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Door Frederique de Jong 

“O je was erbij? Hoe is het ontvangen?” Arie 
de haringboer op het Haarlemmerplein kijkt 
me nieuwsgierig aan. Hij voegt toe: “Ik hoorde 
dat de opvang al in juli opengaat, dat vertelde 
een klant”.
Of dat zo is, valt te betwijfelen, want er moet 
nog wel het een en ander verbouwd worden. 
En daarbij is de beslissing volgens de ge
meente nog niet genomen. Ook werd op de 
bijeenkomst beweerd dat de fundering ver
nieuwd moet worden. Arie lacht en zegt: 
“Nou, dan lijkt me dat het inderdaad nog wel 

even zal duren. Kijk, zo gaat het dus hier:   
’s ochtends hoor ik dat iemand zijn been heeft 
gebroken en aan het eind van de dag zijn er 
twee doden! Je hoort hier van alles maar het 
klopt niet altijd”. Inmiddels zegt de Gemeen
te: “Volgens het haalbaarheidsonderzoek vol
doet de fundering. Wel volgt nog aanvullend 
technisch onderzoek in het pand”.

Hoongelach
De reacties op de geplande opvang tijdens de 
bijeenkomst liepen zeer uiteen. In een bom
volle zaal opent wethouder Groot Wassink 
met de woorden: “Wij vinden het humaan om 

deze mensen op te vangen. Ze hebben nog 
een kans op een status. Dat kunt u niet leuk 
vinden, maar dat is juridisch zo”. Gemor in de 
zaal. Terwijl de wethouder zijn verhaal ver
volgt, zeggen bewoners achterin de zaal tegen 
elkaar: “het is allang besloten”. Voorin roept 
iemand: “leugenaar!”
De wethouder moet opboksen tegen scepsis. 
Groot Wassink: “We hebben gekozen voor dit 

De gemeente heeft verspreid over de stad meerdere locaties op het oog waar ongedocumen-
teerden maximaal anderhalf jaar worden opgevangen. In die periode moet duidelijk worden  
of zij alsnog asiel krijgen of dat die kans definitief verkeken is. Deze opvang vervangt de bed-, 
bad-, broodregeling. In de Jordaan polste de gemeente hoe de bewoners het zouden vinden  
als het leegstaande pand aan de Marnixstraat nummer 2 wordt ingericht voor opvang voor  
48 mensen. Het gaat om een proef van drie jaar. Op de bewonersbijeenkomst van eind maart  
in Het Marnix liepen de meningen zeer uiteen.

pand omdat er weinig leegstaande bedrijfs
panden in het centrum zijn”. Hoongelach.
Als de microfoon de zaal ingaat worden de 
opmerkingen iets milder, maar niet minder 
kritisch. “Waarom maak je in dat pand geen 
appartementen voor jongeren op de eerste 
verdieping en ouderen op de begane grond?”, 
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Lees verder op pagina 3

Sloop en vervanging Bullebakbrug 

Zorgen om een gemeentelijk monument

Het is wat, met die Bullebakken. Onlangs 
werd bekend dat de Bullebaksluis, bij  
de Bloemgracht, te zwak is voor zwaar 
v erkeer. En de Bullebakbrug, over de 
 Brouwersgracht, daar moet het verkeer 
stapvoets overheen rijden. Volgend jaar 
wordt deze basculebrug vervangen.

Door Dienie Meijs

De naam van de sluis en de brug zou ont
leend zijn aan de oude waarschuwing van 

ouders aan hun kinderen om niet voorbij de 
bruggen te gaan, indertijd op de rand van de 
stad. Daarachter hield zich de bullebak 
schuil, oftewel de boeman. En ooit zongen 
ze in het rusthuis van Ja zuster, nee zuster: 
‘Wie is er bang voor de Bullebak’. Er is nu 
wel een reden om ergens bang te zijn.
Er is namelijk in maart jl. vergunning ver
leend voor sloop en herbouw van de Bulle
bakbrug. De brug heeft de status van ge
meentelijk monument. Hoe gaat de brug er 
straks uitzien? Die vraag was reden voor de 

actiegroep De Groene Marnix, om zich te 
laten informeren over de in 2020 aan te 
 leggen nieuwe brug. Bij een vorige restau
ratie in 1986 zijn de hekken, dus de brug
leuningen en afsluithekken, gehandhaafd.  
Nu blijkt tot hun schrik dat in het nieuwe 
ontwerp de afsluithekken verdwijnen, en 
worden vervangen door slagbomen. De 
 hekken voldoen niet meer aan de moderne 
eisen van de bediening van de brug.

Lees verder op pagina 4

Door Tryntsje Bakkum

De Groene Straatdag wordt georganiseerd door 
Stichting Dock en de werkgroep Meer Groen in de 
Jordaan en vindt ook dit jaar plaats in de Noor-
derspeeltuin aan de Tweede Lindendwarsstraat.

Op deze gezellige en hopelijk zonnige middag kunt 
u plantjes halen voor uw geveltuin, balkon of 
stadstuin. De opbrengst gaat naar een goed doel. 
U kunt ook terecht voor een gratis consult bij de 
plantendokter.
 
Op de informatiemarkt wordt informatie gegeven 
over uiteenlopende onderwerpen die met groen en 
milieu te maken hebben, van het plaatsen van een 
regenton of nestkastjes voor gierzwaluwen tot het 
energiezuinig maken van uw woning.
Voor de jeugd zijn er allerlei leuke en leerzame 
 activiteiten op het gebied van groen en natuur.

Wij hopen u op de Groene Straatdag te mogen 
 begroeten!
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zaterdag 11 mei van 12.00 tot 16.00

Groene 
straatdag

Bullebakbrug
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Hoe wordt het plan voor opvang van ongedocumenteerden  
in de buurt ontvangen?

Jordaan verdeeld over 
vluchtelingenopvang 
Marnixstraat 
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Kennismakingsavond 
Gezonde Zelfliefde/Zijnsoriëntatie (cursus)

 Hartje Jordaan

1, 2, 20, 23, 30 mei en 4, 12 juni 
van 19.00 tot 20.30 uur 

Informatie en meditatie (€13)
De cursus loopt van sep. tot dec. (8 keer). 

Ook voor stellen. Geef je snel op! 
www.eengelukkigmens.nl
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Van de hoofdredactie

Wat maakt ons goede burgers? De tekenaar 
van de geliefde hond Snoopy, Charles M. 
Schulz, gaf jaren geleden antwoord op deze 
vraag in een brief aan een jongetje van tien. 
Schulz schreef: “Ik geloof dat onze grootste 
kracht ligt in het beschermen van onze kleinste 
minderheden”. Zo op papier klinkt dat prachtig, 
maar wat als je opeens wordt geconfronteerd 
met plannen om 48 vluchtelingen in jouw 
stadsdeel op te vangen? Dan komt het voor 
sommige inwoners opeens wel erg dichtbij, 
zoals u kunt lezen in deze krant. 

Wat zou Spinoza ervan gezegd hebben? Als 
filosoof en wiskundige dacht hij na over de rol 
en de betekenis van vrijheid en tolerantie in 
ons leven. Misschien gaan we nog wel eens een 
antwoord op de grote vragen van onze tijd ho
ren in het Theatercafé dat naar Spinoza wordt 
vernoemd en dat in juni zijn deuren hoopt te 
openen op de hoek van het Haarlemmerplein 
en de Vinkenstraat. Daar zou zomaar eens een 
lezing over de grote filosoof gehouden kunnen 
worden die ons prikkelt tot nadenken en die 
ons kan helpen bij actuele kwesties. Dat zou 
mooi zijn, want we willen uiteindelijk toch 
prettig met elkaar kunnen blijven samenleven 
in de buurt. 
Hoezeer onze meningen ook mogen verschillen 
en hoezeer we daardoor verdeeld kunnen zijn, 
het is altijd goed om met elkaar in gesprek te 
blijven. Misschien schuilt daarin wel het ge
heim van goed burgerschap.
 

Frederique de Jong
 IJsbrand van Veelen

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

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

www.lingerog.com
Dé makelaar uit de buurt

Gratis
waardebepaling 

Meedenken over inrichting Marnixstraat Noord

Meer info: www.amsterdam.nl/MarnixNoord

De Marnixstraat Noord, tussen Bloemgracht en Brouwersgracht, 
wordt in 2022 heringericht. 
We willen een veiligere straat met een betere doorstroming voor 
fietsers en openbaar vervoer, maar de ruimte tussen de gevels is 
beperkt. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Nu is het moment om mee te denken over de inrichting. 
Meld u aan voor één van de werksessies op: 
Datum: woensdag 8 mei of maandag 13 mei 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
Locatie: Schoolgebouw Cartesius 2, Lindengracht 93. 

Voor de organisatie van deze verdiepende werksessies is het van belang 
dat u zich van tevoren aanmeldt via: MarnixNoord@amsterdam.nl. 
Geef daarbij aan welke datum u aanwezig bent.

Tijdens deze avonden gaan we puzzelen met de ruimte tussen de 
gevels van de Marnixstraat. Wij geven de kaders aan, bijvoorbeeld de 
minimale maten waaraan een trambaan of trottoir moet voldoen. U kunt 
zelf de straat inrichten en bepalen welke voorziening meer of minder 
ruimte krijgt. De uitkomsten van deze avonden verwerken wij dan in 
de “Nota van Uitgangspunten”. Wij organiseren twee verdiepende 
werksessies, zodat u kunt kiezen welke avond u het beste uitkomt.

Komt dat zien, komt dat horen  
- Sterke verhalen uit de Jordaan
door IJsbrand van Veelen

De voorbereidingen voor de 5e editie van het 
Verhalenfestival Jordaan zijn in volle gang en 
het belooft opnieuw een legendarische ge
beurtenis te worden. Het thema is dit keer 
‘Sterke Verhalen’, en laten we eerlijk zijn: dat 
is Jordanezen wel toevertrouwd. 

In acht huiskamers rond de Nieuwe Lelie
straat en rond de Noordermarkt worden acht 
unieke voorstellingen opgevoerd, die speciaal 
zijn gemaakt voor deze gelegenheid.  
De voorstellingen bestaan uit een mengeling 
van toneel en muziek en zijn gebaseerd op 
bijzondere verhalen van vroeger en van nu. 
De verhalen zijn afkomstig van buurtbewo
ners en de uitvoering is in handen van voor
namelijk buurtgenoten.
 
Net als in vorige jaren wordt het festival op 
zaterdagavond weer afgesloten met een groot 
buurtdiner, waar 150 mensen kunnen aanzit

ten en waar Straatkoor 1015 liederen ten 
 gehore zal brengen.

Wees er snel bij want het aantal kaarten is 
beperkt! 

5e Verhalenfestival Jordaan: vrijdagavond 
14 juni en zaterdagmiddag 15 juni

Meer informatie over de voorstellingen en 
over de kaartverkoop is te vinden op 
www.facebook.com/verhalenfestivaljordaan/ 
en op https://verhalenfestivaljordaan.nl/
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Vervolg van pagina 1 - Vluchtelingenopvang

aldus twee dames op leeftijd uit de Vinken
straat. Ook andere mensen in de zaal wijzen 
op de woningnood voor ouderen en jongeren 
in het centrum. “We worden de stad uitge
jaagd”. 
De wethouder zegt dat hij op de hoogte is van 
de woningnood, maar dat er in dit pand geen 
woningen komen. Het is een opvang met 
 kamers waar meerdere mensen slapen, koken 
en verblijven. De vluchtelingen krijgen 50 
euro leefgeld per week. Een vrouw in de zaal 
roept: “Vijftig euro, waar ken ik het halen?”. 
Gelach. 

Mannen 
Zeer waarschijnlijk komen er vooral mannen 
in het pand, want van de totale groep van 500 
ongedocumenteerden is maar 15 procent 
vrouw. Maar de wethouder zegt dat het ook 
een vrouwenopvang zou kunnen worden. 
Vraag uit de zaal: wat gaan die mensen de 
hele dag doen? De wethouder zegt dat zij 
 sowieso zelf boodschappen moeten doen en 
koken en schoonmaken. Daarnaast krijgen de 
vluchtelingen op plekken buiten het centrum 
van alles aangeboden, variërend van taalles 
tot juridische hulp. De hoop is dat men genoeg 
te doen heeft om niet doelloos op straat te 
gaan hangen. De opvang kost 2,5 miljoen euro 
per jaar. Dat komt neer op 5000 euro per 
 persoon. 
De emoties lopen hoog op in de zaal. Niet 
 iedereen begrijpt dat deze ongedocumenteer
den weliswaar uitgeprocedeerd zijn, maar mis
schien toch nog een kans op een verblijfsver
gunning hebben. Een vrouw loopt halverwege 
de avond weg. Haar vriendin vraagt: “Ga je?”. 
“Ja”, zegt ze: “Ik word steeds kwaaier, daar heb 
ik geen kracht voor. Daarom loop ik weg”. 

Gastvrijheid
Gaandeweg lijken de reacties wat milder te 
worden. Iemand zegt: “Ik ben wel voor op

vang maar we hebben hier in de Jordaan al 
allerlei projecten. En dat in zo’n dichtbevolkt 
gebied”. Een ander wijst erop dat we al een 
winteropvang hebben in de buurt. Hij inspec
teert daar de brandveiligheid en zegt: “dat is 
een grote ruimte, daar is genoeg plaats”. De 
wethouder kent de plek maar vindt die té 
groot: “we willen de opvang zo kleinschalig 
mogelijk maken”. 
Dan komt er een man aan het woord die zegt 
dat hij jarenlang door Afrika gereisd heeft  

en “deze jongens kent”. Hij adviseert de ge
meente om ze juist als buren bij mensen te 
plaatsen. Hij woonde zelf 38 jaar in de Jor
daan, nu ergens buiten en biedt zijn twee 
panden naast zijn huis aan: “Ik weet hoe je 
die jongens moet benaderen en wat ze nodig 
hebben. Laat ze maar komen”. De wethouder 
zegt dat hij straks graag zijn gegevens no
teert. 
Dan lijkt de weg vrij voor nog meer gast
vrijheid. Een jonge vrouw staat op en zegt:  

“Ik ben er trots op dat wij dit kunnen doen  
in  onze stad”. Ze krijgt naast boegeroep  
ook  applaus én bijval van medewerkers uit  
de opvang in de Derkinderenstraat waar  
150 mensen zitten: “Bij ons gaat het goed, 
zonder incidenten en mét solidariteit”.
Eind april neemt de gemeenteraad een 
 be slissing en weet de Jordaan of het leeg
staande monumentale pand in de Marnix
straat inderdaad gebruikt gaat worden  
voor opvang. 

Onlangs organiseerde het eind vorig jaar 
 geopende Hotel Mercier een burenborrel. 
Het hotel wil dé huiskamer van de Jordaan 
worden. 

door Karel de Greef

‘Beter een goede buur dan een verre vriend.’ 
Onder dit motto vond op zaterdag 30 maart in 
Café ‘Ons Huis’ van Hotel Mercier in de Rozen
straat een burenborrel plaats. De naar schat
ting honderd aanwezige buurtbewoners wer
den in de watten gelegd. Nadat zij waren 
verwelkomd met een glas prosecco, zorgden 
attente obers ervoor dat niemand nog iets te 
kort kwam. Amper lege glazen werden steeds 
snel ingeruild voor volle en er gingen perma
nent schalen rond met verschillende exquise 
snacks. Buren die elkaar tot dan toe alleen 
van gezicht kenden, maakten eindelijk eens 
een praatje. Hoewel de borrel officieel om 
18.00 uur was afgelopen, was lang niet ieder
een op dat tijdstip vertrokken. De meeste 
buurtbewoners vonden het ongetwijfeld een 

uitermate geslaagde borrel. Waarom legde 
het hotel de buren zo in de watten?
Vanwege de vakantie van hotelmanager Ric 
van Holthe tot Echten leggen we die vraag 
voor aan de commercieel directeur van 
V ondel Hotels, Tim Phaff. Vondel Hotels is de 
eigenaar van zeven karakteristieke Amster
damse hotels, waaronder Hotel Mercier, Hotel 
de Hallen en het onlangs geopende Hotel 
Pontsteiger in de Houthavens. “We willen 
echt dé huiskamer van de Jordaan worden”, 
zegt Phaff. “Er komen hier al regelmatig 
buurtbewoners koffie drinken, maar we 
 merken dat de drempel toch hoog is. Neder
landers doen al niet zo snel een drankje in 
een hotel. En omdat je hier langs de sjieke 
entree moet om in het café te komen, stap je 
niet zo makkelijk binnen. Daarom denken we 
erover om een aparte ingang voor het café te 
ma ken.”
De directe aanleiding voor de burenborrel 
was de nieuwe menukaart. “Aanvankelijk 
stonden er alleen 3, 4 en 5gangen menu’s  
op onze kaart. Nu we al voor € 17 een hoofd

gerecht aanbieden, wordt het voor meer men
sen betaalbaar om hier te komen eten. Boven
dien kunnen alle buurtbewoners hier een 
burenpas komen ophalen waarmee ze een 
gratis drankje bij lunch en diner krijgen.” 
Toch was de borrel volgens Phaff niet alleen 
bedoeld om meer clientèle te werven. “Wij 
vinden het belangrijk om onze buren te leren 
kennen. We willen voorkomen dat mensen 
ergernissen gaan opkroppen, bijvoorbeeld als 
ze overlast ervaren. Als je elkaar kent, loop je 
makkelijk even binnen. Wij hopen trouwens 
dat ze ook binnenlopen als ze het hotel bij 
een buurtactiviteit willen betrekken. Daar 
staan wij altijd voor open.” Zo is Hotel Mer
cier op eerste pinksterdag een van de locaties 
van Open Kunst Concerten. (zie pagina 7).
Twee jaar geleden, ruim voordat het hotel 
was geopend, had Arjen van den Hof, de eige
naar van Vondel Hotels, al toegezegd dat bu
ren rond de kerstdagen voor € 50 per nacht 
een kamer voor familie en vrienden konden 
boeken. Afgelopen Kerstmis heeft een aantal 
buurtbewoners al van dat aanbod gebruik 

gemaakt. Omdat kerst een drukke periode is, 
luidt het advies aan buren die dat dit jaar ook 
willen doen: tijdig reserveren! 

Hotel Mercier, de huiskamer van de Jordaan

Geen uitnodiging? 
Hoewel Hotel Mercier vierhonderd uitno
digingen in de buurt heeft verspreid, 
blijkt dat lang niet alle buurtbewoners 
op de hoogte waren van de burenborrel. 
Tim Phaff heeft wel een vermoeden van 
de oorzaak. ”Je mag tegenwoordig niet 
zomaar ongeadresseerd drukwerk in de 
brievenbus stoppen. Daarom hebben we 
bij zoveel mogelijk mensen aangebeld en 
de uitnodiging voor de burenborrel per
soonlijk overhandigd. Buurtbewoners 
van wie we het mailadres hadden, heb
ben we per email uitgenodigd. We hopen 
dat buren die onze borrels voortaan niet 
willen missen, hun emailadres aan ons 
willen doorgeven.” KdG
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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’ 

Vrijwilligers zijn het cement 
van een buurt. Jeannette 
Schippers (60), facilitair 
 medewerkster in de vrouwen-
opvang, onderhoudt al sinds 
2000 samen met buren een 
openbare tuin op Bickers-
eiland. 

door Anke Manschot

De openbare tuin naast de 
skatebaan op de Westelijke 
Eilanden heeft een ietwat def
tige naam: Tuin Bickersgracht 
Noordkop. Dit groene lustoord 
van circa tweehonderd vier
kante meter is niet alleen aan
trekkelijk voor vogels, vlinders 
en insecten, maar ook voor 
honden, katten en mensen. 
Sinds 2000 is Jeannette Schip
pers met een aantal buren in de 
weer om dit stukje natuur te 
onderhouden, en te verfraaien 
met struiken en eenjarige en 
vaste planten. “We krijgen vaak 
complimenten voor het diverse 
plantenaanbod”, vertelt ze in 
de speels ingerichte bovenwo
ning in de Grote Bickersstraat, 
die ze deelt met haar man. 
Hoe het begon? “In 1999 vroeg 
mijn buurvrouw Annelies of ik 

samen met haar een zelfbe
heertuin op een stuk grond vlak 
bij ons huis wilde beginnen.” 
Voor wie het nog niet weet: een 
zelfbeheertuin is een openbare 
tuin die door buurtbewoners 
zelf wordt aangelegd en onder
houden, met gemeentesubsidie 
voor de aanschaf van tuinge
reedschap en planten. Het con
cept is eind vorige eeuw be
dacht door Marc Hansenne, een 
Belg die jarenlang buurtwerker 
was in Amsterdam. 
Jeannette had wel oren naar 
dit plan, want ze heeft groene 
vingers. Ze groeide op in een 
boshuisje bij Driebergen met 
een vader die veel van planten 
afwist. 
 ‘Marc Hansenne reageerde 
meteen positief op onze aan
vraag. Hij gaf ons ook goede 
tuinadviezen. Als hij vond dat 
twee planten bij elkaar passen, 
zei hij met zijn Vlaamse tong
val: “da’s un goed huwelijk.”
Annelies helpt nog steeds een 
handje mee, maar zit inmiddels 
niet meer in de vaste werk
ploeg van Tuin Bickersgracht 
Noordkop, die nu uit vier vrou
wen en een man bestaat. En 
geregeld steken ook andere 

buren hun handen uit de mou
wen, bijvoorbeeld om te helpen 
snoeien en sproeien. Wie heeft 
de leiding? “Niemand is de 
baas. Maar de een let meer op 
esthetiek dan de ander. Ikzelf 
ben meer van het woest laten 
groeien, dus dat levert weleens 
discussies op, maar nooit 
 conflicten.” Vaste werktijden 
hebben ze niet. Met warm  
weer maken ze wel een ‘sproei
schema’. 
In 2002 werden Jeannette en 
haar buurvrouw Annelies geno
mineerd voor de Amsterdam 
Natuurprijs. ‘Elk plantje wordt 
met een blijde lach opgewacht’, 
aldus het juryrapport. In 2015 
won de tuin de Oorkonde 2015 
Groenprijs van Wijkcentrum 
Jordaan & Gouden Reael. ‘Wat 
ons direct opviel, was al het 
vogelgeluid’, luidde een van de 
complimenten.
Zijn er alleen maar succesver
halen te vertellen? “Helaas gaat 
onze tuin met zomers weer aan 
z’n eigen succes ten onder. Dan 
krioelt het hier van de mensen, 
want ook toeristen en mensen 
uit andere buurten weten deze 
plek te vinden. Het gejoel en 
geschreeuw is dan oorverdo

vend. Terwijl ons ideaal juist 
was en is dat buurtbewoners 
hier in het groen tot rust kun
nen komen.” En hoewel er in de 
tuin een gemeentebord staat 
dat zwemmen verbiedt, gaan 
met warm weer toch hordes 
mensen vanaf de vissteiger hier 
de gracht in. Ze laat een filmpje 
zien als bewijs. “Het enige dat 
denk ik zou helpen is hand
haven.” 
Een ander minpuntje: honden
poep op het grasveld wordt 
lang niet altijd opgeruimd.

Aan het eind van het gesprek 
lopen we de verstilde tuin in, 
waar merels kwinkeleren. 
Jeannette is duidelijk in haar 
element. Ze somt allerlei na
men van planten en struiken 
op, zoals boshyacint, meidoorn, 
kweepeer, akebia, rozemarijn. 
“Buurt bewoners komen hier 
wel eens een takje rozemarijn 
plukken als ze een lamsboutje 
gaan braden.” Ze wijst naar de 
rode tulpen. “In 2009 geschon
ken door ome Jan, een buurt  
bewoner die nu niet meer leeft.” 
Vlak bij de picknicktafel ligt een 
houten Boeddhabeeld. “Dat heb
ben we uit de gracht gevist.” 

Wie graag creatief bezig wil zijn krijgt vanaf dit najaar de kans om 
nu dichtbij huis te schilderen, te beeldhouwen,  grafisch werk te 
maken, of om dat te  leren. Want de Zondagsschilders komen naar 
de Jordaan.

door Dienie Meijs

De Zondagsschilders is een vereniging voor amateurkunstenaars. 
Het dagblad Het Vaderland berichtte op 23 mei 1934: 
‘Te Amsterdam is opgericht de vereeniging De Zondagsschilders, met 
het ideële doel collectief te werken tot het organiseeren, een of twee 

keer per jaar, van een openbare expositie. Op deze tentoonstellingen 
worden de werken niet ten verkoop aangeboden. Allen kunnen lid 
 worden, die de beeldende kunst niet uit hoofde van hun beroep uit
oefenen.’
Deze vereniging bestaat nog steeds en is nu nog gevestigd op twee 
etages op de Geldersekade. Het vorige gemeentebestuur heeft het 
pand verkocht, en terwijl de nieuwe eigenaar al bezig is rondom de 
ateliers te slopen, kijken de leden uit naar het  moment van hun ver
huizing naar Rozenstraat 206. Daar wordt het schoolgebouw binnen
kort gereed gemaakt. Voor de drukpersen moet bijvoorbeeld de vloer 
verstevigd worden. Het ligt voor de hand, dat de Zondagssschilders 
op de begane grond komen, om ook  oudere en mindervalide leden te 
kunnen ontvangen, aangezien het gebouw geen lift heeft.
Ondertussen gaan de activiteiten aan de Gelderskade door.  
Er is een enorm aanbod aan (korte) cursussen, alleen al twaalf ver
schillende bij tekenen en  schilderen, je kunt er ruimtelijk werken in 
steen, klei en hout, en werken met  grafische technieken. Daarnaast 
zijn er vrije werkplaatsen, waar groepen zonder begeleiding werken, 
en er zijn inloop ateliers waar naar model wordt gewerkt.
Om cursussen te kunnen volgen is het lidmaatschap van de vereni
ging vereist, dat kost 40 euro. Daarnaast wordt voor de korte of 
 lange cursussen cursusgeld gevraagd. Of je nu veel of geen ervaring 
hebt: voor iedereen is er een plek op het eigen niveau. En wie twijfelt 
kan een proefles aanvragen en is er een goedkoop oriëntatie lid maat
schap en een keuzepakket van vijf lessen. Dus kom je creativiteit 
ontdekken bij de  Zondagsschilders! 

www. dezondagsschilders.nl

De Zondagsschilders komenKom naar de woonweek 
in het Claverhuis
Heeft u vragen over de huurverhoging, huur con-
tracten, besparen op energielasten, langer zelf-
standig wonen of het vinden van  geschikte woon-
ruimte? Het Huis van de Buurt: het Claverhuis staat 
in de week van 13 mei in het teken van Wonen. Kom 
naar de informatiemarkt of naar één van de  andere 
activiteiten die worden georganiseerd. 

Een greep uit het programma:
Zaterdag 11 mei (voorproefje) 
12.0016.00 ‘Groener’ wonen tijdens de  Groene 
Straatdag
Maandag 13 t/m vrijdag 17 mei 
14.0016.00 Inloopspreekuur van stichting !WOON
Dinsdag 14 mei 20.0021.30 
Discussiebijeenkomst  
Amsterdamse woningmarkt
Woensdag 15 mei 
13.0017.00 Informatiemarkt met workshops:
14.0015.00 De jaarlijkse huurverhoging 
15.0016.00 Langer zelfstandig thuis  wonen / oude
renhuisvesting 
16.0017.00 Thuis energie besparen
19.3021.30 Amsterdam Language Café met Engels
talige woonvoorlichting
Doorlopend 
Gedurende de hele week staat in de Jan Bosman
zaal van het Claverhuis een tafel met informatiema
teriaal. Tussen 9.00 en 17.00 uur is ook altijd ie
mand aanspreekbaar.
Het uitgebreide programma is te vinden op:  
www.wooninfo.nl/agenda/themaweek-wonen/

Vervolg van pagina 1 - Bullebakbrug

Over het ontwerp heeft het gemeentelijk bureau 
 Monumenten en Archeologie in het najaar van 2017 
overlegd met het Amsterdam Erfgoed Overleg. Het 
Amsterdam Erfgoed Overleg bestaat uit leden van 
het Genootschap Amstelodamum, Heemschut, 
 Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnen
stad, Stadsherstel, Cuypersgenootschap, Pro West 
en Monumenten in Noord.
De moderne veiligheidseisen maakten een concessie 
aan het ontwerp helaas onontkoombaar: er komen 
roodwitte slagbomen. Maar, was de uitkomst van het 
overleg, de hekken zouden ter plaatse worden 
 opgeknapt en een andere plaats krijgen, om het oor
spronkelijke beeld van de brug zoveel mogelijk te 
 benaderen. Wat blijkt? Op de ontwerptekeningen zijn 
de hekken afwezig.
De bond Heemschut, daarop door de Groene Marnix 
gewezen, heeft contact opgenomen met het Ingenieurs
bureau van de gemeente. Dat bevestigde dat de hekken 
worden verwijderd. Evenals de bond Heemschut heeft 
ook de Groene Marnix bezwaar gemaakt tegen het hui
dige ontwerp. We wachten af. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb2019
2747.html

Tuinieren in een openbare tuin
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De vrijwilliger: onbetaalbaar
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GROENTE & FRUIT PAUL BOSSE
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Er kwam bijna rook van de vingers van de cassières, zo 
druk was het in de supermarkt. "Kanjers, hoor,” prees 
de vrouw voor me in de rij. Ik beaamde het. 
"Ik weet wat het is,” zei ze, "ik heb het ook gedaan, in 
'94. Kassajuf in een buurtsupertje in de Jordaan. Een 
pijpenlaatje, zo klein dat de klanten rug aan rug langs 
de schappen moesten. Meest Jordanezen, maar ook 
deftige mensen van de grachtengordel. Voorin de zaak 
was een luik naar het souterrain. Daar was het kantoor
tje van de baas, Sjors Goedkoop. Man, wat een figuur 
was dat: dikke zweterige kerel, echte Jordanees, lekker 
plat Amsterdams praten. In die tijd gingen we met de 
kassa net over van intoetsen naar scannen. Als je er
gens de prijs niet van wist, hield je het omhoog en riep 
je heel hard door de zaak: ‘Goedkoop!’ De klanten na
tuurlijk lachen, geintjes maken. Maar als er geen reac
tie kwam, moest je twee keer op het luik stampen, dan 
kwam hij naar boven. Als het om een fles wijn ging, wil
de hij eerst weten voor wie het was. Waren het beken
den, dan werd het 3,50, was het ‘grachtenvolk’ dan 
werd het al gauw 9,95. Er werd wel ‘ns wat gestolen; 
meestal lui van de gracht die probeerden een krant on
der een kratje bier mee te smokkelen of een pakje con
dooms. Een enkele keer een zwerver die een flesje bier 
pikte of een reep chocola. Gek genoeg stalen die altijd 
het goedkoopste merk, dus niet zo’n lekkere dikke reep 
met  hazelnoten, maar een huismerkreep van 99 cent. 
Hoe dan ook, van Goedkoop mocht je dan nooit de poli
tie bellen, dat vond hij te veel gedoe. Hij stuurde er lie
ver een vakkenvuller achteraan. ‘Pak hem!’ riep jij dan. 
Sjors Goedkoop had trouwens nóg iets eigenaardigs: hij 
spaarde flippo’s. Van die plastic schijfjes die Smiths in 
de zakken chips stopte. Dat was een rage toen. Totdat 
iemand een keer, ik geloof in België dat het was, een 
hand chips in z’n mond stopte en met een half doorge
slikte flippo in z’n strot op de intensive care belandde. 
Maar Goedkoop was gek op die dingen. En in dat mini
winkeltje van hem verdiende hij toch nog zoveel geld 
dat hij op eigen kosten dozen vol zakken Smiths kon 
kopen, die hij door de vakkenvullers liet openscheuren 
om de flippo’s eruit te halen. Als beloning mochten zij 
dan de chips opeten. Hij spaarde ook van die plastic 
disneyfiguurtjes die je bij een Happy meal van Mac
Donald’s kreeg. Aan het eind van het personeelsuitje 
naar Walibi of de Apenheul elk jaar, gingen we ook al
tijd naar de MacDonald’s. Iedereen moest dan, nog vóór 
hij zijn Happy meal op had, z’n speeltje aan Goedkoop 
geven. Was ie als een kind zo blij mee... Ik loop er nog 
wel eens langs, m’n ouwe supertje. Het bestaat niet 
meer, maar toch mis ik ‘m, die maffe Goedkoop.”

COLUMN
Ilja Gort

Goedkoop
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DE SCHATKAMER

Frank Nolen
Bij Paul Bosse kom ik voor verse groenten en salades. Alles is er 
van goede kwaliteit. De kantenklaar maaltijden zijn heel lek
ker, vooral de stamppotten met balletjes gehakt. De stoofpeer
tjes zijn heerlijk. De groenteman, zijn vrouw en zoon zijn heel 
vriendelijk en staan altijd voor je klaar. Als er iets op is, wordt 
het nog dezelfde dag voor je gemaakt. Het is er gezellig en er is 
altijd tijd voor een praatje. (TF)

Groente & fruit Paul Bosse. 
Tweede Goudsbloemdwarsstraat nr. 22, links

Jaap van Riemsdijk, jurist en vrijwilliger bij de NVVE
“Juwelier De Schatkamer heeft een prachtige collectie antieke 
en moderne sieraden, bestek, kandelaars et cetera. Ik heb hier 
onder meer zilveren vorken en lepels gekocht en vier zilveren 
geboortebekers. Ik liet hier ook dingen repareren, zoals een ring 
en een kandelaar. Pieter en Karen Breed van De Schatkamer 
zijn niet alleen vakkundig, maar ook allerhartelijkst.” (AM)

De Schatkamer. Haarlemmerdijk 22.

Reel nodigt senioren uit
Het aantal senioren in Amsterdam stijgt, ook in de westelijke 
binnenstad. Veel ouderen krijgen te maken met een kleiner  
wordend netwerk waardoor eenzaamheid dreigt. Wie weet,   
kent u mensen, die wel wat aanspraak en gezelligheid kunnen 
gebruiken, heeft u zelf met eenzaamheid te maken en bent u 
graag  vaker in gezelschap van anderen. 
Dan bent u elke maandag welkom in Reel. Dat is een plek voor 
ontmoeting en creativiteit en is gevestigd in Tussen de Bogen 
16, bereikbaar met bus 18 en 21, halte Buiten Oranjestraat, of 
tram 3 halte Haarlemmerplein.
Op maandagmorgen is er vanaf 10.30 koffie voor iedereen, met 
de mogelijkheid om creatief bezig te zijn. Om 13.00 begint de 

Seniorensoos, met diverse activiteiten. De eerste maandag
middag van de maand is spelletjesmiddag, dan wordt er onder 
andere gekaart en gesjoeld. De laatste maandag van de maand 
is bingomiddag. Op de andere maandagen wordt er ofwel 
 gezongen, naar een film gekeken, een quiz gespeeld of zijn  
er creatieve activiteiten. Elke laatste maandag van de maand  
is er ook soep. De middagen staan onder leiding van Sevim 
 Saruhan. 

Aanmelden is niet nodig. Wilt u meer weten, of wilt u iemand 
laten uitnodigen, neem dan contact op met Sevim Saruhan: 
0634881830/0206248353 of mail naar ssaruhan@dock.nl

Voor de jaarlijkse open tuinendag in de 
Jordaan stippelt de werkgroep Meer 
Groen in de Jordaan een route uit langs 
hofjes, zelfbeheertuinen, grote en kleine 
privétuinen en één of meer dakterras
sen in de Noord en ZuidJordaan. En
thousiaste tuiniers stellen tijdens deze 
zondag hun tuin open voor het publiek 
om te laten zien wat er mogelijk is in de 
vaak beperkte ruimte die de stad hen 
biedt. 
Routebeschrijvingen (tevens entreebe
wijs voor de tuinen) à 2,50 euro per per
soon zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij 
de beginpunten in de Noord en Zuid 
Jordaan.  
Aangezien de definitieve route op dit 
moment nog niet is vastgesteld zullen  
de beginpunten eind mei nader bekend 
 worden gemaakt op de website van 
 wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael  
(www.jordaangoudenreael.nl) en begin 
juni middels affiches die op diverse plek
ken in de wijk worden opgehangen. 

Werkgroep Meer Groen in de  Jordaan 

zondag 23 juni 2019 van 11.00 tot 16.30

Open tuinendag in de  Jordaan
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TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Aprilfeesten
Koningsdag in de Jordaan is een wereldberoemd feest. 
Ook in de 19de eeuw werd de  verjaardag van de koning 
uitbundig gevierd.

Socialisten dachten er destijds anders over, maar de 
band tussen Jordaan en het koningshuis is altijd warm 
geweest. Die band was het sterkst in de Willemsstraat. 
De Goudsbloemgracht is niet voor niets na de demping 
naar Willem I vernoemd. Elk jaar kwam het konings
huis in Amsterdam. De Jordaan werd nooit overgesla
gen. Bij elk bezoek werden in de Willemstraat de paar
den van de koets uitgespannen, waarna de bewoners 
de koets verder door de straat trokken. In die Willems
straat werd, naar verluid, het idee geboren om Konin
gin  Wilhelmina de Gouden koets te schenken. Vooral 
regeringsjubilea en verjaardagen werden uitgebreid 
gevierd. Willem III was in februari jarig, maar dat werd 
in april gevierd. Overal in de stad werden erebogen 
opgericht. Straten, pleinen en grachten  werden extra 
versierd. In april 1861 kreeg Willem III van de bewo
ners van de Willemsstraat een gegraveerde beker met 
de tekst: 

 Bewijs van liefde en gehechtheid
 Van de bewoners der Willemsstraat
 Aan onzen beminden Koning Willem II 

De kranten schreven: ‘Er blonk er een traan in ’s Ko
nings oog. Hij bezocht ook nog enige schamelewonin
gen, in eene waarvan de huismoeder de wasch in orde 
bragt. De koning sprak de bewoners toe: “’t Is mij aan
genaam mij midden onder mijn volk te bevinden. Dat 
zijn de uren, welke men nooit vergeet”.’
In 1874 werd zijn 25jarig jubileum groots gevierd.  
In 1887 werd zijn 70ste geboortedag zo mogelijk nog 
grootser gevierd met nóg meer erepoorten, gelegen
heidsverzen en monumenten. Het feest duurde enkele 
dagen met als hoogtepunt een gekostumeerde vaar
tocht door o.a de Prinsengracht op 13 april. Uiteraard 
werd de  Willemsstraat ook toen niet overgeslagen. 
 Tegenwoordig is die vrijmarkt maar een slap aftreksel 
van de feesten toen.

Stadsarchief, de Jordaan;  
www.tussentaalenbeeld.nl 

Daklozenopvang biedt goedkope  
vergaderruimte aan
Directeur Roel Piera van Het Koffiehuis, de daklozenopvang in de Haarlem-
merstraat, biedt na 17 uur het zaaltje alhier voor een prikkie aan voor verga-
deringen, cursussen et cetera. 

Tekening erepoort Bickersplein 1887

door Anke Manschot

‘Je moet niet alleen maar vragen 
maar ook geven’, is een motto van 
directeur Roel Piera van Het Koffie
huis in de Haarlemmerstraat. Omdat 
dit inloophuis voor dak en thuislo
zen geregeld een beroep doet op 
buurtbewoners om bijvoorbeeld 
thee en handdoeken en geld te done
ren, wil de directeur graag iets terug
geven. Zijn aanbod is: mensen mo
gen het zaaltje dat tot 15.30 uur open 
is voor de doelgroep, na 17.00 uur 
voor een prikkie huren. 
Het Koffiehuis hoeft er niets aan te 
verdienen. ”Al mag het ons ook niets 
kosten”, zegt Piera. De onkostenver
goeding is daarom tien euro uur per 
uur. En desgewenst kan Het Koffie
huis ook een vrijwilliger beschikbaar 

stellen voor het schenken van drank
jes. 
Mag je hier ook je verjaardag vieren? 
“Wij hebben het liefst dat mensen 
vaker gebruik maken van de ruimte, 
bijvoorbeeld voor vergaderingen of 
een cursus. Dan kan ik ze een sleutel 
geven.” Een gebiedsmakelaar die 
hier een paar keer per maand verga
dert, heeft er al een. De directeur 
hoopt vooral aanmeldingen te krij
gen van mensen die Het Koffiehuis in 
de avonduren willen gaan gebruiken 
voor sociale activiteiten voor buurt
bewoners. “Zodat mensen zich nog 
meer thuis gaan voelen in de Haar
lemmerbuurt.” 

Haarlemmerstraat 146.  
Inl. Roel Piera. Tel. 06-10055363 

Willemsstraat 1887

Versiering politiebureau Noordermarkt 1887

Ingang Willemsstraat 1887

Monument Westerstraat april 1874Erepoort Bickersplein 1898

De Ronde van de  Westerstraat
door Trudy Franc

Vergeet de voorjaarsklassiekers, ver
geet de Giro en de Ronde van Frank
rijk. Er was lang een wielerkoers die 
nóg meer tot de verbeelding sprak. 
Wat weet u van de Ronde van de 
Westerstraat? Tot in de jaren 50 van 
de vorige eeuw kwamen ze veel voor: 
wielerrondes door een woonwijk. Zo 
ook in de Westerstraat. Wielrenners 
koersten om het hardst 530 meter 

heen en na een smalle ubocht 530 
meter terug. Na 64 jaar keert de Ron
de van de Westerstraat terug. 
Op 16 juni worden weer verschillen
de criteria gereden. Op het program
ma staan o.a. een dikkebandenrace 
voor kinderen, een speciale rit voor 
vrouwen en een Fixed Gear(door
trap per)race. Het wordt een waar 
wielerfeest. 

Voor meer informatie:  
www.rondevandewesterstraat.nl 

Actie Kamerplanten doneren 
groot succes
door Sibbele Wignand

In de vorige krant hebben we een 
oproep gedaan om kamerplanten die 
te groot werden voor de huiskamer 
te doneren aan het Claverhuis.  
Aan deze oproep hebben heel veel 
bewoners gehoor gegeven en het 
 Claverhuis heeft hierdoor een mooie 
groene aanblik gekregen met juweel
tjes van planten waar we uiteraard 
allemaal heel blij mee zijn . We stop
pen nu weer met deze actie, er is ge
noeg. We danken alle gulle gevers uit 
de Jordaan, Gouden Reael en zelfs 
van de Oostelijke eilanden. 
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door Karel de Greef

‘De anatomische les van dr. Nicolaes 
Tulp’ is een van Rembrandts bekend
ste schilderijen. Maar wist u dat dr. 
Tulp eigenlijk Claes Pieterszoon 
heette en dat Tulp een door hemzelf 
aangenomen naam is? En wist u dat 
ze in Kazachstan en Oezbekistan 
tulpenblaadjes eten, omdat ze hel
pen tegen hoofdpijn? Wist u dit niet, 
dan bent u nooit in het Amsterdam 
Tulip Museum geweest. De kans dat 
u dit museum wel hebt bezocht is 
erg klein. Susanne werkt er al twaalf 
jaar, maar het aantal Nederlanders 
dat ze in al die jaren heeft mogen 
verwelkomen is verwaarloosbaar. 
“Minstens 99% van onze bezoekers 
is buitenlander.” 

Het stadsbestuur wil meer auto’s uit het straatbeeld. Goed idee of niet?  
Zo zag de Noordermarkt er in de jaren ’60 en ’70 uit.

Nederland is de grootste producent 
en exporteur van tulpen bollen ter 
wereld. Toch ontstond het initiatief 
voor het museum niet in ons eigen 
land, maar in de Verenigde Staten. 
Een van initiatiefnemers is een na
zaat van Cornelius Schipper, een 
 bollenkweker uit het WestFriese 
Bovenkarspel die vlak na de Tweede 
Wereldoorlog naar de VS vertrok om 
daar Nederlandse bloembollen te 
verkopen. Cornelius richtte een be
drijf op dat tegenwoordig wordt ge
leid door zijn kleinzoon Tim (57). 
Ook Sjoerd van Eeden (57) komt uit 
een familie van bollen kwekers, uit 
de Bollenstreek (Noordwijk).  
Hij heeft lang in de VS gewoond en 
daar raakte hij bevriend met Tim 
Schipper.  

Amsterdam Tulip Museum

Het Amsterdam Tulip Museum aan de Prinsengracht is meer dan een in tul-
penbollen gespecialiseerde souvenirwinkel. Het is ook een museum waarin 
de geschiedenis van een fascinerende bloem wordt verteld. 

“Tim heeft het altijd raar gevonden 
dat er in Nederland geen tulpenmu
seum bestond”, zegt Sjoerd. “Toen ik 
weer naar Nederland verhuisde om 
in Amsterdam geschiedenis te gaan 
studeren, besloten we om dan zelf 
maar zo’n museum op te richten.” 
Het voorste gedeelte van het mu
seum aan de Prinsengracht wordt in 
beslag genomen door een winkel 
waar naast bloem bollen ook souve
nirs te koop zijn. Een tourniquet 
achterin de winkel geeft toegang tot 
het museum dat zich grotendeels in 
de kelder bevindt. Daar wordt in zes 
zalen met elk een eigen thema de 
geschiedenis van de tulp verteld. 

De tulp belandde rond 1600 vanuit 
het Ottomaanse Rijk in Neder land en 
werd hier al snel enorm populair. Als 
status symbool voor de rijken werd 
voor één tulpenbol soms meer dan 
vierduizend guldens betaald, des

tijds ook de prijs van een grachten
pand. Deze tulpenmanie eindigde in 
1637 met een crash waardoor veel 
speculanten al hun geld verloren. 
Een van de slachtoffers was de be
kende landschapsschilder Jan van 
Goyen, de schoonvader van Jan 
Steen. 
Het Tulpenmuseum trekt jaarlijks 
o ngeveer 35.000 bezoekers. Hoewel 
het museum niet is aangesloten bij 
de Museumjaarkaart, verwacht 
Sjoerd van Eeden dat dit wel gaat 
gebeuren. “We hebben geen haast. 
Het museum is met vallen en op
staan tot stand gekomen en is nog 
steeds niet helemaal af. Onlangs nog 
hebben we twee 17eeeuwse tulpen
boeken gekocht en we zijn nu ook 
bezig met de aankoop van een 
 schilderij uit de 18e eeuw. Uiteinde
lijk willen we een mooie collectie 
opbouwen.” 

Meer informatie: 
www.amsterdamtulipmuseum.com 
 Prinsengracht 116, 
1015 EA Amsterdam. 

Open 7 dagen per week 
van 10.00 tot 18.00 uur.  
Entree: € 5, studenten € 3,
gezinnen € 10. 

Lezersactie: 
op vertoon van 
dit artikel 
krijgt u in april 
en mei € 2 korting op de entree-
prijs. U krijgt dan ook het 
 Engelstalige boekje Tulip Mad-
ness (Tulpen manie) van Russell 
Shorto cadeau. 
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Open Kunstconcerten op eerste 
Pinksterdag 
Op zondag 9 juni kan er op vier bijzondere locaties in onze buurt worden 
genoten van beeldende kunst, design en muziek. 

Door Karel de Greef

Begin van dit jaar vond een kennis
makingsgesprek plaats tussen Peter 
van der Meer/Speer van de Stichting 
Open Ateliers Jordaan en de kers
verse voorzitter van de Werkgroep 
Kunst & Cultuur Jordaan en Gouden 
Reael, Mitchel Bresijn. Toen Peter 
tijdens dit gesprek voorstelde samen 
iets te organiseren, greep Mitchel de 
kans om zijn passie en enthousi
asme de vrije loop te laten. Met als 
resultaat dat er op zondag 9 juni a.s. 
(eerste pinksterdag) op een aantal 
bijzondere locaties kan worden ge
noten van een mix van beeldende 
kunst, design en muziek. 
Op drie locaties in de Jordaan vindt 
er die dag elk uur een miniconcert 
plaats. In Hotel Andaz (Prinsen
gracht) treedt flamencozangeres 
Luna Zegers op, in Hotel Mercier 
(Rozenstraat) speelt Ute ‘Passionflo
wer’ Apfelstedt op haar elektrische 
viool en bij MOOOI (Westerstraat) 
kunt u luisteren naar Duo Due, be
staande uit violiste Zuzanna 
Skowrońska en altvioliste Lotte 
Grot holt. Op dezelfde locaties zijn 
exposities van twintig kunstenaars 
uit de buurt. Op het Hendrik Jonker
plein (Bickerseiland) zal jazzgezel
schap Cotton Club Big Band vanaf  
15.00 uur in de open lucht optreden.
De locaties, exposities en concerten 

zijn gratis toegankelijk, met dank 
voor het beschikbaar stellen van de 
locaties, voor de medewerking van 
de deelnemende beeldend kunste
naars en de musici, en de vrijwilli
gers van de Stichting Open Ateliers 
Jordaan en de Werkgroep Kunst & 
Cultuur Jordaan en Gouden Reael. 
U bent van harte welkom op zondag 
9 juni van 11.00 tot 17.00. Geniet en 
laat je inspireren! 

Meer informatie op  
www.openkunstconcert.nl
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A volo!, Ada Breedveld Galerie, Alexander Lichtveld, Ammetje Schook, Ana Brape, Anja Eliasson, Ans Markus, Arthur Meijer, Atelier/Galerie Sacha Wendt
Atelier Oosterbosch, Atelier Prins, Ateliers Westerdok, Carla van Beurden, Carol Sluyter, Casper Strietman, Daniel Couet, Dieter Bruls, Engelbert Fellinger

Erna van Sambeek, Galerie Moon, Gerda van Bockxmeer, Guus Geurts, Ila Blanken, Inge Deen, Ingeborg Seelemann, Iris Nijenhuis, J. A. K, Jeroen Dercksen
Joke Plomp, Jozes-keramiek, Julia Kaiser, More&Less / Karin Marseille, Koppelaar's Kunsthuiskamer, Lia van Vugt, Liam Siepel, Lieke Peeters, Lotte Avéres 

LuzLuz.co, Marietje van der Leest, Marjo Postma, Marina Ruempol, Nirak Bossewinkel, Nynke Deinema, Ongoing.nl, Petra Mol, Petra Oldengarm, Roeland Hoekstra
Roy Jongeling, Simone Bosch, Sonja Besselink / Kunst op Kamers, STALE AMSTERDAM, Stichting Sanjay Ganpat Brouwer, Studio Maria Blaisse, Studio Matrix

THE ROUTE PHOTO GALLERY, Timon Hagen, Tuin Der Kunsten, TYPIQUE ambachtelijke drukkerij, willem bosveld, Yvonne Hakkert, Yvonne Helsloot

12:00 - 18:00 

za 8, zo 9 &  ma10 juni
bezoek meer dan 60 kunstenaars 

 westerdok - SILODAM - HAARLeMMERBUURT - ZEEHELDENBUURT
BICKERSEILAND - PRINSENEILAND - REALENEILAND - NIEUWE TeERTUINEN 

WESTELIJKE EILANDEN
OPEN ATELIERS

Ans Markus heet u welkom tijdens 
Open Ateliers Westelijke Eilanden 

Tijdens het Pinksterweekend, 8, 9 en 10 juni 
2019, openen kunstenaars van de Westelijke 
 Eilanden tussen 12:00u - 18:00u hun deuren. 
Laat je verrassen door uiteenlopende exposities 
van nieuwe en gevestigde namen zoals Ans 
Markus, STALE AMSTERDAM, Maria Blaisse en 
Ada Breedveld maar ook talenten als Liam 
 Siepel en Iris Nijenhuis. Ook hebben o.a. Galerie 
Moon en Kunst op Kamers hun galerie geopend 
voor diverse kunstenaars. Op deze 33e editie zijn 
vrijwel alle kunsttechnieken vertegenwoordigd, 
van schilderijen tot performance.

Open Ateliers Westelijke Eilanden (opgericht in 
1985) is de oudste kunstroute van Amsterdam. 
Ook bijzonder: in dit stadsdeel vind je – ten 
 opzichte van andere Nederlandse stadsdelen – 
de meeste kunstenaars. Het is duidelijk dat de 

Westelijke Eilanden een bijzondere aantrekkings-
kracht hebben op kunstenaars. Zo heeft de be-
kende kunstschilder George Hendrik Breitner en 
ook fotograaf Jacob Olie meermaals de mooie 
straatgezichten in de 19e eeuw vastgelegd.

OAWE is op Bickerseiland, Prinseneiland, Realen-
eiland, Nieuwe Teertuinen, Westerdok, Silodam, 
Haarlemmerbuurt en Zee heldenbuurt. 
U kunt een programmaboekje ophalen bij het 
informatiepunt op het Hendrik Jonkerplein (van-
af 12:00u). Dit is tevens het startpunt van de 
route.

De laatste informatie over workshops en events 
vindt u op www.oawe.nl. Meld u aan voor 
het Facebookevent ‘Open Ateliers Westelijke 
Eilanden 2019’ en laat ons weten dat u komt!

Schilderfenomeen Ans Markus vindt het anno nu 
belangrijker dan ooit dat mensen hun ogen ope-
nen voor kunst: “Wat ons in deze haastige tijd 
met WhatsApp en social media écht verbindt is 
kunst”. Detail en realistische schilderijen zijn al 
veertig jaar haar dagelijkse kost, maar ze raadt 
iedereen aan om voor zichzelf uit te vinden welke 
kunstdiscipline je het meest aanspreekt. “Kijk of 
het je raakt of emotioneert. Misschien herken je 
jezelf ergens in, kunst kan namelijk een spiegel 
zijn.” Dat laatste geldt vooral voor Ans Markus 
zelf want haar kenmerkende geschilderde vrouwen 
met ‘windels’ (witte gedrapeerde doeken) staan 
symbool voor een moeilijke tijd. Zo verbrak ze op 
dertigjarige leeftijd haar huwelijk - tien jaar - 
waarin haar eigenwaarde werd verwoest. Haar 
werk was het enige wat haar toentertijd op de 
been hield. Iedereen die de chique verschijning 
van Ans Markus ziet, zou niet zeggen dat ze na 
meer dan 1.000 schilderijen - waarvan ruim 80% 
verkocht is - nog steeds onzeker is over haar 
werk, en over zichzelf: “Het leven blijft op alle 
fronten een zoektocht”. 

Inmiddels schildert Ans Markus nog altijd onder-
werpen die haar raken. Kracht putte ze o.a. uit 
het verhaal van haar grote voorbeeld Frida 
Kahlo, de Mexicaanse kunstenares die haar 
 eigen identiteit - en soms schrijnende ervaringen 
– op het doek vastlegde. Ans Markus portret-
teerde Kahlo zoals zij haar zag en daaromheen 
schilderde ze ‘in de stijl van’. Een van haar recen-
te exposities ‘Verborgen Verdriet’ vond plaats in 
de Algemene Opvang Zienn (Leeuwarden) waar-
voor ze daklozen portretteerde. Nog recenter 
hing een indrukwekkend overzicht van haar 
werk in Museum de Fundatie in Zwolle - door 
90.000 bezoekers bekeken – én in het Jan van 
der Togt Museum in Amstelveen. Diverse schilde-
rijen uit deze expo’s zijn bij haar te zien tijdens 
de Open Ateliers Westelijke Eilanden. Ook zal  
ze andere realistische schilderijen (waaronder 
het portret van Kahlo), porselein en nieuwe 
bronzen tentoonstellen: “Het is erg interessant 
om bij kunstenaars binnen te kijken. Het zal je 
verbazen!”.

Aangepaste openingstijden Ans Markus: zondag 9 en maandag 10 juni van 12:00 tot 15:00 uur.

Oudste kunstroute van Amsterdam
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Valpreventie

Hoe een valpartij te voorkomen?
In 2017 vielen 102.000 mensen in Nederland, 69.700 van hen raakten ern-
stig gewond en 3849 overleden aan de gevolgen van de val. Ouderen zijn het 
vaakst de pineut, zo smakten afgelopen jaar maar liefst 38.000 vijfenzestig-
plussers in Amsterdam tegen de grond.   
Ergotherapeute Nilke Duinkerken gaf in het Claverhuis een lezing over 
 valpreventie.

Open Ateliers Westelijke eilanden

Drukke tijden voor Martijn

De kunst 
van het zitten

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

Anke Manschot

Vallen mannen niet? Dat zou je bijna 
gaan denken, want er zijn alleen 
maar vrouwen afgekomen op deze 
informatiemiddag over valpreventie. 
“We gaan vanmiddag niet oefenen 
met vallen”, vertelt ergotherapeute 
Nilke Duinkerken van Ergo Dichtbij 
meteen. Nee, deze middag, georgani
seerd door Stadsdorp Noord 
 Jordaan, zal in het teken staan van 
voorlichting. Bijvoorbeeld over de 
groeps training ‘In balans’, voor wie 
bang is om te vallen. Maar eerst gaat 
Nilke in op allerlei oorzaken van 
 vallen. 

De meeste valpartijen vinden thuis 
plaats en een van de boosdoeners is 
een los trappetje waaraan je je niet 
kan vasthouden als je bijvoorbeeld 
een peertje indraait in een lamp aan 
het plafond. Aan weerszijden van dat 
trappetje een stok vastbinden als 
steun, zoals klussers soms doen, is 
volgens Nilke zeker een oplossing, 
mits je een kei bent in knopen leggen 
in een touw. 
Losse snoeren, vloerkleden zonder 
antislip, en slippers, pantoffels en 
ander schoeisel zonder steun zijn 
berucht. Het zelfde geldt voor een 
omhoog stekende tegel in de stoep. 
Meteen de gemeente bellen, is hier 

het advies. Die komt meestal dezelf
de dag nog het euvel verhelpen. 
“Wie van jullie fietst nog?” vraagt 
Nilke. Veel oudere dames in de zaal 
durven dat niet meer, en zeker niet in 
Amsterdam. 

Vallen heeft alles te maken met je 
evenwicht verliezen. Kalmerings en 
slaaptabletten vergroten die kans 
daarop, evenals een flinke slok op 
hebben. “Maar ik ga jullie niets ver
bieden”, zegt Nilke.  
Haastige spoed is zelden goed, en 
verhoogt het valrisico. Maar mensen, 
die vanwege hun angst om omver te 
kukelen stijf als een plank gaan lo
pen, vergroten juist het risico hun 
evenwicht te verliezen, bijvoorbeeld 
als iemand tegen ze opbotst. 

Mannen vallen doordat ze meer 
spierkracht hebben iets minder vaak 
dan vrouwen, maar hebben na een 

smak tegen de grond wel vaker ern
stig hoofdletsel. “Dat komt doordat 
zij eerder dan vrouwen op een hoge 
ladder of een dak klimmen”, legt 
 Nilke uit. 
Waarom vallen ouderen het vaakst? 
“Dat komt door verslapte spieren, 
een slechter functionerend even
wichtsorgaan en een verminderd 
 gezichtsvermogen.” 

Het goede nieuws is: de GGDAmster
dam heeft de campagne: ‘Laat  
je niet vallen’ voor ouderen opgezet. 
‘Laat je niet vallen’ biedt twee typen 
trainingen met beenspierverster
kende en balansoefeningen aan. Ze 
worden gegeven door fysio en ergo

therapeuten. De training ‘In balans’ 
is bedoeld voor 65plussers die min
stens vijftien minuten kunnen lopen 
met of zonder hulpmiddel. De trai
ning ‘Otago’, die net als ‘In balans’ 
tien weken duurt, is vooral geschikt 
voor mensen van tachtig en ouder die 
slecht ter been zijn. “Je oefent tijdens 
deze trainingen ook met  vallen”, be
looft Nilke. “En er zal ook aandacht 
worden besteed aan hoe je veilig met 
een rollator op pad kunt.” 

Voor beide gesubsidieerde trainingen 
wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd  

Inl. over de trainingen:  
www.laatjenietvallen.nl.

Tijdens het pinksterweekend stellen ruim zestig kunstenaars op de Westelijke Eilanden  
hun atelier open. Een van de deelnemers, Martijn Sijtsma, is ook de nieuwe coördinator van 
Open Ateliers. 

Door: Karel de Greef

Het zijn drukke tijden voor Martijn Sijtsma 
(38). In zijn atelier wachten enkele opdrachten 
dringend op voltooiing, daarnaast heeft hij zijn 
handen vol aan de organisatie van Open Ateliers 
Westelijke Eilanden (OAWE). Als nieuwe coör
dinator is hij verantwoordelijk voor de organi
satie, samen met het bestuur. Monica Kugel is 
al sinds 2015 voorzitter, maar Ton van der 
 Meeren en Eliane SiepelBroeksma zijn nieuwe 
bestuursleden. Het kost Martijn allemaal veel 
meer tijd dan verwacht, ook al neemt zijn 
vriendin Uschi Braun hem werk uit handen. 
Toch doet hij het met alle plezier. “Ik heb ook 
veel aan Open Ateliers te danken. Het was de 
kick-off van mijn carrière als professioneel 
kunstenaar.” 
Martijn is geboren en getogen in het West 
Friese dorp Hoogwoud. Van jongs af aan te
kende hij al veel, maar hij heeft geen kunst
opleiding genoten. Het idee om kunstenaar te 
worden ontstond pas nadat hij in 2010 in de 

avonduren een workshop schilderen had ge
volgd. Daarna experimenteerde hij vijf jaar 
lang met verschillende materialen en technie
ken voordat hij zijn unieke stijl van figuratieve 
drippings had gevonden. Hij schildert grote 
portretten, vaak 170 bij 170 cm, door de verf 
letterlijk op het canvas te gooien. 
Begin 2015 portretteerde hij Vincent van Gogh 
voor een wedstrijd van het televisieprogramma 
Kunstuur en in juni van dat jaar nam hij voor 
het eerst deel aan Open Ateliers. Naast het Van 
Gogh portret toonde hij toen twee andere wer
ken die alle drie meteen werden verkocht. 
 Tijdens Open Ateliers werd zijn werk ook opge
merkt door de organisatie van het Amsterdam 
Dance Event (ADE). Hij werd geïntroduceerd 
bij de dj’s Hardwell, Nicky Romero en Ferry 
Corsten en hun portretten werden tijdens het 
ADE in oktober van dat jaar tentoongesteld in 
de Amsterdam Arena. Daarna ging het hard. Hij 
exposeerde onder meer in Parijs, Berlijn en 
Dubai, zijn werk was te zien op Art Expo New 
York en Art Basel Miami en inmiddels krijgt hij 

Nilke Duinkerken
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opdrachten uit de hele wereld. Hij signeert zijn 
schilderijen met STALE AMSTERDAM. ‘Stale’ is 
de bijnaam waaronder zijn dorps genoten in 
Hoogwoud hem van oudsher kennen. 
OAWE bestaat sinds 1985 en is de oudste kunst
route van Amsterdam door een buurt waar per 
vierkante meter de meeste kunstenaars van 
Nederland  wonen en werken. Tijdens de pink
sterdagen worden er minstens vijfduizend be
zoekers verwacht. Hoewel Martijn het jammer 
vindt dat hij als deelnemer zelf geen ateliers 
van collega’s kan bezoeken, kijkt hij weer uit 
naar Pinksteren. “De hele buurt komt bij je 
langs. Ik heb nu tweemaal meegedaan en ik heb 
gemerkt dat bezoekers vaak met dezelfde vra
gen komen. Daardoor word je niet alleen ge
dwongen om na te denken over je werk, maar 
ook om erover te praten. Open Ateliers is daar
door voor beginnend kunstenaars ook een uit
stekende leerschool.” 

Meer informatie over Open Ateliers Westelijke 
Eilanden: www.oawe.nl 

Meer informatie over Martijn Sijtsma/ 
STALE AMSTERDAM: www.stale.amsterdam.
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Koop niet online
Volgens marktonderzoek kochten Nederlanders in 2017 202 miljoen keer in een webwinkel.  
En die groei zet zich almaar voort. De nieuwe website  BIJONS.Amsterdam promoot kopen 
in  eigen stad. 

door Anke Manschot

Vindt u het ook zo jammer dat er in de Haar
lemmerbuurt twee witgoedwinkels zijn ver
dwenen? En dat het winkelaanbod in onze 
mooie stad verschraalt? Dan doet u er beslist 
goed aan niet meer via webshops te kopen. Die 
kapen immers steeds meer klandizie weg van 
gewone winkeliers die de concurrentie verlie
zen vanwege de fikse winkelhuur. Bovendien is 
offline kopen beter voor het milieu, mits u niet 
met de auto, maar met de fiets of de benenwa
gen naar een winkel gaat. 
De slogan van de onlangs in de lucht gegane 
website BIJONS.Amsterdam van Amsterdamse 

winkeliers luidt: ‘Alles wat je zoekt is te vinden 
in  Amsterdam.’ BIJONS.Amsterdam gelooft 
‘dat het vakmanschap, het enthousiasme en de 
passie van betrokken winkeliers iets toevoegt 
wat je nooit zult ervaren in onpersoonlijke 
webshops.’ Inmiddels toont deze website al 
meer dan 350 winkels en 11.000 producten, die 
gerangschikt zijn per buurt: Jordaan, de Pijp, 
Zuid et cetera. Maar de bedoeling is dat nog 
meer Amsterdamse winkeliers zich bij dit on
lineplatform gaan aansluiten. U kunt hier ook 
zelf naar een product zoeken via de zoektoets, 
al loopt u nog wel een kans om ‘Resultaten 0’ 
te krijgen. 

G&W Gezondheidswinkel Jacob Hooy
In 1743 opende Jacob Hooy een kruidenkraam  

op de Amsterdamse Nieuwmarkt.  
Hier begon, met de verkoop van kruiden en specerijen,  

de rijke historie van het bedrijf.
Naast onze eeuwenoude nostalgische winkel  

aan de Kloveniersburgwal staan wij sinds 2014  
ook in onze vestiging aan de Westerstraat voor u klaar.

Wij helpen u hier graag verder op het gebied van 
voedingssupplementen, natuurlijke 

verzorgingsproducten en gezonde voeding!
 

Gezondheidswinkel Jacob Hooy
Westerstraat 107, 1015 LX Amsterdam

 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10:00 - 18:00,

zaterdag 10:00 - 17:00

20% KORTING 
OP HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT 

M.u.v. geneesmiddelen en cadeaubonnen. Niet geldig i.c.m. andere 
 kortingsacties en geldt niet op reeds gedane aankopen.

GELDIG T/M 25 JUNI 2019

Let op: korting eenmalig in te zetten tegen inlevering van deze kortingsbon. Jacob Hooy, Westerstraat 107

Houd je 
van zingen
in een koor,
vocal group
of solo? 
Maak kennis met
ZINGmagazine 
en neem een 
proefabonnement. 3 edities voor 12,50
www.zingmagazine.nl/abonnementen | verschijnt 6x per jaar
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Tunnelvisie

Brainstorm over verfraaiing tunnel 

Hoe kan de tunnel naar het Hendrik Jonker-
plein worden omgetoverd tot ‘een mooie, leu-
kere en groenere doorgang’? Dat was het the-
ma van de ‘Tunnelvisie bewonersbijeenkomst’. 

door Anke Manschot 

In hoeveel landen zouden buurtbewoners wor
den uitgenodigd om mee te denken over het 
opleuken van een  tunnel? Terwijl ze ook nog 
gratis hapjes en drankjes krijgen? Dat vroeg ik 
mij af tijdens de Tunnelvisiebijeenkomst op 12 
maart, waar ondanks het noodweer toch nog 
zo’n 25 mensen op af waren gekomen. Deze 
avond om te brainstormen over het 'tijdelijk 
opknappen van de tunnel in afwachting van 
structurele plannen’ was door Dock en de ge
meente Amsterdam georganiseerd. Tijdens het 
buurtgesprek Haarlemmerbuurt, eind novem
ber 2018, kwam ter tafel dat ‘velen’ de tunnel 
van de Haarlemmer Houttuinen naar het Hen
drik Jonkerplein als ‘onprettig, onveilig, vies 
en donker’ beschouwen, aldus het verslag van 
deze avond. 

Toen ik in 1996 op de Westelijke Eilanden 
kwam wonen, vertelden buren mij dat vlak 

daarvoor een vrouw was verkracht in die 
 onderdoorgang. Jarenlang heb ik daaraan 
 gedacht als ik er bij nacht en ontij doorheen 
fietste. 
Maar de wijkagent, die ook aanwezig is op  
deze inspraakavond, verzekert dat er sinds 
vele jaren hier niets engs meer is gebeurd. 

Renu Jarbandhan van Dock vertelt in haar in
leidende praatje dat de tunnel eigendom is van 
ProRail, maar dat de gemeente hem onder
houdt. Woningcorporatie Stad genoot is weer 
eigenaar van de panden in de tunnel. 
Er kan dus niet zomaar geverfd of in muren 
worden geboord zonder toestemming van Pro
Rail en Stadgenoot. 
Jarbandhan geeft al snel antwoord op de meest 
prangende vraag: hoeveel geld is er beschik
baar voor de tijdelijk opsmuk van de tunnel? 
Er blijkt slechts 5000 euro gemeentesubsidie 
beschikbaar te zijn en 5000 euro extra als de 
tunnel ook nog groener wordt. Wilde plannen 
als een LEDkunstwerk dat oplicht als je je er
langs beweegt, zijn dus veel te hoog gegrepen. 
Het voorstel om de smerige lampen in de 
 tunnel vaker schoon te laten maken, lijkt eer
der haalbaar. 

De vraag aan de zaal is: hoe kan de tunnel 1. 
veiliger, 2. mooier, 3. groener en 4. kunstzinni
ger worden? 
De ideeën borrelen op als bellen in een water
koker. Een losse greep: breisels, of een klimop 
van vilt om de pilaren maken, plantenbakken 
aanbrengen en laten verlichten met verschil
lende kleuren LEDlicht, collages van afvalma
teriaal vervaardigen of mozaïeken van afval
glas, een muurschildering door kinderen laten 
maken, bijvoorbeeld tijdens Open Ateliers Wes
telijke Eilanden in juni aanstaande, een foto
tentoonstelling over de historie van de Weste
lijke Eilanden.
Wie gaan de ‘aanjagers en trekkers’ worden 
voor het  concretiseren van ideeën? Het blijft 
muisstil in de zaal. Afgesproken wordt dat alle 
aanwezigen eerst een mail krijgen waarin alle 
ideeën op een rijtje worden gezet waarna je je 
kunt aanmelden voor een project dat het beste 
bij jou past. Wordt vervolgd. 

Hebt u ook een idee? Mail het naar 
 gebiedsmakelaar  Matthew Eelman,  

m.eelman@amsterdam.nl. 

We zijn pissig
Denkend aan Koningsdag zie ik gele rivieren 
traag door mijn zielige straatje gaan. 

door Trudy Franc

Voor veel Jordanezen is Koningsdag een groot 
feest, maar niet voor iedereen. Wat voor de een 
ultieme gezelligheid is, is voor de ander een 
dag van ellende. Ik hoor bij de laatste groep. 
Was het vroeger gezellig druk op Koninginne
dag, tegenwoordig is het ongezellig druk. Er is 
teveel herrie en troep. Voor ons als bewoners 
van de Violettenstraat komt daar nog een grote 
ergernis bij. Onze straat is klein en gezellig, 
staat vol met geveltuinen en plantenbakken én 
is een handig doorsteekje tussen Westerstraat 
en Prinsengracht. Het loopt beslist leuker 
langs planten dan langs auto’s. Er komen dus 
veel ‘doorstekers’ langs. Het is er fijn wonen, 
maar twee dagen per jaar verandert ons fijne 
straatje in een soort hel op aarde. Tijdens ko
ningsnacht en dag wordt er nogal gezopen en 
al dat bier moet het lichaam weer uit. Nu staan 
er op de Prinsengracht en Westerstraat om de 
paar meter plaskruisen, maar de heren (en een 
enkele dame) plassen liever in onze planten
bakken en geveltuinen. Op weg naar huis legen 
de feestvierders massaal hun blaas (en meer) 
in de Violettenstraat. Dat begint al op 26 april 
’s avonds en duurt tot in de kleine uurtjes, 
want de kroegen zijn voor de gelegenheid extra 
lang open. De volgende dag begint het feest 
alweer vroeg en duurt de hele dag. Aan het 
eind van de twee dagen waden de bewoners 
door rivieren van urine. Deuren en ramen moe
ten schoongespoeld. Het aroma komt je tege
moet, zodra je de deur opendoet. Overdrijf ik 
nou niet? Nee hoor. Vorig jaar heeft een over
buurman een camera opgehangen uit zijn 
raam. Er werd een uur van bovenaf gefilmd. 
Gezichten zijn niet te zien, wel de riviertjes die 
al snel ontstaan. In een uur tijd telde hij 60 
wildplassers. Dat is een per minuut. Stel dat 
het plasfeest in de straat begint om 22.00 en 
duurt tot 02.00 uur. Als het de volgende dag 
om 12.00 uur verder gaat en duurt tot 20.00 
uur, zijn er in totaal 780 plassen gepleegd. 
Sommigen grappen laconiek over Gods water 
over Gods akker, maar het is eigenlijk: Fred
dies water over ónze ‘akker’. En al die goudgele 
rakkers samen zorgen voor een flink open ri
ool. Daar worden wij Violettenstraters nou 
behoorlijk pissig van. Ik vlucht dus elk jaar 
voor de koning. Nou ja, niet voor de koning zelf 
natuurlijk, maar wel voor zijn feestje. 

Filosoof en toegepast psycholoog 
Kelvin Covalo start 19 april 2019 
met het verzorgen van filosofi-
sche gesprekken bij buurthuis 
Claverhuis aan de Elandsgracht. 
Kelvin wil met zijn ini tiatief, De 
Nieuwe Agora, mensen aanzet-
ten tot meer zelfreflectie en be-
zinning. Dit zorgt volgens hem 
voor meer zelfkennis en op ter-
mijn een hogere levenskwaliteit.

door Kelvin Covalo

‘De Nieuwe Agora’ is afgeleid van 
het plein (Agora) in oud Athene 
waar men vroeger met elkaar 
sprak over levensvragen. Door 
met elkaar te onderzoeken welke 
keuzes de juiste waren, werd be
paald hoe men tot een geslaagd 
leven zou komen. Hoeveel plek
ken zijn er tegenwoordig nog 

waar men laagdrempelig samen
komt om te filosoferen over le
vensvragen? En wat betekent het 
voor de stad Amsterdam als wij, 
als inwoners, dieper met elkaar 
in gesprek treden? 
Bij het Claverhuis zal Kelvin de 
dialoog tussen groepen van maxi
maal 8 deelnemers begeleiden, 
waarbij steeds één filoso fische 
vraag wordt uitgediept.  
De beoogde effecten voor de deel
nemers zijn: meer zelfkennis, de 
ander beter kunnen  be grij pen, de 
diepte in een gesprek kunnen 
opzoeken en een betere connectie 
met mede stadgenoten ervaren. 

Deelname kost 2,-. 
Data zijn vrijdag 19 april, 17 mei 

en 21 juni, van 13:00 tot 15:30. 
Aanmelden kan via 

geluk@dock.nl.

Filosoof verzorgt Socratische dialogen

Theatercafé Spinoza
door IJsbrand van Veelen

Op de hoek van Haarlemmerplein en Vinkenstraat opent binnenkort 
 Theatercafé Spinoza, een café-restaurant dat voornamelijk biologisch-
vegetarisch eten zal serveren, "maar ook verstokte carnivoren zullen  
aan hun trekken komen", aldus bedrijfsleider Joris Wondergem.

Spinoza maakt deel uit van de Roode Bioscoop en de winst zal dan ook aan 
het theater ten goede komen. Wondergem is in afwachting van de exploita
tievergunning en hoopt in juni open te kunnen gaan. We houden u op de 
hoogte. 
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WERKGROEP KUNST & CULTUUR JORDAAN EN GOUDEN REAEL

HOFJES- EN PLEINCONCERTEN 2019
Praktische informatie
De Werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan en Gouden 
Reael bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers 
die optredens organiseert op een historische locatie 
in de binnenstad van Amsterdam. 

Alle concerten zijn bestemd voor een zo breed mogelijk 
publiek: buurtbewoners maar ook passanten en 
toeristen. Diverse soorten muziek staan op het 
repertoire: klassiek, jazz, troubadourmuziek, latin 
maar ook Perzische en Italiaanse volksmuziek.
 
De concerten zijn gratis toegankelijk, beginnen altijd 
om 15 uur en duren circa één uur zonder pauze.  
In totaal zijn er dit jaar in de zomerperiode tot begin 
september acht concerten.

Er zijn circa 100 zitplaatsen beschikbaar.  
De locaties zijn vrijwel altijd rolstoeltoegankelijk, 
meestal is er geen WC aanwezig en bij slecht weer 
wordt uitgeweken naar  
een binnenlocatie. 

 
Meer informatie op
facebook.com/hofjesconcerten
www.jordaanweb.nl
www.jordaangoudenreael.nl 
info:hofjesconcertenadam@gmail.com
 

■ QUINTETO CUBANA LOSBANDOS  

Zondag 19 mei, 15 uur
Locatie: Tuinplein, Tuinstraat t.o. 70/ 
Egelantiersstraat t.o. 27 A-C
 
LosBandos speelt troubadourmuziek uit Cuba. 
Muziek uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Ge
schreven door componisten als Miguel Matamoros, 
Guillermo Portabales en Francisco Rapillado (Compay 
Segundo). Muziek veelal uit het Oosten van Cuba, 
uit de dorpen rondom Santiago de Cuba. Kleine 
ensembles speelden de swingende Cubaanse son 
en hardverscheurende bolero’s. Muziek die wij 
onder andere kennen van Buena Vista Social Club. 
LosBandos speelt deze zonnige Cubaanse son en 
boleros, met pikante teksten over bedrogen liefdes, 
het vaderland, of de gewone verlangens van de 
straat. Met zo nu en dan op Nederlandse tekst, een 
knipoog naar onze sores. Laat u meevoeren op de 
swingende Cubaanse son en geniet van de mee
slepende improvisaties op de groove van de clave.
Gitaar en zang: Chris Teunissen. Trompet, zang en 
percussie: Jan Doedens. Contrabas en zang: Teake 
Ettema. Accordeon: Rob Stoop. Percussie: Victor Pena.

■ DE COTTON CLUB 

Zondag 9 juni, 15 uur 
Locatie: Hendrik Jonkerplein t/o café  
‘t Blaauwhooft, Bickerseiland
 
Op 9 juni vinden de Open Kunstconcerten plaats. 
Kijk voor meer informatie op www.openkunstconcert.nl. 
Als u op uw route langs het Jonkerplein komt, kunt u 
genieten van de Cotton Club, een klassieke 17koppige 
jazzformatie onder leiding van Simon Lutz. De band 
is voortgekomen uit een project van het Muziekpak

huis en bestaat uit gepassioneerde muzikanten.  
De naam van de band is ontleend aan de legendari
sche New Yorkse nachtclub waar Duke Ellington in 
1927 debuteerde. De kern van het bigband repertoire 
is gevormd door grote namen als Count Basie,  
Neal Hefty en Quincy Jones. Overwegend bekende, 
swingende en heel dansbare jazz, met vocale num
mers uit het Great American Songbook (Cole Porter, 
George Gershwin e.a.). Naast deze swingmuziek 
speelt de Cotton Club Big Band ook andere stijlen, 
zoals salsa, rumba, bossa nova en zelfs charleston. 
Een groot aantal zang en instrumentale nummers, 
zoals: Come fly with me, New York New York, en For 
once in my Life, zijn bij haast iedereen wel bekend. 
Meerdere keren per jaar treedt de band op en speelt 
swingende muziek, waar je wel op moet dansen. 
Kortom: dat wordt swingen geblazen!

■ LES HOMMES DU NORD  

Zondag 23 juni, 15 uur 
Locatie: Looiershof, Passeerdersstraat 16-18  

Op geheel eigen wijze brengt Les Hommes du Nord 
muziek in een acoustische setting. Tijdens een 
optreden ter ere van The Lau waar de oprichters 
van Les Hommes du Nord Wim Collee en JanDick 
den Das samen speelden, bleken ze van dezelfde 
Franstalige muziek te houden. Ze besloten samen 
een band te beginnen en wel met het idee om  
ooit op deze manier echt in Frankrijk op te  treden. 
Vorig jaar lukte dit. Er werd gespeeld op het jaar
feest in Aubenton, op een groot podium, met 
 Franstalige muziek, compleet met vuurwerk. Naast 
Franse nummers van onder meer Jean Louis Aubert, 
Stromae en Patrick Bruel, spelen Les Hommes ook 
werk van Acda en de Munnik tot Imagine Dragons en 
meer. Het plezier spat er vanaf en inmiddels is 
besloten om gewoon lekker door te gaan met muziek 
maken.
Wim Collee: zang 
JanDick den Das: gitaar, zang 
Dustin Lebato: piano 
Christoffel Klimbie: bas, contrabas, zang

■ AMSTEL BIG BAND 
 
Zondag 7 juli, 15 uur
Locatie: Vuile Weespad (binnentuin),  
Tweede Laurierdwarssstraat t/o nr.12 

De Amstel Big Band is een 18hoofdig orkest dat  
zorgt voor spetterende jazz met latin, funk, folk en 
popinvloeden. Met zang en rap, maar vooral met  
vurig blaaswerk, dat bij vlagen ook heel subtiel 
 kleurend is, en een stuwende ritmesectie, die zeer 
groovy speelt. Het is aanstekelijk swingende, eigen
tijdse jazz. Zo brengt de Amstel Big Band het publiek 
in beweging. Of je nu wil dansen, meezingen of stil 

genieten van dit aansprekend repertoire, het kan 
allemaal.
De Amstel Big Band is een zeer ervaren en ambiti
eus jazzorkest bestaande uit enthousiaste profes
sionals, getalenteerde conservatoriumstudenten en 
gevorderde amateurs. De bigband bestaat al sinds 
de jaren tachtig en heeft verschillende markante 
bandleiders gehad. Sinds 2007 is de bassist en 
componist/arrangeur Sven Schuster de muzikaal 
leider en speelt de Amstel Big Band uitsluitend zijn 
composities, die bepalend zijn voor het eigenzinnige 
en groovy bandgeluid.

■ BABAK-O-DOESTAN 
 
Zondag 21 juli, 15 uur 
Locatie: Concordiahof, Westerstraat 221-289
 
BabakODoestan (Babak en vrienden) is de naam 
van het gezelschap rond Babak Amiri, afkomstig uit 
Teheran, maar nu gevestigd in Amsterdam. Hij 
combineert oude Perzische en hedendaags Iraanse 
poëzie met prettig in het gehoor liggende melodieën 
en ritmes, met duidelijke jazzy en latin invloeden. 
Mocht dit u niet veel zeggen: een zoekend hart,  
een rusteloze ziel, een verlangen, een houden van, 
een gemis, hoop of een moment van geluk, klinkt 
wellicht anders in het Perzisch of in een andere 
taal. Maar het gevoel is niet heel anders. 
Babak Amiri: (Iran) zang, gitaar, composities 
Bam Commijs: (Nederland) piano 
Heather Leslie: (Canada) cello

■ MAXIME & CHARLOTTE GULIKERS

Zondag 4 augustus, 15 uur 
Locatie: Karthuizerhof, Karthuizersstraat 89-171
 
Maxime en Charlotte Gulikers vormen al sinds lange 
tijd een muzikaal duo op viool en cello. Als broer en 
zus groeiden ze op in een muzikaal gezin. Maxime 
volgt momenteel de masteropleiding aan het con
servatorium ‘Hanns Eisler’ in Berlijn bij violiste Antje 
Weithaas. Charlotte doet haar masteropleiding in 
Amsterdam en studeert daar bij cellist  
Pieter Wispelwey.

Ze zullen een gevarieerd programma ten gehore 
brengen. Ze spelen werken van de Italiaanse com
ponist J. B. Cirri uit de barok periode, daarnaast een 
aantal duo’s van de Russische componist Reinhold 
Glière uit de romantiek. Tot slot spelen ze een van 
de meest bekende en favoriete sonates uit het 
vioolcello duo repertoire, de impressionistische 
sonate van Franse componist Maurice Ravel.
Maxime speelt op een Italiaanse Danieliviool uit  
ca. 1780, beschikbaar gesteld door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. Charlotte speelt op  
een Cornelis Weel cello uit 1853.

■ RUMOROSAMENTE 

Zondag 18 augustus, 15 uur
Locatie: Platanenhof, Lauriergracht 99-103 
 

Rumorosamente zingt volksmuziek uit alle wind
streken van Italië, van de Piemonte tot Sicilië.
Scheldpartijen tegen de baas op het rijstveld, rod
del en achterklap bij de waterput, verlangen naar 
verre liefdes tijdens het olijven plukken en zo meer, 
zijn aanleiding om te zingen, hard en hartstochtelijk, 
of verleidelijk lyrisch. Driestemmig verhalen de drie 
vrouwen van Rumorosamente zingend over hun 
wereld van rijstvelden, volkswijken, oorlog, geloof, 
hoop en liefde. Van plat Napolitaans en Sardijns 
schakelen ze over naar liederen uit Calabrië of 
Piemonte. 
Drie vrouwen en twee mannen: vijf stemmen,  
een gitaar en accordeon. 
Bianca Bartels: mezzosopraan 
Christa Dijkshoorn: alt  
Barbara Wichers Hoeth: sopraan 
Tivo Beunk: gitaar 
Rob Vlaar: accordeon

 
■ LOS LAMALOS 

Zondag 1 september, 15 uur
Locatie: Madelievenplein, Anjeliersstraat 420

De Los Lamalos Latin bigband bestaat uit ongeveer 
twintig muzikanten. Het orkest speelt Latinmuziek 
in de breedste zin van het woord en bestaat ruim 
twintig jaar. Los Lamalos staat onder leiding van 
trombonist Frans Cornelissen. Naast het spelen 
van de juiste noten wordt aandacht besteed aan 
improvisatie, frasering, ritme en interpretatie.

Spetterend koper, knorrende saxen en ratelende
timbale. Weer of geen weer, als Orquesta Los 
Lamalos uitpakt schijnt de zon. Deze Amsterdamse 
Latin bigband trakteert op een uurtje zwoele chacha
cha’s, opzwepende mambo’s en ontroerende bolero’s.
Trek je dansschoenen maar aan!

Quinteto Cubana LosBandos

De Cotton Club

Los Lamalos

Rumorosamente

Maxime & Charlotte Gulikers

Babak-O-Doestan

Amstel Big Band

Les Hommes du Nord



Restauratie Westerkerk
In 2015 is de buitenkant van de Westerkerk gerestaureerd. Sinds twee maan-
den wordt er gewerkt aan de restauratie van de binnenkant van de kerk.  
Op de foto het orgel in de steigers. De restauratie is te volgen op een blog: 
www.westerkerk.nl/monument/restauratieblog

13mei-juni 2019

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  Zondag, maandag, woens-
dag en donderdag 22.00
Concerten Woensdag t/m zaterdag 22.00  

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag 20.00. 
Al ruim 15 jaar gaan dan de tafels en 
stoelen aan de kant voor de meezing-
avond!
Live muziek Elke eerste donderdag 20.30.

CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

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

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig theater - The future is here… 
and it is slightly annoying Woensdag 
t/m zaterdag in april, mei en juni 20.30. 
This new show is a comedy explora-
tion of technology and what it means 
for us humans. As artificial intelligence, 
big data and face recognition go from 
buzzwords to real life, will this lead to a 
future of pleasantly targeted ads or will 
our robot overlords replace us at work 
and at home? 

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

De Westerkerk is tot half november ge-
sloten wegens restauratie. Geen activi-
teiten dus de komende periode, behalve 
de kerkdiensten.

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Concerten Elke zaterdag 14.00 Topmu-
sici uit binnen- en buitenland met reper-
toire uit alle windstreken. Bijvoorbeeld:
In de ban van... Beethoven Zaterdag 11 
mei 14.00. Uitvoering van het septet van 
Beethoven door jonge talenten met hun 
coach Maria Milstein, laureate van de 
Nederlandse Muziekprijs en violiste van 
het Van Baerle Trio.
Dodenherdenking 4 mei. Stille tocht 
om 19.30 vanaf het Marnixbad naar de 
Noordermarkt, waar om 20.00 uur de 
herdenking plaatsvindt. Aansluitend om 
20.15 in de Noorderkerk een gratis her-
denkingsconcert. 

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

Open huis Elke eerste woensdag en elke 
derde zondag 12:00 - 16:00 uur. Vrijwil-
ligers vertellen u meer over de historie 
en architectuur van deze prachtige kerk.
Architectuurtour Zondag 12 mei en 23 
juni 11.00. Stadswandeling met als lei-
draad de architectuur van Pierre Cuy-
pers en de reactie van De Amsterdamse 
School op zijn werk.  De wandeling ver-
trekt bij het Centraal Station.
Circlesinging Zondag 19 mei 16.00. Sa-
men zingen met mensen die je niet kent 
o.l.v. Nicoline Snaas.

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Als ik nog eens word geboren Don-
derdag 2 mei t/m zaterdag 4 mei 20.30. 
Voorstelling door Theatergroep Flint 
met repertoire uit en rond de Tweede 

Wereldoorlog - op zo’n manier gebracht 
dat de grenzen tussen goed en kwaad 
op de tocht komen te staan, het mense-
lijke wordt benadrukt, Humor niet wordt 
geschuwd en intense emoties worden 
aangeroerd.
Bullhorn Donderdag 16 mei t/m zaterdag 
18 mei 20.30. Gitarist Wouter Planteijdt 
speelt een programma vol liedjes en 
teksten uit zijn eerste eigen theatervoor-
stelling, met drummer Mischa Porte en 
bassist Gerco Aerts.  

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

In mijn hoofd is het al lente 8 + Zaterdag 
4 mei 20.30, zondag 5 mei 13.30 en 16.30*. 
Een voorstelling over puber zijn in de 
oorlog. *Na afloop van deze voorstelling 
kunt u samen met de andere bezoekers 
aan tafel gaan voor een vrijheidsmaaltijd 
in het Theater.  
Pavements of Gold 8+ Zondag 2 juni en 
vrijdag 7 juni t/m maandag 10 juni, ver-
schillende aanvangstijden. Angel, een 
meisje uit de Bijlmer, gaat op pad om 
antwoorden te krijgen op vragen die 
haar vader ontwijkt. De voorstelling is 
een mix van tekst, beeld en veel muziek. 
Een roadtrip door een stad die herken-
baar én magisch is, en in zijn uitbundige 
tekenstijl zowel decor als kunstwerk.

PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zater-
dag 13.00-17.00 en zondag 13.00-16.00. 
Er zijn doorlopende rondleidingen met 
muziek.
Koffieconcert Elke zondag 11.30
Matthieu Idmtal Zondag 28 april 17.00. 
Het Skrjabin Genootschap presenteert 
de Belgische pianist Idmtal. Hij speelt 
de Valses Brillantes van Chopin, Etudes, 
Preludes en een Fantaisie van Alexander 
Skrjabin.

DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de Loods van de firma Perlee ziet u 
orgels, maar ook hoe het bouwen van 
nieuwe orgels nog volop in bedrijf is. Be-
zoek op afspraak.

JORDAANMUSEUM
JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject Te zien in de Wil-
lemsstraat 22-110.
De Jordaancultuur Dagelijks 10.00-16.00. 
Fototentoonstelling in De Rietvinck, Vin-
kenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zater-
dag 13.00. Aanmelden via de website.

THEO THIJSSEN MUSEUM
1STE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan de Amsterdamse 
schrijver, onderwijzer, vakbondsman en 
sociaal-democratisch politicus Theo Th-
ijssen (1879-1943). Open donderdag t/m 
zondag 12.00-17.00.
De gelukkige klas Tentoonstelling over 
de onderwijsdenkbeelden van Thijssen 
en de actualiteit ervan.

ELECTRIC LADYLAND
2E LELIEDWARSSTRAAT 5, ELECTRIC-LADY-LAND.COM

Museum of Fluorescent Mineral Art
Bezoek op afspraak

AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ 
TYPIQUE

HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

ambachtelijke drukkerij, grafisch mu-
seum en galerie
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, zater-
dag 11.00-17.00.

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Gidswandelingen Elke zondagmiddag 
15.00 of op afspraak. Over de geschie-
denis van Bickers-, Prinsen- en Realen-
eiland.

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00. Op een 
tot woonboot omgebouwd vrachtschip 
kunnen bezoekers  zien  hoe het is om op 
een woonboot te wonen.

GALERIEËN

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

t/m 27 april: Joe Scanlan (Ohio, 1961), 
‘Artisanal complex’, schilderijen met de-
coratieve patronen en objecten

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

t/m 18 mei: Meiro Koizumi (1976, Gunma, 
Japan), ‘Fog’; Josse Pyl, ‘I think an I think 
I’ve thought a thought’

ARTTRA GALERIE
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, WWW.ARTTRA.NL

t/m 2 juni: Aad Berlijn (1948), ‘To see or 
not to see’, schilderijen

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

t/m 18 mei: Jeppe Lauge (Dk) & Lawren-
ce James Bailey (GB), ‘Around the cor-
ner’, fotografie en textiel gecombineerd

CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 15 HTTP://WWW.CAROLINEOBREEN.

COM/ 

t/m 8 juni: Anne Geene, ‘Colour analysis’, 
een selectie uit haar plantenmuseum, 
fotografie

DUDOK DE GROOT
2E LAURIERDWARSSTRAAT 1-3, DUDOKDEGROOT.NL

t/m 18 mei: Carel Visser, tekeningen en 
collages

EDUARD PLANTING GALLERY
1STE BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM

Vanaf 11 mei: Aleksander Willemse, 
‘Dare to love’, fotografie

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

t/m 15 juni: Sheila Rocks!, from Punk tot 
Pop: Iconic Music Photographs; vanaf 
29 juni: Henry Horenstein, ‘El Malecón’

FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLERY.COM

t/m 1 juni: Julia Aurora Guzmán (Domini-
caanse Rep.), ‘How to hold’, sculpturen/
installaties

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

t/m 15 juni: internationale groepsexposi-
tie rondom het thema dagboek

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

vanaf 15 juni: Kimball Gunnar Holth, ‘Be-
fore I finish it comes to an end’

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

t/m 11 mei: ‘X Y Z’, internationale groeps-
tentoonstelling, werken beïnvloed door 
geometrie en mathematica, Chinny 
Bond, curator

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

t/m 27 mei: Peer de Wit, ‘Kleurrijk werk’, 
linosnedes

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL

werk van de 11 kunstenaars in stock

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

schilderijen

JOSEPH & JAMES
BLOEMGRACHT 2, JOSEPHANDJAMES.COM

collectie van 22 fotografen waaronder 
Henri Senders, Ewout Huibers en Susan 
de Witt

Wandeling langs kleine musea
Drie kleine musea in de Jordaan - het Geelvink- Pianola museum, het 
Theo Thijssenmuseum en het Multatulihuis - organiseren samen de 
Museumwandeling. Onder leiding van een gids wandelt u dwars door de 
Jordaan van het ene museum naar het andere . De gidsen van de musea 
ontvangen u daar.  De wandelingen starten bij het Pianola Museum.
Zondag 19 mei en zondag 16 juni om 11.30 uur.

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

t/m 20 mei: Albert Watson (1942, GB), 
‘Ink’; fotografie
vanaf 25 mei: ‘Infinite spirit’, Albarrán 
Cabrera (beide uit Spanje) en Schilte & 
Portielje (beide NL), fotografie

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

galerie-atelier met schilderijen

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

11 mei tot 8 juni: Sarah Maple (GB), ‘Hu-
man trapped’

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Frank Leenhouts en Frans Koppelaar, 
schilderijen en beeldhouwwerk

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

t/m juni: Inge Deen, ‘Flower me’, collages

RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 603-A OF 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

t/m 11 mei: Vincent Fournier  (Burkina 
Faso/Frankrijk), ‘Space utopia’, fotogafie

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

t/m 25 mei: Claude Schmitz (Lux) ‘The Truth’ 
en Beppe Kessler, ‘Plenty of nothing’; van-
af 1 juni: Alexander Blank; sieraden

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

t/m 11 mei: Levi van Veluw, ‘Beyond 
matter’, scenografische installaties

STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

jaarlijkse groepstentoonstelling 2019, 
hedendaags realisme

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, WWW.FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS/ 

7 t/m 19 mei: Surina Baag, ‘Juice and 
iRuption’, mixed media;
24 mei t/m 2 juni: André Thijssen, ‘HY-
BRIDS’, fotografie

SUZANNE BIEDERBERG
1STE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM 

t/m 18 mei: Robert Broekhuis en Mau-
rice van Tellingen, ‘Black box / Green 
grass’, mixed media en installaties

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM 

17 mei t/m 16 juni: Wanda Michalak, 
‘Lush’, fotografie

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

t/m 11 mei: Mark Steinmetz (VS), ‘Past 
K-Ville’, fotografie

GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, WWW.GALLERY238.COM

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

Dodenherdenking op de Noordermarkt
“Dodenherdenking 4 mei, een moment van ons allen, om samen stil 
te staan bij hen die zich opofferden voor onze vrijheid én samen te 
blijven gaan voor recht en vrede!” (Paul J. Visser, pionier-predikant 
Noorderkerk). Ook dit jaar start de stille tocht om 19.30 bij het Marnixbad 
en gaat onder begeleiding van Drumfanfare Almere  via de Westerstraat 
naar de Noordermarkt waar de herdenking plaatsvindt.  Daarna is om 
20.15 in de Noorderkerk het herdenkingsconcert,  georganiseerd door 
de Werkgroep Kunst&Cultuur Jordaan en Gouden Reael. Het Erard 
Ensemble dat  bestaat uit Jan Bastiaan Neven, cello, Rick Huls, klarinet 
en Edward Janning, piano ,speelt werken van Johann Sebastian Bach, 
Olivier Messiaen en Johannes Brahms. Entrée gratis.
Programma:  
19.30 Vertrek stille tocht van Marnixbad naar de Noordermarkt 
20.00 Herdenking en kranslegging Noordermarkt 
20.15 Herdenkingsconcert Noorderkerk
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  nu in de boekhandel en  online. ook als e-book

de druiven- 
f luisteraar

ilja gort
de nieuwe roman van

€ 15,95 Een druivenplukker met een mysterieuze gave  
gaat de strijd aan met de gevaarlijkste man van Italië

Adv Ilija_Jordaankrant_130x69.indd   1 06-03-19   13:41

Zondag 28 april om 17.00 uur

Het Skrjabin 
Genootschap 
presenteert: 
Matthieu Idmtal 
piano
De Belgische pianist 
Matthieu Idmtal heeft een 
voorliefde voor Russische en 
Romantische muziek met als 
voornaamste componist Alex-
ander Skrjabin. Zowel pers als 
publiek prezen zijn markante 
muzikale persoonlijkheid en 
loofden zijn fijngevoelige 
interpretaties. Zijn laatste 
album werd in De Nieuwe 
Muze omschreven als “een 
van de betere Skrjabinalbums 
van de laatste tien jaar”. Radio 
Klara beoordeelde de CD met 
vijf sterren en schreef; “Het 
is alleszins een muzikale taal 
waarin …  Matthieu Idmtal 
zich uistekend thuis in lijkt te 
voelen.  Hij speelt deze –vaak 
korte stukken-, met een grote 
gevoeligheid, met flair en 
ver beelding, en vooral, met 
veel poëzie”. Het Skrjabin 
genootschap presenteert 
Matthieu Idmtal als herin-
nering aan de sterfdag van 
Alexander Skrjabin op 27 april 
1915. U luistert naar de Valses 
Brillantes van Chopin, Etudes, 
Preludes en een Fantaisie van 
Alexander Skrjabin.
Toegang € 15,-

Het concert vindt plaats in de 
muzieksalon van het Geelvinck 
Pianola Museum, Wester-
straat 106, 1015 MN Amster-
dam, website www.pianola.nl
Reserveren aanbevolen: 
info@pianola.nl of  
telefonisch 020 – 627 96 24
of via de e-ticketsale van 
Geelvinck Muziek Musea: 
https://www.geelvinck.nl/
muziek/concertagenda/
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■ CAFÉ ROSÉ 
Do 2 mei 14.00, optreden van zanger Frans 
Bloem. 
Do 2 mei 19.00 Roze filmavond Ideal Home 
(vs 2018) comedy 
Do 6 juni 14.00 Dans door Robert en Rene.
 

■ ROZE SALON 
Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
toegang € 2.50 | 25 april, Peter Dankmeijer 
vertelt over zijn jeugd en zijn ervaring met 
LHBT gemeenschap in het onderwijs. 
9 mei, Beeldarchief. Martin Sleutjes 
 (IHLIA) toont filmbeelden uit Berlijn met 
daarop Magnus Hirschfeld en filmbeelden 
van het COC vlak na de oorlog. 16 mei Op 
late leeftijd uit de kast. Hierover gaan we 
in gesprek met Anton. 23 mei Wielie El
horst is dominee en  activist die opkomt 
voor homo rechten. 30 mei Hemelvaarts
dag geen roze salon. 13 juni Dennis Bout
kam vertelt zijn verhaal. 20 juni Ruben 
(coming out) wij bekijken deze korte film 
over hoe moeilijk of  makkelijk het is voor 
jonge men sen om zichzelf te accepteren. 
27 juni, Vandaag verplaatsen wij ons met 
Christan naar Latijns Amerika. Wij spre
ken over de Peruaanse samen leving en 
cultuur en over de acceptatie en de ont
wikkeling van de LHBT gemeenschap in 
Lima.
 

■ BINGO MIDDAG 
Vr 3 mei, Vr 7 juni, Vr 5 juli 14.00, € 1.50 
voor 3 rondes met leuke prijzen 
 

■ VRIJHEIDSMAALTIJD 5 MEI 
Op zondag 5 mei wordt de Vrijheidsmaal
tijd georganiseerd in de Rietvinck. Het 
Thema voor dit jaar is: Familie Amsterdam. 
U kunt zich aanmelden tot 26 april. 
De kosten zijn € 12.50 voor 3 gangen 
 inclusief een consumptie. Er is plaats voor 
maximaal 15 gasten van buiten. 
 Aanmelden bij Annette Visser 020 7563807 
of avisser@amstelring.nl 

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

■ LUNCH
Wo wekelijks, 12.0013.30, zaal open om 
11.30. Maximaal 15 deelnemers, deelname 
€ 1,50. Niet op 15/5
 

■ CLAVERSOOS
Zo 5 mei, 2 juni 13.0016.00, zaal open om 
12.30. Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor 
en liveconcert Sjakie. Gratis toegang en 
een kop koffie/thee. Vrijblijvend Bingo 
voor  € 1,.
 

■ NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 6 mei, 3 juni 13.1515.15, o.l.v. Hennie. 
De naaimachines staan klaar. Gratis  
toegang.
 

■ FILMMIDDAG
Di 21 mei, 18 juni 13.45 o.l.v. Jorien.  
Gratis toegang: aanmelden tot filmmiddag  
9.30 via 020 6200238.
 

BOOJZ

■ TAALLESSEN
Engels, vr 13.0014.30, € 7,50 per 5 lessen
Frans Conversatie, do 15.0016.30,  
€ 7,50 per 5 lessen
Italiaans Beginners, wo 13.0014.30,  
€ 15 per 10 lessen (ex lesmateriaal)
Italiaans Groep I, wo 15.0016.30, 
€ 15 per 10 lessen (ex lesmateriaal)
Italiaans Groep II, do 15.0016.30 
€ 15 per 10 lessen (ex lesmateriaal)
Spaans Gevorderden, wo 13.0014.30,  
€ 15 per 10 lessen (ex lesmateriaal),  
tot 8 mei 
 

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring, di 9 jul, 13.30, € 1 per keer 
Poëziekring, di 30 apr, 28 mei, 25 jun, 13.30, 
€1 per keer
Exposities: Harry Kruiswijk, schilderijen, 
12 apr tot 11 mei; Marion Wiering, 
 schilderijen, 12 mei tot 15 sept
Concert: Cora & Company ‘Amerikaanse 
swing en Hollandse evergreens’, zo 28 apr 
15.00, zaal open 14.30, toegang gratis

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjassen competitie, ma 13.00, € 2,50 
per keer
Bridge met les, di 13.30, € 7,50 per 5 lessen
Spelletjesmiddag: sjoelen, rummikub, 
 yahtzee, dammen enz., elke laatste vr van 
de maand, 13.30, niet op 31 mei, deelname 
gratis 
Bingo, di 23 apr 13.30, € 1 per plankje, 
 laatste ronde € 2,50
Biljarten, di, wo, do, vr, € 0,50 per ½ uur 
 

■ OVERIG
Coupeknippen in de SOOJ, vr 13.0016.30, 
om de 2 weken vanaf 26 april, € 1,50 per 
knipbeurt 
 

■ SNUFFELMARKT
Za 15 jun 13.0016.00. Tafelhuur € 2,50. 
 Toegang gratis
 

■ SOEP 
Ma, di, € 1.

DE RIETVINCK
■ ’T ROZE HART 
Elke di 10.0012.00. 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. 
 

■ ROZE DAMESSALON 
Do 2 mei 12.00 en do 6 juni. Verdiepende 
en inspirerende ontmoeting onder leiding 
van vml. Humanistisch raadsvrouw Karen 
 Joachim. € 2.50. 
 

■ CLEANING CLUB/ZAKGELDPROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt? 
Schrijf je in voor het zakgeldproject. 
 Leeftijd: van 10 tot 15 jaar. Za 14.0018.00, 
verzamelen bij Activiteitencentrum Reel.
Voor inschrijving of vragen:  
sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.
 

■ REELS KANTINE 
Gezellig dineren met buurtbewoners van 
alle leeftijden. Jong en oud zijn welkom. 
Wo 17.0019.00, €3,50 (stadspas €2,50). 
Aanmelden: fIkhouane@dock.nl,  
020 4280297 en mazaoum@dock.nl,  
06 43543048.
 

■ WEGGEEFKAST
De weggeefkast is een plek waar buurt
bewoners nog bruikbare spullen in kunnen 
zetten.Dagelijks beschikbaar. Naast de
ingang van het activiteitencentrum Reel. 
Voor vragen:  sbougarchouh@dock.nl of  
06 43543453
 

■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van 
kapotte spullen. Di 13.0015.00 (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: 1018 jaar.  
Ma 16.0018.00. Voor vragen en inschrijven: 
M. Prummel, 06 4353439.
 

■ WAT EET IK?
Een tiener activiteit waarbij wij met de 
kinderen gezonde maaltijden koken.  
Elke do 16.00. 
Aanmelden niet nodig. Voor vragen: 
 aanis@dock.nl of mazaoum@dock.nl
  
■ VROUWENSPORT
Aerobics, zumba en meer voor vrouwen. 
Gezellig bewegen op muziek en werken 
aan de conditie. 
Do 10.0011.00, €1, per les. Aanmelden en 
meer info: fIkhouane@dock.nl, 06 34881835

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, www.sooj.nl.
Voor 55plussers is er de ouderensoos 
van Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen 
 Jordaan. 
De SOOJ is zes dagen per week open.  
U bent welkom op de open inloop of om 
mee te doen aan activiteiten. Voor som
mige activiteiten zijn wachtlijsten. Open 
ma 11.0017.00, di t/m vr 13.0017.00,  
za 14.0019.00. Informatie en aanmelden 
voor activiteiten aan de bar. De SOOJ is 
gesloten op: zo 21 en ma 22 apr (pasen),  
za 27 apr (Koningsdag), do 30 en vrij 31 
mei (hemelvaart), zo 9 en ma 10 jun (pink
steren), vr 12 jul t/m zo 25 aug (zomerslui
ting)
 

■ COMPUTERSPREEKUUR 
Gratis spreekuur. Voor informatie, vragen 
en problemen. Ma 11.0013.00. Aanmelden 
aan de bar of via fatih.sooj@gmail.com 
 

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
 

■ LACHYOGA
Bij een lachyogaworkshop dansen we 
als warming up, doen ademhalingsoefe
ningen afgewisseld met lachspelletjes, 
rek en strekoefeningen en tot slot een 
lach meditatie en relaxatie.
Ma 15.0016.00. Aanmelden is niet nodig. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of  
06 34881830. Of bij docent Henny Strijker  
06 83576515 (per sms).
 

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Eigen kleren maken of repareren (inkorten). 
Lockmachine, naai en borduurmachine, 
patroonboeken. Er zijn twee nieuwe 
 deskundige docenten aanwezig. Do 13.00
15.00, € 1, incl. koffie & thee. (excl. mate
rialen). Aanmelden is niet nodig. Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 

■ KERAMIEK/MOZAÏEK 
Creaclub op het gebied van mozaïeken 
en/of keramieken, boetseren en tekenen. 
wo 10.0012.00, doorlopend. € 1, (excl. 
materialen). Er is nog plek voor u.
Aanmelden/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 10.0012.00. € 30,, incl. cursusboek 
Basisboek Windows 10. Start vanaf  
15 april (bij voldoende aanmeldingen). 
Aanmelden graag z.s.m. Voor vragen  
of aanmelden: 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 13.0015.00,  
€ 1,, doorlopend. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of  
06 34881830.
 

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? 
Ma (2e en 4e ma van de maand) 10.30 – 
12.00, di 10.30 – 12.00, do 19.00 – 21.00. 
Aanmelden bij de balie van het Claverhuis 
of via 020 6248353. Strippenkaart voor  
10 lessen, 10 euro (3 mnd geldig)
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of  
06 34881830.
 

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op.  
€ 1, per keer (incl. koffie, thee en mate
rialen). Wo 19.1521.15, doorlopend. 
 Aanmelden is niet nodig. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 

■ ENGELSE CONVERSATIE 
Fris uw basiskennis van het Engels op. 
Voor beginners: do 13.0015.00. Voor ge
vorderden: do 10.0012.00. Doorlopend.  
€ 1, per keer (incl. koffie, thee en materia
len). Aanmelden is niet nodig. Voor vra
gen: ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 

■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Spaans op.  
€ 1, per keer (incl. koffie, thee en mate
rialen). 
Voor beginners: ma 19.0021.00, voor 
 gevorderden: do 19.0021.00. Doorlopend. 
Aanmelden is niet nodig. 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 DOCKmedewerkers 
raadplegen over voorzieningen in de buurt.
vrij 10.3012.30. Gratis, doorlopend. 
 Aanmelden is niet nodig. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 

■ VERSE SOEP
Ma en di 10.3013.00, € 1,.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl  
of 06 34881830. 
 

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Dagelijks van 09.0022.00. Ook afgeschre
ven tijdschriften van de leestafel liggen 
hier om mee te nemen. Meer info: 
 ssaruhan@dock.nl, 06 34881830.
 

■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, des
kundig advies, ontmoeten en inspiratie 
opdoen. 
Do 14.0016.00. Vrijwillige bijdrage, aan
melden niet nodig. Informatie en vragen: 
het Claverhuis, fIkhouane@dock.nl,  
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.

■ KOFFIEOCHTEND
Drink een lekker kopje koffie en maak 
 kennis met je buurtgenoten.
Tijdens de koffieochtend in Reel kom je in 
contact met leuke mensen en geniet je 
tegelijk van lekkere koffie, thee en koekjes. 
Tijdens de koffieochtend kun je ook iets 
creatiefs doen. Denk aan kralen rijgen, 
mandala tekenen en breien. We hebben 
ook een naaimachine voor wie graag 
 kleding wil herstellen of maken.  
Ma 10.3012.30, doorlopend. € 1, per keer. 
Aanmelden is niet nodig. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.
 

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, film kijken, bingo, 
spelletjes, voorlichting en nog meer. 
Ma 13.0016.00, doorlopend. € 2,50 (incl. 
soep en materialen) per keer.  
Aanmelden en vragen: ssaruhan@dock.nl 
of 06 34881830. 
 

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

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

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr 15.0016.00 bezorgen de zakgeld
jongeren het voedselpakket van de 
 voedselbank bij minderbedeelden bij wie 
slecht ter been is thuis. Voor vragen: 
 sbougarchouh@dock.nl of 06 43543453.
 

■ KICKBOKSEN
Wil je beter presteren, je vitaler voelen, 
afslanken, en ben je tussen de 12 en 18 
jaar? Kom bij ons trainen met een ervaren 
docent. De lessen zijn gratis en een 
 proefles is mogelijk. 
Di (alleen voor meiden) en do (gemengd) 
van 18.3019.30. 
Voor vragen: aanis@dock.nl of 06 43544413.
 

VERENIGING DE NOORDERSPEELTUIN

■  PEUTERCLUB DE HUMPIE 
 DUMPIES CLUB

Ma t/m do, 9.1511.45.
Bestaat uit een groepje peuters, variërend 
van 5 tot 10 kindjes, die met of zonder 
ouders komen knutselen, dansen, samen 
spelen, zingen, voorlezen enz. in ons club
gebouw. Bijdrage varieert, naar  gelang 
het aantal ochtenden
 

■ TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini, 3 t/m 6 jr,  
za 10.4511.30 

De Dancing Stars Jeugd, 7 t/m 12 j,  
za 11.3013.00

De Dancing Stars Gevorderden vanaf  
12 jr, di 18.3020.00
 

■ DRUMBAND DE NOORDER
Leerlingen, wo 19.0020.00
Gevorderden, wo 20.0022.00
 

■ CALLE REAL
Spaans Flamenco koor, zo 19.0022.00
 

■ SENIOREN BIGBAND 
Ma 20.0023.00
 

■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.3023.00

Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum. 
Al vanaf 1908 zijn wij een vereniging die zich inzet vóór de Buurt, maar zeker ook mét de 
Buurt. Bovendien hoeft men geen lid te zijn van onze vereniging, wel vragen wij een 
 kleine bijdrage in de kosten bij sommige activiteiten.  
Meer informatie op www.facebook.com/VerenigingDeNoorderspeeltuin 
of via onze flyers bij diverse  winkels in de buurt. 2e Lindendwarsstraat 10, 
020 6231256/06 20427686
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De Stadsdeelcommissie Centrum heeft ook dit 
jaar weer een subsidie beschikbaar gesteld voor 
kleinschalige buurtinitiatieven. Bewoners die 
initiatieven willen nemen of activiteiten organi
seren die belangrijk zijn voor de buurt kunnen bij 
het Wijkcentrum JordaanGouden Reael een be
roep doen op dit subsidiepotje. Op de website 
van het Wijkcentrum kunt u de subsidievoor
waarden bekijken en het aanvraagformulier 
downloaden of u kunt een mail sturen naar:   
bestuur@jordaangoudenreael.nl.

Een toelichting in de Wijkraadsvergadering is 
zeer gewenst, zodat de Jordaanen Gouden
Reaelbewoners op de hoogte worden gebracht  
en vragen kunnen stellen.

Hopelijk geeft deze kleine tegemoetkoming ge
noeg aanleiding tot het organiseren van heel 
veel buurtactiviteiten. 

Bestuur Wijkcentrum  
Jordaan & Gouden Reael.
www.jordaangoudenreael.nl

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. 

 

Kinderboekwinkel
Per 1 april is Marlie Marsman officiëel de nieuwe 

eigenaar van de Kinderboekwinkel.
____________________________

Trimsalon De Jordaan 
De salon bestaat in mei 1 jaar  Driehoekstraat 19

 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
T 020 - 6227742  

U wilt altijd al wat meer weten 
over wat de christelijke feest-

dagen inhouden? U heeft nu de 
kans! Bezoek onze mini-

bijbelcursus over de komende 
feestdagen 

Gratis, iedereen welkom!  

Voor meer inlichtingen/inschrijven            
bel 06-83571391 

www.bijsimondelooier.nl 

VOOR IN UW AGENDA 
OP DINSDAG 14.30 - 15.30 uur 
21 mei - Hemelvaart 

4 juni - Pinksteren 

Subsidies voor buurtinitiatieven

Aanbod van de Groenploeg vrijwilligers  
Jordaan & Gouden Reael
Deze vrijwilligers bieden hulp 
aan bewoners met een tuin. 
Wanneer de zorg voor het groen 
u boven het hoofd groeit, kunt u 

zich aanmelden voor hulp. U 
kunt hiervoor terecht bij Het 
Claverhuis, 
0206248353 of via de mail bij 

de opbouwwerker groen van 
DOCK, 
Veronica Esser vesser@dock.nl. 
Gewoon doen! 

Tanja Henn (foto) woont en 
werkt sinds 1989 in de Staats
liedenbuurt. Ze werkt in ver
schillende kunstdisciplines zo
als fotocollage, schilderen, 
glas   ob jecten, fotografie en digi
tale kunst. 
Haar werk, onder het motto 

Expositie Claverhuis
Watertoren, en in het Wester
park. De film daarover wordt 
tijdens de opening in het Claver
huis getoond. 
Voor de expositie in het Claver
huis zijn analoge en digitale 
fotocollages gekozen, naast 
drie dimensionaal werk. 

Meer informatie vindt u op  
www.buurtlicht.nl  en 
www.lightaffectableart.com  

Expositie van 10 mei t/m 28 juni 
in het Claverhuis, Elandsgracht 
Opening vrijdag 10 mei 17.00-
19.00 uur. 
Tijdens de opening wordt 
‘Buurtlicht’ geprojecteerd bin-
nen en buiten de Bosmanzaal.

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste 
speeltuinverenigingen van Amsterdam. 
Vrijwilligers uit de buurt organiseren acti
viteiten voor jong en oud in de buurt. Voor 
de meeste activiteiten zijn lidmaatschap 
(€ 15 per jaar per gezin) en een kleine 
financiële bijdrage vereist. Meer informa
tie op www.asvonsgenoegen.com. 
Elandsstraat 101, 1016 RX Amsterdam, 
0206262788. In onderstaand overzicht 
staan de activiteiten voor volwassenen, 
tenzij anders vermeld.
 

■ COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17.0019.00.
 

■ CREATIEF
Naailes ma 12.3015.00, hobby/figuurza
gen wo 13.0015.30, modelboten bouwen 
v.a. 8 jr, wo 13.0015.30, knutselen voor 
55+, vr 12.0015.00.
 

■ DENKSPORT
Klaverjassen 55+, vr 20.0022.30 en zo 
12.0016.00, GO, vr 20.0024.00.
 

■ MUZIEK
Drumfanfare ma 19.0021.00; muziekles 
beginners ma v.a. 10 jr, 16.0017.00; wo 
jeugd, 13.0015.30 en za 09.0015.00; mu
ziek gevorderden, di 20.0023.00; blokfluit
les v.a. 5 jr, wo 15.0016.00; saxofoon/klari
netles jeugd, wo 13.3014.30 en za 
13.0015.00; dwarsfluitles ma 14.4515.30; 
gitaarles v.a. 10 jr, vr 15.3019.30; lyrales 
jeugd, za 13.0015.00; Zangkoor Dwars 
door Amsterdam, do 19.3022.00. 
 

■ SPORT/BEWEGEN
Judo v.a 4 jr, do 15.3018.00, judo jeugd, 
do 18.0019.00, lijndansen, vr 13.0014.30, 
majorettes v.a. 6 jr, za 11.0012.30.
 

■ OVERIG
EHBO wo 20.0022.00
 

■ KAMPINSCHRIJVING IS GESTART!
We gaan naar Lunteren van 13/07/2019 
t/m 20/07/2019.
Leden: € 70,00 p.p. Niet leden: € 85,00 p.p. 
Snel inschrijven want vol is vol!!

Light Affectable Art, draait 
vooral om kleur en licht. Haar 
schilderijen zijn uitgevoerd in 
fluorescerende en fosforesce
rende acrylverf. Elke andere 
lichtbron, die op het werk ge
richt wordt, levert weer een an
dere indruk op, en geeft haar 
werk een nieuwe, magische di
mensie. 
Haar werk, maar ook dat van 
andere kunstenaars uit de 
buurt, is te zien in het donker 
op gebouwen in de buurt. In 
haar nieuwe project ‘Buurtlicht’ 
projecteert zij namelijk met een 
beamer haar werk en 360 kunst
werken van 24 kunstenaars uit 
de buurt op de muren in de 
openbare ruimte zoals op de 

Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige 
plek voor mensen met dementie, hun partners, 
 familieleden, vrienden en hulpverleners. Ook 
 andere belangstellenden zijn welkom. 

U kunt er met lotgenoten praten over de dingen 
die u meemaakt en er is veel informatie beschik-
baar. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en  
de toegang is gratis.

Woensdag 1 mei 2019 
HET VERMOEDEN VAN DEMENTIE
Een dochter en moeder komen vertellen wat er zoal 
kan spelen bij het vermoeden van beginnende 
dementie. Is het niet gewoon vergeetachtigheid bij 
ouderdom? Wat merken moeder en dochter aan 
veranderingen? Wanneer schakel je de huisarts in? 
Waar vind je hulp? Is een diagnose wenselijk?

Woensdag 5 juni 2019 
DAGBESTEDING IN AMSTERDAM CENTRUM
Vertegenwoordigers van Ontmoetingscentra en 
andere mogelijkheden tot dagbesteding in 
Amsterdam Centrum komen vertellen wat zij te 
bieden hebben voor mensen met dementie.

Woensdag 3 juli 2019 
INTERACTIEVE VOORSTELLING THEATER  VEDER
Op een speelse manier laat Theater Veder de 
bezoekers kennismaken met een andere manier van 
contact maken. Dat is fijn voor degene met 
dementie, maar ook voor de naasten en voor 
professionals.

Locatie: 
Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69
Inloop vanaf 19.00 uur, 
start 19.30 uur, eind 21.30 uur

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! 

Expositie van 12 mei tot 15 september in Sooj

Werk van Marion Wiering en
nagelaten werk van Harry Kruiswijk

De kleurrijke olieverfschilderijen van Marion Wiering zijn geïnspireerd 
op de natuur en de mensen om haar heen. De opening vindt plaats op 12 mei 

van 4 tot 6 uur. Tot die datum is nog de tentoonstelling te zien van Harry 
 Kruiswijk. Harry was een geliefde buurtbewoner, die woonde en werkte  

in de Nieuwe Leliestraat. Hij overleed in 2012.

Sooj, Tichelstraat 50. 
Openingstijden ma: 11.00-17.00, di t/m vr 13.00-17.00, za 14.00-17.00



16 mei-juni 2019

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 10.0011.00, 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 9.0012.30, 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 
zoals bijvoorbeeld vragen over zorg en 
samenwerking met de zorg, voorzieningen 
en praktische zaken, familiegesprekken, 
stellen van grenzen om overbelasting te 
voorkomen, het versterken van uw net
werk, het combineren 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 zal passen? Voor deze vragen 
en meer kun je terecht op de spreekuren 
van Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
(VCA): Alle oneven weken op maandag 
tussen 13.00 en 17.00 in het Claverhuis.  
Je kunt binnenlopen of van 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 Claver
huis, 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 vertrouwenspersoon,  
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 24 mei 2019; volgende
krant verschijnt 26 juni 2019
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Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael
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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 
Tryntsje Bakker, Kelvin Covalo,  
Ilja Gort, Pauline Roffel, Sibbele  
Wignand, Maxine van Veelen

Uitgever
Gilles Graafland
gilles@landgraphics.nl

Vormgeving
Nils Jonkers (LandGraphics) 
nils@landgraphics.nl

Advertentie acquisitie
M. Graafland
mickey@mickeygraafland.nl
06 290 60 448

Druk
Rodi Media, Broek op Langedijk

De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken in te korten.
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ook bij brievenbussen met JA-NEE stic-
ker of NEE-NEE sticker,  omdat het buurt-
informatie van gemeentelijk gesubsidi-
eerde welzijnsinstellingen betreft.

❱❱  TEAMED
Op vrijdagochtend tussen 11.00 en 13.00 
heeft de Vliegende Brigade van TEAMED 
spreekuur in het Claverhuis. TEAMED is 
een sociaal uitzendbureau voor ervarings
deskundigen die vanuit hun persoonlijke 
ervaring met schulden, psychiatrie, versla
ving of dakloosheid andere mensen met 
vergelijkbare problemen willen ondersteu
nen.
 
❱❱  Rijbewijskeuringen 75plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kun
nen elke tweede en vierde maandagmid
dag 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.rijbewijskeu
ringenamsterdamenomstreken.nl. Ook voor 
jongeren met een medische indicatie
 
❱❱  Spreekuur Wijkbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere. 
 Marnixstraat 8284. JanCees de Vries 
(op afspraak) 06 1187 63 37 
of j.de.vries@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.
 
❱❱  Gebiedsmakelaars Gemeente 

 Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag, een o pmer
king of wilt u iets leuks organiseren in uw 
buurt? Neem dan contact op met de ge
biedsmakelaars van het Stadsdeel Cen
trum:
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

❱❱  MEE AZ Onafhankelijke cliëntonder-
steuning voor mensen met een beper-
king

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 moeilijkleren
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. 
Afspreken 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/wonenleefomgeving/
meldingopenbare/

Woonlastenmagazine
Eind april verschijnt het nieuwe woonlas
tenmagazine van !WOON met daarin 
informatie over de jaarlijkse huurverho
ging en tal van andere huur en woonaan
gelegenheden. Het Woonmagazine ver
schijnt voor het dertigste 
achtereenvolgende jaar en wordt huis
aanhuis verspreid. Mocht u ‘m niet 
ontvangen dan is een gratis exemplaar af 
te halen in het Claverhuis of bij een van de 
andere vestigingen van !WOON.

Themaweek Wonen in Claverhuis
!WOON is medeorganisator van de the
maweek Wonen, die georganiseerd wordt 
door de organisaties werkzaam in het 
Claverhuis. De themaweek Wonen vindt 

van 11 t/m 17 mei plaats in het Huis van de 
Buurt het Claverhuis. Het programma 
staat elders in deze krant. Voor de meest 
actuele en uitgebreide informatie zie: 
www.wooninfo.nl/agenda/themaweek-
wonen/

Einde aan overgangsregeling woonduur
Door de invoering van de nieuwe Huisves
tingswet is de woonduur per 1 juli 2015 
vervallen. Sociale huurwoningen worden 
alleen nog toegewezen op basis van uw 
inschrijfduur bij WoningNet.
Huurt u nu een zelfstandige woning of 
heeft u een koopwoning? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor de Overgangsre
geling vervallen woonduur, waarmee uw 
woonduur wordt omgezet in inschrijfduur. 
De inschrijftermijn voor deze overgangs
regeling verliep op 1 januari 2016. Voor 
woningzoekenden die deze termijn heb
ben gemist is er een tijdelijke coulancere
geling tot 1 juli 2019.
Tot 1 juli 2019 komt u in aanmerking voor 
de overgangsregeling als u voldoet aan 
een aantal voorwaarden:
• U schrijft zich in bij WoningNet Stadsre

gio Amsterdam of u heeft al een inschrij
ving

• U laat bij verhuizing uw zelfstandige 
huur of koopwoning in de Stadsregio 
Amsterdam of Almere leeg achter. Dit 
moet u in uw inschrijfgegevens opgeven 
bij uw huidige woonsituatie, samen met 
de ingangsdatum van uw huur of koop
contract

• U bent vóór 1 juli 2015 in deze woning 
komen te wonen

• U woont langer in deze woning dan u bij 
WoningNet Stadsregio Amsterdam staat 
ingeschreven

Met deze overgangsregeling kunt u de tot 
1 juli 2015 opgebouwde woonduur gebrui
ken om te verhuizen naar een sociale 
huurwoning.

ZOEKERTJES

In de rubriek Zoekertjes kunt u als parti-
culier/stichting een advertentie plaatsen. 
De tekst moet uiterlijk vrijdag 31 mei 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, 0621870535,  
www.livingheart.nl
 
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd zieken
verzorgster helpt u graag indien u zorg 
nodig heeft! Voor informatie kunt u bellen 
naar 0622761110, www.maatwerkzorg.nl
 
❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS. Al meer 
dan 20 jaar.
Woe. av. 19.0020.15 en 20.3021.45 u.  
Vrij. ocht. 09.1510.30 u.
10 lessen € 80,00. Bij korting € 40,00.  
www.lydwinayoga.nl, tel. 0204210878.
 
❱❱ YOGA CAY nu ook op maandag van 
19.0020.00. Proeflessen: 2 voor €10,.
Vermoeid? Last van fysieke klachten?  
Kom naar activiteitencentrum Reel,  
Tussen de Bogen 16 en vind je vrije,  
blije zelf weer terug.
www.YogaDus.nl
 
❱❱ Vind je het gezellig om met andere 
fietsliefhebbers te genieten van mooie 
groene routes, dan zit je goed bij de 50+ 
recreatieve fietsclub MOKUMTRAPPERS. 
Er wordt op zondag gefietst (vanaf 45 km, 
meestal meer) en met de nodige terras
stops zijn we tot 16.00/17.00 uur onderweg.
Een smartphone is noodzakelijk want alle 
info omtrent de fietstochten verloopt via 
onze groepsapp.
1e Aanmelding via:  
fietsclubmokumtrappers@ziggo.nl  
met opgave van gsm.nr 
 
❱❱ ‘Nietweten is de grond van wijsheid’
Zijnsoriëntatie.  
Coaching, relatiebegeleiding, meditatie, 
groepen. Kosteloos kennismaken?  
Ga naar www.eengelukkigmens.nl 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

❱❱ Atelier Marline Fritzius | Atelier Marline 
Fritzius op Brouwersgracht 222 zoekt 
vrijwilligers die Roël, één van de cursisten, 
kunnen brengen of halen van en naar de 
cursus. Roël woont bij de Rietvinck dus te 
voet is het slechts een kwartiertje. Het gaat 
om maandag en donderdag, voor meer info 
bel Hanna 0616772396 of mail info@stich
tingmarlinefritzius.nl

❱❱ DOCK | Voor de workshop lachyoga 
zoekt DOCK een ‘meelacher’ voor de 
docent. Ervaring met lachyoga niet persé 
vereist. Wel bijvoorbeeld met dansen, 
zingen of een andere ontspannende 
 activiteit. 
Verder help je bij de ontvangst en met de 
koffie en thee na afloop. 
De workshop is elke maandag van  
14.30 tot 16.30 uur. Aanmelden of vragen : 
ssaruhan@dock.nl of 06 34881830.

stadsdeelcommissie
juliapvda@gmail.com
b.van.der.sande@amsterdam.nl
n.zeevenhooven@amsterdam.nl
d.van.veen@amsterdam.nl




