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Internationaal muziekpaar strijkt neer op Prinseneiland

Celliste Fanny Bray: ‘We eten nu
ook boerenkool en stamppot’

Canada besloten ze naar Europa te gaan waar
David een aanstelling kreeg bij het Radio
Filharmonisch Orkest.

Schnabbel
Fanny: ‘Ik hoorde dat er in Nederland voor mij
wel werk zou zijn. Ook in Frankrijk zijn er veel
grote orkesten, maar omdat er alleen al in
Amsterdam vijf van hoog niveau waren, hoop-
te ik dat er wel een schnabbel voor mij in zou
zitten.’ Dat was ook zo, al keerde het tij toen
het Radio Symfonieorkest werd opgeheven,
waarmee Fanny’s belangrijkste opdrachtgever
wegviel. Door al die werkeloze musici die op-
eens op de markt kwamen, was er voor free-
lancers nauwelijks nog plek. Muziekles geven
aan Franse en anderstalige leerlingen en ook
nog Franse les aan mensen in de landen waar
ze woonde, Fanny wist altijd wel inkomen te
verwerven. Ze meent dat musici zich overal ge-
makkelijk thuis voelen vanwege hun vaste
vriend, het instrument dat ze altijd meedra-
gen. Dat houdt hen bezig en zorgt voor inko-
men. Ontbreken de mogelijkheden dan kan zij
altijd nog Franse les geven, en er kunnen altijd
nog wel een paar leerlingen bij! 
Over telkens weer aanpassen, vertelt ze: ‘We
eten nu ook bloemkool en stamppot en kaas
en haring. Maar aan de Hollandse etenstijden
wennen we nooit. Wij volgen de Spaanse: om
een uur of negen à tien ’s avonds de warme
maaltijd.’ Fanny, die is opgegroeid op een
oude boerderij, heeft al jong geleerd van alles
zelf te doen: ‘Juist daarom heb ik zo veel be-
wondering voor de praktische kant van Neder-
landers: ze repareren wat kapot is in plaats van
het weg te gooien om nieuw te kopen. Ook
wij zijn ‘doeners’. We kopen zelden kleding
omdat we repareren wat we hebben. Van
vrienden hebben David en ik hier leren zeilen
en we kunnen al aardig op de zeilen het IJssel-
meer oversteken.’

Paradijs
Voor de tweede keer wonend op de Westelijke
Eilanden, waant ze zich in een dorp: ‘Je hebt
hier vlakbij alle cultuur van een grote stad,
maar zonder het enorme verkeer zoals in
Londen. Daar zat ik halve dagen in de metro,
terwijl ik hier – soms met de cello op mijn rug –

Na het voltooien van haar cellostudie in Lyon
en Parijs werkte ze in Parijs bij het Nationaal
Jeugdorkest, waarmee ze – op een tournee
door Europa – optrad in het Concertgebouw in
Amsterdam. Haar bachelors- en mastersdiplo-
ma haalde ze na nog eens zes jaar studie in
Londen, waarna ze enkele jaren zowel lessen
volgde als optrad op telkens andere plekken
van de wereld.

Op een septemberdag in 2003 kwam Fanny
met haar Amerikaanse man David Marks, vio-
list van beroep, in een geleende auto uit
Frankrijk Amsterdam binnenrijden. De bagage
bestond uit een viool, een altviool, een cello en
vier koffers. Ruim een jaar eerder hadden ze
elkaar leren kennen als studenten aan de mu-
ziekfaculteit in Bloomington, Indiana in de
Verenigde Staten. Na nog een paar maanden

Door haar vaste vriend, de cello die ze meedraagt, voelt Fanny Bray zich overal thuis.
Musicus op Prinseneiland. Fanny Bray (32), slank, sprankelend, lang donker haar, heeft
een Franse moeder en een Engelse vader. Zij is celliste van beroep, in Frankrijk 
opgegroeid en ze antwoordt ‘Europees’, als naar haar nationaliteit wordt gevraagd.

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting

van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950) 

Midden Elandsgracht autovrij?
Jordaner Henny Cruyff bewijst dat belangen
van bewoners en ondernemers lang niet altijd
strijdig zijn. ‘Schoon Jordaantoerisme’ en
een goed plan voor de Elandsgracht 4

Over waterratten en krabbetjes
In de Planciusbuurt haalden oud-bewoners
herinneringen op uit de jaren na de oorlog. 
‘Ondanks sobere tijd en weinig middelen
een geweldige jeugd in onze buurt!’ 7

op de fiets zit: hét geheim voor gezondheid en
vreugde. En dan al dat water, dat ik ook vanuit
het raam hier kan zien. Daar word ik rustig
van. Amsterdam is mijn paradijs!’
Aan het vinden van een goede woonplek is
veel zelfwerkzaamheid vooraf gegaan. In drie
jaar heeft het paar op zes verschillende adres-
sen gewoond. Na aankomst begon het met lo-
geren bij de oma van David in Bussum, waar de
oude dame alleen was overgebleven in het ge-
boortehuis van Davids moeder. Daar moesten
Fanny en David al na drie maanden opstappen:
oma was eindelijk aan de beurt voor een plek
in een bejaardenhuis. Een advertentie in de
Via Via leverde een piepklein huis in de Grote
Bickersstraat op: voor drie maanden. Daarop
volgde een maand onderdak aan de Amstel,
vier maanden Pretoriusstraat en – afgewisseld
met verblijven in het buitenland in verband
met muzikale activiteiten en familiebezoek –
kwamen Fanny en David via de Korte Prinsen-
gracht, het Rembrandtplein, de Tilanusstraat
en nog enkele adressen in Oosterpark- en
Kinkerbuurt, terug bij hun oude buurt, op
Prinseneiland. Met de beide violen en de cello
plus dezelfde vier koffers! Er waren heel wat
briefjes huis aan huis verspreid: ‘Wij zijn klas-
sieke musici en we zoeken woonruimte.’ De 
situatie was nijpend geweest, met een baby op
komst moest er iets gebeuren.
Ruim een jaar waren ze geregeld te gast op
Prinseneiland geweest, waar ze hier en daar bij
wijze van vriendendienst huisconcerten had-
den gegeven. Uiteindelijk hebben ze er plezie-
rige woonruimte gevonden waar zij voor
enige tijd kunnen blijven. En wat het belang-
rijkste is: achter in het pand kunnen zij 
’s nachts muziek studeren. Daar heeft dan 
niemand hinder van het geluid.

Gratis kamerconcert
Af en toe krijgen zij een beurs, zoals binnen-

kort voor drie maanden verblijf in Banff, een
kunstenaarscentrum in het midden van de
overweldigende natuur van de Canadese
Rocky Mountains. Vorig jaar waren ze in Chili
om in kleine dorpen te spelen. Alles geïmprovi-
seerd, met de opzet er terug te keren om in
georganiseerd verband op te treden op scho-
len en in weeshuizen. Het ideaal van Fanny?
Een stichting in het leven roepen om concerten
te geven op plekken op de wereld waar geen
klassieke muziek ten gehore wordt gebracht,
zoals in Palestina, Soedan, Nepal of Kazachstan.
Om binding met hun eigen buurt te maken,
organiseren zij regelmatig kamerconcerten in
‘De Kunstkerk’ op Prinseneiland 89. De toe-
gang is gratis.

Ieneke Suidman

De Eerste Kamer heeft de nieuwe huurwet-
geving controversieel verklaard. Daarbij gaat
het om twee wetsvoorstellen: de moderni-
sering van het huurbeleid en de betaalbaar-
heidsheffing huurwoningen. Alleen de VVD
was tegen. De Woonbond is blij met deze
uitspraak. De huurliberalisatie is van de baan.

Verhuurders hoeven geen huurheffing te gaan
betalen en worden dus ook niet gedwongen
de huren fors op te trekken. En dus zijn struc-
turele huurverhogingen boven inflatie niet
meer aan de orde. 
Woonbonddirecteur Mária van Veen spreekt
van een mooi Sinterklaascadeau voor de huur-
ders, maar wijst erop dat de buit nog niet bin-
nen is. ‘We zijn enorm trots op dit resultaat,
maar het is van belang dat er een nieuw kabi-
net komt dat zich uitspreekt voor een inflatie-
volgend huurbeleid en dat de bezuinigingen
op de huurtoeslag terugdraait.’ Eerste Kamer-
lid Margriet Meindertsma (PvdA) wijst erop
dat het huurbeleid een belangrijk punt was bij
de verkiezingen. ‘Goedkeuring van deze voor-
stellen door de Eerste Kamer kan op dit mo-
ment geen duurzame wetgeving opleveren,
omdat er een andere regering komt.’ Daar-
naast heeft voor Meindertsma meegewogen
dat de wetsvoorstellen van slechte kwaliteit
zijn en ongelofelijk ingewikkeld.
Opvallend is dat het CDA in de Eerste Kamer
een andere mening heeft dan de de Tweede
Kamerfractie, die de wetsvoorstellen wél steun-
de. De Woonbond is vanzelfsprekend uiterma-
te tevreden met de beslissing van de Eerste
Kamer. Hij heeft zich er de afgelopen maanden
met de huurdersorganisaties in het land en de
steun van tal van andere maatschappelijke 
organisaties onophoudelijk voor ingezet. 
PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla is eveneens
blij met de controversieelverklaring door de
Eerste Kamer: ‘We krijgen de kans om bij de
onderhandelingen voor een nieuw kabinet
onze belofte aan de kiezers waar te maken om
deze wet definitief van tafel te krijgen.’

23 januari 2007
Buurtraadpleging
carillon
Westertoren 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel
Amsterdam Centrum heeft voorgesteld het
nachtelijk spelen van het carillon van de
Westertoren een halt toe te roepen. 

De deelraad heeft dit voorstel na de commotie
die hierover ontstond voorlopig afgewezen,
maar is zeer geïnteresseerd om te horen wat
de buurt hiervan vindt. Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael heeft, in overleg met de wijk-
raad, de organisatie van een buurtraadpleging
over dit onderwerp op zich genomen. 
U bent allen van harte welkom op dinsdag 23
januari 2007 om 20.00 uur in zorgcentrum
Bernardus, Nieuwe Passeerdersstraat 2 (zaal
open om 19.45 uur), waar u uw mening ken-
baar kunt maken. Er zullen deelraadsleden
worden uitgenodigd om de discussie bij te
wonen. Tijdens de buurtraadpleging zullen er
lijsten liggen waarop u uw handtekening voor
of tegen het nachtelijk spelen van het carillon
kunt zetten.

Kom allen!

Naast de buurtraadpleging kunt u ook 
uw stem uitbrengen op de website van het
wijkcentrum www.jordaangoudenreael.nl

Sinterklaascadeau
hurend Nederland!

Plezierige feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, 
de Blankenberg Stichting, en Welzijn Binnenstad 

nodigen u van harte uit op onze gezamenlijke 
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari van 17.00 

tot 19.00 uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70. 
Hiermee wordt tevens de samenwerking ingeluid tussen 

de drie organisaties in het Huis v/d Buurt.

Het wijkcentrum is gesloten van 18 december tot 2 januari.

Plezierige feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!

Plezierige feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!



Graag insturen of inleveren (kan ook per mail) 
1e Laurierdwarsstraat 6 
1016 PX Amsterdam
e-mail: info@jordaangoudenreael.nl
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50 jaar Wijkcentrum Jordaan

Symposium in de Westerkerk 
‘Van saamhorigheid 
naar sociale samenhang’

Resultaten tevredenheidsonderzoek 
wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

De oprichting van de Amsterdamse wijkcentra
was een reactie op de sociale en culturele ont-
wrichting die de oorlog had teweeggebracht.
Later dan in andere wijken, werd op 29 januari
1957 het Wijkcentrum Jordaan opgericht. Een
van de oprichters was Wilhelmina Blomberg,
die veel eerder al aan de wieg stond van de so-
ciale woningbouw en het sociaal werk in
Nederland. Zij gaf haar naam aan het
Wilhelmina Blombergplein in de Oostelijke
Binnenstad. In 2007 is het precies 10 jaar gele-
den dat zij overleed. Doelen van het wijkcen-
trum waren in 1957: ‘het aankweken van
saamhorigheidsgevoel en het aanmoedigen
van zelfwerkzaamheid en onderlinge samen-
werking’. In 50 jaar onderging de Jordaan een
spectaculaire metamorfose – van veelbezon-
gen achterstandswijk tot een van de meest ge-
liefde wijken van Amsterdam - en het wijkcen-
trum veranderde mee, al is dankzij de inzet
van de buurt ook veel gebleven. 

De sprekers
Op het symposium wordt teruggeblikt, natuur-
lijk, maar vooral ook vooruit gekeken. Hoe
gaat het verder in de Jordaan? Wat brengt de
WMO, de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, die per 1 januari ingaat? Het
nieuwe ‘Huis van de Buurt’? Het nieuwe
Stadsdeelbestuur? Het nieuwe kabinet? In
korte inleidingen wordt ingegaan op de bij-
zondere ontwikkeling van de sociale samen-
hang in de Jordaan – van bewoners & onder-
nemers, wonen & werken, openbare ruimte,
groen & milieu, welzijn en kunst & cultuur. De
sprekers zijn thuis op al deze terreinen: André
Thomsen, emeritus hoogleraar woningverbet-
etering, Wouter van Dieren van de Club van

Rome, architectuurhistoricus Vincent van
Rossem, stadsecoloog Peter Kollee, dichter
Simon Vinkenoog, Peter-Paul de Baar, hoofdre-
dacteur van Ons Amsterdam en bestuurslid van
het Theo Thijssen Museum en tenslotte Evelien
Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burger-
schap, tevens Volkskrant-columnist en WMO-
specialist bij uitstek. 

Puur Mokum
Bezoekers van het symposium krijgen volop
gelegenheid actief bij te dragen aan het sym-
posium. Ook wordt nog een fototentoonstel-
ling ingericht over 50 jaar (wijkcentrum)
Jordaan (materiaal nog altijd welkom!). De
Jordaan zou de Jordaan niet zijn als het sym-
posium niet ook muzikaal zou worden opge-
luisterd. Het buurtzangkoor ‘Puur Mokum’ zal
dit op stijlvolle en verrassende wijze doen. 

De ‘Jordaancanon’
Het symposium wordt afgesloten met de pre-
sentatie van de ‘Jordaancanon’. Het jubileum-
boekje, met een voorwoord van Mies Bouhuys,
vertelt het bijzondere verhaal hoe de Jordaan
veranderde van drassig boerenland in een
dicht opeengepakte fabrieks- en volksbuurt,
van toevluchtsoord voor geloofsvervolgden uit
Frankrijk tot broedplaats en toneel van volks-
oproeren tegen armoede en onderdrukking,
van bakermat van sociale woningbouw en 
sociaal werk en veelbezongen krottenwijk tot
de wijk die we nu kennen. Alle bezoekers van
het symposium ontvangen de ‘Jordaancanon’
cadeau.

Het jubileumprogramma 50 jaar Wijkcentrum
Jordaan wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de Woonmaatschappij,
Woonstichting De Key en Stichting RCOAK.
Andere sponsors zijn nog van harte welkom.

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
Gesloten van 18 december tot 2 januari

Symposium ‘Van saamhorigheid 
naar sociale samenhang’
Westerkerk, vrijdag 2 februari 2007, 
13.30 tot 19.00 uur. Toegang gratis.
Aanmelden verplicht, vóór 19 januari 2007.
Na uw aanmelding ontvangt u het 
programma als uw toegangsbewijs.

GUNTERS & MEUSER bv

Al meer dan 180 jaar

DE VAKZAAK IN IJZERWAREN, 

HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN

Egelantiersgracht 2-6 Tel. 622 16 66

Vrijdag 2 februari a.s. opent de Westerkerk zijn deuren voor de buurt. 
Wijkcentrum Jordaan viert dan zijn 50e verjaardag met een feestelijk symposium 
‘Van saamhorigheid naar sociale samenhang’. Alle bewoners en ondernemers, 
belangstellenden en liefhebbers van de Jordaan worden hierbij van harte uitge-
nodigd aan het symposium deel te nemen. De toegang is gratis, maar met het oog
op de verwachte toeloop is reserveren verplicht. Dat kan met bijgaande bon. 
Uw aanvraag moet vóór 19 januari bij ons binnen zijn.

In mei dit jaar heeft wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael onder de bewoners van de
Jordaan en Gouden Reael een tevredenheids-
onderzoek gehouden. Het wijkcentrum ont-
vangt voor de diensten die het t.b.v de buurt
verricht subsidie van stadsdeel Amsterdam-
Centrum. 

Het tevredenheidsonderzoek is één van de in-
strumenten die eens in de zoveel tijd worden
gebruikt om aan te tonen of de subsidiegelden
goed zijn besteed en of de bewoners tevreden
zijn over onze dienstverlening. Natuurlijk ge-
bruikt het wijkcentrum het tevredenheidson-
derzoek ook om zelf te kijken waar de dienst-
verlening en de bekendheid met de diensten
van het wijkcentrum kan worden verbeterd en
om een beeld te krijgen van wat de buurt be-
langrijk vindt.

Het tevredenheidsonderzoek is verricht vol-
gens de zogenaamde ‘random walk’-methode.
In elke tiende brievenbus in de Jordaan en
Gouden Reael is een enquêteformulier gede-
poneerd. Van de 2000 verspreide enquêtefor-
mulieren heeft het wijkcentrum er ca. 200 in-
gevuld terugontvangen.
Van de respondenten verklaarde 93 procent
het wijkcentrum te kennen. Het belang van
het wijkcentrum werd gemiddeld gescoord op
7,88 (schaal van 1 tot 10). De algemene waar-
dering werd gemiddeld gescoord op 7,44. Van
de geënquêteerden had in het afgelopen jaar
31 procent gebruik gemaakt van de diensten
van het wijkcentrum. Bij het onderzoek werd
ook gevraagd naar de bekendheid met en
waardering van specifieke diensten, zoals het
woonspreekuur (wijksteunpunt wonen) en de
informatiemedia van het wijkcentrum, zoals
deze wijkkrant. Van de inzenders gaf 50 pro-
cent aan het woonspreekuur te kennen en 52
procent had hier wel eens gebruik van ge-
maakt. Zij waardeerden het woonspreekuur
gemiddeld met een 8,2. Wijkkrant en Wijkgids
worden goed ontvangen en hoog gewaar-
deerd. De scores zijn vergelijkbaar, en soms iets
verbeterd, ten opzichte van eerdere tevreden-
heidsonderzoeken.
Van de respondenten op de enquête was 68
procent van mening dat het wijkcentrum zich
voldoende bezighoudt met ontwikkelingen in
de wijk. De vraag welke zaken men in de wijk
belangrijk achtte en hoe het wijkcentrum
scoorde bij de dienstverlening op deze terrei-
nen, bracht het volgende aan het licht: de
dienstverlening op het terrein van wonen,
huren en activiteiten m.b.t. ouderen werd van
veel belang geacht en scoorde hoog. De
dienstverlening t.b.v. geveltuinen en zelfbe-
heerprojecten eveneens. Een schone, hele en
(verkeers)veilige wijk vond men van groot be-
lang, maar de dienstverlening van het wijkcen-
trum is minder bekend en scoorde lager. Uit de
antwoorden op de open vragen bleek verder
dat veel respondenten belang hechten aan de
sociale cohesie in de wijk. 

Conclusies
Het wijkcentrum trekt uit het tevredenheids-
onderzoek de volgende conclusies m.b.t. de ac-
tiviteiten en de dienstverlening in de komende
jaren: het succesvolle woonspreekuur wordt
voortgezet en uitgebreid met een spreekuur in
de Gouden Reael (bewoners uit de Gouden
Reael moeten nu nog naar de Jordaan komen
voor het woonspreekuur). De ondersteuning
van bewonersgroepen en -commissies wordt
voortgezet en uitgebreid. De activiteiten t.b.v.
ouderen worden voortgezet in samenwerking
met onze partners in het Huis van de Buurt:
Blankenberg stichting en stichting Welzijn

Binnenstad. Met deze partners wordt tevens
gewerkt aan het bevorderen van de sociale co-
hesie in de wijk, bijvoorbeeld d.m.v. buurtfees-
ten en het stimuleren van dialoog tussen be-
woners onderling en tussen bewoners en on-
dernemers. Daarbij richten wij ons ook op
jongere doelgroepen.
Wij blijven ondersteuning bieden bij het aan-
vragen van geveltuinen en bij zelfbeheerpro-
jecten. Wij zullen ons meer inspannen om be-
woners te betrekken bij een schone, hele en
veilige wijk en proberen ook de politiek en de
ambtenaren te overtuigen van het belang van
betrokkenheid van bewoners en ondernemers
bij wat er op dit vlak in de wijk gebeurt.
Bijvoorbeeld d.m.v. regelmatige buurtschou-
wen met bewoners en ondernemers, maar ook
door bewoners en ondernemers goed te infor-
meren (helaas wordt het Stadsdeelnieuws nog
steeds slecht bezorgd) en te laten meedenken
over wat er in de wijk aan onderhoud, herpro-
fileringen en andere projecten op stapel staat.
Daarnaast zullen wij proberen bewoners en
ondernemers te stimuleren zelf met goede
ideeën te komen, klachten te melden en af en
toe zelf de handen uit de mouwen te steken
(o.a. d.m.v. opzomerbeurten, zoals de ‘Opwin-
terdag’ die op 16 december weer rondom de
Laurierhof wordt gehouden).
Het wijkcentrum zal met de partners in het
Huis van de Buurt werken aan meer en betere
publiciteit over onze dienstverlening, in de
hoop dat meer mensen de mogelijkheden ken-
nen en er gebruik van maken en dat de be-
trokkenheid van bewoners en ondernemers bij
de buurt en bij elkaar daardoor toeneemt.

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael dankt
alle respondenten die de moeite namen de
enquête in te vullen. U kunt de resultaten van
het tevredenheidsonderzoek en het werkplan
2007 van het wijkcentrum gedetailleerd
nalezen op de website van het wijkcentrum:
www.jordaangoudenreael.nl

Tryntsje Bakkum
Bestuur wijkcentrum 
Jordaan & Gouden Reael

Buurtproject
rondom 
de Laurierhof
Beste allemaal,
Na een prachtige nazomer heeft de Herfst dan
toch z’n intrede gedaan en is het weer tijd om
de ‘Opwinterdag’ te gaan plannen. Reserveren
jullie zaterdagmiddag 16 december a.s. om
met ons te gaan opwinteren? De gebruikelijke
flyer met programma en aanmeldstrookje
wordt eind november bezorgd bij alle omwo-
nenden. De vaste groep kan zich natuurlijk nu
al aanmelden via rob@jordaangoudenreael.nl
Hebben jullie de website van het wijkcentrum
al bezocht? (www.jordaangoudenreael.nl) 
Onder Buurtgroepen staat ook een pagina
over ons Buurtproject rondom de Laurierhof
(compleet met foto!) 

We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien
en na afloop van de werkzaamheden weer
eens lekker bij te praten onder het genot van
warme chocolademelk met rum en gepofte
kastanjes. Tot dan!

Groet van Aty,
namens het organisatieteam

ik kom naar het Symposium! 
‘Van saamhorigheid naar sociale
samenhang’ op vrijdag 2 februari
2007 in de Westerkerk.

Naam: _________________________________________

Adres:   _______________________________________

Postcode:__________________________________

Tel.: ____________________________________________

E-mail: _________________________________________

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur •• hijstouw & blok 

•• onderdelen •• sloten •• accessoires 

klaar-in-één-dag-reparatie-service 

officieel dealer van AZOR BIKE fietsen

Banden, remmen, verlichting.

Wij zorgen ervoor dat ze 
in orde zijn!

✃
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In Rotterdam bezocht ik vaak een bijkomstige
ruimte (Noordplein? Oostplein?) waar ik iets
heerlijks had ontdekt. Oude grammofoon-
platen.
Oud, inderdaad. Heel wat ouder dan ik toen.
Echte veteranen, van bakeliet. 78 toeren, als 
u dat iets zegt. 
Ze lagen wat moedeloos te wachten op 
interesse. Destijds waren ze gretig gekocht en
herhaaldelijk gedraaid; ze stelden iets voor, ze
glommen en klonken goed. Ach ja, destijds…
toen er nog geen electriek aan te pas kwam. 

Het was me niet te doen om de ouverture
Wilhelm Tell. Mooi hoor, daar niet van. Maar
nieuw voor me was het café-chantantgenre 
– lollig en aandoenlijk gezang.
Albert Bol (‘komiek zanger, humorist’ volgens
het etiket), Kees Klaare en A. Flora, het echt-
paar Cuydt-Busch en tal van anderen onthul-
den aan mij een vergeten wereld van krach-
tige, overzichtelijke romantiek. 
De melodieën waren clichématig, tevens ef-
fectief. Ik verlustigde me echter in het ouder-
wetse taalgebruik. Die doffe, hese bejaarden
inspireerden me sterk, en ik begon meteen
nummers in dezelfde trant te schrijven. ‘Het
hart eener’ (2 e’s) ‘deerne’. ‘Goud… goud!’.
‘De meisjes van de suikerwerkfabriek’. En
noem maar op. Onderwerpen genoeg. Ruime
keuze aan standaard figuren en –situaties.
Naïeve meisjes stond bloot aan hartbreuk.
Guitige meisjes kwamen dansend op het to-
neel aan de kost, met alle zedenbederf van
dien. Gevallen vrouwen lachten bitter.
Zeelieden gingen vrolijk aan wal of verdwe-
nen in de golven. Een moedertje tuurde naar
de einder, ofwel een vergeeld portretje.
Iedereen op straat of in het theater herkende
die beelden en genoot ervan. Als het over een
argloos wicht/ schaamle woning/ grijsaard
ging, wist men precies wat er bedoeld werd –
al had elk een eigen voorstelling daarbij. 

(En wat platen betreft: andere had ik natuur-
lijk ook. Vierenzestig van Louis Armstrong met
de Hot Five en Hot Seven, en een waarop hij
niet speelde maar een gospel song ten gehore
bracht; de Rhapsody in Blue, met Gershwin
zelf aan de piano; een komische dialoog op
rijm over Sunlightzeep; en zo meer). 

Terug naar de levensliederen. Ze waren, als
gezegd, ongeraffineerd en vaak houterig,
maar ze werkten terdege, in die tijd – zeg
maar de eerste decennia van de vorige Eeuw.
Ze straalden een zekere onschuld uit en had-
den een eigen aroma dankzij archaïsche woor-
den als voorheen, legerstede, nimmermeer,
tersluiks…
Het Nederlands was nog in bloei.

DrsP

Nieuwe wijkraadsvoorzitter
Leny van Vliet
Sinds 18 september is Leny van Vliet de nieuwe voorzitter van de wijkraad, 
als opvolger van Hein Heuff. De redactie van Jordaan&GoudenReael stelde haar
enkele vragen.

Kunt u iets over uw persoon en uw loopbaan
vertellen? 
Ik woon sinds mijn trouwen in 1971 in de
Gouden Reael, vlakbij de Haarlemmerpoort.
Onze twee zoons zijn hier geboren en opge-
groeid. Aanvankelijk ben ik toen actief ge-
weest in de buurtgroep, maar toen ik in 1978
bij de gemeente ging werken, heb ik dat op
een laag pitje gezet. Wel heb ik altijd de pro-
blematiek in de buurt goed gevolgd. Ook ben
ik altijd op de Wijkpost geabonneerd gebleven. 
Bij de gemeente heb ik gewerkt in de ‘harde’
sectoren: ruimtelijke ordening, bouw- en wo-
ningtoezicht, openbare werken, milieu. Het
was een mooie tijd, waarin ik veel wethouders
van nabij heb meegemaakt: Jan Schaefer,
Michael van der Vlis, Enneüs Heerma, Rick ten
Have, Ernst Bakker. Het was ook een leerzame
tijd. Ik heb de gemeente van binnen en van
buiten goed leren kennen. 
In 1996 ben ik overgestapt naar een baan bij
het Rijk. Van de stad naar het platteland. Ik
ging werken bij de Dienst Landelijk Gebied,
een organisatie die landinrichtingsprojecten
ontwikkelt en realiseert. Dat zijn projecten die
vaak meer dan twintig jaar duren. In 1999
werd mij gevraagd of ik projectleider wilde
worden van een ‘nationaal project’ dat als ex-
periment door een aantal departementen van
de grond moest worden getild. Het ging om
de Hollandse Waterlinie, een defensielijn
dwars door Nederland van Muiden tot
Werkendam, met vele forten en polders die
onderwater gezet kunnen worden. De vraag
was wat deze linie en de forten in deze tijd
voor ons zouden kunnen betekenen. De eerste
fase, visievorming, is onder mijn leiding vol-
tooid. Door reorganisatie bij mijn moederde-
partement (Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit) bleek ik vervolgens vervroegd met
pensioen te kunnen. De laatste kans! Mijn man
was al met pensioen en vond dat wel een leuk
idee. In 2002 ben ik in de deelraad verkozen
voor de PvdA. Daar heb ik tot 2006 in gezeten.
In de deelraad heb ik mij vooral beziggehou-
den met financiën en de organisatie van raad

en fractie. Ook was ik voorzitter van een raads-
commissie.

Waarom wilde u voorzitter van de wijkraad
worden? 
Vanaf dat ik mij terugtrok uit de buurtgroep
Haarlemmerbuurt omdat ik bij de gemeente
ging werken, heb ik gezegd dat ik mij na mijn
pensionering als vrijwilliger bij het wijkcen-
trum zou melden. Dat heb ik dus ook gedaan,
zij het dat ik even gewacht heb tot ik ook deel-
raadslid-af was. Toevallig was het ook zo dat
de vorige voorzitter van de wijkraad had aan-
gegeven dat hij er wel mee wilde stoppen. Het
bestuur van het wijkcentrum wist dat ik goed
kan voorzitten, dus kwam de vraag naar voren
of ik misschien de nieuwe voorzitter van de
wijkraad wilde worden. Na een nadere kennis-
making met de leden van de wijkraad heb ik
mij graag kandidaat gesteld.

Waarom zijn wijkcentrum en wijkraad 
belangrijk? 
Ik vind het belangrijk dat mensen die in een
bepaalde buurt wonen en werken elkaar kun-
nen vinden om zaken die ze in hun eigen om-
geving graag aangepakt willen hebben, daad-
werkelijk van de grond te tillen. Dat kan van
alles zijn, van te dure woningen tot het vesti-
gen van een nieuwe school, het verzet tegen
de sloop van een kerk tot herinrichting van je
eigen straat en het aanbrengen van wat groen
in de buurt.
Het wijkcentrum ondersteunt de mensen daar-
bij en brengt ze zo nodig bij elkaar. Ook is het
wijkcentrum een plaats waar men navraag kan
doen over plannen van de gemeente of deel-
raad, een kenniscentrum dus. In de wijkraad
ontmoeten al die actieve vrijwilligers elkaar en
kunnen ze hun krachten bundelen om geza-
menlijk maximale druk te kunnen uitoefenen
om de dingen die men wil, te bereiken.

Wat zou u de huidige deelraad adviseren? 
Wat mij opvalt aan de huidige deelraad is dat
die zo onzichtbaar is. Naar mijn mening zou

het goed zijn als raadsleden wat intensiever
contact zouden hebben met buurtgroepen
e.d. Misschien door binnen de fracties de buur-
ten te verdelen en ‘aanspreekpunten’ te be-
noemen.

Is er te veel afstand tussen burger en politiek?
Als politica en voorzitter van een raadscommis-
sie heb ik altijd geprobeerd om burgers hun
mening goed over het voetlicht te laten bren-
gen. Ik heb gemerkt dat dat ook steeds beter
ging. Naar mijn overtuiging zijn de contacten
tussen burger en politiek intensiever gewor-
den na de komst van de deelraad. Men vindt
elkaar vrij gemakkelijk als het nodig is. Dus
neen, die afstand is niet te groot.

Wat is voor u als nieuwe wijkraadsvoorzitter
de grootste uitdaging? 
De grootste uitdaging voor mij als nieuwe
voorzitter van de wijkraad is gelegen in de
leden van de wijkraad. De leden moeten met
elkaar vinden en blijven vinden dat ze steun en
ondersteuning hebben van elkaar en dat ze
gezamenlijk sterker staan. De wijkraad is met
name voor de Gouden Reael een nieuw feno-
meen. Door de opgelegde fusie tussen de wijk-
centra Jordaan en Gouden Reael moest de hele
organisatie opnieuw opgebouwd worden. Dat
gaat met vallen en opstaan. Daarom zal ik het
heel fijn vinden als de wijkraad over een poos-
je zich ook echt als hét overlegorgaan voor de
twee buurten zal beschouwen, dat het geheel
meer is dan de optelsom er delen. 

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille

Met problemen op het gebied 
van huur van woon- en 
bedrijfsruimte, werk en ontslag, 
uitkeringen, verblijfs-
vergunningen, huwelijk 
en echtscheiding, 
letselschade en strafrecht 
kunt u bij ons terecht.

Juridisch advies uitsluitend 

na telefonische afspraak

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl

In de Elandsstraat 175 bevindt zich het ROC
van Amsterdam. Er worden op deze school
lessen verzorgd in brood- en banketbakken.
Behalve dat er theorieles wordt gegeven, zijn
er uiteraard ook praktijklessen in brood- en
banketbakken. 

Uit deze lessen komen veel producten die door
leerlingen gekocht kunnen worden. Maar wist
u dat u als bezoeker van buiten onze school
ook producten kunt kopen? Dat u zomaar
onze school kunt binnenlopen en daar aller-
hande producten kunt kopen? En dat ook nog
bijna de gehele week. Behalve dat u onze pro-
ducten kunt kopen, kunt u er ook koffie en

thee verkrijgen met iets lekkers erbij. En als u
zin heeft in een heerlijk belegd broodje, ook
dat is verkrijgbaar. Het is zelfs mogelijk een be-
stelling te plaatsen voor gebakjes of bijvoor-
beeld een mooie verjaardagstaart. 
Denkt u nu bij uzelf: dat wil ik zelf wel eens
zien, dan bent u van harte welkom in onze
‘lunchroom’ (want zo noemen wij onze win-
kel) op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur. Onze leerlingen willen u graag van harte
welkom heten 
Tot ziens in onze lunchroom!

A.G van Duijn
Teamleider afdeling brood en banket

Lunchroom Brood & Banket

Leny van Vliet (midden) leidde haar eerste wijkraadsvergadering op 20 november 
in Straat & Dijk aan de Haarlemmerstraat
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De Elandsgracht (denk: de hele Jordaan) is veel
te mooi om als parkeerplek te dienen. Onze
onvolprezen Hannie Pastor heeft met zijn
beelden bewezen dat er wel degelijk leukere
mogelijkheden zijn dan geparkeerde koekblik-
ken. De Elandsgracht zou met zijn ligging, z’n
bomen en zijn lengte de ideale Amsterdamse
Ramblas kunnen worden. Als tegemoetko-
ming aan de ondernemers zouden over de
hele lengte aan beide zijden langs het trottoir
laad- en losplaatsen en kort parkeren kunnen
worden toegestaan. 
Waar moeten we dan met onze auto’s heen?
Gewoon opbergen! Onder de grond, onder
het water of achter een muur. En zo simpel!
Bijvoorbeeld onder de Singelgracht of onder
en boven het terrein van het busstation door
de bestaande parkeergarage Europarking te

verlengen tot de Elandsgracht voor vergun-
ninghouders uit de Zuid-Jordaan. Een gewone
garage met een traditionele in-/uitrit, of een
volautomatische, 24 uur per dag open zoals in
Istanbul. Kijk beslist even naar de mogelijkhe-
den die het Amsterdams Parkeer Fonds ons
kan bieden op www.apf-amsterdam.nl. Het
APF stelt dat in de komende tien jaar 10.000
parkeerplaatsen uit het straatbeeld gecreëerd
moeten worden en financiert deze projecten
zelf. Als voorbeeld kan de parkeergarage
Schouwburg boven het busstation in Amstel-
veen dienen. Met Europarking wordt op dit
moment onderzocht of parkeervergunning-
houders op en om de Elandsgracht de moge-
lijkheid kunnen krijgen om hun auto’s in deze
garage te parkeren. Het gaat erom de parkeer-
capaciteit van het middenstuk van de Elands-

Zuid-Jordaan pilotgebied voor de binnenstad?

Schoon Jordaantoerisme 
én midden Elandsgracht autovrij
Dat de belangen van bewoners en ondernemers wel degelijk parallel kunnen lopen,
bewijst het plan om de Jordaan op korte termijn grondig te upgraden. De twee be-
langrijkste punten om mee te beginnen zijn: middenstuk van de gehele
Elandsgracht autovrij en ‘schoon’ Jordaantoerisme.

gracht naar de parkeergarage te verplaatsen.
Op die manier zal er geen vermindering zijn
van het aantal parkeerplaatsen, maar zal men
wel kunnen zien hoe de Elandsgracht er zon-
der auto’s op het middenstuk uitziet. Kijkend
naar de Spaanse Ramblas en de succesvolle 
formule van het Spui, zijn kunst, cultuur en
aanverwante zaken de meest passende optie
ter invulling. 

‘Schoon’ Jordaantoerisme
Ondernemers in de Jordaan moeten steeds
meer constateren dat veel vaste klanten uit
Zuid, Buitenveldert en Amstelveen afhaken
wegens de zeer moeilijke bereikbaarheid van
de Jordaan: overvolle aanvoerroutes, de con-
stant vastzittende of opgebroken Nassaukade
en de kruising 1e Constantijn Huygensstraat/
Overtoom, en het hoge parkeertarief in de
binnenstad. Men koopt liever in het simpel be-
reikbare winkelcentrum Gelderlandplein met
anderhalf uur gratis parkeren in de parkeerga-
rage. Voor de Jordaanondernemer is het frus-
trerend dat dit soort problemen politiek ge-
zien weinig aandacht en prioriteit heeft. Het
treft vooral de kleine ondernemer, vaak min-
der weerbaar, die niet beschikt over een bud-
get voor reclame- en andere publiciteitsacties. 
Met medewerking van het stadsbestuur en 
de politiek kan de oplossing voor het pro-
bleem van de afhakende klanten van Jordaan-
ondernemers worden gevonden in schoon
Jordaantoerisme! Met de bestaande Euro-
parking voor bezoekers en – daarnaast – de
nieuw te bouwen parkeergarage voor vergun-
ninghouders uit de Zuid-Jordaan, heb je voor
bewoner en ondernemer de juiste alternatie-
ven gerealiseerd. 
Ter informatie: Amsterdam heeft in 2006 een
toeristisch topjaar gehad. Rijksmuseum, Van
Gogh Museum, Anne Frankhuis, Kalverstraat,
Nieuwendijk enz.: rijen dik, je kon over de
hoofden lopen! We moeten helaas conclude-
ren dat de beroemde, mooie Jordaan – als de
Altstadt van Amsterdam – daar in verhouding
nauwelijks van heeft mogen profiteren. Ik
vraag het gemeentebestuur en de politiek be-
leefd maar krachtig voor de Jordaan de moge-
lijkheden te scheppen om in het Amsterdamse
toerisme een belangrijke plaats in te nemen! 
Wat ik versta onder ‘schoon Jordaantoerisme’,
is het minimaliseren van transport door grote
vervuilers als toeristenbussen. Deze staan soms
lange tijd met draaiende motoren in de rij op
de hoek van de Rozengracht en de Prinsen-
gracht te wachten op de terugkerende bezoe-
kers van het Anne Frankhuis. Daarnaast: meer
campagne voeren in het buitenland, gericht
op de betere en meer bestedende toerist. 

Venetië van het Noorden
Nog een mogelijkheid om ‘schoon’ Jordaan-
toerisme te bevorderen: het is geen geheim
dat het busstation Marnixstraat z’n langste tijd
heeft gehad. Dit busstation heeft geen enkele
aansluiting met de metro, het station WTC of
de andere spoorwegstations, en zal daarom
ongetwijfeld wordt verplaatst of gesloten.

De fantastisch centraal gelegen plek die dan
vrijkomt, is ideaal als touringcarparkeerplaats
aan de rand van de binnenstad. Deze locatie is
ook zeer geschikt voor het vervoer over water
en heeft een prachtige aanlegkade voor boten
met geluidarme, schone motoren. Door de
centrale ligging van Europarking is een water-
haltestelsel vanaf het Rijksmuseum tot aan het
Centraal Station te realiseren. Dan wordt
Amsterdam eindelijk pas echt het Venetië van
het Noorden!

Voorzieningen als deze maken het mogelijk in
en door de Jordaan wandelroutes te creëren.
Wandeltoerisme is schoon toerisme! Op loop-
afstand naar de musea, het Leidseplein, via de
Zuid-Jordaan naar de binnenstad, het Anne
Frankhuis en de Noord-Jordaan. De Jordaan
heeft alles in zich om het wandeltoerisme
boeiend te maken. De overweldigende
schoonheid van de gerestaureerde panden,
hofjes, grachten, de vele kleine en grote kun-
stenaars, het enorme kwaliteitsaanbod aan
eten en drinken en andere prachtzaken – dat
alles kan naar mijn mening het vergelijk met
andere grote steden en hun beroemde histori-
sche wijken over heel de wereld met glans
doorstaan. En wat de Jordaan zelf betreft: die
zal zich inzetten om het toerisme met alle
egards ontvangen.
De Jordaan is allang geen zogenaamde geld-
verslindende probleemwijk meer binnen
Amsterdam en vindt dat zij de aandacht en
steun van het Amsterdamse stadsbestuur heeft
verdiend!

Henny Cruyff
geboren, wonend en werkend in de Jordaan
e-mail: cruyff@planet.nl

ENERGIEK MET
MENSENDIECK

In kleine groepjes (5 pers.) wordt 
getraind. Daardoor is er veel 
individuele aandacht voor iedereen.
Er zijn groepen voor studenten, 
dertigers, veertigers en vijftigplussers

Er wordt gewerkt aan
• CONDITIEVERBETERING
• VERBETERING 

L ICHA AMSGEVOEL
• SPIERVERSTERKING
• COÖRDINATIE
• STRETCHING
• ADEMHALING
• ONTSPANNING

na afloop is er koffie of thee

Dinsdagavond 19.00 uur
Donderdagochtend 9.30 uur
Donderdagavond 19.30 uur
Kosten: € 40,- p.p. per maand  
Andere mogelijkheden in onderling overleg

MENSENDIECK JORDAAN
Westerstraat 238
1015 MT Amsterdam
Tel. 020-623 91 09
E-mail: margreetbouwman@planet.nl

Met ingang van 1 november 2006 is de auto-
vrije proefafsluiting in de dwarsstraatjes
tussen de Egelantiersgracht en de Wester-
straat opgeschort. Officieel zou de proef nog
tot 1 maart 2007 voortduren. Maar omdat er
de komende maanden een aantal werken in
de openbare ruimte in de buurt moeten wor-
den uitgevoerd, bestaat de kans dat de ver-
keerscirculatie in gevaar komt. Daarom heeft
de begeleidingscommissie in overleg met de
ondernemersvereniging besloten de proef
met ingang van de bovenvermelde datum 
op te schorten. 

We hopen de proef in de zomer van 2007 te
kunnen voortzetten, omdat wij hebben
mogen concluderen dat de proef geslaagd is,
al zitten er op dit moment nog wel een aantal
haken en ogen aan de uitvoering, waaronder:
het in- en uitplaatsen van de palen dat een
zware belasting voor de ondernemers blijkt te
zijn; het voortdurend aanrijden van palen door
onoplettende chauffeurs; de blijvende proble-
matiek van het laden en lossen en voldoende
parkeerplekken voor fietsen. Deze punten zul-
len bij een herinrichting zeker worden meege-
nomen en naar tevredenheid worden opgelost. 

Kort samengevat, kunnen we zeggen dat de
proef over het algemeen positief is ontvangen.
De dwarsstraten waren tussen 11.00 en 24.00
uur autovrij gebied . Er kon alleen in de och-
tenduren ‘voor de deur’ geladen en gelost
worden, waardoor de rest van de dag de
dwarsstraten niet langer geblokkeerd werden
door her en der geparkeerde bestelwagens. De
dwarsstraten werden niet alleen overzichtelijk,
maar ook een stuk verkeersveiliger. Als wan-

Proef met autovrije 
dwarsstraatjes opgeschort

del- en fietsgebied was de sfeer deze zomer
ontspannen en gemoedelijk. De kinderen kre-
gen meer speelterrein en de terrasbezoekers
konden tot middernacht genieten zonder ge-
plaagd te worden door ronkende motoren,
uitlaatgassen of ongeduldig toeterende
chauffeurs. Hier konden de buurtbewoners en
de ondernemers ten volle van meeprofiteren.
Na het voortzetten van de proef in de zomer
van 2007, lijkt definitieve herprofilering in
2008 een haalbare kaart. In ieder geval zullen
de begeleidingscommissie en de ondernemers-
vereniging er bij het dagelijks bestuur van het
stadsdeel op aan blijven dringen om met
spoed een herinrichting voor een autovrij wan-
del en fietsgebied te realiseren. 

De begeleidingscommissie

Wat een ongelooflijke zeur is die mijnheer
Willem Leopold, getuige zijn zure stukje in de
Jordaan&GoudenReael november/december
l.l. over de badgelegenheid in het nieuwe
Marnix. Laat ik hem enigszins op weg helpen.
Mocht het gaan regenen, of sneeuwen, of
vriezen: er zit een LEUNING aan de helling-
baan, opdat men niet valle.

De deurtjes van de omkleedhokjes hoeft men
niet met de voeten (spagaat) te sluiten, maar
met de handen (ik heb het een kindje van
zeven zien doen.) Dan klapt er een zitbankje
naar beneden met voldoende ruimte voor een
behoorlijk brede bips, en die haakjes daarbo-
ven zijn niet voor natte zwembroeken maar
voor de zaken die men droog wil houden. De
natte zwembroek gaat op de vloer. En die
vloer is nat! Hoe is het mogelijk in een zwem-
bad!! Of heeft mijnheer liever die beenrot en
voetschimmel veroorzakende vlonders terug.
En wat wil hij uitspoken in die hokjes dat hij
er extra verlichting bij nodig heeft? Het tasje
met de bril en handdoek gaat aan het haakje
tegenover de lockers. Er zijn niet veel haakjes,
maar er gaan meerdere tasjes aan één haakje.
Ik vrees dat mijnheer L. hierbij nog meer akeli-
ge gedachten krijgt, maar de rest van de
zwemmers hoor ik niet klagen. Er is toezicht
genoeg van alleraardigste assistenten (-s). De
lockers zijn niet groot maar wel hoog en wan-
neer de kleding pakketsgewijs wordt opge-
vouwen past er echt alles in; ook de laarzen
en de winterjas, welke laatste ook nog aan de
garderobestang aan een hanger kan worden
achtergelaten.

Ook ik erger mij wel eens wanneer ik bij het
banenzwemmen verzeild raak in zwemmende
praatgroepen die de hele breedte van het bad
in beslag nemen of kwekkend in trossen aan
de rand blijven hangen, maar er zijn ook tij-
den waarop ik praktisch alleen mijn baantjes
kan trekken (ik zeg lekker niet wanneer). En
god, ja, je raakt wel eens iemand aan maar
daar zwem je dan toch omheen? Je bent ten-
slotte niet alléén.
Geen woord van mijnheer L. over de vele
uiterst vriendelijke en behulpzame medewer-
kers en enthousiaste stagiaires; de brandscho-
ne vloeren en toiletten en het uitgebreide
rooster voor heel veel doelgroepen. 
Een paleisje midden in de wijk. En dan praat
iemand over een gemiste kans! Als het dan
allemaal zo vreselijk is, dan gaat mijnheer
toch gezellig thuis onder de kraan zitten. 
Met het licht aan. Hij zal niet gemist worden.

Henny Sweerman

Een niet
gemiste heer

Geen auto’s: ruim baan voor winkelende
wandelaars
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De foto’s bevinden zich in het archief van de
brandweerkazerne op de hoek van de Marnix-
straat en de Rozengracht. ‘Zwart-wit foto’s zijn
toch altijd het mooiste,’ zei de brandweercom-
mandant. De verdere resultaten van 35 jaar fo-
tograferen bevinden zich in het archief van
Wicher Meursing op het Prinseneiland: series
van bouwen op het eiland, van winkelende
mensen op de Haarlemmerdijk, van spelende
kinderen in de Staatsliedenbuurt, van mensen
onder paraplu’s op het Spui. 

Goede smaak
Eigenlijk werd Wicher Meursing niet opgeleid
tot fotograaf maar tot beeldhouwer. Hij stu-
deerde aan de Koninklijke Academie in Den
Haag en daarna aan de Rijksacademie Amster-
dam. ‘Wat je wilt en wat je kunt is sterk met el-
kaar verweven,’zegt hij. ‘Ik wist niet zeker wat
ik wilde worden. Ik was niet zo’n leerhoofd,
mijn ouders waren geïnteresseerd in kunst en
vonden dat ik ‘goede smaak’ had. Daarom
kozen zij een kunstopleiding voor mij. Zo ging
dat vroeger. Ik wist ook niet zeker of ik het kon.
In het voorbereidend jaar zag de leraar, Frits
Schrofer, een beeldhouwer in mij. Op de aca-
demie vond ik het eerst niet erg prettig. Het
was 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog.

Sommige studenten zagen een carrière voor
zich als maker van oorlogsmonumenten. Ik zag
er niets in, was weinig maatschappelijk geo-
riënteerd en leefde een beetje in een eigen
wereld. 

Je moest op de academie gipsen beelden ko-
piëren. Ik begreep niet waar het voor nodig
was en vond het stom werk. Voor de theoreti-
sche lessen haalde ik onvoldoendes, voor
kunstgeschiedenis kreeg ik een 2. Wat wil je en
wat kun je? Je hebt je capaciteiten, die kun je
ontwikkelen en uitbreiden, maar je karakter
en je eigenschappen blijven bepalend. Alleen
techniek was mijn grote en enige interesse.
Voor werken aan de draaibank was ik niet ge-
schikt, dus bleef het de kunstopleiding. Pas bij
het werken naar levend model begon ik beter
te begrijpen wat ik met beeldhouwen zou
kunnen. Uiteindelijk studeerde ik toch nog
met goede cijfers af. 
Ik ging daarna naar de Rijksacademie Amster-
dam om ook op een andere manier te leren kij-
ken dan ik op de Haagse academie had ge-
leerd. Maar ik had nog steeds het gevoel dat ik
het niet kon. Op het Prinseneiland in
Amsterdam vond ik dit atelier, voor 35 gulden
huur in de maand. Het was 1955, de winter

was zo koud dat de klei in de kleiton bevroor.
In het begin woonden hier alleen twee zusters
en de man van die ene zuster. Maar die man
was nachtwaker, dus die zag je nooit want hij
sliep overdag. In de Sloterdijkstraat was een
melkboertje, daar kocht ik melk. Ik geloof dat
ik verder boodschappen deed op de Haarlem-
merdijk. De rust op het eiland heb ik altijd aan-
genaam gevonden. Ik heb hier 50 jaar ge-
woond en natuurlijk is er veel veranderd. De
scheepswerven zijn verdwenen, er zijn meer
mensen komen wonen en er is steeds ver-
bouwd. Veel daarvan heb ik gefotografeerd.
Vroeger heb ik hier in het atelier nog wel beel-
den gelast. Nu kan dat niet meer. Te veel la-
waai, rook en vonken. Overlast voor de buren.
De mensen om mij heen zijn heel erg aardig en
vriendelijk. Naarmate ik ouder word, heb ik
meer contacten. Vrienden, ach die kun je niet
maken, die herken je en er ontwikkelt zich een
band. Dat zijn er maar een paar. De mensen
wonen nu ook anders dan vroeger. Ze blijven
soms maar heel kort in een huis. Ze komen, ze
verbouwen het huis helemaal naar hun zin en
na drie jaar, als de kinderen groter worden,
gaan ze weer weg.’ 

Beweging
Van het beeldhouwwerk van Wicher staan
kleine modellen in het atelier. Strakke, geome-
trische vormen, gemaakt in aluminium. Er is
een in horizontale segmenten verdeelde alu-

minium kubus, waarvan de onderdelen mecha-
nisch kunnen bewegen. Langzaam draaien de
segmenten ten opzichte van elkaar, schuiven
uit en vormen weer de kubus. Het beeld veran-
dert steeds van vorm. Het mechaniek is niet
zichtbaar, met een onopvallend knopje zet je
het in werking. Andere objecten worden niet
mechanisch, maar door aanraking of, als ze
buiten staan, door de wind in beweging ge-
bracht. 
We drinken koffie. Er heerst rust in het atelier.
Door het raam is een groot stuk grijze lucht te
zien. De takken van de bomen tekenen zich er
zwart tegen af. We kijken uit op de houten op-
haalbrug en het witte huis erachter. Een beeld
als een zwart-wit foto van Wicher Meursing. 

Ada Iest

Opening foto-expositie Wicher Meursing: 
20 januari 2007 om 17.00 uur, 
Straat & Dijk, Haarlemmerstraat 132 
Te bezichtigen t/m 28 februari 2007 

Expositie bij Straat & Dijk in Haarlemmerstraat

Foto’s van beeldhouwer
Wicher Meursing

Werkgroep kunst & cultuur

De Posthoorn – avontuur
van architect en burgers

Dertig jaar geleden woedde er een verschrikkelijke brand in de kurkfabriek op 
het Prinseneiland. Wicher Meursing was erbij en maakte foto’s . Zelf vindt hij deze 
foto’s behoren tot de beste die hij toentertijd van de omgeving maakte. Magische
beelden van rookwolken en brandweerlieden met helmen op ‘als Griekse krijgers’.
De brandweer in gevecht met de natuur. 

Wie kent niet het vertrouwde gezicht in 
de vertrouwde winkel. Josje Schulte in haar
speelgoedwinkel Hebbes. Haar passie voor
houten speelgoed en vooral het maken en
repareren ervan. 

Een wil, een weg en wat geluk zorgden ervoor
dat zij bijna 18 jaar geleden de deuren opende
van dit aparte winkeltje. In 2007 zal het allemaal
anders zijn. Hebbes wel, maar Josje niet! Na
wikken en wegen besloot Josje met de winkel
te stoppen. Natuurlijk niet zonder haar levens-
werk in goede handen over te doen. Hebbes
zal met eenzelfde visie worden voortgezet.
Gelukkig blijft Josje in de buurt en kunnen we
nog steeds een borrel met haar drinken. Maar
het mooiste is dat Josje´s oudste liefde ook niet
roest! Zij zal blijven doorgaan met repareren
en (nieuw) maken van houten speelgoed. Ook
heeft Josje het plan om daar cursussen in te
gaan geven. Meer weten? Afscheid nemen?
Josje staat nog enkele weken in de winkel en
verkoopt haar laatste ‘Hebbesspullen’ tegen
laag tarief. 

Hebbes in Speelgoed, Haarlemmerdijk 18, 
tel. 6255115 

Marjolein Hoogerwaard

Schreef iemand al eens een lied over de drie
torens van de Posthoorn? Net als de
Westertoren, ‘hoog in die blauwe lucht’,
komen ze het fraaist tot hun recht vanuit een
punt in de Jordaan. 

Zonder dit ensemble als verre afsluiting zou
bijvoorbeeld de Lindengracht de helft van zijn
charme verliezen. Maar net als de Westertoren,
die eigenlijk in de grachtengordel staat, ver-
heffen zij zich vanaf een punt op de grond dat
buiten de Jordaan gelegen is, namelijk aan de
Haarlemmerstraat in de Gouden Reael. Als
geen ander monument van architectuur klin-
ken ze de twee buurten van de Westelijke
Binnenstad aan elkaar. 
Het is niet de enige reden waarom de werk-
groep voor Kunst en Cultuur in de Westelijke
Binnenstad een lezing en een bezoek aan de
Posthoorn op haar programma heeft gezet. De
Posthoorn, ofwel de kerk van ‘Onze Lieve
Vrouwe van Onbevlekte Ontvangenis’, is op
twee manieren een monument. Het was in
1860, toen met de bouw werd begonnen, de
eerste Amsterdamse kerk die ontworpen werd
door de grote P.C.Cuypers, die ook het
Rijksmuseum en het Centraal Station op zijn
naam zou brengen. En nog altijd is het een

prachtig en heel origineel voorbeeld van de
19e-eeuwse neogothiek. Maar ook is het een
monument van het monumentenreddende
burgerlijke initiatief. Want het scheelde maar
een haar of die drie torens waren uit de lucht
boven ons stadsdeel verdwenen, met de kerk
die eronder staat er nog bij. 

Bevlogen burgers
In l984, toen er van Cuypers’ zes Amsterdamse
kerken al drie waren gesloopt, besloot de
Gemeente ook dit monument, dat al op de
monumentenlijst stond en dat beeldbepalend
voor een heel stadsdeel was, aan de project-
ontwikkeling prijs te geven. Het ging niet
door, tot zegen van de hele stad. Maar dat lag
dus aan het initiatief en aan het hardnekkige
volhouden, ook op momenten van ‘wanhoop
en gillende zenuwen’, van een groep bevlogen
burgers van de Haarlemmerbuurt. Een
‘Stichting de Posthoorn’ werd opgericht, trok
aan de bel en zocht met de ‘Stuurgroep de
Posthoorn’van het Wijkcentrum naar alterna-
tieve oplossingen. Een groep krakers sprong
hen bij. De architect André van Stigt ontwierp
een bruikbaar ontwerp voor hergebruik en uit-
eindelijk was er toch nog een wethouder van
de stad, Louis Genet, die begreep wat er op
het spel stond. Een avontuurlijk gebouw en
een burgerlijk avontuur dat slechts op het nip-
pertje tot een goed einde kon worden ge-
bracht: zoiets dient niet slechts in de
Haarlemmerstraat te worden herdacht. 

In café Duende, dat aan de Lindengracht is ge-
legen maar ook op vijf minuten lopen van de
Posthoorn, zullen op 14 januari vanaf 15.00
uur de architectuur en de strijd om het behoud
van de Posthoorn centraal staan. De architec-
tuurhistoricus Guido Hoogewoud, die in l979
tot de oprichters van de Stichting de Posthoorn
behoorde, zal ons van de twee avonturen ver-
tellen, eerst in het zaaltje van Duende en ver-
volgens, na een korte pauze en een pelgrims-
tocht van vijf minuten, ook in het gebouw van
de Posthoorn zelf. Gouden Reaelist: ken het
mooiste en gedenkwaardigste monument van
uw buurt; Jordanees: komt horen en zien wat
uw buurt aan de buren heeft te danken.

Hans Sizoo 

Hebbes wel, 
Josje niet?

In- en verkoop 2e hands merkkleding

Speciale feest- en galakleding

Eerste Bloemdwarsstraat 15, 1016 KR Amsterdam
020-7706584 • info@diferentes.nl • www. diferentes.nl

Openingstijden:

Dinsdag 11-18 uur

Woensdag 11-18 uur

Donderdag 11-18 uur

Vrijdag 11-18 uur

Zaterdag 11-17 uur

1ste paal Haarlemmerplein
Eindelijk was het zover! Tot grote vreugde
van de buurt werd op 13 november de bouw
van het project Haarlemmerplein ingeluid
met vuurwerk bij het slaan van de eerste paal 

Eén van de werken van Wicher Meursing: ‘Prinseneiland’
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Guido Wolff is met een studiebeurs vertrok-
ken naar Ladysmith, Wisconsin, USA. Speciaal
voor Jordaan&GoudenReael doet hij verslag
van zijn belevenissen als 16-jarige Jordanese
jongen op een Amerikaanse High School.

Ik ben hier nu iets meer dan twee maanden,
die voorbijgeflitst zijn alsof het twee vakantie-
weken waren. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat ik niet alweer naar vakantie verlang, want
ik heb het hier hartstikke druk met allerlei klei-
ne dingen die bij elkaar vrij veel tijd en moeite
kosten. Dingen zoals hay-rides (ritjes in het
hooi in een aanhangwagen achter een tractor
die zo snel mogelijk rijdt), pseudo-horror
shows, rockconcerten en huiswerk.
Natuurlijk zijn die dingen (op het eerste na)
niet exclusief Amerikaans, bij lange na niet. Ik
weet niet zeker waar het aan ligt, maar ik doe
die dingen thuis in Amsterdam nooit. Waar-
schijnlijk heb ik hier gewoon niks beters te

doen. Zaterdags organiseert de school allerlei
uitstapjes, en zondags gaat men naar de kerk.
Hier in Ladysmith Wisconsin gaat dat zeker op,
de laatste 50 jaar is er niks veranderd.’ 
Van alle net iets minder dan 4.000 inwoners in
Ladysmith, zijn er misschien een of twee Afro-
Americans. De culturele diversiteit vormen wij,
de leerlingen van Concordia Prep School. Er
zijn ongeveer 60 leerlingen. Een tiental Thais,
een stel Koreanen, wat Vietnamezen, een
handjevol andere Aziaten, een dozijn Zuid-
Amerikanen, en tien Europeanen: 3 Neder-
landers, 4 Oostenrijkers, een Spanjaard, een
Roemeen en een Deen. Fransen en Duitsers
doen waarschijnlijk minder aan studentenuit-
wisselingen op highschool-niveau, jammer. 
Sinds een tijdje besef ik dat ik best met een
hoop meer Amerikanen had willen zijn. Ik ben
vanaf het begin al gewaarschuwd tegen cultu-
re shock. Ik vond het al vreemd dat ik er niks
van merkte, maar ik ben er achter gekomen
dat ik het effect wel voel bij confrontaties met
de Zuid-Amerikaanse en Aziatische cultuur. De
Spaans sprekende mensen zijn me veel te la-
waaiig, en mijn Vietnamese roommate beseft
niet dat het onbeleefd is om, voordat je ka-
mergenoot uit bed is, al te beginnen met och-
tendgymnastiek. En niet zomaar ochtendgym-
nastiek… touwtjespringen! (Gelukkig is er nu
eindelijk sneeuw, ik hoop dat ze een tijdje bui-
ten gaan spelen, kan ik uitslapen)
Ik krijg mijn dagelijkse dosis Amerikaanse cul-
tuur nog wel. Behalve naar Concordia Prep ga
ik ook mijn laatste lesuur naar Ladysmith
Highschool, een standaard Amerikaanse high-
school. Alles wat u in Amerikaanse tienerfilms
over die highschools hebt gezien, is waar.
Behalve aantrekkelijke cheerleaders. Die heb
ik niet kunnen vinden. Maar ik heb nog een
paar maanden, en ik ga ook nog naar Florida.
Misschien heb ik daar meer geluk. En minder
roommates.

Guido Wolff

Guido’s dagelijkse
dosis VS-cultuur (1)

Woensdag 27 december ‘Break & Rap for Fun’
De inloop waar breakers en rappers kunnen
oefenen onder begeleiding van de ECHTE 
B-boys en MC’s. Tijd: 19.00–21.00 uur. 

Donderdag 28 december ‘De Chill-Out’
De HUISKAMER is open! Er is een open MIC,
er staat een playstation, MC’s battle-en, een
DJ draait fijne tunes of  je kan gewoon han-
gen op de bank clips checken op een groot
scherm. Tijd: 19.00-21.00 uur. 

Zaterdag 30 december ‘Get Known, States
Edition’ De entertainment showcase voor
Amsterdamse talenten! Rap, Vocal, Stand-
upComedy, SpokenWord, Fasion, Dans, 
Acting, BeatBoxing, MC, DJ. Tijd: 19.00-21.00
uur. Kosten: € 5,- Gratis bij invullen van de
flyer van Get Entertained

Zondag 31 januari:
Lekker eten met OUD & NIEUW
Verzorgd door het team van Fusion. 
Hapje, drankje ‘Ach je weet wel’. 
Check de jongens en meisjes van Fusion! 
Tijd: 19.00–01.00 uur. Kosten: € 7,50.
Inschrijven bij:  Omar@welzijnbinnenstad.nl

Woensdag 3 januari ‘Break & Rap for Fun’
De inloop waar breakers en rappers kunnen
oefenen onder begeleiding van de ECHTE 
B-boys en MC’s. Tijd: 19.00-21.00 uur.

Donderdag 4 januari 
‘Het Playstationtoernooi’
Georganiseerd door Billy, Lyon en Adil. Finale
op grootscherm met als hoofdprijs THE 
TROFEE! Tijd: 14.00-18.00 uur. Inschrijven bij:
Jongerenproductiehuis, Marnixstraat 285 

Donderdag 4 januari ‘De Chill-Out’
De HUISKAMER is open! Er is een open MIC, 
er staat een playstation, MC’s battle-en, een
DJ draait fijne tunes of je kan gewoon hangen
op de bank clips checken op een groot
scherm. Tijd: 19.00- 21.00 uur.

Vrijdag 5 januari ‘HiphopCafe 4 Elementz’
DE plek waar de ECHTE hiphop-liefhebbers
genieten en chillen! Tijd: 19.00-23.00 uur.

Fusion Jongerenproductiehuis 
Marnixstraat 285, tel. 6221171

Jonge artiesten laten een spetterende show
zien: een mix van circus, dans en theater.
Tijd: 12.30-16.00 uur (4 t/m 12 jaar).
Plaats: Claverhuis. Kosten: € 4,-. 
Meenemen: lunchpakket
Inschrijven noodzakelijk: uiterlijk vóór 
20 december bij Claverhuis of Straat & Dijk 

Woensdag 3 januari ‘Schaatsen Leidseplein’
Op deze koek en zopiemiddag gaan we 
gezellig schaatsen en zwieren op de echte
ijsbaan op het Leidseplein. Schaatsen huren
kost € 3,-. Tijd: 13.30-16.00 uur (7 t/m 12 jaar).
Vertrekpunt: Claverhuis. Inschrijven niet nodig.

Donderdag 4 januari
‘Bioscoop film Happy feet’
Grappige, swingende en avontuurlijke 
animatiefilm over een Keizerspinguïn 
die niet zingen kan, maar wel kan tapdansen.
We gaan ook pinguïns /winterlandschap 
knutselen. Tijd: 12.00-16.00 uur (6 t/m 12 jaar)
Plaats: Claverhuis. Kosten € 4.-. 
Meenemen: lunchpakket
Inschrijven noodzakelijk: uiterlijk vóór 
20 december bij Claverhuis of Straat & Dijk 

Vrijdag 5 januari ‘Koningendag’
We gaan spelen en knutselen bij Koning
Winter, de Modekoning, Koning van de dieren
en bij de 3 koningen. 
Tijd: 13.30-15.30 uur (6 t/m 10 jaar)
Plaats: Straat & Dijk. Kosten: geen. 
Inschrijven niet nodig

Buurtcentrum Claverhuis, 
Elandsgracht 70, tel. 624 83 53
Buurtcentrum Straat & Dijk, 
Haarlemmerstraat 132, tel. 6238815
Speeltuin de Piramide,
Haarlemmerhouttuinen 8, tel. 6391894
Noorderspeeltuin, 
2e Lindendwarsstraat 10, tel. 6386533
Speeltuin Ons Genoegen, 
Elandsstraat 101, tel. 6386518
Fusion, 
Marnixstraat 285, tel. 6221171

Cursusprogramma
buurtcentrum 
Claverhuis 
en Straat & Dijk
De nieuwe activiteitenkrant is in de maak!
Houd uw brievenbus in de gaten, want de eer-
ste week van januari wordt de krant weer ver-
spreid bij alle huishoudens (zonder nee/nee sti-
cker op de brievenbus) in het centrum van
Amsterdam! Geen krant ontvangen? Ga begin
januari langs bij één van de buurtcentra en
haal ter plaatste de nieuwe krant. Of kijk voor
meer informatie op: www.welzijnbinnenstad.nl 
U kunt zich vanaf maandag 8 januari ter plek-
ke inschrijven voor de vele leuke cursussen.
Wees er snel bij, want er is veel aanloop!

Claverhuis, Elandsgracht 70, tel. 6248353
Straat & Dijk, Haarlemmerstraat 132, 
tel. 6238815

Speelgoed, swarovski en sieraden van

KAM ELEON
Voor mooi, verantwoord speelgoed, prachtige
originele sieraden en swarovksi kristal gaat u 
naar de twee kleinste winkeltjes in de buurt:

Kameleon onder de Westertoren.

Kom langs op Westermarkt 70-72
telefoon: 020-6261294

openingstijden: do. t/m zo van
10.30-17.30 uur

Kerstvakantie
Fusion Jongeren-
productiehuis

Kinder-, tiener- en jongerenactiviteiten 
in de kerstvakantie 

Woensdag 27 december ‘Kerst Express’
Knutselen en spelen na het zien van de prach-
tige film Polar Express: Een jongetje stapt op
een magische trein naar de Noordpool. Daar
ontmoet hij de Kerstman. Tijd: 9.30-17.00 uur
(6 t/m 9 jaar) 
Plaats: Straat & Dijk. Kosten€ 2,50. 
Meenemen: lunchpakket.
Inschrijven noodzakelijk: uiterlijk vóór 
20 december bij Claverhuis of Straat & Dijk 

Donderdag 28 december ‘Kerstland in Utrecht’
Het vetste dagje uit in de kerstvakantie! 
In dit grootste indoor pretpark zijn er circus, 
kermis, shows en steile wanden. 
Tijd: 9.30-17.00 uur (6 t/m 12 jaar).
Vertrekpunt: Marnixbad. Kosten € 10,-.
Meenemen: lunchpakket
Inschrijven noodzakelijk: uiterlijk vóór 20
december bij Claverhuis of Straat & Dijk

Vrijdag 29 december 
‘Krakeling ‘de Reuze Krokodil’
We gaan eerst krokodillen maken. Het pren-
tenboek van Roald Dahl is bewerkt tot een
spannende muziektheatervoorstelling door
het orkest van Max Tax en René Groothof
Tijd: 10.00-14.00 uur (5 t/m 12 jaar).
Plaats: Claverhuis. Kosten € 6,-. 
Meenemen: lunchpakket
Inschrijven noodzakelijk: uiterlijk vóór 
20 december bij Claverhuis of Straat & Dijk

Dinsdag 2 januari ‘Oliebollenfestijn’
Sport/spel en winterwonder kijkdozen maken
Tijd: 13.00-16.00 uur (6 t/m 12 jaar)
Plaats: Noorderspeeltuin. Kosten: geen.
Inschrijven niet nodig.

Dinsdag 2 januari ‘Klankspeeltuin
Muziekgebouw aan ’t IJ’ Spelen met geluid.
Maak je eigen klankwereld met muziekmachi-
nes, installaties en computers. Een klank 
uitbeelden, maken, dansen of vertellen. 
Alles kan, want iedereen is componist! 
Tijd: 13.30-17.00 uur (7 t/m 11 jaar).
Vertrekpunt: Straat & Dijk. Kosten € 4,- en
strippenkaart 
Inschrijven noodzakelijk: uiterlijk vóór 
20 december bij Claverhuis of Straat & Dijk 

Woensdag 3 januari ‘Circus Jopie in Elleboog’
Na het spelen en knutselen rondom circus
gaan we kijken naar circus Jopie. 

Vakantie-
activiteiten in
sportzaal Marnix 
De afdeling sportstimulering van stadsdeel
Centrum verzorgt in de laatste week van de
kerstvakantie sportactiviteiten voor de jeugd
van 6-13 jaar. De activiteiten vinden plaats in
de sportzaal van het Marnix (Marnixplein 1,
bereikbaar met bus 18 en 21 / tram 3 en 10).
Verschillende activiteiten staan op het pro-
gramma, zoals voetbal, klimmen, basketbal,
hindernisbaan, streetdance en nog veel meer.
Er worden ook diverse workshops en demon-
straties in bepaalde takken van sport aangebo-
den. De toegang van alle activiteiten is gratis.
Kinderen die dus actief en sportief willen be-
wegen, zijn van harte welkom op de volgende
dagen. 

Sportinstuif kerstvakantie 6-13 jr 
Dinsdag 2 januari 13.30-15.30 uur 
Woensdag 3 januari 13.30-15.30 uur
Donderdag 4 januari 13.00-17.00 uur
Vrijdag 5 januari 13.30-15.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de sportinfolijn, tel. 5306870

Kerstfestijn Welzijn Binnenstad

Stichting Welzijn Binnenstad

Er is een nieuw kerstspel uitgekomen, dat
‘Komt allen tezamen’ heet. Het is een spel met
108 bijzonder sfeervol geïllustreerde speel-
kaarten, waarmee de spelers alle in het tradi-
tionele verhaal voorkomende dieren en perso-
nages moeten aanleggen bij een zogenaamde
‘kribbekaart’. Wie op deze wijze als eerste zijn
kerkstal compleet heeft, is winnaar van het spel. 
‘Komt allen tezamen’ is een idee van
Jordaanbewoner Gera Jurrius, uitgevoerd door
haar dochter Boukje die in de Jordaan woont.
‘Komt allen tezamen’ kost € 6,95 en is verkrijg-
baar bij alle christelijke boekwinkels aangeslo-
ten bij het CBC.  
Zie ook: www.komtallentezamen.nl

‘Komt allen tezamen’

Nieuw kerstspel
voor het hele gezin



Verleden herleeft voor 
oud-bewoners Planciusbuurt

Groenmiddag Herfst
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Het gezelschap had zich bij de Haarlemmer-
poort verzameld en gelijk al brandden de ver-
halen los, onder andere dat we daar veel ge-
speeld hadden als het regende. Ook wist ieder-
een zich nog te herinneren dat er een
politieposthuis in gehuisvest was, en dat een
politieagent met een stopbord het verkeer re-
gelde. Nadat de eerste foto’s geschoten waren,
maakten we een wandeling door de buurt. 

Als eerste gingen we naar gebouw ‘de Arend’
in de Eerste Breeuwersstraat. Dat was, met een
ingang in de Schiemanstraat, de thuisbasis van
het wijkcentrum. Daar zat permanent een soci-
aal raadsman, de heer Dik, die de buurtgeno-
ten hielp met ambtelijke stukken, belastingen,
huurverhogingen e.d. Verder werden daar ook
activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt:
de zomervakantie. Alle kinderen hadden zes
weken vakantie en bij gebrek aan financiën ble-

ven de meesten thuis. Daarom organiseerde het
wijkcentrum vier weken lang op werkdagen
vakantieactiviteiten, zoals straattekenen, auto-
pedraces, zaklopen etc. Met slecht weer gin-
gen we in de Arend tekenen, schilderen, klei-
en, film kijken etc. Iedere woensdag gingen we
naar buiten, zoals naar de speeltuin in Oud-
Valkeveen, de Zoete Inval in Halfweg of met het
bootje van Boekel vanaf de Haarlemmerpoort
naar Artis. Daar was ontzettend veel belang-
stelling voor. Uitstapjes met vijftig kinderen of
meer waren geen uitzondering. 
Maar ‘onze’ Arend was niet meer te herken-
nen, het was prachtig omgebouwd tot een kin-
derdagverblijf. De geschiedenis herhaalt zich,
want in onze jeugd konden de kinderen van
wie de ouders werkten, overblijven in de
Arend en zij kregen daar een warme maaltijd,
gebracht vanuit de centrale keuken van de ge-
meente Amsterdam. 

Zaterdag 28 oktober jl. was er een reünie voor ruim twintig personen die tijdens
hun jeugd in de Planciusbuurt woonden. Allen zijn geboren rond het einde van 
de Tweede Wereldoorlog en opgegroeid in het middenblok in de Planciusstraat of 
in de daaraan grenzende straten, de Eerste en Tweede Breeuwersstraat en 
de Nieuwe Teertuinen. Zij werden begeleid door Dick van der Heijden van het 
wijkcentrum ‘Gouden Reael’.

Het is een dag voor kerstmis 1971. Een groep-
je buurtbewoners op Bickerseiland is in de
weken voor de feestdagen langs de deuren
gegaan om geld te vragen voor een kerstpak-
ketje voor ouderen in de buurt. Gerda Muller-
Coelen herinnert zich over deze actie van
vijfendertig jaar geleden: ‘Het ging om men-
sen die meestal hun hele leven op de
Westelijke eilanden hadden gewoond.
Iedereen kende iedereen en soms hoorde je:
‘Daar woont er nog een’. En dan kregen we
er weer een adres bij. 

Ons ging het erom de oudjes te laten merken
dat we ze niet vergeten waren. We vergader-
den over wat er in zo’n pakketje moest zitten.
Iets praktisch: roomboter, koffie, een kerst-
broodje. Dat soort dingen. Ome Henk van
Beeren, kruidenier in de Grote Bickersstraat,
gaf ons een behoorlijke korting. Met een
groepje pakten we de zaak in. Leuk kerstpa-
piertje eromheen, reuze lol! En toen kwam de
vraag: ‘Wie gaat dat uitdelen?’ Dat was ik: de
kerstman. Het pak waar ik in werd gestoken
was wel een beetje warm. En dan nog een
muts op met een witte kwast er aan, en die
baard voor. Op mijn rug droeg ik de jutezak
met al die boter en de rest er in…. Ik rinkelde
er voor iedere deur op los met mijn tjinkelbel
en de anderen van ons groepje zongen kerst-
liederen. En ze haalden steeds een pakje uit de
zak dat ik dan aanbood. Soms werden we bin-
nen gevraagd, maar omdat we alles voor een
redelijke bedtijd uitgedeeld wilden hebben,
bleven we nooit lang. Niemand heeft er een
punt van gemaakt dat de kerstman geen laar-
zen aanhad maar damesschoenen en een
doodgewone broek daarboven. Als ik er nu
aan terugdenk dan ben ik vooral verbaasd
over het gemak waarmee de mensen geld
gaven voor zo’n actie. Echt gul waren ze. En ie-
dereen genoot.’

Ieneke Suidman

fleurd door een collage met een vijftigtal fo-
to’s van de Open Tuinendag in juni, gemaakt
door Elly van de Kleyn. De foto’s gaven een
goed beeld van de druk bezochte tuinen en
hofjes.
Om 15.00 uur werd het woord gegeven aan
Frans Wubbels, imker bij een schoolwerktuin in
Slotervaart. Hij was uitgenodigd om iets te
komen vertellen over bijen en de functie die
deze vervullen in de natuur. Frans vertelde en-
thousiast over zijn hobby en er werden flink
wat vragen gesteld, waardoor een levendige
discussie ontstond. Na de lezing was er nog tijd
voor een gezellige afsluiting onder het genot
van een drankje en een hapje. Het was een
zeer geslaagde Groenmiddag Herfst.

Bart Winnubst

Op 22 oktober jl. werd op het wijkcentrum in
de Jordaan weer de jaarlijkse Groenmiddag
Herfst georganiseerd door de werkgroep
‘Meer Groen in de Jordaan’. 

Door de werkgroepleden waren ruim van te-
voren de kleurige affiches in de wijk verspreid,
wat tot een grote opkomst leidde. Vanaf 14.00
uur waren belangstellenden in de gelegenheid
de planten- en zadenruilbeurs te bezoeken,
waar vaste planten uit overvolle tuinen snel
van eigenaar wisselden. Daarnaast werd door
de groenliefhebbers veel gebruik gemaakt van
het gratis advies van een plantendeskundige.
Door de werkgroep was tevens een gevarieerd
assortiment bloembollen samengesteld waar
belangstellenden gratis wat van konden uit-
zoeken en meenemen. Eén wand werd opge-

Melkloods
We zetten onze wandeling voort in de buurt
waar wij zoveel gespeeld hebben, en... de eer-
ste romances ontstonden. Hennie Herber en
Tinie Kampers waren een paar maanden gele-
den 40 jaar getrouwd (!). De nodige foto’s wer-
den gemaakt voor de huizen waar we ooit
woonden of voor de nieuwe huizen die ge-
bouwd waren op de plaats waar wij gewoond
hebben. Deze huizen konden het in onze ogen
natuurlijk nooit halen bij onze woningen. We
verbaasden ons erover dat er toentertijd zo-
veel mensen in de buurt woonden, dat kwam
natuurlijk vooral doordat veel huizen voor- en
achteretages hadden.

Het centrale punt was op de hoek van de
Eerste Breeuwersstraat en de Nieuwe Teer-
tuinen bij Koos van Zelst, de schoenmaker. Als
het regende brachten tientallen mensen daar
hun tijd door. De hoge zinken vuilnisbak was je
zitplaats, welke door het jarenlang gebruik zo
glom, dat je bijna je haar erin kon kammen.
Ook voetbalden we veel tussen de pakhuizen
van het Gulden Veem, nu gerestaureerd tot
appartementen, en de toenmalige ‘melkloods’. 
Dit gebouwtje was een depot van de melkfa-
briek Holland, waar regelmatig melkwagens
de losse en flessenmelk losten. De melkboeren,
alleen al in onze buurt waren er drie melkwin-
kels, kwamen daar hun inkopen doen. Als die
hun wagens voor de deur parkeerden dan had-
den we een probleem, want dan konden we
niet lekker voetballen. Hetzelfde was het geval
als bij het veem een partij balen tabak was af-
geleverd, dan stond de halve Teertuinen vol
met van die van bamboevellen gevlochten,
goudkleurige balen. Ook gebeurde het vaak
dat de bal in het water raakte, en dan moesten
we met het gooien van steentjes, proberen de
bal weer aan de kant zien te krijgen. We had-
den een ‘dempie’ en dan konden we de bal uit
het water halen. Het dempie was een stuk on-
diepte in de gracht naast de melkloods, welke
we regelmatig ophoogden met zand. Het
krioelde er ook vaak van de waterratten en
kleine krabbetjes. 

Verder stond er op het programma een bezoek
aan de Planciusschool. Dick van der Heijden
heeft nog geprobeerd een bewoner te strik-
ken om onze oude school te bezoeken, maar
dat is helaas niet gelukt. Wellicht een volgende
keer. Langs ‘de schuinte’, waarover wij zo lang
mogelijk probeerden te rennen, gingen we
verder over het noodbruggetje naar de het
Prinseneiland, Er waren buurtgenoten die nog
wisten van de vorige renovatie van de Sloter-
dijkbrug in de jaren vijftig. Piet van der Putten
wist nog te vertellen dat er een bootje heen en
weer voer om de mensen over te zetten. Voor
ons was het Prinseneiland spelen op de teer-
tonnen, springen van de ene ton naar de ande-
re, en maar hopen dat je geen teer op je kleren
kreeg, want dan kreeg je thuis de wind van
voren. Iedereen geloofde ook dat je van teer
eten witte tanden kreeg, maar niet door-
slikken! Spannend was het ook als weer eens 
pakhuizen in de brand stonden, helemaal 
als de blusboot van de brandweer, de Jan van

der Heijden, kwam assisteren, nou dan was het
echt een grote brand. Dat kwam regelmatig
voor. Ik kan me nog goed herinneren, ik zat op
de kleuterschool, dat er een vijftal pakhuizen
op het Prinseneiland (tegenover onze school)
in lichterlaaie stonden, en dat door de hitte de
ruiten van ons klaslokaal kapot sprongen. Voor
ons gevoel was er wel ieder jaar een brand,
vooral met de pakhuizen met oud papier, de
firma’s Wessels en van Vemde in de Vier-
windenstraat en de opslagplaatsen van 
matrassen gevuld met zeegras. 

Vervolgens liepen we over het Bickerseiland,
het Bickersplein, nu het Hendrik Jonkerplein,
waar we speelden op de resten van de
Eilandskerk en natuurlijk voetballen tegen de
jongens uit de Haarlemmer Houttuinen, met
onze kleren als doelen. 

Trouwalbum
In het gebouw Straat & Dijk kwamen we bij el-
kaar. Joke Vervenne had zelfs hier nog op
school gezeten en ze wist zich nog precies de
indeling te herinneren van vijftig jaar geleden.
De hele middag hebben we, onder het genot
van een hapje en een drankje, onze jeugd
voorbij zien gaan, met mooie verhalen, en
daarbij foto’s die met een beamer door ieder-
een konden worden bekeken. Familiealbums
gingen in het rond, waardoor we een duidelijk
beeld kregen hoe de vaders en de moeders, de
broertjes en de zusjes van onze buurtgenoten
eruitzagen. Jenny Kamstra had zelfs haar
trouwalbum meegenomen, waarvoor de
bruidsreportage in de Eerste Breeuwersstraat
en op de Nieuwe Teertuinen is gemaakt.
Natuurlijk was die middag veel te kort om met
iedereen ouwe koeien uit de sloot te halen.
Daarom is met algemene stemmen besloten
om het volgend jaar weer bij elkaar te komen,
maar misschien wel in een andere vorm.
Conclusie: we hebben ondanks de sobere tijd
met weinig middelen een geweldige jeugd
gehad in ‘onze buurt’.

Voor een nieuwe reünie zijn we nog op 
zoek naar buurtgenoten van onze leeftijd 
die ook graag dit willen meemaken. 
Zij kunnen contact opnemen met 
Dick van der Heijden, tel. 020-6220514 
of via e-mail met Huisssen.wim@planet.nl.

Wim Huissen

De kerstman 
van Bickerseiland
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PvdA-wethouder Iping meldde dat door de re-
cente afspraken met de woningcorporaties de
huren in het stadsdeel in de hand worden ge-
houden en er niet meer huurwoningen wor-
den verkocht dan was afgesproken.
Groenlinks-wethouder Codrington vertelde
dat ze eerder als gemeenteraadslid tegen de
WMO was, maar deze nu als stadsdeelwethou-
der wel moet uitvoeren. Dat betekent dat het
stadsdeel ‘Loketten Zorg en Samenleven’ in-
richt, waar bewoners met vragen terecht kun-
nen. Ze benadrukte dat als men nu recht heeft
op een bepaalde voorziening, dat zo blijft na 1
januari, als de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning van kracht wordt. 

Maar de financiën zijn nog een punt van grote
zorg, zo erkende Codrington. Verder gaat het
Stadsdeel, naar het voorbeeld van de Czaar
Peterbuurt, ook in de Jordaan & Gouden Reael
een zogenoemde ‘Woonzorgzone’ ontwikke-
len: een zone met woningen en voorzienin-
gen, waar oudere bewoners, met hulp van die
voorzieningen, zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen. Dit ook met het oog op de op
stapel staande drastische inkrimping (van het
aantal plaatsen) en modernisering van de ver-
pleeg- en verzorgingshuizen Bernardus en
Rietvinck. Eric van der Burg, VVD-fractievoor-
zitter in de Gemeenteraad en tevens regio-di-
recteur van de Osiragroep, waar Bernardus en
Rietvinck toe behoren, verwees in dit verband
naar de onlangs afgeronde verbouwing van
woonzorgcentrum De Klinker in de Kinker-
buurt, die hij zeer geslaagd noemde: ‘Zo willen
we het elders ook’. 
Jan Bosman van de BOJ die de middag op de
van hem bekende scherpe wijze leidde, vroeg
wethouder Iping: ‘Waarom heeft u de oude
Ambachtsschool, het ROC-gebouw aan de
Westerstraat, daar niet voor gereserveerd?
Boven ouderenwoningen en beneden het Huis
van de Buurt en ouderenvoorzieningen?’ Iping
antwoordde dat het bestemmingsplan dat ver-
hinderde. 

Nieuw kabinet
Staf Depla, PvdA-woordvoerder Volkshuis-
vesting, vertelde dat hij in de Tweede Kamer
drie jaar lang tegen de huurliberalisatieplan-
nen van Dekker heeft geknokt, maar dat deze
daags tevoren door een meerderheid van VVD,
CDA en LPF waren aangenomen. Terugdraaien
wordt nu een speerpunt van de PvdA bij de on-
derhandelingen over een nieuw kabinet, want
als de plannen doorgaan, komt maar liefst 60
procent van de huurwoningen in stadsdeel
Centrum op grond van de WOZ-waarde in het
overgangsgebied naar de vrije sector. ’Dat is
slecht voor de huurders, voor de ouderen en
voor de doorstroming, voor de woningzoeken-
den en voor de integratie van arm en rijk’. 
Niny van Oerle, CDA-woordvoerder Ouderen-
beleid, ging daar niet op in maar hield een
gloedvol betoog over succesvolle woonzorg-
projecten die ze in het land had bezocht en de
positieve adviezen die adviesbureaus hadden
uitgebracht. ‘Dat kan allemaal zo zijn’, rea-
geerde een oudere buurtbewoner in de bom-
volle zaal. ‘Maar daar komen wij niet voor.
Waarom heeft u gisteren voor de huurliberali-
satieplannen gestemd?’ Daarop gaf de politica
als antwoord: ‘Het is de overtuiging van het
CDA dat dit leidt tot een betere doorstroming’.
Daarmee overtuigde ze de zaal niet. Wel werd
ze bijgevallen door Eric van der Burg: ‘Depla’s
verhaal is eenzijdig. Het tekort aan ouderen-
woningen is deels ook te wijten aan eerder ge-
meentebeleid. Het aantal goedkope huurwo-
ningen in Amsterdam is veel groter dan het
aantal mensen dat erop aangewezen is, daar-
door er zijn te veel scheefwoners, die wonin-
gen bewonen die eigenlijk niet voor hen be-
stemd zijn.’ 
Na afloop werd er onder het genot van een
drankje, een hapje en muziek van de ‘Tumblers’
nog gedanst en nagepraat. Bij het naar huis
gaan ontvingen alle bezoekers een speciaal
ouderen-info-pakket van de samenwerkende
welzijninstellingen.

Ina Hidding (BOJ)

Ouderenmiddag Jordaan druk bezocht

Terugdraaien plannen
Dekker speerpunt PvdA

Het dagelijks bestuur van stadsdeel
Amsterdam-Centrum heeft na een uitgebreide
selectieprocedure besloten dat de toonaange-
vende ontwerper Marcel Wanders in de
Westerstraat 187 zijn plan voor een cultureel
verzamelgebouw mag gaan realiseren.
Hierdoor krijgt de creatieve industrie in de
binnenstad onmiskenbaar een extra impuls.

Het stadsdeel was sinds begin 2005 op zoek
naar een partij die van het voormalige school-
gebouw een cultureel verzamelgebouw kan
maken. In eerste instantie is gezocht naar een
huurder. Toen die niet gevonden werd, heeft
de stadsdeelraad besloten dat het gebouw
onder strikte voorwaarden in erfpacht uitge-
ven mocht worden. Zo moet er een mix van
kunst- en cultuurvormen in het pand gehuis-
vest worden, moet er minimaal 500 m2 voor
startende culturele ondernemers gereserveerd
worden en moeten de gebruikers een toege-
voegde waarde hebben voor zowel de buurt,
het stadsdeel als de stad Amsterdam.
Daarnaast vindt de deelraad het van belang
dat de huidige huurster, Atelier Sanne, ook in
de nieuwe plannen een plek kan behouden.
Op 16 december is het overdrachtsmoment.
Stadsdeelvoorzitter Els Iping: ‘De selectieproce-
dure heeft veertien plannen opgeleverd.
Uiteindelijk bleek het plan van Marcel
Wanders het meest interessant te zijn. Ik ben
er dan ook enorm trots op dat we als stadsdeel
met zijn plan dit bijzondere gebouw hebben
weten te behouden voor kunst en cultuur.’

Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Nog vóór het dagelijks bestuur van de deel-
raad besloot Marcel Wanders de realisering
van het cultureel verzamelgebouw in handen
te geven, maakten buurtbewoners zich hier 
al zorgen over: 

Geachte wethouders en commissieleden,
Wij, buurtbewoners, hebben gehoord dat het
ROC-gebouw dreigt toe te vallen aan Marcel
Wanders. Wij vinden dat een slechte zaak.
Waarom? Omdat het stadsdeel het gebouw
juist ging verkopen met de toezegging streng
toe te zien op handhaving van de bestem-
ming: welzijn, educatie en sociaal-cultureel.
Daar waren wij heel blij mee, omdat de
Jordaan echt een trefpunt voor de buurt
nodig heeft, Atelier Sanne een warm hart
toedraagt, en omdat er veel (startende) cultu-
rele ondernemers zijn die de volle marktprijs
niet kunnen betalen. En daarom zijn wij
kwaad nu we horen dat Marcel Wanders er
met dit gebouw vandoor dreigt te gaan.
Studio Wanders is commercieel zeer succesvol,
hij is prima in staat marktprijzen te betalen

voor een van de vele leegstaande bedrijfs-
ruimtes elders in de stad. Dat Wanders voor
de stad behouden moet blijven door hem -
middels o.a. verhuur van overige ruimtes als
vergaderzalen - een bijna gratis verblijf aan te
bieden, ten koste van de gemeenschapsfunc-
tie van het centrale gebouw in onze buurt, is
een gotspe. Wanders heeft zich tegenover
Charles van Renesse, directeur van ‘I Amster-
dam’, laten ontvallen zat hij zelf ook graag in
het gebouw wil gaan wonen.
Te meer daar wij weten dat er veel andere
plannen zijn ingediend met betrouwbare
financiers (o.a. woningbouwcorporatie De
Key, ’t Mayveldt, de gebroeders Bijker) waar
de buurt wél iets aan heeft, of waarmee zij
ten minste culturele instellingen huisvesten
die zich geen marktprijzen kunnen veroorlo-
ven. Deze plannen voldoen aan alle criteria,
ook de financiële, die het stadsdeel heeft
opgesteld. Dus waarom dan dit gebouw prijs-
geven aan de privé-genoegens en het gelde-
lijk gewin van Wanders?

Wij, buurtbewoners, doen een beroep op u.
Behoud het pand alstublieft ten behoeve van
een functie, waar de buurt iets aan heeft. Als
Wanders erin gaat, gaan de deuren op slot.
Het wordt een kantoorgebouw. En, zoals
gezegd, er zijn al kantoorgebouwen genoeg
in deze stad.

Arnoud van Thiel, Diana van Everdingen, 
Linde van Thiel

ROC-Westerstraat 187 wordt 
cultureel verzamelgebouw

Wijksteunpunt
Wonen opent
woonspreekuur 
in Gouden Reael
Vanaf 3 januari kunnen bewoners van de
Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Haarlemmerbuurt elke woensdagmiddag van
15 tot 17 uur in hun eigen buurt bij het woon-
spreekuur terecht voor gratis informatie,
advies en hulp bij alle voorkomende vragen
op het gebied van wonen en huren. 

Van huurverhoging tot woningruil, van pun-
tentelling tot splitsingvergunning, van woning
zoeken tot huurcontract, van aanschrijving tot

monumentenstatus, van achterstallig onder-
houd tot woningverbetering, van servicekos-
ten tot WOZ-waarde: het woonspreekuur
weet er raad mee. Het spreekuur wordt ge-
houden op Straat & Dijk, Haarlemmerstraat
132-136, door ervaren medewerkers en vrijwil-
ligers. Het wijkcentrum vindt dat deze dienst-
verlening zo dicht mogelijk bij de bewoners in
de buurt moet plaatsvinden. Niet alleen bewo-
ners met vragen, maar ook buurtbewoners die
actief willen meedraaien in het woonspreek-
uur, zijn van harte welkom! Het is interessant
en dankbaar werk, je leert de buurt, de bewo-
ners en de regelgeving kennen, en voor scho-
ling en begeleiding wordt gezorgd. 

Woonspreekuur Gouden Reael: 
elke woensdag 15-17 uur
Tel. 6220514, Haarlemmerstraat 132-136 

ingezonden mededeling

De VVD luistert 

Maak een afspraak,
bel ons of stuur 

een email

020 552 45 60

vvd@centrum.amsterdam.nl
www.vvdcentrum.nl

VVD-fractie
Amsterdam-Centrum

Veel belangstelling was er op 2 november voor de jaarlijkse Ouderenmiddag van 
de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan in het Claverhuis. Niet verwonderlijk
zo kort voor de verkiezingen, die drie weken later zo’n dramatische uitslag gaven.
Een kort verslag.

Vrijdag 22 december 19.30 uur bent 
u hartelijk  welkom tijdens onze jaarlijkse

K E R S T Z A NG AVO N D  
IN DE JORDAAN  

Veel samenzang van oude bekende kerstliederen! 
Na afloop koffie of chocolademelk.

Zaterdag 23 december 19.00 uur: 

K E R S T F E E S T  
M E T  D E  K I N D E R E N
Ook de ouders en vriendjes of vriendinnetjes 

zijn hartelijk welkom.

U bent ook welkom bij onze samenkomsten op:
- Eerste kerstdag maandag 25-12: 10.30 uur

- Oudjaar, zondag 31 december: 
10.30 uur en 17.00 uur

- Nieuwjaar, maandag 1 jan. 2007: 10.30 uur

Tweede kerstdag dinsdag 26-12: 
kerstdiner 16.00 uur.

Opgave hiervoor kan tot dinsdag 19 dec. 
Kosten diner 10 euro. 

Let op: elke zondag samenkomsten voor 
belangstellenden om 10.30 uur en 17.00 uur. 

Bel of mail vrijblijvend voor inlichtingen!

BIJBELCENTRUM 
‘Bij Simon de Looier’

Looiersgracht 70-72, 1016 vt Amsterdam
Tel. 020-6227742  Fax 020-6265523 
Email: bijbelcentrum@kliksafe.nl

Evangelist J. Krijgsman
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Kleinschalige woonvormen bieden de moge-
lijkheid om zorg en wonen zo aan te bieden
dat het in de praktijk zoveel mogelijk een nor-
male thuissituatie benadert en daarmee het
welzijn verhoogt. Ook in de woongroepen
hebben cliënten een eigen kamer met eigen
sanitair. Gezamenlijk is er een woonkamer/
keuken/rookruimte. Die gezamenlijke ruimten
worden gedeeld met 5 of 6 anderen. In het
nieuwe De Rietvinck komen er 26 appartemen-
ten en 40 plaatsen voor cliënten met een ver-
pleeghuisindicatie die in zes kleinschalige
woongroepen komen wonen.
Wij schatten dat de verbouwing tot april 2008
zal duren. De verbouwing vindt plaats op de
woonetages. De begane grond is drie jaar ge-
leden helemaal verbouwd. Aan de zijde van de
Brouwersgracht en de Vinkenstraat wordt er
een verdieping op het gebouw geplaatst.
Daarmee sluit het beeld van de gevel aan bij
het uiterlijk van de pakhuizen aan de
Brouwersgracht. Het gebouw zal dus aan de
Brouwersgracht een fraaiere uitstraling geven. 
In het eerste kwartaal van 2007 zal het meren-
deel van de cliënten verhuizen. Velen van hen

vinden een nieuwe woning binnen Fontis/
OsiraGroep. Bijvoorbeeld in Bernardus, Sint
Jacob of de Bogt/Westerbeer. Deze nieuwe
woning is soms tijdelijk en soms definitief. Dat
hangt vooral af van de wensen van de indivi-
duele bewoners. Er is namelijk onlangs een uit-
gebreid woonwensenonderzoek gehouden bij
alle bewoners individueel. 

Na de verbouwing in 2008 zal De Rietvinck
weer haar deuren openen voor cliënten en
buurtbewoners. Men kan dan weer gebruik
maken van de vertrouwde voorzieningen,
zoals restaurant, kapper, pedicure en activitei-
ten. Gedurende de verbouwing kunnen buurt-
bewoners voor deze voorzieningen en dien-
sten terecht bij Bernardus en De Bogt/
Westerbeer. De Rietvinck wordt een toonaan-
gevende woonvoorziening voor ouderen,
waar men ondanks een beperking plezierig
kan wonen. De combinatie van kleinschalig
wonen en appartementen met zorg in de bin-
nenstad van Amsterdam, is een unieke moge-
lijkheid voor oudere Amsterdammers om in
hun vertrouwde omgeving te blijven. 

Voorbereiding nieuw Bernardus
Fontis/OsiraGroep bereidt een groot bouwtra-
ject voor om het zorgcentrum Bernardus ge-
heel te vernieuwen. Allereerst wordt er een tij-
delijke woonvoorziening op de Groenmarkt
gebouwd voor de bewoners van Bernardus.
Daarna wordt het huidige gebouw (ca. 1915)
afgebroken. Op de mooie locatie aan de
Passeerdersstraat/Marnixstraat/Singelgracht
zal in de jaren 2008-2010 een veelzijdig woon-
complex worden gebouwd waarin koopwo-
ningen, huurwoningen en voorzieningen voor
diverse doelgroepen op een natuurlijke wijze
worden samengevoegd. Momenteel worden
er plannen uitgewerkt. Op de website van
Fontis/OsiraGroep kunt u binnenkort de vorde-
ringen van de verbouwingen volgen. 

Bij Fontis Zorgadvies (0800-3668479, gratis)
kunt u informatie verkrijgen over de inschrij-
vingen voor de zorgwoningen en kleinschalige
woningen van De Rietvinck en Bernardus.

Elly Nijenhuis,
Regiodirecteur Centrum

De Rietvinck wordt verbouwd
In het tweede kwartaal van 2007 start Fontis/OsiraGroep met de verbouwing van
het woonzorgcentrum voor ouderen De Rietvinck. Het gebouw stamt uit de jaren ’80
van de vorige eeuw. De woningen en de uitstraling van het gebouw zijn gedateerd
en de éénkamerwoningen zijn veel te klein. Om aan te sluiten bij de eisen van deze
tijd en de wensen van onze cliënten worden er ruime tweekamer appartementen
gebouwd van ca. 45 m2. Daarnaast zullen er zes kleinschalige woongroepen gehuis-
vest worden. Deze zullen behalve voor dementerenden ook voor andere doelgroe-
pen bestemd zijn. Fontis/OsiraGroep gaat uit van de visie dat mensen, ook wanneer
zij zorg nodig hebben, graag in hun eigen huiselijke omgeving willen wonen. 

Kerst en Oud 
en Nieuw 2007
Bij het verschijnen van deze krant zijn helaas
de Kerstdiners van Straat & Dijk en het
Altracollege al volgeboekt. Ook het Bernardus
moet dit jaar verstek laten gaan.

Maar er zijn genoeg dingen te doen vooraf-
gaand, tijdens, maar ook na de kerst om u niet
te hoeven vervelen. Ik heb de mogelijkheden
op datum voor u op een rijtje gezet, met er-
achter steeds waar het is en hoe laat het be-
gint. Denkt u er vooral aan op tijd te reserve-
ren, als dat gevraagd wordt. De adressen zijn
voor de meesten van u bekend, maar mocht
dat toch een probleem zijn, dan zijn ze in de
wijkgids snel te vinden.

Vrijdag 15 december
Verzorgingshuis De Rietvinck (tel. 6231052):
kerstbingo, aanvang 14.00 uur.

Zondag 17 december
Verzorgingshuis De Rietvinck: 
Groot Koor Amsterdam, 
o.l.v. Geert van Tijn, aanvang 10.30 uur.

Buurtcentrum Het Claverhuis (tel. 6248353):
Kerst Open Zondag, 
van 13.15-16.15 uur, kosten € 3,-. 
De Tumblers zorgen voor de muziek.

Ontmoetingsruimte De SOOJ (tel. 3301052):
feestelijke afsluiting van het naseizoen,
o.l.v. dj. Guus, van 14.00-18.00 uur. 
Er kan gedanst worden en er is een gratis
hapje en drankje.

Maandag 18 december
Buurtcentrum Straat & Dijk (tel. 6238815):
Grote Kerstbingo, 
van 14.00-16.00 uur, kosten € 2,-.

Maandag 25 december (1e kerstdag)
Verzorgingshuis De Rietvinck: 
Kerstdiner, aanvang 17.00 uur. 
Voor opgave en informatie kunt u bij de 
receptie van De Rietvinck terecht.

Dinsdag 26 december (2e kerstdag)
Verzorgingshuis De Rietvinck: 
optreden van De Tumblers, 
aanvang 14.00 uur.

Vrijdag 29 december
Verzorgingshuis De Rietvinck: 
Bingo, aanvang 14.00 uur.

Donderdag 4 januari
Buurthuis Het Claverhuis: 
Nieuwjaarssoos met een Weens tintje, 
van 14.00-16.00 uur, kosten € 2,50.

Maandag 8 januari
Buurthuis Straat & Dijk: 
Kleine bingo en Nieuwjaarsborrel, 
van 14.00-16.00 uur, kosten € 2,-.

Tot slot wil ik u nog melden dat de SOOJ
vanaf 18 december gesloten is, op maandag 
8 januari bent u vanaf 11.00 uur weer 
welkom. Dan rest me alleen nog u goede
dagen toe te wensen,

Margaret Roovers,
Seniorennieuws 

Activiteiten
Buurtcentrum
Claverhuis 
Kerstmarkt & Kerstbal 
Vrijdag 15 december is er in het Claverhuis
van 17-19 uur een Kerstmarkt.
U kunt een tafel huren voor € 3,50. Graag
opgeven bij de receptie van het Claverhuis.
Voor de muzikale omlijsting zorgt pianist
Douwe Bob Posthuma. 
Er zijn hapjes en gluhwijn. Vanaf 19.00 uur
kan men swingen en in de kerststemming
komen met D.J. Jeffrey.

Kerstdiner
Donderdag 21 december kunt u een feestelijk
Kerstdiner nuttigen voor slechts € 4,- in het
Altracollege (Konijnenstraat 7). Opgeven bij
de receptie van het Claverhuis.

Nieuwjaarssoos
Donderdag 4 januari zijn senioren van harte
welkom op de Nieuwjaarssoos met een Weens
tintje in buurtcentrum Claverhuis. 
We zullen het glas heffen, luisteren naar 
muziek uit Wenen, een film bekijken en een
bingoronde spelen met Weense prijsjes. 
Tijd: 14.00-16.00 uur. Kosten € 2,50

Buurtburl
Vrijdag 26 januari organiseert het Claverhuis
haar eerste Buurtburl, de maandelijkse ont-
moetingborrel voor iedereen. Met een open
podium, veel muziek, korte films, leuke bezig-
heden voor kinderen en de aftrap van de
grote buurtcontest ‘Wie burlt het best?’ Het is
tevens de laatste nieuwjaarsborrel van 2007.
De Buurtburl duurt van 17.00-19.00 uur 
en vindt steeds plaats op de laatste vrijdag
van de maand!

De Buurtburl is een samenwerkingsproject
tussen Welzijn Binnenstad, Mentrum 
(GEO-project) en Stichting Amsterdamse
Vriendendienst. Een aanrader! 

Claverhuis, Elandsgracht 70, tel. 6248353

Nu het weer december is, denk ik dikwijls
terug aan de vele decembermaanden die ik
samen met mijn opoe Mijntje in de Jordaan
heb doorgebracht. 

Willy Alberti zong terecht ‘Het is mijn buurt
niet meer, het is voorbij’. Samen met het heen-
gaan van Willy en andere legendarische figu-
ren, zoals Hein Wollensok, Sociale Leen, Na
Hoedendoos en de onvergetelijke Pothoedjes,
werd onze Jordaan afgebroken en werd goed-
koop duurkoop. Een soms winstgevende at-
tractie die ook verdwenen is, waren natuurlijk
de doffers. Mijn opa had ze op het dak, op vrij-
dags was het inschrijven en ringen, en op zon-
dag werden de duiven geklokt.

Als mijn opa mazzel had, werd er flink geld
aan verdiend. Alle poet ging natuurlijk naar de
kroegbaas en opa kwam compleet in de lorem
thuis. Mijn opoe werkte hem dan vlot de bed-
stede in, en dan ‘Zakken Wassen’, dat was 

kijken of er ergens in zijn pak nog klein geld
was, want er moest natuurlijk ook nog gege-
ten worden in de nieuwe week. Zijn ‘costuum’
werd flink opgeborsteld en de volgende dag
beleend in het pandjeshuis van ome Jan.
Geld voor een kerstboom was er natuurlijk he-
lemaal niet. Maar omdat ik als jochie van 8 jaar
al vis schoonmaakte voor mijn opoe op de
Noordermarkt, kreeg ik dennentakken mee
naar huis. We bonden die takken aan een be-
zemsteel vast, we zetten het in een emmer
met water voor het raam en … samen met
mijn opoe versierde ik de boom met zilverpa-
pier en rood lint. 

‘Opoe Mijntje heb al een kerstboom’, zeiden
de Jordanezen dan in de Tuinstraat. ‘Van Topi
gehad’, zei ze dan, en zong ze zacht: ‘Als met
Kerst de torenklokken luiden, wordt het stil bij
ons in de Jordaan.’ 

Twan van der Vliet

Na de feestelijke afsluiting van het jaar 
op 17 december (zie Seniorennieuws Kerst 
en Oud en Nieuw 2007 op deze pagina) is 
de SOOJ gesloten tot 8 januari. Op maandag 
8 januari om 11.00 uur gaat onze deur weer
voor u open. En wist u al dat wij elke maan-
dag soep serveren?

Speciale activiteiten in 2007
Elke laatste vrijdag van de maand houden we
een gezellige Spelletjesmiddag. De eerste zal
zijn op 26 januari. Ook organiseren we ko-
mend jaar weer een aantal Tweedehands-
markten op woensdag. De data worden later
bekend gemaakt. Als u een tafel wilt huren,
kunt u zich bij ons aanmelden. 
U kunt ook elke donderdagmiddag om 14.00
uur aanschuiven bij de Creatieve Inloop met
uw eigen materiaal – breien, tekenen, schilde-
ren, wat u maar leuk vindt om te doen. Op

donderdag 18 januari: Creatief met knopen!
Wie heeft er niet een doos met oude knopen,
nog van moeder of grootmoeder? Anneke
Wiering zal u laten zien wat u er allemaal van
kan maken.

Creatief met taal? Cris de Brij heeft een groot
aantal prentbriefkaarten verzameld met ont-
roerende, grappige en bizarre afbeeldingen.
Laat uw fantasie spreken en bedenk er een
leuke tekst bij. In de SOOJ zijn deze kaarten
opgehangen, uw tekst kunt u noteren in het
bijbehorende schrift. Elke 3 weken worden er
weer vier nieuwe kaarten getoond. De leukste,
meest puntige tekst komt in aanmerking voor
een klein prijsje.

Een cursus Engels Gevorderden is in voorberei-
ding, en er zijn nog veel meer ideeën voor
2007. En we gaan natuurlijk door met: Com-
putercursussen, Klaverjassen, Bridgeles, Lees-
kring, Frans Beginners en Mah-Jong-les. 

Inlichtingen en aanmelding tijdens onze 
openingsuren, maandag 11.00-17.00 uur,
dinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-17.00
uur. Binnen afzienbare tijd kunt u ook alles
over de SOOJ vinden op onze website:
www.sooj.nl

De medewerkers van de SOOJ 
wensen u allen eenn mooie Kerst en 
een gezond en plezierig 2007!

Jorien Kolster
SOOJ, Tichelstraat 50, tel. 3302017

Kerstmis in de Jordaan

SOOJ-activiteiten
in het nieuwe jaar
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Op het einde van de winter wordt door
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael voor de
groenliefhebbers en geveltuiniers in de
Westelijke Binnenstad een (theorie + praktijk)
snoeicursus georganiseerd. Ook vragen be-
treffende algemeen onderhoud komen ter
sprake.

Deze cursus wordt aangeboden door Sector
Openbare Ruimte van het Stadsdeel en wordt
gegeven door mevrouw Loes Pool. De deelna-
me is gratis. De cursus zal twee ochtenden be-
slaan van 10.00 tot ± 13.30 uur.
Voor het volgend voorjaar worden er twee cur-
susgroepen georganiseerd. Een groep voor
mensen die op vrijdagochtenden willen deel-
nemen en een groep voor zaterdagochtend
mensen. Combineren is ook mogelijk. De voor-
gestelde data zijn: 

Zaterdag 24 februari 2007 begint de snoeicur-
sus voor de zaterdaggroep. Na een inleiding
van Loes Pool volgt het praktijkgedeelte.
Cursusbenodigdheden: een snoeischaar (zelf
mee brengen!) en al uw vragen betreffende
stadstuinonderhoud. 
Tijd: 10.00 uur. Plaats: wijkcentrum, vestiging
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132-136

Of: Vrijdag 2 maart 2007 begint de snoeicursus
voor de vrijdaggroep op de locatie Laurierhof.
Na een inleiding van Loes Pool volgt het prak-
tijkgedeelte. Cursusbenodigdheden: een snoei-
schaar (zelf mee brengen!) en al uw vragen be-
treffende stadstuinonderhoud. 
Tijd: 10.00 uur. Plaats: wijkcentrum, vestiging
Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6

Zaterdag 3 maart gaan we, na een kop koffie,
met de snoei-instructeur de wijk in. 
Tijd 10.00 uur. Plaats: wijkcentrum, vestiging
Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6

Of: Vrijdag 9 maart gaan we, na een kop kof-
fie, met de snoei-instructeur de wijk in. 
Tijd: 10.00 uur. Plaats: wijkcentrum, vestiging
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132-136

N.B. In geval van extreem slechte weersom-
standigheden is het mogelijk dat één van deze
cursusbijeenkomsten verschoven wordt naar
zaterdag 17 maart.

Buurttuinen gezocht
Voor de snoei-instructies zoeken wij in de om-
geving van de 1ste Laurierdwarsstraat en op
de Westelijke Eilanden twee zelfbeheerprojec-
ten met een grote diversiteit aan volgroeide
struiken. Graag aangeven op onderstaande
bon.

Sluitingsdatum voor inschrijven voor de snoei-
cursus: maandag 12 februari

Inschrijven is een voorwaarde voor participatie
aan de snoeicursus! U kunt de bon opsturen
of afgeven bij het wijkcentrum, vestiging
Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 1016 PX,
t.a.v. Rob Versluijs of het wijkcentrum, 
vestiging Gouden Reael, Haarlemmerstraat
132-136, 1013 EX, t.a.v. Marc Hansenne. 

Cursus onderhoud 
stads- en geveltuinen

Bewoners van de Westelijke binnenstad die
tegen het volgende voorjaar een geveltuin
voor hun woning willen hebben, geven wij
alsnog een gelegenheid – de allerlaatste –
hiervoor een aanvraag in te dienen. 

Voortaan wordt er éénmaal per jaar een gevel-
tuinenronde (serieel aanleggen van geveltuin-
tjes door de stratenmakerij) gehouden; en wel
ieder jaar in het voorjaar, in de maand maart,
zodat de alle geveltuintjes aangelegd zijn
tegen medio april. Het is dus van het grootste
belang dat u de sluitingsdatum voor de aan-
vraag in het oog houdt. Aanvragen die na de
sluitingsdatum bij ons ingeleverd worden,
komen op de rol voor het daarna volgende
voorjaar. Als gevolg van de oproep in de wijk-
krant Jordaan&GoudenReael van september
j.l. zijn al een vijfentwintig nieuwe aanvragen
voor geveltuinen bij het wijkcentrum binnen-
gekomen. Alleen de aanvragen die de regle-
mentaire toets van Sector Openbare Ruimte
(zie verder) doorstaan, gaan naar de straten-
makerij ter uitvoering. Niet voor alle aange-
vraagde geveltuinen kan een vergunning ver-
leend worden. Indien uw geveltuin niet is ver-
gund, nemen wij contact met u op.

Met de Sector Openbare Ruimte wordt afge-
sproken dat de stratenmakerij alle nieuw aan-
gelegde geveltuinen plantrijp aflevert, d.w.z.
voorzien van bemeste tuinaarde.

Geveltuintjes die langere tijd verwaarloosd
zijn, worden opnieuw bestraat. Nadat de ge-
veltuintjes zijn aangelegd, bent u zelf verant-
woordelijk voor het beplanten en het schoon-
houden van het tuintje. De geveltuintjes die u
via ons hebt aangevraagd en vervolgens door
Sector Openbare Ruimte zijn gehonoreerd, zijn
ook automatisch vergund. Dit houdt in dat u
voor de beplanting wel een aantal voorschrif-
ten moet respecteren om binnen de bepalin-
gen van de vergunning te blijven. Hierna geven
wij de voorwaarden weer, zoals ze door Sector
Openbare Ruimte van het Stadsdeel zijn gefor-
muleerd: ‘Een standaard geveltuin is een strook
van 30 cm breed (binnenmaat) langs de gevel
(lengte afhankelijk van de breedte van de
gevel). Wie een geveltuintje wil onderhouden
moet rekening houden met een aantal regels.

De voorwaarden
De stoep moet breed genoeg zijn, er moet
1.50 meter doorloopruimte overblijven, ook
daar waar bomen, amsterdammertjes, lan-
taarnpalen e.d. staan.
De geveltuin wordt aangelegd door het
Stadsdeel. Er worden smalle trottoirbanden
ingelegd en de geveltuin wordt gevuld met
aarde.
U bent verantwoordelijk voor het onderhoud.
Gemeentelijke diensten en bedrijven mogen
geen hinder ondervinden van de gevelbeplan-
ting. Soms moet beplanting helaas worden

verwijderd i.v.m. werkzaamheden (bijvoor-
beeld bij schilderwerkzaamheden of werken
aan de weg). Eventuele  schade aan de plant-
jes wordt niet vergoed.
Klimplanten mogen alleen met schriftelijke
toestemming van de huiseigenaar geplant
worden.
Geen bomen.
Stekelig planten moeten goed gesnoeid wor-
den en mogen niet over het voetpad uitste-
ken.
Geen diepwortelende struiken.
Het stadsdeel behoudt het recht de geveltuin
te verwijderen, bijvoorbeeld als de geveltuin
niet onderhouden wordt. 

Er zijn voor de aanvrager geen kosten 
aan verbonden.’ 

Aldus de regels die het rayonmanagement van
het stadsdeel hanteert. Zo kunnen er dus geen
vergunningen worden afgegeven voor het
aanbrengen van beplanting rond schakelkas-
ten van telefonie en aansluitingen/ leidingen
van energiebedrijven of straatverlichting. In de
geveltuin geplante heesters moeten ieder jaar
worden teruggesnoeid, zodat zij geen hinder-
nis gaan vormen voor de stoepgebruikers.
Tevens moet u bedenken dat sommige klim-
planten regenpijpen kunnen beschadigen, en
in bepaalde gevallen verstopping van dakgo-
ten en afvoertrechters kunnen veroorzaken.
Wij adviseren u om hierover met de huisbaas
te overleggen.
Indien u gaat verhuizen, willen wij graag een
verhuisbericht van u ontvangen zodat wij
ervan in kennis gesteld zijn dat uw geveltuin
mogelijk onbeheerd achterblijft.

Groene Straatdag
Volgend op de aanleg van nieuwe geveltui-
nen, wordt er in verschillende Amsterdamse
stadsdelen elk voorjaar een Groene Straatdag
georganiseerd. Ook het komend voorjaar sluit
de Westelijke Binnenstad zich bij dit evene-
ment aan.
In april 2007 wordt in samenwerking met de
Werkgroep Meer Groen in de Jordaan een in-
formatie- en plantenmarkt georganiseerd om
de nieuw aangelegde geveltuintjes een start-
impuls te geven. Ook mensen die reeds gerui-
me tijd een geveltuin of plantenbak hebben,
kunnen in het kader van aanvulling of herbe-
planting, hieraan meedoen. Op deze dag kun-
nen bij het wijkcentrum in de Jordaan planten-
pakketten, samengesteld door een ecologisch
tuiniersbedrijf, voor het (her)beplanten van
uw geveltuin opgehaald worden.
Meer informatie over de Groene Straatdag, en
een bestelbon voor de plantenpakketten ver-
schijnen in het februari/maart 2007 nummer
van deze wijkkrant.

Sluitingsdatum geveltuin-aanvraag: 
12 januari 2007
De aanvraag voor uw geveltuin kunt u richten
aan Marc Hansenne, Wijkcentrum Jordaan &
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132-136,
1013 EX Amsterdam. Hiertoe dient u de onder-
staande strook-met-schets ingevuld op te stu-
ren naar het wijkcentrum. U kunt met Marc
Hansenne overleggen, tel. 6220514, of de door
u gekozen locatie voor de geveltuin voldoet
aan de voorwaarden inzake stoepbreedte, etc.
Aanvragen die na 12 januari binnenkomen,
kunnen door het stadsdeel niet meer uitge-
voerd worden in het voorjaar 2007.

Vraag een geveltuin aan

Naam: _________________________________________

Postcode:__________________________________

Tel.: ____________________________________________

(Doorhalen wat niet gewenst is)
Alleen deelname aan de snoeicursus 
En/of participatiebuurttuin: ________________
(naam zelfbeheerproject)

Ik wil deelnemen op de volgende dagen: 
zaterdag 24 februari /  vrijdag 2 maart / 
zaterdag 3 maart /  vrijdag 9 maart

✃

-

-

-

-

-
-

-
-

Naam: _________________________________________

Adres:   _______________________________________

Postcode:_____________  Tel.: ____________________

Datum aanvraag:______________________________

Schets hieronder de gewenste geveltuin 
(plattegrond van de locatie); elk vakje stelt een stoeptegel
voor (of 30cm x 30cm); de plaats van deuren, ramen,
regenpijpen en obstakels, alsook de stoeprand schetsmatig
aangeven a.u.b. N.B. In de regel mag de geveltuin slechts 
1 stoeptegel (bruto)  diep zijn.

ik wil graag een geveltuintje
voor mijn woning

✃

Ja
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Ondanks de onstuimige herfstbuien van de
20ste novemberavond was de vergaderruimte
van buurthuis Straat en Dijk weer tot de laat-
ste stoel bezet met leden van de wijkraad. Zij
maakten het de nieuwe voorzitster Leny van
Dijk niet gemakkelijk om de agenda van de
vergadering strikt aan te houden. Ieder lid
voelt zich betrokken bij en wil zich inzetten
voor zijn Mokums paradijsje. En het gevaar
dreigt dat een vergadering van de wijkraad,
waarin alle buurtgroepen zitting hebben,
uitloopt tot laat in de avond. 

Als eerste doorbrak Johan van Biemen het pro-
tocol omdat hij de commerciële sponsoring
van buurtactiviteiten ter discussie wilde stel-
len. Het wijkcentrum wil nl. alle 900 nieuwe
huishoudens van het Westerdokseiland ver-
welkomen met een informatieboekje over de
activiteiten van het buurthuis. Om dit boekje
te verfraaien is echter externe financiering
nodig. Hein Heuff stelde voor om deze discus-
sie als thema naar een latere vergadering te
verplaatsen. 
De voorzitster ging over tot de orde en ver-
volgde met de mededelingen:
In december komt er meer nieuws over de 
financiering van het Huis van de Buurt. Jan
Bosman vindt het weggegooid geld.
Vacatures bestuursleden: Na voorbereidende
gesprekken worden de kandidaten voorgedra-
gen aan de wijkraad voor de twee vacatures.
Aty Dubbeldam wil dat er twee leden van de
wijkraad bij die gesprekken aanwezig zijn en
Bep Bakker wil de criteria op schrift.
Vervolgens moeten de notulen van de vorige
vergadering van 18 sept. goedgekeurd wor-
den. Wouter Kleinlooh vraagt zich af of er een
vervolgcontact is met mevr. Fransen (rayonma-
nager Openbare Ruimte) en wanneer het wijk-
plan 2007 ter inzage ligt in het wijkcentrum.
Coördinatrice Carolien houdt zich hiermee
bezig, waarschijnlijk half december. Jan
Bosman wil inspraak bij de aanpak van de
blackspot op de hoek van de Elandsgracht-
Marnixstraat. Het verslag wordt goedgekeurd
en het volgende punt is het waarderingson-
derzoek van de activiteiten en diensten van
het wijkcentrum en het woonspreekuur.
Het wijkcentrum heeft een succesvol woon-
spreekuur (elke werkdag van 14.00-16.00uur
en di. van 19.00-20.00uur, 1ste Laurierdwarstr.
6), dat samenwerkt met de andere wijkcentra
en het Huurteam Binnenstad in het Wijk-
steunpunt Wonen. Activiteiten voor, door en
met ouderen samen met de stichting Welzijn
Binnenstad en de Blankenberg stichting wor-
den goed gewaardeerd. Ook het bevorderen
van de betrokkenheid bij de buurt in de vorm
van geveltuinen, zelfbeheerprojecten en opzo-
merdagen geniet grote populariteit.
In het ‘verbetervak’ staat de aandacht voor
parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en
overlast. Coby Schoenmakers (verkeersgroep
Jordaan) wil informatie in de wijkkrant over de
kraskaart voor 65+-ers en Jan Bosman wil het-
zelfde over de 65+ voorziening. De conclusies
van het onderzoek zijn meegenomen in het
concept werkplan 2007 van het wijkcentrum,
het volgende agendapunt. De buurtpanels
hebben hierin een adviserende rol, zij bestaan

uit bewoners, ondernemers, ouderen, jonge-
ren, moeders etc, allen vrijwilligers.
Naar aanleiding van het activiteitenplan meldt
Tryntsje Bakkum dat na zeer geheime bespre-
kingen de exploitatie van het ROC-gebouw is
toegewezen aan Marcel Wanders, een indus-
trieel ontwerper. De wijkraad gaat een brief
sturen naar het dagelijks bestuur van de deel-
raad, waarin zij vraagt om opening van zaken
aangaande de procedure.
De stand van zaken rond het 50-jarig jubileum
van het wijkcentrum komt aan bod. 

De volgende sprekers hebben toegezegd voor
het symposium van 2 febr. in de Westerkerk:
Peter Paul de Baar als gespreksleider, Vincent
van Rossem architectuurhistoricus, Wouter van
Dieren van de club van Rome en de actiegroep
Jordaad, André Thomsen is hoogleraar wo-
ningverbetering en woningbeheer, Peter
Kollee stadsecoloog, Simon Vinkenoog ex-jor-
danees maar innerlijk nog steeds. Carolien
gaat de kaarten coördineren, er komen publi-
caties en er worden vrijwilligers en sponsoren
gevraagd.

Nieuws uit de wijken
Opwinteren Laurierhof op 16 december om
13.00 uur bij Aty Dubbeldam.
Bouw Haarlemmerplein begint pas echt over
een paar weken.
Er is een plan voor de Appeltjesmarkt van ar-
chitect Yuri Werner. De wijkraad wil eerst de
mening van de bewoners en ondernemers van
Elandsgracht en Kinkerstraat.
Op de website van het wijkcentrum www.jord-
aangoudenreael.nl kan men stemmen over het
spelen van het carillon van de Westerkerk des
nachts. Ook komt er een buurtraadpleging
hierover te zijner tijd.
De proef met het Pannaveldje is beëindigd, na
schouwing en inspraak van de bewoners gaat
de gemeente aan de slag om iets nieuws te ont-
werpen. Resultaat in het voorjaar ter inzage op
het wijkcentrum en in een bewonersbrief.
De proefafsluiting van de drie dwarsstraatjes is
voor de winter gestopt. Er zijn in het totaal 30
paaltjes stuk gereden.
De bezorging van het Stadsdeelnieuws laat zo-
veel te wensen over, dat maatregelen worden
getroffen.Voor het wijkcentrum betekent dit
dat er weer bewonersbrieven moeten worden
verspreid over inspraak- en informatieavonden.
Vraag van de leden: wanneer is de nieuwjaars-
borrel?
Volgende vergadering 15 januari 2007.

Ellie Pronk

Verslag wijkraadsvergadering

‘Wanneer is de Nieuwjaarsborrel?’

Op maandag 2 oktober jl. is Stichting
Streetcornerwork met een nieuw schoon-
maakproject begonnen vanuit de locatie het
Stoelenproject op de Marnixstraat. De bedoe-
ling is om enkele keren per week met een
groepje daklozen de buurt in te trekken en
wat additionele schoonmaakwerkzaamheden
als een zinvolle dagbesteding uit te voeren. 

Stichting Streetcornerwork voert al weer vanaf
1994 met het project WorkForce tientallen
schoonmaakprojecten uit met daklozen en ver-
slaafden in heel Amsterdam voor diverse op-
drachtgevers zoals de gemeente Amsterdam,
Woningbouwvereniging Rochdale in Zuidoost
en het Okura Hotel in de Pijp. Op dit moment
maken wij schoon in het gebied tussen de
Marnixstraat en de Keizersgracht en tussen de
Elandsgracht en de Bloemgracht, daarbij
wordt dan ook nog een stuk meegenomen
rondom de Westermarkt. Verder reageren wij
op meldingen vanuit het buurtbeheer of het
stadsdeel naar aanleiding van klachten van be-
woners waarop wij natuurlijk hopen onmid-
dellijk te kunnen reageren, dus heeft men een
klacht over zwerfvuil, rotzooi voor de deur dan
kan men contact met ons opnemen. De deel-
nemers zijn herkenbaar aan hun oranje hesjes
of regenpakken met daarop de naam van het
project met logo van Stichting Streetcorner-
work. Dat men bij u in de buurt aan het werk
is, kan men ook wel zien aan de gele vuilnis-
zakken die door hun kleur aangeven dat het
hier niet om gewoon huisafval, maar om
zwerfvuil gaat.
Hoewel deelname aan het project altijd een
vrijwillige basis kende, is per ingang van dit
jaar de nieuwe wet werk en bijstand van
kracht waarbij de Dienst Werk en Inkomen
daklozen kan verplichten aan een project als
dat van WorkForce deel te nemen. Met deze
deelname hebben zij recht op een extra pre-
mie van 10 procent bovenop hun bijstandsin-
komen dat 50 procent van het minimuminko-

Voedselbank 
zoekt vrijwilligers
In stadsdeel Centrum zal binnenkort een
nieuw uitgiftepunt van de Voedselbank wor-
den geopend. Om dit in stadsdeel Centrum te
kunnen realiseren, zoeken we nog een aantal
vrijwilligers. Belangstelling? Neem contact op
met Eugene Brussee, tel. 3307837 of e-mail:
ebrussee@hetnet.nl

In december 2005 is gestart met de productie
en verspreiding van Stadsdeelnieuws. 
De krant vervangt de bewonersbrieven,
nieuwsbrieven en de wekelijkse advertenties
in het Stadsblad. Vanaf het begin zijn er ech-
ter klachten geweest over de verspreiding
van Stadsdeelnieuws.  

Eind oktober bleek uit een onderzoek dat 53,5
procent de krant wekelijks ontvangt, 16,4 pro-
cent ontvangt de krant onregelmatig. De ove-
rigen ontvangen de krant niet en kennen soms
de krant niet eens. Het vinden van een nieuwe
verspreider die Stadsdeelnieuws in een oplage
van 60.000 exemplaren in één dag kan bezor-
gen, zal hoogstwaarschijnlijk wel enige tijd in
beslag nemen. De huidige verspreider heeft in-
tussen aangegeven alles op alles te zetten de
verspreiding optimaal te krijgen.
Om de gebrekkige verspreiding enigszins te
compenseren en de kwaliteit van onze service
te vergroten, worden de volgende maatrege-
len genomen. Stadsdeelnieuws wordt (nog in-
tensiever dan nu) op een aantal vaste plekken

in het stadsdeel in hogere oplage neergelegd,
zodat bewoners en ondernemers er daar in
ieder geval een kunnen afhalen. Denk hierbij
onder meer aan wijk- en buurtcentra.
Onderzocht wordt de mogelijkheid Stadsdeel-
nieuws ook bij winkels neer te leggen.
Stadsdeelnieuws is al digitaal beschikbaar via
www.centrum.amsterdam.nl, maar er komt nu
ook een verzendlijst via e-mail, waar bewoners
en ondernemers zich op kunnen abonneren.
Alle bewoners in het stadsdeel krijgen een
brief waarin de bovenstaande maatregelen
worden aangekondigd en waarin een lijst is
opgenomen van adressen waar Stadsdeel-
nieuws kan worden opgehaald. Inspraak- en
informatieavonden worden totdat deze maat-
regelen zijn uitgevoerd weer aangekondigd
via bewonersbrieven. U wordt van de nieuwe
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Bezorging Stadsdeelnieuws

Schoonmaak- 
projecten van
‘WorkForce’

men bedraagt. Daarnaast krijgen deelnemers
vanuit het project WorkForce een maaltijd
aangeboden en aan het einde van de dag een
extraatje voor onderweg van € 12,-

Dick Pool
Coördinator Daglonerprojecten

De redactie van Jordaan&GoudenReael was
bezorgd over het verschijnsel dat mensen in
nood verplicht worden straten te vegen. 
Wij vroegen de mening van een deskundige,
mevrouw Jet van der Velden:

Op eigen houtje of samen?
Dit soort projecten bestaan inderdaad al meer
dan 10 jaar. Als hulpverlener en als burger
vind ik deze projecten zeer waardevol, om de
volgende redenen: het zijn laagdrempelige
projecten, per dagdeel kunnen mensen mee-
doen; de daklozen die meedoen, zijn er trots
op dat zij het doen, dat zij iets voor de samen-
leving doen; het is goed voor de beeldvor-
ming van de daklozen; 
(mensen zijn vaak beducht voor daklozen, zij
vervuilen het straatbeeld en nu ruimen zij op);
zij krijgen loon in natura, maaltijd, koffie
soms shag en een kleine vergoeding. 
De Dienst Werk en Inkomen (DWI) is afgelo-
pen jaren actiever geworden om ook daklo-
zen te activeren: er wordt meer aangeboden,
tegelijkertijd wordt er meer druk uitgeoefend
op daklozen om actief te worden. Voor som-
mige daklozen kan ik als hulpverlener op
grond van medische redenen vragen om uit-
stel van dit soort acties ( bijv. i.v.m. opnames
of omdat huisvesting prioriteit heeft). Voor
andere daklozen vraag je als hulpverlener juist
een goed aanbod. Het loon in natura, een
maaltijd, soms shag en altijd koffie. En soms
een beetje geld: dat vind ik prima, want je
mag toch vrijwel niets bijverdienen als je een
uitkering hebt. Het gevoelige punt ligt er
vooral in hoe de Dienst Werk en Inkomen
(DWI) verplichtingen gaat stellen, of zij het op
eigen houtje doen of in samenwerking met
hulpverlening. Ook hierbij gaat het er om
zorg op maat te leveren, en niet alleen om
regels strak uit te voeren. In het artikel Work
Force, staat dat de DWI het verplicht kan
stellen, het gaat er mijns inziens om hoe zij
die mogelijkheid gaan gebruiken.

Jet van der Velden
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
Dak- en Thuislozenzorg
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Cultuur
agenda
Uitgaan in de Westelijke Binnenstad, voorzo-
ver bij het ter perse gaan van dit nummer
bekend. Informatie voor de agenda 9-3 weken
voorafgaand aan het resp. evenement naar:
krant@jordaangoudenreael.nl. Verdere info:
www.jordaanweb.nl 

MUZIEK  
Noorderkerk, Noordermarkt
Za 16 dec. 14.00u. Kerstconcert door
Rotterdams Kamerorkest o.l.v. Conrad van
Alphen m.m.v. Marije van Straalen-sopraan.
Bach, Händel, Vivaldi, Manfredini en Corelli
Za 13 jan. 14.00u. Mozart&Mendelssohn.
Ensemble o.l.v. Joost Hekel (klarinet, basset-
hoorn en fortepiano) m.m.v. Caroline Cartens-
sopraan. Mozart-Aria’s uit la Clemenza di Tito
en Mendelssohn-Konzertstücke.
Za 20 jan. 14.00u. Calefax Rietkwintet
Amerikaans programma met o.a. Conlon
Nancarrow en Duke Ellington. 
Za 27 jan. 14.00u. Harmonie Quintett. 
Vijf blazers op authentieke instrumenten met
muziek van o.a. Reicha.
Pianolamuseum, Westerstraat 106, 
tel. 020-6279624, 
vrij 15 dec. 20.30u: Harrie v.d.Voort: lichte
muziek uit de jaren 1920-1940. 
Westerkerk, Westermarkt, 020-6203119
za 16 dec. 14.30u: La Trama Concert, spaanse
werken, Hoofdstadkoor, olv Martin van der
Brugge, mmv Javier Rodriguez, tenor
zo 17 dec.15.00u: Kerstconcert, Magnificat,
zigeunermuziek, door jeugdorkest
JongExcelsior, VU-koor en Roman Ensemble
ma 18 dec. 20.15u: Collegium Ad Mosam o.l.v.
Huub Ehlen m.m.v. Hans Jörg Mammel-evan-
gelist. Bach-Weihnachtsoratorium, Cantates nr.
1, 2, 5, 6.
(Dit concert in het kader van de serie
Noorderkerkconcerten.)
di 26 dec. 10.30u: J.S.Bach:
Weihnachtsoratorium, cantates 1, 2,
Westerkerkkoor, Bachorkest,; vrijw. bijdrage

THEATER
Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32, 
tel. 62679370, zaterdagen 14.00u:
‘Verjaardagspartijtje’, vanaf 6 jr
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207935, 
wo 13 t/m za 16 dec, 20.00u: LIVEMINDS 
BEDANKT, vier dagen van film theater, 
muziek, rap en alles wat swing heeft. 
wo 20 t/m za 23 dec. 20.00u: ‘Waanzin-
Syndicaat’, tekst en regie Daniëlle Wagenaar,
spel: Niek van der Horst en Gerald Guthman,
muzikale voorstelling over geloof, hoop en
vriendschap.
Het Veemtheater, Van Diemenstraat 410, 
tel. 6269291,  vrij 15 t/m za 23 dec (beh. zo,
ma), 20.30u: ‘Simon Says’, regie Sarah Ringoet 

MUSEA e.d.
Pianolamuseum, Westerstraat 106, 
tel. 6279624, open zo 14.00 -17.00 u; 
Bibliotheca Philosophica Hermetica, Bloem-
straat 15, ma t/m vrij 9.30-12.30 u en 13.30-
15.00 u
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat 16,
do t/m zo 12.00-17.00 uur
Multatulimuseum, Korsjespoortsteeg 20 hs, ,
di 10.00-17.00, za, zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, di t/m
zo 11-17 u. – 31 dec.: Guido van der Werve 
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296, 
vrij t/m zo 11-17.00 u

GALERIEËN 
De meeste galerieën zijn geopend van woens-
dag t/m zaterdag en de eerste zondag van de
maand tussen 13.00 uur en 17.30 uur.
Artline, Bloemgracht 65,- 22 dec : 
Didi van der Velde 
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwars-
straat 1, - 14 jan: Tom Lenders, Reiko Nak:
‘Monsters’, tekeningen 
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, 10 dec. 
- 23 jan.: Zhanhong Liang Liao, werk op papier 
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 a, 
- 13 jan: kunstenaars van de galerie; Falke en
Charlotte, Project II 
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, 15 dec 
- 3 jan, studentenfotoacademie,
‘Schiermonnikoog’
Van Gelder, Planciusstraat 9 B, - 6 jan.: 
groepstentoonstelling 
Koch&Bos Gallery, 1e Anjeliersdwarsstraat 5, 
Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27, - 
6 jan: Ron Galella, ‘Disco-years’

DIENSTENCENTRUM LAURIERHOF 
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam
Telefoon balie: 557 33 00

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL 
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat 
in de buurt bevorderen.
Openingstijden: ma t/m vrij van 13-17 uur, 
tel. 623 72 72, fax 638 18 85
E-mail: info@jordaangoudenreael.nl
Website: www.jordaangoudenreael.nl

WIJKSTEUNPUNT WONEN CENTRUM
Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael
Gratis informatie/advies over wonen, huren, stads-
vernieuwing, leefbaarheid: ma t/m vrij van 14-16
uur én di-avond van 19-20 uur, tel. 625 85 69. 
E-mail: woonspreekuur@jordaangoudenreael.nl
Website: www.wswcentrum.nl

Huurteam Binnenstad 
Controleert de prijs-kwaliteitverhouding 
in de particuliere woningvoorraad. Op verzoek 
worden bewoners gratis geholpen prijs en kwali-
teit met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Telefonisch spreekuur: ma/di/do/vrij van 10-11 uur,
tel. 420 58 35, e-mail: huurteambinnenstad.nl

Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen 
voor nu en in de toekomst veilig te stellen. 
Word ook lid! Samen staan we sterk.
Informatie, tel. 623 72 72.
E-mail: info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl

Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen 
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woon-
spreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau.

Alarm (spoed) 112

Politie Lijnbaansgracht, tel. 0900 8844
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685
(Zuid-Jordaan)
Politie Raampoort, tel. 0900 8844 
Buurtregisseur Dyanne Venema, 06-22217004
(midden-Jordaan)
Buurtregisseur Dick Eénhuizen, 06-51413886
(Noord-Jordaan)

Buurtspreekuren
BLANKENBERG STICHTING LAURIERHOF

Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden 
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur,
telefoon 557 33 33. 
Inloopspreekuur: di/do van 9.30-10.30 uur

DIENSTENCENTRUM STRAAT & DIJK
Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EP Amsterdam.
Telefoon balie: 6238815

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL 
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat 
in de buurt te bevorderen.
Openingstijden: ma t/m do van 11-17 uur
Woonspreekuur: elke woensdag van 15-17 uur
Tel. 622 05 14, fax 557 33 49
E-mail: info@jordaangoudenreael
Website: www.jordaangoudenreael.nl

Alarm (spoed) 112

Politie Raampoort, tel. 0900-8844
Buurtregisseur Fred Sterk 06-51475791
(Haarlemmerstraat e.o) 
Buurtregisseur Harold van Dam 06-53142687
(Haarlemmerdijk e.o)
Buurtregisseur Jack Druppers 06-53457952
(Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Westerdokseiland)

BLANKENBERG STICHTING STRAAT & DIJK

Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur, 
tel. 557 33 33. 
Inloopspreekuur: ma. 9.30-10.30 uur

LAURIERHOF / STRAAT & DIJK

Buurtconciërge en klussenhulp 
Kleine woningaanpassingen voor ouderen 
en mensen met een handicap. Aanvragen via
Ouderenadviesbureau of Maatschappelijk Werk 

Burenhulp Jordaan/Gouden Reael
Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan 
oudere buurtbewoners, bijv. bij ziekte boodschap-
pen doen, naar ziekenhuis, winkelen of een wan-
deling. Bereikbaar via Ouderenadviesbureau.

Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren en 
in de buurt. Tel 557 33 33,
e-mail buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt
Spreekuur winkelmanager: elke woensdag 
van 9.00-11.00 uur, Haarlemmerplein 15 bg, 
tel. 622 59 30 of 55368601,
e-mail: dijkenstraat@tiscali.nl

Zoekertjes

Uitgave van wijkcentrum 

Oplage 20.550, 7x per jaar.
Het verspreidingsgebied wordt omsloten
door het water van Prinsengracht,
Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal,
Zoutkeetsgracht, IJ, Westertoegang,
Singel en Brouwersgracht. 
Bezorgklachten: tel. 623 72 72

Kopij/advertenties
Deadline: 17 januari 2007

Redactieadres 
1ste Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX A’dam 
Tel. 623 72 72, fax 638 18 85
(Astrid Brand, ma t/m do, 10-17u)
E-mail: krant@jordaangoudenreael.nl

Kopij Gouden Reael 
Haarlemmerstraat 132-136,1013 EX A’dam
tel. 622 05 14, fax 557 33 49
(Dick v/d Heijden, ma t/m do, 13-17u)
E-mail: dvdh@jordaangoudenreael.nl

Redactie Jordaan&GoudenReael
Dick van der Heijden, Ada Iest, 
Rita Borghardt
Eindredactie Astrid Brand (ism R.Baan) 

Medewerkers
Win Wassenaar, Eibert Draisma, 
Margaret Roovers, Mieke Krijger, 
Hans Sizoo, Raymond Baan, Drs P,
Elly Pronk, Ieneke Suidman

Vormgeving
Jan Nanne

Druk
Dijkman Offset, Diemen

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 7 februari 2007

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een 
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 17 januari bij de
redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties en
leestekens). Tot 250 tekens € 12,-. Tot 500 tekens € 23,-.
Betaling graag vóóraf bij het wijkcentrum, 1ste Laurierdwars-
straat 6, tel. 6237272

MASSAGE EN BEWUSTZIJN. Onder druk van verwachtingen
en prestatiedrang wordt jarenlang spanning opgebouwd. Dit
wordt bewust voelbaar als er klachten op lichamelijk en
psychisch gebied ontstaan: bv. Stress, slapeloosheid, hoofd-
pijn, nek-, schouder- en rugklachten, RSI, burnout. In REBA-
LANCING@-sessies is respectvolle aanraking het middel om
te ervaren hoe je ‘in je vel zit’. De vastgehouden energie kan
weer gaan stromen, er ontstaat bewustzijn, inzicht, accepta-
tie. Tel. 020-6257472, Simone.ootes@wanadoo.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kom eens langs bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam,
Palmstraat 63.
Wij zijn elke maandag- en donderdagmiddag van 14.00-
17.00 uur open, daarnaast ook elke vierde zaterdag van de
maand van 11.00-14.00 uur, met aansluitend instructie in
meditatie.Of begin je dag goed en mediteer op doordeweek-
se ochtenden met ons mee: meditatie voor beginners.
Stadsretraite van 27 t/m 30 december. Bel 4207097 of kijk
op: www.vwbo.nl  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cursus Spaans! Van der Hoopstraat 33, tel. 6844438 
Groepsles ’s avonds di t/m do. Privé-les in overleg.
Degelijke lessen in ontspannen sfeer! Veel conversatie.
Voor particulieren en bedrijven. Bel of kom langs (na af-
spraak).
--------------------------------------------------------------------------------------------
Saxofoonles in de Jordaan! Bel 06-15156414 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf 10 januari op de woensdagochtend inloop
(LITERAIR) JOURNALISTIEK SCHRIJVEN 
www.schrijfwerkplaatslauriergracht.nl  
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe Yogales voor beginners.Vanaf 12 januari op vrijdag
van 10.00 tot 11.00 uur. Adres: Haarlemmerstraat 132 (buurt-
centrum Straat & Dijk). Proefmaand 25 euro. Graag aanmel-
den bij Patrizia Semperboni,
tel. 020 4687673 
--------------------------------------------------------------------------------------------
WONINGRUIL aangeb. 3k. benedenwoning met tuin 
in de Jordaan. Gevr. 4k-woning in de Jordaan/Centrum/
Staatsliedenbuurt tel. 6233959/06-29400225.
E-mail: ted@wevers.biz 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Betaalbare improvisatieworkshop voor blazers. Groot succes!
Bel voor info 06-15156414 

My Own Choice, Bloemgracht 136, kunst en
kunstnijverheid uit Zuid Afrika
Motive Gallery, Elandsgracht 10, - 23 dec.:
Marjolein Rothman, schilderijen en werk op
papier
Onrust, Planciusstraat 9-a, - 23 dec: 
Eli Content, schilderijen
De Praktijk, Lauriergracht 96, - 23 dec: 
Jan Pieter Fokkes, Daniel Hofstede, Sander
Reijgers, Jasmijn Visser 
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80, 
- 23 dec.: Koen Vermeule, werken met papier
Galerie Diana Stigter, Elandsstraat 90, - 6 jan.
Matias Faldbakken
Torch Gallery, Lauriergracht 94, - 13 jan.: 
Terry Rodgers, ‘The apotheosis 
of pleasure’, boek, multiple 
Gallery Vassy for International Photography, 
- 9 dec: David Blackmore, foto’s
Fons Welters, Bloemstraat 140, - 13 jan: 
Gé-Karel van der Sterren, Amalia Pica
Artspace Witzenhausen Gallery, Hazenstraat
60, - 30 dec. Wendel Gladstone, schilderijen
WM Gallery, Elandsgracht 35, - 23 dec. Wanda
Michalak, ‘World Watching’, fotografie
Martin van Zomeren: - 22 dec. Alexandra
Leykauf

LEZING, WANDELING 
Café Duende, Lindengracht 62, 
zo 10 dec. 15.00u: ‘Van koninklijk paleis tot
Jordaanpaleis’, het typische Jordaaninterieur
vanuit de kunstgeschiedenis bekeken, door
Hans Sizoo, toegang gratis; zo 17 dec. 15.00u:
bezoek aan Museum van Loon (aansluitend 
bij lezing van zo 10 dec; entrée museum niet
gratis); 
zo 14 jan. 15.00u: ‘De Posthoorn’, de eerste
Amsterdamse kerk van P.C.Kuipers, door drs
Guido Hoogewoud, architectuurhistoricus,
lezing in Duende en bezoek aan de kerk. 
Café Festina Lente, Looiersgracht 40b, 21 u:
Poëzieslag, toegang gratis, elke eerste 
dinsdag van de maand
Claverhuis, Elandsgracht 70,
5 februari 20.00u Lezing ‘Van
Egelantiersgracht naar Bloemgracht’,
Jordaanspecialist belicht veel aspecten van 
dit deel van de Noord-Jordaan aan de hand
van ruim 200 dia’s. 
Toegang € 5,-/€ 2,50 (stadspas)
Jordaan, wandelingen met bezoek aan 
traditioneel Jordaanpand, 
zie www.jordaanmuseum.nl 

Gevr: degelijke werkster/huishoudelijke hulp bij alleenwonen-
de man in de Jordaan.
Voor 3 of 4 uur per 14 dagen. Het is een makkelijk te onder-
houden 3-kamerwoning.
Door omstandigheden alleen in de middag. Tel. 4277685 
--------------------------------------------------------------------------------------------
PRAKTIJK BEELDENTAAL van Helma van Aalderen, pedagoog,
creatief therapeut en familieopsteller is gevestigd op
Prinseneiland 4c. Je kunt bellen 06-42593318 en mailen
info@praktijkbeeldentaal.nl en op de website kijken:
www.praktijkbeeldentaal.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------
De nieuwe cursussen en workshops van PRAKTIJK BEELDEN-
TAAL. Meld je aan via info@praktijkbeeldentaal.nl Adres:
Prinseneiland 4c 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pianoles voor iedereen. Klassiek geschoold pianiste (D.M en
U.M allround ervaring). Tel. 6254702 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Privé Zangles: Wil je leren zingen? Wil jij je stem ontdekken?
Zangdocent heeft nog enkele plaatsen voor nieuwe leerlin-
gen. Bel voor info 020-6382683 of 06-21563944 (lid KNTV) 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ook in de winter hebben uw voeten verzorging nodig! Bel
voor een afspraak met Simone Mobron 
Pedicure 06-44896269 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cursus EDELSMEDEN voor beginners en gevorderden door
erkend leerlingopleider. Kleine groep dus veel aandacht. Bel.
06-24547318! 10 lessen € 175,-111111 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mooie ruime 3-kamerwoning Anjeliersstraat, nieuwbouw, wil
ruilen met 3kamerwoning oudbouw. Tel. 4272626 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hola, ¿Oué tal? Privé-les Spaans in de Jordaan, tel. 6233070,
www.spaansetaal.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------
COMPUTERHULP Microsoft Windows en Apple. Hardware en
software, draadloos netwerk, beveiliging, gegevensherstel,
spyware, enz. Voor probleemoplossing in de buurt. E-mail
Jeroen: help@yuroon.com of bel 06-53671471 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Raja-Yoga geeft fysieke en innerlijke rust waardoor je gemak-
kelijker afstand neemt van de dagelijkse druk van het leven.
Voor meer informatie Stichting ‘Prasana’ Amsterdam, tel.
6966495, e-mail: prasana@zonnet.nl
Of onze website: www.prasana.nl 


