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Haarlemmerplein bouwrijp
plan voor de openbare ruimte uit 1998 is naar
de prullenbak verwezen. Het transformator-
huisje dat nu op het plein staat zal opgenomen
worden in de nieuwbouw. 
De bomen blijven natuurlijk staan, maar zaken
als de verkeersafwikkeling en de taxistand-
plaats zijn nog niet duidelijk. Het stadsdeel
komt met een voorstel dat besproken zal wor-
den met een klankbordgroep waarin bewo-
ners en gebruikers van het plein vertegen-
woordigd zijn. Wel schijnt al besloten te zijn
dat op het plein een kunstwerk verschijnt 
ter herinnering aan Jacob van Lennep, bij de
meeste Amsterdammers alleen bekend van 
de gelijknamige straat en kade, maar ook 
verantwoordelijk voor de eerste duinwater-
aansluiting in de stad die uitkwam op het
Haarlemmerplein. 

Op donderdag 10 november onthulde 
stadsdeelwethouder Els Iping op het
Haarlemmerplein het projectbord dat de start
aankondigt van de bouwactiviteiten op het
plein. Nog geen eerste paal want hoewel het
bestemmingsplan ondertussen goedgekeurd
is door de provincie moet het ook nog 
de Raad van State passeren. 

De wethouder verwacht dat dat de komende
maanden gaat gebeuren zodat die eerste paal
vóór 1 maart 2006 de grond in kan. Op 1 de-
cember is de verkoop van de 47 koopwonin-
gen gestart. Alleen de bouw van de onder-
grondse parkeergarage zal al anderhalf jaar
duren. Dat geeft het stadsdeel en de buurt wel
de tijd om goed na te denken over de toekom-
stige inrichting van het plein zelf. Het oude

12 Januari buigt raadscommissie zich over de Jordaan

Stadsdeel pakt 
openbare ruimte aan

Verkeersveiligheid
Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid
krijgt de nodige aandacht. Het gaat hierbij om:
de kruisingen van de Marnixstraat met de
Elandsgracht, de Bloemgracht, de Westerstraat
en de Nieuwe Willemsstraat; 
het verbeteren van de verkeersveiligheid op de
Marnixstraat zelf;
en het als experiment afsluiten van de Tweede
Anjeliersdwarsstraat, Tweede Tuindwarsstraat
en Tweede Egelantiersdwarsstraat.

Onvoldoende draagvlak gracht
Het Dagelijks Bestuur vindt het jammer dat er
op dit moment onvoldoende draagvlak be-
staat om een ooit gedempte gracht in de
Jordaan open te graven. Het blijft van mening
dat het een goed, realistisch en financieel haal-
baar plan is, dat eventueel door een toekom-
stig stadsdeelbestuur zou kunnen worden uit-
gevoerd.

In de begroting 2006 staan voor een aantal
projecten budgetten ten laste van het
Parkeerfonds opgevoerd. Daarnaast is er geld
beschikbaar voor het verbeteren van de veilig-
heid van de Marnixstraat en zal een aanvraag
worden ingediend voor subsidie van de centra-
le stad voor de aanpak van gevaarlijke kruisin-
gen op de Marnixstraat. Volgend jaar zal er te-
vens worden gestart met de uitwerking van de
plannen voor de Westerstraat en Elandsgracht.
Tot slot zullen voor de begroting 2007 en ver-
der aanvullende budgetten moeten worden
gereserveerd om het plan van aanpak verder
uit te kunnen voeren. 

Het volledige Plan van Aanpak Openbare
Ruimte Jordaan en het inspraakverslag 
zijn verkrijgbaar bij het Wijkcentrum Jordaan.
Iedereen die geïnteresseerd is kan de raads-
commissievergadering 12 januari bijwonen 
en zich aanmelden als inspreker. 

In het Plan van Aanpak Openbare Ruimte is
per straat, plein en plantsoen uitgewerkt wat
er op termijn kan worden gedaan aan de ver-
betering van de inrichting en het gebruik van
de openbare ruimte. 

Raamplein: nieuwe inrichting van het plein
met bomen en bankjes en onderzoek naar een
mechanische, ondergrondse parkeergarage;
Appeltjesmarkt: onderzoek hoe de kadekant
veiliger, toegankelijker en aantrekkelijker ge-
maakt kan worden, zodat hier een ontmoe-
tingsplek aan het water ontstaat;
Elandsgracht: de ondernemersvereniging
Elandsgracht heeft een plan ontwikkeld voor
de inrichting van de Elandsgracht. Dit wordt
nu nader onderzocht en ook het Johnny
Jordaanplein wordt in de toekomst aangepakt.
Het ontwerp van de Initiatiefgroep Elands-
gracht kan als basis hiervoor dienen;

Lindengracht: in 2006 worden op de Linden-
gracht elektrapunten en één wateraansluit-
punt aangelegd ten behoeve van de zaterdag-
markt. Er wordt onderzocht op welke locatie
aan de rand van de Jordaan een alternatief
kan worden geboden voor de parkeerplaatsen
op het middenterrein. Dit zal gezien de be-
schikbare ruimte een ondergrondse parkeer-
garage moeten zijn;
Westerstraat: de bestrating op het middenter-
rein en de kruisingen worden opgeknapt.
Momenteel zijn hier zogenaamde poortcon-
structies, terwijl de rijweg ook met drempels is
ingericht. Dit schept verwarring bij het voor-
rang verlenen. Daarnaast  wordt er gekeken of
er in samenwerking met stadsdeel Westerpark
en de centrale stad een parkeergarage in de
buurt is te verwezenlijken, waardoor het mid-
denterrein (deels) parkeervrij kan worden in-
gericht in de vorm van een ‘Ramblas’;
Palmgracht: ook voor de Palmgracht is door
buurtbewoners een plan opgesteld. Aangezien
het hele plan in één keer uitvoeren te duur is
wordt voorgesteld de diverse aanpassingen
over meer jaren te verdelen;
Eerste Marnixplantsoen: in 2005 is al een stuk
van het Eerste Marnixplantsoen ingericht als
skatevoorziening. De rest van het Eerste
Marnixplantsoen gaat ook  opgeknapt worden
(o.a.de openbare verlichting, verleggen van
het fietspad, het plaatsen van een waterhap-
pertje en het verbeteren van het groen);
Madelievenplein: dit plein krijgt een opknap-
beurt om zo weer een aantrekkelijke ontmoe-
tingsplek voor de buurt te worden.

Aan de hand van de ideeën, voorstellen en wensen die op de buurtconferenties naar
voren zijn gebracht, heeft Stadsdeel Centrum een Plan van Aanpak gemaakt voor
de openbare ruimte in de Jordaan. Voor het plan om tenminste één gracht open te
graven, gecombineerd met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, bleek ook
tijdens de buurtconferenties onvoldoende draagvlak. Van dat plan is daarom afgezien.
Op de inspraakavond van 9 november in de Boekmanzaal lieten reeds 25 Jordaan-
bewoners en -ondernemers zich over het Plan van Aanpak uit. Momenteel buigt het
Dagelijks Bestuur zich erover en op 12 januari wordt het plan behandeld in de raads-
commissie IOR (Inrichting Openbare Ruimte).

‘Niet Allah plaatste die kachel, 
maar Gerard uit de Vinkenstraat’ 9

24 december 
Glühwein 
op middenpleintje
Elandsgracht 
De ondernemersvereniging van de Elands-
gracht en omgeving schenkt net als vorig
jaar op 24 december van 15.00 tot 17.00
uur een glaasje glühwein op het midden-
peintje op de Elandsgracht. 
Er staat een vuurkorf tegen de kou en u
kunt dan ook nog eens de plannen die 
de ondernemers gemaakt hebben voor 
de herinrichting van de Elandsgracht
bekijken onder het genot van een kerst-
kransje en een warm glaasje wijn. 
En misschien komt ‘Ons Genoegen’ nog
wat kerstliedjes spelen bij de kerstboom.

Kinderen en kleinkinderen van
‘Tante’ Bep Barends-Nuberg bedanken 
iedereen voor de steun en lieve reacties 
die wij hebben gekregen na het overlijden
van onze moeder en oma.

Op pagina 9 een interview uit 1989 met Tante Bep

-

-

-

Wij zien wij u  graag op onze nieuwjaarsreceptie

donderdag 12 januari van 17.00 – 19.00 uur 

in het Wijkcentrum Jordaan, Eerste Laurierdwarsstraat 6

vrijwilligers, bestuur en medewerkers van Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 

Fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

vrijwilligers, bestuur en medewerkers van Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 
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GUNTERS & MEUSER bv

Al meer dan 175 jaar

DE VAKZAAK IN IJZERWAREN, 

HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN

Egelantiersgracht 2-6 Tel. 622 16 66

laire wijken bedoeld zijn voor de mensen die
zich de weelde van hoge woonlasten kunnen
veroorloven. De minderdraagkrachtigen mogen
hun biezen pakken. Wellicht staat er nog een
villa in Wassenaar te lang leeg en kunt u die
gaan kraken. Misschien mag u bij mevrouw
Dekker zelf intrekken of in haar tuin een staca-
ravan neerzetten. Voor inlichtingen moet u bij
de gemeente Wassenaar zijn. 

Demonstreer mee op 4 maart
Zover hoeft het niet te komen. Op zaterdag 
4 maart 2006 zal er een grote demonstratie
komen op het Museumplein te Amsterdam.
Met groot bedoelen wij dat het een landelijke
demonstratie wordt waar we veel huurders
verwachten en daarbij mag u natuurlijk niet
ontbreken. Noteer die dag dus in uw agenda.
Het feest begint om 13.00 uur. 

We gaan die dag duidelijk maken dat politieke
partijen die uw belangen als huurder minder
belangrijk vinden dan de belangen van eigen-
woningbezitters de stem van huurders niet
waard zijn, dat het ongehoord is dat huurders
de rekening gepresenteerd krijgen van falend
overheidsbeleid en dat het ronduit schandalig
is dat huurders moeten opdraaien voor forse
bezuinigingen die de regering wil doorvoeren
terwijl de hypotheekrenteaftrek voor eigen-
woningbezitters onverminderd blijft bestaan. 
Het bevorderen van eigenwoningbezit mag
niet betekenen dat huurders in het verdom-
hoekje worden gezet. Jarenlang heeft de 
overheid de huursector verwaarloosd en 
lijdelijk toegezien hoe de corporaties met hun
geld omgingen terwijl ze hun taak om vol-
doende betaalbare huurwoningen te bouwen
verzaakten. 

Laat zien dat Dekker u een poot wil uitdraaien.
Mocht u nog geen Stop Dekker affiche voor
uw raam hebben hangen dan roepen wij u op
dat alsnog te doen. Uw uitzicht wordt er welis-
waar door belemmerd, maar als u dat nu be-
langrijker vindt dan te laten zien dat u tegen
de plannen van Dekker bent zou u uw woning
morgen wel eens kunnen kwijtraken, domweg
omdat u de huur niet meer kunt opbrengen. 

Huurdersvereniging Centrum

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

DE WINTER IS IN AANTOCHT:

Banden, remmen, verlichting.

Wij zorgen ervoor dat ze in orde zijn!

(de gehele maand januari gesloten)

Alle gekheid op een stokje: we zijn er nog lang
niet. Op 1 november heeft het comité Stop
Dekker! een informatie- en discussieavond ge-
houden om de huurders op de hoogte te bren-
gen van wat hen te wachten staat als de plan-
nen doorgaan en wat ze eraan kunnen doen
om die plannen tegen te houden en later van
tafel te vegen. Voor een volle zaal in het
Claverhuis, waar in januari de aftrap werd ge-
geven voor de actie, legde Bastiaan van Perlo
van de Huurdersvereniging Amsterdam de 
details van het plan Dekker uit. Er is nu meer
dan in januari bekend wat er gaat gebeuren
als Dekker haar zin krijgt. De krachtpunt-
presentatie is voor internetgebruikers overi-
gens te zien op de website van het comité:
www.stopdekker.nl Het verhaal geeft een indi-
catie wat huurders die niet verhuizen te wach-
ten staat maar ook dat verhuizen nog veel
duurder gaat worden. Nadien werden er 
vragen gesteld en ging Win Wassenaar van de
Huurdersvereniging Centrum in op de beteke-
nis van de plannen voor huurders in de binnen-
stad van Amsterdam. 

Wat gaat Dekker voor Amsterdamse 
huurders betekenen?
In de discussie werd duidelijk dat iedereen zich
tegen de plannen van Dekker keert. De voor-
standers van het plan lieten het die avond af-
weten. Ook willen de huurders daadwerkelijk
in verzet komen tegen deze aantasting van
hun portemonnee. Alle huren gaan omhoog,
ook voor huursubsidieontvangers. Dat Dekker
deze mensen zal ontzien is een fabeltje. Ze zul-
len evenals de andere huurders op de blaren
moeten gaan zitten. Sommige mensen zullen
wel wat dichter bij het vuur worden gezet. Dat
vuur heeft Dekker aangestoken en wordt door
de verhuurders flink opgestookt. Dat kan
ertoe leiden dat mensen inderdaad naar een
andere woning moeten gaan ‘omzien’. 
Wat dat betekent wordt steeds duidelijker.
Gechargeerd komt het erop neer dat de popu-

Stop Dekker in het Claverhuis
Tot twee keer toe moest minister Dekker uitnodigingen om naar Amsterdam
te komen afzeggen. De eerste keer om corporaties eens flink de waarheid te 
kunnen zeggen en de tweede keer omdat ze zich moest verantwoorden voor de
Tweede Kamer.  Ook op 15 december komt ze niet, want dan neemt H.M. de
Koningin afscheid van de club Balkenende II, althans ze sluit haar rijtoer door het
koninkrijk dat ze 25 jaar heeft mogen dienen af en mevrouw Dekker schijnt daar als
deejay bij te moeten optreden. Het comité Stop Dekker! heeft daarmee een klein
succes behaald: het lukt Dekker niet om haar plan aan huurders uit te leggen. 

Eigen Haard 
Op 30 november reikte de Woonbond de
prijzen uit aan de slechtste en beste verhuur-
ders van 2005. De drie slechtste verhuurders
kregen een zwarte bokaal. Onder hen Eigen
Haard, die ook in de Jordaan veel woningen
verhuurt. De directie nam het zwarte 
gevaarte beteuterd in ontvangst en beloofde
beterschap. De andere twee zwarte bokalen
gingen naar Portaal Leiden en Vesteda
Woongalerie Amsterdam. 

De verhuurders werden dit jaar door de jury
vooral afgerekend op de manier waarop zij
met hun huurders omgaan. Of die huurders
daadwerkelijk invloed hebben via hun organi-
saties en of individuele huurders serieus wor-
den genomen. 

De beste verhuurders kregen een zilveren
beker. Daaronder was Stienstra uit Heerlen,
enkele jaren geleden nog goed voor de zwarte
bokaal. Er is dus nog hoop voor Eigen Haard.

De maximale huurprijs in de door de huur-
teams bezochte woningen is in enkele jaren
met maar liefst 47% gestegen, van gemiddeld
€ 267 in 2001 naar € 393 in 2005. Minister
Dekker gaat voorstellen om de punten voor
woonvorm en woonomgeving uit het punten-
stelsel te vervangen door een percentage van
de WOZ waarde (1,1% van de WOZ waarde
1999 op jaarbasis). Met behulp van de gege-
vens van 450 woningen binnen de ring 
waarvan zowel de volledige puntentelling 
als de WOZ waarde 2003 bekend is hebben 
de huurteams berekend dat dit een nieuwe
stijging van de maximale huurprijs met 19 
tot 24% oplevert. 
Daarnaast zijn er grote praktische bezwaren
tegen het koppelen van de WOZ waarde aan
de puntentelling. Belastingrecht en huurrecht
worden door elkaar gehaald en dat leidt tot
een bijzonder onpraktisch en ondoorzichtig
systeem. Eerder waarschuwde de Vereniging
Sociale Advocatuur Nederland in een brief aan
de Tweede Kamer al voor dit gevaar. 
Naar aanleiding van het verslag en de signale-
ringen doen de huurteams een aantal aanbe-
velingen aan de Tweede Kamer. Zij pleiten
voor een transparant systeem om de maximale
huur te bepalen. Een systeem dat eenvoudig is
uit te leggen en toe te passen en een goede
verhouding oplevert tussen prijs en kwaliteit.
De gemeente en stadsdelen worden verzocht
de ondersteuning van huurders te versterken.

Niet alleen wat betreft huurprijzen en onder-
houd, maar ook als het gaat om een ingreep in
de woning. Gepleit wordt voor het instellen
van Wijksteunpunten Wonen, een woonloket
per stadsdeel, met voldoende personeel voor
een kwalitatieve versterking van de ondersteu-
ning van huurders, zodat deze tenminste pro-
fessionele ondersteuning kunnen krijgen te-
genover de professionele verhuurder of diens
vertegenwoordigers.

Het jaarverslag inclusief signaleringen 
en aanbevelingen is te lezen op 
www.huurteams.nl 

Huurteams: versterking huurdersondersteuning nodig

Nieuw voorstel Dekker 
leidt tot 20% hogere huren
De Amsterdamse huurteams zien de positie van de huurder snel verslechteren. 
De huren voor nieuwe bewoners zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, zo 
constateren zij in hun jaarverslag. Een nieuw voorstel van minister Dekker dat 
klaarligt voor verzending aan de Tweede Kamer leidt tot een nieuwe stijging van
20%. Daarmee komt een gewone Amsterdamse etagewoning in de buurt van de
€ 450 per maand. Enkele jaren geleden was het ongehoord dat een simpele woning
van 50 vierkante meter 1000 gulden per maand zou kosten. Het voorstel van de
minister staat los van het zeer omstreden plan om op termijn de prijsbescherming
voor de helft van alle huurwoningen in Amsterdam op te heffen. De huurteams
pleiten onder deze omstandigheden voor versterking van de ondersteuning van
huurders, in de vorm van zogenaamde Wijksteunpunten Wonen.

Het Wijksteunpunt Wonen is het nieuwe samenwerkingsverband van het huurteam en de woon-
spreekuren van de wijkcentra. Vorige week werd het uithangbordje in de 1e Laurierdwarsstraat 6
onthuld. Op de foto enkele medewerkers en vrijwilligers: vlnr: Rob Hofhuis, Monique Beek, 
Jihad Bou Imad, Marion Jones, Eibert Draisma en Win Wassenaar.
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Op 31-jarige leeftijd werd mij in 1965 eindelijk
een woning aangeboden in een bejaardenhof-
je in de Jordaan:‘Het is wel een volksbuurt,
Mevrouw, en nogal verwaarloosd’. Het oude
echtpaar dat er zijn hele leven in had gewoond
was Jordaans proper. Ik was allang blij dat ik
m’n voeten niet langer onder de tafel van di-
verse hospita’s hoefde te steken. Toen was ik
de jongste bewoner van het hofje, inmiddels
denk ik de oudste. Het woonoppervlak was en
is nog steeds 38m2, er was geen douche en pas
een jaar een wc. Daarvoor was er een zoge-
naamde ‘kakdoos’.

Hele hofje werd gezwabberd
Er volgden enkele rustige jaren tussen de oude
Jordaners, geen comfort, maar de trappen en
stoepen werden schoongeboend en elke mor-
gen werd het hele hofje ‘gezwabberd door
een gepensioneerde zeeman. Prachtig toch?
Begin jaren ’70 begon het politieke gekrakeel
over sloop of behoud van de Jordaan.
Uiteindelijk werd besloten tot behoud. Maar
het duurde nog bijna 10 jaar voor het hier
zover was. Leegkomende woningen werden
tijdelijk verhuurd aan studenten, aan wat men
toen – en nu ook weer geloof ik – a-socialen
noemde, een enkele heroïnespuiter en veel 
gestoorden. Vervuiling en lawaai waren het
gevolg. Het waren de vrije jaren ’70. Die arme
oude mensen wisten niet wat hen overkwam.
Ze werden zo mogelijk verplaatst. Ook de GGD
kwam af en toe gezellig langs om het onge-
dierte ‘uit te roken’. Heerlijk toch?

1985 Renovatie of groot onderhoud 
We kregen per trappenhuis de keus tussen re-
novatie of groot onderhoud. Onze trap koos

gezamenlijk voor groot-onderhoud, omdat de
ruimte hier niet werd vergroot, in andere wo-
ningen soms wel.We hebben het grote geluk
gehad dat er op onze trap geen verloop is ge-
weest. De buurvrouw woont hier ook al bijna
35 jaar. Waar nodig helpen we elkaar graag.
Goed nabuurschap, het kan ook hier in
Amsterdam. Sinds enige jaren is het hofje ’s
nachts gesloten. Dronkaards plasten en poep-
ten er – er is veel horeca in de buurt – en ston-
den midden in de nacht tegen elkaar te
schreeuwen, maar ze verstonden elkaar niet
en een hofje is een ‘echoput’. Eindelijk is er nu
een beetje rust, ook door stabiele bewoning.
De tuin wordt praktisch verzorgd door bewo-
ners met een passie voor tuinieren. Dat is jaren
anders geweest.

De politiek moest zich schamen
Het is een schande en onrechtvaardig om oude
mensen met alleen AOW en misschien een
klein pensioentje hun laatste levensjaren zo te
vergallen met de plannen van minister Dekker.
En dat alleen maar omdat deze buurt in de
mode is gekomen bij de middle en upper clas-
ses! Wij de verpaupering en zij straks de luxe.
De politiek moest zich schamen: 60 jaar na de
oorlog is er nog steeds woningnood in
Nederland. In tegenstelling tot de ons omrin-
gende landen Duitsland en België, daar zijn
ook de koophuizen 30 tot 40% goedkoper. En
dat zonder de voor Jan Modaal en miljonair
riante hypotheekrenteaftrek. Zestig jaar wo-
ningpolitiek en dit is het resultaat! Dat ik dit
nu nog op papier kan zetten!

Banlieu’s voor oudjes en armen?
Maak de huren voor deze volkswoningen in-
komensafhankelijk, bv 25% voor de laagste 
inkomens en meer naar inkomen. De huursub-
sidie kan dan afgeschaft worden. Elk jaar een
inkomstenbelastingformulier naar de woning-
bouwvereniging en klaar is Kees! Dit lijkt 
mij fatsoenlijke woningpolitiek. Oude mensen
lastig vallen met huursubsidie, of nog erger: 
ze dwingen te verhuizen, is vernederend en 
a-sociaal. Of willen we hier ook banlieu’s voor
oudjes en armen?

Een bewoonster van het hofje 
Concordia-Zuid 

Op haar werkbezoek door de Zuid-Jordaan
werd Anne Lize van der Stoel binnengevraagd
door een bewoonster van het hofje
Concordia-Zuid. Er was weinig tijd en de rest
van het gezelschap moest ondertussen maar
even het hofje bewonderen, de woning was
daarvoor te klein, maar de stadsdeelvoorzit-
ter nam de uitnodiging graag aan. Eenmaal
boven kreeg ze bij de koffie ook het onder-
staande verhaal. Zij beloofde het aan haar
partijgenote Minister Dekker over te brengen. 
Een geschiedenislesje uit de Jordaan.

Op Nederland 1 loopt – áls het nog loopt –
een sympathiek televisieprogramma,
genaamd ‘Rail away’. 
Inderdaad: het gaat over spoorverbindingen,
en dan liefst interessante, waarvan er buiten
Nederland nog heel wat bestaan. Dramatische
berggebieden vormen altijd een hartverover-
ende aanblik (al is een exotisch woud ook
genietbaar). 

Eerst krijgt de kijker een kaart van de route
voor ogen. Een stem vertelt waar de trein
vertrekt, eventueel plaatsen aandoet en 
tenslotte arriveert. Vaak is er aanleiding om
het beginpunt – fraaie oude stad of levendig
bevolkingscentrum – even te tonen en 
bespreken, en ook de eindbestemming krijgt
de aandacht; en tussenliggende gemeenten,
waar nodig.
Als de trein zelf opmerkelijk is (heel modern
of juist archaïsch), krijgt dat ook commentaar. 

Maar dan het landschap! Hier kan de toelich-
ting lyrisch worden. Om twee redenen: 
de berggevaarten, de rivieren en ravijnen, 
de vergezichten – en het titanenwerk om in
die problematische omgeving een doelmatige,
graag ook veilige spoorlijn aan te leggen.
Denk aan de bruggen, viaducten, tunnels en
lawinebestendige galerijen. In beroepstaal
heten die constructies ‘kunstwerken’, en een
tientallen meters hoog viaduct van zeven of
meer bogen verdient die naam. 
En wij kijkers zien hun schoonheid en majes-
teit, dankzij opnamen van een afstand of uit
de lucht. 
Het is een feest om van een hoog punt zo’n
slanke reeks wagons waar te nemen terwijl 
ze zich langs haar dikwijls gedurfde bochtige
baan spoedt.
Helemaal romantisch is de voorvaderlijke, hier
en daar nog steeds actuele stoomtrein met
zijn snuivende, rook uitstotende locomotief,
onder insiders ‘loc’ genoemd. De fluit kan
nostalgisch aandoen. 
Kortom, het is een boeiend programma.
Zwitserland (met de beste spoorwegen ter
wereld) komt dikwijls in beeld. Maar evenzeer
verlustig ik me in meer afgelegen treindien-
sten – Peru, Mexico, Java en noem maar op.

Herinnering… Ook denk ik nu aan een druk
vooroorlogs station (zeg Frankfurt) met zijn
geluiden en geuren, zijn karretjes met 
kranten, worstjes of dranken – het rumoerige,
ouderwetse welbehagen. 

DrsP
‘Schande om oude mensen hun laatste levensjaren zo te vergallen’

40 Jaar Concordia-Zuid

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

Dinsdag 9.30-10.30 uur  / 11.00-12.00 uur
Donderdag 10.00-11.00 uur / 18.00-19.00 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

Anne Lize van der Stoel
bezocht Zuid-Jordaan
Woensdag 16 november bracht Anne Lize  van der Stoel een werkbezoek aan 
de Zuid-Jordaan. Met buurtbewoners en medewerkers van het Wijkcentrum maakte 
de Stadsdeelvoorzitter een korte wandeling langs enkele bijzondere plekken waar
buurtbewoners en ondernemers vertelden wat hen bezighoudt. 

Aty Dubbeldam van de bewonercommissie liet
de fraaie binnentuin van de Laurierhof zien en
memoreerde de succesvolle gezamenlijke op-
zomer-acties in de buurt en de nauwe samen-
werking met de methadonpost en het wijkcen-

trum. Rechtsstreeks vanuit de Laurierhof trad
het wandelgezelschap verrast binnen in een
andere groene oase, de door buurtbewoners
zelf onderhouden binnentuin Het Schone
Weespad, waar Anne van Delft vertelde hoe-

veel plezier de tuin niet alleen de aanwonen-
den maar de hele buurt biedt en hoe belang-
rijk dat is voor de sociale cohesie: ‘Je ziet el-
kaar, spreekt elkaar, werkt met elkaar in de
tuin en leert elkaar goed kennen. Als je ie-
mand een tijdje niet ziet zoek je hem of haar
op. Zelfbeheercoördinator Marc Hansenne van
het wijkcentrum is onze steun en toeverlaat’. 

Lauriergracht
Op de Lauriergracht liet Miki Zeehandelaar de
stadsdeelvoorzitter met eigen ogen zien hoe
bedroevend hier het achterstallig onderhoud
aan de bestrating is. ‘Daarom hebben de be-
woners onlangs weer handtekeningen (280)
opgehaald, en dringt het wijkcentrum steeds
aan op uitvoering van het IBOR, daarin stond
de herprofilering al in 1998 op het program-
ma, maar steeds is er geen geld voor’. 

Krul bij Woonbootmuseum
In het door huurliberalisatie en monumenten-
opslag bedreigde Hofje Concordia-Zuid kreeg
Anne Lize bij een kopje koffie een uniek stukje
Jordaangeschiedenis van één van de oudere
bewoonsters (zie elders in deze krant). Daarna
ging de wandeling via de door de buurtbewo-
ners opgezomerde Lijnbaansstraat en fraai op-
gefleurde Hartshoorngang –die trouwens nog
op een naambordje wacht- naar de Elands-
gracht, waar in de lijstenmakerij van Marieke
Smit werd gesproken over het plan van de
Ondernemersvereniging om de Elandsgracht
te verbeteren. Daarna ging de stoet via een
korte stop bij de krul bij het Johnny
Jordaanplein – ‘Deze vergalt het museumbe-
zoek’, zo legde Vincent van Loon van het
Woonbootmuseum de stadsdeelvoorzitter uit
(zie elders in deze krant), naar het eindpunt
DanceStreet in de Eerste Rozendwarsstraat.
Roeland Kerbosch en Valerie Valentine gaven
daar een uitgebreide rondleiding in de fraai
opgeknapte voormalige sporthal De Stokerij.
In het DanceStreetcafé werden nog enkele ge-
deelde ervaringen met verhuurder Eigen
Haard uitgewisseld en tenslotte werd genoten
van het wijdse uitzicht op de dansers in de 
studio en koffie met gebak.  

Miki Zeehandelaar laat Anne Lize (paraplu) de slechte bestrating van de Lauriergracht zien

Anne van Delft vertelt hoeveel plezier 
de buurt heeft van het Schone Weespad

Anne Lize van der Stoel en alle deelnemers
ontvingen ter gelegenheid van deze wande-
ling de eerste exemplaren van het geactuali-
seerde boekje ‘Korte wandeling door de ge-
schiedenis van de Jordaan’: ‘Voor als u in uw
vrije tijd nog eens wat uitgebreider langs de
talloze interessante plekjes in de Jordaan wilt
dwalen’. Voor belangstellende buurtbewoners
is dit boekje gratis verkrijgbaar bij het
Wijkcentrum Jordaan.

Personeel gevraagd
Wilt u thuiswerken en volgende week evt.

aan de slag? Beschikt u over opslagruimte

van min. 6m2 in de omgeving van

Amsterdam en bent u voor minimaal 8 uur

per week beschikbaar voor inpakwerk, van

speelgoed, huishoudelijke artikelen en 

verpakt snoep. Goede verdiensten van 8-13

euro per uur. Uitbetaling wekelijks a 

contant. Deze week nog aan de slag? 

Tel 0900-5555777 (80cpm) voor direct 

aanmelden of 0900-9999911 (80cpm) voor 

al uw vragen. Ervaring is niet noodzakelijk.
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‘Open gesprek’
Toen wij aankwamen werden wij geconfron-
teerd met de merkwaardige toestand dat de
discussie niet tijdens een gezellige samenko-
men van belangstellenden plaats zou vinden,
maar in een geïmproviseerde tv-studio! Na een
korte inleiding van Miki Zeelandelaar nam
Lennart Booij de microfoon om de discussie te
leiden. Booij is directeur van een campagnebu-
reau en heeft ruime ervaring met televisie, in-
terviews enz. Ofschoon hij de discussie inder-
daad in goede banen leidde, beperkte hij niet
alleen de omvang te veel, maar zijn stijl doet
ook meer denken aan een spelprogramma dan
aan het voeren van een serieuze discussie.
Verschillende mensen, waaronder Mieke
Krijger als vertegenwoordiger van de Initiatief-
groep Jordaanmuseum, stelden toepasselijke
vragen, maar kregen geen antwoord, want
Booij besliste zomaar dat het “niet relevant
genoeg” was. Wat is er met het ‘open gesprek’
gebeurd? Is dit dan een vorm van Nederlandse
democratie? Was het altijd zo?
Meningsverschillen over de voorwaarden voor
het culturele gebruik van ongeveer 4700 m2
ruimte hebben eerst tot het inbrengen van te-
genbeschuldigingen geleid. Dit was niet onver-
wacht in de gegeven omstandigheden, maar
het is jammer dat wij zo weinig hebben ge-
leerd uit wat er is misgegaan in het proces.
Behalve wethouder Els Iping en politici van alle
partijen spraken ook voormalige cultuurwet-
houders. Dit was zeker informatief, maar het
gevolg was meer voorstelling dan discussie.
Vanuit mijn buitenlands perspectief vond ik
het vreemd dat het uiteindelijk helemaal niet
duidelijk werd hoe het proces in het afgelopen
jaar is misgegaan. Wat duidelijk is geworden is
dat het Stadsdeel de aan zichzelf opgelegde
verkoopdatum 1 januari 2006 zal moeten uit-
stellen. Dit punt lijkt van alle kanten aangeno-
men. Maar zal dit ook gebeuren? 

Oplossing
Als oplossing is het idee van een projectma-
nager naar voren gebracht; iemand die een
duidelijk mandaat heeft om een plan te ont-
wikkelen waarmee het gebouw op een finan-
ciële en maatschappelijk verantwoordelijke
manier wordt gebruikt. Deze persoon zal een

verstandige structuur formuleren die aandacht
besteedt aan de behoefte van de stad en de
wijk en een concrete procesgang voorstellen.
Zelfs als buitenlander is het moeilijk te geloven
dat er niet genoeg instanties zijn (culturele en
andere) die het pand op een productieve wijze
kunnen gebruiken. Waarom is het tot nu toe
zo moeilijk gebleken een geschikte groep
samen te stellen?
Vorig jaar hebben de Jordaners Guido
Frankfurther’s plan om de grachten weer te
openen volledig tot stilstand gebracht. Het
was een voorbeeld van een democratische op-
stand die ik nog nooit had meegemaakt en het
was echt spectaculair. Enthousiasme voor het
ROC-gebouw is vanzelfsprekend wat minder,
maar de culturele toekomst van de Jordaan
staat op het spel. Tot nu toe is het proces om
de school tot cultureel centrum te verbouwen
niet bijzonder goed verlopen en ik vraag mij af
wat de mensen zullen zeggen over het besluit
van het Stadsdeel het gebouw in januari a.s.
weer op de markt te zetten. Dat zou zeker
jammer – echt tragisch – zijn, want in deze tijd
van bezuinigingen en de dreigende sluiting
van een aantal musea, zoals het Pianola-
museum, is het belangrijker dan ooit een klein
stukje van de Jordaan voor ‘high and low’ cul-
tuur te reserveren.

Een vreemde ervaring
Vanuit mijn buitenlands perspectief is het hele
verhaal eigenlijk een beetje vreemd. Het pol-
dermodel is een bijzonder Nederlands feno-
meen dat grotendeels zeer goed werkt en
waarvan wij, niet-Nederlanders, veel kunnen
leren. Maar is het ook altijd het beste? Soms
denk ik dat zoveel praten vooruitgang belem-
mert. Na een heel jaar en langer zitten wij
slechts met de gelegenheid het ROC-gebouw
te gebruiken en geen echte plan. Symboliseert
het lot van dit pand de huidige politieke en
culturele wilskracht van Amsterdam en de
Jordaan? Zo ja, dan is haar toekomst belang-
rijk voor zowel autochtonen als allochtonen
want culturele integratie moet toch de ruimte
hebben, niet waar?

David D. Lee

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

Een vreemde ervaring van
een buitenlander

Op een kleine bijeenkomst – ‘asjeblieft geen
draaiorgel, toespraken of andere poespas!’ –
met collega’s en vrijwilligers nam het 
wijkcentrum afscheid van Wouter Kleinloh. 

Wouter was in de jaren ’70 en ’80 actief in de
stadsvernieuwing. Zo realiseerde hij samen
met de buurbewoners van blok AA12 de eerste
en enige doorbraak tussen twee straten: het
Tuinplein. Later zette hij zich in als bestuurslid
van Wijkcentrum Jordaan. Sinds 1988 mede-
werker van het Wijkcentrum, stond hij aan de
wieg van het zelfbeheer in de Jordaan, de
Werkgroep Kunst & Cultuur en de Stuurgroep
Westelijke Binnenstad – een samenwerkings-
verband waarin leuke dingen voor de buurt
zoals de ‘sk8 scape’ aan het 1e Marnix-
plantsoen, werden bedacht, maar dat door het
nieuwe Stadsdeel werd wegbezuinigd. Ook

zorgde hij jarenlang dat de Jordaankrant en
de Wijkgids uitkwamen en vertegenwoor-
digde hij het Wijkcentrum in tal van klank-
bordgroepen en in het overleg met de rayon-
groep Openbare Ruimte. De ambtenaren van
het nieuwe Stadsdeel Centrum hadden het
soms moeilijk met zijn scherpe analyses en
grote kennis van zaken op het gebied van de
openbare ruimte. Wouter zong ook graag. Hij
fietste eens uit volle borst zingend op straat
voorbij, terwijl ik een buurtbewoner op het
woonspreekuur te woord stond. De man keek
op en zei tegen mij: ‘Wat een stemmen hè, in
de Jordaan!’  We missen Wouter als collega,
maar blijven hem graag als Jordaanbewoner
tegenkomen.

Namens collega’s, vrijwilligers en bestuur,
Eibert Draisma

Wouter weg bij Wijkcentrum
Wouter pakt zijn afscheidscadeautje uit. Naast hem vrijwilligster Marion Jones.

Op 9 november was de inspraakavond in het
stadhuis over het nieuwe Plan van Aanpak
Openbare Ruimte Jordaan. Dit plan is het
resultaat van de commotie rond de open 
te graven grachten en de daarna gehouden
buurtconferenties. 

Tijdens de buurtconferenties drong het wijk-
centrum aan op het actualiseren van de meer-
jarenplanning voor de openbare ruimte die 
is opgenomen in het zogenoemde IBOR (Inte-
graal Buurtkwaliteitsplan Openbare Ruimte).
Dat IBOR is al in 1998 – na veel inspraak van
bewoners – door de gemeenteraad vastgesteld
maar de uitvoering verloopt niet volgens de
planning. Er zijn grote achterstanden. 
Het nu voorliggende Plan van Aanpak gaat 
alleen over hoofdstraten en pleinen. Het is 
een nadere uitwerking van het IBOR, zoals
wethouder Frankfurther zegt, maar het IBOR
zelf en het updaten van de planning is kenne-
lijk onbespreekbaar. Op onze vragen werd
nooit ingegaan.
Op de inspraakavond is daarom weer aange-
drongen op duidelijkheid over de relatie tus-
sen Plan van Aanpak en IBOR en het actualise-
ren van de planning. Daarbij is een opsomming
gegeven van projecten die niet of niet op tijd
zijn uitgevoerd. De wethouder was daar niet
blij mee en sprak van een ‘teleurstellende bij-
drage van het wijkcentrum, een herhaling van
de bijdrage tijdens de conferenties’. Inderdaad
een herhaling omdat er steeds niet op wordt
ingegaan en er gesuggereerd wordt dat het
IBOR volgens plan wordt uitgevoerd.  Volgens
de wethouder kan ook een opsomming wor-
den gegeven van wel gerealiseerde projecten.
Dat is juist, alleen is die lijst niet zo lang als vol-
gens de planning had gemoeten. En dat niet
alle projecten in het IBOR zijn uitgevoerd heeft
te maken met ‘keuzes en afwegingen: de
Jordaan is niet het enige deel van de binnen-
stad’, aldus de wethouder. Ook dat is natuur-
lijk juist, maar geen goed argument. Voor alle
buurten zijn immers IBOR’s gemaakt met een
planning, juist om die afwegingen tussen
delen van de binnenstad zichtbaar te maken
en over de planning te kunnen besluiten!

Inspraak Plan van Aanpak
Openbare Ruimte Jordaan

Het maakt niet uit hoe lang je hier woont, als buitenlander blijven de Nederlandse
democratie en stadsplanning altijd verassend. Neem bijvoorbeeld het lot van het
voormalige Regionale Opleidingscentrum (ROC-gebouw) dat de Initiatiefgroep ROC
op 9 oktober j.l. ter discussie bracht. Het lag voor de hand dat dit grote gebouw 
aan de Westerstraat als prachtig cultureel centrum zou gaan dienen. 
De stad heeft het gebouw aangekocht in november 2004 en bijna een jaar later
zaten ongeveer negentig mensen – wethouders, beoogde huurders, buurbewoners
en andere belangstellenden – in het gebouw om te horen of het in januari 2006
wordt verkocht bij gebrek aan een goed plan. Hoe kan dat nou?

De Anjelier
Anjeliersstraat 10-14
vlakbij de Prinsengracht
Tel 624 54 12

Alle merken: 
koelkasten, wasautomaten, radio,
TV, huishoudelijke apparatuur, 
stofzuigers, tapes, CDR, DVD

Ook voor reparatie-service

Beeld van debuurtconferentie in Christofori.
Alex de Burger van het woonspreekuur
noteert de ideeën van haar tafelgroepje.

De wethouder zegt verder dat ‘het DB beslo-
ten heeft geen nieuwe IBOR’s of actualisatie
(kost veel tijd) te maken’ en dat hij hoopt dat
het wijkcentrum nog een ander geluid laat
horen. Hierop is toegezegd dat het wijkcen-
trum naar de raadscommissie zal reageren met
een lijst van wel èn niet uitgevoerde projecten.
Een actuele stand van zaken van het IBOR dus.
Volgens het DB kost het teveel tijd om die
planning bij te houden en bij te werken. Voor
het ‘gewone werk’ is kennelijk geen tijd! Wel
voor buurtconferenties met allerlei dromen die
uiteindelijk op de lange baan worden gescho-
ven, want geld is er niet. Desondanks heeft de
aanpak van de onveilige kruisingen op de
Marnixstraat (volgens het IBOR hadden die al
lang moeten zijn aangepakt!) prioriteit gekre-
gen. Tel uit je winst.

Paul Langendijk



Met meer dan 25.000 bezoekers per jaar heeft
het Woonbootmuseum bewezen in een be-
hoefte te voorzien. Het is gelegen in de
Prinsengracht op de kop van de Elandsgracht.
Achter het urinoir.

In het Plan van Aanpak Openbare Ruimte
wordt gesproken over de openbare toiletvoor-
zieningen. Met o.a het idee om bij het Johnny
Jordaanplein een toilet voor mannen, vrou-
wen en gehandicapten te realiseren. Dit zou
op de middellange termijn worden aangepakt.
Ik vind deze toezegging erg vaag. Dat kan nog
wel een paar jaar duren. De overlast van het
huidige urinoir is onacceptabel. Vergeef mij de
benaming, maar ik vind pis- en schijtbak een
veel betere omschrijving van dit stinkende ob-
ject. Ondanks de verbeterde schoonmaakwerk-
zaamheden blijft de stank en overlast on-
draaglijk. Bezoekers aan het museum moeten
regelmatig oppassen niet in de drek te stappen
voordat zij aan boord gaan.

Om u duidelijk te maken welke overlast deze
pisbak geeft zal ik u enkele regels uit een
toonaangevende reisgids voorlezen. 
De Time-Out guide Amsterdam schrijft: ’The
Houseboatmuseum is more spacious than you
might expect and does a good job of selling
the lifestyle afforded by its unique comfort.’ En
nu komt het: ’Until you notice the pungent
smell of urine coming from the public toilet
right by the boat.’
Vrij vertaald: het Woonbootmuseum ziet er
leuk uit, maar die pisbak vlak naast de boot
vergalt het hele museumbezoek. Ik ben al
jaren bezig deze overlast aan de kaak te stel-

len en ik vind dat dit probleem voor het voor-
jaar 2006 eindelijk eens definitief moet wor-
den opgelost. De deelraad kan hiermee zijn
slagvaardigheid tonen, door dit op korte ter-
mijn te realiseren. Het is een blamage en niet
alleen voor het Woonbootmuseum dat een
dergelijke locatie zo vaak zo erg stinkt.
Ik dank u voor uw aandacht.

Vincent van Loon, Woonbootmuseum
(tekst uitgesproken op de inspraakbijeen-
komst 9 november in het Stadhuis, over het
Plan van Aanpak Openbare Ruimte Jordaan)
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Het Comité is gestart met het ophalen van
handtekeningen. Die zijn nodig om een zoge-
naamd ‘Burgerinitiatief’ te kunnen indienen;
de eerste stap op weg naar een referendum. In
het door het stadsdeelbestuur opgestelde
‘Plan van Aanpak Openbare Ruimte Jordaan’
wordt voorgesteld de Elandsgracht niet open
te graven. Het Burgerinitiatief stelt echter voor
het stadsdeelplan uit te voeren, zoals beschre-
ven in het ‘Haalbaarheidsonderzoek Open-
graven Grachten’ van 24 augustus 2004: het
maken van een gracht in de Elandsgracht met
daaronder een parkeergarage voor 400 auto’s
ter compensatie van de bovengronds op te
heffen parkeerplaatsen. Dit plan heeft een
goede financiële onderbouwing en voert een
belangrijk onderdeel van het Programakkoord
uit: het opengraven van één gracht.

Het Comité stelt zich op het standpunt dat de
grachten van groot belang zijn voor de kwali-
teit en schoonheid van de stad. In een ‘be-
schermd stadsgezicht’ moet worden uitgegaan
van de bijzondere karakteristieken van het ge-
bied. Het opengraven van de Elandsgracht
brengt die schoonheid terug. Herstel van de
waterstructuur is tevens herstel van de steden-
bouwkundige structuur, aangetast door de
vele dempingen in de negentiende en de twin-
tigste eeuw. In de éénentwintigste eeuw ver-
vult water bovendien een belangrijke functie
van waterberging. Dat er winkels zijn, ziet het
Comité niet als een bezwaar: er zijn genoeg
voorbeelden in Nederland waar water en win-
kels heel goed samengaan.

Het Comité maakt daarbij de volgende 
kanttekeningen:
De nieuwe gracht dient uitgevoerd te worden
als alle andere grachten in de binnenstad en
ook een voldoende breedte te hebben zoals bij
Amsterdamse grachten gebruikelijk is. Er dient
daarbij nog genoeg ruimte over te blijven voor
rijwegen en voetpaden.
De in- en uitgangen van de parkeergarage die-
nen bij voorkeur gesitueerd te worden aan de
overzijde van de Lijnbaansgracht, in de
Marnixstraat, om de Elandsgracht zo fraai mo-
gelijk in te kunnen richten, met bomen zoals
bij een Amsterdamse gracht gebruikelijk is.
De beelden van het Johnny Jordaanpleintje
dienen in overleg met alle betrokkenen de
best denkbare plaats te krijgen. 

Het Comité ziet het als haar taak aan te tonen
dat er een groot draagvlak is voor een derge-
lijk plan. Dit wordt bevestigd door de telefoni-
sche enquêtes die door de Dienst Onderzoek
en Statistiek van de gemeente Amsterdam de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd – vooral de
combinatie van gracht en parkeergarage sprak
een ruime meerderheid van de geënquêteerde
binnenstadsbewoners bijzonder aan.

Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT
p/a ‘Amsterdams Welvaren’
Berenstraat 7,1016 GG Amsterdam

Op 24 november werd een nieuw comité opgericht dat zich met de Elandsgracht 
in de Jordaan gaat bezighouden: het Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT. 
Het Comité bestaat uit bewoners van de Elandsgracht en omgeving, maar ook uit 
andere buurten van de binnenstad. De schoonheid van de binnenstad, waar de
Elandsgracht een onderdeel van is, gaat immers de hele binnenstad aan.
Woordvoerder is Marianne Buddingh.

Nieuw comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT van start

Gracht toch open graven

Het nieuwe comité wil de beelden van het Jordaanpleintje de best denkbare plaats geven.

Pisbak vergalt museumbezoek

Keken we twintig jaar geleden meewarig
naar beelden van dikke Amerikanen, vandaag
is zwaarlijvigheid ook hier een groot pro-
bleem. We eten te vet en te veel en bewegen
te weinig. Vooral bij de jeugd is het aantal
dikkerdjes enorm toegenomen. De overheid
hamert er in campagnes op om goed te letten
op wat we eten en vooral om meer te bewe-
gen. Dat laatste is voor kinderen in de
Amsterdamse binnenstad nog niet zo eenvou-
dig. Lekker een balletje trappen op straat of
op de fiets naar school, zijn met het drukke
verkeer geen vanzelfsprekende zaken meer.
Ondertussen schieten sportscholen als padde-
stoelen uit de grond, maar helaas zijn de
meeste alleen voor volwassenen toegankelijk
en zijn kinderen aangewezen op het aanbod
van buurtcentra en sportverenigingen. 

Sportschool Squash City was daarop geen uit-
zondering, maar heeft sinds afgelopen sep-
tember haar deur ook voor kinderen vanaf
negen jaar geopend. Iedere woensdagmiddag
kunnen zowel jongens als meisjes tussen twee
en vier uur de fijne kneepjes van het squash-
spel onder de knie proberen te krijgen onder
leiding van Liz Irving, voormalig nummer 2 van

de wereld. Eveneens op de woensdagmiddag
is er een streetdanceles van twee tot drie uur
op de muziek van vette hiphop en dance. De
lessen kosten zes euro per keer of vijfenveertig
euro voor een tienrittenkaart. Wat woordvoer-
ster Caroline betreft is het een logische ont-
wikkeling om de jeugd al vroeg vertrouwd te
maken met de omgeving van een sportschool.
‘We hebben hier overigens al jaren een kinder-
opvang voor de kleintjes van nul tot vier jaar’. 

Relaxen aan het IJ
In 1986 vestigde Squash City zich als één van
de eerste sportscholen in de Amsterdamse bin-
nenstad, op het Bickerseiland vlak achter de
Windbreker op het voormalige bedrijfsterrein
van de machinefabriek van Jonker. ‘We zijn
hier begonnen met elf squashbanen en een
kleine fitnessruimte’, vertelt Caroline: ‘Als we ’s
morgens om negen uur open gingen, stonden
de mensen al voor de deur te wachten en dat
ging de hele dag zo door tot sluitingstijd’. De
sportschool telde toen nog maar één verdie-
ping, maar door de enorme populariteit van
het squashen en de opkomst van aerobics
begin jaren negentig werd een forse uitbrei-
ding noodzakelijk. Na meerdere verbouwin-
gen beschikt de sportschool nu over dertien
squashbanen, een uitgebreide fitnessruimte
met de nieuwste apparatuur, twee aerobicza-
len en een net vernieuwde sauna met onder
meer een Turks stoombad, een infrarood
sauna en een relaxruimte met schitterend uit-
zicht over het IJ. Squash City is een gewone
sportschool waar je niet bang hoeft te zijn dat
er alleen maar gestroomlijnde lijven in flitsen-
de sportkleding rondlopen. Hier komen allerlei
mensen, dik, dun, groot en klein en van ver-
schillende culturele achtergronden. Er is een
grote trouwe klantenkring, die hier al jaren
komt. Sommigen komen bijna dagelijks om
aan het eind van de werkdag met een uurtje
sporten de stress van de dag van zich af te
laten glijden. Op zondagmorgen zie je vaak
dezelfde gezichten. Die blijven na de lessen
meestal met elkaar koffie drinken, bij mooi
weer op het terras voor de deur. De sfeer is dan
ook erg belangrijk en voor velen juist een
reden om hier naar toe te gaan. ‘Ik hoor wel
eens iemand zeggen dat daar of daar een
nieuwe sportschool is geopend en dat ze er
wel eens willen gaan kijken’, vertelt Caroline:
Ik zeg dan altijd ‘moet je doen!’ maar meestal
zie ik ze na enige tijd weer hier terug.”

Voor meer informatie over lidmaatschap, aan-
vangstijden en lessen kunt u dagelijks binnen-
lopen bij Squash City, Ketelmakerstraat 6 of
kijk op www.squashcity.com

Eveline Brilleman 

Squash City ook voor jeugd

Adverteren 
in Jordaan 
& Gouden Reael
Wist u dat bij alle prijsstijgingen en andere
‘gevoelsinflatie’ onze advertentietarieven
bijzonder  aantrekkelijk zijn gebleven? 
Als u het fijne ervan wilt weten, vraag dan
om onze prijsopgave: 
E-mail: krant@wcjordaan.nl
Telefoon 623 72 72

Wim Wandel
overleden
Bij het ter perse gaan van deze krant werd
bekend dat Wim Wandel is overleden. 
Wim Wandel was grafisch kunstenaar. 
Met groot vakmanschap verzorgde hij tal van
boeken en tentoonstellingen. 
Bekendheid bij een groot publiek kreeg hij 
in de jaren ’70, toen hij het links-katholieke
weekblad De Nieuwe Linie een nieuw, 
modern en herkenbaar gezicht gaf. 
De laatste jaren deed hij dat ook, als vrijwil-
liger, met de krant die u nu in handen heeft. 

Als gevolg van een groot stadsvernieuwings-
project van Het Oosten, moest Wim Wandel
vorig jaar zijn woning en atelier aan de
Vijzelstraat ontruimen. Dat heeft hem zeer
aangegrepen. Gelukkig vond hij onderdak in
onze buurt, maar hij en wij hebben daar helaas
niet lang van kunnen genieten.
Wij danken en gedenken Wim Wandel om zijn
grote inzet en vakmanschap. In de volgende
Jordaan & Gouden Reael zullen wij hem uitge-
breider gedenken. Wij wensen zijn familie,
vrienden en allen die hem liefhebben, veel
sterkte toe om het verlies te dragen.

De redactie van de Jordaan & Gouden Reael
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siekers ‘De zon schijnt voor iedereen’ en ‘De
biografie van Johnny Jordaan’, had initiatief-
nemer Hannie Pastor weer alles uit de kast ge-
haald om er een ouderwets gezellig Jordaan-
feest van te maken. Een record aantal artiesten
stond paraat om deze zondagmiddag geheel
belangeloos op te luisteren: ‘Als het voor de
Jordaan is, zijn we altijd te porren!’ In onver-
valst Jordanees zongen de Lelystreet Sisters
Cohen en z’n vrouw toe: ‘Oh Joppie, zing een
liedje voor mij alleen’. Gerry Holland lanceerde
z’n nieuwe cd ‘Ik ben weer terug’. Heel toepas-
selijk. Na afloop vertelde Gerry: ‘Het was on-
wijs druk en Cohen bleef na de onthulling van
Manke Nelis nog lang hangen, ik zag hem met
mijn nieuwe single in zijn hand meedansen op
de muziek’. Ook René Riva – ‘de 2e Willy
Alberti-, Henkie de Duivenmelker, Dries
Roelvink, Henk van Mokum, waren weer ge-
weldig op dreef en het klassieke Jordaan-
repertoire: de ‘Psalmen van de Jordaan’ gin-
gen er weer in als koek. Jammer dat Freddy
Cornell op deze warme zondag z’n ijskarretje
thuis had gelaten, de Zingende IJscoman uit de

‘Eindelijk staat ie waar ie hoort!’

Manke Nelis groots onthaald
Leiden zette zich – vrijwel onopgemerkt – op de kaart met de onthulling van het
Rembrandt-monument van de jarige Jan Wolkers (80). Dichter bij huis schokte de
Schipholbrand stad en land, maakten Amsterdam en de Oosterparkbuurt zich op om
de moord op Van Gogh te herdenken en kwamen Zuid en Osdorp met de laatste
liquidaties in het nieuws. Nog dichter bij huis liep de halve Jordaan uit voor een
groots onthaal van Manke Nelis. Zondag 30 oktober. De mooiste en warmste zondag
ooit zo laat in het jaar. Onder overweldigende mediabelangstelling – van Omroep
Almelo, Chiel Montagne, tot en met AT5, RTV Noord-Holland, Parool, Volkskrant en
de Telegraaf – liet de Jordaan zich weer eens van zijn mooiste kant zien. 

‘Cohen zal wel niet komen’, gonsde het over
het afgeladen Johnny Jordaanplein. Zojuist
nog thuis zagen we de burgemeester met
Ayaan Hirsi Ali in Buitenhof over de
Schipholbrand. Maar toch, klokslag kwart over
twee arriveerde Cohen, samen met zijn vrouw.
In een korte maar krachtige toespraak her-
dacht hij Manke Nelis als één van Amsterdams
grote artiesten. ‘Ene, tweeje, drieje!’, en in één
ruk trok hij, geholpen door familie en bewon-
deraars van de legendarische Jordaanzanger,
het laken van het beeld. Trots en ontroering
maakten zich meester van beeldhouwer Rob
Cerneüs uit Monnickendam – maar nog altijd
dat jochie uit de Willemsstraat. Applaus klater-
de op naar het in de herfstzon kleurende bla-
derdak en de gevels van de Elandsgracht, waar
men uit de ramen hing om maar niets van het
spektakel te missen. ‘Bent u óók een fan?’,
vroeg AT5. Cohen: ‘Het is gewoon hartstikke
leuk, al die beroemde Jordaanartiesten bij me-
kaar op het plein’. 

‘Eindelijk staat ie waar ie hoort’
Liz Pieters, de weduwe van Manke Nelis glun-
derde: ‘Hij is het helemaal! Hij was altijd zo
vrolijk en optimistisch. En ik ben helemaal ge-
lukkig. Eindelijk staat ie waar ie hoort!’ Nelis’
zus Truus: ‘Ik ben sprakeloos, wat een gewèldi-
ge dag! Straks gaan we met z’n allen doorzak-
ken’. Fred Jansen, de zoon van Tante Leen, feli-
citeerde Hannie Pastor met de plaatsing van
het beeld, zo keurig achter dat van zijn moe-
der, de ‘Nachtegaal uit de Willemsstraat’. Dicky
Meijer van café Tapvreugd was zichtbaar inge-
nomen dat het beeld van zijn vader gezelschap
had gekregen van uitgerekend de artiest met
wie deze zo’n onafscheidelijk duo had ge-
vormd. Sommigen stoorden zich aan de aan-
wezigheid van de Leefbare Henk Bakker seni-
or, maar die heb ook een moeder gehad, zou
Johnny Jordaan gezegd hebben. Ook Manke
Nelis was niet zo gauw op zijn teentjes ge-
trapt, grapte Eddy Hoorneman, de accordeon-
virtuoos die in de voetsporen van Johnny
Meijer veel met Manke Nelis optrad.
Donderend applaus viel Stadsdeelwethouder
Frankfurther ten deel toen hij ‘de Jordaan-
krant’ citeerde: ‘Mooier kan ik het niet ver-
woorden: De bijplaatsing van Manke Nelis
vormt de bekroning van het eerbetoon aan de
grote Jordaanartiesten van weleer, in het hart
van de buurt die hen heeft voortgebracht, de
buurt die zij op hun beurt hun glans verleen-
den. Met Manke Nelis in hun midden zal de in
Europa unieke beeldengroep nog meer cul-
tuur- en Jordaanliefhebbers, het zij te voet of
per fiets, naar het smartelijk lapje grond in het
centrum van Amsterdam voeren’.
Net als bij de feestjes voor de andere Jordaan-
parels, de naamgeving van het plein en de
boekpresentaties van Bert Hiddema’s klas-

Anjelierstraat maakte dat echter goed door
met veel gevoel voor ironie de merendeels grij-
zende menigte tot kalmte te manen: ‘Gaat u
nu rustig zitten, dan komt zodadelijk de koffie
met appelgebak door!’

Politie verbood stoelen
Rustig zitten was er helaas niet bij, want de po-
litie had de stoelen verboden die Hannie
Pastor (73) ‘voor de bejaarden’ had besteld.
Ook het podium voor de burgemeester en de
artiesten mochten niet. De chaos vlak voor de
onthulling, toen het publiek naar voren drong
om alles goed te kunnen zien, was hier volgens
Hannie Pastor mede aan te danken. Hij is ook
verbolgen dat de feestelijkheden van de poli-
tie om 4 uur moesten stoppen terwijl de ver-
gunning tot 6 uur liep. Hierdoor konden veel
artiesten niet meer optreden. Voor Pastor een
domper op een verder fantastische dag.

Inmiddels is onrust ontstaan over de ver-
lichting van de beeldengroep. Deze is aange-
legd door dIVV, maar zelfs stadsdeelwet-
houder Frankfurther ging mee in de veronder-
stelling dat ‘de burgemeester van het Johnny
Jordaanplein’ hoogstpersoonlijk het lichtknop-
je bediende. 

Eibert Draisma

De Parels in de pers:

Bert Wagendorp in de Volkskrant:
‘Als Manke Nelis nou eens geen volkszanger was
geweest maar oud-spits van Ajax, wat gezien het
aankoopbeleid van die club best had gekund, zou
hij dan ook een standbeeld in de hoofdstad heb-
ben gekregen?’

Het Parool:
‘Disney in de Jordaan(…) Zorgwekkend, zoveel
potentiële beelden er nog in de stad rondlopen.’

Parels van 
de Jordaan
geïllumineerd
Al tientallen jaren worden bijzondere en
monumentale gebouwen en kunstobjecten
door de gemeente aangelicht. Dit varieert van
grote en bekende gebouwen als het Paleis op
de Dam en het Centraal Station tot kleine, bij
een groot publiek minder bekende objecten
zoals een kunstwerk in De Baarsjes of een
kerkgebouw in Bos en Lommer. Op dit mo-
ment worden ruim 280 gebouwen en kunst-
werken door de gemeente aangelicht.
Wethouder Hester Maij is verantwoordelijk
voor het illuminatiebeleid. Sinds de bijplaat-
sing van Manke Nelis wordt ook het Johnny
Jordaanplein aangelicht.

Gebeurde het aanlichten van gebouwen vroe-
ger vooral in het kader van het toerisme, te-
genwoordig genieten ook veel Amster-
dammers van een mooi aangelichte stad. In
dat kader worden ideeën en suggesties van
burgers serieus genomen. Zo werd vorig jaar
op verzoek de gevelsteen bij de ingang van de
Westerkerk ter herinnering aan Willy Alberti
aangelicht. Recentelijk – een jaar na zijn over-
lijden – werd het beeld van André Hazes op de
Albert Cuyp aangelicht.
Toen het verzoek binnenkwam om Manke
Nelis aan te lichten, werd direct positief gere-
ageerd. Sterker nog, de aanlichting van Tante
Leen, Johnny Jordaan en Johnny Meijer stond
al een tijdje op het lijstje. Nu maakten we van
de gelegenheid gebruik om de vier beelden te-
gelijk aan te lichten.
In opdracht van de gemeente werd een ont-
werp gemaakt dat voorzag in aanlichting door
middel van schijnwerpers en grondspots. Het
lukte om binnen het korte tijdsbestek bij de
onthulling van Manke Nelis de totale beelden-
groep aangelicht te krijgen. (Na klachten uit
de Berenstraat is de verlichting inmiddels aan-
gepast; red.) Twee keer per jaar wordt gecon-
troleerd of de verlichting nog goed brandt.
Omwonenden kunnen storingen doorgeven
via telefoonnummer 597 26 26.

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Gemeente Amsterdam 

Burgemeester Cohen temidden van de feest-
vierende menigte. Behalve door de Lelystreet-
singers werd Cohen ook toegezongen door 
een onbekende Jordaanzanger die 80 jaar
geleden in de Elandsstraat werd geboren.

Leesgroep 50+ 
ANBO Gaat Literair is een succes. In vele delen
van Amsterdam zijn 50+ leesgroepen. In de
groep die binnenkort start in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsengracht is nog plaats
voor één of twee nieuwe leden. De groep gaat
op een aantal vrijdagochtenden bijeenkomen. 
Inlichtingen ANBO-Amsterdam tel. 624 40 67 of
Elly Dekker tel. 613 39 82. 
Per email kan ook: amsterdam@anbo.nl.
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Jordaanmuseum 
Gezien de belangstelling voor de rijke en veel-
bewogen geschiedenis van de Jordaan is drin-
gend behoefte aan een ruimte voor een vaste
tentoonstelling daarover. Daarbij kunnen wis-
selende tentoonstellingen georganiseerd wor-
den die aansluiten of voortkomen uit gebeur-
tenissen in of betrekking hebbend op de
Jordaan. Deze groep organiseert al themada-
gen als Van Klooster tot Herberg en is men
bezig met projecten als het Gangenproject in
de Willemssstraat, lezingen, rondleidingen etc.
Een ruimte voor wisseltentoonstellingen zou in
samenwerking met andere groepen (bijv. kun-
stenaars) gebruikt kunnen worden.

Theater Parels voor de Zwijnen 
Zoals Parels zelf zegt: ‘geen kunst met een
grote K, maar nieuwerwetse volksstukken over
kleine personages met een grote tragiek. Niet
over Romeo’s of Othello’s maar over mensen
zoals we ze tegenkomen op straat of op de
markt.’ Parels zou graag in de Jordaan zitten
omdat deze buurt zelf nog iets heeft van het
moderne volkstheater en van het leven op ker-
missen, in broodjeszaken en boksscholen. Met
die mensen willen ze voorstellingen maken, de
buurt in, de straat op, op zoek naar nieuwe en
oude verhalen. Men ziet samenwerking met
bijv. dansers of de fanfare of opera Pietje als
discjockey. En additionele horeca in de vorm
van een ouderwetse Jordanese huiskamer waar
jong en oud graag is en ook gedanst kan wor-
den en verhalen verteld over vroeger en nu.

Historische boomgaard en fietsenstalling 
Bij het binnenterrein van het ROC hoort een
inpandige fietsnstalling, ook toegankelijk van-
uit de Anjelierstraat. I.v.m. de nieuwbouw daar
is deze stalling overgedragen aan Ymere en
die heeft plannen voor een verbouwing.
Ymere wil de fietsenstalling verhuren. Omdat
de huur nogal hoog is heeft men gedacht aan
een combinatie met een historische boom-

gaard (met o.a. historische fruitbomen) op het
binnenterrein van het ROC. De problemen van
de buurt voor het fietsen stallen worden opge-
lost en zo’n boomgaard heeft een educatieve
functie voor de basischolen en crèches in de
buurt en daarbij is een prettige buitenruimte
in deze buurt altijd welkom.

Laagdrempelige expositieruimte 
In de Jordaan wonen veel beeldende kunste-
naars. Behoefte is er aan ateliers en een laag-
drempelige expositieruimte. Al enkele malen is
het ROC-gebouw gebruikt voor de centrale
tentoonstelling van de Open Ateliers Jordaan
(deze manifestatie trekt gemiddeld 4000 be-
zoekers). Voor deze centrale tentoonstelling is
nog steeds geen vaste plek. Ook zoekt bijvoor-
beeld de BBK (Beroepsvereniging van Beel-
dende Kusntenaars geregeld een ruimte om
werk van nieuwe leden te kunnen exposeren,
zijn er talloze kunstenaarsinitiatieven die 
op zoek zijn naar een expositieruimte en is 
de Stichting Samenwerkende Amsterdamse
Kunstenaarsverenigingen (SAK) ook nog steeds
op zoek naar een vast onderkomen. Genoeg
mogelijkheden dus voor een zinvolle, laag-
drempelige en buurtgerichte bestemming.

Algemeen Centrum Voor de Uitspraak 
van het Amsterdams 
Een centrum waar je authentiek Amsterdams
kan leren praten, Jordanees kan leren zingen,
Amsterdams kan leren koken met Jordaan-
koks, genieten kan van Amsterdams Volks-
toneel, het Kinderkoor De Jordaan, Het
Amsterdams Smartlappenfestival, een Amster-
damse Poëziemiddag, mee kan doen met 
een onvervalste Amsterdamse kankeravond
etc. etc.

Paramedisch centrum
Dit idee is ingediend door 2 fysiotherapeuten,
een diëtiste en een huidtherapeute die alledrie

al ieder een praktijk in de Jordaan hebben en
samen willen gaan. Dit zal een betere afstem-
ming geven van de zorg in de wijk en de mo-
gelijkheid om nieuwe diensten te ontwikkelen.
Het nieuwe zorgstelsel brengt mee dat er meer
wijkgericht georganiseerd zal moeten worden.
Door samenwerking van disciplines kan een
betere kwaliteit geleverd worden en de positie
van de zorgaanbieders in de wijk t.o.v. de ver-
zekeraars versterkt worden.
Daarbij komt er door de grote patiëntenkring
een goede loop naar het gebouw hetgeen
weer gunstig kan zijn voor de culturele activi-
teiten.

Een Musical Center 
Een team van ervaren theatermakers en do-
centen werkt onder deze naam al 15 jaar
samen, gericht op buurt, stad en land.
Activiteiten worden ontwikkeld zodat ieder-
een, ongeacht leetijd, achtergrond, lichamelij-
ke of geestelijke beperkingen, professioneel of
amateur, een beter inzicht kan krijgen in de
eigen kwaliteiten op gebied van zang, dans en
acteren en hoe die kwaliteiten maximaal te 
benutten. Cursussen/workshops voor alle leef-
tijden en techniekniveau’s, thema-avonden,
multimedia-lezingen, try-outs van theaterpro-
gramma’s, een open podium voor theater-
talent: dat alles wordt geboden. Een theater-
ruimte zou goed gedeeld kunnen worden met
andere groepen. Met daarbij gerelateerde ho-
reca om de activiteiten voor een groot publiek
toegankelijk en betaalbaar te maken.

Huiskamer-café/foyer
Hier kan je gezellig lunchen of wat drinken in
samenhang met wat in de rest van het gebouw
gebeurt: theater-voorstellingen, kunstexposi-

ties etc. Ook moet het een beetje een clubhuis-
gevoel geven: je kan er spelletjes doen zoals
poolen, sjoelen, er staat een kast met spelletjes
en boeken en er komt een kinderhoek. Soms
zijn er kleine optredens van een pianist of gita-
rist en de ruimte kan ook als expositieruimte
dienen. Het moet warm en gezellig zijn voor
jong en oud, voor de buurtbewoners en be-
zoekers van het ROC-gebouw. 

Bioscoop
Nog niet zo lang geleden waren er meerdere
bioscopen in de Jordaan, o.a. op de
Rozengracht, de Elandsgracht en op de
Westerstraat. Een bioscoop waar ook oude
films over de Jordaan draaien zou in het ROC-
gebouw een mooie buurtfunctie voor jong en
oud kunnen hebben, maar ook interessant zijn
voor de rest van het centrum, de stad en de
vele toeristen die de Jordaan bezoeken.

Uit bovenstaande ideeën wordt al duidelijk
dat verschillende initiatieven vrij makkelijk 
te combineren zijn. Ook een combinatie met
Atelier Sanne dat nu in het ROC-gebouw huist
en degenen die door wethouder Els Iping zijn
aangezocht om het gebouw te ‘vullen’, 
Het Westerhuis, bestaande uit Galerie de
Appel en Het Toneel Speelt, lijkt niet moeilijk.
Maar alles staat of valt met de bereidheid van
de ‘politiek’ om echt oog te hebben voor deze
ideeën en mogelijke combinaties! In een ander
artikel in deze krant wordt u geïnformeerd
over hoe de stand van zaken nu is rondom 
het ROC-gebouw.

Initiatiefgroep ROC
P/a Wijkcentrum Jordaan, 1e
Laurierdwarsstraat 6

Veel ideeën voor het ROC-gebouw

Van Jordaanmuseum 
tot -bioscoop
In de vorige wijkkrant deden we verslag van de discussiemiddag op 9 oktober over
het ROC-gebouw aan de Westerstraat. Door het verloop van de discussie zijn de
ideeën toen niet aan de orde gekomen, maar inmiddels hebben wij alle deelraadsle-
den geïnformeerd over de ingediende ideeën zodat zij kunnen zien dat er belang-
stelling genoeg is om van het ROC-gebouw een interessant en divers centrum te
maken met een meerwaarde voor de buurt, het centrum en de hele stad.
Wij willen u ook die ideeën niet onthouden en geven hieronder een opsomming.

geschikte huurder te vinden. Maar tegelijk
constateer ik dat we deze periode ook nodig
hebben gehad om inzicht te krijgen in de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden. Door het ge-
bouw nu in erfpacht uit te geven onder dezelf-
de voorwaarden kunnen we toch ons beoogde
doel bereiken, zonder dat het pand een last
wordt voor het stadsdeel.”

Reactie Initiatiefgroep ROC
Het Westerhuis werd destijds met veel tamtam
door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel
Centrum naar voren geschoven als de partij
met ervaring en geld die van het ROC-gebouw
als cultureel centrum een succes ging maken.
Dit op basis van een advies van STOA dat
60.000 Euro kostte. Wij zien nu wat dat dure
advies heeft opgeleverd. Tijdens de door de
Initiatiefgroep ROC georganiseerde discussie-
middag op 9 oktober werd al duidelijk dat het
Het Westerhuis niet ging lukken invulling en
beheer van het pand voor elkaar te krijgen.
Maar de wethouder bleef optimistisch: ‘we
moeten gewoon afwachten, dan komt het al-
lemaal goed’. Op de uiteindelijk naar 1 decem-
ber verschoven deadline bleek dat het niet
goed kwam, als zou je uit bovenstaand persbe-
richt opmaken dat het allemaal nog reuze
meevalt. Alle buurtinitiatieven die zich voor
het ROC-gebouw hadden gemeld zijn intussen
van het kastje naar de muur gestuurd en ook
de deelraad heeft zich voor de gek laten hou-
den. De initiatiefgroep ROC heeft, gezien de
voorgeschiedenis, weinig vertrouwen in de uit-
komst van het in erfpacht uitgeven van het
pand, de hardheid van de voorwaarden en de
transparantie van de procesgang.

Herontwikkeling voormalig ROC-gebouw 

Stadsdeel kiest andere weg

Nieuws van de
Initiatiefgroep
Jordaanmuseum
Excursie: Van krotten naar paleizen 
(1857-1921)
Een wandeling onder leiding van Mieke Krijger
door de woongeschiedenis in de Jordaan, aan-
sluitend daarop ontvangst & rondleidingen
door Alice Roegholt in Museum Het Schip en in
de modelwoning van de Amsterdamse School.
Datum: zondag 29 januari, aanvang 12.00 uur
Kosten € 12,50. Aanmelden bij voorkeur per 
e-mail mieke.krijger@wanadoo.nl of 624 46 95

Een Jordaanmuseum
Wat is de meest geschikte locatie voor de vesti-
ging van een Jordaanmuseum? Aan onder
meer deze vraag zal de discussiebijeenkomst
zijn gewijd die door de Intiatiefgroep
Jordaanmusem is belegd voor 16 februari a.s.
in theater Het Perron.

In het Bestemmingsplan Jordaan l999 werd de
Willemsstraat genoemd als voorbeeld voor een
ruimtelijke ‘structuur’ die typerend was voor
de Jordaan. Voor de cultuurhistorica Mieke
Krijger en de architecte Yuri Werner werd de
ruimtelijke kwaliteit van deze straat tot uit-

gangspunt gemaakt van een plan dat zij op de
bijeenkomst van 16 februari zullen presente-
ren onder de titel ‘Het Gangenproject’. Het on-
derzoek van Krijger naar de bijzondere ge-
schiedenis van de Jordaan bracht haar ook op
andere ideeën t.a.v. de ruimtelijke vormgeving
van deze buurt. Hoe verhouden deze ideeën
zich tot de ‘culturele biografie’ van de Jordaan?
En ook: zijn die ideeën inderdaad zo represen-
tatief voor de cultuur en de geschiedenis van
de Jordaan dat zij zouden kunnen worden uit-
gewerkt in het kader van een ‘Belvedere’-pro-
ject? De bedoeling van projecten onder deze
noemer is immers de ‘culturele biografie’ van
een landschap of van een wijk tot ontwikke-
ling te brengen. Wat algemener gedacht: Zou
in dat kader een museaal concept voor de
Jordaan kunnen worden uitgewerkt? 

U bent van harte welkom bij de presentatie en
de discussie van o.a. het Gangenproject op
donderdag 16 februari as. in Het Perron,
Egelantiersstraat 128-130, Amsterdam. De toe-
gang is gratis, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Mieke Krijger
Derde Looiersdwarsstraat 53
1016 VD Amsterdam 
020 - 624 46 95
06 40 227 265
mieke.krijger@wanadoo.nl
http://home.wanadoo.nl/mieke.krijger

De bomen op de Herengracht bij het Bijbels
Museum moesten wijken voor de vernieu-
wing van de walmuur. D66 heeft voorgesteld
om ze pas over een jaar terug te plaatsen. Zo
kan er nog een jaar worden genoten van het
uitzicht op de monumentale gevels.

Fractievoorzitter Yellie Alkema zegt: ‘Hoewel
iedereen natuurlijk gewend is aan bomen
langs de grachten, is het uitzicht op het rak
waar de bomen verwijderd zijn, een adembe-
nemend en wonderschoon gezicht. Een volle
kijk op de oude gevels, die nu prachtig aange-
licht zijn en met de kroonlantaarns in proefop-
stelling, is het even een glimp van het oude
Amsterdam uit de 17e eeuw. Voor de liefheb-
bers van het historisch stadsgezicht het neusje
van de zalm’.

Om deze liefhebbers een genoegen te doen
wil D66 dat er een jaar met het planten van
nieuwe bomen wordt gewacht en dat dit zelf-
de regiem gaat gelden voor andere delen van
de grachten die geherprofileerd worden.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amster-
dam-Centrum heeft besloten om het voor-
malig ROC-gebouw in de Westerstraat niet
zelf te ontwikkelen, maar dit over te laten
aan private partijen. Verhuur van het gebouw
bleek op problemen te stuiten. Aan de huur is
onder meer als voorwaarde gesteld dat deze
ook het beheer van het gebouw omvat. De
potentiële hoofdhuurder, het Westerhuis, is
met name vanwege die voorwaarde er niet in
geslaagd om voor 1 december 2005 een ade-
quaat bedrijfsplan te presenteren. 

De stadsdeelraad heeft vorig jaar bij de aan-
koop van het gebouw vastgesteld dat als op 1
januari 2006 geen sprake is van een huurcon-
tract, het pand in erfpacht moet worden uitge-
geven. Het Dagelijks Bestuur wil het pand nog
steeds tot een cultuurgebouw laten ontwikke-
len. Daarom wordt het gebouw onder vrijwel
dezelfde voorwaarden in erfpacht uitgegeven
als bij verhuur het geval zou zijn geweest. 
Daarbij streeft het Dagelijks Bestuur naar een
voor belanghebbenden zo transparant moge-
lijke procesgang. Voor de uitgifte in erfpacht
zullen eenduidige selectiecriteria worden ge-
formuleerd. Een notaris zal de procedures be-
waken. Het Dagelijks Bestuur hecht er waarde
aan dat partijen die eerder als kansrijke huur-
ders werden gezien, ook in staat worden ge-
steld om een bod te doen. Het DB-besluit zal 
in de deelraadsvergadering van 15 december
2005 met de stadsdeelraad worden besproken.

Reactie wethouder Els Iping
“Het is natuurlijk heel jammer dat we het af-
gelopen jaar er niet in zijn geslaagd om een

Wacht met bomen
op de gracht

Aan de Egelantiersgracht werden de
wenkbrauwen opgetrokken over het curieuze
voorstel van D66. Hier kijkt men juist met
smart uit naar de terugplaatsing van de 
beloofde ‘middelgrote’ bomen. Deze zullen
pas na vele jaren de gevels enigszins aan 
het zicht onttrekken en dan ook nog alleen
in de zomermaanden als de schaduw vaak 
zo welkom is.



In memoriam 

Ome Jan 
van het Tuinplein
In augustus is vrij plotseling meneer Jan
Romp van het Tuinplein overleden. Veel
buurtgenoten vroegen zich af waar hij
gebleven was. Als buren willen wij Ome
Jan met dit stukje gedenken. In 1987 ves-
tigde hij zich met zijn vrouw op het plein
en zorgde vaak binnens- en buitenshuis
voor een opgeruimde boel. Hij verzorgde
zijn zieke vrouw nog tien jaar lang. Velen
kennen hem als de rustige meneer die op
zijn balkon op de begane grond aan het
pleintje een sigaretje stond te roken. Vaak
stond hij met iemand even bij te praten
over de gebeurtenissen op en rond het
plein of keek hij naar de spelende kinde-
ren. Het viel ons op dat hij met het zeer
gemêleerde publiek op het plein, bewo-
ners, dagjesmensen, daklozen, (hang-)
jongeren, een goede verstandhouding
had. Hij kon veel van hen verdragen en zij
respecteerden hem. Nog maar net genes-
teld in de ‘Rietvinck’ genoot hij daar van
zijn kleinere appartementje. Hij miste
alleen de buurt, vertelde hij ons toen we
hem daar opzochten. Wij missen Ome Jan.

Namens de buurtbewoners 
van het Tuinplein, 
Elly van Luin en Margit Minnaert

VVD-fractie 
Amsterdam-Centrum

Last van 
tegenstrijdige 
of overbodige 
regelgeving?

Meldt het ons 
of kom naar 

het spreekuur!

elke maandagavond

bel of mail ons

tel: 552 4560
vvd@centrum.amsterdam.nl

www.vvdcentrum.nl

ingezonden mededeling

Tranen met tuiten zijn er gehuild bij de hard-
vochtige sluiting van De Stokerij, het sport-
centrum op de hoek van de Rozengracht en
de 1e Rozendwarsstraat. Maar hoeveel buurt-
bewoners kwamen er nou werkelijk naar De
Stokerij om iets aan hun conditie te doen? En
hoeveel scholen kwamen er voor hun gym-
nastiek? Bedroevend weinig. Het pand was
de laatste jaren ernstig verwaarloosd.
Gemeente, Stadsdeel noch huiseigenaar Eigen
Haard waren bereid ook maar de geringste
investering te doen. We zijn nu twee jaar
verder: De Stokerij heet nu DanceStreet. 

Met enorm elan en enthousiasme heeft voor-
malig soliste van Het Nationale Ballet Valerie
Valentine de totaal verwaarloosde ruimte her-
schapen in een smaakvolle, gezellige sfeervolle
omgeving met vier prachtige studio’s: ‘het mid-
delpunt in Amsterdam voor dans en beweging
en alles wat daarmee te maken heeft’. En voor
wie het niet gelooft: ga het zien. Het café van
DanceStreet biedt een wijds uitzicht op de
grote studio, waar van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat wordt gedanst. Van ballet tot
streetdance en van kinderballet tot rustig-aan-
fitness-voor-ouderen. 
In het kader van de gemeentelijke inspannin-
gen om ons allemaal te bewegen om meer te
bewegen heeft DanceStreet nu een bewe-
gingsprogramma ontworpen waaraan speciaal
de buurtbewoners moeten kunnen deelne-
men: Dikke Pret. Het is een bewegingsproject,
onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroe-
pen. Het programma begint op 2 januari van
het nieuwe jaar. Over goede voornemens ge-
sproken! 
Voor de allerkleinsten (vanaf 3 jaar) is er nu na-
tuurlijk al het populaire kleuterballet onder
leiding van Maartje Prince Maar voor de iets
ouderen (vanaf 5 jaar) komt er in verschillende
groepen een naschoolse Dikke Pret met veel
spelletjes waardoor de kinderen zeker niet het
gevoel krijgen dat er iets verplicht is: het gaat
vanzelf. En er wordt een klas Dikke Pret voor
moeders gevormd, een klas Dikke Pret voor
oudere dames, en natuurlijk ook een voor ou-
dere heren. Kortom het is wat de slogan van
DanceStreet belooft: zie wat je beweegt in
DanceStreet. En als U nu toch nog een duwtje
nodig heeft om es te gaan kijken stelt Dance-
Street z’n deuren open op zondag 8 januari
speciaal voor de buurtbewoners om gratis ken-
nis te maken met Dikke Pret, en met alle ande-
re activiteiten van DanceStreet. 

Verschillende leraren zullen demonstraties
geven met vrijwilligers; en daar mag U er één
van zijn! Van een aantal andere activiteiten in
DanceStreet worden eveneens demonstraties
gegeven zoals van de populaire bewegings-
programma’s Pilates en Gyrotonic. De soms bi-
zarre apparatuur die daarbij worden gebruikt

zijn alleen al een bezoek aan DanceStreet
waard! Verder kunt U verschillende voorbeel-
den van yoga zien, en ook daar mag U alvast
aan meedoen als U denkt dat yoga iets voor U
is. Zo niet, dan kunt U zich in een van de ande-
re studio’s mengen met de salsa dansers (ook
een perfect afslank systeem!). Zondag 8 janu-
ari is de uitgelezen dag om Uw goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar waar te maken.
DanceStreet biedt voor ouderen, ouders, en
voor kinderen de mogelijkheid om op een ont-
spannen en vrolijke manier met Dikke Pret
overtollige randjes en rimpels kwijt te raken.
En begin daar gratis mee op 8 januari!
DanceStreet is die dag open voor iedereen
vanaf één uur ’s middags. Dikke Pret is natuur-
lijk cool, maar Dikke Pret is vooral vet! 

DanceStreet, 1e Rozendwarsstraat 10, 
1016PC Amsterdam, tel 4897676
www.dancestreet.net, info@dancestreet.net

Oude sporthal opent deuren voor de buurt

Dikke pret in DanceStreet

U bent hartelijk welkom tijdens onze jaarlijkse 

KERSTZANGAVOND 
IN DE JORDAAN

op vrijdagavond 23 december om 19.30 uur. 
Veel samenzang van oude bekende kerstliederen! 

Na afloop koffie of chocolademelk.

U bent ook welkom in onze samenkomsten op:
Eerste kerstdag zondag 25-12: 10.30 u. en 17.00 u.

Oudjaar zaterdag 31 december: 17.00 u.
Nieuwjaar zondag 1 jan. 2006: 10.30 uur en 17.00 u.
Let op: elke zondag samenkomsten voor belang-

stellenden om 10.30 u. en 17.00 u. 

Tweede kerstdag maandag 26-12: 
kerstdiner 16.00 u. Opgave hiervoor kan tot

woensdag 14 dec. Kosten diner: 10 euro. 

Wij zijn wij er verder voor:
inloop voor een praatje en een (gratis) kopje koffie
van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

bijbelshop, boeken en cadeauartikelen
bijbelcursussen dinsdag om 19.15 uur en 20.30 uur
en  woensdag om 10.30 uur en 19.15 uur pastorale

hulp. Maaltijd donderdag om 17.30 uur

Bel of mail vrijblijvend voor inlichtingen!

BIJBELCENTRUM 
‘Bij Simon de Looier’
Looiersgracht 70-72, 1016 vt Amsterdam,
Bel voor meer inlichtingen 020-6227742  

e-mail: bijbelcentrum@kliksafe.nl
Evangelist Johan Krijgsman

Laurierhof
winterklaar 
Zaterdag 10 december hielden de bewoners
van de Laurierhof en omgeving een ‘opwin-
terdag’. Want waarom zou je je buurtje alleen
in de zomer onderhouden?

Net als bij de succesvolle opzomerdag in juli,
trokken de buurtbewoners, samen met mede-
werkers van het Wijkcentrum, Eigen Haard,
Methadonpost, Politie, Stadsreiniging en Open-
bare Ruimte, de buurt in om zwerfvuil, on-
kruid en ander ongerief op straat te verwijde-
ren en de buurt ‘winterklaar’ te maken.
Halverwege het karwei werd gezamenlijk thee
gedronken en na afloop was er voor de deel-
nemers onder de nieuwe kerstboom in de bin-
nentuin van de Laurierhof een welverdiende
borrel met warme chocola.

Nieuwe 
klaverjasclub in
Straat & Dijk
Gezocht: leden voor een nieuwe kaartclub in
buurtcentrum Straat & Dijk, Haarlemmerstraat
132 op  maandagavond van 20.00 tot 22.15
uur. Er is ruimte voor maximaal 32 personen.
Wie wil zich opgeven voor een bestuurlijke
functie? We willen eind januari / begin 
februari starten. 
De kosten bedragen € 2,50 per avond. Koffie
en drankjes voor eigen rekening. Helaas is
roken in de zaal niet toegestaan. Interesse? Bel
naar de balie van het buurthuis: 6238815.

Oproep tot deelname 

Open Ateliers
Westelijke
Eilanden 2006
Maximaal 60 professionele kunstenaars van de
Westelijke Eilanden, die hun ateliers op 3, 4 en
5 juni willen openstellen voor publiek en deze
manifestatie mee willen helpen organiseren,
kunnen zich inschrijven vóór 31 januari voor de
Open Ateliers Westelijke  Eilanden 2006.

Aanmelden via e-mail: info@oawe.nl, indien
niet mogelijk dan per post:
Secretariaat Prinseneiland 65 b, 1013 LM
Amsterdam. Kosten inschrijving € 30, inclusief
vermelding web-site.
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TAG 
your bike! 
De politie van het bureau Raampoort voor-
ziet, in samenwerking met de AFAC, Uw fiets
gratis van een TAG. Een TAG is een soort chip
welke door gespecialiseerde personen op Uw
frame wordt aangebracht. Deze TAG is duide-
lijk zichtbaar op Uw frame aanwezig en
maakt Uw fiets dus oninteressant voor fiet-
sendieven. De TAG is namelijk voorzien van
breekmoertjes die  snelle verwijdering onmo-
gelijk maken en tevens wordt de TAG met een
eigen uniek registratienummer geregistreerd.

Een fiets met TAG helpt mee fietsendiefstal te
bestrijden, een geregistreerde fiets is immers
minder makkelijk te verkopen daar de recht-
matige eigenaar geregistreerd staat in een da-
tabank. 
Help mee fietsendiefstal te voorkomen en laat
Uw fiets ‘taggen’. De TAG is (nu nog) gratis.

U kunt bij ons terecht op:
Donderdag 15 december 
12.00-18.00 uur
Korte Prinsengracht/Haarlemmerstraat

Vrijdag 16 dec 
10.00-16.00 uur
Westerstraat/Marnixstraat

zaterdag 17 dec. 
10.00-16.00 uur
Noordermarkt/Westerstraat

Voorwaarden:
Geldige legitimatie 
(paspoort/ID kaart/rijbewijs)

AFAC/Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland 
Wijkteam Raampoort

Voor nadere informatie kunt u terecht 
op www.afac.amsterdam.nl of bellen met 
uw buurtregisseur op 06 51 41 38 86

Politie pakt
zwerfvuil
Westelijke
Eilanden aan
In maart 2005 heeft het politiewijkteam
Raampoort een enquête gehouden onder de
bewoners van de Westelijke Eilanden. De
enquête heeft uitgewezen dat de buurtbewo-
ners van de Westelijke Eilanden overlast on-
dervinden door zwerfvuil. Het is een bekend
gegeven dat plaatsen waar veel (zwerf)vuil
voorkomt worden ervaren als onveilig. 

Met deze informatie werd op initiatief van de
politie, in samenwerking met de stichting ‘De
Regenboog’ een project gestart, waarin drugs-
verslaafden zich, onder toezicht, inzetten om
het zwerfvuil in de Westelijke Eilanden terug
te dringen. Deze personen zijn regelmatige
bezoekers van stichting Blaka-watra en zijn op
dinsdag 8 november 2005 met hun werkzaam-
heden gestart en zij zullen elke vrijdag hun
ronde maken door het leefgebied van de in-
woners van de Westelijke Eilanden.

U kunt natuurlijk zelf ook iets doen om zwerf-
vuil tegen te gaan. Hieronder wat tips:
Zet vuilniszakken niet te vroeg op straat 
(denk aan kraaien, katten, etc.)
Gooi afval gewoon in een afvalbak
Houdt uw eigen stoepje schoon van vuil en
onkruid
Gebruik ondergrondse containers waarvoor 
ze zijn bedoeld en laat geen afval achter, 
dus laat geen dozen achter bij een glasbak.
Pak eens een bezem en veeg ook eens een
stukje openbare weg, zoals een parkje.
Laten we met elkaar de Westelijke Eilanden
schoonhouden!

Namens Politie Amsterdam-Amstelland,
Wijkteam Raampoort, Erwin Meyer, Jan Witte

-

-
-

-
-

-



december 2005 januari 2006 9

‘Negentien jaar geleden ben ik begonnen in
het Actiecomité Westelijke Eilanden, dat be-
stond toen al een paar jaar. In het comité zaten
mensen als ome Joop en tante Annie Beaux,
Jan Witte, Rie Reijmers, Gerda Muller, de fami-
lie Takens, de familie Hoekema en vele ande-
ren en oh ja, Jouke van der Bout en Jos Wibaut
deden mee namens Lieven de Key, wat toen
nog een hele kleine woningbouwvereniging
was. Lieven de Key was van plan op het
Bickerseiland te gaan bouwen, het comité
heeft ervoor gevochten dat er sociale woning-
bouw zou komen. Woningbouwverenging de
Key is eigenlijk door ons in het zadel geholpen,
zo kun je dat wel stellen.’

‘Toen ik daar zo mee bezig was dacht ik, wat
het comité hier doet kan in mijn eigen buurt
ook. In die jaren speelde het afbreken van de
Haarlemmer Houttuinen, daar waren we fel op
tegen. De gemeente had het plan om dwars
door onze buurt een vierbaanssnelweg aan te
leggen. We hebben samen met het comité
Westelijke Eilanden acties gevoerd om die
plannen te boycotten. Helemaal gelukt is dat
niet, een niet gebruikte tramlijn ligt er nu al

weer jaren voor nop en de racebaan die is ont-
staan heeft de buurt toch aardig door midden
gesneden. Probeer maar eens over te steken,
ondanks de stoplichten is dat toch heel gevaar-
lijk. Het ging ons niet alleen om de eigen stuk-
jes buurt waar we zelf woonden, we bemoei-
den ons met de hele buurt. Behoud van de
Posthoornkerk, het Droogbakgebied, alles was
belangrijk voor mij om bij betrokken te blijven.
Ik zou ook nooit in een bewonerscomité wil-
len, dan krijg je dat gezeik over deurkrukken
waar niemand het met elkaar over eens wordt
en dat vind ik zonde van mijn tijd.’

Hoe bent u in de Vinkenstraat begonnen?
‘Er was brand geweest bij Es van Schijndel in
de Vinkenstaat en daar was een hoop rotzooi
door ontstaan. Het hele zooitje was platge-
brand in 1972. Ik heb vier vrouwen in de buurt
warm gemaakt om daar een speeltuintje te be-
ginnen, want er is in de hele Vinkenstraat wei-
nig plek voor kinderen. We hebben met ken-
nissen en studenten uit de buurt eigenhandig
een speeltuintje ingericht en geld opgehaald
om de kosten te dekken. Het speeltuintje was
de aanzet tot het Vinkenstraatcomité.’

Mocht u zomaar een speeltuintje beginnen?
‘Nou ja, dat hebben we natuurlijk niet ge-
vraagd, het stukje grond is gekraakt en we zijn
gewoon begonnen. En toen het speeltuintje
klaar was haakten de mensen die aan het
speeltuintje meegewerkt hadden af want er
was een plek voor hun kinderen om te spelen.
Maar ik had de smaak te pakken en omdat ik
nogal makkelijk met iedereen in contact kom
en graag een praatje maak, geen lulpraatjes
hoor, daar houd ik niet van, hoorde ik dat er in
de buurt veel gespeculeerd werd met huizen.
Wij waren toen net bezig met het eerste
bouwproject, Vinkenstraat 43-53. De jonge
mensen die ik kende wilden wel in de wonin-
gen van de speculanten gaan wonen. Door al
die zaken moest er regelmatig met de ge-
meente onderhandeld worden, daardoor had
ik vaak contact met de wethouders Lammers
en Kuijpers. Ik ging dan naar Kuijpers en zei:
‘Moet je even naar me luisteren, ik heb weer
een woning waar iemand opzit, maar zorg jij
er nou voor dat alles geregeld wordt, zodat die
persoon daar op kan blijven’. Kuijpers vond
het goed dat op die manier de speculanten ge-
stopt werden met hun praktijken. Het lijkt nu
wel of dat zo gemakkelijk ging maar het kost-
te een heleboel tijd en energie.’

U praat er anders wel heel gemakkelijk over!
‘Heel wat schoenen zijn versleten met naar het
stadhuis op en neer lopen. Het contact met
mevrouw Hoebaay was goed, zij werkte op bu-
reau Bestuurscontacten. Die vrouw liep met
me door de buurt en dan zei ik: ‘Die moet naar
een benedenhuis en dat gezin moet een dou-
che hebben”. En dat regelden we dan met el-
kaar of met de huisbaas en als het op die ma-
nier niet lukte stapte ik naar de wethouder.’

Hoe hielden jullie onderling contact?
‘We vergaderden bij elkaar thuis, er was geen
buurtruimte maar die moest er natuurlijk wel
komen. Vinkenstraat 81 werd gekraakt en
daarin is een buurthuis gemaakt, De Vink.
Boven de buurtruimte zijn mensen gaan
wonen, dat was in 1978. Elke donderdag kwa-
men we in het buurthuis bij elkaar om te be-
spreken wat er was gebeurd. En als er iets drin-
gends was maakten we afspraken om naar het
stadhuis te gaan. Er werd niet gevraagd of de
wethouder ons kon ontvangen, we stonden
om half negen met z’n allen op de stoep.
Meestal werden we wel ontvangen en een en-
kele keer werd er gezegd, kom morgenoch-
tend maat terug, met het idee dat we vast niet
weer zouden komen, maar dan stonden we er
weer met het hele comité, ze kwamen niet
zomaar van ons af op het stadhuis.
Zo waren we een keer op 4 december op het
stadhuis, bij wethouder Kuijpers. Voordat hij
een woord gezegd had zei ik: ‘Nou moet je
even wachten Kuijpers’, en ik pakte uit mijn tas
een mijter van Sinterklaas en zette die op zijn
hoofd en zei tegen hem: ‘Je bent nu
Sinterklaas en deelt alleen maar cadeautjes uit
en je gaat natuurlijk akkoord met de plannen
die we hebben voorgesteld’. We hebben wat
afgelachen, waren vaak brutaal, maar het
werd getolereerd. In het oude stadhuis heb-
ben we heel wat uurtjes doorgebracht.’

Hoe vonden je kinderen en buren dat je mee
deed aan kraken?
‘De meesten vonden het maar niks, ik was een

raar mens. Op den duur reageerden de men-
sen anders en gingen begrijpen wat er aan de
hand was. De meeste aansluiting had ik bij de
jongeren in die tijd en vooral studenten deden
actief mee.’

Hoe komt u eigenlijk zo sociaal bewogen?
‘Ik ben in Vinkenstraat 59 geboren en heb heel
wat armoede en ellende gezien, veel grote ge-
zinnen in piepkleine woninkjes. Dat ouderen
hun woning uit moesten voor speculanten,
weggesaneerd, dat vond ik vreselijk. Op de
plek van de Rietvinck wilde de gemeente
koopwoningen bouwen en winkels. Dat wilde
het Vinkenstraatcomité niet, toen vroeg
Lammers ons: ‘Wat willen jullie dan wel?’ Niet
zo moeilijk voor ons, wij wilden een bejaar-
dentehuis in de buurt zodat al die oudjes niet
de buurt uit hoefden. De vrouwen van het co-
mité hebben heel wat tehuizen afgelopen om
te kijken hoe wij het bejaardentehuis wilden
hebben’.

Wat vind u nu van de samenwerking 
binnen de buurt?
‘We vinden het jammer dat er weinig strijd
meer is. De mensen zitten goed in hun nieuwe
woning of hebben er geen belang meer bij,
zijn bezig met andere zaken en vinden het wel
goed. Vaak vinden ze het wel aardig dat er een
straatcomité is maar daar blijft het dan bij.
Mensen denken dat het buurtleven vanzelf
gaat, terwijl er nog genoeg te doen valt in de
buurt. De stadsvernieuwing gaat wel door
maar is nog niet af, het gaat nu juist om een
leefbare straat en buurt en daar zouden veel
meer mensen zich mee bezig moeten houden,
daar heeft toch iedereen belang bij!’

Is er nog iets wat u graag wilt vertellen?
‘Ik heb nog wel heel veel verhalen maar dit
moet ik even kwijt. Het was midden in de win-
ter dat een Turks gezin op de Haarlemmerdijk
liep. Ze kwamen uit oost en waren hier ver-
zeild geraakt omdat het gezin bedreigd was
en de vrouw niet meer terug durfde in haar
woning, zo werden deze mensen bij mij ge-
bracht. ‘Tante Bep heeft u niets voor deze
mensen, die kunnen met die kou toch niet op
straat blijven.’ We hadden toen geen woning
maar ik ben naar Ome Joop van het Actie-
comité Westelijke Eilanden gegaan en ge-
vraagd of hij geen oplossing had. We hebben
met een handkar in de bloedkou op het
Bickerseiland een woning gekraakt. De wo-
ning was klein en koud en er was geen verwar-
ming. Gerard heeft er toen een kachel ge-
plaatst en het gezin kon op de woning. Op het
moment dat die vrouw in haar woning kwam
zie ze: ‘Dat heeft Allah gedaan hè, dat kachel-
tje’. Ik zei: ‘Néé, dat heeft Gerard gedaan uit
de Vinkenstraat’. Ik heb haar ook nog een kat
aangepraat want het stikte er van de muizen.

Later zijn we bij hen op visite geweest en de
vrouw moest van haar man in de keuken blij-
ven maar ik heb even gezegd dat de vrouw
ook in de kamer moest komen en thee zou
drinken met ons, ik werd de zuster van Allah
genoemd. Nou als ik met die zegen de 20 jaar
van het Vinkenstraatcomité kan vol maken en
anderen de taken die er zijn overnemen, dan
ben ik een gelukkig mens.’

Jet van den Heuvel

Strijd en actie door de jaren heen

Tante Bep Barends 1921-2005
Op 11 oktober overleed op 83-jarige leeftijd Tante Bep Barends, de ruggengraat van
het Vinkenstraatcomitié. De laatste jaren woonde ze in het mede door haar opge-
richte verzorgingshuis De Rietvinck, waar ze ook gestorven is. Als haar ogen niet zo
slecht waren geworden had ze uit haar raam kunnen zien dat de laatste stadsver-
nieuwingscluster in de Vinkenstraat bijna voltooid is. Zij heeft samen met haar man,
Piet Barends, die in 1995 overleed, door hun strijdbare leven ontzettend veel voor
de stadsvernieuwing in de Haarlemmerbuurt en speciaal de Vinkenstraat betekend. 
In 1989, ter gelegenheid van het 17 1/2-jarig bestaan van het Vinkenstraatcomité,
had Jet van den Heuvel een interview met haar.

Bewoners van de monumentale hofjes van
Ymere in de Jordaan staken naar aanleiding
van de huurliberalisatieplannen van Dekker
de koppen bij elkaar en vormden de
Bewonersgroep Hou Hofjes Betaalbaar. De
bewonersgroep hield 8 november samen met
het Wijksteunpunt Wonen (het nieuwe sa-
menwerkingsverband van woonspreekuren
en huurteam) een bewonersavond in de grote
zaal van Bernardus.

Uitgenodigd waren ook de Huurdersvereni-
ging Centrum, de stedelijke huurdersorganisa-
tie SBO van huurders van Ymere en de directie
van Ymere. Maar de laatste wilde haar huurbe-
leid voor de hofjeswoningen niet komen uit-
leggen, laat staan ter discussie stellen voor een
zaal vol huurders. 

Ymere zal huurders niet uitroken
Wel had Ron de Haas van de Raad van Bestuur
in een voorgesprek de bewonersgroep bezwo-
ren dat Ymere de extra ruimte uit de huurplan-
nen van Dekker niet zal gebruiken om ‘de
huurders uit te roken’. Win Wassenaar van de
Huurdersvereniging Centrum gaf een heldere
uitleg over wat ‘Dekker’ voor de huurders con-
creet voor gevolgen kan hebben. Veel hofjes-
woningen zullen als gevolg van de buitenspo-
rige WOZ-waarden in Dekkers zogenaamde
‘overgangsregime’ terechtkomen. Zittende
huurders zullen in 2009 zo’n 23% meer huur
betalen dan nu. Nieuwe huurders krijgen in
toenemende mate te kampen met geliberali-
seerde markthuren. Maar, zo zei hij, veel hangt
nog af van de uitwerking van ‘Dekker’, van het
beleid van Ymere en van de komende verkie-
zingen. De PvdA heeft al aangekondigd de
plannen terug te draaien als zij in de regering
komt. Ria Heldens van de SBO zegde toe de
huurproblematiek van de hofjeswoningen in
het overleg met Ymere op tafel te leggen. 
De SBO is net als de Huurdersvereniging
Centrum aangesloten bij de Huurdersvere-
niging Amsterdam. ‘Met elkaar maken wij ons
sterk tegen de plannen van Dekker en voor
zover ze doorgaan, proberen we de kwalijke
gevolgen in Amsterdam zo veel mogelijk te
berperken. Ook in het Centrum moeten men-
sen betaalbaar kunnen huren.’ 

Teken de petitie Hou Hofjes Betaalbaar
Tenslotte werd de volgende petitie aangeno-
men, die begin volgend jaar aan Minister
Dekker en Ymere zal worden aangeboden.
Inmiddels hebben reeds enkele honderden
hofjesbewoners de petitie getekend. Ook in
andere hofjes dan die van Ymere, tot in het
Begijnhof toe, gaat de petitie rond en wordt
hij grif getekend.

Wij zijn verontrust over de huurliberalisatie-
plannen van Dekker en het huurbeleid van
Ymere. Wij roepen Minister Dekker en Ymere
op om de volgende punten in acht te nemen:
Geen huurliberalisatie van onze woningen!
Onze woningen zijn ooit gebouwd voor de la-
gere inkomens. Ze horen betaalbaar en toe-
gankelijk te blijven voor de lagere inkomens.
Afschaffing van de monumentenopslag! Onze
woningen vormen de bakermat van de sociale
woningbouw en danken daaraan hun monu-
mentenstatus. Het is ongehoord dat deze nu
gebruikt wordt om de woningen in de vrije
sector te tillen.
Huurprijs naar kwaliteit! Onze woningen zijn
geen luxueuze monumentale grachtenpan-
den, maar eenvoudige monumenten van de
sociale woningbouw. De woningkwaliteit, uit-
gedrukt in oppervlak en voorzieningen is be-
scheiden en rechtvaardigt geen hoge huren.
De buitensporige WOZ-waarden zijn geen
goed criterium om de huur op te baseren.
Geen gedwongen verhuizingen! Veel bewo-
ners zijn ongerust over de huurliberalisatie-
plannen van Dekker en over hoe Ymere deze
ten uitvoer gaat brengen. Wij eisen de garan-
tie dat geen enkele bewoner als gevolg van
huurstijgingen de huur niet meer zal kunnen
opbrengen en zal moeten verhuizen.

Naam:_____________________________________

Adres:_____________________      PC__________

Handtekening:_____________________________

Svp. inleveren bij / opsturen naar:
Bewonersgroep Hou Hofjes Betaalbaar (BHHB)
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam

Ymere grote afwezige in Bernardus 

Jordaanhofjes wijzen 
huurliberalisatie af

1

2

3

4

Tante Bep: ‘Niet Allah plaatste die kachel, maar Gerard uit de Vinkenstraat’

✃
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Ome Rinus 

dit geval naar Anne Lize van der Stoel omdat
Els Iping op vakantie was. Rinus verzocht de
Stadsdeelvoorzitter voort te maken met de
plannen want hij wilde het nog meemaken. De
uitvoering van de plannen verliep daarna
voorspoedig en op 23 april 2004 werden de
deuren geopend van de nieuwe ouderenont-
moetingscentrum De SOOJ in de Tichelstraat.
Rinus kwam graag bij de SOOJ. Hij kwam er
voor een borreltje en een praatje. 

Heimwee naar de Westertoren
Rinus werd geboren op de Zeedijk. Later ver-
huisde hij naar de Jordaan, waar zijn vrouw
vandaan kwam. Na de februaristaking in 1941
voelde hij zich niet meer veilig en vertrok naar
Amsterdam Noord. Na de oorlog keerde hij
terug in de Westerstraat. ‘Daar hebben we met
twee kinderen in een veel te kleine en slechte
woning 20 jaar op een grotere gewacht’, zo
vertelde hij in 1993 het Wijkcentrum bij de fo-
totentoonstelling ‘Ouderenhuisvesting in de
Jordaan’ waarin hij was geportretteerd:
‘Uiteindelijk zijn we in 1966 weer naar Noord
verhuisd. Dat was de tijd van de woningnood.
Maar m’n vrouw kreeg heimwee naar de
Westertoren. Zo kwamen we in 1978 weer
terug in de Jordaan en wéér in een oude,
slechte woning, maar hier kent iedereen je en
praat met je’. In 1993 verhuisde Ome Rinus
naar het fraaie nieuwbouwcomplex van Zomers
Buiten aan de voet  van de Westertoren. Hier
kreeg hij een woning op de bovenste verdie-
ping en noemde die zijn ‘penthouse’. De foto
is op het dak genomen en sierde de Wijkgids
van 1994. Wij zullen Ome Rinus missen.

Dian Mekkes
Projectgroep Senioren Westelijke Binnenstad,
initiatiefgroep van de SOOJ 

Ouders/verzorgers van kinderen kunnen
belastingkorting krijgen.Heeft u een kind dat
jonger is dan 18 jaar dan heeft u waarschijn-
lijk recht op de kinderkorting. Voorwaarde is
dat het kind meer dan 6 maanden van een
jaar op hetzelfde adres woont als uzelf, dat u
voor dit kind kinderbijslag ontvangt en uw
inkomen niet hoger is dan ongeveer € 60.000.
In 2005 bedraagt de kinderkorting € 112.

Uw belastingvoordeel wordt groter als uw in-
komen lager is dan ongeveer € 30.000. U heeft
dan waarschijnlijk recht op de aanvullende kin-
derkorting, in 2005 een bedrag van € 690. De
(aanvullende) kinderkorting kan slechts door
een van de partners aangevraagd worden.
Als u werk en zorg voor kinderen jonger dan
12 jaar combineert en u verdient met werk
meer dan ongeveer € 4500, dan heeft u recht
op combinatiekorting. In 2005 bedraagt de
combinatiekorting v228. Bent u bovendien al-
leenstaand of heeft u een partner met een
hoger inkomen uit arbeid, dan heeft u ook
recht op de aanvullende combinatiekorting
van € 389. 

Bent u een alleenstaande ouder, woont u meer
dan 6 maanden op een adres met uitsluitend
kinderen jonger dan 27 jaar die u voor een
groot deel onderhoud (meer dan € 386 per
kwartaal of u ontvangt kinderbijslag), dan
heeft u recht op de alleenstaande-ouderkor-
ting. In 2005 is de alleenstaande-ouderkorting
€ 1401.
Voldoet u aan de voorwaarde voor de alleen-
staande-ouderkorting, heeft u betaald werk
én behoort tot uw huishouden een kind dat
nog geen 16 jaar is, dan is er ook nog de aan-

vullende alleenstaande-ouderkorting. De kor-
ting bedraagt 4,3 % van het bedrag dat u met
werk verdient tot een maximum van € 1401.

Nieuw is de ouderschapsverlofkorting. Die
gaat in per 2006 en bedraagt maximaal 50 %
van het wettelijk minimumloon per werkdag
opgenomen ouderschapsverlof. De korting
geldt voor de belastingplichtige die ouder-
schapsverlof opneemt en daarbij deelneemt
aan de levensloopregeling.

Deze heffingskortingen worden niet door uw
werkgever of uitkeringsinstantie uitgekeerd. U
moet ze rechtstreeks bij de belastingdienst
aanvragen. Dit kan tijdens het lopende jaar
door een verzoek voorlopige teruggaaf (VT) in
te vullen. Met dat verzoek maakt u een in-
schatting van uw inkomen en gezinssamenstel-
ling. U ontvangt de voor u geldende heffings-
kortingen in maandelijkse termijnen.
Hebt u al eerder een VT ontvangen, dan stuurt
de belastingdienst u automatisch een vervolg-
beschikking. U hoeft die alleen te controleren
en eventuele wijzigingen door te geven.
De heffingskortingen kunnen ook achteraf
worden aangevraagd met behulp van een T-
biljet of een ander aangifteformulier. Een T-bil-
jet moet u indienen binnen 3 jaar na het einde
van het kalenderjaar. In sommige gevallen is
de termijn 5 jaar.

Voor de precieze voorwaarden en voor nadere
informatie kunt u terecht op de web site van
de belastingdienst www.belastingdienst.nl of
bellen met de belastingtelefoon 0800-0543.
Ook kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden
(zie achterpagina van deze krant).

Enkele weken geleden is op negentig jarige
leeftijd onverwacht Rinus Adriaanse overle-
den. Ome Rinus, zoals iedereen hem kende,
raakte al in een vroeg stadium betrokken bij
de oprichting van het ouderenontmoetings-
centrum in de Jordaan. Rinus kwam altijd
trouw naar de bijeenkomsten en belde zelden
af, eigenlijk alleen voor een bezoek aan het
ziekenhuis. 

Toen de plannen voor een ontmoetingsruimte
duidelijk werden en bepleit moesten worden
aan het stadsdeel ging Rinus in augustus 2003
mee naar het spreekuur van de wethouder. In

Kinderen en
belastingvoordeel

Vanaf 1 januari 2006 verdwijnt de huursubsi-
die en de tegemoetkoming kinderopvang.
Hier voor in de plaats komt de huurtoeslag en
de kinderopvangtoeslag. Een nieuwe toeslag
is de zorgtoeslag. De belastingdienst gaat
deze regelingen uitvoeren. 

De zorgtoeslag is onderdeel van de verande-
ringen in het zorgstelsel per 1 januari 2006.
Iedereen in Nederland moet dan verzekerd
zijn tegen ziektekosten. De overheid stelt een
pakket samen dat ongeveer hetzelfde is als het
huidige ziekenfondspakket. Verzekeraars
moeten iedereen die zich aanmeldt, accepte-
ren. De gezondheidstoestand van iemand
speelt geen rol. Verzekerden bij een bepaalde
zorgverzekeraar betalen allemaal dezelfde
jaarlijkse premie. De premie kan echter wel
verschillen per zorgverzekeraar. Naast de basis-
verzekering kan men zich aanvullend verzeke-
ren voor de risico’s die men zelf belangrijk
vindt. Afhankelijk van het inkomen van de
aanvrager en de toeslagpartner bestaat er
recht op een zorgtoeslag. 
Mensen die in aanmerking komen voor huur-
en zorgtoeslag, kregen in september 2005 au-
tomatisch een aanvraagformulier voor huur-
en zorgtoeslag 2006. Wie in 2005 in aanmer-
king komt voor tegemoetkoming kinderop-
vang, ontving in september 2005 een uitnodi-
ging tot het doen van een elektronische aan-
vraag kinderopvangtoeslag 2006. Wanneer u
eind september geen formulier heeft ontvan-
gen, maar denkt dat u wel recht hebt op één
of meer toeslagen, kunt u een formulier opvra-
gen via www.toeslagen.nl of de belastingtele-
foon 0800 05 43.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag, huur-
toeslag en zorgtoeslag 2006 is gebaseerd op
het inkomen van de aanvrager en dat van zijn
eventuele toeslagpartner in dat jaar. Voor de
huurtoeslag is ook het inkomen van de eventu-
ele medebewoner(s) van belang.Meestal
maakt de Belastingdienst een schatting van de
inkomensgegevens en staan deze al op het
aanvraagformulier. Als de inkomensgegevens
niet zijn voorgeprint, moet de aanvrager zelf
een schatting van het toetsingsinkomen
maken. Het toetsingsinkomen kan bij inkomen
uit werk of uitkering berekend worden door
het geschatte bruto maandinkomen in 2006
met 12 te vermenigvuldigen en dit inkomen
nog te vermeerderen met 8% vakantiegeld en
een eventuele dertiende maand.

Als een aanvraag vóór 1 november 2005 juist
en volledig is ingediend, zorgt de Belasting-
dienst ervoor dat rechthebbenden vanaf eind
december 2005 maandelijks hun toeslagen

krijgen uitbetaald. Zij krijgen een beschikking
waarin het bedrag staat dat ze maandelijks
ontvangen.Voor hulp bij invullen van het for-
mulier kunt u terecht bij het inloopspreekuur
bij de Sociaal Raadslieden (zie achterpagina
van deze krant).

Belastingtoeslagen

Met de feestdagen hoeft u zich niet te verve-
len. Voor ouderen is in deze tijd veel te bele-
ven: U kunt naar een kerstmarkt, een bus-
tocht maken, naar optredens kijken en luiste-
ren, naar de film, bingoën, feestvieren,
recepties bezoeken, de kerstdiners verorbe-
ren, het is er allemaal. Ik heb voor uw gemak
de verschillende mogelijkheden in de buurt
op datum op een rijtje gezet.

VRIJDAG 16 DECEMBER
Creatieve Kerstmarkt in buurtcentrum 
het Claverhuis, van 17.00-19.00 uur. 

Kerstbingo om 14.00 uur 
in verzorgingshuis de Rietvinck. 

ZONDAG 18 DECEMBER
Kerstbustocht van het Claverhuis naar 
De Zoete Inval, met live muziek van de
Tumblers en bingo.
Programma: 
10.00 uur vertrek van busstation
Marnixstraat/Elandsgracht
11.00 uur 2x koffie met gebak
12.00 uur bingo
13.00 uur diner dansant
’s middags 2 consumpties en bitterballen
17.00 uur thuiskomst 
Kosten: € 27.50. Inschrijven is noodzakelijk,
kan in het Claverhuis

Kerstconcert Amsterdams Promenade Koor
o.l.v. Geert van Thijn, gastoptreden Christiaan
en Lisa Bor (viool) en Margreet Koekebakker
(hobo) om 10.30 uur in de Rietvinck.

Tombola om 13.30 in de Rietvinck, 
o.a. gesponsord door de winkeliers van de
Haarlemmerdijk.

WOENSDAG 21 DECEMBER
Feestelijke afsluiting van het SOOJ-jaar met
gratis hapje en drankje van 16.00-18.30 uur.
Er komt live muziek.

VRIJDAG 23 DECEMBER
Vrijdagarrangement ‘Kerst in de Jordaan’,
kerstfilm en daarna kerstdiner in buurtcen-
trum Straat & Dijk, van 14.00 – 19.00 uur.
Kosten € 10.-. Inschrijven noodzakelijk, 
kan op Straat & Dijk.

ZONDAG 25 DECEMBER
Zowel ’s middags van 12.30-14.30 uur als 
’s avonds van 17.00-19.00 uur uitgebreid 
kerstdiner, vele gangen, in verzorgingshuis

Bernardus. Kosten € 12.-, inschrijven en 
betalen van 9.30-11.30 uur of van 14.30-16.00
uur aan de balie 

Kerstdiner in de Rietvinck, om 17.00 uur, ook
zeer uitgebreid menu. Informatie over de
prijs en opgave bij de receptie.

MAANDAG 26 DECEMBER
Optreden van Tilly’s Trio in de Rietvinck 
vanaf 14.00 uur.

Kerstdiner in de Rietvinck, om 17.00 uur.
Informatie over de prijs en opgave bij de
receptie.

Zowel ’s middags van 12.30 – 14.30 uur 
als ’s avonds uitgebreid kerstdiner, in
Bernardus. Kosten € 12.-, inschrijven en 
betalen van 9.30-11.30 of van 14.30-16.00 uur
aan de balie.

VRIJDAG 30 DECEMBER
Oudejaarsbingo in de Rietvinck om 14.00 uur.

Viering oudjaarsavond in de Rietvinck, met
Arie Verrekijken op de accordeon.

DONDERDAG 5 JANUARI
Nieuwjaarssoos in het Claverhuis, van 14.00-
16.00 uur. We gaan klinken op het nieuwe
jaar en het spel ‘2006’ spelen. Kosten € 2.50.

Adressen en telefoonnummers:
Zorgcentrum Bernardus
Nieuwe Passeerderstraat 2
Tel. 623 10 52
Zorgcentrum De Rietvinck
Vinkenstraat 185
Tel. 623 10 52
Dienstencentrum Straat & Dijk
Haarlemmerstraat 132 – 136
Tel. 623 88 15
Buurtcentrum Het Claverhuis
Elandsgracht 70
Tel, 624 83 53
Stichting Ontmoetingsruimte voor Ouderen
Jordaan SOOJ
Tichelstraat 50
Tel. 330 20 17

De SOOJ is vanaf donderdag 22 december
even dicht. Vanaf maandag 9 januari 2006
zijn ze weer open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur.

Margaret Roovers

Nooit meer 
Zomers Buiten?
De grootste woningcorporatie van de Jordaan
fuseerde met eentje in de Haarlemmermeer en
heet nu zomaar ineens nietszeggend ‘woon-
maatschappij’. 
Ze begon in de jaren ’20 van de vorige eeuw
met de bouw van vakantiehuisjes in Soest-
duinen voor Amsterdamse arbeidersgezinnen.
Als eerste Amsterdamse woningbouwvereni-
ging legde ze in een gemeenschappelijke bin-
nentuin een kinderspeelplaats en een speelvij-
ver aan. In de jaren ’80 en ’90 bouwde en re-
noveerde ze in de Noord-Jordaan meer dan
2000 sociale huurwoningen. Daarbij werden
de in de loop van eeuwen dichtgebouwde bin-
nenterreinen hier en daar weer opengemaakt
en ontstonden groene oases. In 2001 nog
kocht ze een lapje grond in de Karthuizers-
straat om te voorkomen dat de huurders van
de monumentale panden ‘De Vier Jaarge-
tijden’ hun tuintjes aan een projectontwikke-
laar kwijtraakten. In de Jordaan met z’n krap-
pe, dicht op elkaar gepakte woningen en zijn
levendige, weelderig groen aangeklede straat-
jes en balkons, werd Zomers Buiten een be-
grip. Een gevleugeld woord waarop eindeloos
gevarieerd werd.
Ik weet niet hoe u zich het jaar 2005 herinnert,
maar voor mij blijft het altijd Zomers Buiten. 

Column op de BOJ-Ouderenmiddag 
door Corry Koomen, Egelantiersgracht

Corry Koomen en Jan Bosman

Veel te beleven rond Kerst

Seniorennieuws



december 2005 januari 2006 11

Nadat de geveltuintjes zijn aangelegd bent u
zelf verantwoordelijk voor het beplanten en
het schoonhouden van het tuintje. Gevel-
tuintjes die langere tijd verwaarloosd zijn wor-
den terug dicht bestraat. 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.

Geveltuin-regels
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 reke-
ning houden met de volgende regels.
De stoep moet breed genoeg zijn er moet
1.50 meter doorloopruimte over blijven, 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 
(bijvoorbeeld bij schilderwerkzaamheden of
werken aan de weg). Eventuele schade aan de
plantjes wordt niet vergoed.
Klimplanten mogen alleen met schriftelijke
toestemming van de huiseigenaar geplant
worden.
Geen bomen.
Stekelig planten moeten goed gesnoeid 
worden en mogen niet over het voetpad 
uitsteken.
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.

Overleg met huisbaas
Er kan dus geen vergunning worden afgege-
ven voor het aanbrengen van beplanting rond
schakelkasten van telefonie en aansluitingen/
leidingen van energiebedrijven of straatver-
lichting. In de geveltuin geplante heesters
moeten ieder jaar worden teruggesnoeid,
zodat zij geen hindernis vormen voor de stoep-
gebruikers. Ook moet u bedenken dat som-
mige klimplanten regenpijpen kunnen bescha-
digen, en in bepaalde gevallen verstopping
van dakgoten en afvoertrechters kunnen ver-
oorzaken. Wij adviseren u om hierover met 
de huisbaas te overleggen. Indien u gaat ver-
huizen willen wij graag een verhuisbericht 
van u ontvangen zodat wij ervan in kennis ge-
steld zijn dat uw geveltuin mogelijk onbe-
heerd achterblijft.

Volgend op de aanleg van nieuwe geveltuinen
wordt er dit voorjaar door heel Amsterdam

weer een Groene Straatdag georganiseerd.
Natuurlijk sluit de Jordaan & Gouden Reael
zich bij dit evenement aan.
In april wordt samen met de Werkgroep Meer
Groen in de Jordaan een informatie- en plan-
tenmarkt georganiseerd om de nieuw aange-
legde geveltuintjes een start-impuls te geven.
Ook mensen die al langer een geveltuin of
plantenbak hebben, kunnen hieraan mee-
doen. Bij het Wijkcentrum Jordaan kunnen
dan plantenpakketten voor het (her)beplanten
van uw geveltuin opgehaald worden. Meer in-
formatie over de Groene-Straat-Dag komt in
het februari/maart nummer van deze krant.

Geveltuin aanvragen voor 17 januari!
De aanvraag voor uw geveltuin kunt u richten
aan  Marc Hansenne op het Wijkcentrum De
Gouden Reael, p/a Dienstencentrum Straat &
Dijk, Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EX
Amsterdam. Hiertoe dient u onderstaande bon
met-schets ingevuld op te sturen naar het wijk-
centrum. 
U kunt met Marc Hansenne, tel. 622 05 14,
overleggen of de door u gekozen locatie voor
de geveltuin voldoet aan de voorwaarden.
Aanvragen die na 17 januari binnenkomen
kunnen niet meer uitgevoerd worden in het
voorjaar 2006.

Vraag een geveltuin aan
voor het komend voorjaar

Naam:__________________________________________

Adres: ________________________________________

Postcode:_____________  Tel.: ______________________

Datum aanvraag:_________________________________

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

Ja ik wil graag een geveltuintje voor mijn woning

Kerstvakantie activiteiten 
voor kinderen en tieners
Speeltuin Piramide Haarlemmer Houttuinen 8
Noorder Speeltuin 2e Lindendwarsstraat 10
Speeltuin Ons Genoegen Elandsstraat 101

Buurtcentrum Straat & Dijk
Haarlemmerstraat 132 – 134
Buurtcentrum Claverhuis, Elandsgracht 70
Reeel, Tussen de Bogen 16

Voor de meeste activiteiten is inschrijven
noodzakelijk. Inschrijven kan bij b.c. Straat 
& Dijk en b.c. Claverhuis t/m uiterlijk 
21 december!

Dinsdag 27 dec Race Planet
In dit mega overdekt speelparadijs in
Amsterdam valt heel veel te beleven. Er zijn
veel en gekke vervoersmiddelen.
Leeftijd : 6-10 jaar
Tijd: Vertrek Claverhuis 10.00 uur. 
Terug 15.30 uur/ Kosten: € 5, en strippenkaart
Meenemen: lunchpakket en om lekker te
kunnen klauteren en glijden zijn lange broek 
en sokken prettig.

Woensdag 28 dec 
Chocolademiddag mmmmmm!
Film ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, spelen,
proeven, onderzoeken rondom chocola en
bonbons maken.
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar Tijd: 11.00-15.00 uur
Plaats: Straat & Dijk
Kosten: € 3 Lunchpakket meenemen.

Donderdag 29 dec Jeugdtheater Krakeling ‘
Het lelijke jonge eendje’
Betoverend poppentheater van Andersen
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Tijd: Vertrek Claverhuis 14.00 uur. 
Terug: 16.00 uur. Kosten: € 3

Donderdag 29 dec Make up party 
en daarna Disco
In de workshop leren de meiden van schoon-
heidsspecialistes hoe ze hun huid kunnen

verzorgen en mooi kunnen maken. Na de
huidverzorging gaan ze elkaar opmaken en
alles uitproberen. Na het eten gaan we met
elkaar naar de Tienerdisco in de Melkweg.
Leeftijd: 10-15 jaar
Tijd: 16.00-18.30 (workshop) Tienerdisco
Melkweg: 19.00-22.00 uur
Kosten: workshop € 5, disco: € 2,50

Maandag 2 jan 
Schoonmaakactie Noorderspeeltuin
Alles wordt weer fris en schoon rondom de
speeltuin. Helpers krijgen een aardigheidje.
Vele handen…….!
Leeftijd: 4-14 jaar. Tijd: 13.00-16.00 uur
Kosten: geen; inschrijven hoeft niet

Dinsdag 3 jan Bioscoop ‘Griezelbus’ 
Naar het boek van Paul van Loon. Durf jij? Een
verzonnen schoolreisje wordt werkelijkheid!
Leeftijd: 8-12 jaar
Tijd: Vertrek Claverhuis 13.00 uur. 
Terug om 17.00 uur
Kosten:  € 3 en strippenkaart 

Woensdag 4 jan Toverlantaarnvoorstelling 
Naar een wintersprookje van Andersen 
en daarna workshop
Leeftijd:  6-12 jaar
Tijd:  Vertrek Claverhuis 10.30 uur. 
Terug 14.00 uur. Kosten: € 2.50
Meenemen: lunchpakket

Woensdag 4 jan Krakeling: 
Poppentheater ‘De kleine walvis’ 
Deze voorstelling laat je hart smelten!
Leeftijd:  4-8 jaar
Tijd: Vertrek Claverhuis 14.00 uur. 
Terug 16.00 uur. Kosten: € 3

Donderdag 5 januari
Krakeling: Waaaaaaouw!
Kinderconcert vol Annie M.G.Schmidtliedjes.
Leeftijd:  7-12 jaar Tijd:  
Vertrek Claverhuis 14.00 uur. 
Terug 16.15 uur. Kosten: € 3 

Wel gaf Pool toe dat Zomers Buiten bij woning-
ruil wèl de huur verhoogt, maar net als bij elke
huurderswisseling, nooit boven de 90% van de
maximale huur. Evenals Zomers Buiten be-
zwoor ook De Key het Plan Dekker niet te zul-
len aangrijpen om z’n huurders ‘uit te roken’.
Weinig goede woorden waren er voor de
grote afwezigen op deze middag. Voor
Minister Dekkers verhindering was meer be-
grip dan voor haar plannen. Ymere, die nu al
volop liberaliseert bij mutaties en zelfs bij wo-
ningruil, wilde niet komen om haar huurbeleid
uit te leggen. En bij Eigen Haard was iedereen
ziek. Toch ontstond er een levendige en infor-
matieve discussie, niet alleen door de leiding
van Jan Bosman van de BOJ, maar vooral ook
door de scherpe bijdragen van Win Wassenaar
van de Huurdersvereniging Centrum die de ap-
plausmeters nog het meest deden uitslaan,
maar deze had dan ook, net als Jan Bosman,
het voordeel van de thuiswedstrijd.

Wassenaar: ‘Minister Dekker mag dan de huur-
prijsplafonds fors verhogen, maar de verhuur-
ders zijn geenszins verplicht de hoogst mogelij-
ke huren te vragen. De corporaties hier aanwe-
zig, maar dat geldt ook voor Eigen Haard en
Ymere, behoren tot de sociale verhuurders. 
Zij hebben de plicht de mensen met de lagere
inkomens een fatsoenlijke woning te bieden
tegen een betaalbare prijs. Met particuliere
verhuurders zijn geen afspraken te maken. 
Dus zullen de corporaties ook het verlies aan
betaalbare particuliere huurwoningen moeten
compenseren. Naar aanleiding van de plannen
van Dekker schreef iemand ons: ‘Oude bomen
moet je niet verplanten’, maar ik zou willen
zeggen: Oude bomen moet je niet willen ver-
plaatsen!’

Erika Thung 
en Eibert Draisma

Veel belangstelling voor huurbeleid op Ouderenmiddag

Huur blijft gelijk bij woningruil

Dit geveltuintje in de Bloemstraat 
wacht op het voorjaar

-

-

-
-

-

-
-

-
-

Bewoners van de Jordaan en Gouden Reael die komend voorjaar een geveltuin 
voor hun woning willen, kunnen hiervoor alsnog een aanvraag in dienen. 
Na de oproep in de Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael in september zijn al een der-
tigtal nieuwe aanvragen voor geveltuinen bij het wijkcentrum binnengekomen. De
aanvragen die de toets van Sector Openbare Ruimte doorstaan  gaan naar de stra-
tenmakerij ter uitvoering. Niet voor alle geveltuinen kan een vergunning verleend
worden. Indien uw geveltuin niet is vergund nemen wij contact met u op. Met de
Sector Openbare Ruimte wordt afgesproken dat de stratenmakerij alle nieuw aan-
gelegde geveltuinen plantrijp aflevert, dus voorzien van bemeste tuinaarde.

‘Bij woningruil treden huurders in elkaars plaats en passen wij dus geen huurverho-
ging toe.’ Met dit antwoord kreeg Fred Engelberts van De Key een daverend
applaus in de grote zaal van het Claverhuis, waar de Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) 3 november haar jaarlijkse Ouderenmiddag hield.
Applaus was er ook voor Paul Pool van Zomers Buiten / de Woonmaatschappij, toen
deze de zaal garandeerde: ‘dat geen enkele huurder van Zomers Buiten als gevolg
van huurstijgingen –mogelijk gemaakt door het Plan Dekker- de huur niet meer zal
kunnen opbrengen en daarom zal moeten verhuizen.’

Kerst- en Nieuwjaarsprogramma
Welzijn Binnenstad
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Cultuur
agenda
Informatie voor de agenda naar: 
krant@wcjordaan.nl 

THEATER
Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32, tel
6269370
za 17 dec.14.00 u: Circus Elleboog
Karthuizerhoftheater, Karthuizerstraat 157, 
tel. 6869565
za 24, ma 26 dec.: ’Hella Holland in donkere
dagen’
Jeugdtheater de Krakeling, 
Nieuwe Passeerdersstraat 1, tel 6245123
za 17, 16.00 u: Het Fililaal: ‘Oblomov of waar-
om ik niet op wil staan’, vanaf 8 jr; zo 18 dec.:
Peer en de Parea’s: ‘Trapperdepap’, vanaf 3 jr;
wo. 21 dec. 14.30 u:‘Hou je vast’, 2-6 jr; ma 26
t/m do 29, 14.30 u: Poppentheater Virga
Lipman, ‘Het lelijke jonge Eendje’
het PERRON, Egelantiersstraat 130, tel.
3307035, 
za 17 dec 21.00u: Philip Walkate:
“Halverwege’, muzikaal kerstcabaret
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7 a, 
iedere zondag 16.00 u. behalve 25 dec.: De
Roode Zondag, gevarieerd programma van
bekende en minder bekende artiesten
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207953
do 22, vrij 23 dec. 20.00 u: Dick van den
Heuvel: ‘rZpkt’: jeugdige criminelen komen op
het goede pad
Veemtheater, Van Diemenstraat 410, tel.
6269291
t/m 18 dec.’Zeker’, mime, ‘Beeldende vertel-
ling over foute zelfbeelden, te hoge verwach-
tingen gebrek aan uitdaging en het compen-
seren hiervan’

MUZIEK 
Noorderkerk, Noordermarkt, tel 6235149 /
4276163
za 17 dec.14.00 u: Prinse Kwartet Song Circle,
Kerstconcert, met muziek van Haydn,
Beethoven en bewerkingen van Amerikaanse
en Engelse kerstliederen.
Pakuis, Brouwersgracht 224, tel 5289731
za .19.00 u: Duo Accordéon Mélancolique,
Piazzolla chansons, met Bourgondische maal-
tijd om 20.00 u
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel.
6279624 vrij 23 dec. 20.15 u: pianola-concert,
speciale muziektheatervoorstelling
Westerkerk, Westermarkt, 
di 20 dec. 20.15 u: Arion Ensmeble o.l.v. Chris
Pouw: J.S.Bach: cantates 2,4 en 5 van
Weihnachtsoratorium en Cantate BWV 151,
reserveren 6235149 / 4276136 
ma 26 10.30 u: Westerkerkkoor o.l.v. Heins
Meens, met Bachorkest en Jos van der Kooij,
orgel: Händel: Messiah, deel 1; vrijwillige
bijdrage

MUSEA , TENTOONSTELLINGEN
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15, ma t/m vrij 9.30 u – 12.30 u
en 13.30-15.00 u
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat 16, 
do tm zo 12.00-17.00 uur
Multatulimuseum, Korsjespoortsteeg 20 hs, di
10-5, za, zo 12.00-17.00 uur
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59, 
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, t/m 4 janu-
ari: ‘Weer en wind’, werk van 1e jaars studen-
ten; t/m 1 febr: Eindexamenexpositie van de
Fotoacademie
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
vrij t/m zo 11-17.00 u; 25,26 en 31 dec. gesl.

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van dins-
dag t/m zaterdag en de eerste zondag van de
maand tussen 13.00 uur en 17.00 uur of 17.30
uur.
Paul Andriesse, Prinsengracht 116, 2 – 23
dec.: Louisa Lambri ; t/m 28-1: Britta
Huttenlocher 
Artline, Bloemgracht 65
Suzanne Biederberg, Eerste
Egelantiersdwarsstraat 1, - 14 jan: Christie van
der Haak, stoelen, kleden schalen;
gesloten22-12 - 4-1
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, 
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 A 
Galerie Buuf, 1e Anjeliersdwarsstraat 36,
groepsexpositie
Galerie Maria Chailloux, Prinseneiland 439, 
-t/m 7 janari: Charles Vreuls
Van Gelder, Planciusstraat 9 b, 
Hof & Huyser, Bloemgracht 135, 

DIENSTENCENTRUM LAURIERHOF 
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam
Telefoon balie: 5573300

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. 6237272, fax 6381885
E-mail: info@wcjordaan.nl
Website: www.wcjordaan.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. 6258569. 
E-mail: woonspreekuur@wcjordaan.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. 4205835

Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen 
voor nu en in de toekomst veilig te stellen. 
Word ook lid! Samen staan we sterk.
Informatie via woonspreekuur, tel. 6237272.
Website: www.wcjordaan.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 5573333. 
Inloopspreekuur: di/do van 9.30-10.30 uur

DIENSTENCENTRUM STRAAT & DIJK
Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EP Amsterdam. 

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL 
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat 
in de buurt te bevorderen.
Openingstijden: ma t/m do van 13-17 uur
Tel. 622 05 14, fax 5573349
E-mail: wooreael@xs4all.nl
Website: www.woogoudenreael.nl

Alarm (spoed) 112

Politie Raampoort , tel. 0900-8844
Buurtregisseur Ed Wiesemann 06-51771281
(Haarlemmerstraat e.o) 
Buurtregisseur Jack Jonkman 06-53197164 
(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: 
maandag 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 5573333,
e-mail buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt
Spreekuur winkelmanager: elke woensdag 
van 9.00-11.00 uur, Haarlemmerplein 15 bg, 
tel. 6225930 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. 6237272

Kopij/advertenties
Sluitingsdatum: 25 januari

Redactieadres 
1ste Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX A’dam, 
Tel. 6237272, fax 6381885
(Astrid Brand, ma t/m do, 10-17u)
E-mail: krant@wcjordaan.nl

Kopij Gouden Reael 
Haarlemmerstraat 132-136,1013 EX A’dam,
tel. 6220514, fax 5573349
(Dick v/d Heijden, ma t/m do, 13-17u)
E-mail: wooreael@xs4all.nl

Redactie Jordaan&Gouden Reael
Ada Iest, Rita Borghardt, 
Friduwih Riemersma, 
Productie/eindredactie (waarnemend):
Eibert Draisma, Dick van der Heijden, 

Medewerkers
Drs P, Win Wassenaar, Margaret Roovers, 
Mieke Krijger, Hans Sizoo, Raymond Baan, 

Vormgeving
Jan Nanne & Wim Wandel gkf

Druk
Dijkman Offset, Diemen

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 15 februari 2006

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een 
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 25 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 Laurier-
dwarsstraat 6, tel. 623 72 72.

Pedicure in opleiding zoekt examenmodel met veel eelt en een
likdoorn. Vergoeding € 50 of 5 gratis behandelingen.
Examendatum woensdag 18 januari, ochtend of middag.
Simone Mobron 06-44896269.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

VERWEZENLIJK UW IDEAAL. Betaalbaar te huur per dagdeel:
klein sfeervol sousterrain in 18e eeuws pand, met uitzicht op
tuin. Geschikt voor kleine groepjes of privé-behandelingen,
Reiki, Healing, Massage (massagetafel aanwezig), enz. Tel
4210878.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Neem de tijd voor YOGA OP ZATERDAGOCHTEND van 10-12u.
Locatie: Karthuizerstraat 167 in het Karthuizershof. Docent
Lidwien Meerman. Kosten 10 lessen € 100 met stadspas € 75.
tel 4210878. E-mail: meerman91@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Computer Hulp in de Buurt: hardware en software installatie,
beveiliging, draadloze netwerken, e-mail problemen, spyware
verwijderen, crashes, enz. voor Windows en Apple. Bel Jeroen
op tel. 0653671471 of mail: help@yuroon.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vrouw, 50 jr ,zoekt huishoudelijk werk voor 3 uur per week.
Ervaring in de thuiszorg. Zie uw reacties met plezier tegemoet.
Tel 020-6271062
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Huiswerkbegeleiding in de Jordaan. Dagelijks voor leerlingen
van het Voortgezet Onderwijs. Ook voor bijles.
Bel 020-6248631 0f 06-21268446.

Hug Gallery for International Photography,
Eerste Tuindwarsstraat 16, 
Van Leeuwen, Hazenstraat 27, 
Motive Gallery, Elandsgracht 10, - 
Onrust, Planciusstraat 9-a,- 12 nov.: 
De Praktijk, Lauriergracht 96, t/m 11-1: Zoot
t Genant: de wonder van Amsterdam’; t/m

18-2: Grant Hayunga, Kaleb de Groot, ‘06’ 
Diana Stigter, Elandsstraat 90, 
Torch Gallery, Lauriergracht 94 
Fons Welters, Bloemstraat 140, - 31/12: 
Mathew Monahan 
Artspace Witzenhausen Gallery, Hazenstraat
60, 
tm 6 -1: Ixone Sadaba; t/m 1-2: Jacques Meijer,
‘Dancing Eggs’, video & fotografie
WM Gallery, Elandsgracht 35, - 
Van Zomeren, Prinsengracht 276 hs, 

LEZINGEN
Café Duende, Lindengracht 62, zo 8 jan, 14.30
u: ‘Stenen getuigen van de l9e eeuw’, lezing
met dia’s door Herman Souer; toegang gratis;
zo 12-2: ‘Marktleven in Amsterdam’, lezing
met dia’s door H.Degeweij, toegang gratis 

Werkgroep Kunst
en Cultuur zoekt
versterking
De zomer is nu toch werkelijk voorbij en het
winterseizoen heet ons welkom met een
reeks van lezingen, eens in de maand in het
zaaltje van het gezellige Café Duende aan de
Lindengracht 62. Een gemeenschappelijk
thema is voor dit seizoen de restauratie en
vernieuwing van binnenstedelijke pracht. Net
als de concerten van de afgelopen zomer in
de hofjes zijn de lezingen gratis; men raad-
plege de cultuuragenda van dit blad.

Maar geheel vanzelf komt al dit moois niet
aangewaaid. De evenementen worden geor-
ganiseerd en begeleid door de Werkgroep
Kunst&Cultuur voor de Westelijke Binnenstad,
een club van vrijwilligers die warm lopen voor
kunst, cultuur en de westelijke binnenstad.
Daar kunnen best nog een paar gelijkgestem-
de vrijwilligers bij en dat temeer daar de club
zichzelf zo nu en dan graag ververst. Vandaar
deze oproep.Wie in onze buurten heeft een
paar uur per week te spenderen aan het wel-
zijn van de kunst en de cultuur in onze wijk?
De werkgroep ziet uit naar de komst van men-
sen die zijn toegerust met:
interesse voor kunst en cultuur;
specifieke bekwaamheden als het verzorgen
van een website en/of het omgaan met finan-
ciën, en/of kennis van de georganiseerde
amateurmuziek in en rond Amsterdam en/of
het redigeren van en vormgeven aan folders
e.d. en/of de kleinschalige organisatie in het
algemeen; 
een e-mail adres;
de bereidheid om hand en spandiensten te
verlenen tijdens de concerten;
veel hart voor de Jordaan en/of voor de
Gouden Reael. 

Inderdaad, lezer, dit profiel past juist U als gegoten. 
Grijp dus een pen en vul het onderstaande formuliertje in: 

Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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