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Levende Jordanese geschiedenis

Blonde Sien, Zwarte Gerrit en Rooie Nelis

door Ilja Gort

Zwarte Gerrit (83), zijn zwarte haar 
inmiddels zilverkleurig, staat achter 
de toog en tapt schuimende biertjes, 
waaronder een zogeheten “kleintje” 
voor hemzelf. Hij proost met het 
handjevol bekenden aan de bar. Op 
een barkruk naast de bar zit Sien (91). 
Ze draagt een broek met panterprint 
en een zijden blouse met decolleté. 
Als ze naar me toe komt om me te 
begroeten, leunt ze op een wandel-
stok die eveneens is voorzien van 
panterprint. Ze is zorgvuldig opge-
maakt, haar lange golvende coiffure 
is nog altijd blond. Ik complimenteer 

haar met haar uiterlijk. Ze lacht: “Ja, 
in het weekend gaat het nog wel.”

Blonde Sien, dochter van Rooie 
Sien en Rooie Nelis, vrouw van 
Zwarte Gerrit, is geboren in een 
andere tijd: 1927.
Sien: “Mijn ouders openden het 
café in 1937. Mijn vader werkte in 
de kolenhaven, maar daar konden 
we niet van rondkomen. Toen is 
mijn moeder een café begonnen. Ze 
had 1200 gulden spaargeld en 750 
gulden geleend geld van de Amstel 
Brouwerij. Het was crisis, dus ieder-
een moest keihard werken. Daarom 
ging ik altijd op rolschaatsen naar 

school. Die mocht ik van de meester 
tijdens de les aanhouden, dan rol-
schaatste ik na afloop snel naar huis 
om mee te helpen in de zaak.”
Over de dag van de opening in 1937 
vertelt Sien: “Ik was tien. Ik werd 
door mijn vader Rooie Nelis op een 
omgekeerd bierkratje gezet en ik 
mocht het feestelijke eerste pilsje 
tappen.” Terecht, want ondanks de 
armoe was het kleine Sientje die de 
taferelen voor de verlichte glas in 
lood illustraties boven de bar had 
mogen uitkiezen en die stralen nu, 
tachtig jaar later, nog steeds. Als 
wijnboer ben ik blij verrast over een 
van de afbeeldingen die je niet zou 
verwachten in een bruingerookt 
Jordaancafé: een wijnnimf omkranst 
door druiventrossen, maar Sien wijst 
me terecht: “Een wijnnimf? Nee, dat 
is een hoertje. Daarnaast een boertje, 
dan een muzikant en de laatste is een 
danseres.”

Trouwe klanten
De lijst met fameuze Rooie Nelisklan-
ten is schier eindeloos.
Uiteraard Johnny Jordaan, Tante 
Leen, Manke Nelis, Willy Alberti, 
Koos Alberts, Danny de Munck, 
 André Hazes (Dreetje Hazes nam er 
vorige week zijn nieuwe clip op). 
Maar ook beroemde niet-Jordanezen 
kwamen er graag: Lee Towers, Ria 
Valk, Imca Marina, Karin Bloemen, 
André van Duin en ook voormalig 
eerste minister Jan-Peter Balkenen-
de komt er nog steeds af en toe een 
biertje happen.
Eberhard van der Laan wipte regel-
matig even binnen voor een goudgele 
rakker. Maar het meest fier is Sien op 
de bezoekjes van ex-koningin 
Beatrix. “Ze is hier vier keer ge-

weest”, vertelt ze, “de laatste keer 
regende het en kwam ze binnen met 
een hoofddoekje om. Ik zei: Als ik 
van tevoren geweten had dat u zou 
komen, had ik mijn mooie kopjes uit 
de kast gehaald. Maar de koningin 
zei: In een gewoon bakkie lust ik de 
koffie ook hoor.” De vorstin kwam 
die middag Blonde Sien en haar 
moeder Rooie Sien hoogstpersoon-
lijk een Zilveren Eremedaille in de 
Orde van Oranje-Nassau opspelden 
vanwege hun heldendaden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Rooie Sien 
en kleine Sientje reden destijds 
regelmatig in een slagersbus naar 
kamp Amersfoort om Jordanese 
jongens, die door de Duitsers op 
transport waren gezet om te werken 
in Duitse wapen fabrieken, te helpen 
ontsnappen. Levensgevaarlijke 
acties, maar Sien doet er niet moei-
lijk over: “Dat deed je gewoon. Lo-
gisch toch? Je bent op de wereld om 
mekaar te helpen.”

Anekdote
Sappige Jordaanverhalen zijn er 
genoeg; we noteren er één.  
Als de legendarische groenteboer 
ome Ko zijn opa kwijt was, reed hij 
op zijn afgetrapte bakfiets de 
 jordaancafé’s af. Regelmatig trof hij 
opa aan, in iets te blijmoedige toe-
stand geraakt, aan de bar bij Rooie 
Nelis. Samen met Koos Alberts 
 hesen ze hem in de bakfiets en reden 
ze, omdat Koos zijn stembanden 
wilde trainen en het in de Jordanese 
straatjes zo mooi galmde, met opa 
voorin, luid zingend op de bakfiets 
naar huis.

Stoppen? 
Nee. Blonde Sien en Zwarte Gerrit 
gaan gewoon door. Sien: “We zijn al 
meer dan een halve eeuw samen, 
dus we zijn pas net aan de tweede 
helft begonnen.” Ze heft haar glas: 
“Proost, jonkie!”  

Wethouder verrast buurtbewoners met stopzetten, actiecomité blijft actief

Wethouder Dijksma blaast 
experiment met steigers af 
Er komen geen nieuwe op- en afstapplaatsen voor de passagiersvaart in de 
Prinsengracht, Egelantiersgracht en Keizersgracht. Wethouder Sharon 
Dijksma liet de bewoners persoonlijk weten dat het experiment wordt af-
geblazen. Maar het actiecomité van bezorgde bewoners wordt nog niet op-
geheven.

door Karel de Greef

Op uitnodiging van wethouder 
 Sharon Dijksma en Micha Mos, 
 portefeuillehouder Water van stads-
deel Centrum, was een aantal buurt-
bewoners dinsdagavond 6 november 
naar de Rode Hoed gekomen.  
De bestuurders wilden met de 
 bewoners praten over het experi-
ment om een drietal tijdelijke aan-
leglocaties in de buurt te plaatsen. 
Dit plan had tot veel protest geleid 
en de bewoners waren dan ook be-
nieuwd naar wat ze te horen zouden 
krijgen. Tot hun verrassing opende 
de wethouder de bijeenkomst met 
goed nieuws: het experiment wordt 
stopgezet. Er komen geen nieuwe 
op- en afstapplaatsen in de Prinsen-
gracht,  Keizersgracht en Egelan-

tiersgracht. Ook de voorgenomen 
verlenging van de aanlegsteiger  
voor het Anne Frank Huis gaat niet 
door. Naast de bezwaren van de 
direct omwonenden waren er nog 
tal van andere redenen om ermee 
te stoppen. 

Experiment bleek duurder
De plannen zijn al in 2016 bedacht 
en sindsdien is er veel veranderd 
op het water. Het is drukker gewor-
den en er zijn nieuwe aanbieders 
bij gekomen, zoals open sloepen. 
Ook bleek het experiment duurder 
uit te vallen dan was voorzien. 
En hoewel de vergunningen voor 
de aanleglocaties in de Prinsen-
gracht en  Egelan tiersgracht al 
 waren afgegeven, was de vergun-
ning voor de Keizersgracht gewei-

gerd vanwege welstandsbezwaren. 
Het experiment was bedoeld om de 
drukte en de daarmee gepaard gaan-
de overlast bij de steiger voor het 
Anne Frank Huis te verminderen. 
Die steiger wordt voornamelijk ge-
bruikt door rondvaartboten en sloe-
pen, andere boten komen er niet of 
nauwelijks tussen. Het Innovatielab 
Passagiersvaart, een samenwer-
kingsverband tussen  gemeente, 
 reders en bewoners, wilde onder-
zoeken of de problemen zouden 
 verminderen als er in de buurt van 
het Anne Frank Huis uitwijkmoge-
lijkheden waren. Daarom was het 
plan om tijdelijk – tot 31 december 
2019 – drie nieuwe op- en afstap-
locaties aan te leggen.  
Een locatie was gepland naast  
het terras van café ’t Smalle in de 
 Egelantiersgracht, de andere schuin 
tegenover Hotel  Pulitzer in de 
Prinsen gracht en de derde ergens in 
de Keizersgracht. 

Blonde Sien vierde 8 oktober haar 91e verjaardag. Als ik een paar dagen 
daarna bel voor een afspraak, neemt ze zelf de telefoon op: “Met Sientje” 
De volgend dag sta ik om drie uur 's middags in Café Rooie Nelis op de hoek 
van de Laurierstraat. Het ruikt er naar bruin café, de muren zijn behangen 
met honderden foto's en vergeelde krantenartikelen, uit de speakers 
klinkt Jordaanmuziek.

Alle medewerkers en vrijwilligers van het Claverhuis 
wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.

Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie 
op woensdag 9 januari van 16.30 tot 18.30 

in het Claverhuis, Elandsgracht 70
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Van de redactie

April in Paris, Autumn in New York, 
November Rain – de verwijzingen 
naar allerlei maanden en seizoenen 
in de geschiedenis van de muziek 
zijn legio. De meest bezongen tijd 
van het jaar is wellicht de feest-
maand december. 
De hitzenders zullen weer met ge-
bruikelijke songs als All I want for 
Christmas, Last Christmas en White 
Christmas op de proppen komen, 
maar het is de vraag hoe vaak 
Kerstmis in de Jordaan van Johnny 
Jordaan uit 1956 te horen zal zijn. 
Zelden, vermoeden wij, en dat is 
jammer, want de tekst is heerlijk 
melancholiek:

Slijterij 
De Oude Kruik

Moët & Chandon
Ice Imperial 

€ 41,00

Moët & Chandon
Brut Imperial 

€ 33,95

Piper-Heidsieck
Brut  

€ 26,95

Hendrick's Gin 0,7
+ GIFTSET  

€ 29,95

Jonge Hoppe/Vieux Hoppe  

€ 12,95

Piper-Heidsieck
Rosé  

€ 36,95

Bernard-Massard
Brut  

€ 7,95

Moët & Chandon
Nectar Imperial 

€ 39,95

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

1015 MT Amsterdam | 020 - 625 42 43

AANBIEDING LOOPT 

van 28 nov. t/m 31 dec. 2018

Di - vrij: 
10.00-18.00

Za:  
11.00-17.00

Als met Kerst de torenklokken luiden 
Wordt het stil bij ons in de Jordaan 
En dan zie ik steeds in mijn gedachten 
Nog mijn allereerste kerstboom staan 
Nooit zal ik die tijd vergeten 
Waar ik ter wereld eens zal gaan 
Ik zal nooit een mooier Kerstfeest weten 
Dan bij ons, in de Jordaan.

Ik zie me nog met moeder lopen
Op 't allerlaatst moment
Om een kerstboom te gaan kopen
Want dat scheelde weer een cent
't Fijnste van 't Kerstmis vieren
Was die boom te gaan versieren
En dan zongen we heel zacht
Met me moeder: Stille nacht.

Stille nacht in de Jordaan. Een fijnere plek 
lijkt ons nauwelijks denkbaar. We wensen u, 
ook  namens de hardwerkende vrijwilligers die 
voor elke editie van JordaanGoudenReael weer 
prachtige verhalen schrijven en namens alle 
 andere betrokkenen, vreedzame en vreugdevolle 
feestdagen.

V.l.n.r. op de foto: IJsbrand van Veelen, Dienie 
Meijs, Rob Versluijs, Karel de Greef, Frederique 

de Jong, Anke Manschot, Trudy Franc
Vooraan: Ingeborg Seelemann, Roel van den En-

de 

Steun onze gratis buurtkrant...
U kunt uw gift overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan & 

 Gouden Reael, nl44 ingb 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant. Onze dank is groot! 

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage
mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd
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In Memoriam 
Eveline Brilleman

Door Dick van der Heijden

Wat doe je als je huis gesloopt wordt? Je gaat naar 
het wijkcentrum voor advies. Als je nieuwbouw-
woning klaar is ga je terug naar het wijkcentrum 
en meld je je aan als vrijwilliger. Ruim een jaar 
later ben je voorzitter van het bestuur.
Dat is in een notendop de entree van Eveline 
 Brilleman in wijkcentrum De Gouden Reael begin 
jaren ‘90.
Het was de tijd dat de stadsvernieuwing bijna 
voltooid raakte. Nu werd de openbare ruimte ver-
nieuwd en er was ‘sociale vernieuwing’. Er kwam 
een BuurtOntwikkelingsMaatschappij, en een 
BuurtBeheerOnderneming, er kwamen zelfbeheer-
projecten en er ontstond een betere samenwer-
king met het stadsdeel.
In al dit tumult voelde Brilleman zich als een vis in 
het water. Ze ‘deed’ de wijkkrant, interviewde 
bewoners en schreef stukjes over nieuwe winkels 
op de Haarlemmerdijk en -straat, soms tot onge-
noegen van andere winkeliers, maar in al die jaren 

zijn ze allemaal aan de beurt geweest. Ze netwerk-
te zich een slag in de rondte met een energie die  
voor haar omgeving niet altijd bij te houden was. 
 Hangjongeren in de buurt? Ze interviewde ze, 
maakte daar met een vriendin een film van en wist 
zo het stadsdeel te overtuigen van de noodzaak 
van een tienercentrum in de buurt. Reel bestaat 
nog steeds, onder het spoor, Tussen de Bogen,  
nu als buurtcentrum voor alle leeftijden.
In 2009 verscheen van haar hand Rondom het 
Westerdok, een beknopte geschiedenis van de 
Gouden Reaelbuurt. Het was in de eerste plaats 
bedoeld als welkomstgeschenk voor de nieuwe 
bewoners van het Westerdokseiland maar het is 
nog steeds te koop bij boekhandel De Dolfijn op de 
Haarlemmerdijk. Een aanrader voor alle nieuwko-
mers.
Na de fusie van wijkcentrum Jordaan met wijk-
centrum Gouden Reael trok ze zich terug. Ze was 
meer van de korte lijnen en ‘om de hoek’. Ze ver-
legde haar energie naar de Zeedijk en omgeving. 
Topwijf. Eef bedankt. 

www.kinderboekwinkel.nl 
Rozengracht 34 - Amsterdam

020-6224761 

De leukste boeken voor de feestdagen!

advertentie.indd   1 19-11-18   11:09
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Deze nieuwe op- en afstapplaatsen zou-
den vooral moeten worden gebruikt door 
salonboten en charters tot 14  meter.
De direct omwonenden voelden zich over-
vallen. Hoewel in de aanvraag voor de ver-
gunningen stond dat de locaties in overleg 
met de bewoners waren vastgesteld, hoor-
den de meesten pas van de plannen nadat 
de vergunningen al waren afgegeven. Veel 
bewoners van de Prinsengracht dienden 
een bezwaarschrift in. Zij vreesden onder 
meer dat de drukte bij het Anne Frank 
Huis zich zou verplaatsen naar hun deel 
van de gracht. 

Kort geding
De bewoners van de Egelantiersgracht 
dienden niet alleen bezwaarschriften in, 
zij spanden ook een kort geding aan  tegen 
de gemeente. Dit geding werd op het laat-
ste moment ingetrokken nadat was geble-
ken dat de op- en afstapplaats voorlopig 
toch niet zou worden geplaatst. Ook dien-
den de bewoners een WOB-verzoek in om-
dat zij alle documenten wilden ontvangen 
die ten grondslag lagen aan de plannen. 
Eind september organiseerden zij een 
druk bezochte protestdemonstratie waar-
op een petitie met ruim 500 handtekenin-
gen werd overhandigd aan Micha Mos, lid 
van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel 
Centrum. Tenslotte maakte José van Wij-
nen begin oktober namens de bewoners 
gebruik van haar inspreekrecht bij de 
Stadsdeelcommissie. Volgens haar zou het 
plaatsen van een op- en afstaplocatie in 
de Egelantiersgracht, een van de weinige 
nog rustige grachten in het centrum, het 
leefklimaat ernstig aantasten. Stadsdeel-
bestuurder Mos verwachtte toen nog dat 
het experiment na overleg met de bewo-
ners kon worden doorgezet. “Maar als we 
tot de conclusie komen dat ons plan niet 
leidt tot een verbetering van de situatie, 
dan gaan we het besluit heroverwegen.” 

Teleurstelling
Een maand later laat wethouder Dijksma 
aan een delegatie van bewoners van de 
Prinsengracht en Keizersgracht weten dat 
het experiment wordt stopgezet. Tot haar 
teleurstelling waren de bewoners van de 
Egelantiersgracht niet ingegaan op haar 
uitnodiging. Volgens José van Wijnen had-
den ze daar een goede reden voor. “Wij 
hebben de gemeente laten weten dat we 
graag met de wethouder willen praten, 
maar dan wel goed geïnformeerd. Daarop 
werd ons toegezegd dat we een reactie 
zouden krijgen op ons WOB-verzoek en 
alle relevante informatie zouden ontvan-
gen. Die toezegging is niet nagekomen. De 
dag voor het gesprek in de Rode Hoed ont-
vingen we maar één document.” 
Dat het experiment is afgeblazen betekent 
niet dat de bewoners van de Egelantiers-
gracht hun actiecomité opheffen. De wet-
houder zal binnenkort nieuwe voorstellen 
aan de gemeenteraad presenteren om de 
drukte en overlast op het water te bestrij-
den. 

Meedenken
Volgens Van Wijnen willen de bewoners 
graag met haar meedenken. “Via onze 
website (www.reddegracht.nl) houden we 
iedereen op de hoogte van onze activitei-
ten.” De wethouder vertelde alvast dat ze 
wil inzetten op meer en betere handha-
ving. Ze overweegt de handhaving op het 
water en op straat in één organisatie sa-
men te voegen. Dit wordt waarschijnlijk 
een langdurig traject. Niet zozeer van-
wege het geld, maar meer nog omdat het 
niet eenvoudig zal zijn om op korte ter-
mijn voldoende handhavers te vinden. 
Bovendien zullen er over tal van mogelijke 
maatregelen, zoals een nachtelijk vaarver-
bod, moeilijke gesprekken moeten worden 
gevoerd. Niet alleen met reders, maar ook 
met bewoners. “Wat dat betreft hebben 
we ons lesje wel geleerd”, zegt Micha Mos. 
“De bewoners zullen voortaan eerder wor-
den geraadpleegd”. Dijksma sluit zich 
daarbij aan, maar voegt daar aan toe:  
“Ik waarschuw maar alvast dat we het 
waarschijnlijk niet altijd eens zullen 
 worden.”  

In naam van Oranje

De Haarlemmerpoort in restauratie
Op dit moment is er niet veel te zien van de Haarlemmerpoort. 
 Steigers en doeken dekken de poort af, en daardoor zijn ook de 
 protestposters aan het oog onttrokken. Protest was er, onder meer 
tegen het inrichten van de poort met vrije-sectorhuurwoningen 
en de vestiging van horeca. Maar, zo legt projectleider Paul Morel 
van Stadsherstel uit, bij zo’n kostbare restauratie is het gebouw 
niet te exploiteren met sociale huurwoningen. 

Door Dienie Meijs

Paul Morel vertelt over het verloop 
van de restauratie. Anders dan hij 
gewend is, lag hiervoor al een plan 
van Ymere klaar. Gebruikelijk bij 
Stadsherstel is dat er wordt beslist 
over wel of niet aankopen van een 
pand, over het gebruik ervan na 
restauratie en het maken van een 
rendabel plan. De plannen voor de 
restauratie van de Haarlemmer-
poort zijn echter veranderd. Een 
aantal vergunningen moest bij elke 
verandering opnieuw worden aan-
gevraagd. Dat zorgt voor de nodige 
administratieve rompslomp. In het 
oorspronkelijke plan waren er bij-
voorbeeld minder woningen, die én 
te groot en te duur zouden worden. 
Nu komen er twee grote en acht 
kleinere woningen in de midden-
huursector. Morel leidt het project 
in samenwerking met architect 
André van Stigt. Die is al vanaf de 
jaren zeventig bij de Haarlemmer-
poort betrokken, mede in zijn hoe-
danigheid als voorzitter van wijk-
centrum Gouden Reael. 
Hoe begon de restauratie? Aller-
eerst werd het gebouw volledig 
‘gestript’ waardoor zichtbaar werd 
waar bijvoorbeeld delen van bal-
ken vervangen moesten worden en 
waar verbetering aan de construc-
tie nodig was. Er kwam een nieuwe 
betonnen vloer in de kelder om het 
gebouw goed waterdicht te maken. 
De poort gaat geheel aan de eisen 
van duurzaamheid voldoen; hij 

Er is veel veranderd in het openbaar vervoer sinds deze zomer 

Ik stapte op een bus  
die niet bestaat
Opeens zag ik hem in de Marnixstraat, bus 74. Centraal Station stond er op. Nergens was in-
formatie te vinden over deze buslijn. Hij bestond dus eigenlijk niet. Ik stapte in en reed mee 
naar het CS. Daar reed de bus niet dezelfde route terug, maar hij reed verder door, naar de 
Marnixstraat. Na lang zoeken ontdekte ik dat het om een tijdelijke rondlijn ging, die bewo-
ners rondom de Rozengracht tijdens de bouwwerkzaamheden van vervoer van en naar het 
station moest voorzien. Er reden lang geen trams en bussen over de Rozengracht, maar deze 
lijn 74 mocht zich, als enige, door de bouwwerkzaamheden worstelen. Inmiddels rijden de 
trams weer en is lijn 74 opgeheven. 

Overzicht van de belangrijkste 
 veranderingen tramlijnen
Lijn 1  komt niet meer op het Centraal Station, maar 

rijdt via het Leidseplein tussen Aker en Mui-
derpoortstation. 

Lijn 5  komt niet meer op het Centraal Station, maar 
rijdt van de Van Hallstraat naar Binnenhof in 
Amstelveen.

Lijn 7  rijdt tussen Slotermeer en Azartplein via 
Elandsgracht en Leidseplein.

Lijn 11 rijdt tussen het CS en Curaçaostraat via Dam 
en Leidseplein.

Lijn 13  rijdt tussen CS en Geuzenveld via Dam, Wes-
termarkt, Elandsgracht en Kinkerstraat.

Lijn 14  rijdt tussen CS en Flevopark via Dam en komt 
niet meer op de Westermarkt. 

Lijn 19  rijdt tussen Sloterdijk en Diemen-Sniep via 
Bilderdijkstraat, Elandsgracht, Leidseplein.

De overige lijnen zijn ongewijzigd.
Meer informatie vindt u op www.gvb.nl.  
Onder de knop ‘routewaaier’ ziet u de routeborden van 
alle lijnen.

Door Trudy Franc

Sinds de opening van de Noord-Zuidlijn op 
22 juli is er niet alleen ondergronds maar ook 
bovengronds veel veranderd aan het open-
baar vervoer. Haltes zijn opgeheven, tramlij-
nen 9 en 10 verdwenen, veel bussen en 
trams kregen een andere route en er kwa-
men twee nieuwe lijnen bij: tramlijnen 11 en 
19. Sommige haltes kregen een nieuwe 
naam: Weteringcircuit werd Vijzelgracht en 
Ferdinand Bolstraat werd Pijp. We moeten 
verder lopen naar een halte en vaker over-
stappen en voor veel mensen is het zoeken 
naar de juiste bus, tram, of overstapplek. 
Binnenkort zullen overigens opnieuw enkele 
haltes worden opgeheven.

Voor de bewoners van de Eilanden en de 
Haarlemmerbuurt zijn de veranderingen niet 
zo ingrijpend, omdat de routes van tram 3, 
bus 18, 21 en 22 vrijwel ongewijzigd bleven. 
De enige tijdelijke wijziging is dat tot eind 
april 2019 bus 18 en 21 worden omgeleid over 
de Nassaukade vanwege de herinrichting 
van het Marnixplein. 

De bussen stoppen tegenwoordig in het 
overzichtelijke busstation achter het Cen-
traal Station en niet langer voor het Victoria-
hotel. Om op het CS over te stappen op me-
tro 52 (Noord-Zuidlijn) kun je heel 
gemakkelijk met de lift van het busstation 
naar de metrohal. Hoewel de Noord-Zuidlijn 
een prettige en snelle verbinding is, hebben 
de meeste bewoners van onze buurt er niet 
veel aan. Wij moeten eerst maar eens naar 
die metro zien te komen. De dichtstbijzijnde 
haltes zijn Centraal Station en Rokin. 

De tramlijnen 4, 11, 12, 13, 14, 17, 24 en 26 
stoppen aan de voorkant van het station, 
even als de metrolijnen 51, 53 en 54 en daar-
voor moet je dus eerst van het busstation 
door de stationshal lopen. Dat betekent in- 
en uitchecken; dat kost niets, maar het is wel 
gedoe. Nog meer gedoe vind je op het Leidse-
plein, dat met verspreide haltes bij DeLaMar, 
Stadsschouwburg en De Balie voor de lijnen 
1, 2, 5, 7, 11, 12 en 19 in één grote overstap-
halte is veranderd. Een erg onoverzichtelijke 
situatie, ondanks de overzichtskaart die het 
GVB in de abri’s heeft gehangen. 

wordt ‘gasvrij’, er komen zonnepa-
nelen op het dak ten behoeve van 
de elektriciteit, luchtwarmtepom-
pen voor de verwarming en het 
belangrijkste; het hele gebouw 
wordt grondig geïsoleerd met ef-
fectieve ventilatie. Ook tegen om-
gevingsgeluid, op deze lawaaiige 
plek, wordt geïsoleerd.
Deze restauratie is wat de buiten-
kant betreft de eerste sinds de 
bouw. 
In het midden van de negentiende 
eeuw bestond er nog geen eigen 
Nederlandse bouwstijl, dus speel-
de men leentjebuur bij de neoclas-
sicistische bouwstijl in het buiten-
land. Uit dezelfde tijd dateert ook 
de Mozes en Aäronkerk, doceert 
Morel. Daarnaast zijn er delen in 
empirestijl uitgevoerd. Al die on-
derdelen worden op ambachtelijke 
manier hersteld. Aanvankelijk was 
er voor de restauratie een tekort 
van 171.000 euro. Inmiddels is er 
door donaties bijna het bedrag van 
125.000 euro bereikt. Op de web-
site van Stadsherstel is te zien wie 
welk deel van het gebouw ‘geadop-
teerd’ hebben; voor een paar on-
derdelen, zoals de vlakken in het 
plafond, worden nog donateurs 
gezocht.

Straks heeft de poort weer het aan-
zien van een klassieke Romeinse 
triomfboog, met een zuilengalerij 
waar iedere Amsterdammer door-
heen kan wandelen. En de klok 
komt terug. Hij liep al jaren niet 

meer, was afgedekt met netten, en 
de vogels hadden het goud van de 
wijzerplaat afgepikt. De klok is op 
dit moment in restauratie bij Ko-
ninklijke Eysbouts in Asten en 
krijgt een eigentijds uurwerk. 

Voor de poort is er de afgelopen 
tijd, vooral tijdens open (monumen-
ten-)dagen onvoorstelbaar veel be-
langstelling geweest van het pu-
bliek, zegt Morel. Duizenden 
hebben het gebouw al van binnen 
gezien en ook van het jaloersma-
kende uitzicht genoten. 
De poort heeft de functie van stads-
poort nooit gehad. Toen hij af was, 
waren de stadsmuren al geslecht en 
reed de trein ongehinderd de stad 
in. De eigenlijke naam ‘Willem-
spoort’ is een eerbetoon aan Willem 
II, en en herinnert hiermee aan het 
oude gebruik om vorstelijke gasten 
welkom te heten met een versierde 
erepoort van hout'. Bij wijze van 
opening van deze poort in 1840 
reed de koning er dus onderdoor. 
Wellicht, suggereert Morel voor-
zichtig, zou Willem IV volgend jaar, 
op dezelfde dag, 

27 november, die gerestaureerde 
poort willen openen.   

www. mijn stadsherstel.nl/project/
stadsherstel ook-mee-aan-de Haar-
lemmerpoort

1838 - 1840 Bouw Willemspoort als 
stadspoort

1840  27 november Officiële opening 
door Koning Willem II 

1840 - 1961 Aanvankelijk als accijns-
kantoor in gebruik, later kwam 
er een politiepost en een afde-
ling van Publieke Werken in, 
verder leegstand.

1978 Gekraakt
1986 Gemeentelijk Woningbedrijf 

maakt poort geschikt voor 
bewoning o.l.v. architect André 
van Stigt: 17 woningen waaron-
der HAT-eenheden.

2017  Ymere maakt renovatieplannen 
en plaatst bewoners uit, on-
danks bewonersprotest.

2018  Stadsherstel Amsterdam neemt 
de poort en de restauratietaak 
over.

2019 Nieuwe bewoners betrekken 
appartementen.

2019 27 november Officiële opening
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door anke manschot

Al 43 jaar geeft journalist en schrijver 
Hans Tulleners (68) rondleidingen in 
Amsterdam. “Ik kraam veel onzin uit, 
maar niet over Amsterdam”, zegt hij als 
we elkaar treffen bij de standbeelden 
van Amsterdamse volkszangers op het 
Johnny Jordaanplein. 
Tulleners wil niets kwijt over deze beel-
dengroep. “Ik heb niks met volkszan-
gers, ik hou van klassieke muziek.” 
Hij beent meteen kordaat naar de mid-
denstrook van de Elandsgracht. Hij 
juicht het toe dat de geparkeerde auto’s 
hier plaats hebben gemaakt voor meer 
groen en een speeltuin. “Maar deson-
danks blijft het jammer dat deze gracht 
is gedempt, zoals geldt voor zes van de 
elf grachten in De Jordaan”, verzucht 
Tulleners, die mede-auteur is van de 
Amsterdamse grachtengids. “Ik heb een 
aantal jaren geleden nog aan een actie 
meegedaan om van de Elandsgracht 
weer een echte gracht te maken. We zijn 
toen zelfs met een schop gaan graven. 
Toch zal ik het nog meemaken dat er in 
een of twee van die gedempte grachten 
weer water gaat stromen”, voorspelt hij 
optimistisch. 
Hij wijst naar een pand met een klokge-
vel aan de Elandsgracht nummer 43. 
“Dat was een totale bouwval, maar is 
door Stadsherstel prachtig gerestau-
reerd.” Tijdens de rondleiding zal hij 
meerdere huizen aanwijzen die grondig 
zijn aangepakt door deze particuliere 
instelling, waarvan de gemeente aan-
deelhouder is. “Ik kan je geen bouwval 
meer aanwijzen in de Jordaan.” 
Via de Hartshoorngang lopen we door 
de autovrije Lijnbaansstraat. “Wat een 
rust hier, he?” glundert Tulleners, die zo 
snel wandelt dat ik hem nauwelijks kan 
bijbenen. 
Vanaf de Lijnbaansgracht kijken we 
naar de niet gedempte Lauriergracht, 
waar een serene rust heerst. “Toch veel 
mooier dan de Elandsgracht, toch?” 
Het uit 1775 daterende pand aan de Lau-
riergracht nummer 117 heeft ramen die 
met houten latjes in kleine ruitjes zijn 
verdeeld. “Deze zogeheten roedeverde-
ling, die gebruikelijk was in de acht-
tiende eeuw, is tijdens de restauratie 
teruggebracht. De twee mooie gevellan-

taarns naast de deur zijn replica’s. Die 
zaten oorspronkelijk op de penanten, 
de ruimte tussen twee ramen.” Hij wijst 
het op een oude tekening aan in een van 
de boeken die hij als illustratiemateri-
aal meesleept in zijn aktentas. Thuis 
heeft hij “meer dan vijfduizend boeken” 
over Amsterdam. 
De panden op de Lauriergracht nummer 
96, 98 en 100 waren vroeger koetshui-
zen. “Ook de Gouden Koets vond hier 
een tijdlang onderdak.” Op nummer 8 
alhier heeft schilder/fotograaf Breitner 
(1857-1923) gewoond. “De plaquette op 
dit pand hebben we te danken aan de in 
1988 opgeheven Winkler Prins Stich-
ting, die plaquettes altijd op 27 oktober 
onthulde, de verjaardag van Amster-
dam.” Die geboortedag is gebaseerd op 
het oudste document van de stad, waar-
op de datum 27 oktober 1275 staat.
Aan de Looiersgracht wijst de gids, die 
Amsterdam na Venetië de mooiste stad 
ter wereld vindt, op een voetgangers-
bruggetje. “Daar zijn er veertien van in 
Amsterdam.” Achter het pand aan de 
Prinsengracht 338 werd in 1625 een 
doolhof aangelegd. “Dat hadden ze 
nooit moeten weghalen. Veel te leuk.”
We houden halt bij de Passeerders-
gracht. “Wat valt je op aan deze 
gracht?” Ik heb geen idee. “Omdat een 
deel van de kademuren was ingezakt, is 
er een extra muur tegenaan geplakt, 
waardoor de gracht daar smaller is. 
Doen we gelukkig nooit meer op die ma-
nier.” 
Op het gebouw in de Eerste Passeer-
dersdwarsstraat nummer 24-30 staat: 
‘Het hofje van de weduwe Roosen’. “Dit 
hofje, dat nu uit vier kleine tuintjes be-
staat, is dus vernoemd naar een vrouw. 
Amsterdam is al heel lang de stad van 
de vrouwenemancipatie. Je moest wel 
van onbesproken gedrag zijn om in een 
hofje te mogen wonen.” 
Geeft hij nog vaak een rondleiding?, 
vraag ik als we aan het einde van onze 
tocht in een bruin café op de hoek van 
de Elandsgracht een consumptie nut-
tigen. “Lang niet meer zo veel als vroe-
ger. De concurrentie in de gidsenwereld 
is moordend. Iedereen mag zich stads-
gids noemen.” 

 www.amsterdam-inside.nl

Toerist in eigen stad

Snelwandelen door  
de Zuid-Jordaan
Allround gids Hans Tulleners geeft speciaal voor onze krant een rondleiding 
door de Zuid-Jordaan. 

Door Trudy Franc

Onder het motto ‘Elke druppel telt’ is Waternet de 
campagne: ‘Amsterdam Rainproof’ gestart, om 
bewoners en overheid te helpen in de strijd tegen 
de klimaatverandering. In de stad is de klimaat-
verandering nog opvallender dan daarbuiten. Een 
stad is een hitte-eiland. Dat geldt zeker voor een 
oude binnenstad als die van ons. Het asfalt, steen 
en tegels, dakterrassen en ook bitumen- of kiezel-
daken slorpen overdag de hitte op en geven die ’s 
avonds weer af. De stad wordt een soort oven. Het 
is in de stad ’s avonds wel tot 7 graden warmer 
dan daarbuiten. Al dat steen is ook slecht bij 
hoosbuien; het water kan nergens heen, straten 
komen blank te staan en kelders lopen onder. 
Aan de klimaatverandering kunnen wij persoon-
lijk niet veel doen, denken we. Dat is niet hele-
maal waar. Zelfs met een paar simpele ingrepen 
kunnen we bijdragen aan een beter klimaat in de 
stad. Een strak betegelde tuin of betonnen plaats-
je is natuurlijk makkelijk te onderhouden, maar 

het water en de hitte kunnen er niet weg. Veel be-
ter is om de tuin (deels) groen te laten. Bovendien 
staan planten natuurlijk veel leuker dan tegels. 
Minder simpel om aan te leggen, maar wel heel 
goed zijn groene daken. Vooral sedumdaken. Om-
dat het dak zelf door de plantjes tegen de zon be-
schermd wordt, kan het 's avonds geen warmte 
meer afgeven en zakt de omgevingstemperatuur 
met drie tot vijf graden. Daarnaast zuiveren de 
plantjes de lucht en vangen ze fijnstof op. De 
plantjes kunnen veel water vasthouden, waardoor 
het riool ontlast wordt. 
Het onderkelderen van woningen, wat erg ín is, is 
funest. Ook die kelders komen blank te staan. 
Een paar plantenbakken in de tuin plaatsen is 
niet kostbaar. ‘Voor groene daken heeft de ge-
meente een subsidieregeling, maar geen kelder 
aanleggen is gratis.’

Bronnen: www.rainproof.nl 
www.waternet.nl; www.wur.nl 

Door Peter-Paul de Baar

"Ik loop door de Nieuwe Lelie-
straat in Amsterdam. Een oude 
Jordaanstraat.
Dicht bij het eind is een school-
poort die ik me uit mijn jongens-
tijd nog herinner.
'St. Vincentius Armen-School' 
stond er indertijd boven die 
poort, in stenen letters. En de 
kinderen die ik door die poort 
zag gaan, waren voor mij top-
punten van schooierachtigheid.”
Dat schreef Theo Thijssen (1879-
1943) in 1921 onder de rubrieks-
kop ‘Dagboekblaadjes’ in het 
blad School en Huis, van de 
Bond van Nederlandse Onder-
wijzers. 
En hij vervolgde: “Ik raak aan  
't nadenken: wat 'n brutale 
wreedheid toch, wat 'n ongege-
neerdheid, om het zo in stenen 
letters te zetten: Armen-school. 
Om hele geslachten kinderen dát 
aan te doen, ze onder die letters 
elke dag te laten doorgaan...
Daar is de poort; daar zijn weer 
de stenen letters...
Maar wat zie ik? Het woordje 
'Armen' is weggehakt. De open 
plek is er nog en daarop staat 
nog de 'moet' en heel flauw is zo 
nog te zien wat er vroeger zo 
brutaal stond.
Een klein beetje schijnt de we-
reld toch wel vooruit te gaan, 
denk ik onder 't verder lopen: 
men gaat zich schamen voor 
sommige ongerechtigheden te-
genover het kind."
Dat de Nieuwe Leliestraat Thijs-
sen vertrouwd was, is natuurlijk 
geen wonder. In zijn eerste ne-
gen levensjaren woonde hij om 

de hoek, in de Eerste Leliedwars-
straat. Zijn geboortehuis (num-
mer 16) is nu het Theo Thijssen 
Museum. 

Thijssen is zeker geen vergeten 
figuur in de Nederlandse cul-
tuurgeschiedenis. Ook in dit 
buurtblad is hij vaak genoemd. 
Maar dan was het meestal als 
auteur van romans als Kees de 
Jongen, Schoolland, De geluk-
kige klas, Het  grijze kind, Het 
taaie ongerief.  
Maar tijdens zijn leven was hij 
minstens zo bekend als spraak-
maker op onderwijsgebied.  
Bijna een kwart eeuw was hij 
onderwijzer, daarna nog zo’n 20 
jaar boegbeeld van de Bond van 
Nederlandse Onderwijzers en lid 
(voor de SDAP, nu PvdA) van de 
Tweede Kamer en de Amster-
damse gemeenteraad. Wat hij 
daar over het Nederlandse on-
derwijs zei, lijkt nog steeds ver-
rassend actueel. 
Dus nodigt het Theo Thijssen 
Museum hem op 15 december  
uit om daarover nog eens met 
hem in hoogst eigen persoon 
(maar met veel dank aan acteur 
Marcel Maas) te kunnen praten 
en met leerkrachten, onderwijs-
kundigen en onderwijshistorici 
van nu.

Hoofdthema’s van de bijeen-
komst zijn: gelijke kansen in het 
onderwijs, de zelfstandigheid en 
het prestige van de leerkrachten 
en de voors en tegens van klas-
sikaal onderwijs. 
Op Thijssens inleiding zullen als 
eersten reageren: prof.dr. Piet de 
Rooy, die onlangs een boek over 

de geschiedenis van het Neder-
landse onderwijs publiceerde, 
onderwijswetenschapper  
dr. Louise Elffers, auteur van  
De bijlesgeneratie, opkomst van 
de onderwijscompetitie en René 
Kneyber, vmbo-docent wiskun-
de, Trouw-columnist en lid van 
de Onderwijsraad. Daarna kan 
iedereen zich in het debat men-
gen. Spreekstalmeester en dis-
cussieleider is Felix Rottenberg. 
Over hoe leerlingen uit achter-
standswijken gemotiveerd kun-
nen worden door enthousiaste 
professionals, vertelt Heleen 
Terwijn, initiator van de Week-
endschool. En schrijver Meester 
Bart (Ongering), docent aan de 
Open Scholengemeenschap Bijl-
mer, spreekt een column uit. 

Het symposium begint om  
14.00 uur en vindt plaats in  
het Calvijn College aan de  
Pieter Calandlaan 3. Vanaf 
24 november is er in het Thijs-
senmuseum een expositie over 
Thijssen en het onderwijs.  

U kunt reserveren door € 7,50 
over te maken op rekening  
NL 19 INGB 000 61 81 100 t.n.v. 
Stichting Theo Thijssen in Am-
sterdam. (Voor donateurs van 
het Theo Thijssen Museum en 
voor journalisten is de toegang 
gratis.)

Symposium en tentoonstelling over Theo Thijssen en het Onderwijs

De gelukkige klas

Tegels eruit, groen erin en elke druppel telt

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, langdurige droog-
teperiodes en extreme hitte. Afgelopen zomer hadden we de ergste droogte sinds 1979. Het was ook 
nog eens heter dan ooit. Op een bepaald moment werd er midden op de Dam ruim 41 graden gemeten. 
Bruggen moesten worden gekoeld met het grachtenwater dat steeds warmer werd. De brug bij de 
Marnixstraat en de Brouwersgracht sprong spontaan open door de hitte. De droogte zorgde voor pro-
blemen voor onder meer boeren. Er kwamen sproeiverboden en ons werd gevraagd zuinig te zijn met 
drinkwater. 
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Nicole Coenjaerts
“Ik loop er graag zomaar even binnen. De eigenaars zijn leuk 
en stralen passie uit voor de spullen die ze verkopen. 
De sfeer is huiselijk en het assortiment is heel divers: planten, 
kleding, keramiek... van alles. Of je nu een plantje koopt van 
€ 2 of een tas van € 50, het is altijd goed.”

Thuyskamer & La Maison de Sophie van Heleen de Bra (links).
Eerste Boomdwarsstraat 10

Pietha de Voogd (vertaalster Italiaans) en Jan de Ruijter 
(Uitgever Novecento) 
Pietha: ‘Mijn zoon wees mij op deze tent omdat ik gek ben op 
Italië. Hij was mij nog nooit opgevallen. Ik ben er meteen drie 
keer in één week naartoe gegaan. De kwaliteit van de koffie is 
onwaarschijnlijk en de sfogliatelle (zoete delicatesse) komen 
rechtstreeks uit Napels, net zoals eigenaar Gennaro. Dit is 
echt een poor man’s holiday: je gaat hier een halfuurtje naar-
toe en je komt helemaal vrolijk naar buiten, net of je op reis 
bent geweest’.

A Volo. Haarlemmerdijk 188

A VOLO

THUYSKAMER & LA MAISON DE SOPHIE
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Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum

In Amsterdam wonen veel 
demente mensen alleen
Op 7 november was er weer een bijeenkomst van het Alzhei-
mer Trefpunt Amsterdam Centrum, in de volksmond beter 
 bekend als Alzheimer Café. Het thema van deze avond was: 
‘Thuis blijven wonen bij dementie’. 

Door Anke Manschot

Het mooie en sfeervolle Huis de Pinto is sinds twee jaar de locatie 
voor het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum, op de eerste 
woensdagavond van de maand. Op tafels in de ontvangsthal liggen 
op deze avond boekjes, brochures en folders over dementie. 
Een folder trekt meteen de aandacht van de verslaggeefster: 
‘Mensen met dementie kunnen leren.’ Ook als de ziekte ‘verder 
gevorderd’ is.
De bijeenkomst zelf wordt gehouden in een intiem zaaltje met een 
hoog en fraai beschilderd plafond. Het publiek bestaat vanavond 
uit een dertigtal mensen. Er zijn twee gastsprekers: Niesje Snijder 
(62) en Astrid Rietdijk (33), die allebei als hulpverlener mensen 
met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen, de zogeheten, 
casemanager dementie. Gespreksleider Sjef van Bommel (75), als 
trainer werkzaam voor samendementievriendelijk.nl, houdt een 
korte inleiding. “In Nederland zijn er circa 270.000 mensen met 
dementie, van wie driekwart thuis woont. In Amsterdam woont 
bijna de helft van de mensen met deze ziekte alleen.” Dat laatste 
blijkt niet uit onderzoek, maar is een schatting. 
Casemanager Rietdijk vertelt dat er allerlei ontwikkelingen zijn 
voor alleenwonende dementerenden. Zo wordt er een proef met 
sensoren gedaan die je kunt plakken op de wc-deur, de koelkast-
deur, de voordeur, het nachtkastje et cetera. “Die sensoren regis-
treren dan hoe vaak iemand de koelkastdeur openmaakt, naar de 
wc of naar buiten gaat en het slaappatroon.” Een zorgverlener of 
andere betrokkene kan dan in één oogopslag op een app zien dat 
iemand bijvoorbeeld in een halfuur twintig keer naar de wc gaat. 
Wat is er hier aan de hand? Een blaasontsteking? Of een sensor 
registreert dat de koelkastdeur al twee dagen dicht bleef of dat 
er sprake is van nachtbraken. Leefstijlmonitoring heet dit, zegt 
Rietdijk. 
Een ander hulpmiddel is de Medido Medicijndispenser, een nieuw 
apparaat om vergeetachtige mensen eraan te herinneren hun me-
dicijnen te gebruiken. Rietdijk: “Als ze dan na het herinneringsge-
luid op OK drukken, rolt het zakje met het geneesmiddel uit het 
apparaat.” 
Wanneer een alleenwonende in de financiële administratie ver-

dwaalt, wordt het hoog tijd om een bewindvoerder in te schakelen. 
Ook komt ter tafel wat de mogelijkheden zijn als het op jezelf 
 wonen echt niet meer lukt, of onveilig wordt. 
Maar er is deze avond ook de nodige aandacht voor de thuissitu-
atie van demente mensen die samenwonen. Hoe kan de partner 
het volhouden? “Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je 
goed voor jezelf zorgt”, zegt casemanager Snijder. Maar partners 
blijken nogal eens lang aan te modderen. Snijder: “Ze willen dan 
bijvoorbeeld geen dagopvang of andere hulp, omdat ze ervan over-
tuigd zijn dat zijzelf het allerbeste voor hun man of vrouw kunnen 
zorgen.” Van Bommel: “En ook al is dat misschien zo, het is natuur-
lijk niet de bedoeling dat de mantelzorger eraan onderdoor gaat.” 
Er is veel inbreng vanuit het publiek, onder anderen van echtgeno-
ten, een zusje, en kinderen van mensen met gevorderde dementie. 
Een paar mensen hebben hun zieke wederhelft meegenomen, die 
stilletjes naast hen zit. Met de blik op oneindig “Mijn god, wat 
staat mij allemaal nog te wachten?” verzucht een alleenwonende 
vrouw met beginnende dementie. “Soms verlang ik naar een pret-
tige, veilige leefomgeving met anderen. Maar ik wil niet naar een 
verpleeghuis met alleen maar zombies om mij heen.” “Heel goed 
dat u nu al over uw toekomst nadenkt,” antwoordt casemanager 
Snijder. “In Amsterdam zijn ook kleinschalige woonprojecten. 
 Misschien is dat in de toekomst iets voor u?” 

 Op woensdagavond 5 december is het thema in Huis de Pinto: 
‘De kracht van muziek bij dementie’. In januari géén bijeenkomst. 

6 februari staat in het teken van ‘Rouw bij dementie’. Inloop vanaf 
19 uur. Aanvang 19:30. Toegang is gratis, inclusief koffie en thee.

Het Alzheimer Café is bedacht door de 
ouderenpsycholoog dr. Bère Miesen. 
Het is een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek voor mensen met dementie, 
mantelzorgers, hulpverleners en an-
dere betrokkenen. In 1997 werd het 
eerste Alzheimer Café gestart, in Lei-
den. Inmiddels worden deze bijeen-
komsten in meer dan tweehonderd 
plaatsen in Nederland gehouden. Om-
dat een café associaties oproept met 
drank zijn nu ook de namen Alzheimer 

Trefpunt en Alzheimer Theehuis (voor 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders) 
in zwang.
Het Alzheimer Trefpunt Amsterdam 
Centrum wordt georganiseerd door 
welzijnsorganisatie Dock, en CentraM, 
een instelling voor maatschappelijke 
dienstverlening, in samenwerking met 
de plaatselijke afdeling van de organi-
satie Alzheimer Nederland. 
Elke bijeenkomst heeft een thema, in-
geleid door een gastspreker. “Maar de 

bedoeling is dat er veel interactie is 
met het publiek, in een veilige omge-
ving”, zegt vaste gespreksleider Sjef 
van Bommel, auteur van Ik ben niet 
kwijt, een veelgeprezen autobiogra-
fisch boek over zijn ervaringen met de 
dementie van wijlen zijn man Thom. 
“Toen ik doorkreeg hoe ik het beste met 
Thoms veranderde gedrag kon omgaan, 
zijn we ondanks zijn ziekte nog heel 
gelukkig met elkaar geweest,” vertelt 
Van Bommel.

Is Amsterdam ontploft?
Door Trudy Franc

Valt het u ook op dat er zo ontzettend hard ge-
werkt wordt in de stad? Het lijkt wel of de stad 
is ontploft. Waar je ook loopt, overal zie je 
bouw- en graafactiviteiten. Woningbouwvereni-
gingen, Stadsherstel en particuliere eigenaars 
zijn druk doende hun eigendommen op te knap-
pen. Betonwagens en hoogwerkers rijden af en 
aan. Dixies en bouwketen bepalen het straat-
beeld. Er is haast geen straat waar niet een of 
meer panden in de steigers staan. Er wordt ge-
graven, geboord, geschuurd, geschaafd, getim-
merd, gezaagd en geschilderd. Het duurt al een 
tijd en het eind is nog lang niet in zicht. Ook de 
gemeente is druk in de weer. Vrijwel de gehele 
openbare ruimte wordt tegelijk aangepakt, lijkt 
het wel. Er is haast geen route meer zonder een 
omleiding. Hele straten, bruggen en grachten 
zijn afgesloten voor verkeer. 
Zelfs bussen en trams worden vaak omgeleid. 
Het moet een verschrikking zijn om nog met de 
auto de stad in te gaan. Fietsers en voetgangers 
staan voortdurend voor verrassingen, ook in 
onze buurt. Als je al weet welke omleiding je 
moet nemen, kom je vaak nog extra hindernis-
sen tegen: de omleiding van de omleiding. De 
bouwwoede is enorm. 
De crisis is wel een beetje voorbij, denk ik. 
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 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
T 020 - 6227742  

Altijd al meer van de Bijbel wil-
len weten? Dan is dit uw kans! 

Gratis, iedereen welkom!  

Voor meer inlichtingen/inschrijven            
bel 06-83571391 

Dinsdag om 14:30 uur                    
(1x per 2 weken op dinsdagmiddag) 

www.bijsimondelooier.nl 

Cursus voor gevorderden 
Dinsdag om 19:30 uur                    

(1x per 2 weken op dinsdagavond) 

Cursus voor beginners 
Oriëntatiecursus ‘Wegwijs in de Bijbel’ 

Gespreksleider Sjef van Bommel
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TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Aan de Lindengracht kun je sinds dit voorjaar 
bij High Studios terecht voor een intensieve 
sporttraining. 

Door Anke Manschot

Silvia Visser (33), fulltime personal trainer en 
groepstrainer
“Het nieuwe concept boutique gym is een alter-
natief voor een sportschool. In een boutique 
gym worden individuele trainingen of groeps-
lessen gegeven in een kleine studio, met veel 
persoonlijke aandacht voor de deelnemers. Er 
komen niet alleen buurtbewoners op af, maar 
ook toeristen. Een boutique gym is wat luxer 
dan de meeste sportscholen. Zo is bij ons het 
gebruik van een handdoek, shampoo en dou-
chegel bij de prijs inbegrepen.
Bij de twee High Studios in Amsterdam hebben 
wij ons gespecialiseerd in HIIT, een high inten-
sity intervaltraining van driekwart uur. Elke 
oefening duurt hier exact 45 seconden. Dus je 
weet waaraan je toe bent. Als er 30 seconden 
verstreken zijn, roep ik: nog 15 seconden! En 
dan ga ik aftellen. 
Een deel van de training vindt plaats op een 
skillmill, een soort loopband. Als je dit multi-
inzetbare apparaat in de zware stand zet, voelt 
het alsof je een steile helling oploopt. Als je 
flink tegen de beugels duwt, krijg je het idee 
alsof je een auto met een lege accu moet voort-
bewegen. Daarnaast werken we met plyo-
boxen, grote vierkante kunststofblokken waar 
je bijvoorbeeld sprongetjes op kunt maken of 
er zittend je oefeningen op doen. Tijdens weer 
een andere ronde doen we oefeningen op de 
vloer. Na twee à drie rondes is er een korte 
rustpauze en kun je water drinken. 
HIIT is voor alle leeftijden geschikt. Onze oud-
ste deelnemer is 76. Hij krijgt aangepaste oefe-

ningen en dat geldt ook voor zwangere vrou-
wen die al een flink buikje hebben. 
Om de sfeer te verhogen werken we in High 
Studios net zoals in een kleurensauna met een 
multicolor ledverlichting op het plafond, die ik 
via een scherm bedien. Zo gebruik ik vaak war-
me kleuren bij de warming-up, blauw licht bij 
de cooling-down en flikkerend licht bij de chal-
lenge, dat is de laatste heftige oefening voor de 
cooling-down.”

Judith Cretier (30), schrijver/journalist
“Vijf maanden geleden haalde een vriendin mij 
en twee andere vriendinnen over om een 
maand lang de pas geopende High Studios aan 
de Lindengracht uit te proberen. We vonden 
het alle vier zo leuk hier dat we ermee zijn 
doorgegaan. Via onze WhatsAppgroep Fitgirls 
appen we elkaar, bijvoorbeeld wanneer we 
naar een training gaan. Ik ga vaak ’s morgens 
hierheen, zij komen meestal ’s avonds, maar 
soms lukt het met z’n allen tegelijk in High Stu-
dios te zijn. 
Fijn is dat de training hier in kleine stukjes is 
gesneden. Als Silvia of een andere trainer gaat 
aftellen weet je dat je oefening nog maar vijf-
tien seconden duurt. Dat werkt psychologisch 
goed. 
Ik ga niet altijd fluitend naar High Studios, 
maar ik ga er wel altijd fluitend weg. En ik zie 
er niet meer tegenop om erheen te gaan. De 
trainers kennen je bij naam en zijn net zoals 
Silvia open en enthousiast. Het lijkt wel alsof 
ze nooit een slechte dag hebben. 
Superleuk is dat je hier nieuwe mensen leert 
kennen. Na afloop sta ik geregeld met iemand 
wel een kwartier lang buiten bij mijn fiets te 
kletsen.”  

www.highstudios.com

Werken aan je gezondheid? Boutique gym is een nieuwe trend

Zweten in een 
kleine sportstudio

Foto boven: prentbriefkaart ter herinnering aan 
de aanleg van de eerste elektrische tram. 
Foto rechts: prentbriefkaart 1900 Speciale 
constructie boven brug Marnixstraat. 
Foto onder: stereofoto Marnixstraat, gezien naar 
de Rozengracht

Nu de Noord-Zuidlijn af is, duiken we nog 
even in de geschiedenis van het openbaar 
vervoer. Tot 1839 was er helemaal geen 
openbaar vervoer in Amsterdam. In dat jaar 
werd de AOO (Amsterdamse Omnibus On-
derneming), later AOM (Amsterdamse Om-
nibus Maatschappij) opgericht. Er kwamen 
lijndiensten “met koetsen op 4 wielen, ge-
trokken door een of twee paarden” voor 20 
passagiers. Op 1 januari 1900 nam de ge-
meente de AOM over en werden de paarden-
trams beheerd door GTA (Gemeente Tram 
Amsterdam). Amsterdam ging, als eerste 
stad in Nederland, vrijwel direct over tot 
elektrificatie van de trams. Op 14 augustus 
1900 werd de allereerste lijn, tussen Leid-
scheplein en Brouwersgracht via de Mar-
nixstraat, in gebruik genomen. Kranten 
meldden: “Heel Amsterdam liep ’s avonds 
uit om de lichtjes te bewonderen.” Aanvan-
kelijk kon de tram niet verder dan de Brou-
wersgracht. Daar was een tijdelijk elek-
trisch station. De brug was nog niet af en er 
waren problemen met de bovenleiding on-
der het spoorviaduct. Toen een maand later 

die problemen waren opgelost, kon de lijn 
doorgetrokken worden via het Haarlemmer-
plein naar de Zoutkeetsgracht. De rit van 
het Leidscheplein naar Haarlemmerplein 
duurde zo’n 13 á 14 minuten en kostte 10 
cent, wat toen behoorlijk veel geld was. 
Al snel was er ook sprake van vandalisme. 
Op 11 september werd in de Marnixstraat 
door twee (!) agenten van de bereden politie 
een vijftienjarige jongen aangehouden, die 
een stuk koperdraad op de rails had gelegd 
om dat te laten platrijden. Ook vreesde men 
dat “...schoolkinderen lange ijzerdraden uit 
baldadigheid tegen de bovenleiding onder 
het viaduct naar de Planciusstraat zouden 
kunnen gooien. Ook smidsjongens zouden 
met hun ijzerstaven per ongeluk de boven-
leiding kunnen raken.” Er kwamen waar-
schuwingsborden en ouders werd verzocht 
“het hunne te doen door erop toe te zien, 
dat de kinderen geen ijzeren buizen tot hun 
beschikking hebben.” 

Bronnen: Het Geheugen van de 
 Amsterdamse Tram; GVB; www.delpher.nl 

De kunst 
van het zitten

Rozengracht  74 t/m 78 
Amsterdam 020 6265011 
www.wul fwonen.n l

VERWEN JEZELF EN JOUW OMGEVING MET ONS 
HEERLIJKE ASSORTIMENT SINT-LEKKERNIJEN ZOALS 

GEVULDE SPECULAAS, CHOCOLADE BROKKEN EN 
BROWNIES MET PEPERNOTEN & ONS ALOM BEKENDE 

KRUIDIGE SINTERKLAAS CHEESECAKE.
 

ONZE BAKPIETEN VERWELKOMEN JULLIE GRAAG  
OP DE ELANDSGRACHT 91, 1016 TS AMSTERDAM 

OF VIA WWW.WALDOPATISSERIE.NL
IN DECEMBER ZIJN WE OOK OP DE ZONDAGEN GEOPEND 

VAN 12.00-17.00 UUR.

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS ...

De Jordanees door Chaar Vredevoogd

Roos
Werkt het liefst de hele dag als 
“Dokter Rossie” in de Jordaan.
 

FAVO SPOT: Bar Parry,  
Eerste Looiersdwarsstraat
FAVO WIJN: Witte Bourgogne
FAVO QUOTE: Shoppen is goed
koper dan de psycholoog, 
zeg ik maar altijd!

Pascal
Stylish verantwoord met een 
passie voor de modezaken in  
de Jordaan. 

FAVO SPOT: Johnny Jordaanplein, 
Elandsgracht
FAVO STIJL: Tenue de Ville
FAVO QUOTE: Dat het je past, 
wil nog niet zeggen dat het 
je maat is.

Chaar 
Blogger in Mokum, met een 
neus voor de leukste horeca 
spots in de Jordaan.

FAVO SPOT: Café Tuin, Tweede 
Tuindwarsstraat
FAVO TIJDSTIP: Maandagochtend 
met een heerlijke cappuccino 
FAVO QUOTE: Beter verwend, 
dan verwaarloosd.

Lijn 10, de eerste electrische

Silvia Visser (r) en Judith Cretier 
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De Aso de wereld uit
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Hotel Mercier eindelijk open 

Hotel Mercier in de Rozenstraat opende eindelijk de deuren voor buurtbewoners en hotel-
gasten. Hoewel alle vergunningen nog niet rond zijn, heeft de gemeente  toegezegd niet hand-
havend te zullen optreden. 

echter op gerekend eind augustus al open te 
gaan en had daarom inmiddels personeel in 
dienst genomen. Hoewel er nog geen inkom-
sten waren, moest het personeel wel worden 
betaald. Omdat daardoor al voor de opening 
een faillissement dreigde, werden negentien 
nieuwe medewerkers tijdens hun proeftijd ont-
slagen. Bovendien besloot Vondel Hotels de 
gemeente te vragen om vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de vergunning toch al-
vast te mogen openen. De gemeente mag een 
hotel echter geen toestemming geven om zon-
der vergunning open te gaan. Wel kan een der-
gelijke situatie worden gedoogd, net zoals bij 
coffeeshops gebeurt. De gemeente had er geen 
enkel belang bij als een op zichzelf wenselijk 
geacht initiatief al voor de opening zou stran-
den en de nodige arbeidsplaatsen zouden ko-
men te vervallen. Daarom liet de gemeente op 
dinsdag 23 oktober aan Vondel Hotels weten 
dat er niet handhavend zou worden opgetreden 
als Hotel Mercier zonder de vereiste vergunnin-
gen open zou gaan. Diezelfde avond al werden 
de eerste gasten in de lobby gesignaleerd.
 
De toezegging van de gemeente om niet te 
handhaven had alleen betrekking op het hotel 
en gold niet voor het aan het hotel verbonden 
café-restaurant ‘Ons Huis’. Daarom konden er 
aanvankelijk alleen hotelgasten terecht en er 
mocht er geen alcohol worden geschonken. 
Buurtbewoners die er vlak na de opening iets 
wilden gaan drinken, werden dan ook weg-
gestuurd. Maar omdat de vereiste horeca-ver-
gunning een paar dagen later (op 1 november) 
 alsnog is afgegeven, kunnen nu ook buurt-
bewoners in ‘Ons Huis’ terecht. 

COC-Amsterdam 
Hotel Mercier is een viersterren straight-friend-
ly-hotel dat zich vooral op de LGTB-gemeen-
schap richt. De oorspronkelijke initiatiefnemer 
Leendert den Daas was van plan om gratis on-
derdak te verschaffen aan het COC-Amsterdam. 
Arjen van den Hof, vroeger zelf reguliere bezoe-
ker van feesten in het COC-pand, vindt het van-
zelfsprekend dat Vondel Hotels die toezegging 
is nagekomen. Aan het COC wordt niet alleen 
kantoorruimte beschikbaar gesteld, de belan-
genvereniging kan ook gebruik maken van de 
vergaderruimte in het hotel. 

Van den Hof hoopt dat zijn hotel ook een ont-
moetingsplaats voor de buurt zal worden. Hij 
is in ieder geval van plan om jaarlijks een 
buurtbarbecue te organiseren. Vorig jaar al 
had hij beloofd dat buurtbewoners rond de 
kerstdagen familie en vrienden voor € 50 per 
nacht in Hotel Mercier konden onderbrengen. 
“Dat aanbod staat nog steeds. En niet alleen 
dit jaar, maar ook met kerstmis volgend jaar en 
de jaren daarop.”  

De populairste stadsauto van Amsterdam is 
de Canta; een mini-autootje voor gehandicap-
ten waarmee je op de weg en op de stoep mag 
rijden en parkeren. Je hoeft er niet invalide 
voor te wezen en je hoeft er ook geen rijbewijs 
voor te bezitten. Daardoor is dat rijdende bre-
kebeentje behalve voor degenen die hem echt 
nodig hebben ook razend populair onder luie 
jongeren en figuren van wie het rijbewijs we-
gens onmatig alcoholgebruik is ingenomen. 
Het gevolg is dat die dingen veelvuldig wor-
den geparkeerd op de stoep. Sommige Jorda-
nezen worden daar zo pissig over, dat zij thuis 
A-viertjes met in koeienletters het woord ASO 
uitprinten om die, zodra een Canta hun pad 
kruist, op de voorruit te plakken.
Stapt nu de desbetreffende Aso bij het zien 
van dit plakkaat blozend van schaamte in zijn 
vehikel en belooft berouwvol zijn leven te 
beteren? 
Integendeel! Schuimbekkend van woede rukt 
hij dat papier van de ruit en kijkt moordlustig 
om zich heen naar de dader.
Zo’n A-viertje is dus leuk, maar werkt niet. 
Maar hoe moet je Aso’s dan aanpakken? Of 
beter nog: hoe moet je Aso’s voorkómen? 
Daartoe moeten we eerst weten:

Wat is een Aso?
‘Sociaal’ betekent ‘Het samenwerken van 
mensen met andere mensen.’ Maar een derge-
lijk empathisch vermogen includeert ook kud-
degeest; hoofd naar beneden, niet zelf naden-
ken, meelopen met de groep. Dat maakt de 
keuze voor het tegenovergestelde, a-sociaal, 
ofwel eigenwijs (een kenmerk van de Jorda-
nees), begrijpelijk. 
Zijn Jordanezen dan Aso’s? 
Daartoe moeten we de kenmerken van een 
Aso in kaart brengen.
Hieronder een lijst Aso-gewoonten waarvan 
we de meest geharde Jordaankrantlezers 
willen vragen deze te rangschikken, zodat we 
een top vijf kunnen samenstellen. Omdat de 
lijst niet compleet is, wil ik u vragen zelf met 
voorbeelden te komen van de ergste, brutaal-
ste en tenenkrommendste Aso-staaltjes.
Allez, on y va! Riemen vast en probeer uw 
adrenalinepeil in bedwang te houden.
1.  Matras uit het raam gooien 
2.  Middelvinger opsteken
3.  Loeihard muziek draaien 
4.  Breeduit op de stoep parkeren
5.  Je hond voor de deur van een ander laten 

poepen 
6.  Vuilnis uit het raam flikkeren
7.  Onnodig de motor van je auto laten lopen
8.  Fiets tegen je raam parkeren
9.  Scheuren met een knetterbrommer
10. Vieze wijn serveren

Op basis van de uitkomsten van onze Aso-top 
vijf zullen we in de volgende Jordaankrant de 
oplossing prijsgeven om de Aso definitief de 
wereld uit te helpen.

Mail naar krant@jordaangoudenreael of 
 gebruik op Twitter #asodewerelduit

Door Karel de Greef

Op zaterdagmiddag 20 oktober gaven enkele 
tientallen buurtbewoners gevolg aan de ‘fees-
telijke uitnodiging’ om in het voormalig COC-
pand in de Rozenstraat de sfeer in Hotel 
 Mercier en de hapjes van het in het hotel 
 gevestigde café-restaurant ‘Ons Huis’ te ko-
men proeven. Veel buurtbewoners kenden het 
pand nog van vroeger en zij waren onder de 
indruk van het resultaat. Tijdens een rondlei-
ding bleek dat bij de verbouwing veel oor-
spronkelijke elementen zijn gehandhaafd en 
dat er op ingenieuze wijze 46 zeer diverse 
 hotelkamers zijn gecreëerd. Naast twee grote 
suites met een weids uitzicht over de Zuid-
Jordaan zijn er split-levelkamers, kamers die 
uitkijken op de achterkant van de huizen aan 
de Rozengracht en er is een aantal kleine ka-
mers zonder uitzicht. 
De opening van het hotel heeft ruim een jaar 
langer op zich laten wachten dan gepland.  
Dat komt onder meer doordat het pand vorig 
jaar van eigenaar veranderde en de nieuwe 
eigenaar (Dijkhuis Vastgoed Management) 
 besloot om met een andere exploitant in zee  
te gaan. De oorspronkelijke initiatiefnemer en 
exploitant Leendert den Daas werd op een 

 zijspoor gezet ten faveure van Vondel Hotels. 
Dit heeft de nodige vertraging veroorzaakt. 
Hoewel de bouwwerkzaamheden eind augus-
tus waren afgerond, waren op dat moment nog 
niet alle noodzakelijke vergunningen afgege-
ven. Geen wonder, want die vergunningen wa-
ren pas een maand eerder aangevraagd. Waar-
om die aanvragen pas in juli zijn ingediend, is 
niet duidelijk. Arjen van den Hof, de eigenaar 
van Vondel Hotels, beëindigt boos het gesprek 
als hem die vraag wordt gesteld. “U wilt alleen 
maar weten waarom er in het verleden zaken 
mis zijn gelopen. Dat vind ik zo negatief. Ik wil 
alleen naar de toekomst kijken. Over een paar 
dagen ontvangen wij ons eerste gasten.”

Geen vergunning 
Ten tijde van de opening voor de buurt op 
 zaterdag 20 oktober waren er nog geen hotel-
gasten te bekennen. Hoewel de brandweer het 
pand inmiddels wel brandveilig had verklaard 
en de gemeente twee dagen eerder – op 18 okto-
ber – een omgevingsvergunning had afgegeven, 
treedt zo’n vergunning formeel pas in werking 
na afloop van de bezwaartermijn van zes we-
ken. Als gevolg hiervan zou het hotel eigenlijk 
pas vanaf december de eerste gasten mogen 
ontvangen. Exploitant Vondel Hotels had er 

Kinderboekwinkel in andere handen?
De Kinderboekwinkel op de Rozengracht is 
nog niet verkocht. Sinds een aantal weken 
hangt er een briefje op de deur zodat zoveel 
mogelijk mensen weten dat de winkel ter 
overname wordt aangeboden. 

Door Frederique de Jong

Klanten maken zich ongerust en dat begrijpt 
medewerker (en kinderboekenschrijver) Aby 
Hartog: “Onze klanten willen natuurlijk dat de 
winkel blijft bestaan. En dat willen wij ook.” 
Op het moment dat ik hem spreek hebben zich 
vijf kandidaten gemeld, dus er is goede hoop 
dat de winkel voor het nieuwe jaar verkocht 
zal zijn. Aby vertelt mij dat nieuwe potentiële 
kopers zich nog steeds kunnen melden: ‘We 
gaan graag met iedereen in gesprek die seri-
euze plannen heeft’. 

Ondertussen verkoopt Hartog natuurlijk ook 
boeken. Hij pakt vijf boeken (meer kon hij er 
niet omhoog houden voor de foto) die hij tipt 
voor de feestdagen: ‘Wie durft? Zegt Sinter-
klaas’, ‘Het huis van Sinterklaas’, ‘Piet en Sint 
en het slimme kind’, ‘De Pakjes piraat’ en 
‘Kerstmis met boer Boris’.  
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Niet alledaags: MisterB

Sieradenwinkel op Bickerseiland 
bestaat dertig jaar

+  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

Onze buurt is een rubber-, leer- en fetisjwin-
kel rijker. Zoiets hadden we nog niet. De wijk-
krant ging een kijkje nemen. 

Door Karel de Greef

Twee vriendinnen van middelbare leeftijd 
staan enigszins in verwarring op de Prinsen-
gracht. Ze doen een dagje Amsterdam en had-
den een bezoek aan viltwinkel Shirdak ge-
pland. “Die zou hier moeten zitten, maar dit is 
een heel andere winkel.” In deze winkel wordt 
leer en rubber verkocht.
Rob Frielink, samen met Wilma Penning eige-
naar van het winkelpand, was er niet rouwig 
om toen Shirdak vertrok. Er waren voldoende 
gegadigden die een marktconforme huurprijs 
wilden betalen voor een winkel vlakbij de Wes-
tertoren. Al snel meldde zich iemand die een 
fotozaak wilde beginnen waar toeristen zich 
tegen de achtergrond van Rembrandts schilde-
rijen konden laten fotograferen. Daar stak de 
gemeente echter een stokje voor. Op deze loca-
tie worden geen op toeristen en dagjesmensen 
gerichte winkels toegestaan. Ook een tweede 
potentiële huurder stuitte op bezwaren van de 
gemeente. Die wilde zijn klanten virtual rea-
lity laten beleven. Om zijn winkel rendabel te 
kunnen exploiteren, wilde hij minstens vier 
simulatoren plaatsen. Hij haakte af, omdat de 
gemeente slechts twee simulatoren toestond. 
Anders zou het te druk kunnen worden. Toen 
vervolgens MisterB interesse toonde, was het 
niet de gemeente maar Frielink zelf die zijn 
bedenkingen had. Wilde hij zijn pand wel ver-
huren aan een seksshop met dildo’s en andere 
seksspeeltjes in de etalage? Nadat hem duide-
lijk was gemaakt dat MisterB geen seksshop 
wilde openen, maar een winkel met een boe-
tiekachtige uitstraling, kon het huurcontract 
worden getekend. 

Bijna vijfentwintig jaar geleden opende Wim 
Bos in de Warmoesstraat zijn eerste rubber-, 
leer- en fetisjwinkel onder de naam MisterB. 
Bos, die vanwege zijn inzet voor de LHBT-ge-
meenschap in 2015 de Andreaspenning van de 
gemeente Amsterdam ontving, verkocht zijn 
bedrijf anderhalf jaar geleden aan Nelson Sou-
sa da Cunha, een Amsterdammer met Portu-
gese roots. Naast de nieuwe flagshipstore op 
de Prinsengracht bezit MisterB inmiddels ook 

In de Grote Bickersstraat hebben de edelsme-
den Sigrid Boot (55 ) en Wim Kok (56) een 
werkplaats annex winkel waar ze hun zelfge-
maakte sieraden verkopen. 

Door Anke Manschot

In de Gouden Reael zijn de winkels op één hand 
te tellen. Maar Studio Matrix houdt het in deze 
rustige buurt al dertig jaar vol. Alle sieraden in 
deze winkel zijn door Wim Kok en zijn levens-
partner Sigrid Boot zelf ontworpen. Achterin 
de winkel is hun werkplaats, met machines, 
een draaibank, een zuurbad en allerhande 
handgereedschap. Hier wordt niet alleen met 
zilver en goud gewerkt, maar ook vaak met de 
metalen titanium en zirkonium. 
Er is een duidelijke taakverdeling. Wim bedient 
de machines, bijvoorbeeld voor het kleuren van 
titanium en zirkonium. Sigrid: “Nadat ik twee 
keer een elektrische schok heb gehad, durf ik 
dat niet meer.” Wim maakt vooral ‘grotere din-
gen’, zoals robuuste armbanden, Sigrid is meer 
van klein, maar fijn. 

Wim en Sigrid, ouders van twee zoons, leerden 
elkaar kennen op de Vakschool Schoonhoven. 
In 1986 begonnen ze voor zichzelf en twee jaar 
later openden ze Studio Matrix op het Bickers-
eiland. “Ja, we kunnen nog steeds leven van 
ons werk”, vertelt Wim, “al hebben we ook 
moeilijke tijden gekend.” Sigrid: “We hebben 
vroeger geregeld met onze sieraden moeten 
leuren op kunstbeurzen en in galeries.” 
Pas sinds februari 2017 verkoopt Studio Matrix 
via internet. Op de website etsy.com, een Ame-
rikaanse site voor ‘handmade and vintage’, 

hebben ze een eigen shop. Op hun webpagina 
staan inmiddels meer dan veertig louter lo-
vende recensies. Verwijderen ze de slechte 
 reviews? “Dat kan hier niet”, zegt Wim en hij 
klinkt oprecht.
Dankzij hun internetshop hebben ze nu diverse 
buitenlandse klanten, de meeste wonen in 
de Verenigde Staten. Zo gaf een vrouw uit 
 Washington kortgeleden de opdracht om vier 
hangers te maken, voor haarzelf, haar man en 
hun twee zoons, met de as van hun geliefde 
hond Bear erin. Wim laat de envelop zien met 
daarin verkoolde resten van Bear, die zoals de 
opdrachtgeefster schreef ‘meezong met de 
saxofoon’. De vier hangers zijn goud-blauwe 
titanium kokertjes geworden. Het uitsnijden 
van de hondennaam erop wordt uitbesteed aan 
een graveur. 
Studio Matrix heeft ook nog steeds Nederland-
se klanten. Zo hebben ze pas trouwringen ge-
maakt voor een stel uit de buurt. Dat zijn mo-
derne ringen van zirkonium geworden, zwart 
geoxideerd met blauwe strepen erin. Sinds de 
komst van de twee Yays-hotels in deze woon-
wijk wippen er ook vaker toeristen binnen. 
Als een heterostel komt rondneuzen in Studio 
Matrix wil de man bijna altijd iets voor zijn 
vrouw kopen. “Vrouwen willen dat vaak niet 
aannemen”, zegt Sigrid. “Ik heb hierover een 
theorie bedacht”, zegt Wim. “Zo’n vrouw gunt 
het haar man niet haar iets te geven.”
Zijn ze ooit overvallen? Wim: “Nee, maar er is 
twee keer na sluitingstijd een ruit ingegooid. 
Beide keren waren wij thuis.” De vandalen zijn 
toen weggevlucht. 

www.studiomatrix.nl

winkels, brandstores, in Berlijn en Antwerpen, 
concept-stores, winkels die het MisterB-assor-
timent verkopen, in Kopenhagen en Frankfurt, 
en een groothandel in Amsterdam. Ook brengt 
het bedrijf tweemaal per jaar in een oplage van 
10.000 een gratis Engelstalig blad uit, Wings, 
verkoopt het tickets voor fetisj-evenementen 
en produceert het eigen artikelen, zoals glij-
middel. Om iets terug te geven aan de gay com-
munity worden onder meer Oost-Europese ho-
mogroepen gesponsord en vaart het bedrijf elk 
jaar mee in de Canal Parade.
Volgens marketingmanager Tony de Wilde was 
het massatoerisme de belangrijkste reden om 
de winkel naar de Prinsengracht te verplaat-
sen. “In de Warmoesstraat kwamen veel toeris-
ten binnen die we niet wilden. Vrijgezellen-

groepen, dronken en luidruchtige Engelsen die 
selfies maakten en klanten uitlachten. Veel 
klanten durfden daardoor niet meer naar de 
winkel te komen. In deze buurt zien we een 
ander soort toerist. We hebben minder aan-
loop, maar we krijgen nu wel de mensen bin-
nen die we willen.” 
De Wilde is dan ook blij met de verhuizing. 
“Het is op de Prinsengracht veel prettiger dan 
in de Warmoesstraat. We krijgen hier veel posi-
tieve reacties. Sinds de opening zijn al veel 
buren kennis komen maken. Dat hebben we 
enorm op prijs gesteld. We voelen ons welkom 
in de buurt.”  

Meer informatie: MisterB, Prinsengracht 192 
www.misterb.com/amsterdam 

www.amsterdam.nl/participatiemarkt2018

Vind het ontbrekende puzzelstukje en haal meer uit jezelf!
De Participatiemarkt is de marktplaats voor vraag en aanbod op 
het gebied van vrijwilligerswerk, dagbesteding, leren en doen, 
sport en spel, wat er te doen is in uw buurt. De toegang is gratis, 
de koffie staat klaar en is een plek om buurtgenoten te ontmoeten.

Waar en Wanneer?
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam, 
donderdag 6 december 2018 van 13.00 – 16.00 uur

Participatiemarkt 2018
Haal meer uit jezelf!

Volop kansen in Zuid en Centrum

Driehoekstraat 19 
1015 GL Amsterdam

M 06 451 37 216 
trimsalondejordaan@gmail.com 
www.trimsalondejordaan.nl

Trimsalon
De Jordaan

Uw hond weer mooi voor de feestdagen?
Maak op tijd een afspraak!!
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel 
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl

A A ND A C HT DIE  JE  OGEN VERDIENEN

Brillen

Contactlenzen

MUZIEK & THEATER
 

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM 

Jamsessies Zo, ma, wo en do 22.00
Concerten Wo t/m za 22.00 

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

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

CAFÉ FESTINA LENTE 
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag 20.15. In deze 
poëziewedstrijd strijden aanstormende dich-
ters om zowel een jury- als een publieksprijs. 
Breng als luisteraar je stem uit op je favoriet. 

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig theater
Merry improv christmas Ma, di, wo 24, 25, 26 
dec 20.30. No better place to spend the holy-
days than in our theater with a fine blend of 
Christmas improvisations and some funny sket-
ches of our new show Bango!

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

Rondleidingen in de Wester Op afspraak. Het 
majestueuze gebouw dat al vier eeuwen het 
aanzicht van de Jordaan bepaalt, heeft een 
rijke historie. Graag vertellen de gidsen u meer 
over dit monumentale gebouw.
Kerstconcert Zo 9 dec, 15.30 Cappella Wester-
kerk o.l.v. Jos van der Kooy zingt werken van 
o.a. Mozart en Mendelssohn. Sopraan Elena 
van Slogteren is solist, Leonard Seeleman be-
speelt beide orgels.
Magnificat Za 15 dec, 20.15 Het Groot Concert-
koor Amsterdam brengt i.s.m. Barokorkest Con-
certo d’Amsterdam en solisten o.l.v. Enrique 
López-Cortón vier stukken van Vivaldi, Scarlatti, 
Lotti en Bach.
‘Gloria’ Kerstconcert bij kaarslicht Za 22 dec, 
15.00 Het Hoofdstadkoor en solisten zingen de 
Messe di Gloria van Puccini en het Gloria van 
Vivaldi. Het concert sluit af met traditionele 
Nederlandse kerstliederen, waarbij het publiek 
mag meezingen.
Nieuwjaarsconcert Za 12 jan, 15.30 Het laat-
ste concert op beide orgels van de Westerkerk 
voordat de restauratie van de kerk begint. Met 
werken van Bach, Sweelinck en Daan Manneke.

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Concerten Elke zaterdag 14.00 Topmusici uit 
binnen- en buitenland met repertoire uit alle 
windstreken.
Nieuwjaarsconcert Za 12 jan 20.15. Violiste Lisa 
Jacobs en haar ensemble The String Soloists 
spelen o.a. de Romance van Dvorák en het vi-
oolconcert in G van Haydn. 

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

Open huis Elke eerste woensdag en derde zon-
dag van de maand 12.00. Vrijwilligers vertellen 
u over de historie en de architectuur. De Post-
hoornkerk is de eerste kerk die P.J.H. Cuypers in 
Amsterdam bouwde (1860).
Amsterdam Vocal Circles Zo 16 dec 16.00 Mee-
zingconcert o.l.v. Nicoline Snaas
Architectuurtour 9 dec 11.00. Stadswandeling 
met als leidraad de architectuur van Pierre 
Cuypers en de reactie van De Amsterdamse 
School op zijn werk. De wandeling vertrekt bij 
het Centraal Station.

CLAVERHUIS
ELANDSGRACHT 70, DOCK.NL/LOCATIES/CLAVERHUIS/

Jiddische liederen Zo 9 dec, 15.00. Concert 
met Jiddische en andere liederen in de sfeer 
van het dertiger jaren cabaret.

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Roode zondagen Bijna elke zondag 16.00. Mu-
zikale optredens. Mooie liederen, pakkende 
gedichten en inspirerende muziek.
Ubuntu Wo, do, 12, 13 dec 20.30. Lieke Joosen 
is actrice, zangeres en theatermaker en al is ze 
Nederlands, het lijkt erop dat ze in het Afrikaans 
haar stem heeft gevonden. Naast op muziek ge-
zette poëzie van Afrikaanse dichters brengt ze 
haar eigen geschreven werk ten gehore.
Kerstspecial Zo 23 dec 16.00. Een muzikale en 
literaire kerstdag met een bonte stoet aan ar-
tiesten. De optredens zullen weinig met Kerst-
mis te maken hebben. 

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

Hallo familie 8+ 2, 3, 4 en 6 jan 14.30, 5 jan. 
16.00 Een voorstelling over ouders en andere 
wonderlijke wezens, met veel grappige en on-
verwachte gasten, door Maas theater en dans.
Jazz duzz 6+ 22 dec 16.00, 23, 24, 26, 27 dec 
14.30 Een theatraal jazzconcert met poëzie en 
anarchie, zelf verzonnen woorden en melodie-
en zonder eind, door de Toneelmakerij.
In het hol van de leeuw 14+ 10, 11, 13 en 14 dec 
19.30, 12 dec 14.00 Confronterende muziekthe-
atervoorstelling met rap en scherpe humor 
door DOX / Black Sheep Can Fly.

PIANOLA MUSEUM 
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Koffieconcert Elke zondag 11.30.
Schubertiade Za 8 dec 20.15 Violist Joan Berk-
hemer (artistiek leider van Mokum Symphony) 
speelt samen met Natasa Grujic, viool, Dana 
Zemtsov, altviool en Ketevan Roinishvili, cello 
o.a. ‘Tod und das Mädchen’ van Franz Schu-
bert.
Barrelhouse Vr 21  dec 20.30 Blueszangeres 
Tineke Schoemaker treedt op met de band 
Barrelhouse, met als gasten de Boogie Woo-
gie Maestro’s op de historische pianola’s en 
vleugels van het Pianola Museum.
 

DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet u draaior-
gels, maar ook hoe het bouwen en restaureren 
van orgels nog volop in bedrijf is. Bezoek op 
afspraak.

JORDAANMUSEUM 
JORDAANMUSEUM.NL

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

 THEO THIJSSEN MUSEUM
EERSTE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Do t/m zo 12.00-17.00. De gelukkige klas Ten-
toonstelling over de visie van Thijssen op on-
derwijs en de actualiteit daarvan.

BACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

Ambachtelijke drukkerij, grafisch museum en 
galerie
Ma t/m vr 10.00-18.00, za 11.00-17.00. 

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

Museum of Fluorescent Mineral Art
Wo t/m za 14.00-18.00.

Mokum Symphony
Joan Berkhemer is artistiek leider van Mokum 
Symphony. Hij wil tegenwicht bieden aan de huidige 
overgeorganiseerdheid en perfectie in de muziek, 
die leidt tot voorspelbare uitvoeringen. Hij onder-
zoekt samen met jonge musicologen de veranderin-
gen in de muziekbeoefening van de laatste 130 jaar. 
Het kenmerkende van het musi ce ren in de tijd van 
de eerste concertopnamen (1900-1940) was het vrije, 
expressieve muziekmaken. Het Mokum Symphony 
project beschouwt interpreten uit het verleden, met 
name dirigent Willem Mengelberg, als inspiratie-
bron voor musiceren met emotie en karakter.

Op zaterdagavond 8 december presenteert Berk-
hemer met het Mokum kwartet een Schubertiade in 
het Pianolamuseum.

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

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

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

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

GALERIEËN

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

t/m 5 jan: Vaginal Davis, Marliz Frenken, Sop-
hie Lee, Soshiro Matsubara, Hannah Perry, 
Julie Verhoeven, Isabel Yellin, ‘Fabric Faces, 
Powder Phrases’, verschillende media

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

t/m 19 jan: Rory Pilgrim (GB), ‘Software  
Garden’
vanaf 26 jan: Lara Viana (Salvador, Brazilië), 
schilderijen

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

t/m 5 jan: David Claerbout (België), ‘Confetti’, 
gemengde technieken

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, WWW.ARTTRA.NL

t/m 12 dec: Jeroen Werner (NL), ‘Lens-scape’, 
gemengde technieken

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

t/m 8 dec: Tamara Muller, ‘Distraction’
vanaf 15 dec: Aldwin van de Ven, Casper 
 Verborg, Jerry Kowalsky & Maria Britze

DUDOK DE GROOT
LAURIERGRACHT 80, DUDOKDEGROOT.NL

t/m 1 dec: Vincent Uilenbroek (NL), zeefdruk-
ken

EDUARD PLANTING GALLERY 
EERSTE BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM

t/m 22 dec: Norman Parkinson (GB, 1913-1990), 
‘Style icons’, fotografie

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

t/m 19 jan: Bob Willoughby (USA, 1927-2009), 
‘Iconic images of Hollywood’s Golden Age’, 
fotografie

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

t/m 12 jan: Gabriel Lester (NL), ‘Shake a face’, 
LED-panelen; Sam Samiee (Iran), ‘Casino Co-
pernicus’, schilderijen met sculpturen

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

t/m 30 jan: Lily van der Stokker, ‘Here and here 
and here’, verschillende technieken

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

t/m 27 jan: Gert Merlijn, Gerard Schoone, Jan 
van der Horn en Kees Kamper, ‘Quatre mains’, 
lichtfestijn

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 13, JEROENDERCKSEN.NL

schilderijen en tekeningen

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

schilderijen

JOSEPH & JAMES
BLOEMGRACHT 2H, JOSEPHANDJAMES.COM

t/m 31 jan: vaste collectie van 22 fotografen 
waaronder Irene Wijnmaalen, Ewout Huibers 
en Cor Jaring 

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

vanaf 30 november: ‘It’s personal’, groepsten-
toonstelling, fotografie

KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

galerie-atelier met schilderijen

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

t/m 26 jan: Ray Caesar, Zoé Byland, Claire 
Partington en Maryl Donoghue, wintergroep-
show

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Frank Leenhouts en Frans Koppelaar, stads-
gezichten en beeldhouwwerk

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL

t/m 1 dec: ‘Mr. Peanut’

LANGART
LAURIERSTRAAT 82, LANGART.NL

t/m 22 dec: Danielle Kwaaitaal (NL), ‘Florile-
gium’, fotografie
vanaf 12 jan: Christoph Blawert (Duitsland), 
schilderijen

MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, fotografie

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

t/m 1 jan: Johanna de Schipper, ‘De geschie-
denis van het vliegeren’

RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 603-A, THERAVESTIJNGALLERY.COM

t/m 8 dec: Christopher Anderson (Canada), 
‘Blue blanc rouge’, fotografie

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

t/m 22 dec: Jiro Kamata (Japan), ‘Mother’ en 
Paul Adie (Schotland), ‘Grounded’, sieraden;
vanaf 12 jan: Helen Britton (Australië), ‘Ephe-
meral phenomena’ en Samira Goetz (Frank-
rijk)

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 29 dec: Kristof Kintera (Tsjechië), ‘Natu-
rally Postnatural’, installaties; Kendell Geers 
(Zuid-Afrika), ‘Voetstoots’

STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

Jaarlijkse groepstentoonstelling hedendaags 
realisme

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK

vanaf 9 dec: Jaap de Ruig, ‘Een dier / een 
mens’, foto- en videomanifestatie

SUZANNE BIEDERBERG
EERSTE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM 

‘Business as usual: the best in stock’

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

t/m 5 jan: Ellen Kooi, ‘Being places’, fotografie

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

tot eind jan: Sanghee Song (Zuid-Korea), 
‘Danse macabre’, video en sculpturen

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

t/m 5 jan: Bryan Schutmaat (USA), ‘Good God-
damn’, fotografie

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM 

t/m 12 jan: Friso Spoelstra, ‘Devils & Angels, 
ritual feasts in Europe’, fotografie en film

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, WWW.GALLERY238.COM

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

Kerstconcerten in de open lucht
Donderdagavond 20 december treden twee koren op in de openlucht. 
Om 19.00 uur staat het Lastagekoor op de Elandsgracht bij het Claverhuis. 
Om 19.30 uur is het Antoniuskoor te beluisteren op de hoek Haarlemmer straat/
Korte Prinsengracht (bij regen Onderdoorgang Haarlemmerdijk 80-86).

De concerten worden georganiseerd door Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan 
en Gouden Reael. facebook.com/hofjesconcerten
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■ CAFÉ ROSÉ
Do 6 dec 14.00 Café Rosé. Roze Amster-
dammer Jip van Leeuwen. Hij was afgelo-
pen zomer Pride ambassadeur en werd 
gehuldigd tot Roze Amsterdammertje. 
Een inspirerende middag.
Do 6 dec 19.00 Filmavond ‘Test’
Do 3 jan 14.00 Monique zingt 
 

■ BINGO MIDDAG
Vr 7 dec 14.00 € 1.50 voor 3 rondes met 
leuke prijzen. 
Vr 21 dec 14.00  Kerstbingo  
3 rondes met leuke prijzen. 
Vr 4 jan 14.00  €1.50 voor 3 rondes

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste speel-
tuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwil-
ligers 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 
financiële bijdrage vereist. Meer informatie 
op www.asv-onsgenoegen.com.  
Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam, 
020-6262788. In onderstaand overzicht staan 
de activiteiten voor volwassenen, tenzij 
anders vermeld.
 

■ COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.00-19.00.
 

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

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

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

■ SPORT/BEWEGEN
Judo v.a 4 jr, do 15.30-18.00, 
judo jeugd, do 18.00-19.00, 
lijndansen, vr 13.00-14.30, 
ballet peuters, za 9.00-10.00, 
ballet kleuters, za 10.00-11.00, 
majorettes  v.a. 6 jr, za 11.00-12.30.
M.u.v. judo, vanwege verbouwing 
gymlokaal even niet!!!
 

■ OVERIG  
EHBO wo 20.00-22.00
  
■ EXTRA ACTIVITEITEN
Za 15 december onze gezellige KERST-
BINGO, aanvang 20.00 uur.

■ UITSMIJTERS  
Vr 13.00-15.00, € 1,50
 

■ SOEP  Ma, di € 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
 

■ CLAVERSOOS
Zo 2 dec, 6 jan, 3 feb 13.00-16.00, zaal open 
om 12.30. Feestmiddag met Bingo en live-
concert Sjakie. Gratis toegang en een kop 
koffie/thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.
 

■ NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 3 dec, 7 jan, 4 feb, 13.15-15.15,  
o.l.v. Hennie. De naaimachines staan klaar. 
Gratis toegang.
 

■ LUNCH
Wo wekelijks t/m 19 dec, vervolgens weer 
per 9 jan, 12.00-13.30, zaal open om 11.30. 
Maximaal 15 deelnemers, deelname € 1,50.
 

■ BINGOMIDDAG
Vr 21 dec, 18 jan, 15 feb 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
Di 15 jan, 19 feb 13.45, o.l.v. Jorien. Gratis 
toegang: aanmelden tot dinsdag 10.30 via 
020-6200238.

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

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

■ THEATER IN DE RIETVINCK
Elke wo 14.00-16.00, elke vr 10.00-12.00.  
€ 1.50. Buurtbewoners, jong en oud, nodi-
gen we graag uit om hun verhalen over het 
leven in de wijk van vroeger en nu te ko-
men delen onder het genot van een kopje 
 koffie en een muziekactiviteit. Samen met 
en onder begeleiding van ervaren theater-
maakster Mariken Bijnen worden de ver-
halen vastgelegd. Tot en met 21 dec. 
Info:mail@marikenbijnen.nl of 020-7563807.

■ ROZE DAMESSALON
Do 6 dec 12.00. Verdiepende en  
inspirerende ontmoeting onder leiding  
van vml. Humanistisch raadsvrouw  
Karen Joachim. € 2.50.

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

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, www.sooj.nl.
Voor 55-plussers is er de ouderensoos van 
Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jor-
daan. De SOOJ is zes dagen per week open. 
U bent welkom bij de inloop en de activitei-
ten. Voor sommige activiteiten zijn wachtlijs-
ten. 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. 
De SOOJ is gesloten van 21 dec t/m 6 jan.
 

■ COMPUTER EN TABLET
Gratis spreekuur. Voor informatie, vragen  
en problemen. Ma t/m 17 dec en v.a. 7 jan  
11.00-13.00. Aanmelden aan de bar of via 
fatih.sooj@gmail.com 
 

■ TAALLESSEN
Engels, vr t/m 14 dec en v.a. 18 jan  13.00-
14.30, € 7,50 per 5 lessen
Frans Conversatie, do t/m 20 dec en v.a. 10 
jan 15.00-16.30 € 7,50 per 5 lessen
Italiaans Beginners 2e groep (nieuw), In-
take op wo 9 jan, v.a. 16 jan wo 13.00-14.30. 
Italiaans Groep I, wo t/m 19 dec en v.a.16 
jan 15.00-16.30 € 15 per 10 lessen (excl, 
lesmateriaal)
Italiaans  Groep II, do t/m 20 dec en v.a. 17 
jan 13.00-14.30 € 15 per 10 lessen (excl. 
lesmateriaal)
Spaans Groep I, wo t/m 19 dec en v.a. 9 jan 
13.00-14.30 € 15 per 10 lessen
Spaans Groep II, wo t/m 19 dec en 
v.a. 9 jan15.00-16.30 € 15 per 10 lessen
 

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring, di 4 dec, 13.30, € 1 per keer
Poëziekring, di 29 jan, 13.30, €1 per keer
Exposities: Willem Stokkel, metallieken, 
Jan Allis, foto’s: ’Amsterdam verstild, ver-
stilling in Amsterdam’. Opening zo 13 jan 
16.00-18.00. Zo 27 jan, 15.00, Cora & Com-
pany: Cora Hollema tenorsax en zang, Lio-
nel Jacobs bas, Walther de Graaff gitaar. 
Tijdloos entertainment uit het Amerikaanse 
swingrepertoire, aangevuld met Hollandse 
‘evergreens’. (zaal open om 14.30)
 

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjassen. Ma 7 jan start een nieuwe 
competitie, 13.00, € 2 per keer
Bridge met les, di t/m 18 dec en per 8 jan 
13.30 € 7,50 per 5 lessen
Spelletjesmiddag, vr 25 jan, 13.30, deel-
name gratis. Sjoelen, Rummikub, Yahtzee, 
dammen enz.
Bingo, di 22 jan 13.30 € 1 per plankje, laat-
ste ronde € 2
Biljarten, di, wo, do, vr (niet op 25 jan)  
€ 0,50 per ½ uur
 

■ SPULLENMARKT   Toegang gratis
Za 9 feb 13.00-16.00. Tafelhuur € 2,50. 

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
 

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

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

■ COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt 
de docent of deze cursus voor u geschikt 
is. Daarna volgen er 10 lessen. Ma 10.00-
12.00. € 30,-, incl. cursusboek Basisboek 
Windows 10. Start v.a. 14 jan (bij voldoen-
de aanmeldingen). Aanmelden graag z.s.m. 
Voor vragen of aanmelden: 
saruhan@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 u. Aanmel-
den: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? 
Ma (2e en 4e ma van de maand),  
elke di 10.30-12.00. V.a. 17 jan óók op do 
19.00-21.00 (bij voldoende aanmeldingen).  
Aanmelden graag z.s.m. € 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 of 06 34881830.
  
■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en allerlei oefeningen 
doen op onze computers (Windows 10). 
Een computerdeskundige is aanwezig, 
aanmelden is niet nodig. Di 13.00-15.00,  
€ 1,-, doorlopend. Voor vragen: ssaruhan@
dock.nl of 06 34881830.
 

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

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

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

■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskun-
dig advies, ontmoeten en inspiratie op-
doen. Do 14.00-16.00. Vrijwillige bijdrage, 
aanmelden niet nodig. Informatie en vra-
gen: het Claverhuis, fIkhouane@dock.nl of 
020 6248353 

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

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

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

■ HANDWERKOCHTEND
Naaien, schilderen, sieraden maken, ha-
ken/breien en nog meer met veel verschil-
lende materialen. Ma 10.30-12.30, doorlo-
pend. € 1,- per keer. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of  06 34881830.
 

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

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

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

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

■ REELS KANTINE
Een vrijwilliger kookt samen met kinderen 
voor buurtbewoners een warme maaltijd. 
Wo 17.00-19.00, €3,50 (stadspas €2,50). 
Aanmelden: fIkhouane@dock.nl of 
020 4280297 en mazaoum@dock.nl 
of 06 43543048.
 

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

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

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

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

VERENIGING DE NOORDERSPEELTUIN

■ HET GROTE SINTERKLAASFEEST 
MET SINTERKLAASOPTOCHT DOOR 
DE JORDAAN
Vr 30 nov, optocht v.a. 18.30
Lampionnenoptocht onder begeleiding 
van onze Twirlgroep, Drumband De Noor-
der en met hulp van Drumfanfare Almere 
en Drumband Albert Cuyp.
Voor het feest zijn geen kaarten meer in 
de verkoop.
 

■ JUNIOR KERST BINGO
Za 15 dec, zaal open v.a. 15.30
Voor kinderen van 8 t/m 12 jr
We hebben 4 rondes.  
Boekje kost 7,50 euro

■ KERST BINGO
Za 15 dec, zaal open v.a. 19.30
Met de bekende Albert Heijn boodschap-
penmand, cadeaubonnen van Slagerij 
Louman en Restaurant de Zagerij, en nog 
meer mooie en lekkere kerstprijzen.
We hebben 7 rondes. Boekje kost 15,- 
euro.
 

■ SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE 
DUMPIES CLUB
Ma t/m vr, 9.00-12.00.
Een groepje van 5 tot 10 peuters komt met 
of zonder ouders spelen en/of knutselen 
in ons clubgebouw. Bijdrage varieert, 
naar gelang het aantal ochtenden.

■ TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini, 
3 t/m 6 jr, za 10.45-11.30
De Dancing Stars Jeugd, 
7 t/m 12 jr, za 11.30-13.00
De Dancing Stars Gevorderden 
v.a. 12 jr, di 18.30-20.00
 

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

■ CALLE REAL
Nederlands-Spaans flamenco koor,  
 gespecialiseerd in de muziek van het 
westen van Andalusië, begeleid door 
een muziekensemble. Zo 19.00-22.00
 

■ SENIOREN BIGBAND       
Ma 20.00-23.00
 

■ TAFELTENNISCLUB
Do  20.30-23.00

Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum. 
Al vanaf 1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor de buurt, maar zeker ook mét de 
buurt. Men hoeft geen lid te zijn van onze vereniging, wel vragen wij een kleine bijdrage 
in de kosten bij sommige activiteiten. Meer informatie op https://www.facebook.com/
Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt. 
2e Lindendwarsstraat 10, 020 6231256 of 06 20427686
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CentraM biedt ondersteuning:
• bij het omgaan met geld(problemen)
• bij het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig 
  thuis blijven wonen
• bij problemen in relaties en een veilig thuis 
• voor mantelzorgers

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

Voor meer informatie en adressen kijk op onze website: 
www.centram.nl 

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

Contact: 
020 -557 33 38 
tussen 9 en 12 uur. 
U kunt ook langs komen 
bij een van onze Plus-
punten in de buurt. 

 

____________________________

NIEUW IN DE BUURT
____________________________

MisterB
Prinsengracht 192 

www.misterb.com/amsterdam
Zie ook het artikel op pagina 8

____________________________

JUBILEUM
____________________________

Studio Matrix
Deze sieradenwinkel op Bickerseiland 

bestaat al weer 30 jaar.
Grote Bickersstraat 44 A

Zie ook het artikel op pagina 8
____________________________

DE BESTE VAN 2018
____________________________

Arigato, massages
Volgens Parool is de in de Jordaan gevestigde Arigato 

de beste masagesalon van Amsterdam 2018. 
Al 10 jaar timmert Arigato met succes aan de weg. 

Bekijk de site voor meer informatie of ga eens langs.
www.arigato.nl – Marnixstraat 213 D – 06 - 243 40 443

Met een receptie in het Claverhuis nam opbouw-
werker groenvoorziening Kees Kramer onlangs 
na vijf jaar afscheid van onze buurt. Hij heeft een 
andere baan gevonden. 

Door Karel de Greef

Vijf jaar lang reed Kees Kramer (39) driemaal per 
week op de motor vanuit zijn woonplaats Opmeer 
naar het Claverhuis op de Elandsgracht. Tegen-
woordig werkt hij wat dichter bij huis, in Enkhui-
zen, als opbouwwerker bij woningbouwvereniging 
annex welzijnsorganisatie Welwonen. “Die motor-
ritten ga ik niet missen, maar mijn werk wel. Ik heb 
hier een fantastische tijd gehad.”
Kees is geboren en getogen op het platteland en 
woont daar nog steeds. Toch heeft hij geen ‘groene 
vingers’. “Thuis heb ik een moestuin en een paar 

Voorzitter Werkgroep Kunst & Cultuur neemt afscheid

Vanaf 1 november heeft Sibbele 
Wignand de taken van Kees 
Kramer overgenomen. Sibbele 
werkte sinds maart van dit jaar 
als projectleider jeugd bij 
DOCK Amsterdam-Centrum. 
De afgelopen maanden heeft 
hij een project voor de jeugd op 
de Oostelijke Eilanden opgezet. 
Omdat dit project was afge-
rond en zijn tijdelijke arbeids-
contract per 1 november afliep, 
kon hij aansluitend in dienst 
treden als opbouwwerker 
‘groen’. 
“Naast jeugdwerk zijn groen en 
duurzaamheid mijn passies”, 
aldus Sibbele, die veel vrije tijd 
doorbrengt op zijn volkstuin in 
Leiden. “Ik verwacht in mijn 
nieuwe baan al mijn passies 
kwijt te kunnen. Ik heb er dan 
ook veel zin in.” 
Sibbele Wignand: 06 - 18 34 63 52 
swignand@dock.nl

Afscheid Kees Kramer

Door Jeroen Jansen

Maja Boot schildert plein-airon-
derwerpen als strand, zee en 
duinen en is daarom geregeld te 
vinden op de Waddeneilanden. 
Ze schildert al 35 jaar. Ze is auto-
didact en volgde masterclassen 
van Igor Kusmirac, Joseph Calz, 
en lessen op de Wackersacade-
mie en de Gooische Academie. 
Jarenlang experimenteerde zij 
met kleurstellingen en contras-

De werkgroep Kunst & Cultuur, organisator van de hofjesconcerten, 
is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Elka 
Bak, gaat wat anders doen. Een afscheidsinterview.  

Door Karel de Greef 

Vanaf haar balkon in hartje Jor-
daan kijkt Elka Bak (59) uit op 
haar werkplek. Ze is bureauma-
nager in de Westerkerk, een af-
wisselende baan met veel regel-
werk. En regelen kan ze goed, 
vinden de leden van de werk-
groep Kunst & Cultuur Jordaan 
en Gouden Reael. Ze waren dan 
ook niet blij toen ze hoorden dat 
ze een nieuwe voorzitter moeten 
zoeken. “Iemand moest het 
doen”, antwoordt Elka op de 
vraag hoe ze voorzitter is gewor-
den. “Een jaar of zeven geleden 
reageerde ik op een advertentie 
in de Jordaankrant waarin gast-
vrouwen voor de hofjesconcerten 
werden gezocht. Toen ik daarmee 
was begonnen, vroegen ze me om 
ook lid van de werkgroep te wor-
den. Niet lang daarna ging de 
voorzitter weg en niemand an-
ders had belangstelling.” 
De werkgroep Kunst & Cultuur is 
in 1997 opgericht om buurtbewo-
ners met een kleine beurs in 
staat te stellen gratis concerten 
in hofjes bij te wonen. Deze doel-
stelling is nooit veranderd, be-

halve dan dat de concerten tegen-
woordig ook op pleintjes en in 
binnentuinen plaatsvinden. Vol-
gens Elka kost de organisatie 
meer tijd dan voorheen. “Vroeger 
stuurden we eens per jaar een 
brief naar de gemeente met onze 
plannen voor het hele seizoen. 
Daarmee was de vergunning ge-
regeld. Tegenwoordig moeten we 
voor elk afzonderlijk concert 
ruim van tevoren een vergunning 
aanvragen, met een plattegrond 
van de locatie en een vluchtweg. 
Dat kost allemaal veel tijd.” 
Naast een nieuwe voorzitter kan 
de werkgroep ook nieuwe leden 
gebruiken, liefst met enige affini-
teit met muziek. Er wordt eens 
per maand vergaderd, maar tus-
sendoor hebben de leden regel-
matig contact. Er komt veel kij-
ken bij het organiseren van 
concerten. Naast het aanvragen 
van vergunningen moet er publi-
citeit worden verzorgd en loca-
ties worden gezocht, evenals ver-
vangende locaties voor als het 
slecht weer is. En natuurlijk moet 
er muziek worden geregeld. Maar 
dat is volgens Elka meestal geen 
probleem, ook al ontvangen de 

musici geen gage maar een on-
kostenvergoeding. “Het aanbod 
is groot, want musici spelen 
graag. Wij proberen afwisselend 
te programmeren, dus zowel jazz 
als volksmuziek en klassiek.” 
De werkgroep organiseert elk 
jaar in samenwerking met het 
4/5 mei-comité op 4 mei een stil-
le tocht vanaf het Marnixbad 
naar de Noordermarkt, met aan-
sluitend een herdenkingsconcert 
in de Noorderkerk. In de maan-
den daarna vinden eens in de 
veertien dagen op acht zondag-
middagen de hofjesconcerten 
plaats. In het najaar vinden er in 
het Claverhuis nog drie concer-
ten plaats en het jaar wordt zoals 
altijd afgesloten met twee kerst-

concerten. Op donderdagavond 
20 december a.s. worden er zo-
wel op de Elandsgracht als bij de 
Posthoornkerk op de Haarlem-
merstraat kerstliederen gezon-
gen. Na deze concerten legt Elka 
haar voorzittershamer neer. Niet 
omdat ze het niet meer leuk 
vindt. In tegendeel. “De concer-
ten worden goed bezocht en de 
bezoekers gaan altijd enthousi-
ast naar huis. Het is dus enorm 
dankbaar werk. Maar het wordt 
tijd om weer eens wat anders te 
gaan doen. Er is nog zoveel ander 
leuk vrijwilligerswerk.” 

Meer informatie en contact:  
hofjesconcertenadam@gmail.com 
of Facebook.com/hofjesconcerten.

Expositie Claverhuis

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 

ten en het toepassen van onver-
wachte materialen. Ze werkt in-
tuïtief, en krast en schuurt soms 
stukken of lagen weer weg. Haar 
schilderijen sieren muren in vele 
landen en ze werkt ook in op-
dracht van  bedrijven en particu-
lieren. 

Maja is medeoprichtster van het 
Blaricums Kunstenaarscollectief. 
Ze geeft ook workshops en schil-
derlessen aan mensen met au-
tisme in het Papagenohuis in 
Laren. Ze richtte de Kinder 
Kunst Academie op, waar zij 
schilder- en kunstprojecten reali-
seert voor kinderen met een be-
perking. 

Opening:  
14 december 17.00-19.00. 
Expositie tot 25 februari 2019

www.majaboot.nl  
06-21392625
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appelbomen, omdat ik mijn drie kinderen iets van 
de natuur wil meegeven. Maar ik heb nauwelijks 
kennis van ‘groen’. De meeste initiatieven kwamen 
dan ook vanuit de bewoners. Ik heb hun ideeën al-
leen maar gefaciliteerd door subsidies aan te vra-
gen, vergaderingen te organiseren en contacten te 
leggen met de gemeente en andere organisaties.” 
Bij zijn vertrek laat Kees 75 groenprojecten achter 
waar hij min of meer bij was betrokken. Veel van 
die projecten zijn selfsupporting en zullen ook zon-
der hem wel doorgaan. Dat geldt echter niet voor 
alle projecten. Als er niet snel een opvolger wordt 
aangesteld, vreest hij voor de continuïteit van de 
Groenploeg, de club van vrijwilligers die tuinen on-
derhoudt voor mensen die dat zelf niet meer kun-
nen. “Omdat ik overal als contactpersoon sta ver-
meld, gaan mensen die hulp nodig hebben naar het 
Claverhuis bellen. Ik heb geen idee wat er na mijn 
vertrek met die telefoontjes gebeurt. Hopelijk 
wordt er snel een vervanger gevonden.” Inmiddels 
heeft DOCK die vervanger gevonden in Sibbele 
 Wignand (zie kadertekst). 
Tijdens zijn afscheidsreceptie in het Claverhuis zei 
Kees dat hij met veel plezier terugkeek op vijf 
mooie jaren. “Ik heb hier met passie en enthousi-
asme gewerkt en veel leuke en interessante men-
sen ontmoet.” Veel van hen waren op de receptie 
aanwezig en een aantal hield een toespraak. Zoals 
Rien Bovenberg, bewoner van seniorenflat de Ma-
kroon, die Kees dankbaar was voor zijn hulp bij het 
realiseren van een groenstrook bij hun nieuwe flat, 
het laatste project dat Kees heeft kunnen afronden. 
Hein Hoefnagels liet namens de Groenploeg weten 
het vertrek van Kees verschrikkelijk te vinden. En 
dat Kees ook door zijn collega’s werd gewaardeerd 
bleek uit het door Tivo Beunk, beheerder van het 
Claverhuis, gecomponeerde en gezongen lied. 
Een paar dagen later reed Kees toch nog een keer 
op zijn motor door de Coentunnel om op zondag 
14 oktober assistentie te verlenen bij de groen-
middag in het Claverhuis. Daarna was hij definitief 
 vertrokken. 
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BUURTSPREEKUREN

❱❱ !Woon
Voor informatie en advies over huren/
wonen. Woonspreekuur, Elandsgracht 70, 
elke werkdag 14.00-16.00 en di 19.00-20.00. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
020 523 0114, centrum@wooninfo.nl, 
www.wooninfo.nl
 
❱❱ Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhouds-
klachten. Werkt op afspraak.  
Telefonisch spreekuur 10.00-11.00, 
020 523 0114 (behalve woensdag),  
Elandsgracht 70, centrum@wooninfo.nl,  
www.wooninfo.nl
 
❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum
 
❱❱  CentraM, Maatschappelijke dienst-

verlening 
Begeleidt en verbindt bewoners van 
Stadsdeel centrum op het gebied van 
financiën, instanties, relaties, wonen, zorg 
en welzijn.
Telefonisch spreekuur 
ma t/m vrij 9.00-12.30, 020 557 3338
 
❱❱ Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is een inloop voor vragen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Ook voor ondersteuning bij financiële en 
administratieve zaken en het schrijven of 
bellen naar een instantie. De medewer-
kers 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.
 
❱❱ Mantelzorgondersteuning
CentraM biedt ondersteuning aan individu-
ele mantelzorgers. Wij luisteren en denken 
met u mee en bieden informatie en advies 
over onderwerpen als zorg en samenwer-
king met de zorg, voorzieningen en prakti-
sche zaken, familiegesprekken, stellen van 
grenzen om overbelasting te voorkomen, 
het versterken van uw netwerk, het combi-
neren van mantelzorg en werk en inzet van 
een vrijwilliger. 
Contact: telefonisch 020 557 3338 op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, 
of via het Pluspunt.
 
❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwil-
ligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatu-
res in de buurt? Advies nodig wat het 
beste bij jou past? Voor deze vragen en 
meer kun je terecht op de spreekuren van 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA): 
Alle oneven weken op woensdag tussen 
13.00 en 15.00 in het Claverhuis. 
Je kunt binnenlopen of  tevoren een 
afspraak maken via www.vca.nu.
 
❱❱ Gratis juridisch inloopspreekuur
IJdock Advocaten houdt elke dag na tel. 
afspraak van 14.00 tot 16.30 een gratis 
spreekuur voor particulieren en onderne-
mers. Veembroederhof 109, 020 421 2145, 
hulp@ijlaw.nl
 
❱❱ Belkhir Legal
Iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00 gratis 
juridisch inloopspreekuur in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70. Aanmelden is niet nodig.
 
❱❱ Burenhulp Jordaan en Gouden Reael
Voor hulp bij boodschappen, hond uitlaten, 
dokters- of ziekenhuisbezoek, steun bij 
verhuizing naar verzorgingshuis, vriend-
schappelijk huisbezoek, lichte tuinwerk-
zaamheden (evt. snoeien), hulp bij compu-
tervragen thuis of in het buurthuis en 
wandelen met buurtbewoners die alleen 
niet meer op straat komen. 
Burenhulp (langdurig of tijdelijk),
020 557 3338 (CentraM).
 
❱❱ Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk 
geweld en behoefte heeft aan een luiste-
rend oor. Voor wie verdere hulp wil, wordt 
bemiddeld met de hulpverlening. 
Voor een afspraak met een vertrouwens-
persoon, 020 557 3338, www.centram.nl
 
❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en 
buurtgenoten, 085 902 2810 (lokaal tarief)
info@beterburen.nl, www.beterburen.nl

06-nummers alleen tijdens  
kantooruren!

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema, 06 22217004
dayenne.venema@politie.nl

Jordaan-Midden
Petra Goldstein, 06 51809180
petra.goldstein@politie.nl

Jordaan-Noord
Tom Onderwater, 06 22914992
tom.onderwater@politie.nl

Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, 06 22384969
peter.noot@politie.nl
en Max Engelander, 06 51308685
max.engelander@politie.nl

Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer, 06 83174572
stephan.fischer@politie.nl

Westelijke Eilanden en 
Westerdokseiland
Raymond Rietmeijer, 06 10657478
raymond.rietmeijer@politie.nl

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

Uitgave van Stichting Wijkcentrum 
Jordaan en Gouden Reael
Oplage 21.500, gratis huis aan huis 
bezorgd, 5 x per jaar

Bezorgklachten
krant@jordaangoudenreael.nl

Kopij/advertenties
Deadline 25 januari 2019; volgende 
krant verschijnt 13 februari 2019

Redactieadres
Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael
Elandsgracht 70
1016 tx Amsterdam
06 - 155 78 722 (Rob Versluijs) 
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, Roel van den 
Ende (fotografie)
Rob Versluijs (DOCK)

Met bijdragen van 
Peter-Paul de Baar, Ilja Gort, 
Dick van der Heijden, 
Jeroen Jansen, 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 verspreid, 
ook bij brievenbussen met JA-NEE stic-
ker of NEE-NEE sticker,  omdat het buurt-
informatie van gemeentelijk gesubsidi-
eerde welzijnsinstellingen betreft.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

❱❱ DOCK | Per direct zoeken wij een enthou-
siaste vrijwilligster voor onze wekelijkse 60+ 
soos in activiteitencentrum Reel. Kun je goed 
omgaan met senioren, kun je zelfstandig 
werken maar ook samenwerken met andere 
vrijwilligers en ben je de maandagmiddagen 
3 tot 4 uur beschikbaar, dan is dit vrijwil-
ligerswerk iets voor jou. 
Contactpersoon voor aanmeldingen is 
Sevim Saruhan, T: 06 34881830 
of ssaruhan@dock.nl
 
❱❱ DOCK | Urgent Wij zoeken vrijwilligers 
met een passie voor taal die aan buurtbewo-
ners conversatielessen willen geven in het 
Claverhuis. Het betreft lessen Nederlands 
(op de donderdagavond) en Spaans (op de 
maandag- en donderdagavond). Het hebben 
van een lesbevoegdheid is geen vereiste. 
Wel vragen we enige ervaring in het klas-
sikaal overbrengen van kennis. Contactper-
soon voor aanmeldingen is Sevim Saruhan, 
T: 06 34881830 of ssaruhan@dock.nl
 
❱❱ DOCK | Gezocht! Iemand die ervaring 
heeft met computers en het gebruik van 
smartphone en tablet kan uitleggen aan een 
groep van max. 10 personen die beginner 
zijn. Het betreft 2 tot 3 uur per week. 
Contactpersoon voor aanmeldingen is 
Sevim Saruhan, T: 06 34881830 
of ssaruhan@dock.nl
 
❱❱ Claverhuis | Gezocht! Gastheer of gast-
vrouw voor de spelletjesmiddag van het 
Claverhuis. Elke donderdag van 16.00 tot 
18.30 kan er door bezoekers van het Claver-
huis en buurtbewoners spelletjes gespeeld 
worden. Aansluitend kan er gezamenlijk een 
daghap gegeten worden. 
Vind je het leuk om mensen samen te bren-
gen? Om een praatje te maken? Om sfeer te 

❱❱ TEAMED
Op vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.30 
heeft de Vliegende Brigade van TEAMED 
spreekuur in het Claverhuis. TEAMED is een 
sociaal uitzendbureau voor ervaringsdes-
kundigen die vanuit hun persoonlijke erva-
ring met schulden, psychiatrie, verslaving 
of dakloosheid andere mensen met verge-
lijkbare problemen willen ondersteunen.
 
❱❱ Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kun-
nen elke tweede en vierde maandagmiddag 
van de maand terecht in het Claverhuis 
voor een medische rijbewijskeuring. Een 
afspraak maken is nodig. Dit kan bij het 
Claverhuis, Elandsgracht 70, 020 624 8353. 
Meer informatie, bijvoorbeeld wat u mee 
moet nemen voor de keuring en wat de 
kosten zijn, vindt u op: www.rijbewijskeurin-
genamsterdamenomstreken.nl. Ook voor 
jongeren met een medische indicatie.
 
❱❱ Spreekuur Wijkbeheerders Ymere 
Spreekuur voor huurders van Ymere. Mar-
nixstraat 82-84. 
Ron Seeboldt (op afspraak) 06 1187 63 37 of 
r.seeboldt@ymere.nl
 
❱❱ Spreekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key. 
Dagelijks tussen 9.00 en 10.00, 
Vinkenstraat 22, 020 621 4333, 
Femke Felder/Kim Djoa.
 
❱❱  MEE AZ Onafhankelijke cliënt-

ondersteuning voor mensen met een 
beperking

Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan 
kortdurende ondersteuning aan mensen 
met een beperking en hun mantelzorger(s). 
Voor vragen die te maken hebben met 
chronische ziekte, een lichamelijke beper-
king, een vorm van autisme, niet aangebo-
ren hersenletsel. Ook voor moeilijk leren-
den. Op dinsdag, donderdag of vrijdag kunt 
u een afspraak maken met Lucy de Bie via 
06 1487 5108 of l.de.Bie@meeaz.nl. Afspre-
ken kan bij u thuis, in een Huis van de Buurt 
of elders. www.meeaz.nl.

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

❱❱  Gebiedsmakelaars Gemeente 
 Amsterdam, Stadsdeel Centrum

Heeft u een bijzondere vraag, een 
 opmerking of wilt u iets leuks organiseren 
in uw buurt? Neem dan contact op met de 
gebiedsmakelaars van het Stadsdeel 
Centrum:
Zuid Jordaan - Annemieke Bult, 
06 1094 7493, a.bult@amsterdam.nl
Noord Jordaan - Rosa Hoogstraten, 
06 2269 3084, r.hoogstraten@amsterdam.nl
Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden
Matthew Eelman, 06 2209 1867, 
m.eelman@amsterdam.nl

❱❱  Cursussen voor Vereniging van 
 Eigenaren

In december zijn er twee cursussen voor 
VVE’s in het Claverhuis. Op dinsdagavond 
11 december worden de basisaspecten van 
de VVE uitgelegd. Vragen als, wat is een 
splitsingsakte,  hoe zit het met het modelre-
glement, wie moet wat betalen en waarom, 
worden beantwoord. In 90 minuten krijgt u 
een spoedcursus over de VVE.
Op dinsdagavond 18 december is de cursus 
Beleid en beheer. Dan gaat het over de 
taken die het bestuur heeft en de rol van de 
bestuurder. Kortom wat zijn deze taken en 
verplichtingen die bij de VVE horen? 
Aanvang van beide cursussen is 19.30 uur 

en we eindigen om 21.00 uur, de locatie is 
het Claverhuis op de Elandsgracht 70. 
Aan het volgen van de cursus zijn geen 
kosten verbonden. Als u aan de cursus 
wwilt deelnemen, dan kunt u zich opgeven 
via www.wooninfo.nl/agenda. U bent van 
harte welkom.

❱❱  Gratis bespaaradvies van de  
Energiecoach

Het is weer koud buiten en het loont de 
moeite om een afspraak te maken met de 
Energiecoach. De energiecoach geeft 
praktisch advies over energie besparen in 
huis. De energiecoach komt bij u thuis en 
stelt vragen over het energieverbruik in uw 
woning. U ontvangt advies en producten 
om zuiniger om te gaan met bijvoorbeeld 
verlichting en verwarming, maar ook 
simpele vormen van isolatie. Ook wanneer 
u al energiebewust bent, kan het bezoek u 
nieuwe inzichten geven.
Elke Amsterdammer  kan thuis advies 
krijgen van een energiecoach. Het maakt 
niet uit of u huurt of eigenaar bent van uw 
woning. Energie besparen kan  in bijna elke 
woning, oud of nieuw. Energiecoaches zijn 
vrijwilligers. !WOON ondersteunt, traint en 
begeleidt deze vrijwilligers. Stichting 
!WOON geeft met steun van de Gemeente 
Amsterdam informatie en advies over 
wonen, huren, kopen en energie.
Het advies is gratis, het enige dat het u 
kost is tijd. De energiecoach neemt ver-
schillende bespaarproducten mee naar uw 
huis,  zoals radiatorfolie, tochtband, een 
waterbesparende douchekop en ledlam-
pen. U mag samen met de energiecoach 
voor €15,- aan bespaarproducten uitkiezen. 
Hier betaalt u niets voor. Aanvullend zijn de 
andere producten te koop tegen 50% van 
de inkoopprijs. Na het bezoek van de 
energiecoach ontvangt u een bespaar-
rapport met daarin alle bespaarmogelijkhe-
den voor uw huishouden.
Meer informatie over het aanbod van de 
energiecoach is te vinden op www.ener-
giecoach.amsterdam.  U kunt zich daar 
direct aanmelden. Wij nemen dan contact 
met u op om een afspraak te maken.

creëren en een gezellige middag te verzor-
gen? Dan zijn we op zoek naar jou! Aanmel-
den kan via 020-531 76 00 (Ceciel Hekkens) 
of via groepsactiviteiten@deregenboog.org
 
❱❱ Claverhuis | Gezocht! Kok die een daghap 
kan maken. Ter afsluiting van de spelletjes-
middagen in het Claverhuis willen we een 
eenpansgerecht aanbieden.
Vind je het leuk om voor mensen te koken? 
Heb je fijne ovenschotels, heerlijke maaltijd-
soepen of zalige stamppotten op je reper-
toire? Of vind je het leuk de recepten hier-
voor te zoeken en te volgen? Dan zijn we op 
zoek naar jou! Aanmelden kan via  
020-531 76 00 (vraag naar Ceciel Hekkens) 
of via groepsactiviteiten@deregenboog.org
 
❱❱ De SOOJ zoekt een nieuwe voorzitter
De SOOJ is een vrijwilligersorganisatie voor 
en door ouderen. Ze biedt een ruimte voor 
ontmoeting en activiteiten aan oudere 
bewoners van de Jordaan en wordt ook 
geleid door  oudere vrijwilligers. Je kunt er 
iedere middag terecht voor een kopje koffie 
of een drankje, een krant of tijdschrift lezen, 
met anderen praten, maar ook een cursus 
volgen of meedoen aan een activiteit. We 
zoeken iemand die het bestuur wil komen 
versterken als voorzitter. Hij of zij moet 
bereid zijn om samen met de andere be-
stuursleden te helpen bij de dagelijkse gang 
van zaken. Dat betekent tenminste één 
middag in de week sleuteldienst draaien 
(openen en sluiten van het gebouw), de 
maandelijkse vergadering voorbereiden en 
voorzitten en samen met de penningmeester 
de contacten met de gemeente onderhou-
den. Bent u geïnteresseerd, kom dan eens 
praten. Mail naar tichelsooj@outlook.com  
SOOJ, 
Tichelstraat 50, 
1015KT, Amsterdam. 
www.sooj.nl

ZOEKERTJES

In de rubriek Zoekertjes kunt u als parti-
culier/stichting een advertentie plaatsen. 
De tekst moet uiterlijk vrijdag 25 januari 
bij de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis 
en mogen maximaal 200 tekens bevatten. 
Tekst kan per mail gestuurd worden naar 
krant@jordaangoudenreael.nl

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in de 
Jordaan (Tussen de Bogen 13). Work-
shops, sessies en jaartrainingen door een 
ervaren, gecertificeerde begeleider. Info: 
Aafke Heuvink, 06-21870535, www.living-
heart.nl
 
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd zieken-
verzorgster helpt u graag indien u zorg 
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen 
naar 06-22761110, www.maatwerkzorg.nl
 
❱❱ Opslagruimte tekort?
Opslaanaandegracht.nl. Vanaf 3 m2 op-
slagruimte aan de Leliegracht 39. Per 
maand opzegbaar en 24/7 toegankelijk. 
Tel. 0653650893
 
❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS. Al meer 
dan 20 jaar. Woe. av. 19.00-20.15 en 20.30-
21.45 u. Vrij. ocht. 09.15-10.30 u. 10 lessen 
€ 80,00. Bij korting € 40,00. 
www.lydwinayoga.nl,  tel. 020-4210878.
 
❱❱ HULP BIJ BURN-OUT EN STRESS in de 
Jordaan. Worstel je met burn-outklachten? 
Ria Bijvoet, gecertificeerd therapeute/
CSR-couch, gespecialiseerd in herstel-
trajecten bij burn-out, begeleidt je graag.
www.hulpbijburnoutenstress.nl
 
❱❱ Kashmiryoga op Brouwersgracht 270A 
is diep ontspannend en zorgt voor inner-
lijke rust.
Dus minder in je hoofd en meer in je hart.
Dinsdagavond 20.00-22.00 uur. Voor gratis 
proefles 06-24977300. Ernst Jan.
 
❱❱ WOONRUIMTE GEZOCHT. Ik, een fieve, 
oudere heer, moet de keuze maken om 
mijn driekamerwoning in de Reestraat te 
verlaten i.v.m. wonen op de 3e verdieping. 
Door al mijn activiteiten die ik hier in de 
buurt onderneem zoek ik in het Centrum/
Jordaan een woning op de begane grond 
of 1e etage.
Wie oh wie kan mij helpen of heeft een 
goede tip? hansbuseman@gmail.com

We kregen leuke reacties op de 
prijsvraag over de Bickers Buurt 
Band. Een paar fragmenten: 
‘Lieve mensen van de wijkkrant, begin jaren ‘80 zongen Frits en zijn 
kinderen Jasmijn en Dunya in de BBB. Vooral het nummer "Over tien jaar 
is de crisis voorbij" is me bij gebleven. De kinderen zongen het refrein 
met schattige overslaande stemmetjes.’ Groeten Harry van Veen. 

‘Onze moeder Rie Reijmers was een van de drijfveren van het actie
comité Westelijke Eilanden. Wij hadden deze lp in ons bezit, maar na 
uitlenen niet meer teruggekregen. Daarom wil ik de plaat graag winnen 
voor mijn zus Marian.’ Vriendelijke groeten Willy SterkReijmers.

De winnaars zijn: 
Willy Sterk-Reijmers,
Marijke Woorts, 
Jan Seitz, 
Arno Wubben,
Harry van Veen

Zij kunnen bellen 
met Rob Versluijs en 
een afspraak maken 
om de elpee op te 
halen: 06-155 78 722




