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Inloophuis voor daklozen
kampt met fors geldtekort
Het inloophuis voor dak en thuislozen in de Haarlemmerstraat heeft het financieel moeilijk. Directeur Roel Piera en
zijn helpers vechten keihard om deze unieke opvangplek te behouden. Het nieuwste plan is: het koffiehuis ’s avonds
omtoveren tot een buurtrestaurant.

Het koffiehuis tegenover Marqt vangt
dagelijks zo’n tachtig kwetsbare
mensen op uit alle windstreken. Ze
hebben meestal niet de juiste papieren en spreken dikwijls geen Nederlands en Engels. Velen blinken ook
niet uit in sociale vaardigheden en er
zit weleens een draadje los in hun
hoofd. Daardoor komen ze vrijwel
nooit in aanmerking voor het verkopen van de daklozenkrant.
In het koffiehuis kunnen ze élke dag
tussen negen en half vier warm zitten;
alleen tussen twaalf en half een zijn
ze verplicht een frisse neus te halen.
Ze kunnen hier ook gratis naar de wc.
Volgens directeur Roel Piera (56) is er
waarschijnlijk géén plek in Amsterdam waar dagelijks zoveel rollen
wc-papier erdoorheen worden gejast
als hier.

In dit inloophuis voelen ze zich nog
welkom. Het is hún plek en achter de
bar staan hun eigen mensen die een
interne training kregen om dit werk te
doen.
Voor de consumpties moet wel worden betaald. Een mok koffie kost
bijvoorbeeld € 0,40, een omelet (drie
eieren) met brood € 1,75 en een tosti
ham-kaas € 0,80.
Door een uitzondering op de tabakswet geldt het rookverbod hier niet. Er
worden dan ook vele trooststokjes
opgestoken. Drank en drugs zijn wel
streng verboden. Wie herrie schopt of
consumpties niet betaalt, komt (tijdelijk) op een ‘schorsingslijst’. Daar staat
momenteel een tiental namen op.
Stelen mag evenmin, maar losse
spullen als lepeltjes en theedoeken
hebben hier pootjes en moeten telkens aangevuld worden.

De bezoekers, 90 procent is man,
krijgen een ‘ledenpas’ met foto. Hiermee kunnen ze elke maandag- en
vrijdagochtend in de tweedehands
kledingwinkel ernaast - die gelinkt is
aan het inloophuis - hun vuile kleding
omruilen voor schone. Over dat omruilen is nagedacht. Het is niet de bedoeling dat ze kleren meenemen om te
verkopen. En indien gewenst kunnen
ze bij de ‘shopkeeper’, de vriendelijke
Engelsman John, ook dekens krijgen,
meestal geschonken door bedrijven.
En als er weer een partij hotelzeepjes,
shampooflesjes en scheermesjes
cadeau is gedaan, wordt die ook onder
de doelgroep verdeeld.
Met Sinterklaas krijgen ze een goodiebag, ook al komen ze vaak uit landen
waar ze de goedgeefse witte oude man
niet kennen. Tussen Kerst en Nieuwjaar wordt er een feestje georganiseerd en een gratis warme maaltijd
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Door Anke Manschot

verstrekt. Op de kerstdagen zelf zijn
er al genoeg instanties die hun een
maaltijd aanbieden.
Een aantal huisartsen en tandartsen
in Amsterdam behandelt hen gratis.
En ook apothekers verstrekken soms
medicijnen voor niks.
De mensen achter de bar krijgen van
het inloophuis een vrijwilligersvergoeding van een paar euro per dagdeel,
hard nodig om te overleven. Datzelfde
geldt voor de vrijwilligers in de kledingwinkel en voor de groenploeg die
de openbare plantenbakken in de
Haarlemmerstraat en op de Eenhoorn-

sluis verzorgt. De deelnemers aan de
twee veegploegen, die vanuit het
inloophuis met bezems de straat
opgaan, krijgen een vrijwilligersvergoeding van de gemeente. Er werken
in dit pand ook ‘gewone’ vrijwilligers,
woonachtig in de buurt. Zij houden op
de achtergrond een oogje in het zeil,
helpen met de boekhouding, gaan mee
naar een hulpverlener et cetera. Op de
loonlijst staan alleen de directeur,
voor één dag per week, en een vrijwilligerscoördinator/secretaris, voor
maximaal 24 uur per week.
Lees verder op pagina 3

Van buurtschool tot buurthuis

Er zijn er twee jarig...

Zoals veel buurthuizen is ook Het Claverhuis gevestigd in een negentiende
eeuws schoolgebouw. Daarvan zijn er veel. Toen in 1871 de kinderwet van
Van Houten, na vijf (!) dagen van debat, was aangenomen, was kinder
arbeid in fabrieken verboden. Er was nog geen leerplicht, maar kinderen
tot 12 jaar konden vanaf dat moment onderwijs volgen. Er waren dus
scholen nodig, ook in de Jordaan.
Door Trudy Franc
Op de plek van een suikerraffinaderij op de Elandgracht en Hazenstraat
wilde de gemeente een gebouw voor
twee scholen bouwen. Op 5 juni 1891
besloot de gemeenteraad:
(..) tot de aankoop van de perceelen
en erven van Elandsgracht 70-72 en
Hazenstraat 37 om die terreinen aan

Harar coffee

“Het adresje voor de beste
Jimma koffiebonen van
Amsterdam!” (Parool)
Ethiopische koffiebonen
"In 2016 's werelds beste
koffie, eerste prijs ontvangen"
Maar ook
Van kleine presentjes
tot luxe geschenken
Tweede Hugo de Grootstraat 22
020 686 4629 - www.hararcoffee.nl

te wijzen voor de bouw van eene
Openb. Lag. School der 1ste kl.,
bestemd voor 350 leerlingen, en voor
eene Openb. Lag. School der 3de kl.
bestemd voor 230 leerlingen.
Voor eene som van ƒ60.000.
Het gebouw is ontworpen door architecten van de Dienst Publieke Werken. Op Elandsgracht nr. 70 opende
het Hoofd der School de heer C.W.
Klarenbeek in 1892 voor het eerst de
deuren van de, Openbare Lagere
School der 1ste klasse nr. 73. Tot in de
jaren twintig is dat de naam gebleven, daarna kreeg de school een
naam: Elandschool, om in 1936 als
Laurierschool opgeheven en verkocht
te worden aan de Hervormde
Gemeente. De nieuwe naam werd
Looiersgrachtschool. In 1941 (opmerkelijk) veranderde de naam weer in
Koningin Emmaschool.
Het gebouw werd al vroeg voor veel
meer gebruikt dan als lagere school.
In 1915 kwam er een Nederduitsch
gereformeerde zondagsschool in het
gebouw, gevolgd door een ‘Avondschool voor volwassenen’. In de jaren
dertig werd het gebouw ‘s winters
gebruikt voor “warm voedselverstrekking”. Voor 5 cent per portie
konden bewoners “die door hun
levensomstandigheden gedrongen
daarvan gebruik dienen te moeten
maken” tussen 17.30 en 19.00 uur een
warme maaltijd komen gebruiken.

In de oorlog gebruikte de bezetter
het gebouw als wijklokaal voor het
afhalen van distributiestamkaarten
voor o.a. kleding, vlees, boter en vet.
Ook moest men daar de radiotoestellen (antennes verwijderen! )
inleveren. Na de oorlog kon je er
leren voor wijkverpleegkundige.
Volgens een advertentie in het
Algemeen Handelsblad was er in
1951 nog “plek voor enkele zusters”.
Tussen 1953 en 1989 zat de hervormde lagere school Da Costa in het
gebouw. De voorlaatste bewoner
was de Middelbare Horecavakschool
de Kogge.
Intussen was in 1952 in de Elandsstraat een Rooms-Katholiek buurthuis gesticht door kapelaan Jo
Reuser. Hij had als opdracht “de
mannelijke jeugd van de Jordaan in

geestelijk, cultureel en sociaal opzicht te verheffen”. Het buurthuis,
genoemd naar de heilige pater Pedro
Claver (1580 – 1654), verhuisde al
snel naar de Oude Looiersstraat.

Klassenfoto ui 1898

Lees verder op pagina 5
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De medewerkers en besturen van DOCK, CentraM en Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael, samenwerkend in de Westelijke Binnenstad,
wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe.
Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 12 januari van 16.30 tot 18.30 uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Viering 65ste verjaardag
Claverhuis
pagina 5
Cultuurpagina
pagina 9
Infopagina
pagina 10
Activiteiten
pagina 11
Nuttige adressen
pagina 12

2

december 2017

Van de hoofdredactie
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Als u deze krant in handen heeft, is de feestmaand aangebroken. Korte dagen, kou en
lichtjes in de stad, kadootjes en gezelligheid
binnenshuis. Die gezelligheid lonkt helaas
niet voor iedereen. Juist in deze tijd van het
jaar zijn er veel mensen die hun eenzaamheid
of hulpbehoevendheid als extra pijnlijk ervaren. We zijn in een samenleving terechtgekomen waarin zorg voor zwakkeren niet langer
een vanzelfsprekendheid is. Daarom is het
juist in dit jaargetijde belangrijk om eens om
u heen te kijken: hoe is het met de buurvrouw,
wanneer zag ik die oude buurman voor het
laatst? Kan ik iets voor hen doen? Het is het
soort van saamhorigheid dat wordt nagestreefd door Stadsdorpen, een fenomeen
waarover u in deze krant kunt lezen.
Hiernaast vindt u een nieuwjaarsboodschap
van een straatveger uit 1888, die we namens
alle medewerkers van JordaanGoudenReael
graag met u delen:

'k Zou ten slotte, nog verlangen,
Dat de geest van nijd en haat
Waar deez' tijd van zwanger gaat,
Door een bet'ren werd vervangen
We wensen u een fijne Decembermaand en
een heel gelukkig 2018.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

Ingezonden brief

Marnixstraat wordt in 2018 van Marnixplein
tot Haarlemmerplein OV-corridor
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Slijterij

De Marnixstraat bij het Leidseplein wordt
hoogwaardig ingericht en autovrij. Het ontwerp is ruimer en veiliger, met een vrijliggend
ﬁetspad. Ook rijden er dan geen bussen meer
over het plein. Al deze heuglijke feiten staan
op de site van de gemeente, maar wat niet
wordt gemeld is dat het gedeelte noord-Marnixstraat tussen het Marnixplein en Haarlemmerplein in 2018 een OV-corridor wordt; daar
gaat het juist drukker worden, vreemd genoeg
vanwege de Noord/Zuidlijn.
Waarom moeten de bewoners van dat gedeelte
van de Marnixstraat, waar twee bussen elkaar
nauwelijks kunnen passeren en die is belegd
met kierende grindplaten, nog meer bussen en
ook nog het toenemende drukke verkeer van
auto’s/taxi’s/vrachtwagens accepteren? En
hoe kan de gemeente in een bewonersbrief
suggereren dat het Marnixplein hierdoor ”veiliger” wordt?
Óf de gemeente draait zichzelf een rad voor
ogen, óf de bewoners worden slim bewerkt.
Het feit dat de straat een OV-corridor wordt,
betekent echter simpelweg dat het alleen maar
drukker zal worden: er zullen geen stoplichten
komen en het zal geen 30 km-gebied worden.
Ook verkeersdrempels kunnen niet, want ook
de politie en ambulances moeten er doorheen
kunnen op maximale snelheid. De straat zal
dus iedereen blijven uitnodigen om het gaspedaal nog even goed in te drukken. Dus, hoezo

veiliger? En hoe kan het dat de Noord/Zuidlijn
de straat juist drukker zal maken?
De gemeente heeft onlangs, zonder de bewoners in te lichten, toestemming gegeven om de
Connexxion bussen 170, 172 en 174 voor een
heel jaar door dit stuk Marnixstraat te laten
scheuren, om tijd in te halen en de chauffeurs
de gelegenheid te geven ‘rustig te kunnen
lunchen’. Samen met de ‘normale’ bussen 18 en
21 rijden er dus al die tijd 40 bussen per uur
door de straat. Dit geeft heel weinig vertrouwen in de toekomstige aanpak van de
Marnixstraat door de gemeente.
De gemeente informeert de bewoners niet,
geeft ze geen inspraak over de OV-corridor en
presenteert alles als een voldongen feit dat de
bewoners maar ongezien moeten accepteren.
Als u het ook niet eens bent met deze gang van
zaken en met de nieuwe ontwikkelingen rond
de OV-corridor, laat dan van u horen en stuur
een mail of schrijf een brief naar onderstaand
adres. Hopelijk kunnen we samen het tij keren!
Met vriendelijke groet, Marjan
(bewoner van de Marnixstraat).
Volledige naam is bij de redactie bekend.
Mailen naar: degroenemarnix@gmail.com.
Schrijven naar: Stichting Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael, Elandsgracht 70,
1016 TX Amsterdam.

Bent u enthousiast over onze gratis buurtkrant?

www.slijterij-de-oude-kruik.nl
Westerstraat 248-250

1015 MT Amsterdam | 020 - 625 42 43

JordaanGoudenReael wordt gemaakt door vrijwilligers. De krant wordt deels geﬁnancierd door de gemeente en deels door advertentie-inkomsten. Die zijn niet altijd
toereikend. Donaties om het voortbestaan van de krant te waarborgen zijn welkom.
U kunt overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,
nl93 ingb 0008 0315 95 o.v.v. donatie wijkkrant. Onze dank is groot!
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Roel Piera (rechts) met stamgast Wally

Vervolg van pagina 1
En nu is dit unieke opvanghuis, in 1998
geopend, in nood. Want hoewel de
consumpties in het koffiehuis wat
inkoop betreft kostendekkend zijn en
de kledingwinkel enige inkomsten
oplevert, is er veel meer geld nodig.
Het jaarlijkse tekort op de begroting is
zo’n 90.000 euro. De grootste kostenposten zijn: huur, gas en elektra.
Het inloophuis kreeg subsidie van de
gemeente, maar die is in 2013 gestopt
omdat de doelgroep niet ‘regiogebonden’ is, zoals dat heet in ambtelijke
taal. Sindsdien was het een verliesgevend project voor de Stichting Volksbond, die jarenlang de organisatie
achter het inloophuis annex kledingwinkel was. In november 2016 heeft de
Volksbond zich formeel teruggetrokken, maar ze helpt directeur Piera en
zijn ploeg nog wel met de doorstart en
zal in 2018 nog een beetje geld geven.
Haar naam prijkt ook nog steeds op het
pand in de Haarlemmerstraat.
Afgelopen juli zijn twee nieuwe stich-

tingen opgericht: Stichting Het koffiehuis Amsterdam en Stichting De
kledingwinkel Amsterdam, zodat als
de een omvalt de ander niet wordt
meegesleurd.
Directeur Piera heeft ondertussen niet
stilgezeten. In 2016 heeft hij samen
met het reclamebureau DBB & Tribal
het castingbureau Homeless Extras
opgezet, om zijn dak- en thuislozen
als figuranten aan te bieden voor
reclamespotjes. Diverse bedrijven
hebben al toegehapt. De helft van dat
bescheiden honorarium gaat naar het
inloophuis, de andere helft is voor de
figuranten die overigens ook dolblij
zijn met de gratis catering die dag.
Met benefietacties heeft het inloophuis wat donaties binnengekregen,
een klein deel van de gemeentevergoeding voor de veegploegen stroomt
terug in de kas, maar helaas, het is
allemaal niet genoeg om dit inloophuis structureel draaiende te houden.
Tom Poes, verzin een list! Piera heeft
een nieuw plan bedacht: hij wil het

inloophuis in de avonduren omtoveren tot een buurtrestaurant. Er hebben zich al twee professionele koks
als vrijwilliger gemeld. Donderdag 16
november is buurtrestaurant Het
Koffiehuis opengegaan. Voorlopig
alleen op donderdagavond, dan twee
avonden per week, maar de bedoeling
is op den duur dagelijks.
Maar het allerliefst wil de directeur
vaste donateurs. Als 1500 mensen
maandelijks vijf euro doneren, zijn ze
structureel uit de brand.

Jordanees met een bos hout
voor de deur
De onbetwiste nummer één van meest Jordanese Jordanezen is onze
huisvriend en sleutelbewaarder Ben. Niemand heeft zo’n loepzuiver
plat Amsterdams accent als hij. Altijd een stralende lach, altijd een
snelle grap, altijd klaar om te helpen. Ben kent iedereen en iedereen
kent Ben.

Donaties: Stichting Volksbond
Amsterdam.
IBAN NL40INGB0697643573 o.v.v.
Koﬃehuis Haarlemmerstraat.
Dit inloophuis annex kledingwinkel
heeft een ANBI status, en dat betekent
een belastingaftrek voor donateurs
omdat dit een oﬃcieel erkend goed
doel is. Het koﬃehuis heeft ook dringend vrijwilligers nodig met financieel
en organisatorisch talent.
Inl. Roel Piera. Tel. 088-4454170.

DOCK neemt Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael over
Door Karel de Greef
Het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft een
bewogen jaar achter de rug. Mede vanwege langdurige
afwezigheid van teamleider Martin Spee - inmiddels is
met hem een vertrekregeling getroffen - moesten bestuur en medewerkers alle zeilen bijzetten om het Wijkcentrum overeind te houden. Een zware verantwoordelijkheid voor Wally Soesman, al acht jaar actief in de
buurt, aanvankelijk als voorzitter van de Wijkraad, tegenwoordig voorzitter van het Wijkcentrum. Het afgelopen jaar had hij als onbezoldigd bestuurslid bijna een
dagtaak aan het runnen van het Wijkcentrum. “Het werd
mij duidelijk dat een kleine organisatie als het Wijkcentrum uiterst kwetsbaar is. Wij hebben bijvoorbeeld geen
eigen afdeling personeelszaken en financiën. Die taken
kwamen dus op het bordje van het bestuur. Bovendien
bleek het allerminst eenvoudig om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit leidde ertoe dat er in het bestuur
intensief werd nagedacht over de wijze waarop het Wijkcentrum zou kunnen blijven voortbestaan.”
Overname
Al sinds begin van dit jaar sprak Soesman daar regelmatig over met Frank van den Hoff, afdelingsmanager Amsterdam-Centrum van DOCK. “Aanvankelijk dachten we
erover om de al langer bestaande samenwerking met
DOCK op een aantal gebieden te intensiveren, maar dat
leverde allerlei praktische bezwaren op. Uiteindelijk zijn
we toen tot de conclusie gekomen dat het verstandig zou
zijn om samen te gaan.”
DOCK is een van oorsprong Rotterdamse welzijnsorganisatie met meer dan vijfhonderd medewerkers, die inmiddels ook actief is in een aantal andere steden, waaronder
Amsterdam. Zo heeft DOCK in 2016 onder meer het speeltuinwerk en de naschoolse activiteiten van IJsterk overgenomen en is DOCK beheerder van een aantal Huizen
van de Buurt, waaronder het Claverhuis.
Buurtbewoners zullen aanvankelijk weinig merken van
de overname door DOCK. De medewerkers van het Wijkcentrum treden in dienst van DOCK en alle lopende activiteiten worden gecontinueerd. Maar als het aan Frank
van den Hoff ligt, gaat de buurt er uiteindelijk op vooruit.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael wordt per janu
ari waarschijnlijk overgenomen door welzijnsorganisa
tie DOCK. Wally Soesman en Frank van den Hoﬀ lich
ten namens beide partijen de plannen toe.

Frank van den Hoff, teammanager DOCK Amsterdam-Centrum en Wally Soesman, voorzitter Wijkcentrum (rechts)

Zo zou hij het wijkcentrum graag toegankelijker willen
maken. “Het Claverhuis moet meer nog dan nu al het geval
is een inloopfunctie krijgen. Iedere bewoner moet elk
moment van de dag ongeacht zijn probleem kunnen binnenlopen en liefst ook meteen geholpen worden.”
Hij voegt daar meteen aan toe dat uiteindelijk de buurt
zelf bepaalt wat er in de toekomst gaat gebeuren. “Daarom is de Wijkraad ook zo belangrijk.”
Wijkraad
De Wijkraad is het platform van actieve bewonersorganisaties en daarmee een belangrijk orgaan in de buurt. Zij
benoemt en ontslaat de bestuurders van het Wijkcentrum
en geeft advies aan het bestuur en de gemeente. Ook Wally Soesman denkt dat de positie van de Wijkraad belangrijker wordt. “De Wijkraad blijft een onafhankelijk buurtplatform, eventueel professioneel ondersteund door
DOCK, maar zij moet meer body krijgen en een eigen budget.”
Iedere buurtbewoner die op een of andere manier actief
wil zijn en/of wil meedenken met de buurt kan lid worden
van de Wijkraad. Frank van den Hoff heeft de indruk dat
de Wijkraad voornamelijk bestaat uit oudere buurtbewoners. Als het aan hem ligt, gaat dat veranderen. “Er wonen
ook veel jongeren in de buurt. Omdat DOCK ook actief is
in het jongerenwerk, zouden we jongeren kunnen scouten
om actief te worden in de buurt, bijvoorbeeld als lid van
de Wijkraad. Dat lukt natuurlijk alleen als ze dan ook iets
te zeggen krijgen.”

Ben maakte deel uit van de vele spannende nieuwigheden die wij,
toen wij ons huisje in de Jordaan betrokken, kwalificeerden als typisch Amsterdams. Evenals de Noordermarkt. Verrukt waren we
daarvan. Opgetogen kwamen we elke zaterdag thuis met kaasjes en
biogroenten, maar ook met armen vol bloemen (en een lege portemonnee). Met rode konen van opwinding vulden we vaas na vaas,
maar echt mooi worden deed het niet.
Terug na een verblijf in Frankrijk, bleek Ben onze woning van bloemen te hebben voorzien. En hoe! Geen dikke bossen koop-maar-raaken-prop-maar-in-een-vaas zoals wij dat deden, nee, dit was van een
geheel andere orde. Verbluft bewonderden we zijn stijlvolle creaties,
fijnbesnaarde expressieve composities op basis van vorm, kleur en
‘less is more’. Met één grillig gevormde tak, twee fraaie bloemen en
een blaadje groen wist hij een kunstwerk te scheppen.
Aldus ontstond de traditie dat Ben zijn gouden handjes als bloemkunstenaar liet wapperen in onze woning. Elke zaterdag fietste hij naar
de markt en voorzag ons huisje van florale creaties die bij vrienden
en passanten kreten van bewondering losmaakten.
Maar onlangs moesten we opeens zelf weer onze groenvoorziening
verzorgen. “Komend weekend ben ik effe pleite”, had Ben aangekondigd, “Stella en ik nemen de hondjes mee en dan gaan we wandelen in
de Ardennen.”
“De Ardennen?’ lachten we verbaasd. “Je komt normaal gesproken de
Jordaan nog niet eens uit! Noord is al buitenland voor jou. Kijk maar
uit dat je niet als vermist wordt opgegeven, zo ver van je stekkie!”
Toen Ben na dat weekend terugkwam bleek dit min of meer wat zich
had afgespeeld. Op hun eerste wandeling waren de twee Jordanezen,
in de druilerige mist van een moerasgebied rond het stadje Durbuy,
hopeloos verdwaald. “...Maar midden in het bos”, vertelt Ben opgewonden, “zag ik een boom! Een boom, jongen, en daar zaten takken
aan... Mooi, man! Mooi! Die takken zijn goud waard! Die kosten hier
op de markt acht euro per stuk! Dus ik dacht: die neem ik mee! Ik heb
meteen twee armen vol afgeplukt. Afijn, wij weer lopen, ik met die
bos hout voor de deur, Stella met de hondjes. Wij urenlang door de
modder sjouwen, kwamen we eindelijk bij een dorpie, was dat het
verkeerde dorpie! Maar daar was wel een markt. En daar hadden ze
hele mooie vazen. Dus daar heb ik er een van gekocht, water d’r in,
takken d’r in en toen heb ik nog zes kilometer door het moeras lopen
soppen met die vaas met takken.”
“Haha, geweldig! Je bent een held! En nu?”
Ben barstte uit in een van zijn schaterende lachsalvo’s. “Stella wil ze
niet in huis hebben, dus nou staan ze in de garagebox. Ik kom ze zo
brengen.” En weg was Ben.
Sindsdien wordt ons aanrecht in beslag genomen door een monsterlijke Belgische vaas met een stekelige bos takken vol giftig gele kersjes waardoor we nauwelijks meer de keuken in kunnen.
Die krengen lijken bovendien het eeuwige leven te hebben, want ze
staan al wekenlang, zonder ook maar een spoortje van verval, dus
zijn we voorlopig verstoken van verse bloemen. Het lijkt me voor alle
partijen het beste wanneer Ben in het vervolg lekker in de Jordaan
blijft en zijn bloemen haalt op de markt.

Ilja Gort, succesvol wijnboer in Frankrijk, auteur van onder meer Gort in
Frankrijk en maker van televisieprogramma’s als Gort à la carte is neergestreken in de Jordaan en deelt met ons zijn ervaringen.
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Simon Buijs (1954-2017)

Toerist in eigen stad

Bezorger wijkkrant overleden

Internationale allure
op het IJDock

Onze vrolijke Ouwe Siem is niet meer. Jarenlang bezorgde hij
de wijkkrant Jordaan & Gouden Reael, maar daarnaast ook de
publicaties van !WOON en de Huurdersvereniging Centrum.
Siem laadde zijn vouwﬁets vol en trok door de buurt.
Landelijke bekendheid genoot hij door zijn jarenlange
betrokkenheid bij kraakacties en de strijd voor betaalbare huren.
Dichterbij door zijn inzet voor de Buurtboerderij, de ADM
nomaden en Het einde van de wereld.
Pas nu hij is overleden, na enkele weken geleden te zijn getroﬀen
door een zware hersenbloeding, zijn wij achter zijn oﬃciële
naam gekomen; Simon Buijs. We zullen hem missen.

Willem van der Horst biedt elke zaterdagmiddag een ‘Gidswandeling
van oud naar nieuw’ aan vanaf het eeuwenoude Bickerseiland naar
het ultramoderne IJDock.

Zorgen om zendmasten VERVOLG
In het vorige nummer van de wijkkrant stond een interview met Harald
Vlugt en Ton von der Möhlen, bewoners van de atelierwoningen in de voor
malige distilleerderij van Bols aan de Rozengracht. Zij maken zich zorgen
over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de vele zendmasten voor mo
biele telefonie in de buurt. Naar aanleiding van dit artikel ontvingen wij de
volgende ingezonden brief:
U liet twee activisten aan het woord
die bang zijn voor de medische gevolgen van zendmasten in de wijk.
Zij beroepen zich niet op wetenschappelijke gegevens over de mogelijke schadelijke effecten van de
zwakke elektromagnetische velden
die ontstaan rond een zendmast,
maar beperken zich tot stemmingmakerij. Als zij de moeite hadden
genomen kennis te nemen van de
wetenschappelijke feiten, dan zouden zij zich niet zo alarmerend hebben uitgelaten over de toename van
kanker in de buurt of over het doodvallen van alle insecten binnen een
straal van 200 meter vanaf een
zendmast in Amerika. De website
van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft op zakelijke
wijze de stand der wetenschap weer
(http://www.kennisplatform.nl/).
Daar valt te lezen dat de sterkte van
elektromagnetische velden rond
zendmasten bij lange na niet in staat
is DNA-schade te veroorzaken en
dus helemaal geen kanker kan veroorzaken. Bovendien dienen beide
angstzaaiers te beseffen dat de
sterkte van het aardmagnetisch veld
waaraan wij allen zijn blootgesteld,
ruim honderdmaal sterker is dan die
van zo’n zendmast. Er is dus geen
enkele reden voor activisme tegen
de eventuele komst van nog een
zendmast in de Jordaan of Gouden
Reaal. Goed nieuws voor alle bewo-

ners van die mooie buurten, die prijs
stellen op een goed bereik voor hun
mobiele telefoon.
Dr. C.N.M. Renckens,
Vereniging tegen de Kwakzalverij

door anke manschot

Naar aanleiding van deze brief rea
geerden de betrokkenen als volgt:
Beste Cees ,
In je schrijven noem je ons ‘twee
activisten’. Naar onze mening past
‘verontruste bewoners’ veel beter.
Wij stellen vraagtekens bij jouw
wetenschappelijke bron (Kennisplatform) omdat dit juist de bron is
waarop ook de overheid zich baseert.
Wat ons met name verontrust is dat
zelfs het Kennisplatform erkent dat
er alleen onderzoek is gedaan naar
de medische gevolgen op korte termijn en er onvoldoende onderzoek is
gedaan naar de eﬀecten op langere
termijn. Onze overheid heeft zichzelf
buitenspel gezet door alle licenties
te verkopen en zich continu te baseren op onderzoeken waarvan het
leeuwendeel is gefinancierd door de
telefoonbranche zelf. Jouw stelling
dat een aardmagnetisch veld 100
keer sterker is dan een zendmast
gaat niet op. Waar een aardmagnetisch veld een natuurlijk fenomeen is,
is een zendmast een onnatuurlijke
straling in een smal spectrum die
dag en nacht van dichtbij op onze

huizen straalt. Dat het aankomende
G5 netwerk nog vele malen sterker is
dan het huidige G4 netwerk, vinden
wij verontrustend.
Graag willen wij benadrukken dat
wij als verontruste bewoners, net als
jij, allesbehalve specialisten in deze
complexe materie zijn. Maar we
willen je van harte uitnodigen om
kennis te nemen van de wetenschappelijke onderzoeken van natuurkundige Leendert Vriens en van het
volgende:
• een gratis e-book over elektrostress: schooneveldadvies.nl
• info over huisartsen en elektrogevoeligheid: mens-en-gezondheid.
infonu.nl
• informatie over elektromagnetische velden in arbeidssituaties:
kennisplatform.nl
Met gezonde groet,
Ton von der Möhlen & Harald Vlugt
(Facebook: Geen Telefoonmasten
In De Jordaan)
FOTO KEES KRAMER

Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
T 020 - 6227742

Creatieve
Themaochtend
Creatieve activiteiten voor iedereen! Elke maand staat
weer iets anders op het programma.

Bloemschikken >>

Vr 12 jan 2018
(10:00 -12:30 uur)

Aansluitend een gratis lunch

Iedereen Welkom!

www.bijsimondelooier.nl

Berensluisbrug zoekt nieuwe
beheerder voor brugbloembakken
De Jordaan heeft ongeveer 30 bruggen. Op de helft van deze
bruggen hangen bloembakken met een grote variatie aan
planten en bloemen. Elke bak heeft zijn eigen thema en iedere
beheerder geeft op die manier zijn eigen draai aan een brug.
Als je op een zonnige dag door de Jordaan langs de bruggen
fietst zie je mensen zichzelf fotograferen met op de achtergrond de bakken en de gracht. Buurtbewoners onderhouden
de bakken met veel liefde en aandacht.
Door verhuizing raakt de Berensluisbrug (Elandsgracht –
Prinsengracht) zijn trouwe beheerder kwijt. Hier hangen acht
bakken vol met bloemen te wachten op een nieuwe beheerder.
De kosten worden elk jaar vergoed door de Gemeente.
Wilt u de nieuwe beheerder zijn? Voor meer informatie:
Kees Kramer, kees@jordaangoudenreael.nl, 06 – 15 58 40 96

Op deze zonnige zaterdagmiddag
“Ik hoop dat deze plek behouden
in de herfst gaat Willem van der
blijft voor culturele evenementen
Horst (61) behalve met de verslagen dat hier geen appartementen
geefster ook met een vriendenkomen”, zegt Willem. We lopen
club van vier vrouwen en twee
verder over de Westerdoksdijk en
mannen op pad. Twee van hen
leren dat dit gebied in de vorige
wonen in Bilthoven, de rest komt
eeuw werd gebruikt als rangeeruit Amsterdam. We vertrekken
terrein van de NS. Waar nu het
vanuit Galerie Moon op de
Westerdok is, waren eens NSBickersgracht, eigendom van
loodsen. Na leegstand trokken er
Willem en zijn vrouw Monica
in de jaren tachtig krakers in:
Kugel, die ons uitwuift.
kunstenaars en heroïneverslaafIn de Galgenstraat geeft onze gids
den. In 2006 werd hier begonnen
eerst aan de hand van plattemet de bouw van luxe appartegronden en afbeeldingen een
menten.
geschiedenisles over het ontstaan We passeren een aangemeerd
van de westelijke eilanden.
Rijncruiseschip dat volgens
Burgemeester Jan Bicker kocht in
Willem honderddertig meter lang
de zeventiende eeuw het Bickersis. Hij weet ook dat deze schepen
eiland. Zijn dochter Wendela
vaak naar Bazel varen. Hij wijst
trouwde met raadspensionaris en
naar de A’dam Toren, de voorrepublikein Johan de Witt, die
malige Shelltoren waar hijzelf
door aanhangers van het Huis van jarenlang als technisch expert
Oranje in 1672 werd afgeslacht. “Ik werkte. Nu zit hier op de negenbespaar jullie de gruwelijke
tiende verdieping het ronddetails”, glimlacht Willem.
draaiende restaurant Moon.
We lopen naar de Zandhoek. De
We bereiken het IJDock met zijn
zes vrienden praten af en toe
ultramoderne hoogbouw. Een
Hebreeuws met elkaar, want vijf
walhalla voor liefhebbers van
van hen groeiden op in Israël. Ze
moderne architectuur. “Wauw”,
kennen deze Amsterdamse buurt
“adembenemend”, “internationale
niet of nauwelijks en slaken telallure”, hoor ik om mij heen.
kens kreten van bewondering. Ze
“Het IJDock is in 2011 in opdracht
stellen ook veel vragen. Willem
van de gemeente gebouwd door
weet overal een antwoord op.
verschillende architecten”, vertelt
Hij noemt de Zandhoek ‘de goudWillem en leest op verzoek hun
kust van deze buurt’, maar tijdens
namen voor. Het Paleis van Jusde hongerwinter werden hier de
titie is op dit nieuwe schiereiland
houten buitentrappen opgestookt. gehuisvest, evenals het twaalf
En vlak na de oorlog werden er
verdiepingen tellende luxe hotel
bordjes op de huizen gespijkerd
Aitana, waar we ons in de ontmet de tekst ‘onbewoonbaar
vangsthal vergapen aan het
verklaard’.
design. Kennissen van Willem
Op Zandhoek nr 10 kwam in 2013
wonen tegenover dit hotel in een
ter nagedachtenis aan de
appartement met een veertien
verzetsman mr. J. Oranje een
meter breed raam, dat op het IJ
gevelsteen, waarop in het Latijn
uitkijkt.
de spreuk staat: In nood leert men Hierna lopen we over een moderzijn vrienden kennen. Op datne, beetje enge brug met losse
zelfde adres heeft nog eerder
palen aan weerskanten, waar een
stadsfotograaf Jacob Olie
peuter zo tussendoor kan vallen.
gewoond.
Via de Korte Prinsenstraat gaan
Hierna gaan we naar de Silodam
we terug naar Galerie Moon. Daar
op de Westerdoksdijk. We komen
krijgen we koffie en thee met
van een weldadige rust helaas in
chocoladekoekjes, bij de prijs van
verkeerslawaai terecht.
de rondleiding inbegrepen.
Op de Silodam werd in 1896 een
graansilo gebouwd, waar jarenGidswandeling van oud naar
lang een gigantische voorraad
nieuw. Elke zaterdag om 15 uur
graan werd bewaard voor het
vanaf Bickersgracht 54H.
geval Amsterdam ooit omsingeld
Kosten € 12, 65-plussers € 10.
zou worden.
Willem van der Horst geeft ook
Op het Stenen hoofd stond tot
twee andere rondleidingen,
1968 een loods voor goederen die
allebei op de Westelijke eilanvan de schepen kwamen.
den. Inl. www.galeriemoon.nl
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De Jordanees door Chaar Vredevoogd
Viering 65 jaar
onthulling nieuw logo

Vervolg van pagina 1
Het buurthuis was een
groot succes en niet meer
alleen voor jongens. Er
werden naast de misvieringen ook bingo-avonden,
lezingen, Sinterklaasfeesten en toneel- en filmvoorstellingen georganiseerd.
Of de lezing door psycholoog E. Wormer ‘Over het
vraagstuk Schuld en Boete’
(1963) druk bezocht werd is
niet bekend.
In 1959 kwam er nieuwbouw op nr. 10. Het buurthuis werd hét trefpunt van
buurt. Daar vertrok ’s zomers de jaarlijkse busreis.
Het Jordaanfestival werd er
georganiseerd met sport- en
viswedstrijden en concerten. Ook werd daar op
Koninginnedag de allereerste vrijmarkt van het land
georganiseerd. In 1992 is
van het katholieke niets
meer te merken en wordt

De Elandschool in 1931,
uit het archief van de
Gemeentelijke Dienste
Volkshuisvesting en Rechtsvoorganger; glasnegatieven.

Het Claverhuis onderdeel
van Stichting Welzijn Binnenstad.
In 2002 was de laatste
verhuizing, nu naar de
Elandsgracht nr. 70. De
buurtschool was buurthuis
geworden. Het Claverhuis
nog steeds een begrip in de
Jordaan.
En nu zijn ze jarig: het
gebouw is 125 en het Claverhuis 65 jaar geworden.
Bronnen:
Stadsarchief; Beeldbank;
Delpher.
Herinneringen aan het
Claverhuis, uitgave van
Huis van de Buurt Jordaan
& Gouden Reael ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan.

Zondag 10 december van 12.30 tot
18.00 uur vindt er een feest plaats
ter ere van het 65jarig bestaan van
het Claverhuis. Al 65 jaar is het
Claverhuis een begrip in hartje
Amsterdam. Kom langs en maak
kennis met de Jordanese cultuur,
beproef je geluk tijdens de bingo en
geniet van Amsterdamse liederen.
Er zijn activiteiten voor jong en oud.
In de middag wordt het nieuwe
Claverhuislogo gepresenteerd. De
buurtwerkers van DOCK Centrum
West hebben hier afgelopen maand
hard aan gewerkt en zullen het op
feestelijke wijze aan u presenteren.
Programma:
12.30 zaal open (evt. genieten van
warme soep)
13.00  15.00 diverse kinderactiviteiten (o.a. creatief
en beweging)
13.15  14.00 bingo (gratis)
14.00  15.00 Jordaan Quiz
15.10  15.45 onthulling logo door
het team van DOCK
15.45  16.30 nostalgisch meezingen met Smartlappenkoor
16.30  18.00 gezellig napraten.
U bent van harte welkom, kom
gerust langs en vier een gezellige
middag mee! Meer informatie?
Bel naar 020-6248353 of houd onze
Facebookpagina in de gaten:
www.facebook.com/Claverhuis/

Over de dood praten in De Rietvinck
Het homovriendelijke woonzorgcentrum De Rietvinck in de Vinkenstraat organiseert allerlei
bijeenkomsten voor hun (roze) bewoners en andere geïnteresseerden. Onze verslaggeefster
woonde een lezing bij over ‘Keuzes aan het einde van het leven’.
Door Anke Manschot
Geestelijk verzorger Anton Koolwijk van De
Rietvinck verwelkomt het publiek op deze regenachtige donderdagmiddag. Hij wijst erop dat
veel mensen het moeilijk vinden om na te denken over hun wensen rondom hun levenseinde.
“Het gekke is dat diezelfde mensen andere zaken
meestal wel goed regelen, zoals een reis- of
inboedelverzekering.”

FOTO ANKE MANSCHOT

Geestelijk verzorger Anton Koolwijk (links)
en jurist Jaap van Riemsdijk

Zijn advies: “Een slimme meid is op de toekomst
voorbereid.” En dat geldt natuurlijk ook voor een
slimme jongen. Op de eerste rij zit er overduidelijk een: een man in een rolstoel met een nietreanimerenpenning aan een ketting op zijn
borst.
Hierna houdt jurist Jaap van Riemsdijk, medewerker bij de Nederlandse vereniging voor een
vrijwillig levenseinde (NVVE), een lezing over
actuele thema’s rondom het levenseinde.
Volgens hem zijn er in Amsterdam veel dokters
bereid tot het verlenen van euthanasie (een
infuus met een dodelijk middel) of hulp bij zelfdoding (de patiënt drinkt zelf een door de arts
verstrekt dodelijk drankje op). Mits natuurlijk
aan alle wettelijke voorschriften is voldaan.
“Nadeel van hulp bij zelfdoding is dat het een tijd
kan duren voor de dood optreedt en dat de arts
verplicht is om erbij te blijven tot het zover is.”
De NVVE juicht het toe dat D66 ervoor pleit om

alle artsen die deze hulp niet willen verlenen te
verplichten de patiënt door te verwijzen naar
een collega die er wel voor openstaat.
De meeste mensen weten volgens Van Riemsdijk
niet dat de ziektekostenverzekering de euthanasie betaalt.
Ook het wettelijk recht op het weigeren van een
behandeling komt ter sprake en het onderwerp
palliatieve sedatie. In het laatste geval wordt
iemand die ernstig lijdt en hooguit nog twee
weken te leven heeft in een diepe slaap gebracht
totdat de dood erop volgt.
Een nieuwe ontwikkeling is dat steeds meer
mensen ‘de autonome route’ willen bewandelen,
zelf de beschikking willen hebben over een
humaan zelfdodingsmiddel als ze hun leven
voltooid achten. Afgelopen zomer was in het
nieuws dat de Coöperatie Laatste Wil (CLW), een
zusterorganisatie van de NVVE, een conserveermiddel heeft ontdekt, waarvan inname van twee
gram voldoende is om te sterven. De CLW wordt
hier al veelvuldig over gebeld, maar is nog allerlei juridische en medische kwesties aan het
uitzoeken hierover. “Hoe bewaar je zo’n zelfdodingsmiddel veilig zodat je kleinkind er niet bij
kan?” wil iemand weten. “Gedacht wordt aan
een kluisje dat alleen via je eigen vingerafdruk
te openen is”, antwoordt Van Riemsdijk.
Tot slot behandelt hij het onderwerp dementie
en euthanasie. Een demente man die samen
met zijn vriend is gekomen, staart ook nu uitdrukkingsloos voor zich uit. Maar een kloeke
93-jarige bewoonster van De Rietvinck vertelt
dat zij haar dochters heeft opgedragen ervoor te
zorgen dat zij euthanasie krijgt als zij dement
wordt. Maar zo simpel is dat niet. Hoewel artsen
euthanasie mogen geven aan een patiënt met
gevorderde dementie mits aan alle criteria is
voldaan (zie website nvve.nl) zijn ze vrijwel
nooit hiertoe bereid. “Wil je niet zwaar dement
worden dan moet je helaas al in een vroeg
stadium van deze ziekte actie ondernemen”,
raadt Van Riemsdijk aan.
Lidmaatschap van NVVE kost €17,50 per jaar
Lidmaatschap CLW kost € 15 per jaar

Patrick

Levensgenieter
in de Jordaan

FAVO DRANKJE: IJwit
van Brouwerij het IJ
FAVO TIJDSTIP: Als de zon schijnt
FAVO SPOT: De Waterkant
aan de Appeltjesmarkt
FAVO QUOTE: Beter duur dan
niet te koop

Ruby en Iris Gezellige
Amsterdamse meiden met
een passie voor de Jordaan

Nils

FAVO SPOT: Koffiehuis De Hoek
FAVO SHIRT: The Jordaan
FAVO QUOTE: Ordinair, maar

FAVO SPOT: Bakkerij Mediterrane,
Haarlemmerdijk
FAVO ONTBIJT: Marokkaanse
muntthee met een groentenquiche en notenkoek
FAVO QUOTE: Het leven bestaat
niet uit quotes, leef je leven

kraakhelder

Geniet graag van
een ontbijtje in
de Jordaan

Van moorse allure naar morsig krot
We zijn het niet meer gewend, een onbewoonbaar verklaard pand midden in de Amsterdamse
Jordaan. Sinds de jaren ’80 is elk krot inmiddels opgeruimd of piekfijn gerenoveerd. Op één
curieus pand aan de Lijnbaansgracht na, vlak om de hoek van de Willemsstraat. Een groot
groen gaas en wat planken laten een glimp zien van een moors aandoende gevel. Het is de
voormalige Nassaubioscoop, ooit één van de bijzondere buurttheaters van de stad. De grote
vraag is echter nu: wie maakt van dit krot weer een pareltje van de Jordaan?
Met de komst van grotere bioscopen in het
centrum en de kostbare overgang naar de
geluidsfilm rond 1930 sluiten steeds meer
kleine buurtbioscopen in de Jordaan hun
deuren. Ook de Nassaubioscoop legt in maart
1933, na enkele doorstarts, definitief het loodje. Vanaf dan begint het tragische leven van
dit theater. Eerst zit er een houthandel in,
vanaf 1971 een Dirk van den Broekfiliaal en als
ook dit sluit, treedt het verval pas goed in.
door Nico van den Berg
Plannen voor sloop van de bijzondere gevel
worden door Stadsdeel Centrum nog maar net
Gebouwd in 1913 als ‘Nassau-Bioscoop en Variété- voorkomen. Het Jordaanmuseum ziet in deze
Theater’ is het één van de vele buurtbioscopen
plek een ideaal nieuw onderkomen, maar
die in de jaren ’10 en ’20 overal in de Jordaan te
moet bakzeil halen. En de Welstandscommisvinden zijn. Zo is er het Edisontheater op de
sie heeft zich de afgelopen tien jaar nauweElandsgracht (waar tot de sloop in 2014 een talijks druk gemaakt om het behoud van de
pijtwinkel in zat), het Rozentheater op de Rozen- gevel.
gracht (tegenwoordig thuisbasis voor comedyclub Boom Chicago) en de bioscopen Scala,
Recente bouwplannen bevinden zich al jaren
Apollo en Hollandia (het huidige The Movies) op
in de ambtelijke molen. In de tussentijd houdt
de Haarlemmerdijk. Het zijn niet alleen plekken
kunstenaar Rick Goudsmit het inmiddels
voor vermaak, maar ze hebben ook een sterke
onbewoonbaar verklaarde pand in leven met
sociale functie. Het sociaaldemocratische weekkleine kunstprojecten. Hij ziet zichzelf er nog
blad De Tribune schat in 1924 dat er wekelijks
wel even zitten, achter groen gaas en wat
10.000 mensen naar een bioscoop in de Jordaan
planken. Wachtend op een ‘happy end’ voor
gaan, het merendeel afkomstig uit de buurt zelf.
dit voormalige Jordanese bioscooppareltje.
De Amsterdamse krant Het Nieuws van de Dag
beschrijft op 28 april 1913, vlak na de opening van
de Nassaubioscoop de fraaie moorse gevel en de
grote zaal met 100 stoelen: ‘eenvoudig, doch
aardig ingericht’. De directie van de bioscoop
bezweert in de openingsspeech dat de moraal
goed in de gaten wordt gehouden: zeden- en
godsdienst- kwetsende voorstellingen worden
streng geweerd!

Volgens de gemeente wordt de bouwvergunning mogelijk nog dit jaar verleend, waarna
de renovatie door ontwikkelaar Plusstate
kan beginnen. De gevel wordt zoveel mogelijk in oude staat hersteld, inclusief het
siersmeedwerk. In het pand komt een winkel
en bovenop een extra laag met twee woningen. Zo krijgt na lang touwtrekken dit pand
eindelijk de aandacht die het verdient.

advertentie

ELANDSGRACHT 58 • TEL 020 620 9001 • INFO@KLEINE-ELAND.NL • WWW.KLEINE-ELAND.NL
OPENINGSTIJDEN: MA : 13.00 - 17.30 • DI-VR : 10.00 - 17.30 • ZA : 10.00 - 17.00
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HET STADSDORP IS IN OPKOMST
Ze verschijnen op steeds meer plekken in Amsterdam: stadsdorpen.
Wat zijn het en wat heeft u er als bewoner aan?
Het idee van een stadsdorp is uit de Verenigde Staten komen overwaaien. In Beacon Hill, een
historische wijk in de stad Boston waar ook het café uit de populaire tv-serie Cheers staat,
ontstond vijftien jaar geleden het buurtinitiatief The Village Movement. Dit initiatief was zo
succesvol dat het in 2010 uitgegroeide tot het landelijke Village to Village Network.

FOTO IJSBRAND VAN VEELEN

In datzelfde jaar begon Stadsdorp Zuid in Amsterdam, gebruikmakend van de ideeën en
ervaringen uit de Verenigde Staten. Sinds deze start is het aantal stadsdorpen in Amsterdam
toegenomen tot 25 en er komen nog steeds nieuwe stadsdorpen bij. Omdat ieder stadsdorp
zich ontwikkelt naar de aard van de buurt en de initiatiefnemers, is de verscheidenheid groot.
Sommige zijn er voor 50-plussers, andere voor alle leeftijden. Er zijn stadsdorpen die formeel
georganiseerd zijn, andere zijn bewegingen die losser functioneren.
Stadsdorp Noord Jordaan is -vooralsnog- een beweging die zichzelf organiseert, Stadsdorp
DijkenPlein rond de Haarlemmerdijk is in oprichting.

Stadsdorp
Noord Jordaan
Door MaRia Groeneveld
"De Jordaan is een fijne buurt om in
te wonen en te leven en we doen dat
al jaren met plezier. Wij willen
samen met onze buren iets betekenen voor elkaar en van de Jordaan
een nog leefbaarder buurt maken,
voor jong en oud. Om dit voor elkaar
te krijgen is Stadsdorp Noord
Jordaan opgericht".
Zo stelt Stadsdorp Noord Jordaan
zich op de website voor. Een mooie
oproep waar ik nieuwsgierig van
werd, ook omdat ik on de Noord
Jordaan woon.
Stadsdorp Noord Jordaan is een
netwerkorganisatie van Jordanezen
die modern nabuurschap stimuleert
en activiteiten met en voor elkaar
in de buurt organiseert.
Te denken valt aan:
• Leuke gesprekken voeren, etentjes,
samen kunst, cultuur en lezingen
bezoeken, sportactiviteiten
• Je buurman of buurvrouw een
helpende hand bieden als dit
nodig is.
• Tips voor betrouwbare vaklieden,
klusvrouwen en -mannen.
• Informatie geven over veiligheid
en lokale overheidsmaatregelen
Inmiddels heb ik gewandeld in
groepsverband, geborreld, eet ik
mee zo nu en dan en kreeg ik onver-

wacht van verschillende kanten
hulp en bloemen toen ik met een
gebroken pols zat. Een ontroerende
ervaring.
Tijdens een bijeenkomst in café P96
op de Prinsengracht vroeg ik andere
bewoners naar hun ervaringen met
het stadsdorp.
Petra: "Ik werd door kennissen
uitgenodigd om naar de SOOJ
(Stichting Ontmoetingscentrum
voor Ouderen) te komen, waar ik
buurtgenoten zou ontmoeten om
ideeën voor activiteiten te ontwikkelen. Door over van alles en nog
wat met elkaar te praten ontstond
er een 'fashion-vintage groep' (van
iets ouds iets nieuws maken), waar
ik nog steeds deel van uitmaak.
We komen eens in de maand bij
elkaar".
Margreet: "Ik kwam er ook via
SOOJ".
Tine: "Ik ben op de website gaan
kijken en ontdekte er tot mijn verrassing dat ik al woonde in een
stadsdorp. En dat ik er van alles
samen kon doen".
Margreet: "Ik doe nu na ongeveer
2 jaar mee aan de filmgroep, aan de
muziekimprovisatie en aan een
minigroepje pingpongen. En dan is
er nog dit stamcafé. Ik kom er
regelmatig. Ik leer er steeds meer
mensen uit de buurt kennen".
Petra: "Ook voor mij is P96 belangrijk. Toch vind ik dat er niet echt
veel uitgewisseld wordt.
Ook niet door mij. Je blijft nogal
tussen je eigen mensen zitten.

En praat dan minder met anderen".
Tine: "Via de website ben ik bij de
wandelgroep gekomen. De laatste
vrijdag van de maand wordt er een
mooie wandeltocht gemaakt (van 10
tot 15 km), die bij wisselbeurt wordt
georganiseerd. Dat organiseren wil
ik zelf ook een keer doen".
Petra: "Ik zou wel meer diversiteit
van mensen willen zien. Het gehalte
60-plussers vind ik nogal groot. Ik
zie niet een afspiegeling van de
Jordaanwijk terug in ons stadsdorp.
Waar zijn bijvoorbeeld de mannen?
Er zijn heel veel vrouwen, maar
naar mannen moet je zoeken".
Tine: "Hoe betrek je dan eventuele
anderen ... jongeren, werkenden,
veertigers, vijftigers erbij?
Moet dat eigenlijk wel? Of moet je
groepen naast elkaar laten bestaan
en denken over een andere manieren van 'kruisbestuiving'?".
Margreet: "Wat me steeds opnieuw
raakt is dat we deel uitmaken van
een 'beweging' die zichzelf organiseert, geen leiders heeft, geen geldstromen kent waar managers de
baas over zijn. En dat er mensen
zijn, ik dank ze ervoor, die de grote
lijn in de gaten houden en ons
inspireren om dingen samen te
doen".
Mijn conclusie?
Héérlijk zo'n stadsdorp.
Er is ook nog veel werk aan de
winkel. Leuk!
www.stadsdorpnoordjordaan.nl

Stadsdorp
Dijk en Plein
Door IJsbrand van Veelen
De Roode Bioscoop aan het Haarlemmerplein stroomde onlangs vol
met een bont gezelschap: jong en
oud, bewoners en winkeliers, huurders en kopers, allemaal betrokken
bij de buurt die wordt begrensd door
de Nieuwe Houttuinen, Haarlemmerplein, Korte Prinsengracht en de
Brouwersgracht. Reden voor de
grote opkomst: Stadsdorp Dijk en
Plein in oprichting, een initiatief
van een aantal buurtbewoners dat
de leefbaarheid van de Haarlemmerdijk en -pleinbuurt wil verbeteren.
Onder de bezielende leiding van
journalist Jaap Huisman en schrijfster Maria Goos en onder toeziend
oog van de overige initiatiefnemers
(Ot van Daalen, jurist; Hans Baaij,
ondernemer; Vincent Francois,
gitaarleraar; Martin Kars, aannemer en Willemijn de Bie, ontwerpster) werd eerst uiteengezet waar
de aandachtspunten van Dijk en
Plein liggen: Sociale cohesie, Winkeldiversiteit en Milieu & Verkeer.
Daarna ontstond al snel een levendige discussie over exorbitante
huren voor winkels en bewoners;
over de ongewenstheid van een vestiging van Domino's Pizza, nota bene
naast Italiaans restaurant Toscana

dat jawel, ook pizza's verkoopt, om
over pizzaverkopers Pizzabakkers en
Pastorale een tiental meters verderop nog maar te zwijgen.
Het ging voorts over een schreeuwend geel Russisch/Oekraïens
eethuisje dat tienduizenden Euro's
overname betaald zou hebben (een
bedrag van maar liefst €130.000
werd genoemd) en dat die som
natuurlijk nooit terug verdiend kan
worden met de verkoop van pannekoeken, zodat een vermoeden van
witwassen werd uitgesproken. De
nieuwbouw op de plek van de vroegere witgoedhandel Van Leek naast
The Movies kwam ter sprake en
werd al snel Van Lelijk genoemd;
vervuilende scooters, fijnstof en
razende fietsers kwamen voorbij en
dit alles betrof dan alleen nog maar
de Haarlemmerdijk.
Maar behalve geklaag kwamen er
ook suggesties en oplossingen ter
sprake, zoals een buurtfeest, winkelen met ouderen en eenzamen, een
alternatief verkeersplan en plannen
om gezamenlijk te werken aan een
zo divers en interessant mogelijk
winkelaanbod.
Kortom, er zijn veel zaken in deze
levendige buurt die aandacht verdienen en Dijk en Plein gaat daar
als platform voor dienen. Een website is in de lucht, zij het onder
constructie, en biedt al een aardig
inzicht in wat er leeft in de buurt.
www.dijkenplein.nl

Verdwijnt brug over Korte Prinsengracht?

Het is bekend: de Haarlemmerstraat en –Dijk worden overspoeld door
drukte. Al lang wordt op fietsalternatieven gestudeerd en gebroed. De zo
populaire “beste winkelstraat” stroomt te vol met teveel hardrijdend
fietsvolk. Bewoners en winkeliers klagen dat je “hier niet normaal kan
oversteken”. Zebra’s bleken geen soelaas te bieden omdat “ze in drommen
gewoon doorracen”. Activisten schilderden die zebra’s daarom maar eens
demonstratief zwart, waardoor een van hen nog onnodig lang in een koude
politiecel belandde.
Door Reinout Koperdraat

Dat bleek ook rond de info-tafel tijdens het gemoedelijke Buurtgesprek
Op het gemeentelijke Buurtgesprek op waar bewoners zich bogen over de
8 november in Ateliers Westerdok
plattegronden met ingetekende fietslichtte het gemeentelijk projectteam
varianten – en trouwens ook al eerder
haar onderzoeksvarianten toe aan
op drie klankbordbijeenkomsten.
geïnteresseerde buurtbewoners. De
Vooral de Haarlemmerstraat- en –
Haarlemmer Houttuinen kunnen welDijkbewoners én winkeliers zien een
licht verlichting brengen.
fietsontsluiting over de HaarlemmerPeter Heida (Verkeer en Openbare
houttuinen wel zitten: een parallelRuimte): “Het gaat ons om verkeersvei- route die aldus Peter Heida “absoluut
ligheid en een betere balans in doorniet bedoeld is als fietsracebaan”. Veel
gaand fietsverkeer. Nu rijden er dageHouttuinenbewoners vragen zich wel
lijks meer dan 20.000 fietsers over de
af hoe dit voor hen gaat uitpakken.
Haarlemmerstraat en –Dijk, tegenover “Veel slaapkamers staan op de straat
200 over de Houttuinen. Iedereen
gericht.” “Fietsers stoten geen motorvindt dat er iets gedaan moet worden,
lawaai en gif uit, maar brommers en
dus er is een breed draagvlak bij bewo- scooters wel.” “En wat gebeurt er met
ners en ondernemers.”
de ventweg hier?”

Hoewel hier geen fietsracebaan bedoeld is, luidt de verwachting wel dat
het doorgaande, sneller rijdende
fietsverkeer vanuit West naar CS in
de nabije toekomst sterk zal toe
nemen vanwege de forse woningtoeKorte Prinsengracht. Maak er een
name in de Houthaven en in het
normale, smallere stadsstraat van,
westelijk industriegebied. Een nieumet een lagere brug. Deze brug zal in
we fietsbrug over de Korte Prinsende toekomst toch al minder auto
gracht is dan nodig – naast de hoge
verkeer te verwerken krijgen vanbetonnen snelwegbrug.
wege de geplande aanpassingen op
Het projectteam vindt uitdrukkelijk
de Prins Hendrikkade. Een oude
niet dat fietsers geheel geweerd
“fout uit de jaren zeventig” zou zo
moeten worden op de Haarlemmerworden goedgemaakt. Bovendien
straat en –Dijk. Heida: “Maar deze
wordt er nu nauwelijks door voetstraat zou gebaat kunnen zijn bij
gangers, fietsers en OV gebruik van
verkeersdrempels op alle kruisingen
gemaakt.
waar fietsers nu voorrang hebben.
Dit voorstel kon tijdens het Buurt
Zelfs zou je daar van die impopulaire gesprek op veel instemming rekenen.
kinderkoppies kunnen overwegen als
drempels onvoldoende helpen.” ZoWat er ook gebeurt: komt de Haarals op de Dam bijvoorbeeld.
lemmerbuurt straks niet voor volOnlangs kwam plotseling een geheel
dongen feiten te staan?
nieuwe routevariant om de hoek
Harm-Klaas Naaijer, landschapsarkijken. Gemeenteraadslid Zeger
chitect en ontwerper van de fiets
Ernsting (GroenLinks) diende een
varianten: “Zeer zeker niet. Er
motie in: sloop die lelijke verhoogde
komen nog serieuze informatie- en
snelweg en betonnen brug over de
inspraakmomenten voor de bewo-

FOTO IJSBRAND VAN VEELEN

Andere fietsroutes in Haarlemmerbuurt

ners voordat er een definitief besluit
wordt genomen.”
Persoonlijk ziet Naaijer de door
GroenLinks ingebrachte brugsloopvariant het meest zitten. “Visueel is
dit zeker het meest aantrekkelijk,
want dan zijn we dat verhoogde
snelwegbeton kwijt. “Maar we moeten wel goed kijken wat de verkeerseffecten zijn omdat je dan een directe aansluiting krijgt vanaf de
Haarlemmer Houttuinen op de
Westerdokskade. Die zijn we nu
intensief aan het doorrekenen met
behulp van diverse ingewikkelde
computermodellen.”
De knoop wordt zeker nog niet definitief doorgehakt vóór de komende
gemeenteraadsverkiezingen, dus de
fietsdrukte in de Haarlemmerbuurt
krijgt mogelijk een spannend politiek tintje.
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Het lijkt wel wat op Ajax-Feyenoord: Sinterklaas tegen de Kerstman
Of het nu gaat om Ajax tegen Feyenoord, Amerika tegen Rusland of Sinter
klaas tegen de Kerstman, de gemoederen lopen hoog op als concurrenten
elkaar ontmoeten. Voor nu laten we voetbal en de wereldpolitiek even buiten
beschouwing, en focussen we op dat wat écht belangrijk is.
Door Aby Hartog
Ben je voor de Kerstman of voor
Sinterklaas? Het is typisch zo’n vraag
voor op het schoolplein. Vroeger won
de Sint met gemak, maar de Kerstman
lijkt aan kracht te winnen. Een jaar of
tien terug vierde meer dan de helft
van de Nederlanders de verjaardag
van de Sint vol overgave en met veel
cadeautjes, nu is dat nog maar 40%.
De Kerstman zit nu rond de 50%.
In Amsterdam heeft de opkomst van
de rondbuikige elf nog niets veranderd aan de tradities rondom de twee
heren. Sinterklaas komt in een weekeinde halverwege november de stad
ingevaren en maakt dan een rondje,
begeleid door een zwikje hoge en lage
pieten. De Kerstman kan wel fluiten
naar zo’n eerbetoon. Schiphol heeft
niet genoeg landingsrechten voor een
door negen rendieren getrokken slee.
De vrolijke dikkerd komt gewoon via
de televisie de huiskamers binnen
(hoewel hij in 1991 wel een keer op

een rondvaartboot in de stad is gespot).
Bovendien heeft Sinterklaas aan de
Prins Hendrikkade een geheel eigen
Amsterdamse kerk. Daar kan de heilige zijn beschermende werk doen
voor zeevaarders en hoeren, en arme
kinderen uit de penarie helpen. Het
gebouw wordt opgesierd door een
prachtig beeld van de Sint. Zijn knalgouden mijter ziet er misschien wat
ouderwets uit, maar zijn tweepuntige
baard is een voorbeeld voor hipsters.
De Kerstman staat hier echt op achterstand, want hij heeft géén eigen
kerk. Aan de andere kant deelt hij zijn
feestdag dan weer met het Kindeke
Jezus, en diens geboorte wordt in álle
Amsterdamse kerken gevierd.
Voor veel kinderen zal de strijd tussen
Sint en Kerstman minder belangrijk
zijn dan de cadeautjes die ze mogen
verwachten. Ook dit jaar is er weer
allerlei moois te vinden om de verlanglijstjes mee te vullen, zoals prachtige boeken bijvoorbeeld.

Hutspot

Dit is de Tip 5 van De Kinderboekwinkel
aan de Rozengracht
tip 1	
De pakjespiraat van Reggie Naus is
een leuke, onaangepaste combinatie
van Sinterklaas en zeerovers.
tip 2	Swinging Christmas van Benjamin
Lacombe is een fijn verhaal over
vriendschap, liefde en jazz-muziek.
Met CD.
tip 3	De Notenkraker van Jessica CourtneyTickle is een prachtige, kleurrijke en
muzikale versie van het klassieke
Notenkrakerverhaal.
tip 4	Hoe werkt dat? van Dorling Kindersley
is een als laptop vormgegeven, bijzonder informatief boek over uitvindingen.
tip 5	Met de verzamelbox Waar is Wally van
Martin Handford heb je drie Wally’s in
één mooi blik!

Laatste strohalm Vrienden
van de Singelgracht

Bewoners en
winkeliers
Noord Jordaan
ongerust
Door Martin de Wolf

© THIJS ASSELBERGS I.S.M. ANNA

De stichting Vrienden van de Singelgracht gaat bij de Raad van State in beroep tegen
de bouw van de Singelgrachtgarage Marnix. Na jaren van debat, protest en vergade
ren vinden de tegenstanders dat de bouw van de ondergrondse garage niet meer van
deze tijd is, hoewel dat officieel geen grond is om beroep op aan te tekenen. Zij willen
dat de mogelijkheden van deelauto’s en het verplaatsen van parkeerruimte naar de
randen van de stad beter onderzocht worden.
Door Remco van Oost
De kogel is door de kerk: op 28 september
besloot de gemeenteraad dat de Singelgrachtgarage gebouwd wordt. Dit 80 miljoen euro kostende project moet halverwege 2022 opgeleverd worden, maar nu al
is duidelijk dat er jaarlijks 6 miljoen euro
verlies op geleden gaat worden, omdat
exploitatie niet dekkend blijkt te zijn. Het
exploitatietekort wordt gedekt uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds, zo bleek in de commissievergadering van 13 september. Voordat het zover is hebben de tegenstanders
van de garage nog één mogelijkheid om de
bouw te blokkeren. Via een beroep bij de
Raad van State (RvS). Voor de stichting
Vrienden van de Singelgracht (VVS) die de
bewoners vertegenwoordigt van het gebied
waar de ondergrondse garage gebouwd
wordt, is het nog maar de vraag of zij beroep aan mógen tekenen. Om voor een
beroep in aanmerking te komen moet een
‘zienswijze’ (het schriftelijk kenbaar maken
van een mening) bij de gemeente gedeponeerd worden. De VVS heeft deze zienswijze op de laatste dag voor de officiële
sluiting bij de Stopera aan de Amstel afgeleverd en die is ook door de portier in ontvangst genomen. De VVS heeft hiervan een
ontvangstbevestiging ontvangen. Probleem
voor de VVS is dat de zienswijze twee dagen
na aflevering is afgestempeld en door de

gemeente als ‘te laat’ wordt beschouwd. De
VVS heeft geen officieel schrijven van de
gemeente ontvangen waaruit blijkt dat de
VVS te laat is geweest met het indienen van
de zienswijze. Ook heeft de stichting VVS
geen brief ontvangen waaruit blijkt dat zij,
achteraf, wel degelijk op tijd waren met het
indienen, iets wat een ‘interne fout’ van de
gemeente blijkt te zijn. Dit houdt dus concreet in dat de VVS geen beroep zou kunnen
aantekenen bij de RvS. Zaak voor de VVS is
nu dat de RvS de ingebrachte zienswijze
ontvankelijk verklaart. De kersverse projectleider Singelgrachtgarage, Erik Bakker,
laat in een reactie aan de VVS weten dat ‘zij
daar niet moeilijk over gaan doen en de
bezwaren meenemen’. Als de gemeente het
besluit over de ‘te laat ingediende zienswijze’ niet herstelt, schakelt de VVS de
ombudsman in.
De stichting stelt dat de mogelijkheid van
deelauto’s, een milieuvriendelijker oplossing en parkeerplaatsen te verplaatsen naar
de randen van de stad, onvoldoende zijn
onderzocht. Ook is het nog volstrekt onduidelijk hoe en bij wie de schade aan de huizen, als gevolg van de bouw, verhaald kan
gaan worden.
Sinds 8 november kan men gedurende 6
weken in beroep bij de Raad van State. De
Raad komt begin 2018 met een uitspraak.
Of de bouw van de garage kan beginnen
weten we in het voorjaar.

Wel 510 in plaats van 400 van
de 1900 parkeerplekken in de
Noord Jordaan worden binnenkort opgeheven. En er
komen er maar hooguit
320 t erug in de te bouwen
Singelgrachtgarage Marnix.
Oorzaak: er zijn ondertussen
door herinrichting van straten
al 110 plaatsen vervallen en de
peildatum was 2010, en die is
nu door een besluit van de
Gemeenteraad 2017 geworden.
Dit besluit is op 27 september
genomen zonder rekening te
houden met de inspraak van
de werkgroep Herinrichting
Openbare Ruimte Noord
Jordaan .
Het argument van de partijen
D66 , Groen Links en VVD is,
“dat de bewoners er wel aan
zullen wennen”. Dat de parkeerdruk en parkeerkosten
zullen verdubbelen zien deze
partijen blijkbaar niet als een
probleem. De werkgroep ziet
als groot gevaar dat D66 en
VVD de Noord Jordaan vrijgeven aan een uitdijend uitgaansgebied, met alle gevolgen van dien voor de
leefbaarheid. Er zou geld
komen voor de herinrichting
van de buurt met inpandige
fietsparkeerplaatsen en extra
handhaving, het lijkt nu allemaal een wassen neus.
De werkgroep heeft zich 10
maanden intensief gebogen
over coherent maatwerk waar
iedereen zich in kan vinden,
en wordt nu genegeerd. Inmiddels heeft de werkgroep tegen
de beslissing over de peildatum bezwaar aangetekend bij
de Raad van State.
Om op de hoogte te blijven
kun je je aanmelden voor
de e-maillijst:
jordaangroep@gmail.com

door anneke koehof
Van mijn schoonzoon, akkerbouwer in de polder, kregen we
een kist vol aardappelen, uien en wortelen, goed voor
meerdere keren hutspot.
“En ik lust niet eens hutspot,” zegt mijn lief. “Laten we het
maar zolang op een koele plaats wegzetten, zullen we nu
eindelijk eens die lijst maken voor ons kerstdiner?”
Op de eerste kerstdag wordt het een diner voor twee,
samen genieten van een stukje vlees van de beste slager uit
de Jordaan, groenten van de 'specialist' op de Rozengracht,
een kaasplateau van Kef, bijpassende wijnen, wel vijf
gangen en alles tot in de kleinste details voorbereid.
'Ons eigen driesterrenrestaurant' noemen we het
gekscherend terwijl ik de kerstversiering ophang.
Samen in de keuken is geen succes, dus doe ik de
boodschappen en hij het kookwerk.
Een dag voor kerst heb ik nog een flinke lijst voor de
supermarkt en ik ben niet de enige, er staan lange rijen bij
de kassa.
Eindelijk ben ik aan de beurt en heb net mijn boodschappen
op de band gezet als een grote vent voor mij schuift en een
aantal blikken pils neer kwakt.
Ik herken hem als een van de bierdrinkers die de banken op
het plein voor de kerk hebben ingenomen. Hij ziet er sjofel
en ongeschoren uit en hij ademt een walm van alcohol.
“Ehhhhh, mijnheer, u dringt wel voor,” protesteer ik.
Hij herhaalt mijn protest met een overdreven deftige
uitspraak.
“En wat wou mevroi daar aan doen, je denkt toch niet dat ik
hier (en hij wijst op mijn boodschappen) op kan wachten.
Ga je soms voor een weeshuis koken?”
Het zweet breekt mij uit, iedereen lijkt af te wachten hoe
dit afloopt, de caissière bekijkt uitgebreid haar nagels,
maar ik geef niet toe.
“Toch gaat u voor, dat hoort niet, u moet achteraan
aansluiten, net als iedereen.”
“Mens, rot toch op met je kapsones, weet je wat niet hoort,
dat wij daar in de kou zitten en dat jij en je soort van de
grachtengordel lekker bij de open haard zit te dineren. Wel
eens van gastvrijheid gehoord, nee hè trut, eet maar lekker
alles op en laat ons maar creperen.”
“Nou, dan komen jullie toch mee-eten,” antwoord ik in het
nauw gedreven. Natuurlijk meen ik daar niets van, maar
hoe kom ik anders van die vent af?
“Dat heb je gezegd dame, daar hou ik je aan”. Hij gooit een
hand vol kleingeld neer om zijn alcoholvoorraad af te
rekenen en verdwijnt.
Opgelucht pak ik mijn boodschappen in. Gelukkig zie ik
hem niet meer, hij weet niet waar we wonen en in de
kerstdrukte vergeet ik het voorval.
Als we op 1e Kerstdag, keurig gekleed, aan de eerste gang
willen beginnen gaat de bel en ik druk, macht der gewoonte,
op de deuropener.
Er klinkt gestommel en voor we het weten staat een groep
mannen en vrouwen, duidelijk de bierdrinkers, in onze
kleine hal. Glazig staar ik ze aan.
“Goeie avond mevrouw, we komen voor de uitnodiging”, zegt
de bierkoper uit de supermarkt.
“Ehhhh ja, dat is ook zo,” antwoord ik. “Maar we moeten nog
wel beginnen met koken, grachtengordeltijd weet u wel.”
Ik haast me naar de zolder en kom met de volle
aardappelkist van mijn schoonzoon tevoorschijn.
“Wie helpt er even schillen?”
En zo werd het nog een tamelijk gezellige avond.
Tot mijn schande moet ik bekennen dat dit verhaal fictief is.

Annekes korte verhaaltje | Anneke Koehof is in 1943 in
Amsterdam geboren. Vroeger speelde ze toneel en danste ze.
Nu schrijft ze het liefst korte en zeer korte verhalen.
www.annekekoehof.blogspot.com
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Lichamelijk en geestelijk
soepel worden

TRUDY FRANC
DUIKT IN HET VERLEDEN

Werken aan je gezondheid? Op De Nieuwe Yogaschool in de Laurierstraat zijn de Yin Yoga
lessen populair.

Gouden bruiloft en huldiging
Dirk de Waterduiker

Op nr. 21 in de Elandsstraat woonde Dirk Rietveld (1858 – 1940), alias Dirk de Waterduiker,
zo genoemd omdat hij regelmatig mensen en dieren uit de gracht redde. Op 19 april 1931
werd hij daarvoor zelfs officieel gehuldigd in Ons Genoegen in de Elandsstraat. Het feest
duurde drie dagen en was tegelijk zijn gouden bruiloft. Er was een ereboog en er werd
gezongen door een operettevereniging en een knapenkoor. Op 21 april werden de feestelijk
heden afgesloten met zang en dans bij een draaiorgel.
Op dat moment had Ome Dirk naar eigen zeggen al 74 mensen gered. Dirk was kargadoor,
of bruggentrekker van beroep. Zijn werkterrein was de Koekjesbrug.
Helemaal onomstreden was hij niet. Hij
stond rond de eeuwwisseling bij de politie
‘minder gunstig bekend’ wegens diefstal (o.a.
een vuilnisbak en zes bloemkolen) en openbare dronkenschap. In 1898 kreeg hij zelfs 14
dagen cel wegens mishandeling van een
politiebeambte. Desondanks werd hij als
held bekend in binnen- en buitenland. Een
koninklijke onderscheiding kreeg hij nooit
vanwege zijn justitieverleden, maar van het
Rijk kreeg hij in 1897 een bronzen medaille
en in 1912 een zilveren. Bij een reddingsactie
in 1925 was hij op een ijzeren ledikant gedoken en had daarbij ‘iets’ gebroken. Van het
Carnegie-heldenfonds in Amerika kreeg hij
daarom wekelijks tot zijn dood 5 gulden.
Toch ging hij gewoon door met redden. Mens,
dier en ook goederen, waaronder een partij

kazen die van een kar was gerold, werden
door hem op het droge gehaald. Die kazen
leverden hem een kwartje per kaas op. De
meeste reddingsacties van Dirk de Waterduiker waren gratis, al ging hij altijd wel bij het
slachtoffer langs voor nazorg en een eventuele beloning.
De Jordaan, Jos Steussy;
Ons Amsterdam, juni 2007.

FOTO ELS ENSCHEDÉ

AFBEELDINGEN: DE BEELDBANK VAN HET STADSARCHIEF

Dirk de Waterduiker

door anke manschot
Yogadocente Anita Smith (42): “Yin Yoga is
omstreeks 1980 ontwikkeld door de Amerikaan Paulie Zink en zijn leerling Paul Grilley.
Het is een meditatieve vorm van yoga, waarbij de yogahoudingen zittend of liggend worden uitgevoerd en ten minste drie minuten
duren. De focus ligt op het versterken en
versoepelen van het bindweefsel, ruimte
en flexibiliteit creëren in de gewrichten en
het ontspannen van de spieren. Omdat elk
lichaam anders is, geef ik altijd voor elke
houding alternatieven.
Voelt een houding niet fijn aan dan kunnen
de leerlingen een kussentje of een block (een
baksteen van kurk. AM) als extra steun onder
een lichaamsdeel leggen. Die zogeheten yogaprops zijn ruimschoots aanwezig op deze
school. Deze zachte en rustige yoga, geschikt
voor jong en oud, kan heilzaam zijn voor
mensen die bijvoorbeeld rug-, schouder- of
nekklachten hebben.
Ik geef ook aanwijzingen om mindful en kalm
te worden. De relaxmuziek die ik draai, helpt
ook daarbij. De lessen duren zestig of negentig minuten, maar vaak hoor ik van mijn
leerlingen dat de tijd voorbijvliegt.
Ik kom uit Nieuw-Zeeland en maakte in 2000
in Londen voor het eerst kennis met Yin Yoga.
Het was een reis van het hoofd naar het hart.
Ik was meteen verkocht. In 2007 ben ik met
een yogalerarenopleiding in Londen begonnen, waar onder meer Yin Yoga werd gedoceerd. Ik voel me bevoorrecht dat mijn hobby
nu mijn beroep is en dat ik op deze mooie
yogaschool in de Jordaan les mag geven.”

Leerling June Serrano (52), hotelreceptionist.
“Een vriendin raadde me vier jaar geleden Yin
Yoga aan, omdat ik last had van stress, onrust
en depressieve gevoelens. Psychotherapie
hielp niet. De eerste les Yin Yoga duurde erg
lang, maar al snel ontdekte ik dat het een
goede stressmaster is. Ik word er ook lichamelijk soepeler van. Naast Yin Yoga ben ik ook
andere yogalessen hier gaan volgen, zoals
Flow4all. Dat is minder meditatief, met korter
durende asana’s zoals de yogahoudingen heten. En ik doe nu ook twee keer per week mee
aan de groepsmeditaties. De meeste docenten
spreken Engels tijdens de les, een taal die ik
beter beheers dan Nederlands.
Anita en alle andere docenten zijn geweldig. Ik
kreeg van hen gereedschap om het leven aan te
kunnen. Ze leerden me dat je negatieve gedachten mag laten komen, maar dat je ze ook weer
kunt loslaten. Als iemand iets naars tegen me
zegt, trek ik het me nu veel minder aan.
Deze yogaschool is mijn tweede thuis geworden. Ik ga erheen na mijn werk in een hotel
hier vlakbij. Ik voel hier een heerlijke, positieve energie, ook in het gezellige café. Ik hoor
vaak van medeleerlingen dat ze hier komen
vanwege stressklachten. Op de Filipijnen, mijn
vaderland, lijken mensen ondanks de armoede
toch meer gelukkig en ontspannen dan in
Nederland. Mijn man, die in Friesland opgroeide, heeft niets met yoga. Maar hij vindt het fijn
dat ik er zoveel profijt van heb.”
De Nieuwe Yogaschool, Laurierstraat 109.
Losse les: €15. Maandabonnement dat
doorloopt: € 59 per maand.
Inl. www.denieuweyogaschool.nl
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WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL
Dagelijks geopend van 11.00-15.00.
Telefoon 020 7192371 Het Wijkcentrum is
gevestigd in Het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Online zijn we te vinden op www.jordaangoudenreael.nl en Faceboek.com/wijkcentrumjordaangoudenreael.nl

Onze missie
Door in te spelen op de behoeftes van mensen, hen te verbinden, in hun kracht te zetten
en te activeren bouwen wij samen aan een
mooie, fijne en leefbare Jordaan en Gouden
Reael.

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


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

■ KERAMIEK/MOZAÏEK
Creaclub op het gebied van mozaïeken en/
of keramieken, boetseren en tekenen.
wo 10.00 - 12.00, doorlopend. € 1,- (excl.
materialen). Er is nog plek voor 3 personen. Aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 06 3488 1830.

■ NEDERLANDS CONVERSATIE
Di en do van 10.30 -12.30 wekelijks, een
keer per twee weken op ma 10.30 -12.00,
doorlopend.
€ 1,- per keer. Voor vragen: ssaruhan@
dock.nl of 06 34881830.

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

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Dagelijks van 9.00 tot 22.00. Ook afgeschreven tijdschriften van de leestafel
liggen hier om mee te nemen. Meer info.
ssaruhan@dock.nl, 06 348 81830.

■ COMPUTERCURSUS
Ma 10.00 -12.00 of 19.00 – 21.00, 10 lessen
voor € 50,-, incl. cursusboek Wegwijs in
Windows 10. Start, bij voldoende aanmeldingen 15 jan. Aanmelden: ssaruhan@
dock.nl of 06 348 81830.

■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en allerlei oefeningen
doen op onze computers. Een computerdeskundige is aanwezig, aanmelding is
niet nodig. Di 13.00 -15.00, € 1,-, doorlopend. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl, of
06 3488 1830.

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

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

■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Spaans op. € 1
per keer (incl. koffie, thee en materialen).
Do 19.00 – 21.00, doorlopend. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ ALZHEIMER TREFPUNT
AMSTERDAM CENTRUM
Wo 4 oktober, 1 november, 6 december. Inloop 19.00 start 19.30,
Huis de Pinto, St. Anthoniebreestraat 69.
Meer info: kees@jordaangoudenreael.nl of 06 15584096
■ WIJKRAADSVERGADERING
Ma 11 dec, 20.00 in het Claverhuis.
Voor info en agenda: 06 15578722 of
rob@jordaangoudenreael.nl
■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren,
deskundig advies, elkaar ontmoeten
en inspiratie opdoen.
Do 14.00-16.00. Vrijwillige bijdrage,
aanmelden niet nodig.
Informatie en vragen: het Claverhuis,
fIkhouane@dock.nl, 020 6248353,
www.dock.nl


ACTIVITEITEN REEL

Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein),
020 4280297, reel@dock.nl

■ KERST- CREA
Flessen versieren met Kerstdecoratie.
Ma. 4 december, 13.00.
€ 2,50 per persoon, inclusief materiaal,
koffie, thee en lekkers. Voor aanmelding
en vragen: ssaruhan@dock.nl of 06
34881830.

■ KERSTLUNCH
Gezellige Kerstlunch + Kerstbingo.
Ma 11 dec, 11.00 koffie met kerstbrood,
13.00 kerstlunch, 14.00 kerstbingo. € 3,50
per persoon, inclusief bingo.
Voor aanmelding en vragen:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

■ HANDWERKOCHTEND
Naaien, schilderen, sieraden maken,
haken/breien en nog meer met veel
verschillende materialen.
Ma 10.30 -12.00, doorlopend. € 1,- per keer.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, film kijken, bingo,
spelletjes, voorlichting of een uitstapje.
Ma 14.00 -16.00, doorlopend. € 2,50 (incl.
soep en materialen) per keer.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl
of 06 34881830.

■ TABLETS EN SMARTPHONES
Hulp voor buurtbewoners met vragen over
smartphones of tablets. Op afspraak, ma
13.00 -15.00,
€ 1,- per keer. Voor vragen en aanmelding:
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

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

■ LADIES LOUNGE 16+
I’m working on myself, for myself, by
myself. Met wekelijks een nieuw thema
Ma 18.00-20.00. Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ JONGERENPLATFORM
Het jongerenplatform is een informele
samenkomst van verschillende groepen
jongeren uit de buurt.
Jij kunt er je belangen in de buurt
presenteren en met elkaar in debat gaan.
Di van 18.00-20.00.
Voor vragen: aanis@dock.nl, 06 43544413
of sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.

■ KICKBOKSEN
Kom trainen bij ons. De lessen zijn gratis
en een proefles is mogelijk.
Ma (alleen voor meiden) en do (gemengd)
van 18.30-19.30.
Voor vragen: SBougarchouh@dock.nl of
06 43543453.

■ UITLEEN
Tuingereedschap, tafels & banken en nog
veel meer voor al uw buurtactiviteiten. Totale
inventarislijst en meer. info op: www.jordaangoudenreael.nl/bewonersinitiatieven/
uitleen-materiaal

■ VOOR ELKAAR IN DE BUURT
www.voorelkaarindebuurt.eu Via deze site
kunt u een hulpvraag of hulpbieding plaatsen
gericht op burenhulp. Niet zo handig met pc
en internet? Bel dan Frank Groot, 020
7192371.
■ IDEAZZZ
Heb je een creatieve geest en vind je het
leuk om je creatieve vaardigheden of
ideeën te delen en/of nieuwe vaardigheden op te doen? Do 16.00-18.00.
Voor vragen: aanis@dock.nl, 06 34544413
of sbougarchouh@dock.nl, 06 43543453.

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

■ CHILLEN EN GAMEN
Inloop Chillen en Gamen, je kunt tijdens
deze activiteit met je vrienden gezellig
gamen of lekker ontspannen op de bank.
Ook is er ruimte om problemen te bespreken met elkaar of met een van de sociaal
werkers. Do 18.00-20.00.
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl of
06 43543453

■ REELS KANTINE
Een vrijwilliger kookt voor de buurt een
warme maaltijd. Wo 17.00-19.00, €3,50
(stadspas €2,50).
Aanmelden: fIkhouane@dock.nl,
020 4280297 of sbougarchouh@dock.nl,
06 43543453 of mazaoum@dock.nl,
06 43543048.

■ WEGGEEFKAST
De weggeefkast is een plek waar buurtbewoners nog bruikbare spullen in kunnen zetten.
Dagelijks beschikbaar voor het activiteitencentrum Reel.
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl
of 06 43543453

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

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

■ WANDELING MET SCIANDRI
Er wordt rekening gehouden met iedereen, wandelen met rollator is dus geen
probleem. Wandelt u gezellig mee.
Wo 15.00 – 17.00. Deelname is gratis,
incl. koffie of thee na afloop.
Voor vragen: 020 4280297.

■ NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Aanmelden bij Wanda Broers: 06
34881830 of wbroers@dock.nl
BOERENBENDE | Ben jij stoer genoeg
om een echte stadsboer/-in te zijn?
Groep 1, 2 & 3. Di 15.30 – 16.45.
Dierencapel, Bickersgracht 207.
CIRCUS AIM | Aan het eind van de cursus
maken we een mooie circusvoorstelling!
Groep 3, 4 & 5. Do 16.35 – 17.30.
Gymzaal, Westerstraat 202.

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

■ CLAVERSOOS
Zondag 3 december, 7 januari en
4 februari 13.00-16.00, zaal open om
12.30. DJ Johnny, Bingo Noor en
liveconcert Sjakie.
Gratis toegang en een kop koffie/thee.
Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.

■ LUNCH
Woensdag wekelijks 12.00-13.30, zaal
open om 11.30. Maximaal 15 deelnemers,
deelname € 1,50.

■ FILMMIDDAG
Dinsdag 28 november, 30 januari en
27 februari 13.45. Voorstelling met bekroonde filmklassieker.
Aankondiging filmtitel op het prikbord
van Het Claverhuis. Gratis toegang.
Aanmelden tot film-dinsdag 11.00 via 020
6200238.

■ NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Maandag 4 december, 8 januari en 5
februari 12.30-14.30. De naaimachines
staan klaar. Gratis toegang.

■ BINGOMIDDAG
Vrijdag 15 december (Kerstbingo),19
januari en 16 februari 13.45-15.45, zaal
open 13.30. Gezellige Bingo met fraaie
prijzen en liveconcert Sjakie.
O.l.v. Annie & Jan. Gratis toegang en
deelname Bingo.

SOOJ
Voor 55- plussers is er de ouderensoos
van Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan. SOOJ, Tichelstraat 50
020 3302017, www.sooj.nl
De SOOJ is zes dagen per week open.
U bent welkom voor de gezelligheid of
om mee te doen aan activiteiten.

Enkele activiteiten hebben wachtlijsten.
Open ma 11.00 -17.00, di t/m vrij 13.00 17.00, za 14.00 - 19.00. Informatie en
aanmelden voor activiteiten aan de bar.

■ SPREEKUUR COMPUTER EN
TABLET
Gratis. Voor informatie, vragen en problemen. Ma 11.00 - 13.00
Vooraf aanmelden aan de bar of via
fatih.sooj@gmail.com of
willem.peeters@casacultural.nl

■ CURSUS FOTOBEWERKING
Ma 8 jan t/m 12 feb 11.00 - 12.00,
6 lessen € 10. Vooraf aanmelden:
willem.peeters@casacultural.nl

■ TAALLESSEN
Frans conversatie do vanaf 4 jan wekelijks 15.00 - 16.30, € 7,50 per 5 lessen
Engels wo vanaf 10 jan wekelijks 13.00
- 14.30, € 7,50 per 5 lessen
Spaans Beginners wo vanaf 10 jan
wekelijks 13.00 - 14.30, € 15 per 10 lessen
Spaans Gevorderden wo vanaf 10 jan
wekelijks, 15.00 -16.30, € 15 per 10 lessen

■ KUNST EN CULTUUR
Poëziekring di 30 jan en 27 feb, 13.30.
€1 per keer
Leeskring di 9 jan en 20 feb , 13.30,
€ 1 per keer
Expositie: Metallieken van Willem Stokkel. Opening zondag 3 dec 16.00 - 18.00.

■ KETTINGEN MAKEN
Vr 10 dec, 14.00, € 1

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjassen wekelijks vanaf 8 jan, 13.00,
€ 2 per keer
Bridge met les di wekelijks vanaf 9 jan,
13.30, € 7,50 per 5 lessen
Bingo di 23 jan 13.30, € 1 per plankje;
laatste ronde € 2 per plankje
Biljarten per 9 jan: di, wo, do vanaf 13.00,
€ 0,50 per ½ uur

■ SNUFFELMARKT
Za 10 feb, 13.00 - 16.00. Tafelhuur € 2,50

■ UITSMIJTERS
Vrij 13.00 -15.00, € 1,50

■ SOEP Maandag € 1

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

■ T' ROZE HART
Elke di 10.00 – 12.00. Gezellige ontmoetingsochtend georganiseerd door de
vrijwilligers van Gay Care. Gemiddeld
komen er zo’n 15 mannen, velen van
buiten het huis.

■ ROZE SALON
Elke do 14.00 – 16.00 (m.u.v. do 7 dec).
Wisselend programma.

■ ROMMELMARKT
Zo 3 dec 12.00 – 15.00

■ SINTERKLAASFEEST
Di 5 dec 14.00 uur. Sinterklaasfeest met
een Roze Tintje, Duo Wilde Orchidee,
toegang gratis.

■ ROZE DAMES SALON
Do 7 december 12.00

■ ROZE FILMAVOND
Do 7 dec 19.00 uur. Holding the Man
(Australië)

VERENIGING DE NOORDERSPEELTUIN
Vereniging de Noorderspeeltuin is de
oudste speeltuinvereniging van Amsterdam Centrum. Sinds 1908 zijn wij een
vereniging die zich inzet voor de buurt.
Je hoeft geen verenigingslid te zijn, wel
vragen wij een kleine bijdrage in de kosten bij diverse activiteiten.
Meer informatie: https://www.facebook.
com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin409895275732905/ of www.vereniging-denoorderspeeltuin.nl | 2e Lindendwars
straat 10 Tel. 020-623 12 56 / 06-20 42 76 86

■ HET GROTE SINTERKLAASFEEST & OPTOCHT
Vr 24 nov, 18.30, lampionnenoptocht onder
begeleiding van Twirlgroep “De Dancings
Stars” en Drumband “De Noorder”. Daarna gaat het Sinterklaasfeest met de Sint
en clown TOMMY verder in het clubgebouw. GEEN kaartverkoop meer.

■ BABY PARTY
Zo 26 nov, 14.00 – 17.00. Met gehaakte
creaties van Made by Tries en Spaanse
babykleding en babyschoentjes van o.a.
Mayoral, Celeste en Babidu, voor baby’s
van 0 t/m 18 mnd.

■ DE KERST BINGO
Vr 15 dec. Zaal open 19.30, start 20.00.
Met de ‘goed gevulde boodschappenmand’ en de ‘wereldberoemde Loumanbonnen’. We hebben 7 rondes en een
boekje kost € 15, ■ PEUTER, KLEUTER & KIDS
KERST DISCO
Za 16 dec, met DJ Indo.
Peuter/Kleuter disco, 1 ½ t/m 6 jr,
17.30 – 19.00.
Kids disco, 7 t/m 10 jr, 19.30 – 21.00. Kosten € 2,50 Incl. limonade & een chippie
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R E Ü N I E | In 2018 bestaat Vereniging
de Noorderspeeltuin alweer 110 jaar. Wij
roepen al onze oud-leden, huidige leden
en natuurlijk (hopelijk) onze toekomstige
leden op om naar onze reünie te komen.
Za 3 feb vanaf 16.00. Aanmelden via de
Facebookpagina of per telefoon. (zie inleiding) Namens Het Bestuur.

Nieuw in de buurt
Ralph Optiek | Optiekwinkel waar ambachtelijkheid hoog in het vaandel staat. Eigenhandig
glazen op maat slijpen, reparatie van elk merk
Westerstraat 9, 020 7370743, www.ralphoptiek.nl

DRUMBAND DE NOORDER
Leerlingen, wo 19.00 - 20.00. Gevorderden,
wo 20.00 tot 22.00.

CALLE REAL
Spaans zangkoor, zo 19.00 – 22.00

SENIOREN BIGBAND
Ma 20.00 – 23.00

TAFELTENNISCLUB
Do 20.30 – 23.00

FOTO DIRK SELLIG

■PEUTER, KLEUTER & KIDS
CARNAVALS DISCO
Za 10 feb, met DJ Indo. Peuter/Kleuter
disco, 1 ½ t/m 6 jr, 17.30 – 19.00.
Kids disco, 7 t/m 10 jr, 19.30 – 21.00. Kosten € 2,50 Incl. limonade & een chippie

PEUTERSPEELZAAL ‘DE HUMPIE
DUMPIES’
Speelochtenden voor kinderen tot 4 jr op
werkdagen van 9.00 tot 12.00.

VREEMDE VERKEERSSITUATIES

TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini, 4 t/m 6 jr,
za 10.45 – 11.30 | De Dancing Stars Jeugd,
7 t/m 12 jr, za 11.30 – 13.00 | De Dancing
Stars Gevorderde vanaf 12 jr,
di 18.30 – 20.00

Trainen voor de overgang

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

■COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.00 – 19.00.

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

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

Door Trudy Franc | Dinsdagavond half acht: ik loop van de
Noord- naar de Zuid Jordaan over de Prinsengracht. Bij de
Rozengracht staat het voetgangerslicht op rood. Ik wacht.
Nog 20 seconden. Het is niet druk. Ik wik en weeg: “zal ik
stiekem vast oversteken?” Nog 10 seconden. Als het licht op
5 seconden staat besluit ik een valse start te maken en
steek vast over. Ik loop stevig door. Zou ik het deze keer
halen? Daar zijn de tramrails al. De spanning stijgt. Halverwege de tweede weghelft begint het licht toch alweer te
knipperen. Wéér de overkant niet met groen gehaald. Ik
overweeg in training te gaan om in de toekomst dit stoplicht wel te kunnen halen.

■MUZIEK
Drumfanfare ma 19.00 – 21.00, muziekles
beginners ma v.a. 10 jr, 16.00 -17.00, wo
jeugd, 13.00 -15.00 en za 09.00 -15.30,
muziekles gevorderden, di 20.00 – 23.00,
blokfluitles v.a. 5 jr, wo 15.00 – 16.00, saxofoon/klarinetles jeugd, wo 13.30 - 14.30 en
za 13.00 – 15.00, dwarsfluitles wo 14.45 15.30, gitaarles v.a. 10 jr , vr 15.30 – 19.30,
lyrales jeugd, za 13.00 – 15.00, Zangkoor
Dwars door Amsterdam, do 19.30 – 22.00.

■SPORT/BEWEGEN
Judo v.a. 5 jr, do 15.30 - 18.00, judo jeugd,
do 18.00 – 19.00, lijndansen, vr 13.00 14.30, ballet peuters, za 9.00 – 10.00, ballet
kleuters, za 10.00 – 11.00, majorettes v.a. 6
jr, za 11.00 – 12.30.

■OVERIG EHBO wo 20.00 -22.00

■EXTRA ACTIVITEITEN
24 nov St Nicolaasfeest 10 t/m 14 jr, 16.00
- 20.00 | 25 nov St Nicolaasfeest 0 t/m 9 jr,
13.00 - 15.00. Entree voor leden € 3,50,
niet- leden € 5,00. Voor 15 nov inschrijven!

In Atelier Marline Fritzius aan de Brouwersgracht
komen mensen met afasie schilderen en boetseren. Na
hersenletsel ineens niet meer (goed) kunnen spreken,
schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt is
ingrijpend. Beeldende kunst kan voor mensen met
afasie een manier zijn om zich te blijven uiten.
In ons atelier komen wekelijks 55 mensen schilderen of boetseren. Er wordt
prachtig werk gemaakt onder leiding van professionele kunstenaars.
Wij zoeken een extra gastheer of gastvrouw op inval-basis vooral voor de
woensdagmiddagen.
Meer informatie? Hanna: 06-16772396 info@stichtingmarlinefritzius.nl

MIEKE MULDER

Atelier zoekt vrijwilligers

Wachten op de klap
Door Dienie Meiȷs | Stijntje Exmann ( 75) woont al heel
lang op de Lauriergracht. Op een hoek. Op de eerste etage is
haar woonkamer. Ze heeft een idyllisch uitzicht op de brug
en de gracht. Als het nodig is, en niet zelden is dat het geval,
loopt ze naar buiten om het zwerfvuil weg te halen. Ooit is
ze voor die ijver door de burgemeester beloond met een
zilveren hangertje in de vorm van een bezem. Vroeger verzorgde ze ook de bloembakken aan de brug. Haar uitzicht
gaat haar zeer ter harte, maar ze zit vooral voor het raam
om te voorkomen dat ze zich doodschrikt van de zoveelste
klap. Zo’n klap betekent namelijk dat er weer een vensterbank bezweken is; eraf gereden door een vrachtauto. Op de
eerste etage wel te verstaan. Je kunt die auto’s dus maar
beter zien aankomen. De keren dat de huisbaas de vensterbanken liet vervangen zijn niet meer te tellen.
Op de hoek werden om de gevels te beschermen achtereenvolgens amsterdammertjes en gele betonnen banden geplaatst en nu is er een betonnen zuiltje. Dat staat er weer
ontworteld bij.
Van de gemeente is nog nooit een afdoende oplossing gekomen. Navraag leert dat aanpassen van het circulatieplan,
zodat bijvoorbeeld rechtsaf slaan vanaf de gracht niet meer
mag, een gecompliceerde procedure vergt. Van het plaatsen
van een bord met een verbod om rechtsaf te slaan wordt
niet veel verwacht: de bestuurders zullen dat bord toch wel
negeren. En de bestelauto’s moeten die hoek kunnen nemen, zonder tegen de gevel te komen. Dat is nou eenmaal
ooit zo vastgesteld.
advertenties

BEN JIJ EEN PROFESSIONEEL KUNSTENAAR ?
EN HEB JE EEN ATELIER IN DE JORDAAN ?
DAN NODIGEN WE JE VAN HARTE UIT OM DEEL TE
NEMEN AAN DE OPEN ATELIERS JORDAAN 2018
Op 19, 20 en 21 mei staat de Jordaan
weer in het teken van kunst tijdens
de Open Ateliers Jordaan.
Deze Open Ateliers Jordaan worden
vanaf 1998 met groot succes voor en
door kunstenaars georganiseerd.
Zij ontvangen gedurende drie
dagen honderden bezoekers.
Er zijn lezingen, routes en events.
Bij de Open Ateliers Jordaan gaan
maatschappelijke, culturele en
commerciële belangen hand in hand.

Leven in deze dynamische stad betekent dat je je open moet durven stellen voor
andere ideeën en opvattingen; dat je de dialoog aan durft te gaan - ook als die soms
heel confronterend is - en dat je altijd weer naar verbinding zoekt.
Dit is de essentie van zowel kunst maken als kunst kijken: vanuit de persoonlijke
ervaring, emotie en waardering ontstaat inspiratie voor (nieuwe) opvattingen en
ontmoetingen.
Tijdens de Open Ateliers Jordaan stellen de kunstenaars hun ateliers open en stellen
de bezoekers zich open voor nieuwe ideeën en ervaringen.
Zo dragen de Open Ateliers bij aan de ontwikkeling van kunstenaars en kunstkijkers
en van deze stad.
Daarbij en daarmee bevorderen de Open Ateliers Jordaan:
• Bekendheid van de kunstenaars en het werk
• Profilering van de creatieve industrie in deze buurt
• Community-vorming voor en door de deelnemers
• Sociale samenhang, leefbaarheid en trots op de eigen Jordaan
• Economische effecten voor creatieve ondernemingen,
winkels en horeca

Op de website www.openateliersjordaan.nl vind je alle informatie en een inschrijfformulier.
De inschrijving sluit op 16 december 2017.

Goeds Design Store | 23 september 2017 is op de
Herenstraat 15hs de 2e vestiging Goeds Amsterdam geopend! Twee etages vol prachtige items
op interieurgebied.
Herenstraat 15, 06 46 08 08 38, www.goeds.nl
Yoga Dus | Critical Alignment Yoga
Activiteitencentrum “Reel”, Tussen de Bogen 16,
06 25007441, www.yogadus.nl
Jubilea in de buurt
Speelgoedwinkel Kleine Eland | 25 jaar
Elandsgracht 58, 020 620 9001, www.kleine-eland.nl
Open dagen
Full Circle Studio's | Open Dag | 13 januari 2018
Tijdens deze open dag zijn er verschillende workshops die gratis te volgen o.a. Pilates, Gyrokinesis ®, Hatha yoga, Vinyasa yoga en Mindfullness.
Anjeliersstr 89 H, 020 7373293, www.fullcirclestudio.nl
Looiersgracht 70 - 72
1016 VT Amsterdam
020-6227742

Heeft u onze koffie al
geproefd?

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

www.bijsimondelooier.nl
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nen en werden, met toestemming van de
melder, direct doorgestuurd naar de
gemeente. Vanwege de vele klachten is
de gemeente gaan inzien dat het oorspronkelijk ingezette beleid diende te
worden bijgesteld. De gemaakte afspraVakantieverhuur aan banden
ken met Airbnb hadden maar een zeer
Voor het verhuren van een woning aan
toeristen geldt sinds 1 oktober een meld- beperkt effect.
plicht. De gemeente heeft deze meldHet is jammer dat bewoners niet zelf
plicht ingesteld om effectiever te kunnen kunnen checken of vakantieverhuur van
handhaven en om overlast tegen te gaan. een naast gelegen woning is aangemeld.
Dat zou handhaven een stuk gemakkelijVia de website van de gemeente kunnen ker maken, omdat overtredingen dan
bewoners met hun DigiD-code de woning direct gemeld kunnen worden bij de
aanmelden voor vakantieverhuur. Deze
gemeente. Echter, om reden van privacy
aanmelding is verplicht. Wordt de worede kan de gemeente geen lijsten publining aan toeristen verhuurd, zonder dat ceren. Wel kunnen overlast en overtredeze is aangemeld, dan kan de gemeente dingen gemeld worden. Dat kan via het
Meldpunt Zoeklicht van de gemeente of
direct een boete opleggen voor deze
via telefoonnummer 14020.
overtreding. De boete kan oplopen tot
een bedrag van €20.500,-.
Inmiddels is er ook discussie ontstaan
over de maximale duur dat een woning
Al jaren geleden heeft Huurdersvereniging Centrum gewaarschuwd voor uitper jaar verhuurd mag worden aan toewassen bij verhuur van woningen aan
risten. Deze is nu nog 60 dagen, maar
toeristen. Mede onder de vlag van de
vrijwel alle partijen hebben zich al uitgesproken voor halvering van deze termijn.
huurdersvereniging is vijf jaar geleden
Overlast van vakantieverhuur zal dus
een digitaal meldpunt opgezet. Vele
zeker een belangrijk thema worden bij de
meldingen van overlast en woningonttrekking kwamen via dit meldpunt binkomende gemeenteraadsverkiezingen.

■ Vrijwilligers gezocht

baar, dan is dit vrijwilligerswerk vast
iets voor jou. Neem contact op met Sevim Saruhan, ssaruhan@dock.nl of 06
Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen 34881830
Jordaan | Voor de helpdesk computer en 
tablet zoekt de SOOJ een vrijwilliger om DOCK | DOCK organiseert in het nieuwe
ouderen die problemen hebben met de
jaar een open naaiatelier voor de buurtbewoners. Dit zal elke donderdagmiddag
bediening van hun apparaten op weg te
van 13.00 tot 15.00 plaatsvinden in het
helpen. Vereist is kennis van Windows,
Claverhuis, Elandsgracht 70. Dit kan niet
iPhone/iPad en/of Android smartphones/tablets. De helpdesk is geopend op
zonder een creatieve kleermaak(st)er.
maandag van 11.00 tot 13.00 uur. Inlich- Bent u modebewust, een kei achter de
tingen bij Willem Peeters, willem.peenaaimachine en ook nog geduldig en
ters@casacultural.nl
energiek? Bel/mail Sevim Saruhan, 06

34881830 of ssaruhan@dock.nl
!WOON | Het woonspreekuur van Stich
ting !WOON is op zoek naar nieuwe
Alzheimertrefpunt Amsterdam Cen
vrijwilligers die 1 of 2 keer per week van trum | Versterk het team van vrijwilli14 tot 16 uur spreekuur willen draaien in gers om de maandelijkse bijeenkomsten
in Huis de Pinto te organiseren en vorm
het Claveruis. Heb je affiniteit met wonen en ben je bereid om je met name te
te geven. Help mee op de avonden zelf
verdiepen in het huurrecht? Wij bieden
met hand- en spandiensten, of help mee
goede begeleiding en organiseren regelmet de verspreiding van publicaties.
matig trainingen. Heb je interesse, neem Meer informatie: kees@jordaangoudenreael.nl of 06 15584096.
dan contact op met Guust Augustijn op

nummer 020 5230 110 of stuur een eVereniging De Noorderspeeltuin | Wij
mail naar g.augustijn@wooninfo.nl
zijn op zoek naar vrijwilligers. Wil je

DOCK | Per direct zoeken wij een enthou- samen met ons activiteiten organiseren
siaste vrijwilligster voor onze wekelijkse of een nieuw clubje starten? Hier is
60+ soos in Reel. Kun je goed omgaan
altijd over te praten. Onze slogan is dan
met senioren, spreek je goed Nederlands, ook Voor de Buurt, door, maar zeker ook
kun je zelfstandig werken en ben je de
met de Buurt. Laat wat van je horen, 020
maandagmiddagen 3 tot 4 uur beschik6231256/06 20427686.

■ Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particu
lier/stichting een advertentie plaatsen. De
tekst moet uiterlijk 26 januari bij de redac
tie zijn. Zoekertjes zijn gratis en mogen
maximaal 200 tekens bevatten. Tekst kan
per mail gestuurd worden naar krant@
jordaangoudenreael.nl

THE WORK VAN BYRON KATIE in de
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Workshops, sessies en jaartrainingen door
een ervaren, gecertificeerde begeleider.
Info: Aafke Heuvink, 06-21870535,
www.living-heart.nl

SPAANS in Claverhuis. Verschillende
niveaus. Div. cursussen. Startdata eind
januari. Aanmelden/info: 06/55768294.
Of ga naar www.spaansspaans.nl

Relatief recent opgericht koor zoekt
nieuwe leden. Poprepertoire. Wij oefenen op maandagavond. Reageren?
koornextdoor@gmail.com

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

WONINGRUIL Aangeboden: 2-kamerwoning aan een gracht in de Jordaan
(50 vierk.meter met tuin 25 vierk.meter).
Lage huur. Gevraagd: 3-kamerwoning,
1 hoog, of met lift. Liefst rustige buurt
met vrij uitzicht op groen in Amsterdam.
Tel.: 0643704405.
Email: statementart2@gmail.com

YOGA CLAVERHUIS Vrij 9.15 – 10.30, woe
19.00 – 20.15/20.30 – 21.45. 10 lessen
80,–/40,– (stadspas) Losse les 9,–
www.lydwinayoga.nl, 020-4210878

Schrijfcoaching door de beste schrijfcoach. Een boek schrijven, u wilt het al
zolang. Gaan we nu voor!
Laat u door mij op een creatieve manier
coachen en u behaalt het beoogde resultaat. carlab@xs4all.nl

Aangeboden: Nette, opgeknapte, kleine
2-kamerwoning met lage huur en cv op 1
hoog in de Jordaan. Er is geen balkon,
zolder of berging aanwezig. Gezellige
buurt, alles op loopafstand.
Gevraagd: Liefst een 4-kamerwoning in
de omgeving Jordaan, Westerpark, Zuid
of andere leuke buurt. Overname geen
bezwaar. kelly_kater@hotmail.com
06-12808379

■ Buurtspreekuren
Wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael
Voor informatie, advies en ondersteuning bij buurtactiviteiten,
Elandsgracht 70, ma t/m vrij 11.00
– 15.00, 020 719 2371,
info@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl
!Woon
Voor informatie en advies over huren/wonen. Woonspreekuur, Elandsgracht 70, elke werkdag 14.00 –
16.00 en di 19.00 – 20.00.
Een afspraak maken is niet nodig.
020 523 0114, centrum@wooninfo.nl,
www.wooninfo.nl
Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten. Werkt op afspraak.
Telefonisch spreekuur 10.00 – 11.00,
020 523 0114 (behalve woensdag),
Elandsgracht 70,
centrum@wooninfo.nl,
www.wooninfo.nl
Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum
CentraM, Maatschappelijke dienst
verlening,
Begeleidt en verbindt bewoners van
Stadsdeel Centrum op het gebied
van financiën, instanties, relaties,
wonen, zorg en welzijn.
Telefonisch spreekuur ma t/m vrij
9.00 – 12.00, 020 557 3338
Zorgpunt CentraM
Heeft u vragen over wijkzorg en
mantelzorgondersteuning? U kunt
zonder afspraak bij ons binnenlopen!
Wij helpen u graag met vragen over
bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning bij de zorg voor een ander, bij
langer zelfstandig thuis blijven
wonen of zorg voor u zelf aanvragen.
Claverhuis, Elandsgracht 70.
Elke di tussen 14.00 en 16.00.
Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is een inloop voor
vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn. Ook voor ondersteuning bij financiële en administratieve zaken en het schrijven of bellen
naar een instantie. De medewerkers
van Centram en DOCK helpen u
zoveel mogelijk het zelf te doen.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht
70, elke di tussen 14.00 en 16.00.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16, elke woe tussen
10.30 en 12.30 en tussen 17.00 en
19.00 voor buurtbewoners die overdag verhinderd zijn.
Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over
vrijwilligerswerk? Benieuwd naar
leuke vacatures in de buurt? Advies
nodig over wat het beste bij jou zou
passen? Voor deze vragen en meer
kun je terecht op de spreekuren van
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
(VCA): Alle even weken op de di 14.00
- 16.00 in het Claverhuis. Je bent van
harte welkom om aan te schuiven,
VCA helpt je graag verder! Je kunt
binnenlopen of van tevoren een
afspraak plannen via www.vca.nu
Gratis juridisch inloopspreekuur
IJdock Advocaten houdt elke dag
van 14.00 tot 16.00 een gratis
spreekuur voor particulieren en
ondernemers. Veembroederhof 109,
020 421 2145, hulp@ijlaw.nl
Belkhir Legal
Iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00
gratis juridisch inloopspreekuur in
het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Aanmelden is niet nodig.

Burenhulp Jordaan en Gouden
Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond
uitlaten, dokters- of ziekenhuisbezoek, steun bij verhuizing naar verzorgingshuis, vriendschappelijk
huisbezoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), hulp bij computervragen thuis of in het buurthuis en
wandelen met buurtbewoners die
alleen niet meer op straat komen.
Burenhulp (langdurig of tijdelijk),
020 557 3338 (Centram).
Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk
geweld en behoefte heeft aan een
luisterend oor. Voor wie verdere hulp
wil wordt bemiddeld met de hulpverlening. Voor een afspraak met een
vertrouwenspersoon, 020 557 3338,
blue@centram.nl, www.centram.nl
BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren
en buurtgenoten, 085 9022810
(lokaal tarief). info@beterburen.nl
www.beterburen.nl
Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder
kunnen elke tweede en vierde maandagmiddag van de maand terecht in
het Claverhuis voor een medische
rijbewijskeuring. Een afspraak maken is nodig. Dit kan bij het Claverhuis, Elandsgracht 70, 020 6248353.
Meer informatie, bijvoorbeeld wat u
mee moet nemen voor de keuring en
wat de kosten zijn, vindt u op: www.
rijbewijskeuringenamsterdamenomstreken.nl. Ook voor jongeren met
een medische indicatie.
Spreekuur gebiedsbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere:
voor vragen over eigen woning, portieken, veiligheid in en rondom de
woning. 3e woensdag van de maand,
12.00-13.00, Reel, Tussen de Bogen 16
4e woensdag van de maand, 15.0016.00, Claverhuis, Elandsgracht 70.
Contactpersoon Ron Seeboldt,
r.seeboldt@ymere.nl
Spreekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key.
Dagelijks tussen 9.00 – 10.00, Vinkenstraat 22, 020 6214333, Femke
Felder/Kim Djoa.
MEE AZ Onafhankelijke cliënt
ondersteuning voor mensen met
een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel
Zaan kortdurende ondersteuning aan
mensen met een beperking en hun
mantelzorger(s). Voor vragen die te
maken hebben met chronische ziekte,
een lichamelijke beperking, een vorm
van autisme, niet aangeboren hersenletsel. Ook voor moeilijklerenden.
Op dinsdag, donderdag of vrijdag
kunt u een afspraak maken met
Lucy de Bie via 06 1487 5108 of
l.de.Bie@meeaz.nl. Afspreken kan
bij u thuis, in een Huis van de Buurt
of elders. www.meeaz.nl.
Meldingen over openbare ruimte
Voor meldingen over losse stoeptegels, wrakken, huisvuil, grofvuil,
bestrating, belijning, straatmeubilair,
fietsenrekken, ongedierte en groen.
Bel 14020 of vul een digitaal formulier in op www.amsterdam.nl
Stadsdeel Centrum, gebiedsteam
West, gebiedsbeheerders
Groen, openbare ruimte, zelfbeheer,
geveltuinen, vergunningen etc (geen
meldingen). Ad Vrijhoef, 06 5139
9583, a.vrijhoef@amsterdam.nl
(Westelijke Eilanden, Haarlemmerbuurt, Westelijke Grachtengordel)
Ron Onsia, 06 1299 0705,
r.onsia@amsterdam.nl
(Westerdok/IJdok, Noord en Zuid
Jordaan)

Politie: alarm (spoed) 112
Politie alg.: tel. 0900 8844
06-nummers alleen tijdens
kantooruren!

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema, 06 22217004
dayenne.venema@politie.nl
Jordaan-Midden
Michel van der Geest, 06 22229314
michel.van.der.geest@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater, 06 22914992
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, 06 22384969
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander, 06 51308685
max.engelander@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade, 06 51413882
jose.andrade@politie.nl
en Stephan Fischer, 06 83174572
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
Anja Schrijver, 06 53347907
anja.schrijver@politie.nl
Westerdokseiland
Petra Goldstein, 06 51809180
petra.goldstein@politie.nl
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