zag, werd de schaal al gauw
1:39. “Wat ik doe, heeft niets met kunst of
toegepaste kunst te maken. Ik maak het
alleen maar na,” zegt Ten Hoorn beschei
den. Hij werkt bijna altijd in opdracht,
aan de hand van foto’s en een bezichti
ging. De meeste klanten opteren voor een
vogelhuisje, al vinden ze het vaak zonde
om te gebruiken voor de gevederde vrien
den. En zijn ze dat wel van plan, dan
raadt de maker een beschut plekje onder
een afdakje aan.
Alle kopers ontvangen een prachtig vorm
gegeven certificaat met allerlei (bouw
kundige) informatie over het bewuste
pand.
Een keer ging het mis met een opdracht.
De opdrachtgever van de Brouwersgracht
122 bleek met de noorderzon vertrokken

toen het vogelhuisje klaar was.
De moeilijkste miniatuur? “Hoe uitbun
diger een gevel is versierd met beelden en
ornamenten, hoe ingewikkelder na te ma
ken, maar tegelijk is het ook leuker, want
uitdagender.’ Misschien is Huis Bartolotti
wel het moeilijkst, overpeinst hij, waar
hij nu op eigen initiatief mee bezig is.
De meest opmerkelijke opdracht kreeg hij
van vrienden van Neil Diamond, die voor
de verjaardag van de wereldberoemde
zanger een miniatuur van de Brill Buil
ding bestelden, Diamonds woonhuis in
New York. “Een chic pand met een gou
den ingang,” vertelt Ten Hoorn. Kent hij
Neil persoonlijk? “Welnee. Die bestelling
kwam via mijn website binnen.”
Hoe lang werkt hij aan een huisje? “Drie
à vier weken, gemiddeld zes uur per dag.
Het is echt een collectors item, want ik
maak er geen twee van hetzelfde pand.”
De prijs is 250 à 300 euro. “Ja, mensen
moeten er wel iets voor overhebben,
zodat het niet in een afvalcontainer
belandt.”
www.grachtenhuisinminiatuur.nl

Bewoners van de Egelantiersgracht
vrezen dat door het plaatsen van een
laadkast voor een elektrische fluister
boot het leefklimaat in de buurt wordt
aangetast. Volgens de reder is die vrees
volkomen ongegrond.
door Karel de Greef
Vorig jaar voerden bewoners van de Ege
lantiersgracht actie tegen het plan van
de gemeente om een op- en afstapplaats
aan te leggen naast de steiger van café
’t Smalle. Hoewel verantwoordelijk wet
houder Sharon Dijksma dit plan inmid
dels heeft afgeblazen, is de actiegroep
nog niet opgeheven. De bewoners verzet
ten zich ook tegen de komst van een elek
triciteitskast op de Egelantiersgracht
tegenover huisnummer 175. Daar bevindt
zich de ligplaats van een elektrische
fluisterboot van rederij Mokumboot. On
langs heeft Mokumboot ook een vergun
ning gekregen om bij de ligplaats een
laadkast te plaatsen. Zo’n vijfentwintig
buurtbewoners hebben daar een be
zwaarschrift tegen ingediend, terwijl
vijfenzeventig omwonenden op Internet
een petitie hebben ondertekend waarin
de gemeente wordt opgeroepen om de
vergunning in te trekken.
José van Wijnen, een van de actie

voerders, vindt het onbegrijpe
lijk dat de gemeente eind 2016
een ligplaatsvergunning aan
Mokumboot heeft afgegeven.
“Volgens de doorvaartprofielen
van Waternet is de Egelantiers
gracht bedoeld voor recreatie
en bestemmingsverkeer, niet
voor commercieel en bedrijfs
matig verkeer. En nu heeft de
gemeente in strijd met het be
stemmingsplan ook een vergunning voor
een oplaadkast afgegeven.”
Volgens Marcel Wickel, de eigenaar van
rederij Mokumboot, hoeven de buurt
bewoners niet te vrezen dat de ligplaats
en laadkast voor meer drukte en andere
overlast op de gracht gaan zorgen. “In de
vergunning staat dat die kast alleen mag
worden gebruikt voor het opladen van de
fluisterboot waarvoor de ligplaatsver
gunning is afgegeven. Ook mogen op die
locatie geen passagiers op- en afstappen.
Omdat ik niet het risico wil lopen dat
mijn vergunning wordt ingetrokken, gaat
dat ook zeker niet gebeuren. Bovendien
gaan wij daar voor één sloep natuurlijk
geen medewerker neerzetten. Als deze
fluisterboot wordt verhuurd, varen wij ‘m
naar de Nassaukade waar al onze sloepjes
worden uitgegeven."
Wickel kan zich dan ook niet voorstellen

Marjolein Cremer (35), docent/opleider VU
‘Ik wandel graag even bij Pastinaak binnen. De boutique heeft
prachtige kleding, van casual tot couture, en ook een koffie
hoek. Je vergeet er de druk(te) van alledag'. Op de foto links
Marjolein Cremer, rechts haar vriendin Ashna Chhatta, en mid
den Arash Shahroi van Pastinaak die helpt zoeken tussen de
vintage kleding.
Pastinaak, Binnen Oranjestraat 1

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Protest tegen laadkast aan
de Egelantiersgracht

PASTINAAK

dat de gemeente de bezwaarschriften
tegen de afgifte van de vergunning
gegrond zal verklaren. “Het is jammer dat
de bewoners geen contact met mij heb
ben opgenomen. Dan had ik ze al eerder
duidelijk kunnen maken dat ze zich
absoluut geen zorgen hoeven te maken.”
De bewoners maken zich echter nog
steeds zorgen. Volgens José van Wijnen
kunnen zij zich moeilijk voorstellen dat
Mokumboot de laadkast alleen gaat
gebruiken voor die ene fluisterboot. Ook
vrezen zij dat die ligplaats wel degelijk
gebruikt gaat worden als op- en afstap
plaats. “Maar zelfs als dat niet gebeurt,
dan nog willen wij als bewoners de rust
op de Egelantiersgracht bewaren. Ook de
gemeente wil de overlast op het water
terugdringen. We weten uit ervaring dat
commerciële passagiersvaart die rust
alleen maar aantast.”

Buurtcoaches
brengen meer
geluk in de wijk
Ondanks dat volgens de statistieken Nederland tot de
gelukkigste landen ter wereld behoort, is eenzaamheid
hier een probleem. DOCK wil aan die eenzaamheid wat
doen en roept bewoners op om zich aan te melden als
Buurtcoach. Als Buurtcoach krijg je een uitgebreide trai
ning aangeboden in het voeren van goede gesprekken,
en diverse workshops in coaching, communicatie & per
soonlijke ontwikkeling. Praten over wezenlijke onder
werpen als rouw, levensgeluk en zingeving houdt je ook
jong van geest. Tevens stimuleren we met de Buurtcoaches
de saamhorigheid in de wijk.

Interesse? Neem contact op met Martijn Nije,
Buurtwerker in het Claverhuis op de Elandsgracht,
via mnije@dock.nl
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Toekomst van hofjesconcerten onzeker
FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Zwalkend beleid van het stadsdeel omtrent
de subsidies voor kleinschalige kunstprojecten
heeft ertoe geleid dat de toekomst van de
hofjesconcerten in onze buurt onzeker is
geworden.
Door Karel de Greef
Een stichting die vorig jaar op verzoek van het
stadsdeel werd opgericht, kan door een besluit
van hetzelfde stadsdeel alweer worden opgehe
ven. Omdat die stichting ook de hofjesconcer
ten in onze buurt subsidieerde, is het onduide
lijk wat daarmee gaat gebeuren. Wat is er aan
de hand?

Al meer dan twintig jaar organiseert de werk
groep Kunst & Cultuur hofjesconcerten in de
Jordaan en Gouden Reael. Dit gebeurde met
financiële ondersteuning van het wijkcentrum
dat daarvoor subsidie van de gemeente ont
ving. Dat ging al die jaren uitstekend, totdat
Stadsdeel Centrum in 2017 besloot dat het
allemaal anders moest. In de binnenstad en
Centrum-Oost zijn ook werkgroepen Kunst &
Cultuur actief en het stadsdeel wilde dat deze
werkgroepen gingen samenwerken. Zo’n sa
menwerking had weinig nut, want die andere
werkgroepen organiseren geen concerten,

maar ondersteunen voornamelijk kleinschalige
buurtinitiatieven op het gebied van beeldende
kunst en cultuur. Om de subsidie veilig te stel
len, besloten de werkgroepen toch aan het ver
zoek van het stadsdeel te voldoen. Zij richtten
de Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Cen
trum op die sinds 1 januari 2018 de in totaal
bijna € 100.000 subsidie verdeelt die voorheen
aan de drie werkgroepen afzonderlijk werd toe
gekend. Hiermee zijn vorig jaar tal van klein
schalige kunst- en cultuurprojecten onder
steund, zoals voorstellingen, concerten, open
atelierroutes en exposities. Ook de hofjescon
certen werden hiervan betaald.
Eind vorig jaar ontdekte het stadsdeel echter
dat het formeel niet is toegestaan om subsidies
door een stichting te laten verdelen. Daarom
werd de subsidie aan de stichting per 1 januari
2019 stopgezet. Bewoners en kunstenaars die
financiële ondersteuning voor een cultureel
project wensen, moeten voortaan subsidie bij
het stadsdeel aanvragen. Geldt dit ook voor de
hofjesconcerten? “Dat is nog niet duidelijk”,
zegt Ron van der Wal, lid van de Werkgroep
Kunst & Cultuur en bestuurslid van de Stich
ting. “Wij weten alleen dat de hofjesconcerten
tot en met de zomer gegarandeerd zijn. Die
concerten hadden wij al geregeld en daarvoor
zijn al afspraken met musici gemaakt. Het
stadsdeel zal die kosten nog betalen. Maar we

weten nog niet of we na de zomer en volgend
jaar ook nog subsidie krijgen om concerten te
organiseren.”
De Stichting legt zich niet neer bij de ontstane
situatie. Er is een bezwaarschrift ingediend,
bovendien is er een petitie opgesteld waarin
het stadsdeel wordt opgeroepen om het besluit
te herzien. Mogelijk leidt dit ertoe dat de Stich
ting weer subsidie krijgt, maar het kan nog ge
ruime tijd duren voordat hierover duidelijkheid
bestaat. Volgens Ron van der Wal is deze gang
van zaken niet bevorderlijk voor de motivatie
van de vrijwilligers. “De gemeente stelt steeds
meer eisen aan de organisatie van concerten.
Tegenwoordig moet er voor elk concert een ver
gunning worden aangevraagd. We moeten dan
ook een plattegrond meesturen waarop staat
aangegeven waar we geluidsmetingen hebben
verricht en waar zich een vluchtweg bevindt.
Daar komen nu die subsidieperikelen nog bij.
Gelukkig hebben zich onlangs vier nieuwe vrij
willigers bij onze werkgroep gemeld, want al
dat geregel kost erg veel tijd. Het zou dan ook
prettig zijn als er snel duidelijkheid komt over
de toekomst van de hofjesconcerten. Hopelijk
gaan veel buurtbewoners de petitie onder
tekenen.”
Meer info: https://petities.nl/petitions/red-destichting-kunst-cultuur-amsterdam-centrum.

Verstilling in Amsterdam

Nieuwe voorzitter werkgroep Kunst & Cultuur
Mitchel Bresijn is de opvolger van Elka Bak die onlangs na zes jaar
afscheid heeft genomen als voorzitter van de werkgroep Kunst &
Cultuur Jordaan & Gouden Reael. Hoewel Mitchel in AmsterdamNoord woont, kent hij de Jordaan goed. Tijdens zijn studie Small
business & retail management heeft hij hier als koffiejongen op de
markten gewerkt.

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

Na zijn studie heeft hij een uitzendbureau voor
IT-studenten opgezet (FRISSR) en binnenkort
gaat de website van zijn nieuwe bedrijf de
lucht in (www.boilamsterdam.nl). “BOIL staat
voor het streven naar perfectie, waarbij de
vrijheid om fouten te maken centraal staat”,
aldus M
 itchel. “BOIL inspireert en motiveert
via kunst om de schoonheid van imperfectie
te erkennen. Om vanuit deze basis samen te
komen tot groei en ontwikkeling die leidt tot
vrijheid.”
Met zijn 32 jaar is Mitchel het jongste lid van
de werkgroep. Hij heeft een brede muziek
smaak, luistert veel naar jazz en klassiek, maar
is ook een liefhebber van rap en hip-hop.
In zijn streven ook de doelgroep van de hofjes
concerten te verjongen, sluit hij op termijn een
optreden van rappers niet uit. Maar zijn eerste
prioriteit is het zeker stellen van de subsidie.
Hij heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat
lukken.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

De kunst
van het zitten

Door Karel de Greef

door Anke Manschot
Fotograaf en beeldend kunstenaar Jan Allis
(1945) houdt van het vroege ochtendlicht.
Een paar keer per week wandelt hij voor dag en
dauw, als de toeristen nog op één oor liggen,
vanaf zijn woonboot aan de Marnixkade naar
het IJ, met zijn camera in de aanslag.
Via de Amstel gaat hij dan weer op huis aan
met zijn ‘fotovangst’ van die dag.
In de SOOJ is nu zijn fototentoonstelling
‘ Verstilling in Amsterdam’ te zien.
Allis heeft niet alleen oog voor waanzinnig
mooie luchten, maar ook voor uiteenlopende

zaken als iepenblaadjes in een gracht, weg
werkers in oranje hesjes op het Marnixplein,
een vrouw die in haar eentje in de mist over
een brug jogt, schoonmakers in de metro, een
lekke sloep in de Singelgracht en de Pont
steiger badend in een mysterieus licht.
Allis laat de schoonheid, geheimzinnigheid en
desolaatheid zien van een stad die aan het ont
waken is. Maar zijn expositie is ook een ode
aan alle vroege vogels.
Tot 8 maart. SOOJ, Tichelstraat 50.
Voor openingstijden, zie www.sooj.nl.
Foto’s zijn te koop vanaf € 140.

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl
Marijke Brekelmans en
Simon Mulder,
Feest der poëzie in het
Pianola Museum

MUZIEK & THEATER
MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM

Jamsessies Zondag, maandag, woensdag en donderdag 22.00
Concerten Woensdag t/m zaterdag 22.00

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

t/m 2 maart: Tom Claassen, Job Koelewijn, Maria Roosen, Berend Strik, ‘The
classics’; vanaf 9 maart: Kasper Bosmans, Mariana Castillo Deball (Mex),
Jennifer Tee

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag 20.00.
De tafels en stoelen gaan aan de kant, u
krijgt een Meezingboek met alle teksten,
en zingen maar, onder begeleiding van
live band de Meezingbende.
Live muziek Onregelmatig, maar in ieder
geval elke eerste donderdag 20.30.

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

16 februari t/m 23 maart: Nicolas
Chardon (F), ‘The bear, the square & the
emphasis’

CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag 20.15.
In deze poëziewedstrijd strijden aanstormende dichters om zowel een jury- als
een publieksprijs. Breng als luisteraar je
stem uit op je favoriet.
BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig theater - Bango! Bijna elke
woensdag t/m zaterdag in februari en
maart 20.30. New Form Improv with a
Beat. The show is different each night.
WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

De Westerkerk is tot half november
gesloten wegens restauratie. Geen

activiteiten dus de komende periode,

behalve de kerkdiensten.
NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Concerten Elke zaterdag 14.00 Topmusici uit binnen- en buitenland met repertoire uit alle windstreken. Bijvoorbeeld:
Frauenliebe und Leben Zaterdag 16 mrt
14.00. De contralto Helena Rasker zingt
deze Liederencyclus van Schumann,
begeleid door pianist Simon Lepper. In
acht gedichten wordt u meegenomen
in het liefdesverhaal van een vrouw, van
eerste ontmoeting tot de dood.
De Zchepping (familievoorstelling). Zaterdag 20 apr 14.00. Het Amsterdams
Bach Consort brengt onder leiding van
dirigent Niek Idelenburg een bewerking
van Die Schöpfung van Haydn. Adam en
Eva vertellen u daarbij het Bijbelverhaal
en de evolutietheorie van Darwin.

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

t/m 16 maart: The 28 STARS European
Art Show, 28 werken van 28 Europese
straatartiesten
terug in “haar” theater. Wat ze zal zingen? Dat blijft nog een verrassing.
Cor Bakker voor de leeuwen donderdag
28 feb, 28 mrt en 25 apr 20.30. In de serie
Laboratoire Artistique Sans Limite wordt
behalve een artiest ook een mystery
guest uitgenodigd. Er staat een vleugel,
er is publiek, maar wie is de gast? Pianist
Cor Bakker weet het zelf ook nog niet.
JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

De man die alles weet 4+ 10 mrt 14.30
Theater Artemis. Zie hoe René van 't Hof,
de man die alles weet, en zijn assistenten zonder pardon omvergelopen worden door de nieuwsgierigheid van de
kleuters in het publiek.
Black Memories 14+ 26 t/m 29 mrt 19.30
Danstheater AYA / Tafel van Vijf / Blackbone. Een voorstelling over macht, vrijheid en huidskleur. Met de hartklop van
Afrikaanse, Caribische en Westerse muziek en de energie van de hedendaagse
urban cultuur.

DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de Loods van de firma Perlee ziet u
Rijksmonumenten als De Arabier en
De Puntkap, maar ook hoe het bouwen
van nieuwe orgels nog volop in bedrijf is.
Bezoek op afspraak.
JORDAANMUSEUM
JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject 24 uur per dag te
zien in de Willemsstraat 22-110.
De Jordaancultuur Dagelijks 10.00-16.00.
Foto
tentoonstelling in De Rietvinck,
Vinkenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zaterdag van de maand 13.00. Aanmelden via
de website.
THEO THIJSSEN MUSEUM
EERSTE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Donderdag t/m zondag 12.00-17.00.
De gelukkige klas Tentoonstelling over
de onderwijsdenkbeelden van Thijssen
en de actualiteit ervan.

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

Toren beklimmen Zie het stukje over de
Posthoornkerk op deze pagina.
Architectuurtour 17 feb 11.00. Stadswandeling met als leidraad de architectuur van Pierre Cuypers en de reactie
van De Amsterdamse School op zijn
werk. De wandeling vertrekt bij het Centraal Station.

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

Museum of Fluorescent Mineral Art
Woensdag t/m zaterdag 14.00-18.00.
AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ
TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Lucebert - Alles van waarde is weerloos
21 t/m 23 feb 20.30. Literair muziektheater
door Theatergroep Flint. Theatraal, visueel en muzikaal spektakel boordevol
'spoken word', jazz, hiphop en hallucinerende beelden.
Mathilde Santing Zondag 10 mrt 16.00,
woensdag 3 apr 20.30, woensdag 1 mei
20.30. Mathilde Santing toert met de
songs van Joni Mitchell, maar is even

het werk van de grootste Nederlandse
romanschrijver. Met o.a. voordrachten
door Simon Mulder en Marijke Brekelmans en de vertoning (première) van de
film ‘De Binocle’ met inleiding door de
regisseur Aidan Vernee.
Winterreise Zaterdag 2 mrt 20.15. Franz
Schuberts liederencyclus wordt meestal
uitgevoerd door een mannelijke zanger,
begeleid door een pianist. Dit keer neemt
zangeres Mattanja van den Bos zowel de
zang- als pianopartij voor haar rekening.

Black Memories,
De Krakeling
PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Koffieconcert Elke zondag 11.30
Feest der Poëzie: Louis Couperus Zaterdag 16 maart 20.30. Een afwisselende
voorstelling met werk van en muziek uit

Wandeling langs kleine musea
Drie kleine musea in de Jordaan – het Geelvinck Pianola museum, het
Theo Thijssen museum en het Multatulihuis – organiseren samen een
cultureel uitje. Onder leiding van een gids wandelt u van het ene museum
naar het andere dwars door de Jordaan. Laat u verrassen in het Geelvinck Pianola Museum en maak kennis met Multatuli en Theo Thijssen!
Zondag 17 maart om 11.30 uur. De wandeling start bij het Pianola Museum.
Kosten van deelname zijn 20 euro, inclusief toegang tot de musea. Informatie:
info@theothijssenmuseum.nl.

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 13, JEROENDERCKSEN.NL

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

Tonie van Marle, installaties, Blashka’s
en tekeningen; werk van kunstenaars
in stock

GALERIEËN

schilderijen

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, HTTPS://ALTHUISHOFLAND.COM

JOSEPH & JAMES
BLOEMGRACHT 2H, JOSEPHANDJAMES.COM

t/m 23 februari: Jan Knap (Tsjechië), ‘Or
the Pictorial Elegy of Daily Life’, schilderijen; Isheanesu Dondo (Zimbabwe),
‘Many moods’, tekeningen; vanaf maart:
Gareth Nyandoro (Zimbabwe) (onder
voorbehoud)

vaste collectie van 22 fotografen
waaronder Irene Wijnmaalen, Ewout
Huibers en Cor Jaring

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

t/m 9 maart: Lara Viana (Salvador, Brazilië), schilderijen
ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

t/m 13 maart: Stephan Vanfleteren (B),
‘Surf tribe’; vanaf 4 april: Albert Watson
(GB), ‘Ink’; fotografie
KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, HTTPS://KERENDEVREEDE.COM/

galerie-atelier met schilderijen

t/m 23 februari: Anne de Vries, Robbert
Weide, Catherine Biocca en Ceel Mogami de Haas, ‘Interface’
OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

t/m maart: Johanna de Schipper, ‘De geschiedenis van het vliegeren’, collages
RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 603-A OF 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

februari: Robin de Puy (Canada), ‘Love
me’, fotografie; 22 maart: Ferry van der
Nat (onder voorbehoud)
ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

23 februari t/m 30 maart: Ruudt Peters, ‘Suctus’ en David Bielander (Zw);
vanaf 6 april: Claude Schmitz (Lu) en
Beppe Kessler, ‘Plenty of nothing’;
sieraden
RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 16 maart: Daniel Arsham (VS), ‘Static
mythologies’, installaties
STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

Jaarlijkse groepstentoonstelling hedendaags realisme
STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

t/m 23 februari: Pilvi Takala (Finland),
‘Admirer’, fotografie; van 2 maart t/m
6 april: Pim Blokker, schilderijen
SUZANNE BIEDERBERG
1STE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

23 febuari t/m 30 maart: Juul van den
Heuvel, ‘The legacy / De Nalatenschap’,
schilderijen en tekeningen
TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

t/m 16 maart: Evi Vingerling, ‘Self – contemporary’, schilderijen

t/m 9 maart: Awoiska van der Molen,
‘Am schwarzen Himmelsrund’, fotografie, en Roger Hiorns (GB), ‘Nekyia’,
sculpturen/installaties

KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

t/m 16 maart: ‘High 5 high’, Roel van der
Linden en Warre Mulder

t/m 16 februari: ‘Through the looking
glass’, groepsexpositie fotografie

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, WWW.ARTTRA.NL

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

t/m 3 maart: Marta Volkova en Slava
Shevelenko, Russisch kunstenaarsduo,
‘Strange games’

t/m 16 februari: Bethany de Forest (VS),
‘Stereorama’, fotografie; 2 maart t/m 13
april: werk van de vaste kunstenaars
van de galerie

22 februari t/m 23 maart: Waldemar
Zdrojewski (P), “Dychotomia“, fotografie

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL

Frank Leenhouts en Frans Koppelaar,
stadsgezichten en beeldhouwwerk

van 16 februari t/m 23 maart: Michael
Wolf (D), ‘Cheung Chau sunrises’, fotografie; vanaf 30 maart: Mark Steinmetz
(VS), ‘Past K Ville’

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, WWW.GALLERY238.COM

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

t/m 30 maart: Gerard Koek & Toni van
Tiel, ‘A cloud collision walkthrough’;
vanaf 6 april: Jeppe Lauge (Dk) &
Lawrence James Balley(GB)
CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 15 HTTP://WWW.CAROLINEOBREEN.COM/

Ambachtelijke drukkerij, grafisch museum en galerie
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, zaterdag 11.00-17.00.

t/m 16 februari: Tanja Engelberts, ‘Petroleum borealis’, fotografie

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

2 maart t/m 6 april: Koen Doodeman,
schilder- en weeftechnieken, en Bertjan
Pot, unica

Gidswandelingen Elke zondagmiddag 15.00 of op afspraak. Over de geschiedenis van Bickers-, Prinsen- en
Realeneiland.

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

DUDOK DE GROOT
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 1-3, DUDOKDEGROOT.NL

EDUARD PLANTING GALLERY
EERSTE BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM

t/m 2 maart: Astrid Verhoef, ‘Inscapes’,
surrealistische fotografie
ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

t/m 30 maart: Choi Byung-Kwan (Korea),
‘Bamboo’, fotografie
FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM

23 februari t/m 30 maart: Max Kraanen,
fotografie; vanaf 6 april: Julia Aurora
Guzmán (Dominicaanse Rep.), sculpturen/installaties

t/m 16 maart: ‘Zapp Magazine’

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

Met werk van: Svetlana Tartakovska, Lita Cabellut, Zhuang Hong Yi en
Kantcho Kanev. Open van do t/m zo van
12.30 tot 17.00 uur

Curiosa, brocante en antiek
in de Posthoornkerk
Drie dagen lang kunnen stylisten en collectionneurs, maar ook
buurtgenoten hun hart ophalen op een beurs in de sfeervolle
ambiance van de Posthoornkerk in de Haarlemmerstraat. Hier vindt
u een schatkamer aan (vintage) design, speelgoed uit voorbije jaren,
spannende Art Deco-objecten, antiek glas, porselein, zilver, s ieraden,
vitrine- en verzamelobjecten. Maar ook kleine meubels, grafiek,
tekeningen en schilderijen, unieke brocante en bijzondere curiosa
uit alle landen en periodes. De prijzen zijn vriendelijk en de toegang is
gratis. De data:
vr 22 maart 11.00 tot 18.00 uur
za 23 maart 11.00 tot 18.00 uur
zo 24 maart 11.00 tot 17.00 uur
Het is in dit weekend ook mogelijk om de toren te beklimmen van
11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie en aanmelden: peter@gidspeter.nl

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

Brillen
Contactlenzen

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl
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DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en
mogelijkheden. Wij brengen talenten en
mogelijkheden samen en ondersteunen
daar waar nodig. Dat is de kracht van wij
samen; de kracht van DOCK.
Missie - DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en
kansen van mensen worden benut, waar
iedereen perspectieven heeft en bewoners
elkaar ondersteunen.

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Elandsgracht 70, 020 6248353,
claverhuis@dock.nl

■ NIEUW: LACHYOGA
Bij een lachyoga-workshop dansen we als
warming up, doen ademhalingsoefeningen
afgewisseld met lachspelletjes, rek- en
strekoefeningen en tot slot een lachmeditatie en relaxatie.
Ma 15.00-16.00. Bij voldoende aanmeldingen start op ma 11 maart.
Aanmelden/vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 34881830. Of bij docent Henny Strijker
06 83576515 (per sms).

■ NIEUW: VROUWENHERSTELGROEP
Vrouwengroep waar we anoniem en veilig
kunnen praten over romantische relaties
waar we ons in bevinden, maar die niet
goed zijn voor ons. Hoe kunnen we hier
gezonder mee omgaan en meer zelf de
regie nemen? We werken volgens de
Norwoodmethode. Di 10.30-12.30. Doorlopend. Aanmelden verplicht. Aanmelden/
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
Of bij Inez Hoogakker, imhoogakker@gmail.
com of 06 29897923

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Eigen kleren maken of repareren (inkorten).
Lockmachine, naai- en borduurmachine,
patroonboeken en een deskundige docent
zijn aanwezig. Do 13.00-15.00, € 1,- (excl.
materialen). Aanmelden/vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

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

■ COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt
de docent of deze cursus voor u geschikt
is. Daarna volgen er 10 lessen. Ma 10.0012.00. € 30,-, incl. cursusboek Basisboek
Windows 10. Start vanaf 14 maart (bij voldoende aanmeldingen). Aanmelden graag
z.s.m. Voor vragen of aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en allerlei oefeningen
doen op onze computers (Windows 10).
Een computerdeskundige is aanwezig,
aanmelden is niet nodig. Di 13.00-15.00,
€ 1,-, doorlopend.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl,
of 06 34881830.

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken?
Ma (2e en 4e ma van de maand), elke di
10.30 -12.00.
Do 19.00-21.00 € 1,- per keer (incl. lesmaterialen). Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op. € 1,per keer (incl. koffie, thee en materialen)
Wo 19.15-21.15, doorlopend. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ ENGELSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Engels op.
Voor beginners: do 13.00-15.00. Voor gevorderden: do 10.00-12.00. Doorlopend.
€ 1,- per keer (incl. koffie, thee en materialen). Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Spaans op.
€ 1,- per keer (incl. koffie, thee en materialen). Voor beginners: ma 19.00-21.00, voor
gevorderden: do 19.00-21:00. Doorlopend.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of thee
kunt u bij ons terecht voor een praatje, en
kunt u onze deskundige DOCK-medewerkers raadplegen over voorzieningen in de
buurt.
vrij 10.30-12.30. Gratis, doorlopend. Voor
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ VERSE SOEP
Ma en di 10.30-13.00, € 1,-.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Dagelijks van 09.00 tot 22.00. Ook afgeschreven tijdschriften van de leestafel
liggen hier om mee te nemen. Meer info:
ssaruhan@dock.nl, 06 34881830.

■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskundig advies, ontmoeten en inspiratie opdoen.
Do 14.00-16.00. Vrijwillige bijdrage, aanmelden niet nodig. Informatie en vragen:
het Claverhuis, fIkhouane@dock.nl
of 020 6248353

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein),
020 4280297, reel@dock.nl
Dit mailadres is ook voor vragen over verhuur van ruimten en reserveringen. Telefonische vragen over verhuur en reserveringen worden niet in behandeling genomen.

■ NIEUW: KOFFIEOCHTEND
Drink een lekker kopje koffie en maak kennis met je buurtgenoten. Tijdens de koffieochtend in Reel kom je in contact met leuke mensen en geniet je tegelijk van lekkere
koffie, thee en koekjes. Tijdens de koffieochtend kun je ook iets creatiefs doen.
Denk aan kralen rijgen, mandala tekenen
en breien. We hebben ook een naaimachine voor wie graag kleding wil herstellen
of maken. Ma 10.30-12.30, doorlopend.
€ 1,- per keer. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, film kijken, bingo,
spelletjes, voorlichting en nog meer.
Ma 13.00-16.00, doorlopend. € 2,50 (incl.
soep en materialen) per keer.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ VERSE SOEP
Elke laatste maandag van de maand, € 1.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ DAKLOZENPROJECT
De hele week zamelen de zakgeldjongeren
kleding in, om deze elke maandagavond
aan een daklozenopvang te doneren.
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl
of 06 43543453.

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr 15.00-16.00 bezorgen de zakgeldjongeren het voedselpakket van de
voedselbank thuis bij minderbedeelden
en voor wie het slecht heeft. Voor vragen:
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ KICKBOKSEN
Kom trainen bij ons. De lessen zijn gratis
en een proefles is mogelijk.
Di (alleen voor meiden) en do (gemengd)
18.30-19.30. Voor vragen: aanis@dock.nl
of 06 43544413.

■ CLEANING CLUB/ZAKGELDPROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt?
Schrijf je in voor het zakgeldproject.
Leeftijd: van 10 tot 15 jaar. Za 14.00-18.00,
verzamelen bij Activiteitencentrum Reel.
Voor inschrijving of vragen:
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ REELS KANTINE
Gezellig dineren met buurtbewoners van
alle leeftijden. Jong en oud zijn welkom
deel te nemen. Wo 17.00-19.00, €3,50
(stadspas €2,50). Aanmelden:
fIkhouane@dock.nl, 020 4280297 en
mazaoum@dock.nl, 06 43543048.

■ WEGGEEFKAST
De weggeefkast is een plek waar buurt
bewoners nog bruikbare spullen in kunnen
zetten. Dagelijks beschikbaar. Naast de
ingang van het activiteitencentrum Reel.
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl
of 06 43543453

■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van
kapotte spullen. Di 13.00-15.00 (niet in
schoolvakanties), vrijwillige bijdrage,
aanmelden niet nodig. Voor vragen:
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ HUISWERKBEGELEIDING
Samen, en onder deskundige begeleiding,
je huiswerk maken, aan je spreekbeurt
werken of gewoon andere interessante
dingen leren. Leeftijd: 10-18 jaar.
Ma 16.00-18.00. Voor vragen en inschrijven: M. Prummel, 06 4353439.

■ WAT EET IK?
Een tieneractiviteit waarbij wij samen
gezonde maaltijden koken. Elke do 16.00.
Aanmelden niet nodig. Voor vragen:
aanis@dock.nl of mazaoum@dock.nl

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

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, www.sooj.nl.
Voor 55-plussers is er de ouderensoos van
Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen
Jordaan.
De SOOJ is zes dagen per week open. U
bent welkom op de open inloop of om mee
te doen aan activiteiten. Voor sommige
activiteiten zijn wachtlijsten.
Open ma 11.00-17.00, di t/m vr 13.00-17.00,
za 14.00-19.00. Informatie en aanmelden
voor activiteiten aan de bar.

■ COMPUTER EN TABLET
Gratis spreekuur. Voor informatie, vragen
en problemen. Ma 11.00-13.00. Aanmelden
aan de bar of via fatih.sooj@gmail.com

■ TAALLESSEN
Engels, vr 13.00-14.30, € 7,50 per 5 lessen
Frans Conversatie, do 15.00-16.30, € 7,50
per 5 lessen
Italiaans Beginners, wo 13.00-14.30, € 15
per 10 lessen (excl. lesmateriaal)
Italiaans Groep I, wo 15.00-16.30, € 15 per
10 lessen (excl. lesmateriaal)
Italiaans Groep II, do 13.00-14.30, € 15 per
10 lessen (excl. lesmateriaal)
Spaans Gevorderden, wo 13.00-14.30, € 15
per 10 lessen (excl. lesmateriaal)

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring, di 5 mrt, 16 apr, 13.30, € 1 per keer
Poëziekring, di 13.30, € 1 per keer

Expositie: Jan Allis, foto’s: ‘Amsterdam
verstild, verstilling in Amsterdam’, t/m 8 mrt

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjassen competitie, ma 13.00, € 2,50
per keer.
Bridge met les, di 13.30, € 7,50 per 5 lessen
Spelletjesmiddag, elke laatste vr van de
maand, 13.30, deelname gratis: sjoelen,
rummikub, yahtzee, dammen enz.
Bingo, di 12 mrt, 23 apr 13.30, € 1 per
plankje, laatste ronde € 2,50
Biljarten, di, wo, do, vr, € 0,50 per ½ uur

■ SPULLENMARKT
Za 23 mrt 13.00-16.00. Tafelhuur € 2,50.
Toegang gratis

■ SOEP
■ UITSMIJTERS
Vr 13.00-15.00, € 1,50
Ma, di, € 1.-

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste speeltuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwilligers uit de buurt organiseren activiteiten
voor jong en oud in de buurt. Voor de
meeste activiteiten zijn lidmaatschap (€ 15
per jaar per gezin) en een kleine financiële
bijdrage vereist. Meer informatie op www.
asv-onsgenoegen.com. Elandsstraat 101,
1016 RX Amsterdam, 020-6262788. In onderstaand overzicht staan de activiteiten
voor volwassenen, tenzij anders vermeld.

■ COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.00-19.00.

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

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

■ MUZIEK
Drumfanfare ma 19.00-21.00, muziekles
beginners ma v.a. 10 jr, 16.00-17.00,
wo jeugd, 13.00-15.00 en za 09.00-15.30,
muziek gevorderden, di 20.00-23.00, blokfluitles v.a. 5 jr, wo 15.00-16.00, saxofoon/
klarinetles jeugd, wo 13.30-14.30 en
za 13.00-15.00, dwarsfluitles ma 14.4515.30, gitaarles v.a. 10 jr , vr 15.30-19.30,
lyrales jeugd, za 13.00-15.00, Zangkoor
Dwars door Amsterdam, do 19.30-22.00.

■ SPORT/BEWEGEN
Judo v.a 4 jr, do 15.30-18.00,
judo jeugd, do 18.00-19.00,
lijndansen, vr 13.00-14.30, peuterballet,
za 9.00-10.00, kleuterballet, za 10.00-11.00,
majorettes v.a. 6 jr, za 11.00-12.30.

■ EXTRA ACTIVITEITEN
Za 9 mrt en zo 10 mrt hebben wij weer
onze jaarlijkse wandeltocht door: “Oud
Amsterdam”. Dit keer loopt de route langs
locaties van films die opgenomen zijn in
Amsterdam. Er kunnen verschillende afstanden gelopen worden, 5,10,15,20,25 km.
Vraag een flyer aan: onsgen@kpnmail.nl.

■ OVERIG
EHBO wo 20.00-22.00

DE RIETVINCK
De Rietvinck, Vinkenstraat 185,
1013 JR Amsterdam
Meer informatie bij Annette Visser
avisser@amstelring.nl of 020 7563807.

■ ’T ROZE HART
Elke di 10.00-12.00. Gezellige ontmoetings
ochtend georganiseerd door de vrijwilligers van Gay Care. Gemiddeld komen er
zo’n 15 mannen, velen van buiten het huis.
€ 1,50 voor de koffie.

■ ROZE DAMESSALON
Do 7 maart en do 7 april 12.00.
Verdiepende en inspirerende ontmoeting
onder leiding van vml. Humanistisch
raadsvrouw Karen Joachim. € 2.50.

■ CAFÉ ROSÉ
Vr 1 maart 14.00, optreden van
Piet Schmidt (accordeon)
Zo 3 mrt 12.00-15.00, Rommelmarkt
Wo 6 mrt 14.00, optreden van “Opera
Familia”, gevarieerd muzikaal programma
Do 7 mrt 14.00, “Allemaal anders”
door Harald Veenstra. Hij houdt ons een
spiegel voor, geholpen door aansprekende
liedjes van artiesten zoals Robert Long,
Benny Neyman, Wim Sonneveld en
Ramses Shaffy
Do 7 mrt 19.00, Roze Filmavond
“Redwoods”(USA 2009)
Za 30 mrt 14.00, optreden van
Orkest Merlijne
Vr 12 april 14.00, optreden van Bowie Bos
“Een Hollandse middag”
Do 2 mei 14.00, optreden van Frans Bloem

■ BINGO MIDDAG
Vr 1 mrt, vr 5 apr en vr 3 mei 14.00,
€ 1.50 voor 3 rondes met leuke prijzen

BOOJZ
Buurtgroep Ouderen Ontmoeting JordaanZuid organiseert diverse activiteiten voor
60+ers in de buurt.
Het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Meer info op www.boojz.blogspot.nl

■ LUNCH
Wo wekelijks, 12.00-13.30, zaal open om
11.30. Maximaal 15 deelnemers, deelname
€ 1,50. Niet op 20/3.

■ BINGOMIDDAG
Vr 15 mrt, 13.45-15.45, zaal open om 13.30.
Gezellige Bingo met fraaie prijzen en liveconcert Sjakie. O.l.v. Annie & Jan. Gratis
toegang en deelname Bingo.

■ CLAVERSOOS
Zo 3 mrt, 7 apr, 13.00-16.00, zaal open om
12.30. Feestmiddag met Bingo en live
concert Sjakie. Gratis toegang en een kop
koffie/thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.

■ NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 1 apr, 13.15-15.15, o.l.v. Hennie. De
naaimachines staan klaar. Gratis toegang.

■ FILMMIDDAG
Di 19 mrt, 16 apr, 13.45 o.l.v. Jorien. Gratis
toegang: aanmelden tot dinsdag 9.30
020 6200238.


VERENIGING DE NOORDERSPEELTUIN
Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum.
Vanaf 1908 zijn wij een vereniging voor de buurt, maar zeker ook mét de buurt. Bovendien
hoeft men geen lid te zijn van onze vereniging, wel vragen wij een kleine bijdrage in de
kosten bij sommige activiteiten. Meer informatie op https://www.facebook.com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt.
2e Lindendwarsstraat 10, 020 6231256/ 06 20427686
■ PEUTERCLUB DE HUMPIE DUMPIES CLUB
Ma t/m vr, 9.15-12.00.
Bestaat uit een groepje peuters, variërend
van 5 tot 10 kindjes, die met of zonder
ouders komen knutselen, dansen, samen
spelen, zingen enz. enz. in ons clubgebouw. Bijdrage varieert, naar gelang het
aantal ochtenden.

Jaarlijks gaan wij een dagje op pad met
een touringcar. Bijvoorbeeld naar een
pretpark, Artis of speelparadijs Ballorig.

■ TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini, 3 t/m 6 jr,
za 10.45-11.30
De Dancing Stars Jeugd, 7 t/m 12 j,
za 11.30-13.00

De Dancing Stars Gevorderden vanaf
12 jr, di 18.30-20.00

■ DRUMBAND DE NOORDER
Leerlingen, wo 19.00-20.00
Gevorderden, wo 20.00-22.00

■ CALLE REAL
Spaans Flamenco koor, zo 19.00 -22.00

■ SENIOREN BIGBAND
Ma 20.00-23.00

■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.30-23.00

11

februari-maart 2019

Na een kleine verbouwing en de aanschaf
van een complete keukeninventaris, ging
begin januari voor het Claverhuis een lang
gekoesterde wens in vervulling.
Het serveren van een lekkere en gezonde
maaltijd aan buurtbewoners, want samen
eten verbindt. Dit is ook het motto van de
Regenboog buurtrestaurants die in meer
dere buurthuizen in Amsterdam te vinden
zijn. Deze organisatie maakt nu ook de
buurtmaaltijd in het Claverhuis mogelijk.
Maar wie zorgt er elke donderdag voor dat
er een smakelijke maaltijd op tafel komt?
door Rob Versluijs
Achter het forse fornuis in de piepkleine
keuken staat Erwin Broertjes. De altijd
goedlachse Erwin is eigenlijk geen kok
maar meubelmaker van beroep. Het kan
raar lopen.
Na een heftige periode reisde hij afgelopen
voorjaar, min of meer op de vlucht voor
alles, naar Istanboel. “Ken je de wet van
Murphy? Ik kreeg daar toen flink mee te
maken”, vertelt hij. Om een lang verhaal
kort te maken: hij raakte compleet be
rooid.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Claverhuis heeft nu eigen kok
Gelukkig ontmoette hij in Istanboel en later
op de terugreis naar Amsterdam, ook steeds
goede, hulpvaardige mensen die hem dan
weer een eindje op weg hielpen. Zo beland
de hij uiteindelijk in september weer thuis.
Nog steeds zonder een cent op zak.
Erwin klopte voor hulp aan bij De Regen
booggroep en kon gelijk een paar dagdelen
per week aan de slag in hun fietsenmakerij
in de Bilderdijkstraat. Toen een vriend van
hem gevraagd werd of die misschien aan
de slag wilde in een van de Regenboog
buurtrestaurants, verwees die door naar
Erwin. Die had namelijk altijd al lol in ko
ken en leuke receptjes uitzoeken gehad. Zo
staat Erwin van de ene op de andere dag
niet alleen aan fietsen te sleutelen, maar
ook wekelijks te koken voor een groep
buurtbewoners in het Claverhuis. Moeilijk,
opeens koken voor zo’n grote groep? “Tot
tien man kon ik het altijd wel makkelijk
aan. Nu moet ik met het recept gaan reke
nen” is het nuchtere antwoord. En vervol
gens, minder nuchter “ik doe mijn stin
kende best, want het blijkt dat dit toch
mijn passie is”. En dat is elke week weer te
proeven.

BLIJFT IN DE BUURT
____________________________
Kinderboekwinkel
De Kinderboekwinkel heeft een
nieuwe eigenaar: Marlie Marsman.
Rozengracht 34 - 020 622 47 61
www.kinderboekwinkel.nl
Zie ook het artikel op pagina 5
____________________________

JUBILEUM

____________________________
Bike City
Al 25 jaar, 7 dagen per week staat Bike City van
9 tot 6 uur voor u klaar. Bandenplakken binnen 24 uur.
Maar ook voor andere reparaties en accessoires
kunt u bij Bike City terecht.
Bloemgracht 68 - 020 626 37 21
____________________________

RESERVEREN?
De keuken in het Claverhuis is klein, waardoor
er maar voor 15 gasten gekookt kan worden.
Tijdig reserveren valt daarom aan te raden. Dat
kan per mail via ikdoemee@deregenboog.org
(tot woensdag 15.00 uur) of bij het Claverhuis
zelf, telefonisch via 020-6248353 of bij de balie
(beide tot donderdag 16.00 uur). De maaltijd
wordt geserveerd om 17.30 uur.

DE BESTE VAN 2018

____________________________
Arigato, massages
Volgens Het Parool is de in de Jordaan gevestigde
Arigato de beste masagesalon van Amsterdam 2018.
www.arigato.nl – Marnixstraat 213 D – 06 - 243 40 443

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

Mantelzorg Amsterdam Centrum
Door Rogier Willems
Sinds enige tijd zijn er in alle
stadsdelen mantelzorgconsulen
ten die verbonden zijn aan een
Mantelzorgsteunpunt. Het steun
punt in Amsterdam Centrum is
ondergebracht bij CentraM, een
organisatie voor maatschappe
lijke dienstverlening. In Amster
dam Centrum zijn Dian Mekkes
voor de Oostelijke Binnenstad en
Rogier Willems voor de Weste
lijke Binnenstad de mantelzorg
consulenten. Zij zien het als hun
taak mantelzorg onder de aan
dacht te brengen van bewoners,
collega’s en hulpverleners in de
wijk. Met vragen over mantelzorg
kunt u ook bij andere sociaal wer
kers van CentraM terecht.
Waarvoor kunnen mantelzorgers terecht bij het steunpunt?
In tegenstelling tot vrijwilligers
werk is mantelzorg iets waar je
meestal niet voor kiest maar wat
je overkomt. Het gaat om de on
betaalde zorg voor iemand die je
nabij staat. “Soms komen buren

bij ons omdat die een tijd een
buurman of buurvrouw hebben
geholpen maar op den duur de
zorg en verantwoordelijkheid als
te veel ervaren”, aldus Dian Mek
kes. In overleg wordt samen ge
keken wat nodig is en of de zorg
anders kan worden georgani
seerd.
Mantelzorg kan veel van je vra
gen, zeker als het om langdurige
zorg gaat. Hoe combineer je zorg
taken met je werk? Wat betekent
het voor kinderen als hun ouder
veel zorg nodig heeft? Hoe vind je
iemand die de zorg even van je
over kan nemen (respijtzorg ge
noemd)? Welke voorzieningen
zijn er voor mantelzorgers? Wel
ke zorg kan door professionele
hulpverleners overgenomen wor
den? Hoe wordt de zorg gefinan
cierd? Kun je ook van een Per
soonsgebonden Budget (PGB)
gebruik maken? Zo wil een man
die voor zijn dementerende part
ner zorgt weten wat het financi
eel betekent als zijn vrouw een
indicatie krijgt op grond van de

____________________________

Wet Langdurige Zorg. Kan met
een PGB zorg ingekocht worden?
Hoe zit het dan met de ambu
lante begeleiding die hij nu van
uit de WMO krijgt? Wat betekent
het financieel voor hen als zijn
vrouw in een woonzorgvoorzie
ning gaat wonen?
Ondersteunen van mantelzorgers
is maatwerk. De ene keer gaat
het om het bieden van een luiste
rend oor, de andere keer om het
leren begrenzen van wat iemand
aan kan, of het zoeken naar de
juiste informatie of hulp. De er
varing leert dat het bieden van
een luisterend oor waardevol is,
vooral wanneer er in de eigen
omgeving geen tijd of begrip is
voor de zorgen die een mantel
zorger heeft. Soms hebben man
telzorgers een concrete vraag: zo
zocht de dochter van een ernstig
zieke moeder hulp bij het schoon
maken van de woning. Een zoon
van een ouder dementerend echt
paar vroeg of hij een voorrangsin
dicatie voor een woning in Am
sterdam zou kunnen krijgen,

Altijd al meer van de Bijbel willen weten? Dan is dit uw kans!

zodat hij dichter bij zijn ouders
zou kunnen wonen. Navraag bij
zowel het Sociaal Loket als Mar
kant leerde dat hij niet aan de
strenge voorwaarden voldeed.
Wel konden we hem de weg naar
de wijkverpleging wijzen omdat
zijn vader het innemen van de
medicijnen niet meer goed kon
overzien.

Cursus voor beginners
Oriëntatiecursus ‘Wegwijs in de Bijbel’
Dinsdag om 14:30 uur
(1x per 2 weken op dinsdagmiddag)

Meer informatie over mantelzorg
en de steunpunten vindt op
www.centram.nl en op
www.mantelzorgamsterdam.nl
en www.amsterdam.nl/zorg-
ondersteuning

Cursus voor gevorderden

Centram biedt individuele mantelzorgondersteuning. Voorheen
werd dit gedaan door Markant.
Markant richt zich op groepsactiviteiten (cursussen, lotgenotencontact) en vrijwillige respijtzorg
voor mantelzorgers. Markant is
tevens het expertisecentrum op
het gebied van mantelzorg.

Gratis, iedereen welkom!

Dinsdag om 19:30 uur
(1x per 2 weken op dinsdagavond)
Voor meer inlichtingen/inschrijven
bel 06-83571391

www.bijsimondelooier.nl

Op de website www.markant.org
vindt u meer informatie.

FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

Nieuwjaarsborrel in het Claverhuis

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

CentraM biedt ondersteuning:
• bij het omgaan met geld(problemen)
• bij het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig
thuis blijven wonen
• bij problemen in relaties en een veilig thuis
• voor mantelzorgers
CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en
geeft informatie & advies. U kunt altijd gratis bij
CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.

Contact:

020 -557 33 38

tussen 9 en 12 uur.
U kunt ook langs komen
bij een van onze Pluspunten in de buurt.
Voor meer informatie en adressen kijk op onze website:

www.centram.nl
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BUURTSPREEKUREN

❱❱ !Woon
Voor informatie en advies over huren/
wonen. Woonspreekuur, Elandsgracht 70,
elke werkdag 14.00-16.00 en di 19.00-20.00.
Een afspraak maken is niet nodig.
020 5230114, centrum@wooninfo.nl,
www.wooninfo.nl

❱❱ Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten. Werkt op afspraak. Telefonisch
spreekuur 10.00-11.00, 020 5230114 (behalve woensdag), Elandsgracht 70,
centrum@wooninfo.nl, www.wooninfo.nl

❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 4209962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum

❱❱ CentraM, Maatschappelijke
dienstverlening
Begeleidt en verbindt bewoners van
Stadsdeel centrum op het gebied van
financiën, instanties, relaties, wonen, zorg
en welzijn. Telefonisch spreekuur ma t/m
vrij 9.00-12.30, 020 5573338

❱❱ Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond uitlaten,
dokters- of ziekenhuisbezoek, steun bij
verhuizing naar verzorgingshuis, vriendschappelijk huisbezoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), hulp bij computervragen thuis of in het buurthuis en
wandelen met buurtbewoners die alleen
niet meer op straat komen.
Burenhulp (langdurig of tijdelijk)
020 5573338 (CentraM).

❱❱ Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk
geweld en behoefte heeft aan een luisterend oor. Voor wie verdere hulp wil, wordt
bemiddeld met de hulpverlening. Voor een
afspraak met een vertrouwenspersoon,
020 5573338, www.centram.nl

❱❱ Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is een inloop voor vragen op
het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Ook voor ondersteuning bij financiële en
administratieve zaken en het schrijven
of bellen naar een instantie. De mede
werkers van CentraM en DOCK helpen u
zoveel mogelijk het zelf te doen.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,
di 14.00-16.00.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16, wo 10.30-12.30.

❱❱ Mantelzorgondersteuning
CentraM biedt ondersteuning aan individuele mantelzorgers. Wij luisteren en denken
met u mee. We bieden informatie en geven
advies bij vragen over zorg en samenwerking met de zorg, voorzieningen en praktische zaken, familiegesprekken, het stellen
van grenzen om overbelasting te voorkomen, het versterken van uw netwerk, het
combineren van mantelzorg en werk en
inzet van een vrijwilliger.
Contact: 020 5573338 op werkdagen
9.00-12.00, of via Pluspunt.

❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatures in de buurt? Advies nodig voor wat het
beste bij jou zal passen? Voor deze vragen
en meer kun je terecht op de spreekuren
van Vrijwilligers Centrale Amsterdam
(VCA): Alle oneven weken op woensdag
13.00 -15.00 in het Claverhuis. Je kunt
binnenlopen of van tevoren een afspraak
maken via www.vca.nu.

❱❱ Gratis juridisch inloopspreekuur
IJdock Advocaten houdt elke dag na
telefonische afspraak 14.00-16.30 een
gratis spreekuur voor particulieren en
ondernemers. Veembroederhof 109,
020 4212145, hulp@ijlaw.nl

❱❱ Belkhir Legal.
Iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00 gratis
juridisch inloopspreekuur in het Claverhuis, Elandsgracht 70. Aanmelden is niet
nodig.

❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en
buurtgenoten, 085 9022810 (lokaal tarief)
info@beterburen.nl, wwwb.eterburen.nl

❱❱ TEAMED
Op vrijdagochtend, van 11.00 tot 13.00

heeft de Vliegende Brigade van TEAMED
spreekuur in het Claverhuis. TEAMED is
een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen die vanuit hun persoonlijke
ervaring met schulden, psychiatrie, verslaving of dakloosheid andere mensen met
vergelijkbare problemen willen onder
steunen.

❱❱ R
 ijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kunnen elke tweede en vierde maandagmiddag
van de maand terecht in het Claverhuis
voor een medische rijbewijskeuring. Een
afspraak maken is nodig. Dit kan bij het
Claverhuis, Elandsgracht 70, 020 6248353.
Meer informatie, bijvoorbeeld wat u mee
moet nemen voor de keuring en wat de
kosten zijn, vindt u op: www.rijbewijskeuringenamsterdamenomstreken.nl. Ook voor
jongeren met een medische indicatie.

❱❱ S
 preekuur Wijkbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere.
Marnixstraat 82-84. Jan-Cees de Vries
(op afspraak) 06 11876337 of
j.de.vries@ymere.nl

❱❱ S
 preekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key.
Dagelijks tussen 9.00 en 10.00, Vinkenstraat
22, 020 6214333, Femke Felder/Kim Djoa.

❱❱ M
 EE AZ Onafhankelijke cliënt
ondersteuning voor mensen met
een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan
kortdurende ondersteuning aan mensen
met een beperking en hun mantelzorger(s).
Voor vragen die te maken hebben met
chronische ziekte, een lichamelijke beperking, een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel. Ook voor moeilijklerenden.
Op dinsdag, donderdag of vrijdag kunt u
een afspraak maken met Lucy de Bie via
06 1487 5108 of l.de.Bie@meeaz.nl.
Afspreken kan bij u thuis, in een Huis van
de Buurt of elders. www.meeaz.nl.

ZOEKERTJES
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen.
De tekst moet uiterlijk vrijdag 5 april bij
de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis en
mogen maximaal 200 tekens bevatten.
Tekst kan per mail gestuurd worden naar
krant@jordaangoudenreael.nl
❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in de
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Workshops, sessies en jaartrainingen door een
ervaren, gecertificeerde begeleider.
Info: Aafke Heuvink, 06 21870535,
www.living-heart.nl

❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u graag indien u zorg
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen
naar 06 22761110, www.maatwerkzorg.nl

❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS. Al meer
dan 20 jaar.
Woe. av. 19.00-20.15 en 20.30-21.45 u.
Vrij. ocht. 09.15-10.30 u.
10 lessen € 80,00. Bij korting € 40,00.
www.lydwinayoga.nl, tel. 020 4210878.

❱❱ EENGELUKKIGMENS Zijnsoriëntatie in
de Jordaan. Wil jij altijd kiezen voor Geluk?
www.eengelukkigmens.nl voor persoonlijke coaching en begeleiding. Cursus
Gezonde Zelfliefde, meditatie.
www.EENGELUKKIGMENS.nl
Zijnsoriëntatie, Jordaan, start Cursus
Gezonde Zelfliefde van 8 keer. Opent en
stabiliseert jouw liefdespotentieel om
stressvolle uitdagingen stevig én compassievol aan te gaan.

❱❱ Huishoudster gezocht voor kinderrijk
eenouder gezin nabij Haarlemmerdijk.
Licht huishoudelijk werk. Herman Verbeek,
06 52454665

❱❱ SPAANSE cursussen in Claverhuis.
Div. niveaus. Start half februari.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Wil je instromen, bel: 06 55768294
Of kijk op www.spaansspaans.nl

❱❱ Kashmiryoga op Brouwersgracht 270A
is diep ontspannend en zorgt voor innerlijke rust.
Dus minder in je hoofd en meer in je hart.
Dinsdagavond 20.00-22.00 uur.
Voor gratis proefles 06 24977300.
Ernst Jan.

❱❱ Melding openbare ruimte en overlast
Als u onderweg op straat op in een park
iets tegenkomt waarvan u denkt dat het
gemaakt of opgeruimd moet worden, of
ervaart u overlast van evenementen,
horeca of personen, dan kunt u dat bij de
gemeente melden via telefoonnummer
14020 of vul een digitaal formulier in op
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
melding-openbare/

❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag, een opmerking of wilt u iets leuks organiseren in uw
buurt? Neem dan contact op met de
gebiedsmakelaars van het Stadsdeel
Centrum:
Zuid Jordaan - Annemieke Bult,
06 10947493, a.bult@amsterdam.nl
Noord Jordaan - Rosa Hoogstraten,
06 22693084, r.hoogstraten@amsterdam.nl
Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden
- Matthew Eelman, 06 22091867,
m.eelman@amsterdam.nl

 aximale huurverhoging per 1 juli
M
De huurverhoging zal ook dit jaar weer
inkomensafhankelijk zijn. Voor inkomens
t/m € 42.436 zal een maximale verhoging
van 4,1% (inflatie + 2,5% opslag) gelden.
Huishoudens met een inkomens vanaf
€ 42.436 kunnen maximaal 5,6% aangezegd
krijgen. Wel moet de verhuurder een
verklaring van de Belastingdienst mee
zenden.
Deze inkomensafhankelijke verhoging mag
niet in rekening worden gebracht bij
huishoudens waarvan tenminste één
persoon op 1 januari 2019 de pensioen
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ook

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ Watertuinen | De vrijwilligers van de
watertuinen in de Lijnbaansgracht (tussen
Rozengracht en Elandsgracht) zoeken
buurtgenoten om hun groep te versterken.
Ongeveer om de zes weken, op de zaterdagochtend, krijgen de tuintjes vanuit
bootjes een onderhoudsbeurt.
Meer informatie (of gelijk aanmelden) bij
Nel van Rietschoten, 020 6257261 of
neeltjemariavanrietschoten@planet.nl

huishoudens van vier of meer personen en
chronisch zieken/gehandicapten worden
uitgesloten.
In de corporatiesector zullen de huurverhogingen wat lager uitvallen vanwege
de zogenaamde huursombenadering. De
gemiddelde huurverhoging moet namelijk
onder de 2,6% blijven. Omdat dit een gemiddelde betreft over het gehele bezit van de
corporatie, kun je daar als individuele
huurder geen rechten aan ontlenen. De
huurverhogingen die corporaties hanteren
zijn in 2019 naar verwachting lager dan
toegestaan. Dat spraken Aedes en de
Woonbond af in het Sociaal Huurakkoord.
Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten
dient u het huurcontract er op na te slaan.
Voor onzelfstandige woonruimte is het
verhogingspercentage per 1 juli a.s.
maximaal 3,1%.
Uiteraard kunt u met al uw vragen over de
huurverhoging terecht bij stichting
!WOON.
Tijdelijk huurcontract?
Op ons spreekuur krijgen wij steeds vaker
tijdelijke huurovereenkomsten onder
ogen. Sommigen zijn echt tijdelijk, maar
regelmatig komt het voor dat er geen
wettelijke basis is voor de overeengekomen contractduur. De wet gaat boven het
contract en regelmatig kunnen wij aan
onze klanten mededelen dat hun overeenkomst niet eenzijdig door de verhuurder beëindigd kan worden. Heeft u ook
vragen over uw huurcontract, kom dan
langs op het woonspreekuur.

stadsdeelcommissie

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema, 06 22217004
dayenne.venema@politie.nl
Jordaan-Midden
Petra Goldstein, 06 51809180
petra.goldstein@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater, 06 22914992
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, 06 22384969
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander, 06 51308685
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer, 06 83174572
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden en
Westerdokseiland
Raymond Rietmeijer, 06 10657478
raymond.rietmeijer@politie.nl
De 9 Straatjes
Peter Pisano, doorgeschakeld via
0900 8844
Peter.pisano@politie.nl

juliapvda@gmail.com
b.van.der.sande@amsterdam.nl
n.zeevenhooven@amsterdam.nl
d.van.veen@amsterdam.nl
Stem van Centrum; website:

stemvancentrum.amsterdam.nl

❱❱ Theo Thijssenmuseum
Bent u een liefhebber van Theo Thijssen?
Houdt u van verrassende gesprekken?
Word dan gastvrouw of gastheer in
het Theo Thijssenmuseum.
Het Theo Thijssenmuseum zoekt
vrijwilligers voor een á twee middagen
per maand. 1e Leliedwarsstraat 16
1015 TA Amsterdam, tel. 020 4207119,
info@theothijssenmuseum.nl
Zie ook www.theothijssenmuseum.nl

Expositie Claverhuis
Kazbek Bzykov werd geboren in 1959 in Noord
Ossetië en studeerde in 1975 tot 1979 aan de
kunstacademie van Ordzhonikidze voor
kunstzinnig ontwerper. Veel aandacht werd
besteed aan tekenen en schilderen. Zijn leraar
Archegov wilde dat hij zich richtte op de klas
sieken van de schilderkunst en toonde hem de
werken van Nederlandse kunstenaars. Na zijn
afstuderen werkte Kazbek 15 jaar voor televi
sie en film als art director in de noordelijke
Kaukasus.
In 2003 studeerde Kazbek af aan de Wackers
Academy in Amsterdam. Hij exposeerde met
een selectie van 10 afgestudeerden aan de
kunstacademies in het hoofdkantoor van
Unilever in Rotterdam.

Saskiarty is geboren in Brabant en woont in
Amstelveen, studeerde bouwkunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Ze werk
te als stedebouwkundige door heel Neder
land. Van Yvonne Maya Bakker leerde ze
schilderen. Ze schildert met olieverf en acryl
verf en specialiseerde zich in portretten en
schilderijen van bloemen. Ze volgt modeltekenen schilderlessen bij Raymond Huisman, die
uitgaan van scherpere waarneming, klas
sieke principes en moderne inzichten.
Belangrijke thema’s in haar werk zijn kracht,
zachtheid en kwetsbaarheid. Het is rijk en
feestelijk, soms nostalgisch en met een beet
je humor. Te zien zijn voornamelijk haar
prachtige bloemimpressies. “I’ll paint flowers,
so they will never die!” (Frida Kahlo)
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Saskiarty

De opening is op vrijdag 1 maart 17.00-19.00 uur en de expositie is te zien tot en
met 26 april in het Claverhuis, Elandsgracht. Tijdens de opening speelt Z
 alina
Bzykov-Plieva viool.

