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Gratis juridisch advies in Claverhuis

Door Karel de Greef

“De drempel om bij een advocaat 
binnen te lopen is hoog”, zegt 
 Naomy Belkhir. “Veel mensen heb-
ben het idee dat een advocaat altijd 
meteen kosten in rekening brengt. 
Zij staan er vaak van te kijken dat 
ik gratis juridisch advies geef. Maar 
ik vind dat vanzelfsprekend. Ik ben 
advocaat geworden om mensen te 
kunnen helpen. Eigenlijk vind ik 
dat elke advocaat wekelijks een 
uurtje gratis juridisch advies zou 
moeten geven.” 

Naomy Belkhir geeft zelf het goede 
voorbeeld. Elke vrijdagmiddag 
tussen 15 en 16 uur houdt ze juri-
disch spreekuur in het Claverhuis, 
op zaterdag doet ze dat in een 
buurtcentrum in haar woonplaats 
Almere. Daar is ze ook actief als lid 
van de Cliëntenraad van het Flevo-

ziekenhuis en als senior jurist bij 
de Wetswinkel. 
Toen zij vorig jaar aan het Wijkcen-
trum voorstelde om een juridisch 
spreekuur op te zetten, viel dat in 
goede aarde. In oktober ging zij van 
start en al snel bleek het spreekuur 
in een behoefte te voorzien. Buurt-
bewoners kunnen met alle juridi-
sche vragen bij haar terecht. Een 
afspraak maken is niet nodig. “Het 
is echt een inloopspreekuur. Er zijn 
mensen die in het Claverhuis koffie 
komen drinken, op het prikbord de 
advertentie van het juridisch 
spreekuur lezen en dan meteen 
even bij me binnenlopen.”
De afgelopen maanden is het haar 
opgevallen dat veel buurtbewoners 
in de clinch liggen met de gemeen-
te, veelal vanwege problemen met 
een uitkering. Ook ziet ze op het 
spreekuur veel mensen met open-
staande rekeningen. “Mensen met 

Advocaat mr. Naomy Ceylan-Belkhir houdt elke vrijdagmiddag gratis 
 juridisch spreekuur in het Claverhuis aan de Elandsgracht. De Wijkkrant 
sprak haar op  Advocatenkantoor Belkhir Legal aan de Keizersgracht.
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betalingsachterstanden kan ik vaak 
doorverwijzen naar schuldhulpver-
leners van DOCK die ook in het 
Claverhuis zitten en met wie ik 
daarover afspraken heb gemaakt.” 
Tot nu toe heeft Naomy Belkhir nog 
geen bezoekers van het spreekuur 
hoeven door te verwijzen naar een 
(dure) advocaat. In de meeste ge-
vallen volstaat haar juridisch ad-
vies. Bovendien vindt ze het be-
langrijk om mensen zo veel 
mogelijk zelf te laten doen. “Veel 
mensen kunnen best wel zelf een 
brief of bezwaarschrift schrijven. 
Daarom bied ik vaak aan dat ze hun 
concept naar me kunnen doormai-
len, dan kijk ik er nog even naar. 
Daar maken veel mensen dankbaar 
gebruik van.” 
Het juridisch spreekuur geeft haar 
zelf ook veel voldoening. “Het is 
goed om te horen welke problemen 
er allemaal spelen. Daarnaast merk 
ik dat ik echt iets kan betekenen, 
dat ik mensen op weg kan helpen. 
Dat maakt het zowel leerzaam als 
dankbaar.” 
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Door Dienie Meijs

De opdracht van de Gemeente was: maak het 
plan in samenspraak met de bewoners en 
ondernemers uit de buurt ter verbetering van 
de kwaliteit van de openbare ruimte en hef 
hierbij 400 straatparkeerplaatsen op. Deze 
parkeerplaatsen worden gecompenseerd in 
de Singelgrachtgarage.
Die samenspraak startte eind 2016 met een 
digitale enquête onder 10.000 huishoudens 
en bedrijven. Daarna zijn straatinterviews 
gehouden en waren er twee brainstormavon-
den in gebouw De Palm. Er is een oproep 
gedaan voor deelname aan de werkgroep. Een 
groep van 20 deelnemers heeft onder leiding 
van Hans van Doesburg maandenlang hard 
aan het plan gewerkt.
Saskia Schatens legde uit dat de besprekin-
gen aanvankelijk leidden tot een enorme 

Op 11 december presenteerden gemeentelijk projectleider Hans van Doesburg, Jeroen Dijk 
namens de opdrachtgever Gemeente Amsterdam, John Verheusen, landschapsarchitect en 
Saskia Schatens namens de bewoners en ondernemers het plan van aanpak voor verbetering 
van de Noord Jordaan, kortweg BOR. Ondanks de zware sneeuwval waren er in de zaal in het 
Cartesiuslyceum 70 belangstellenden. 

Gebiedsplan verbetering Noord Jordaan

Buurtplan openbare  
ruimte wordt maatwerk

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Wensenlijst van de buurt

verzameling wensen, waarvan er veel neer-
kwamen op vragen om beter beheer en meer 
handhaving. Nadat een eerste plan van de 
landschapsarchitect op tafel kwam was en 
bijna niemand daar gelukkig mee was, werd 
de noodzaak van het sluiten van compromis-
sen duidelijk. De werkgroep verkende onder 
meer straat voor straat de plaatsen waar je 
autoparkeerplaatsen kunt vervangen door 
fietsenrekken zonder hinder voor bewoners.

Gemeenschappelijke visie 
Het kleinstedelijk karakter (‘dorp in de stad’) 
van de Noord Jordaan werd basis van de 
besprekingen, legde landschapsarchitect 
John Verheusen uit. ‘De wens is om meer 
ruimte voor wandelen, spelen, fietsen en 
groen te realiseren ten koste van ruimte voor 
auto’s op straat. Er wordt gestreefd naar een 
hoogwaardige, veilige verblijfsruimte met 

meer groen en een heldere identiteit. Een 
openbare ruimte die flexibel is in te richten 
en die ruimte biedt voor activiteiten en ont-
moetingen’, staat op een van de 15 posters te 
lezen. 

Geen grootscheepse herinrichting
De uitgangspunten zijn; de markten moeten 
behouden blijven, ze zijn de ruggengraat van 
de buurt. Bomen zijn belangrijke structuur-
dragers; het versterken van de bomenstruc-
tuur is wenselijk, geveltuinen geven sfeer aan 

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Weet u nog hoe het was 
om voor de eerste keer te stemmen? Maxine van Veelen (18), de fotografe 
van ons duo-portret op pagina 2, gaat het binnenkort meemaken. Is ze 
verheugd? Dat wel, maar op welke partij ze gaat stemmen is nog niet 
zeker: “Ja zeg, als jullie nog twijfelen, hoe moet ík het nu dan al weten?”

Door de hoofdredactie

Cruciale vraag bij deze verkiezingen 
is uiteindelijk welke partij zich het 
meest inzet voor de buurt. Door-
gaans lokken politici de kiezer met 
prachtige beloften, maar wij draaien 
het om. Samengesteld uit notulen 
van buurtbijeenkomsten, werkgroe-
pen, gesprekken met bewoners en 
winkeliers hebben we een wensen-
lijst gemaakt van de belangrijkste 
onderwerpen die spelen in de buurt:

• Meer vuilcontainers
• Handhaving op verkeerd aanbieden 

vuilnis
• Openbaar Vervoer binnen de buurt 

(bijvoorbeeld een oproepbus) 
• Opstapper terug
• Meer sociale woningbouw en be-

taalbare woningen
• Beperking huurstijgingen winkel-

panden
• Een afwisselender winkelaanbod
• Strengere controle op Airbnb en 

toeristenoverlast
• Handhaving terrassenbeleid
• Actiever beleid voor schonere lucht
• Meer groen in de buurt
• Parkeergelegenheid voor Canta’s en 

scooters
• Bestrijding overlast pakketdiensten 

(door bijv. meer afhaalpunten)
• Beter onderhoud van bestrating en 

verlichting 
• Handhaven van 30 kilometer zone
• Fouten in aanleg fietspaden herstel-

len (gladde randen, verkeerd af-
schot)

• Verbeteren van verkeersveiligheid
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de wijk. Zorg voor een eenvoudige, heldere 
verkeerscirculatie en een rustig straatbeeld. 
Verbeter de toegankelijkheid; de auto is wel-
kom in de buurt, maar wel als gast (30km).  
Er moet voldoende ruimte komen voor het 
parkeren van fietsen en de stoepen moeten 
goed toegankelijk zijn; minimaal 150 cm 
breedte loopruimte.
Alle aanpassingen zijn straat voor straat in 
beeld gebracht. 

Lees verder op pagina 7

“... er zijn 
mensen 
die koffie 
komen
drinken  
en dan 
meteen 
even bij 
me binnen-
lopen...” • Fysiek meldpunt van gemeente-

lijke diensten in de buurt (in 
plaats van telefoonnummer 
14020)

• Opstellen van een evenementen-
beleid in verband met overlast

De voornemens van politieke par-
tijen vindt u bijvoorbeeld in het 
artikel 'Wat willen de Amsterdam-
se partijen? op napnieuws.nl
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Bent u enthousiast over onze gratis buurtkrant?
JordaanGoudenReael wordt gemaakt door vrijwilligers. De krant wordt deels gefi -
nancierd 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, 
nl44 ingb 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant. Onze dank is groot! 
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Van de hoofdredactie

Amsterdammers en zeker ook Jordanezen, 
zijn eigenwijs, hebben een grote mond en 
hebben ook altijd wel wat te zeuren: het is 
nooit goed of het deugt niet. Als je kijkt 
naar de wensenlijst die we op de voorpa-
gina hebben geplaatst ter inspiratie voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, dan zou je 
dat zo maar eens kunnen denken. Maar 
behalve karakteristiek Amsterdams ge-
zeur lee�  er wel degelijk veel terecht 
ongenoegen onder bewoners. Je hoort het 
op straat, in winkels en in café's: we wor-
den gek van scooters, straat- en luchtver-
ontreiniging, rolko� ertjes en toeristen-
overlast. Huren worden onbetaalbaar, 
huizenprijzen stijgen tot absurde hoogten 
en exorbitante winkelhuren zorgen ervoor 
dat kleine, verrassende winkels plaats 
moeten maken voor overbekende winkel-

ketens. Creatieve broedplaatsen worden 
naar de rafelranden van de stad gedreven 
en ondertussen wordt er gemopperd op 
mensen met een andere kleur, cultuur 
en/of taal. 

Al deze ongenoegens maken dat gemeente-
raadsverkiezingen een stuk belangrijker 
zijn dan we wel eens denken. Elke stem 
telt en kan het verschil maken in de keuze 
voor een menselijker stad. 21 maart, ont-
houd die datum! En na de verkiezingen 
moeten politici aan de slag, dus als u aan-
vullingen op de wensenlijst hebt, stuur die 
ons: krant@jordaangoudenreael.nl

Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen

Slijterij 
De Oude Kruik

BOMBAY SAPPHIRE
1 LITER
VAN € 24,95 

VOOR € 21,95

Malibu
1 LITER
VAN € 16,50 

VOOR € 14,50

Jack Daniel's black
1 LITER

VAN € 29,95 

VOOR 

€ 25,95

Ballentine's
1 LITER
VAN € 20,95 

VOOR € 17,95

Jonge Bokma
1 LITER

VAN € 13,95 

VOOR 

€ 12,50

Jonge Hartevelt
1 LITER

VAN € 12,45 

VOOR € 11,50

Bacardi
 1 LITER

VAN € 18,95 

VOOR € 16,95

Stolichnaya
 1 LITER

VAN € 17,95 

VOOR € 15,95

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

1015 MT Amsterdam | 020 - 625 42 43

AANBIEDING LOOPT 

van 14 februari t/m 3 maart 

Di - vrij: 
10.0010.0010. -18.00-18.00-18.

Za: 
11.0011.0011. -17.00-17.00-17.

Ingezonden brief
Treurnis! De zoveelste zaak die uit Amsterdam Centrum verdwijnt. 
Reden: marktcomforme huuraanpassing. Wie hebben toch steeds dit soort 
aanpassingen nodig? Nu sneuvelt Shirdak op de Prinsengracht, een sieraad 
voor de omgeving.
Gasten uit het Pullitzer hotel kopen er cashmere shawls, stola’s en scarfs.
Minder draagkrachtigen slagen er met de aankoop van een kleurig vilten vogel, 
een wollen schaap of een expressief fi guurtje. Even binnenlopen en rondkijken 
is al fi jn.
Dat kan over enige weken niet meer. De uitdrukkingsvolle fi guurtjes, die door de 
eigenaresse zelf worden geïmporteerd uit Kirgizië, bieden werkgelegenheid aan 
veel vrouwen ter plaatse. Die ontwerpen en vervaardigen de producten met de 
hand. Ook het werk in de winkel wordt gedaan door betaalde krachten die zeer 
betrokken zijn.
Kortom : een klein bedrijf met een bijzondere en vrolijke uitstraling, toe-
gankelijk voor elke bankpas, werkgelegenheid biedend aan Amsterdammers en 
inwoners uit Kirchizië, verdwijnt van de Prinsengracht om plaats te maken voor 
een kantoor waar geen inwoner of toerist op wacht. 
 

Annemarie Weggelaar

Goed nieuws uit inloophuis in 
Haarlemmerstraat
Door Anke Manschot

Er kwamen veel bemoedigende reacties op het 
artikel in onze krant over het inloophuis voor 
daklozen in de Haarlemmerstraat. “En we 
hebben inmiddels meer dan veertig donateurs”, 
vertelt directeur Roel Piera. “We kunnen er 
nog veel meer gebruiken, maar zo fi jn om te 
merken dat we er niet alleen voor staan”. 
Er is ook ander leuk nieuws. Sinds eind vorig 
jaar tovert De Regenbooggroep het inloophuis 
op donderdagavond om in ‘Buurtrestaurant 
Ko�  ehuis’, waar een eenvoudig tweegangen-
menu wordt geserveerd voor vijf euro per 
persoon. De gasten schuiven aan een grote 
tafel aan en krijgen na afl oop een lekkernij en 
een kopje ko�  e of thee van de zaak. 
Nog een fi jn nieuwtje: het stadsdeel ging on-
langs akkoord met zeven nieuwe plantenbak-
ken op de Haarlemmerdijk, die door daklozen 
van het inloophuis samen met buurtbewoners 
zullen worden verzorgd. Op donderdagavond 
22 februari komt landschapsarchitecte Sanne 
Horn in Buurtrestaurant Ko�  ehuis haar plan-

nen hiervoor toelichten. Inspraak van winke-
liers en buurtbewoners is welkom. Als dank 
hiervoor krijgen de aanwezigen die avond een 
gratis maaltijd aangeboden. 
Verder hebben studenten van Ouwe Taart, een 
club die taarten bakt met buurtbewoners, het 
inloophuis aangeboden om ook hier te komen 
bakken. Eén baksel mag worden opgegeten 
door de amateurbakkers, de andere taarten 
worden verkocht en het geld gaat naar een 
goed doel. 
De directeur is ook blij met de expositie ‘Am-
sterdam in het vroege ochtendlicht’, van foto-
graaf Jan Allis. Nog tot 28 februari in het in-
loophuis te zien. 

Buurtrestaurant Ko�  ehuis. Elke donderdag-
avond. Inloop vanaf 17.30 uur. Start maaltijd: 
18.00 uur. Reserveren voor woensdag 16 uur 
via telefoon 020-5317639 of via ikdoemee@
deregenboog.org. 
IBAN Ko�  ehuis voor donaties: 
NL09 ABNA 0254 3388 60 
Informatie: www.ko�  ehuis.amsterdam

FO
T

O
 A

N
K

E
 M

A
N

S
C

H
O

T



maart 2018 3

De verkoop van het pand van het Pianolamuseum is nog altijd niet van de baan. Verkoop van 
het pand zou het einde van het 25 jaar oude museum betekenen; een marktconforme huur 
gaat de draagkracht van het museum te boven. Evenals de aanschaf van het pand of verplaat-
sing naar een ander, vrijwel zeker ook duurder pand. Aan de oude politiepost in de Wester-
straat is inmiddels heel wat vertimmerd en er zou elders opnieuw moeten worden ingericht.

Bureau van Politie der 4de sectie, 1ste afdeeling, Westerstraat 106

Door Dienie Meijs

Uit de buurt, de stad en binnen- en buiten-
land is buitengewoon veel steun gekomen 
voor de acties om het museum met haar unie-
ke collectie muziekrollen, pianola’s en de 
muzikale evenementen te behouden. In de 
plaatselijke en landelijke pers, op radio en tv 
is er veel aandacht aan besteed. Op zondag 21 
januari, in het tv-programma Podium Wi� e-
man was onder meer te horen hoe de compo-
nist Rachmanino�  100 jaar geleden zijn eigen 
werk speelde. Het bewaren van muziekrollen 
en afspeelinstrumenten is belangrijk, omdat 
het hier gaat om de eerste volwaardige vorm 
van reproductie van pianomuziek en (in dit 
voorbeeld) de originele uitvoeringspraktijk 
van 100 jaar geleden. Er is ook een special 
opgenomen in het museum; een Podium 
Wi� eman Extra voor NPO Cultura. Beide 
uitzendingen zijn nog te zien.
 De petitie voor het voortbestaan van het 
museum is inmiddels 19.500 maal onderte-
kend en er zijn veel raadsadressen verstuurd. 
Het antwoord op de raadsadressen gaat naar 

Toekomst Pianolamuseum blij�  onzeker

Het gebouw waar hopelijk nog heel lang het Pianolamuseum in huist, is in 1904 niet als 
museum maar als politiebureau no. 21 gebouwd ter vervanging van het politiebureau op 
de Noordermarkt. Tot begin jaren 70 was het in gebruik als politieposthuis nr. 30.

Door Trudy Franc

Er werden daar oorspronkelijk geen muziek-
rollen bewaard, maar arrestanten in bewa-
ring gesteld. Er sliepen dronkaards hun roes 
uit en straatscho�  es schreven er hun strafre-
gels. Gevonden voorwerpen werden afgege-
ven en opgehaald en misdrijven opgelost. Het 
was een bureau van waaruit de veldwachters, 
brigadiers en wachtcommandanten de buurt 
goed in de gaten hielden. 

Roze Loper maar geen subsidie meer voor De Rietvinck
Het woonzorgcentrum De Rietvinck in de Vinkenstraat is homovriendelijk en organiseert veel 
roze bijeenkomsten. Daarvoor ontving het onlangs opnieuw een Roze Loper. Het slechte 
nieuws is dat de gemeente is gestopt met de subsidie voor het cultureel-diverse programma-
aanbod hier.

Anke Manschot

Op de glazen toegangsdeur van het woonzorg-
centrum De Rietvinck trekt een regenboog-
logo de aandacht. In de hal hangt pontifi caal 
een Roze Loper, een certifi caat voor homo-
vriendelijke zorg. 
De Rietvinck was acht jaar geleden het 
eerste verpleeghuis in Nederland dat een 
Roze Loper kreeg. De toenmalige directeur 
Eric van der Burg hee�  doelbewust de drem-
pel voor homo seksuele senioren verlaagd. 
Nederlandse verpleeghuizen kunnen er zelf 
voor kiezen of ze op homovriendelijkheid 
worden getoetst. Dat gebeurt door ona� an-
kelijke bureaus, zoals het instituut Certifi ce-
ring in de Zorg. Circa honderd van de 2432 
verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land 
hebben nu een Roze Loper. In Amsterdam zijn 
de cijfers beduidend gunstiger: 20 van de 72 
hebben er een. De Rietvinck valt elk jaar weer 
in de prijzen. 
 “Om dit certifi caat of een verlenging ervan te 
krijgen is het echt niet voldoende dat leiding-
gevenden zeggen dat homo’s en lesbiennes 
welkom zijn”, vertelt Anton Koolwijk (59), 
geestelijk verzorger bij De Rietvinck en mede-
organisator van de roze bijeenkomsten in dit 
huis.
 “Het toetsingsinstituut praat ook met homo-
seksuele bewoners. Voelen ze zich veilig? 
Kunnen ze makkelijk uit de kast komen?”
Het onderzoekt ook of er weleens een bijeen-

komst wordt georganiseerd waarin het thema 
homoseksualiteit aan bod komt.
 “Vroeger beweerden leidinggevenden dat ze 
geen homoseksuele bewoners hadden, terwijl 
toch acht procent van de bevolking deze 
geaardheid hee� .” 
In De Rietvinck schommelt het percentage; 
momenteel is het tien procent. 
Bovendien staan er aan de achterkant van dit 
woonzorgcentrum zeven aanleunwoningen 
die exclusief voor homo’s en lesbiennes zijn.
 “Zij maken gebruik van de faciliteiten van De 
Rietvinck, zoals het restaurant en de £ sio-
therapie. En ze komen ook naar onze roze 
bijeenkomsten.”
De roze bewoners mengen zich volgens Kool-
wijk goed met de heterobewoners, die in hun 
kennismakingsgesprek al te horen kregen dat 
dit huis homovriendelijk is. 
 “Er is hier respect voor ieders leefwijze”, zegt 
Koolwijk. Dat wordt beaamd door de 91-jarige 
bewoner Willem Durinck, wiens partner Tom 
acht jaar geleden overleed. “De homo’s en de 
andere kerels gaan hier leuk met elkaar om. 
En ik kan ook goed overweg met de dames, 
hoor. Hetero of lesbisch? Maakt mij niks uit.”
De heterobewoners zijn óók van harte wel-
kom op de roze bijeenkomsten, en dat geldt 
ook voor buurtbewoners. 
Zo is er elke donderdagmiddag een bijeen-
komst met een roze thema. Dat kan een le-
zing zijn van politiewoordvoeder Ellie Lust 
over veiligheid, of het levensverhaal van een 

roze senior. En zes keer per jaar treden er 
homoseksuele performers op, zoals Dolly 
Bellefl eur of Victoria False of het muzikale 
duo Luna Lune� es. Eens per maand wordt er 
op donderdagavond een roze fi lm gedraaid. 
 “Ik sla de roze fi lms en de roze bijeenkomsten 
bijna nooit over”, zegt meneer Durinck. 
Omdat de gemeente sinds kort geen subsidie 
meer verleent aan ‘culturele diversiteit’, loopt 
De Rietvinck nu opeens 3500 euro per jaar mis. 
 “Met dit geldpotje konden wij de performers 
betalen”, verzucht Koolwijk. “Die trekken het 

meeste publiek, de hel�  daarvan komt dan 
uit de buurt. Wij zijn nu aan het bekijken of 
we misschien subsidie kunnen krijgen voor 
de bestrijding van eenzaamheid. Want daar 
zijn onze bijeenkomsten ook voor bedoeld. Ze 
zorgen voor gezelligheid en reuring in de 
buurt.” 
 
Wilt u de nieuwsbrief Oudroze met het volle-
dige roze programma-aanbod ontvangen? 
Mail naar  oudroze@amstelring.nl

de leden van de raadscommissie voor Onder-
wijs, Jeugd, Diversiteit en Integratie, Kunst 
en Cultuur, Lokale Media en Monumenten. 
Op 24 januari is het museum aan de orde 
geweest in de raadsvergadering. Wethouder 
Pieter Litjens, die verantwoordelijk is voor 
het gemeentelijk vastgoed, hee�  tijdens de 
vergadering van de Raadscommissie Finan-
ciën gezegd dat de verkoop voorlopig van de 
baan is. De onzekerheid houdt dus aan. Dat 
betekent dat er voor de nabije toekomst niet 
met zekerheid aan de agenda van het mu-
seum kan worden gewerkt. Aan het 'gemeen-
tefront' lijkt vooral te worden doorgeschoven 
en uitgesteld. Er is wel overleg met ambtena-
ren geweest, maar er is nog steeds geen con-
crete afspraak voor overleg tussen de Be-
stuurscommissie Stadsdeel Centrum en de 
verantwoordelijke wethouders, te weten 
Litjens van Financiën en Kukenheim van 
Jeugd & Cultuur. 

De petitie is nog te ondertekenen: 
h� ps://petities.nl/petitions/pianola-
museum-moet-blijven?

Ondanks de slechte naam die de Jordaan had, 
was er niet vaak sprake van zware criminali-
teit. De politie greep vooral in bij opstootjes 
en diefstallen.

Het klinkt ons nu vreemd in de oren, maar in 
1919 was de vondst van “twee gevonden recht-
se heeren rijgbo� ines, en ene electrische 
schakelaar, vermoedelijk uit diefstal” goed 
voor berichten in het Algemeen Handelsblad. 
De diefstal van een “brandkastje” werd in 

1920 uitvoerig door de pers beschreven, 
evenals de vermissing van “een stofzuiger 
van het merk Excelsior”. Groot nieuws was 
in 1930 een moordaanslag in de Bloem-
straat. De landelijke kranten stonden in 
1926 dagenlang bol van berichten over de 
moord op een dame in een logement op 
Noordermarkt nr. 9. De recherche van het 
bureau had er de handen aan vol. Maar 
meestal was het tamelijk rustig op het Bu-
reau van Politie der 4de sectie, 1ste afdee-
ling. 

Bronnen:
Stadsarchief Amsterdam; www.Delpher.nl
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Willem Durinck (links) en Anton Koolwijk
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 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
T 020 - 6227742  

Creatieve     
Themaochtend 
Creatieve activiteiten voor iedereen!  Elke maand staat 

weer iets anders op het programma.   

 

Hout branden >> Za 17 feb 2018 
Schilderen >> Vr 16 mrt 2018 
Mozaïeken>> Za 14 apr 2018 

 
(10:00 -12:30 uur)  

www.bijsimondelooier.nl 

Aansluitend een gratis lunch                      

Iedereen Welkom!                     

door anke manschot

Neerlandica Mechteld Jansen is 
vertaalster. Maar af en toe komt ze 
achter haar computer vandaan om 
boekenlie� ebbers door Amsterdam 
te gidsen.
Voor de wandeling ‘Jordaan & negen 
straatjes’ zijn op deze regenachtige 
donderdagmorgen drie belangstellen-
den: twee vriendinnen uit Eindhoven 
en de verslaggeefster. Verleden jaar 
liepen de Brabantse vrouwen, een 
docente en een ambtenaar, al mee 
met de literaire tour ‘Verboden vruch-
ten’ van Jansen. “We hebben toen 
veel inspiratie opgedaan om boeken 
te lezen of te herlezen.”

De tocht begint bij het standbeeld 
van Anne Frank op de Westermarkt. 
Jansen vertelt dat vooral dankzij het 
marketinginstinct van zakenman 
O� o Frank het dagboek van zijn doch-
ter zo’n succes is geworden. “Hij 
bedacht elke keer weer een nieuwe 
pr-campagne om het boek onder de 
aandacht te brengen.” 
Ze leest vanaf haar I-Phone een tekst 
van Anne Frank voor over het klokge-
lui van de Westertoren. Er zullen 
onderweg meerdere voorleessessies 
volgen. 

We lopen naar het Anne Frank Huis, 
dat in enkele hedendaagse romans 
een rol speelt, zoals in Een wee� out 
in onze sterren van John Green. In 
deze bestseller zoenen de twee jonge 
Amerikaanse hoofdpersonen elkaar 
voor het eerst op de zolderverdieping 
van dit museum. 
Op de Leliesluis, die een schi� erend 
uitzicht biedt op de Westertoren, 
krijgen we een passage uit Kees de 
jongen van Theo Thijssen voorge-
schoteld. Kees zag die toren bij storm 
heen en weer zwiepen en fantaseerde 
dan dat hij omviel, of zoals Kees het 
omschreef: ‘hij hield het niet’. In de 
Nieuwe Leliestraat, waar Charlo� e 
Mutsaers op nummer 71 hee�  ge-
woond, is ook Maurice Maillot woon-
achtig, het hoofdpersonage in Mut-
saers’ roman Koetsier Herfst. Deze 
zonderling vindt de Nieuwe Lelie-
straat de ‘mooiste straat van de we-
reld’ en de huizen hier hebben vol-
gens hem ‘roze baksteenwangen’. 
We wandelen via de Rosa Overbeek-

brug, genoemd naar de gedroomde 
liefde van Kees de jongen, naar de 
overkant van de Bloemgracht.
In Rascha Pepers roman Vingers van 
marsepein gaat een Amsterdams 
jochie op zoek naar het Huis met de 
Roos op de Bloemgracht, waar drie 
eeuwen geleden de bekende anatoom 
Frederik Ruysch woonde. En inder-
daad, op de gevel van nummer 13 is 
een rode roos te bewonderen. 

De schrijvers Gerard Reve en Aya 
Zikken hebben in een krot in de Eer-
ste Rozendwarsstraat 9 gewoond, 
waar nu lelijke nieuwbouw is. In 1966 
stor� e het bovenste deel van die 
bouwval in, waardoor de twee schrij-
vers naar een noodopvang moesten. 
Reve bleef hier blijmoedig onder, 
blijkt uit een tekst van Zikken, die de 
volksschrijver bewonderde. Hij om-
schreef haar op zijn beurt als ‘een 
hopeloze trut’. 
‘Ik ben makelaar in ko�  e, en woon op 
de Lauriergracht no 37.’ Veel mensen 
zullen weten dat dit de openingszin 
is van de Max Havelaar. We staan nu 
voor dit adres, maar het huisnummer 
37 in deze straat bestond niet in de 
tijd van Multatuli. “Hier stond toen 
een weeshuis met een ander nummer.”
Ook Lucebert, Jan Kal, Betje Wol�  en 
Aagje Deken  zijn de revue gepasseerd 
als we een pauze inlassen in het 
ko�  ehuis De Hoek op de Prinsen-
gracht. Aan de muur hier foto’s van 
columnist Ischa Meijer en Connie 
Palmen. Meijer woonde hier vlakbij, 
in de Reestraat 28. Na zijn overlijden 
in 1995 woonde La Palmen een tijd-
lang op dat adres. 

In het laatste deel van de rondleiding 
regent het pijpenstelen. We leren 
onder meer dat Willem Wilmink een 
lofdicht maakte op de Reestraat, 
volgens hem ‘de mooiste straat van 
Amsterdam’. Hij bezong de simpele 
buurtwinkeltjes van toen. Jansen 
leest ons ook nog voor uit Advocaat 
van de hanen, van A.F. Th. van der 
Heijden. Café De Pels in de Huiden-
straat en café De Do� er in de Run-
straat behoorden tot de vele horeca-
gelegenheden waar advocaat Quispel, 
het hoofdpersonage in deze roman, 
zich af en toe lam zoop. 
 
Inl: www.bookloverstours.nl

Toerist in eigen stad

Literaire plekken in de 
Jordaan
Mechteld Jansen, de vrouw achter Booklovers’ Tours, biedt literaire 
wandelingen aan in Amsterdam.

Een rustende schaapherder
op de Haarlemmerdijk 

Door Onno Boers

In 1917 werden de panden Haarlemmerdijk 101-103 
afgebroken en vervangen door een postkantoor 
met bovenwoningen. Een bijzonder fraaie gevel-
steen met een rustende schaapherder bij zijn kud-
de, begin 18de eeuw door de vleeshouwer Pieter 
Witsen in zijn toen nieuwgebouwde huis aange-
bracht, bleef gelukkig bewaard en kreeg een plek 
in de publieksruimte van het postkantoor. Jammer 
genoeg werden in 1989 een giromaat en een kluis-
jeswand voor deze muur geplaatst waardoor de 
gevelsteen onzichtbaar was geworden.
In 1995 werd in het kader van de buurtsanering het 
postkantoor afgebroken en vervangen door een 
dubbel winkel-woonpand en dreigde de gevelsteen 

in de handel terecht te komen. Door bemoeienis 
van de VVAG bleef de prachtige steen echter be-
houden en kreeg een fraaie plek in de nieuwbouw 
aan de overkant op Haarlemmerdijk 98-102.

DE GEVELSTEEN
De beeldhouwer die de steen omstreeks 1730 hakte 
hee�  bij de compositie van zijn pastorale tafereel 
gebruik gemaakt van een aantal etsen van de 17de 

-eeuwse kunstschilder Nicolaas Berghem. Zo is de 
zi� ende herder rechts met zijn hond duidelijk 
ontleend aan de titelprent van de z.g. Geitenserie. 
Gevelstenen, gehakt naar voorbeelden, zijn geen 
uitzondering maar dit is wel een bijzonder fraai 
exemplaar. 

CentraM biedt ondersteuning bij:
• Het omgaan met geld en schulden
• Het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis 
 blijven wonen
• Problemen in relaties en een veilig thuis 

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners 
en geeft informatie & advies. 
U kunt altijd kosteloos bij CentraM terecht, een 
verwijzing is niet nodig.

Voor meer informatie en adresgegevens verwijzen wij u naar: 
www.centram.nl 

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

Contact: 
020 -557 33 38 
tussen 9 en 11 uur. 
U kunt ook langs komen 
bij een van onze Plus-
punten in de buurt. 

 

Logo 100%

Logo 80%

Open Toren Dag 2018 
Op zaterdag 24 maart a.s. vindt tussen 10.00 en 16.00 
uur de zesde editie van de Open Toren Dag plaats. 

Tijdens de Open Toren Dag kunnen ongeveer twintig 
zowel historische als moderne Amsterdamse torens 
gratis worden bezocht. Voor een aantal torens dient u 
zich vooraf aan te melden. 

Welke torens dit jaar meedoen, maakt de organisatie 
vanaf 1 maart via de eigen website bekend (www.
opentorendag.nl). Daar kunt u ook terecht voor meer 
informatie over andere activiteiten tijdens die dag, 
zoals een foto- en fi lmwedstrijd en wandelingen. 
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Blije mensen in het repaircafé

'Pasen is bij ons het grootste feest van het jaar'

In het Claverhuis kun je elke donderdagmiddag kapo
 e spullen laten repa-
reren door Syrische reparateurs.

In de Tichelstraat staat de Tichelkerk. Je loopt er zomaar aan voorbij. De ingang is namelijk 
aan de Lijnbaansgracht, en ook daar valt dit godshuis niet zo op. Het werd in 1912 gebouwd als 
hulpparochiekerk van de Posthoorn in de Haarlemmerstraat, ‘ter verhe�  ng van de inwoners 
van de Jordaan’. De parochie stond onder leiding van paters Kapucijnen, die de kerk in 2006 
verkochten aan de Russisch-orthodoxe gemeente. Hoe viert die gemeente de feestdagen?

Anke Manschot

Een meneer met de poot van een 
schemerlamp in zijn hand komt de 
ontmoetingsruimte in het Claverhuis 
binnen. Hij loopt resoluut naar een 
tafel in de hoek waarop twee gereed-
schapskisten staan. Aan de muur 
erachter hangt een slinger met de 
tekst: r epaircafé. 
Het concept om spullen gratis te 
laten repareren is in 2010 bedacht 
door de Amsterdamse ‘duurzame 
denker en doener’ Martine Postma. 
Dit alternatief voor de wegwerpmaat-
schappij is ook in het buitenland in 
opmars. 

Reparateur Ashraf Al Bakkour (37), 
die drie jaar geleden uit Syrië vlucht-
te, gaat behendig met de lamp aan de 
slag. Fadoua Ikhouane (28), buurt-
werker bij Dock en coördinator van 
het repaircafé Claverhuis, fungeert 
als tolk. 

“We werken in dit repaircafé met 
statushouders”, vertelt Ikhouane. 

“Nu komen ze uit Syrië, maar we 
hebben ook Eritrese reparateurs 
gehad. Door dit vrijwilligerswerk ont-
moeten ze mensen en worden ze 
voorbereid op de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Er is wel veel verloop, 
omdat ze een opleiding gaan volgen 
of een baan krijgen.” 
Een technisch diploma is niet vereist. 

Door Dienie Meijs

Victor Lagodin, lid van de parochieraad van 
de Russisch-orthodoxe kerk, en van de Am-
sterdamse Raad van Kerken, vertelt over de 
geschiedenis van deze parochie die gewijd is 
aan de H. Nicolaas van Myra en Lycië. De 
parochie werd opgericht in 1974 en aanvanke-
lijk vonden de diensten plaats in een huis-
kerk, later in andere kerkgebouwen. De Rus-
sisch-orthodoxe gemeenschap groeide snel en 
bestaat nu uit 27 nationaliteiten, voor een 
derde Nederlands sprekenden, een derde 
Russisch sprekenden, en een derde uit andere 

Twee rechterhanden zijn wel onont-
beerlijk. 
In mum van tijd hee�  Al Bakkour, 
een bijna afgestudeerde rechtenstu-
dent die makelaar wil worden, de 
fi ¢ ing gerepareerd. Er klinkt gejuich 
als de lamp weer brandt.

“Fantastisch, het was somber in de 
huiskamer zonder die lamp aan”, zegt 
de klant, die hier voor het eerst is. 
Hij overhandigt met een glimlach van 
oor tot oor vijf euro. 

“We gebruiken de vrijwillige bijdra-
gen voor de aanschaf van nieuw 
gereedschap”, vertelt Ikhouane. 
De tweede klant kwam al vijf keer in 
een repaircafé. Nu moet het snoer 
van een wandlampje worden vervan-
gen, en het ba¢ erijtje in haar horloge. 
Dat laatste karweitje neemt Ikhou-
ane voor haar rekening. “Ik doe 
 kleine klusjes. Zo werkte het scheer-
apparaat van een hoogbejaarde 
meneer niet meer. Er zat veel haar 
tussen de mesjes. Na schoonmaak 
deed-ie het weer.”
Als het wandlampje van de huidige 
klant een nieuwe bedrading hee� , 
kan het niet worden getest. Het 
buurthuis hee�  het type peertje dat 
mevrouw vergat mee te nemen niet 
in voorraad. Maar desondanks is ze 
zo tevreden dat ze tien euro schenkt.
Een oude heer met een wandelstok is 
met zijn Canta helemaal vanuit Oud-
Zuid naar dit repaircafé gereden 

nationaliteiten. De diensten zijn op zonda-
gen; afwisselend in het Nederlands, Kerksla-
visch/Russisch en Engels. Vijf geestelijken 
verzorgen de diensten en de pastorale zorg. 
Deze hooggeleerde ‘vaders’ leiden ook bezin-
ningsgroepen met theologische, fi losofi sche 
en psychologische onderwerpen. Veel cultu-
rele activiteiten worden door betrokken 
parochianen georganiseerd.

Spelende kinderen
Lagodin laat de kerk zien, die ontdaan is van 
het voormalige meubilair. Terwijl gedeelten 
van de dienst achter een afgesloten koorhek 

plaatsvinden, bewegen de parochianen zich 
door de kerk, naar de ikonen. Zitplaatsen zijn 
er niet, tenzij voor iemand die echt niet kan 
staan. “Men staat uit eerbied. Er wordt ook 
niet gek opgekeken wanneer er plotseling een 
speelgoedautootje door de kerk rijdt. Kinde-
ren horen van jongsafaan bij onze gemeen-
schap en voor hen worden geen aparte dien-
sten georganiseerd.” 
We lopen naar een bijzondere ikoon van een 
groep Nederlandse heiligen, met onder ande-
ren Willibrordus, Servatius en Bonifatius. 
Lagodin wijst op een minuscuul molentje en 
een scheepje, dat het Nederlandse karakter 
van de ikoon nog eens benadrukt. Ikonen zijn 
nooit naturalistische a§ eeldingen van heili-
gen, legt hij uit, vorm, kleur en materiaal 
hebben symbolische waarden, maar zijn geen 
object van verering, zoals de heiligenbeelden 
in de katholieke kerk. Ook worden die heili-
gen geen bijzondere eigenschappen toege-
dicht, zoals geneeskracht. Het zijn voorbeel-
den, ter overweging, “Een venster op de 
eeuwigheid. Verering komt alleen Jezus 
Christus toe.”

De feestdagen
Hoewel de Russisch-orthodoxe gemeenschap 
wel een beetje meedoet aan de Nederlandse 
feestdagen en bijvoorbeeld wel thuis Sinter-
klaas viert, volgt ze voor Kerstmis nog altijd 
de oude Juliaanse kalender, dat wil zeggen de 
tijdrekening van Julius Caesar. Kerstmis valt 
op deze kalender later dan op onze Gregori-
aanse kalender, namelijk op 7 en 8 januari. 
Een groot feest is het niet, het markeert het 
einde van een vastenperiode, die overigens 
niet verplicht is, en er worden op kerstavond 
traditionele, overwegend vegetarische ge-
rechten gegeten. Voor de kinderen wordt er in 
de kerk een kerstboom opgetuigd – “die hei-
dense traditie is ook tot de orthodoxie door-
gedrongen” – en is er een feestmiddag met 
optredens en geschenken. Het is tevens het 
Jolkafeest. Dan komt Grootvadertje Vorst; 
een Russische versie van de kerstman. 

“Maar op liturgisch gebied”, zegt Lagodin, “is 
Kerstmis, een dag als alle andere, ingeleid 

schap dan in repaircafé Reel”, vertelt 
Ikhouane. “We sturen klanten soms 
daar naartoe. Mensen met ingewik-
kelde elektronische apparaten raad 
ik aan meteen naar dat repaircafé te 
gaan, en de gebruiksaanwijzing mee 
te nemen.’

Tot slot tovert een mevrouw een lade 
van een sieradenkistje tevoorschijn, 

vanwege een kapo¢ e kruimeldief en 
een losgeraakt horlogebandje. 
Ikhouane repareert het bandje. De 
oplader van de kruimeldief doet het, 
ontdekt Al Bakkour al snel, maar 
voor het stofzuigertje moet de klant 
volgende week terugkomen, omdat er 
een speciale schroevendraaier nodig 
is om het te openen. 

“We hebben helaas minder gereed-

waarvan een greep is losgeraakt. Al 
snel hee�  Al Bakkour hem weer 
vast gezet. Niet alleen de klant, maar 
ook Al Bakkour kijkt verheugd. “Al-
tijd fi jn als je klanten kunt helpen.” 

Repaircafé Claverhuis. Dinsdagmid-
dag 14 tot 16 uur. Repaircafé Reel. 
Donderdagmiddag 13 tot 15 uur.

door een vigilie, wake, in de namiddag daar-
voor. Bij ons begint de volgende dag bij de 
vigilie. Maar Pasen, het feest van de wederop-
standing, is bij ons het grootste feest van het 
jaar; het feest van het licht. Het valt op 8 en 9 
april. Er zijn bijzondere diensten. De Godde-
lijke Paasliturgie van de aartsbisschop van 
Constantinopel Johannes Chrysostomus 
(334-407) is al erg oud. De liturgie begint met 
het openen van de Koninklijke deuren op 
Paaszaterdag rond twaalf ’s avonds. De kle-
ding van de priesters, de handelingen tijdens 
de liturgie en de gerechten die worden gege-
ten hebben allemaal een speciale betekenis 
rondom dood, opstanding en nieuw leven. 
Bij het Russische Pasen is het de gewoonte 
om elkaar cadeaus te geven. Vroeger waren 
dit mooi versierde eieren, omdat die symbool 
staan voor vruchtbaarheid en het nieuwe 
leven. In de gezinnen wordt uitbundig feest-
gevierd, mooi versierd en lekker gegeten, 
zoals het paaslam.
En ook hier beschilderde eieren! 

website www.orthodox.nl

FO
T

O
 JA

N
 A

LLIS

De ikoon van de Heiligen van de Lage Landen in de kerk van de 
Heilige Nikolaas Amsterdam. Geschilderd door N.P. Ermakova.
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Reparateur Ashraf Al Bakkour (midden) en 
coördinator Fadoua Ikhouane (rechts)
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Deze boom is een oranjeboom, of konings-
boom. Al ruim vier eeuwen is het gebruike-
lijk om een boompje te planten ter herinne-
ring aan een bijzondere gebeurtenis bij de 
familie van Oranje. Ook tegenwoordig wor-
den er nog oranjebomen of koningsbomen 
geplant ter gelegenheid van een koninklijke 
geboorte, huwelijk, of van een troonswisse-
ling. Vroeger waren het meestal sinaasap-
pelboompjes. Sinds de troonsbestijging van 
koningin Wilhelmina zijn het vooral linde-
bomen. De cultivar, Tilia x europaea, (Krim-
linde) of Hollandse linde, wordt daardoor 
ook wel koningslinde genoemd. Deze linden 
zijn inheems en goed winterhard. Boven-
dien gedijen ze goed op zand-, veen- en 
kleigrond. Als herdenkingsboom krijgen ze 
meestal de naam van de koninklijke per-
soon in kwestie. Zo bestaan er Willem-
Alexanderbomen en ook Juliana-, Bernhard-, 
Beatrix- en Amaliabomen. Vaak wordt ook 

de soortnaam gebruikt: Wilhelminalinde, 
Maximalinde, etc. Altijd wordt er een (gietij-
zeren) hek omheen geplaatst met daarop 
een tekst, een naam van de koninklijke 
persoon of diens initialen. Soms staat er 
een kroon in het hek en soms is het een 
eenvoudig hek.

‘Onze’ oranjeboom is geplant in september 
1898. Toen werd Wilhelmina ingehuldigd als 
koningin. De beroemde fotograaf Jacob Olie, 
die op de Zandhoek woonde, hee�  een 
prachtige foto van de plechtige gebeurtenis 
gemaakt. Destijds was het een kleine boom 
met een vrij groot hek. In de afgelopen 120 
jaar is die kleine boom fl ink gegroeid, zodat 
het nu een grote boom met een vrij klein 
hek is. 

Bronnen: Stadsarchief Beeldbank; 
www.boomzorg.nl

Oranjeboom
Aan de kade op de Zandhoek staat een rijtje bomen. Daar is niet veel bijzonders aan; op 
de meeste kades staan bomen. Toch is hier iets speciaals aan de hand: om één van die 
bomen staat een hek. Dat is lekker handig om je fi ets aan vast te maken, maar daar is het 
niet voor bedoeld. Waarom staat dat hek daar en waarom juist om die ene boom?

TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Foto links: Jacob Olie, foto rechts: Trudy Franc

De Jordanees door Chaar Vredevoogd

Dylan Antwerpse diaman-
tair laat de glimmende steentjes 
achter en is weer terug in de 
vertrouwde Jordaan

FAVO SPOT: De Bloemgracht
FAVO POSE: Altijd met een glim-
lach en een strakke zonnebril
FAVO QUOTE: Beter geen gitaar, 
dan helemaal geen gitaar 

Mavens De leukste 
vintage handelaar van de Jorda-
nese maandagochtendmarkt

FAVO SPOT: De Noordermarkt
FAVO KLANT: Roberta, Italiaanse 
schone uit Rotterdam die hij 
graag kleedt in een stylish 
vintage outfi t
FAVO QUOTE: Het geheim van het 
succes van de Italiaanse keuken? 
Een minimum aan gedoe met 
een maximum van smaak.

Lilian Verliet Twente voor 
het heerlijke Mokum en geniet 
met volle teugen van de bruine 
kroegen in de Jordaan

FAVO SPOT: Festina Lente, op de 
Looiersgracht
FAVO TIJDSTIP: Als de 5 in de klok 
zit, dan kan de borreltap begin-
nen
FAVO QUOTE: Het leven geeft je 
altijd een nieuwe kans, die heet: 
morgen.

Een luchtje 
scheppen
Het regent nogal vaak tegenwoordig. 
Vooral rond kerst en oud en nieuw 
waren er hele dagen dat het niet droog 
werd; regen afgewisseld met buien en 
motregen. Echt weer om alleen even 
snel voor een boodschap naar buiten 
te gaan en verder vooral binnen te 
blijven. Maar daar kan ik maar beperkt 
tegen. Ik wordt nogal duf van al dat 
binnen zi� en. Toen het dus op een 
middag eindelijk droog werd ging ik 
gauw even een luchtje scheppen, lek-
ker een stukje wandelen in de frisse 
lucht. 

Het was vrij rustig op straat, maar er 
liep al snel iemand voor me te roken. 
Toen die voorbij was kwam er een 
scooter langs. De stank bleef lang in de 
smalle straat hangen. Ik ging dus maar 
de hoek (niet het hoekje gelukkig) om 
en liep langs een café waar de lucht 
van verschraald bier naar buiten 
stroomde. Buiten stond een groep te 
roken. Gauw doorlopen maar. Er pas-
seerde een man met een adembene-
mend parfum. Het sloeg op mijn lucht-
wegen en ik kreeg een hoestbui. Even 
verderop liep ik door de marihuana-
dampen. Dat was voor mij wel genoeg 
frisse lucht. Ik ben maar gauw weer 
naar huis gegaan.

Trudy Franc

Overname van Wijkcentrum 
 vastgelegd in intentieverklaring
Op vrijdag 12 januari vond in het Claverhuis een druk bezochte nieuwjaarsreceptie plaats. 
Tijdens die receptie werd ook stilgestaan bij de overname van Stichting Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael door Stichting DOCK. 

Door Karel de Greef

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie vond 
in het Claverhuis een informatiebijeenkomst 
voor vrijwillige medewerkers van het Wijkcen-
trum plaats. Daar gaven bestuursvoorzi� er 
Wally Soesman en Frank van den Ho� , afde-
lingsmanager Amsterdam Centrum van DOCK, 
een toelichting op de geplande overname. 
Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat de 
Stichting Wijkcentrum niet wordt opgeheven. 
De Stichting blij�  als uitgever voorlopig ver-
antwoordelijk voor de Wijkkrant Jordaan & 
Gouden Reael. Ook behoudt het Wijkcentrum 
haar rol bij de Wijkraad en bij subsidieaanvra-
gen ten behoeve van bewonersinitiatieven. 
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De overige activiteiten worden door DOCK 
overgenomen. Dit betekent dat de betaalde 
medewerkers van het Wijkcentrum – met 
behoud van hun opgebouwde rechten – in 
dienst treden van DOCK. Deze en andere af-
spraken zijn vastgelegd in een intentieverkla-
ring die op donderdag 4 januari jl. in het Cla-
verhuis werd ondertekend door Jan Hoefsloot, 
directeur-bestuurder van Stichting DOCK, en 
door Wally Soesman. 
Volgens deze intentieverklaring is het de be-
doeling dat de overname per 1 april a.s. in 
kannen en kruiken is.  Soesman gaat ervan uit 
dat deze streefdatum wordt gehaald. “De me-
dewerkers van het Wijkcentrum hebben ermee 
ingestemd, de ondernemingsraad van DOCK 
hee�  een positief advies uitgebracht en ook de 
portefeuillehouder van het stadsdeel, Roeland 
Rengeling, staat er positief tegenover. Ga er 
dus maar vanuit dat het allemaal doorgaat.” 

De informatiebijeenkomst (foto links) ging vooraf 
aan de gezellige nieuwjaarsreceptie (foto onder).

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. 

 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
020-6227742 

www.bijsimondelooier.nl 

Steun onze gratis buurtkrant...
U kunt uw gi�  overmaken op rekening van 

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, 
nl44 ingb 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant. 

Onze dank is groot! 

Wally Soesman (links) en Jan Hoefsloot 
ondertekenen de intentieverklaring
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Als een rijpe, begeerlijke vrouw ligt ze aan het water. 
Bloot en open, klaar om bemind te worden. Minnaars 
genoeg, maar hun bedoelingen zijn niet dezelfde: de een 
wil haar trouwen, de ander wil haar prostitueren.
Voorshands lijkt de strijd onbeslist, maar loverboys heb-
ben geen geweten. En dat maakt ze een gevaarlijke tegen-
stander. 

Eeuwenlang hebben Amsterdammers alles gedaan om hun 
woonplaats zo mooi mogelijk te maken. Stadspaleizen, zo 
fraai ontworpen, zo kundig gebouwd, dat ons drie eeuwen 
later de bek nog open valt. Grachten, schep voor schep 
gegraven, à raison van honderden mensenlevens. Maar kijk 
‘ns hoe ze erbij liggen; nergens spiegelt de zon zo mooi in 
het water als in een Amsterdamse gracht.
Maar nu zit deze beeldschone vrouw, deze droomprinses 
aan het IJ, gevangen in de greep van de rappe ratsers. De 
snelle jongens van de bierfi etsen, de toeristenwinkels en de 
fi etsverhuur, die zoveel mogelijk geld uit haar willen persen, 
maar er niets voor terug willen doen. 
De oprechte minnaars zien het misbruik van hun geliefde in 
lijdzame machteloosheid aan. Maar soms barst hun bom. 
Dan beginnen de aderen op hun slapen te kloppen, vliegen 
de haren in hun nek omhoog, en knarsen hun tanden dat de 
stukken eraf vliegen. 

De top vijf van de Grootste Amsterdamse Ergernissen.
Nummer vijf: Airbnb. Een bovenbuurman die zijn apparte-
ment verhuurt aan een stel Britse hooligans die tot diep in 
nacht pleurisherrie maken, vanaf het balkon in zijn tuin 
pissen en jointpeuken en lege bierfl essen er achteraan 
fl ikkeren. 
Nummer vier: de achter elkaar aan strompelende fi guren 
van Viking cruise, als weggelopen uit een schilderij van 
Jeroen Bosch. In dikke windjacks van slaapzakmateriaal, 
met ijsmutsen, handschoenen en een koptelefoontje. Voor 
hen loopt de gids met een vlaggetje op een stokje. Via een 
microfoontje toetert hij in hun oor dat ze in de rij moeten 
staan voor het haringhappen bij visboer Dirk, maar dat ze 
op de stoep moeten blijven en uitkijken voor fi etsers. 
Nummer drie: de sukkels op segways, die met helmpjes op 
in een lange rij achter hun voorman aan rollen en in hun 
angst om op zo’n ding het leven te behouden niets van de 
stad zien.
Nummer twee: de slingerende slierten toeristen op gehuur-
de eenheidsfi etsen die met doodsangst in hun ogen midden 
op de weg blijven zwabberen. Ook zij zien niets van de 
schoonheid van de stad.
Nummer één: het ergste, het verschrikkelijkste, het 
schuimbekkende bloeddorst opwekkende, meer gehaat dan 
alle bovenstaande verschrikkingen bij elkaar, riemen vast, 
daar komt hij, ik heb u gewaarschuwd: 
het R.O.L.K.O.F.F.E.R.T.J.E.

In de volgende Jordaankrant deel twee van dit artikel:
Het Rolko� ertje – een psychoanalytische studie.
Centrale vraag: wat maakt het rolko� ertje los in de mens?

COLUMN
Ilja Gort

Een mooie vrouw die 
voor het grijpen ligt
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Als het hard waait, vliegen ze laag over

Door Trudy Franc

Vliegtuigen landen met de kop in de 
wind. Als het harde zuidwesten wind is, 
is het vanwege zijwind te gevaarlijk om 
te landen op de gebruikelijke banen. 
Die worden dan afgesloten en er kan 

Vervolg van pagina 1

Ook is het verkeersplan met de ver-
keersknelpunten zichtbaar; het voor-
stel behelst onder meer het verhogen 
van de kruisingen van de dwarsstraten 
(fi etsstraten) met bijvoorbeeld de Wes-
terstraat. Er zijn ‘ambitieplekken’ aan-
gegeven zoals Noordermarkt en Noor-
derspeeltuin, de entree van de buurt bij 
Westerstraat en Bullebaksluis. Wat de 
straten en de mogelijkheden tot verbe-
tering betre� ; de ontwerpprincipes 
verschillen per straa� ype. Bij een 
‘brede straat’ bijvoorbeeld, zoals Wes-
terstraat en Lindengracht: de midden-

alleen nog gebruik gemaakt worden 
van de Noordoostelijke route: de Oost-
baan. Die voert recht over de binnen-
stad. Het betekent dat er met enige 
regelmaat vliegtuigen laag over onze 
huizen vliegen. En hoe harder het 
waait, des te lager ze vliegen. Als ik dan 

aan de hele buurt en de extra 110 par-
keerplaatsen niet op te he� en maar te 
zoeken naar een andere oplossing. 
De werkgroep hee�  duidelijk aangege-
ven dat een plan als dit alleen zinvol is 
als handhaving, uitvoering en beheer in 
orde komen. Er is daarop te veel bezui-
nigd.
Het Bestuur hee�  voorgesteld om in 
overleg met de buurt de problemen met 
handhaving en beheer nader te evalue-
ren. Op 6 maart beslist het Dagelijks 
Bestuur over het voorstel. 

in de keuken aan het ontbijt zit, komt 
er elke minuut een vliegtuig vervaarlijk 
schommelend en luid gierend recht op 
me af. Soms vliegen ze zo laag, dat het 
lijkt alsof je ze, met een beetje hoge 
sprong, aan kunt raken. Een enkele 
keer zijn zelfs de wielen al uitgeklapt. 
‘Spring op en houd je vast, dan kun je 
meeli� en’. Je moet er toch niet aan 
denken wat er allemaal mis kan gaan. 
Ik vraag me wel eens af of het soms de 
bedoeling is om zoveel mogelijk slacht-
o� ers tegelijk te maken. Want, ja, we 
wonen met velen in de stad. Bovendien 
zijn er nogal wat monumenten die dan 
ook in een klap weg zouden zijn. Het 
zal natuurlijk zo’n vaart niet lopen, 
maar elke keer als er weer een vliegtuig 
gierend laag overkomt, moet ik onwil-
lekeurig denken aan de Bijlmerramp. Ik 
hoop altijd maar dat ze daarboven 
weten wat ze doen. Als het hard waait, 
houd ik mijn hart vast. 

Bron: 
Luchtverkeersleiding Nederland

Zodra het maar even hard waait, en dat gebeurt nogal eens, besluit de luchtver-
keersleiding dat het voor vliegtuigen te gevaarlijk is om de normale aanvliegrou-
tes naar Schiphol te gebruiken. Goed idee. Veiligheid voor alles. Maar de alterna-
tieve route voert recht over de binnenstad en dat zou dan wel veilig zijn? 

bermen daarvan zijn geschikt voor 
fl exibel gebruik zoals: autoparkeren, 
markt, etc. In de brede straten komt de 
‘voorzieningenstrook’ op de huidige 
parkeerstrook (zie foto’s). En daarop is 
plaats voor de terrassen, fi ets- en auto-
parkeerplaatsen, groenvoorziening. 
Het tro� oir wordt het domein van de 
voetganger.
 
Het vervolg
De herinrichting zal pas plaatsvinden 
als de Singelgrachtgarage klaar is. Die 
biedt parkeergelegenheid aan 800 
auto’s. In de garage worden 400 par-
keerplaatsen gecompenseerd uit de 
Noordelijke Jordaan. Hierbij geldt de 
peildatum september 2010. Sinds die 
datum zijn inmiddels 110 parkeerplaat-
sen opgeheven. Binnen het BOR wor-
den dus nog maar 290 parkeerplaatsen 
gecompenseerd. 
Het Dagelijks Bestuur van stads-
deel Centrum is gevraagd kennis te 
nemen van de buurtvisie, akkoord te 
gaan met het voorleggen van dit plan 
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Door Trudy Franc

Er zijn genoeg planten die juist ’s win-
ters bloeien. Met winterviolen, som-
mige cyclamen en verschillende soor-

’s Winters zien bloembakken en geveltuinen er vaak rommelig en doods uit. In de 
herfst sterven veel vaste planten bovengronds af en gaan dan in hun rustperiode. 
Dat ziet er niet fraai uit. In het voorjaar komt alles gelukkig weer op, maar in de 
tussentijd kijk je tegen lelijke bakken en tuinen aan. Toch hoeven we die saaie 
tuin en lelijke bak niet voor lief te nemen. Ook in de herfst en winter kunnen ze 
er fl eurig uitzien.
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ten besjes kunnen bakken en tuinen 
makkelijk opgevrolijkt worden. Veel 
bloembollen bloeien soms al in januari: 
sneeuwklokjes, sneeuwroem en winter-
akonieten. Sommige vaste planten en 

struiken bloeien zelfs al eerder: winter-
heide bloeit van december tot april. 
De kerstroos of helleborus bloeit prach-
tig vanaf ongeveer kerstmis (vandaar 
de naam) tot ver in maart. Er is zelfs 
een winterbloeiende sierkers, Prunus 
subhirtella, die tussen november en 
februari bloeit. Andere winterbloeiers: 
Viburnum (Gelderse roos), toverhaze-
laar (Hamamelis) en forsythia. 
De camelia (Japanse roos) is wel een 
vroege bloeier, maar is niet volledig 
winterhard. Rode kornoelje (cornus) 
wel en hee�  als voordeel dat de struik 
in het voorjaar bloeit, in de herfst 
prachtig verkleurt en in de winter die 
mooie felrode takken laat zien. Skim-
mia (veel gebruikt in kerststukjes) 
bloeit niet ’s winters, maar hee�  dan 
juist de bekende rode bloemknoppen. 
En dan zijn er nog de verschillende sier-
grassen. Er zijn zelfs uitgebloeide 
planten die ’s winters mooi zijn, zoals 
Heugera (purperklokje). Die bloeit in de 
zomer, maar houdt in de winter zijn 
decoratieve blad. 

Zo zijn er verschillende manieren om ’s 
winters een mooie (gevel)tuin of bloem-
bak te maken. Al die planten zijn ook 
nog eens eenvoudig te koop; zaterdag 
op de Boerenmarkt op de Noorder-
markt, op de Lindengracht bij plantje 
van Jantje, of maandag op het Amstel-
veld. U hoe�  er echt niet helemaal voor 
naar het tuincentrum. En u hoe�  dus 
zeker niet ’s winters naar een kale bak 
of tuin te kijken.  

Saaie bloembak of tuin in de winter… niet nodig
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AntiekCentrum   AmsterdAm
Elandsgracht 109, T: 020-6249038, E: info@antiekcentrumamsterdam.nl

Antiek-kunst-curiosa-vintage
mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

Een speeltuin in de sportschool

Door Anke Manschot

Spor� rainer Marcelo de  Oliveira (47):
“In sportscholen maken mensen op apparaten 
vaak eentonig aan een stuk door dezelfde 
bewegingen, maar de groepsles funxion move-
it is zo gevarieerd als wat. Het is een parcours-
training, waarbij je gebruik maakt van allerlei 
leuke a� ributen, zoals een ke� lebell, een 
gewicht dat lijkt op een kanonskogel met een 
handvat eraan, of een bosuball, een halfronde 
grote bal om op te balanceren. Ik vergelijk deze 
les weleens met een speeltuin. 
Het parcours bestaat uit zes zones. De leerlin-
gen doen in groepjes verdeeld in elke zone wat 
anders: touwtrekken, springen over hindernis-
sen, zichzelf optrekken aan een stang et cetera. 
In elke zone train je weer andere spiergroepen 
en deze sport is ook goed voor hart- en bloed-
vaten. 
Ook voor deze intensieve body-workout geldt: 
no pain, no gain, maar de bedoeling is dat je de 

oefeningen doet met een smile on your face.
Sinds een jaar geef ik deze groepsles. Ik varieer 
de oefeningen en verzin voor elke les een nieu-
we uitdaging. Ik pas de oefeningen aan het 
niveau en de eventuele blessures van de leer-
lingen aan. Mijn oudste leerling is 61, ik ben zo 
trots op haar. 
Funxion move-it, vooral populair bij vrouwen, 
duurt maar een half uur. Daarna geef ik nog 
een half uur buikspieroefeningen. Dan komen 
er vaak nog een paar mannen bij die elders in 
de sportschool getraind hebben. Het is ook een 
opsteker voor mij dat mijn leerlingen leniger 
en gespierder worden en dat ronde buikjes als 
sneeuw voor de zon verdwijnen.” 

Leerling Frances de Rijck (61), budgetcoach:
”Ik bezoek al 32 jaar deze sportschool aan de 
Looiersgracht, die vroeger Splash hee� e. In 
het verleden volgde ik hier yogalessen, mo-
menteel doe ik drie keer per week funxion 
move-it; op woensdagmorgen bij Marcelo en 
op maandag- en vrijdagmorgen bij Kenan. 
Bij deze sport komen al mijn vergeten spieren 
aan bod. De tijd vliegt om en ik vind bijna alle 
zones leuk, behalve het springen over hordes. 
Gelukkig ben ik er nog nooit over gestruikeld.
Het balanceren op de bosuball vind ik moeilijk, 
zeker als je tegelijk met ke� lebells moet 
zwaaien. Het is fi jn dat je op je eigen niveau 
mee kunt doen. Zo stoot ik omdat ik artrose 
heb in mijn polsen met mijn ellebogen tegen 
de boksbal. Maar Marcelo en Kenan ju� en je 
wel op een leuke manier op je grenzen te ver-
leggen.
Ik hou van groepslessen. Je hoe�  niet zelf na 
te denken en je wordt vermaakt. En je komt 
met een leuke, diverse mix van mensen in 
contact. 
Ik oefen soms ook in mijn eentje op fi tness-
apparaten, maar dat is toch veel saaier.
Mede dank zij funxion move-it is mijn conditie 
momenteel erg goed. Ik ben er ook gespierder 
door geworden, al krijg ik op mijn lee� ijd de 
kipfi letjes aan de onderkant van mijn bovenar-
men niet meer weg.” 

Fit for free. 
Veertig groepslessen per week vanaf € 14,99 

per maand. Zie www.Fitforfree.nl

Door MaRia Groeneveld

De Rozengracht, die geen gracht meer is, grenst 
aan mijn straat.
Ik kom er vrijwel dagelijks voor de bakker, de 
tram, de apotheek. Maar er is meer: er zijn 
ho� es, er is een kralenwinkel, een kinderboe-
kenwinkel, een moskee (annex fi etsenwinkel) 
een knutselspullenwinkel, kappers, cafés en 
allerhande eetgelegenheden.
En er was Die Weisse Rose, een boekhandel 
met alleen Duits werk, vernoemd naar een 
groep Duitse studenten die tijdens de 2e We-
reldoorlog in het geheim in verzet kwamen 
tegen de Nazi’s. In de etalage lagen intrige-
rende titels. Klanten kwamen van heinde en 
ver. Er hing ook een poster van een lezende 
vrouw, 19e eeuws scha� e ik. Daar stond ik dan 
naar te kijken als de tram er nog niet was.
Het was een winkel die de Rozengracht iets 
eigens gaf.
Maar zo bleef het niet.
Op een dag hing er een pamfl et op de winkel-
deur: de � sieke vestiging van Die Weisse Rose, 
bijna 25 jaar gevestigd aan de Rozengracht in 
Amsterdam, is per 10 februari gesloten. “Deze 
mooie plek in Amsterdam is niet langer betaal-
baar”. 

Een nieuwe huurder werd gezocht en gevon-
den.
Het werd De Trek. In de etalage zag ik speciale 
gympen opdoemen, gezonde stappers, stevig 
en bestand tegen water. Verder stormpara-
plu’s, en yogasokken met vijf tenen. Een won-
derlijk gezicht, maar op den duur goed voor de 
ontspanning van de mens.
Maar ook voor De Trek was het niet vol te 
houden.
Na 2 jaar zat het het erop.
Huurder Jeroen van der Meij: ‘We zaten mid-
den in de geldcrisis met onvoldoende klandizie. 
De Rozengracht is een doorgangsweg gewor-
den voor auto’s en fi etsers. Geen plek om kuie-
rend te winkelen. Wij konden de huur niet 
meer betalen. We zi� en nu in de 2e Anjelier-
dwarsstraat in een souterrain onder een ander 
bedrij� e. Samen huren is goedkoper.’ 

Het werd rommeliger op mijn Rozengracht. 
Kauwgom- en etensresten, peuken op het pla-
veisel. Te weinig vuilnisbakken. Fietsers en 
auto’s racen te hard. Handhaving is een zwak 
punt voor de gemeente. Zelfs een gevaarlijke 
kruising kreeg geen urgentie. Alleen het predi-
caat ‘black spot’ (dodelijk ongeval) kon dat 
veranderen.
Hoe cynisch kun je zijn.
Een echte, broodnodige opknapbeurt laat 
inmiddels al jaren op zich wachten. De datum 
werd door de gemeente a§ ankelijk gemaakt 
van het in gebruik nemen van de NZ-lijn. Dat 
was in 2005. Toch waren de ondernemers al 
hoopvol; ze noemden de gracht in hun notulen 
vast de Champs des Rosées. Daar zou de Pa-
rijse Champs nog van opkijken. 

Maar vanaf mijn tramhalte had ik de literatuur 
zien vertrekken, de spiritualiteit redde het 
niet… Met angst en beven zag ik de nieuwe 
bewoner tegemoet. En ja hoor! 
Na een korte periode stucen, timmeren en 
boren was daar: Domino’s Pizza.
Na de opening met een poort van oranje ballon-
nen zag ik Domino’s in vol bedrijf: 

6 soorten pizza’s onder de 10 Euro
Open tot maar liefst 23.00 uur.
Online reclame: handig voor wie geen tijd of 
zin hee�  om te koken!
Online besteld: binnen 30 min. bezorgd. 

Binnen vriendelijke jongens in uniform in de 
keuken, maar buiten wel 8 scooters met ge-
helmde jongens klaar voor hun dolle bestelrit-
ten. Over de stoep, vaak diagonaal over de 
straat, een grote bak pizza’s achterop… Tja, bij 
Domino’s Pizza wordt niet meer gewacht op 
kuierende klanten. 

Ik heb in 4 jaar tijd 1 winkelpand 3 x zien veran-
deren, van kleinschalig specialisme naar uitge-
kookte big business. Wordt dit de toekomst? 
De NZ-lijn wordt binnenkort in gebruik geno-
men…
Kan de Rozengracht nog iets moois verwach-
ten?

Het Domino's e� ect

Haarlemmerdijk
De pizza-gigant (300 vestigingen in Neder-
land en België) hee�  zijn oog ook laten 
vallen op de Haarlemmerdijk. In een pand 
(voorheen kledingwinkel Blau) naast Pizze-
ria Toscana is een en ander vertimmerd, 
maar de deuren gaan al maanden niet open. 
Dat komt omdat de gemeente geen vergun-
ning gee�  aan een bedrijf/horeca, maar 
alleen aan een winkel. Aangezien Domino’s 
het oppervlak voor meer dan hel�  hee�  
ingericht als bedrijf (keuken etc) kan er 
binnen niet worden ‘gewinkeld’. Bij verschij-
nen van deze krant is er net een hoorzi� ing 
geweest waar betrokkenen bezwaar moch-
ten maken. Mocht de ona� ankelijke com-
missie oordelen dat de vergunning terecht 
niet is afgegeven dan kan Domino’s nog 
naar de rechter en indien nodig naar de 
Raad van State.

Foto links: Rozengracht
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel 
Info kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

MUZIEK & THEATER

JAZZCAFÉ ‘T GEVELTJE 
BLOEMGRACHT 170, JAZZGEVELTJE.NL

Workshop Sax in the City Elke dinsdag 19.45. Instap jazzworkshop. 
Jazz jam sessie Elke dinsdag 22.00. Jazzsessie voor alle niveaus.

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM 

Akoestische jamsession Elke zondag, maandag en dinsdag, 
22.00. | Blues & Rocksessie Elke donderdag 22.00. 
Concerten In het weekend singer songwriters, duo’s en bandjes.

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

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

CAFÉ FESTINA LENTE 
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag 20.30. In deze poëziewedstrijd 
strijden aanstormende dichters om zowel een jury- als een 
 publieksprijs. Breng als luisteraar je stem uit op je favoriet. 

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

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

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig theater
Facetime Your Fears Bijna elke woensdag t/m zaterdag in febr 
en mrt 20.30. This new show takes a look at what scares us in 
the modern world and the hilarious ways we deal with it.

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

Rondleidingen in de Wester Op afspraak. Het majestueuze ge-
bouw dat al vier eeuwen het aanzicht van de Jordaan bepaalt, 
heeft een rijke historie. Graag vertellen de gidsen u meer over
dit monumentale gebouw. 
24 mrt Open Torendag, zie pag. 4.
Concerten 22 mrt 20:15: Johannes Passion door Studentenkoor 
Amsterdam. | 24 mrt 14.00: Matthäus Passion door Concert-
koor Baarn en Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v. Thijs Krammer.
11 apr 20.00: Concert door Concerto Valiante o.l.v. Leonardo 
 Valiante.
Lezing 19 apr 20.00: Abraham Kuyperlezing m.m.v. Bas Heijne.

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Elke zaterdag 14.00 een uur klassiek in de Jordaan.
Taurus Quartet 24 feb. De Nederlandse cellist Martijn Vink en 
drie gelauwerde musici van Belgische bodem brengen kwar-
tetten van Haydn, Janacek en Kurtag. 
James Oesi & Friends 17 mrt. The Great American Songbook, 
Zuid-Afrikaanse jazz of Beethoven; de (contra)bas vormt altijd 
de basis. James Oesi, bassist, toont zich een ware ambassa-
deur voor het instrument.

DE POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124 -126, 

WWW.STADSHERSTEL.NL/130/LOCATIEVERHUUR/CULTUURAGENDA/

Open huis Elke eerste woensdag en derde zondag van de 
maand 12.00. Vrijwilligers vertellen u over de historie en de 
architectuur. 
Internationaal korenconcert 3 mrt 16.00. Gezamenlijk concert 
met 10 koren uit Tsjechië, Duitsland, Ierland, Zwitserland, Oe-
ganda en Nederland. 
Circlesinging 18 mrt 16.00. Zing mee onder leiding van Nico-
line Snaas. Circlesinging is ontwikkeld door Bobby McFerrin, 
bekend van 'Don't worry, be happy'.

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Café Rosso Elke zaterdag 16:00. Het vaste artistieke team ont-
vangt bekende en nieuwe gasten. Mooie liederen, pakkende 
gedichten en inspirerende muziek.  De Levende Jukebox 27 
feb, 27 mrt, 17 apr 21:00. Kies uit meer dan 50 hoogtepunten uit 
de rock & roll, pop, country en western, het levenslied en de 
opera. Elk nummer wordt live vertolkt door Helen en Yvonne. 

 Lucebert - Alles van waarde is weerloos 15, 16, 18, 22, 23, 24 
en 25 feb 20.30. Literair muziektheater door Theatergroep Flint, 
gebaseerd op het werk van één van Neerlands grootste dich-
ters van de 20e eeuw.

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

Eet je bord leeg (4+) 16 t/m 18 feb, 3 en 4 mrt overdag. Een 
bitterzoete komedie waarbij de borden met eten door de lucht 
vliegen. 

Dit is geen dagboek (13+) 20 en 21 feb, 19.30. Muziektheater-
voorstelling naar het gelijknamige boek van Erna Sassen. Over 
Boudewijn die verdrietig, kwaad en in de steek gelaten is. Met 
René Groothof en Yari van der Linden.

PIANOLA MUSEUM 
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Concerten Tweemaal per maand op de zondagmorgen een ge-
varieerd programma met muziek op pianolarollen. 
Women in music 18 feb 17.00. Melina Marcos en Claudia Rol-
ando presenteren composities die werden geïnspireerd of ge-
componeerd door latijnsamerikaanse vrouwen.

JORDAANMUSEUM 
JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject 24 uur per dag te zien in de Willemsstraat 
22-110.  De Jordaancultuur Dagelijks 10.00-16.00. Fototen-
toonstelling in De Rietvinck, Vinkenstraat 185.  Gangenwan-
delingen Elke derde zaterdag van de maand 13.00. Aanmelden 
via de website.

 THEO THIJSSEN MUSEUM
EERSTE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Donderdag t/m zondag 12.00-17.00.

ELECTRIC LADYLAND 
TWEEDE LELIEDWARSSTRAAT 5, ELECTRIC-LADY-LAND.COM

Museum of Fluorescent Mineral Art. Di t/m za. 13.00-18.00.

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

t/m 3 mrt: Emmeline de Mooij, ‘#Satis-
fyingslime’, fotografi e/schildekunst/- in-
stallaties

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

t/m 3 mrt: Sarah Pichlkostner, installa-
ties, en Bridget Mullen, schilderijen

APPELS
BROUWERSGRACHT 151, APPELSGALLERY.NL

Vanaf 23 mrt: René Korten, schilderijen

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, WWW.ARTTRA.NL

t/m 25 mrt: Derks&Van Betuw, ‘Return of 
the Phoenix’. Opening 18 feb 16.00-19.00 
uur  Opening 1 apr 16.00-19.00 uur: Peter 
van der Heijden, ‘Vakmanschap in beeld’

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

t/m 20 jan: Alexandra Hunts (Oekraïne), 
‘Matter of knowledge’, fotografi e
10 feb t/m 24 mrt: ‘Seoul Sessions’, Jisan 
Ahn en Raymond Lemstra, schilderijen
vanaf 31 mrt: Stefan Kasper

DUDOK DE GROOT
LAURIERGRACHT 80, DUDOKDEGROOT.NL

t/m 24 feb: Marijn Akkermans, 
‘Algorithm corrupted (though sheer 
comedy, of course)’, tekeningen

EDUARD PLANTING GALLERY 
1ST  BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM

25 feb t/m 14 apr: Kim de Molenaer (Bel-
gië), ‘Hellenic / Nostalgic’, fotografi e

ELLEN DE BRUIJNE PROJECT
ROZENGRACHT 207A, EDBPROJECTS.NL

t/m 31 mrt: Erkka Nissinen (Finland) en 
Nathaniel Mellors (GB), ‘The Aalto Native, 
Before and After...’, installatie met video

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

t/m 10 mrt: Jennifer Tee, ‘Let it come 
down’, installaties met 5 keer een per-
formance en Esteban Cabeza de Baca 
(VS), ‘Unlearn’, schilderijen
vanaf 17 mrt: David Jablonowski en 
Lena Henke, sculpturen en installaties

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

t/m 14 mrt: Salim Bayri (Marokko), 
‘Sad Ali Mapping the place’, fotografi e, 
animatiefi lms en kleine objecten

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

t/m 27 mrt: ‘Bigger, bolder, better’, 
werken van 20 artiesten; i.s.m. ASA 
Amsterdam Street Art

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

t/m 24 feb: Sam Politon, ‘Samchanarts 
work in progress’, live art 
vanaf 10 mrt: C. Barton van Flymen, 50 
jaar portretfotografi e

JOEP BUIJS ART
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Galerie-atelier met schilderijen

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.COM

In feb: Ramazan Barlas & Bas de 
Jager, ‘New dimensions’, fotografi e

KEREN DE VREEDE 
PRINSENGRACHT 308, HTTPS://KERENDEVREEDE.COM/

Galerie met schilderijen

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

In mrt: Ciou (Fr.), ‘Ciou expected 2018’, 
schilderijen

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Getekende en geschilderde stadsge-
zichten van diverse kunstenaars; ook 
beeldhouwwerk

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL

t/m 27 januari: ‘Anna Banana, 45 years of 
fooling around with A. Banana’
vanaf 10 feb: Joe Gibbons (VS), 
‘Drawings from Rikers’

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

vanaf 24 feb: Robbert Weide, ‘Fight, 
fl ight, and keeping up appearances’, 
installaties

MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, ‘Hyperbool’, Pim van 
der Zwaan, fotografi e; Anja Eliasson 
(Finland), cartoons

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

t/m 17 feb: Emma Talbot, ‘Woman- 
snake-bird’

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

t/m apr: Julia Kaiser, Alice Gootjes en 
Johann Slee, ‘Shapes & spaces’, ab-
stract, mixed media en collages

ORNIS A. GALLERY
HAZENSTRAAT 11, ORNISAGALLERY.COM

t/m 10 feb: Tanja Ritterbex, ‘Ego show’, 
schilderijen, tekeningen, keramiek, video

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

t/m 24 feb: Melanie Isverding (Duits-
land), ‘Tracing the lines’ en Fabrice 
Schaefer (Zwitserland) ‘Pur & dur’
vanaf 3 mrt: Evert Nijland, ‘Cage’ en 
Shachar Cohen, sieraden

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 17 feb: Esiri Erheriene-Essi (GB), ‘The 
dogs bark, but the caravan goes on’ en 
Isaac Julien (GB), ‘Paradies Omeros’, sin-
gle-screen fi lm installation; schilderijen

RON LANG ART
LAURIERSTRAAT 82, RONLANGART.NL

Julia Winters, ‘Faceless’, schilderijen

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

t/m 17 feb: Bettie Ringma & Marc H. Mil-
ler, ‘Amsterdam polaroids’

SUZANNE BIEDERBERG
1STE  EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

17 feb t/m 24 mrt: Lefteris Olympios en 
Johannes van Vugt, ‘Auto-Bio’, schilde-
rijen. Opening 17 feb 16.00-19.00

TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM 

t/m 3 mrt: Cristina Lucas (Spanje), ‘Full 
form color’

VASSIE
LANGESTRAAT 47, GALLERYVASSIE.COM

t/m 21 apr: Michael Putland (GB), foto-
grafi e;

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM

t/m 24 feb: Ji-Min Huang (NL) & Toshiko 
Takeuchi, ‘Wandering light’, krijt- en 
kooltekeningen en papieren sculpturen
vanaf 3 mrt: ‘Power & ancestors’, inter-
nationale groepsexpositie

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

t/m 24 feb: Michael Wolf (Duitsland), 
‘Works’, fotografi e

GALERIEËN

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl

AANDACHT DIE  JE  OGEN VERDIENEN

Brillen

Contactlenzen

NLdoet in de Jordaan

+  Maak van uw nabestaanden  
geen ‘spoorzoekers’

+  Hulp bij afwikkeling van een 
nalatenschap 

+  Beter voorbereid naar de  
notaris voor opstellen /  
wijzigen (levens)testament 

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl 
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

Onder de vlag van het Oranjefonds vindt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 
weer NLdoet plaats; de grootste vrijwilligers actie van Nederland. 
Twee dagen per jaar waarin het belang van vrijwilligerswerk nog eens naar voren wordt gebracht 
en en de samenhorigheid en betrokkenheid bij de buurt een extra zetje krijgen. Net als vorig jaar 
willen DOCK, CentraM en het Wijkcentrum, samenwerkend vanuit het Claverhuis, in deze wijk 
weer het goede voorbeeld geven. Op vrijdag 9 maart zullen wij van 12.30tot 16.00 uur aanwezig 
zijn op de hoek Rozenstraat/Eerste Laurierdwarsstraat om van daaruit, samen met u, de omgeving 
schoon en groen te maken. Kunt u die middag ergens hulp bij gebruiken, of wilt u juist voor een 
ander de handen uit de mouwen steken? Dan kunt u dat daar bij ons aangeven. Allerlei materiaal 
is aanwezig en voor ko�  e, thee, wat lekkers en een groene verrassing wordt gezorgd. U kunt uw 
klus natuurlijk ook op www.nldoet.nl plaatsen, of daar iets leuks uitzoeken om aan mee te doen.

Fototentoonstelling op straat

“Wat was het mooi!” 
Elk jaar in juni viert de Nieuwe Leliestraat feest: het buurtpodium. 
Artiesten uit de buurt treden op voor buurtgenoten in hun eigen huizen. 
In 2017 zagen meer dan 400 mensen 55 artiesten op 17 locaties – van 
smartlap tot opera, van strijkkwartet tot bigband. Als afsluiting geno-
ten de bewoners van een buurtdiner, opgevrolijkt door het Straatkoor.
Om het gevoel van die mooie dag in juni weer even terug te halen in 
deze donkere februaridagen, is van 22 februari tot 22 maart in de Nieu-
we Leliestraat een openlucht fototentoonstelling te zien. Door de hele 
straat staan borden opgesteld met foto's van het buurtfeest in 2017.
De tentoonstelling is (net als het buurtpodium) georganiseerd door 
Verhalen Festival Jordaan.

Saxofoonkwartet in SOOJ
Zondag 18 maart treedt het Kepler Saxofoonkwartet op in SOOJ. Vier 
saxen, van hoog tot zeer laag, spelen jazz van de jaren 1920 tot nu. 
Met enkele uitstapjes, bijvoorbeeld naar tango’s van Astor Piazzolla. 
De muzikanten produceren samen een onontkoombare ‘sound’.

SOOJ, Tichelstraat 50, 
www.sooj.nl, en in deze 
krant op pagina 10.
Zondag 18 maart 
14.30-16.00 uur. 
Zaal open om 14.00 uur.
Vooraf aanmelden aan de bar 
of telefonisch 020-3302017.
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Luciano Mayo. Opening zondag 11 maart 
16.00 - 18.00. T/m 20 apr
�

■ CREATIEF
Kettingen maken, Vr 20 apr 14.00, € 1
�

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjassen ma wekelijks 13.00 (niet op 
2/4), € 2 per keer
Bridge met les di wekelijks 13.30, € 7,50 
per 5 lessen
Bingo di 6 mrt 13.30, € 1 per plankje; laat-
ste ronde € 2 per plankje
Biljarten di, wo, do, vr vanaf 13.00, € 0,50 
per ½ uur
�

■ SNUFFELMARKT
Zo 25 mrt 13.00 - 16.00. Toegang gratis. 
Tafelhuur € 2,50
�

■ UITSMIJTERS
Vr 13.00 -15.00, € 1,50
�

■ SOEP
Maandag € 1

BOOJZ

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

■�LUNCH
Woensdag wekelijks 12.00-13.30, zaal 
open om 11.30. Niet op 21 maart. Maxi-
maal 15 deelnemers, deelname € 1,50.
�

■�BINGOMIDDAG
Vrijdag 16 februari, 16 maart en 20 april 
13.45-15.45, zaal open om 13.30. Gezellige 
Bingo met fraaie prijzen en liveconcert 
Sjakie. O.l.v. Annie & Jan. Gratis toegang 
en deelname Bingo.
�

■�FILMMIDDAG
Dinsdag 27 februari, 27 maart en 24 april 
om 13.45. O.l.v. Jorien. Gratis toegang. 
Aanmelden tot dinsdag 11.00.  
Tel. 020-6200238.
�

■�CLAVERSOOS
Zondag 4 maart, ? april 13.00-16.00, zaal 
open om 12.30. Feestmiddag met Bingo 
o.l.v. Noor en liveconcert Sjakie. Gratis 
toegang en een kop koffie/thee. Vrijblij-
vend Bingo voor € 1,-.
�

■�NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Maandag 5 maart 12.30-14.30. O.l.v. Hen-
nie. De naaimachines staan klaar. Gratis 
toegang.

■ NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Het nieuwe programma van de naschool-
se activiteiten loopt van 19 maart t/m de 
week van 9 juli. De flyers worden ver-
spreid via de basisscholen maar liggen 
ook in het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Het programma kunt u ook vinden op de 
website www.naschoolseactiviteiten-
amsterdam.nl
Vanaf 16 februari tot 25 februari kunt u uw 
kind via de website online inschrijven en 
betalen. Na deze periode kunt u inschrij-
ven als er nog plaats is.
Voor meer info: Wanda Broers,  
wbroers@dock.nl of 06 22329474.

SOOJ

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

■ SPREEKUUR COMPUTER EN 
TABLET
Gratis. Voor informatie, vragen en 
 problemen.
Ma 11.00 - 13.00, niet op 2/4
Vooraf aanmelden aan de bar of  
via fatih.sooj@gmail.com of  
willem.peeters@casacultural.nl
�

■ TAALLESSEN
Engels wo wekelijks  
13.00 - 14.30, € 7,50 per 5 lessen
Spaans Beginners wo wekelijks,  
13.00 - 14.30, € 15 per 10 lessen
Spaans Groep II wo wekelijks,  
15.00 -16.30, € 15 per 10 lessen
Frans conversatie do wekelijks,  
15.00 - 16.30, € 7,50 per 5 lessen
Nieuw: Italiaans Beginners do  
15.00 - 16.30, € 15 per 10 lessen
Start bij voldoende belangstelling op 15 
maart, kleine groep
�

■ KUNST EN CULTUUR
Kepler Saxofoonkwartet, zo 18 maart, 
14.30 - 16.00. Zaal open 14.00.
Toegang gratis. Vooraf aanmelden aan de 
bar of telefonisch 3302017
Poëziekring di 27 feb, 27 mrt, 24 apr 13.30, 
€1 per keer
Leeskring di 13 mrt 13.30, € 1 per keer
Exposities: selectie uit eerder geëxpo-
seerde werken. T/m 9 mrt

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL

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. 
�

■ JONGERENPLATFORM
Het jongerenplatform is een informele 
samenkomst van verschillende groepen 
jongeren uit de buurt. Jij kunt er je belan-
gen in de buurt presenteren en met elkaar 
in debat gaan. Di van 18.00 - 20.00. Voor 
vragen: skayak@dock.nl of 06 58970364 of 
aanis@dock.nl, 06 43544413.
�

■ 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: aanis@dock.nl of  
06 43544413.
�

■ CLEANING CLUB/ZAKGELD-
PROJECT
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: sbougar-
chouh@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 buurt-
bewoners nog bruikbare spullen in kun-
nen zetten.
Dagelijks beschikbaar voor het activitei-
tencentrum Reel. Voor vragen: sbougar-
chouh@dock.nl of 06 43543453
�

■ REPAIRCAFÉ
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 inschrij-
ven: M. Prummel, 06 4353439.
�

■ WANDELING MET SCIANDRI
Er wordt rekening gehouden met ieder-
een, 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.
 

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 dyna-
mische samenleving waarbinnen talenten 
en kansen van mensen worden benut, 
waar iedereen perspectieven heeft en 
bewoners elkaar ondersteunen.
�

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

■ NIEUW: NAAI-/REPARATIE-
ATELIER
Eigen kleren maken of repareren (inkor-
ten). Lockmachine, naai- en borduurma-
chine, patroonboeken en deskundige 
docent zijn aanwezig. Do 13.00 - 15.00,  
€ 1,- (excl. materialen). Aanmelden/vra-
gen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
�

■ NIEUW: SING ALONG!
Meezingen aan de piano met Patricia van 
Oosten. Na een korte warming up voor je 
stem krijg je de teksten van bekende 
liedjes en songs in handen en zingen 
maar!  
Elke eerste vr van de maand 12.00 - 12.30. 
Voor vragen ssaruhan@dock.nl of  
06 34881830.
�

■ NIEUW: SONGFULNESS
Zangmeditatie waarmee je je adem leert 
te verdiepen door middel van klank en 
zang. Het doel is harmonie te zoeken door 
samen eenvoudige meerstemmige muziek 
te zingen. Ma 13.30 - 15.15, € 1,-. Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
�

■ NIEUW: COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt 
de docent of deze cursus voor u geschikt 
is. Daarna volgen er 10 lessen. Ma 10.00 

- 12.00 of 19.00 - 21.00. € 30,-, incl. cursus-
boek Wegwijs in Windows 10. Bij vol-
doende aanmeldingen start op 5 maart. 
Voor vragen of aanmelden: ssaruhan@
dock.nl of 06 34881830.
�

■ 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 perso-
nen.
Aanmelden: ssaruhan@dock.nl of  
06 34881830.
�

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Ma, di en do van 10.30 -12.30 wekelijks, € 
1,- per keer (incl. lesmaterialen). 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 afge-
schreven tijdschriften van de leestafel 
liggen hier om mee te nemen. Meer info. 
ssaruhan@dock.nl, 06 34881830.

 �
■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en allerlei oefeningen 
doen op onze computers (Windows 10). 
Een computerdeskundige is aanwezig, 
aanmelden is niet nodig. Di 13.00 -15.00,  
€ 1,-, doorlopend. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl,  
of 06 34881830.
 �
■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of 
thee kunt u bij ons terecht voor een 
praatje, en onze deskundige DOCK-mede-
werkers 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 materia-
len)
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 materia-
len). Do 19.00 - 21.00, doorlopend. Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
�

■ NIEUW: ENGELSE CONVERSA-
TIE
Wilt u beter Engels leren spreken? € 1,- 
per keer (incl. koffie, thee en materialen). 
Do 13.00 - 15.00, doorlopend. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
�

■ REPAIRCAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, des-
kundig advies, ontmoeten en inspiratie 
opdoen. 
Do 14.00 -16.00. Vrijwillige bijdrage, aan-
melden 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 
Dit mailadres ook voor vragen over ver-
huur van ruimten en reserveringen.  
Telefonische vragen over verhuur en 
reserveringen worden niet in behandeling 
genomen.

■ DAKLOZENPROJECT
De hele week zamelen de zakgeldjonge-
ren kleding in, om deze elke maandag-
avond aan een daklozenopvang te done-
ren. Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl 
of 06 43543453.
�

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr 15.00 - 16.00 bezorgen de zakgeld-
jongeren het voedselpakket van de voed-
selbank bij minderbedeelden en bij wie 
slecht ter been is. Voor vragen: sbougar-
chouh@dock.nl of 06 43543453.
�

■ 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. 

Dagelijks geopend van 11.00 tot 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.

■��ALZHEIMER TREFPUNT 
 AMSTERDAM CENTRUM

Wo 7 maart ‘hulp en ondersteuning bij 
dementie’, wo 4 april ‘hoe zorg je voor jezelf 
als je zorgt voor een naaste met dementie’. 
Inloop 19.00 start 19.30, Huis de Pinto, St. 
Anthoniebreestraat 69. Meer info: kees@
jordaangoudenreael.nl of 06 155 84 096

■��WIJKRAADSVERGADERING
Ma 19 feb, 20.00 in het Claverhuis.
Voor info en agenda: 06 155 78 722 of
rob@jordaangoudenreael.nl.

■��UITLEEN
Tuingereedschap, tafels & banken en nog 
veel meer voor al uw buurtactivi teiten. 
Totale inventarislijst en meer. Info op: 
www.jordaangoudenreael.nl/bewonersi-
nitiatieven/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, 020 719 2371.

Snoeicursus
Loes Pool neemt u mee in de wereld 
van het snoeien van struiken, plan-
ten en bomen. 
Loes Pool, die een jarenlange profes-
sionele praktijk heeft gehad in 
stadstuinonderhoud, geeft de cur-
sus. Er zal begonnen worden met 
theorie. Hebt u op voorhand vragen, 
stel deze gerust.  
Na de theorie gaat u naar buiten toe 
en om het geleerde in de praktijk te 
brengen.
Neem gepaste buitenkleding mee. 
Buiten het thema om kunt u ook 
vragen stellen over algemeen tuin-
onderhoud, bodem en planten. 
Heeft u zelf een tuin in de buurt van 

het Claverhuis die u aan Loes wilt 
laten zien? Geef uw tuin dan op als 
praktijktuin. 

Plaats: Claverhuis, Elandsgracht 70
Vrijdag 2 & 16 maart van 10:30-13:30
Minimaal 6 personen, maximaal 16.
Bewoners uit de Jordaan & Gouden 
Reael hebben voorrang bij inschrij-
ving. 
Kosten: € 7,50 per persoon. Gepast 
betalen bij aanvang van de cursus.
Inschrijven verplicht bij:  
Kees Kramer, Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael
kees@jordaangoudenreael.nl
020 – 719 23 71 of 06 – 1558 4096
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Ons Genoegen is een van de oudste 
speeltuinverenigingen van Amsterdam. 
Vrijwilligers uit de buurt organiseren 
activiteiten voor jong en oud in de buurt. 
Voor de meeste activiteiten zijn lidmaat-
schap (€ 15 per jaar per gezin) en een 
kleine fi nanciële bijdrage vereist. Meer 
informatie op www.asv-onsgenoegen.
com. Elandsstraat 101, 1016 RX Amster-
dam, 020-6262788. In onderstaand over-
zicht staan de activiteiten voor volwas-
senen, tenzij anders vermeld.
 

■ COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.00 - 19.00.
 

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

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

■ MUZIEK
Drumfanfare ma 19.00 - 21.00, muziekles 
beginners ma v.a. 10 jr, 16.00 -17.00, wo 
jeugd, 13.00 -15.00 en za 09.00 -15.30, 
muziek gevorderden, di 20.00 - 23.00, 
blokfl uitles v.a. 5 jr, wo 15.00 - 16.00, saxo-
foon/klarinet les jeugd, wo 13.30 - 14.30 en 
za 13.00 - 15.00, dwarsfl uitles 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. 

ONS GENOEGEN

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 ontmoeting-
sochtend georganiseerd door de vrijwil-
ligers van Gay Care. Gemiddeld komen er 
zo’n 15 mannen, velen van buiten het huis. 
€ 1,50 voor de koffi e.
 

■ ROZE SALON
Elke do 14.00 - 16.00. Wisselend program-
ma. € 2,50 per keer.
 

■ NEDERLANDS GRAMMO-
FOONGENOOTSCHAP
Zo 25 februari om 14.00. Plaatjes draaien 
op ouderwetse grammofoons.
€ 2,50

■ VALENTIJNSDAG
Wo 14 februari om 13.00. Appeltaarten 
bakken met Stichting Ouwe Taarten 
€ 2,50.
 

■ PANNENKOEKEN BAKKEN
Vr 23 februari om 14.00. €1,- per pannen-
koek.
 

■ AMSTERDAMS PROMENADE-
KOOR ONDER LEIDING VAN 
GEERT VAN TIJN
Zo 25 maart om 14.00. Concert met 
 gevarieerde muziek en meezingliederen.
€ 2,50.
 

■ RONDJE MOKUM
Zo 8 april om 14.00 . Genieten van echte 
Amsterdamse muziek en gezellige mee-
zingers. € 2,50.

 

■ 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 kleu-
ters, za 10.00 - 11.00, majorettes v.a. 6 jr, za 
11.00 - 12.30.
 

■ OVERIG
EHBO wo 20.00 -22.00
  

■ EXTRA ACTIVITEITEN
Za 10 en zo 11 maart: jaarlijkse wandel-
tocht door Amsterdam, met dit jaar als 
thema: Torens in Amsterdam. Starttijden: 
20-25 km van 9.00 tot 11.00. 5-10-15 km van 
10.00 tot 13.00. Het startlokaal, Elands-
straat 101, is open vanaf 8.30.
U krijgt een wandelroute mee waarop de 
bijzondere monumenten en bezienswaar-
digheden en een bescheiden uitleg staan 
aangegeven. 

Cursus Moestuinieren
Door Toos Tuin

Moestuinieren kun je bijna overal.
Op je balkon, in je tuintje, op de 
volkstuin. Enkele groente soorten 
groeien zelfs in de schaduw of op de 
vensterbank. En hoe moet je dan 
beginnen? Hoe moet ik compost 
maken? Wanneer en hoe moet ik 
zaaien? En kan ik die bloemen dan 
echt eten? Het komt allemaal aan 
bod in deze basiscursus in 5 avonden.
Tijdens de cursus leer je over de 

bodem, over de verschillende groen-
ten, over zon en schaduw, over water 
geven, vogels en slakken.
Ik hoop je te zien over een paar we-
ken. Tot dan! 

Kosten: € 17,50 p/p, 
vooraf te betalen
Data: 7, 14, 21, 28 maart & 4 april
Start: 19.30, inloop 19.15. 
Wees op tijd
Locatie: Activiteitencentrum Reel, 
Tussen de Bogen 16

BijenTotems vangen 
 mini-vluchtelingen op
Het is bekend: met de bijen gaat het heel slecht. Niet alleen met 
onze honingbijen, maar ook met de talloze soorten solitaire 
bijen en hommels. Via bestuiving zorgen ze voor onze voedsel-
groei, maar ze dreigen uit te sterven. En wat gebeurt er dan met 
onszelf – wij, mensen? Dat kunt u raden. 

Door Reinout Koperdraat

Bijen ontvluchten door pesticiden en vuil grondwater 
verpeste landbouwgebieden en vliegen naar de steden. 
Naar ons gevarieerde groen in tuintjes en op balkons. 
BeeCare vangt ze op: in ‘totems’ en ‘hotels’.
BeeCare zegt in een presentatie: “Gastvrijheid in de 
vorm van een vijfsterren restaurant en hotel... want 
bijen hebben ook zo hun voorkeur.” 

Met BijenTotems (vijf etages, met tijgerwormen!) voor 
voedsel en BijenHotels voor onderdak wil BeeCare haar 
nijvere logees gastvrij onthalen en verzorgen. Dit alles 
in de vorm van een sociaal, ecologisch en educatief 
kunstproject, inclusief kinderprogramma’s. Betrokken 
buurtbewoners adopteren en verzorgen de fraaie objec-
ten in de openbare ruimte en op balkons. Het onder-
houd kost weinig moeite en tijd en brengt mensen 
nader tot elkaar: een referentie aan de functie van 
klassieke totems bij traditionele stammen en volkeren. 

een speciale wilde bijensoort die lee�  in de omgeving 
van de totem. Op elke totem staat informatie over de 
wilde bij, met op de top een 3D-beeld van de specifi eke 
bijensoort.

Plaatsing van een BeeCare-set (totem en hotel) gaat 
vergezeld door een passend ritueel en een creatief 
mini-theaterspektakel, mét quiz: in de huiskamer, ter 
viering van het leven. Met humor en een positieve 
boodschap. 

Ondersteund door Fonds Natuur- en Milieu Educatie 
Amsterdam staan kleine modellen BijenTotems nu op 
tien plekken her en der in de stad, mede dankzij be-
trokken scholen.

Hans Kalliwoda: “Kinderen en hun ouders leren hoe je 
kan omgaan met de natuur. Ze brengen GFT-afval naar 
school om de wormen te voeden, en zien de natuurlijke 
kringloop. Zo leer je omgaan met onze kwetsbare sa-
menleving: samen met de buren recyclen, door hosting 
van een BijenTotem”.

Wijkcentrum Jordaan/Gouden Reaal is tot begeleiding 
bereid. Kees Kramer (bewonersondersteuning): “Wij 
willen BeeCare graag gratis helpen met begrotingsad-
vies, publiciteit en ruimte. Maar de bewonersgroepen 
regelen verder alles zelf, zij blijven de baas.”  

Laat de bijen-vluchtelingen maar komen in onze Jor-
daan en Gouden Reael. In de Bloemstraat en aan het 
Jan Mensplein zi© en al twee bewonersgroepen klaar. 
De inscha© ing is dat er plaats is voor tien bewoners-
groepen die bijen opvangen. Voor behoud van de na-
tuur en ons leven. 

BeeCare wordt mogelijk gemaakt door Provincie Noord-
Holland, Prins Bernhard Fonds, Stadsdeel West, GWL-
terrein, De Alliantie, Groen en Doen, ANMEC en NMA.

Informatie:
beecare@blindpainters.org 
www.blindpainters.org/beecare
facebook.com/BeeCareAmsterdam

Rode zuurkool fermenteren leren
Zuurkool van wilde fermentatie, rauw gegeten, is super 
gezond, staat prachtig op je bord en is een welkome 
afwisseling in je menu. We starten de les met een stuk-
je theorie. Waarom is zuurkool zo gezond? Daarna krijg 
je uitleg over hoe zelf zuurkool te maken, ga je aan het 
werk en dan met een pot zuurkool naar huis.
Maandag 12 maart, Claverhuis. Inloop 19.15. 19.30- 
21.30. € 15,- pp.
 
Kimchi leren fermenteren
Kimchi is het mooiste en lekkerste groenteferment uit 
Azië. Eerst de theorie: wat is Kimchi, en wat zijn de 
ingrediënten en waarom is het zo gezond? Daarna krijg 
je uitleg over het zelf fermenteren, snijden en kruiden 
van je eigen Kimchi. En dan ga je aan het werk.
Dinsdag 20 maart, Claverhuis, Inloop 19.15. 19.30- 21.30. 
€ 15, - pp.

Leren fermenteren demonstratieles
Fermenteren doe je om groentes en andere levensmid-
delen langer houdbaar te maken en ze een bijzondere 
smaak te geven. Naast groentefermenten zijn er allerlei 
andere mogelijkheden. Tijdens deze demonstratieles 
wil ik jullie laten kennis maken met: Hoe maak je zelf 
Miso. Miso is dat zoutige goedje dat zo heerlijk is als 

basissmaak in je soep. Dan: hoe kun je zelf een soort 
drinkyoghurt maken van melk en kefi rkorrels.
En ten derde, hoe maak je je eigen Kombucha? 
Tijdens de les kun je ook proeven hoe thuisgemaakte 
Miso, Kefi r en Kombucha smaken. Na de les kun je voor 
een paar euro een Kombucha Scoby of kefi rkorrels 
kopen om zelf makkelijk thuis aan de slag te k gaan.
Maandag 3 april, Claverhuis. Inloop 19.15, 19.30- 21.30. 
€ 12, pp.
 
Gepast betalen minimaal 1 week voor de start van de 
cursus in het Claverhuis, Elandsgracht 70. € 5, - korting 
voor mensen die aantoonbaar in de wijk Jordaan of 
Gouden Reael wonen en voor Stadspashouders. 
Inschrijven en informatie: Kees Kramer, wijkcentrum 
Jordaan & Gouden Reael, kees@jordaangoudenreael.nl, 
020-7192371/06-15584096

Workshops fermenteren

Initiatiefnemer Hans Kalliwoda wil met BeeCare tegen-
wicht bieden aan de weggooi-maatschappij via inter-
ventiekunst. Kalliwoda studeerde aan de TU Del�  en 
de Leidse Universiteit en werkt als kunstenaar al 20 
jaar met kunst in de openbare ruimte. Na omzwervin-
gen in Afrika en de VS vestigde hij zich in Amsterdam.

Volgens Kalliwoda is de biologische kringloop in de 
BijenTotems vergelijkbaar met het levenscirkel-princi-
pe uit de Japanse kalligrafi e: verlichting, kracht, ele-
gantie en het universum symboliserend. Aards ver-
taald: de wormen krioelen vanuit een buis naar buiten, 
plassen in de aarde die hierdoor verrijkt wordt met 
voedingssto° en en mineralen waar de bloemetjes en 
dus de bijtjes weer van profi teren. De BijenTotems 
hebben opvallende vormen en nemen weinig plaats in, 
dus ze passen perfect in onze krappe stad. De speci-
fi eke planten en bloemen (vele op de rode lijst van 
o±  cieel bedreigde soorten) groeien en bloeien op oog-
hoogte, zodat ook ouderen en mindervaliden niet hoe-
ven te bukken. Elke BijenTotem wordt opgedragen aan 

Workshops fermenteren
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■ Buurtspreekuren
Wijkcentrum Jordaan & Gouden 
Reael
Voor informatie, advies en onder-
steuning 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 
en wonen. Woonspreekuur, Elands-
gracht 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 onder-
houdsklachten. Werkt op afspraak. 
Telefonisch spreekuur 10.00 – 11.00, 
020 523 0114 (behalve woensdag), 
Elandsgracht 70, centrum@woon-
info.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 bin-
nenlopen!
Wij helpen u graag met vragen over 
bijvoorbeeld mantelzorgondersteu-
ning bij de zorg voor een ander, lan-
ger zelfstandig thuis blijven wonen, 
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 ondersteu-
ning bij financiële en administra-
tieve zaken en het schrijven of 
 bellen naar een instantie. De mede - 
werkers van Centram en DOCK 
helpen u zoveel mogelijk het zelf te 
doen. 
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 
70, elke di tussen 14.00 en 16.00. 
Pluspunt Activiteitencentrum Reel, 
Tussen de Bogen 16, elke woe tussen 
10.30 en 12.30.

Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over 
vrijwilligerswerk? Benieuwd naar 
leuke vacatures in de buurt? Advies 
nodig wat het beste bij jou zal pas-
sen? Voor deze vragen en meer kun 
je terecht op de spreekuren van 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
(VCA): Alle even weken op de di 
tussen 14.00 en 16.00 in het Claver-
huis. Je bent van harte welkom om 
aan te schuiven, VCA helpt je graag 
verder! Je kunt binnenlopen of van 
tevoren een afspraak maken 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 in-
loopspreekuur in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70. Aanmelden is niet 
nodig.

Burenhulp Jordaan en Gouden 
Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond 
uitlaten, dokters- of ziekenhuisbe-
zoek, steun bij verhuizing naar 
verzorgingshuis, vriendschappelijk 
huisbezoek, lichte tuinwerkzaamhe-
den (evt. snoeien), hulp bij compu-
tervragen thuis of in het buurthuis 

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

De 9 Straatjes
Peter Pisano, via 0900 8844
Peter.pisano@politie.nl

Uitgave van het Wijkcentrum
Oplage 21.500, 
gratis huis aan huis bezorgd, 
5 x per jaar

Bezorgklachten
krant@jordaangoudenreael.nl

Kopij/advertenties
Deadline: 1 april 2018, volgende
krant verschijnt 18 april 2018

Redactieadres
Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael
Elandsgracht 70
1016 tx Amsterdam
020 719 23 71 
krant@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl 

Hoofdredactie
Frederique de Jong 
IJsbrand van Veelen

Redactie
Trudy Franc, Karel de Greef,
Anke Manschot, Dienie Meijs,
Ingeborg Seelemann
Rob Versluijs (wijkcentrum)

Met bijdragen van 
Jan Allis, Onno Boers,
Els Enschedé, Roel van den Ende, 
Ilja Gort, MaRia Groeneveld,  
Maria Hermes, Reinout Koperdraat,
Sandra Misdorp, Toos Tuin,  
Maxine van Veelen, John Verheusen
Chaar Vredevoogd,  

Uitgever
Gilles Graafland
gilles@landgraphics.nl

Vormgeving
Nils Jonkers (LandGraphics) 
nils@landgraphics.nl

Advertentie acquisitie
Mickey Graafland
mickey@mickeygraafland.nl
06 - 29 37 24 34

Druk
Rodi Media, Broek op Langedijk

De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken in te korten.

De krant wordt huis aan huis ver-
spreid, ook bij brievenbussen met 
JA-NEE sticker of NEE-NEE sticker, 
 omdat het buurtinformatie van het 
gemeentelijk Wijkcentrum betreft.

■ Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als 
particulier/stichting een adverten-
tie plaatsen. De tekst moet uiterlijk 
26 maart bij de redactie zijn. Zoe-
kertjes zijn gratis en mogen maxi-
maal 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). Work-
shops, sessies en jaartrainingen door 
een ervaren, gecertificeerde begelei-
der. Info: Aafke Heuvink, 
06-21870535, www.living-heart.nl
 

Relatief recent opgericht koor met 
open mind zoekt nog hoge & lage 
stemmen. Poprepertoire. Wij repete-
ren in de buurt op maandagavond. 
Reageren? koornextdoor@gmail.com
 

Opslagruimte tekort?
Opslagaandegracht.nl
Vanaf 3m2 opslagruimte aan de Le-
liegracht 39. Per maand opzegbaar en 
24/7 toegankelijk. Tel. 0653650893
 

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
 

AMSTERDAMS PROMENADE KOOR
Meerstemmig zingen op maandag-
avond in het Claverhuis. Er kunnen 
weer nieuwe mensen bij. We zingen 
voor ons plezier, maar het mag best 
goed klinken.
Open Avond maandag 5 maart, 20.00 
uur. Iedereen welkom.

Maximale huurverhoging per 1 juli
De huurverhoging zal ook dit jaar 
weer inkomensafhankelijk zijn. Voor 
inkomens t/m € 41.056 zal een maxi-
male verhoging van 3,9% (inflatie + 
2,5% opslag) gelden. Huishoudens met 
een inkomens vanaf € 41.056 kunnen 
maximaal 5,4% aangezegd krijgen. 
Wel moet de verhuurder een verkla-
ring van de Belastingdienst meezen-
den.
Deze inkomensafhankelijke verhoging 
mag niet in rekening worden gebracht 
bij huishoudens waarvan tenminste 1 
persoon op 1 januari 2018 de pen sioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ook 
huishoudens van 4 of meer personen 
en chronisch zieken/gehandicapten 
worden uitgesloten.
In de corporatiesector zullen de huur-
verhogingen wat lager uitvallen van-
wege de zogenaamde huursombena-
dering. De gemiddelde huurverhoging 
moet namelijk onder de 2,4% blijven. 
Omdat dit een gemiddelde betreft 
over het gehele bezit van de corpora-
tie, kan je daar als individuele huur-
der geen rechten aan ontlenen. 

Bij geliberaliseerde huurovereenkom-
sten dient u het huurcontract er op na 
te slaan. Uiteraard kunt u met al uw 
vragen over de huurverhoging terecht 
bij het huurteam en inloopspreekuur 
van stichting !WOON.

Contractkosten voor rekening 
 verhuurder
Mag een verhuurder bij een nieuwe 
huurovereenkomst administratiekos-
ten in rekening brengen? Een tiental 
huurders van Stichting Woonzorg 
voerde met succes een procedure bij 
de kantonrechter. Naast de kosten van 
het naamplaatje werd slechts een 
bedrag van €2,- aan administratiekos-
ten redelijk bevonden. Dit terwijl de 
huurders maar liefst €75 hadden 
betaald. In de particuliere sector zijn 
de contractkosten doorgaans nog een 
stuk hoger. Een kleine 40 huurders 
van het complex Westerkaap op het 
Westerdokseiland heeft !WOON ge-
vraagd om te helpen om de onver-
schuldigd betaalde kosten bij Ymere 
terug te vorderen. Heeft u ook admi-
nistratiekosten betaald bij het aan-
gaan van een nieuwe huurovereen-
komst, neem dan contact op met 
!WOON.

 

SPAANS in Claverhuis. Diverse 
niveaus.
Voorjaarscursussen zijn gestart. 
Nog enkele plaatsen voor instro-
mers. Info: 
Tel: 06-55768294 
www.spaansspaans.nl
 

Zin in zingen en woon je in of nabij 
de Nieuwe Leliestraat? Wij repete-
ren een keer per maand en treden 
op tijdens het jaarlijkse Verhalen-
festival Jordaan. Je bent welkom bij 
Straatkoor 1015. Informatie:  
Ad Kempen, straatkoor@ 
verhalenfestivaljordaan.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 aan-
wezig. Gezellige buurt, alles op 
loopafstand.
Gevraagd: Liefst een 4-kamerwo-
ning in de omgeving Jordaan, Wes-
terpark, Zuid of andere leuke buurt. 
Overname geen bezwaar. 
kelly_kater@hotmail.com  
06-12808379
 

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

Hatha yoga in kleine groepen op 
maandagmiddag en -avond vanaf 5 
februari door ervaren en gediplo-
meerde (VYN) yogadocente, locatie 
Westerstraat. Voor lestijden, tarie-
ven en informatie: 0628335427

en wandelen met buurtbewoners die 
niet meer alleen op straat komen. 
Burenhulp (langdurig of tijdelijk), 
020 557 3338 (Centram).

Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huise-
lijk geweld en behoefte heeft aan een 
luisterend oor.  
Voor wie verdere hulp wil, wordt 
bemiddeld met de hulpverlening. 
Voor een afspraak met een vertrou-
wenspersoon,  
020 557 3338, blue@centram.nl, 
www.centram.nl

BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren 
en buurtgenoten, 085 9022810 (lo-
kaal tarief) info@beterburen.nl, 
www.beterburen.nl

TEAMED
Op vrijdagochtend tussen 10.30 en 
12.30 heeft de Vliegende Brigade van 
TEAMED spreekuur in het Claverhuis. 
TEAMED is een sociaal uitzendbu-
reau voor ervaringsdeskundigen die 
vanuit hun persoonlijke ervaring met 
schulden, psychiatrie, verslaving of 
dakloosheid andere mensen met 
vergelijkbare problemen willen on-
dersteunen.

Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder 
kunnen elke tweede en vierde maan-
dagmiddag van de maand terecht in 
het Claverhuis voor een medische 
rijbewijskeuring. Een afspraak ma-
ken is nodig. Dit kan bij het Claver-
huis, Elandsgracht 70, 020 6248353. 
Meer informatie, bijvoorbeeld wat u 
mee moet nemen voor de keuring en 
wat de kosten zijn, vindt u op: www.
rijbewijskeuringenamsterdamenom-
streken.nl. Ook voor jongeren met 
een medische indicatie.

Spreekuur Wijkbeheerders 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, 15.00-
16.00, 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 Am-
stel Zaan kortdurende ondersteu-
ning aan mensen met een beperking 
en hun mantelzorger(s). Voor vragen 
die te maken hebben met chroni-
sche ziekte, een lichamelijke beper-
king, een vorm van autisme, niet 
aangeboren hersenletsel. Ook voor 
moeilijk lerenden. Op dinsdag, don-
derdag of vrijdag kunt u een af-
spraak 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 stoep-
tegels, wrakken, huisvuil, grofvuil, 
bestrating, belijning, straatmeubi-
lair, fietsenrekken, ongedierte en 
groen.
Bel 14020 of vul een digitaal formu-
lier 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, Haarlemmer-
buurt, Westelijke Grachtengordel)
Ron Onsia, 06 1299 0705,  
r.onsia@amsterdam.nl
(Westerdok/IJdok, Noord en Zuid 
Jordaan)


