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Door Trudy Franc

Op het stuk bij de Lijnbaansgracht is 
al helemaal geen kraam meer te be-
kennen. Er staan alleen wat food-
trucks, maar waar tot voor kort de 
markt tot aan de peperbus vol stond 
met kramen is het nu een lege boel. 
Een heel leeg stuk met alleen een 
paar foodtrucks? Marktmeester Ed 
Bleecker vindt dat niet zo’n pro-
bleem. “Dan vinden wij het toch 
 gevuld. Er zijn wat kramen opge-
schoven naar verderop op de markt.” 
Toch zie ik verder op de markt ook 
veel lege kramen. “Tja, winter-
periode hè. Dan is het altijd rusti-
ger.” Op mijn opmerking dat het in 
september ook al opviel, bekent hij 
dat er toch wel leegstand is. Dat 
wordt beaamd door een kraamhoud-
ster, die toevallig in de buurt staat. 
“De jongeren willen niet meer.” 

Ik vraag Bleecker hoe de markt er 
over tien jaar uit zal zien. Zijn  
 antwoord is kort en krachtig:  
“Over tien jaar is er geen markt 
meer.” Op de zaterdag voor kerst 
zijn er weer veel lege kramen. Ik 
spreek hem weer en nu is hij min-
der laconiek. “Het wordt op alle 
markten minder.” Volgens Bleecker 
is het een combinatie van factoren: 
“Internet: het is net als met kleine 
winkeliers, die hebben het ook 
zwaar. En de jeugd heeft  geen zin 
meer in lange dagen werken op de 
markt, en er zijn de marktkooplui 
die nóg een baan hebben. Ze wer-
ken drie dagen voor hun baas en 
die twee andere dagen ontbreekt 
vaak de energie voor de markt.” 
Vooral de jeugd die geen interesse 
meer heeft , is volgens hem een 
groot probleem. Toch komen er 
soms nog nieuwe  markt kooplui 

bij. Die worden sollicitanten 
 genoemd. De regels voor hen zijn 
 aanmerkelijk soepeler dan voor de 
vaste kraamhouders.  Sollicitanten 
zijn verplicht vier keer per jaar 
(een marktjaar  begint op 1 oktober) 

op de ingeschreven markt te staan. 
De rest van het jaar mag dat naar 
 eigen inzicht.  “Vroe ger waren er 
veel meer vaste kraamhouders.” 

Ik vraag een aantal kraamhouders 

Verjonging blijft uit op de Lindengrachtmarkt

Gat in de markt

OostEuropese daklozen en verslaafden zorgen voor veel overlast in de 
 Jordaan. Zaten ze eerst vooral rond de Violett enstraat, de laatste tijd 
 houden ze zich op rond de Palmstraat. De buurt is het zat. 

Bewoners Palmstraat sturen petitie naar Ymere

Overlast door verslaafden en daklozen

Door Karel de Greef 

Sinds begin vorig jaar zwerven er 
veel daklozen en verslaafden van 
Oost-Europese komaf door de 
 Jordaan. Volgens wijkagent Tom 
Onderwater heeft  dat te maken met 
het zogenaamde waterbedeff ect. 
“Omdat er op de wallen en in de 
grachtengordel strenger tegen deze 
mensen wordt opgetreden, heeft  de 
overlast zich naar de Jordaan ver-
plaatst. Als we ze hier verjagen, 
gaan ze naar een buurt verderop.”
De Oost-Europeanen kwamen eerst 
terecht in en rond de Violett en-
straat, een rustige autovrije straat. 
Daar staan enkele plantenbakken, 
handig om spullen in te verstoppen 
en om beschermd tegen de wind 
drugs te kunnen gebruiken. Er 
werd al snel volop gedeald. De 
straat werd gebruikt als openbaar 

toilet, als afwerkplek en als tijde-
lijke stalling voor fi etsen die om de 
hoek bij de supermarkten op de 
Westerstraat waren gestolen. 
Buurtbewoners die de overlast-
gevers op hun gedrag aanspraken, 
werden bedreigd. 
Afgelopen zomer waren ze plotse-
ling verdwenen, toen de nieuwe 
eigenaar van twee panden in de 
Violett enstraat met een ingrijpen-
de verbouwing begon. Bouwvak-
kers namen de straat over en al 
snel stond het er vol met bouw-
materialen, graafmachines en 
 aggregaten. Veel bewoners ont-
vluchtt en overdag hun woning van-
wege de herrie en dieselwalm. Ook 
de Oost-Europeanen hielden het 
hier voor gezien. 
Ze vonden een nieuwe verblijf-
plaats in en rond de Palmstraat. 
In die buurt staan sinds 1981 vijf 

appartementencomplexen met bo-
venwoningen die toegankelijk zijn 
via een open trap vanaf de straat. 
Omdat die trappen beschermd zijn 
tegen regen en wind, is het een aan-
trekkelijke plek om te slapen en 
drugs te gebruiken. Al snel werd er 
volop gedeald en reden de scooters 
van drugsrunners af en aan. Op de 
trappen zitt en bloedspatt en en er 
zijn injectiespuiten aangetroff en. 
Mariët Bonger woont al veertig jaar 
met enorm veel plezier in de Palm-
straat. “Dit is een prett ige buurt 
waar we als buren goed met elkaar 
omgaan. Maar sinds die verslaaf-
den hier rondhangen, is ons woon-
genot niet wat het is geweest. 
 Eigenlijk heb ik medelijden met die 
mensen. Waarschijnlijk hebben ze 
het in hun eigen land nog veel 
slechter. Zij zullen niet voor hun lol 
hier over straat zwerven. Maar 
toch laat ik me door hen niet uit 
mijn eigen straat wegjagen.”
De meeste woningen in de buurt 
zijn eigendom van Ymere. Dat geldt 
ook voor de vijf appartementen-
complexen met de open trappen. 
Kinderdagverblijf Jor & Daantje is 
gevestigd op de begane grond van 
een van die complexen. Zij ervaren 
niet alleen overlast van verslaafden 
op de open trappen, maar ook bij de 
onderdoorgang in hun pand die 
leidt naar de boxen van de boven-
gelegen woningen. 
Het kinderdagverblijf heeft  Ymere 
eind vorig jaar gevraagd om maat-
regelen te treff en tegen de overlast, 
Mariët Bonger heeft  onlangs het-
zelfde gedaan. In januari heeft  zij 
namens vijft ig buurtbewoners een 

petitie naar Ymere gestuurd. Daar-
in dringen zij aan op afsluiting van 
de open trappenhuizen van de vijf 
appartementencomplexen, zodat 
de trappen vanaf de straat alleen 
nog maar toegankelijk zijn voor de 
bewoners van de appartementen. 
Ymere is op de hoogte van de over-
last van verslaafden rond de Palm-
straat en deelt de zorgen van de 
buurtbewoners. Annet van Tulder, 
woordvoerster van Ymere, kan zich 

dan ook voorstellen dat de buurt 
die open trapportalen graag wil 
laten afsluiten. “Maar dat klinkt 
helaas makkelijker dan het is. In 
het verleden hebben wij ook al eens 
met de gemeente gesproken over 
het plaatsen van hekken om portie-
ken af te sluiten, maar daarvoor gaf 
de welstandscommissie geen toe-
stemming.
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In het kader van Amsterdam Rainproof is het dak van een abri van de halte 
 Marnixplein beplant met sedumplanten. Het gaat om een proef van een 
jaar. Bij een positieve uitkomst zullen méér groene abri’s worden aange-

legd. Ze zorgen voor het beter benutten van regenwater. Op het Wetering-
circuit staat ook een groene abri. Daar zorgt een verticale groene wand 
voor het vasthouden en afvoeren van het water. Meerdere groene abri’s 

kunnen verbindingen tussen groengebieden leggen en voor biodiversiteit 
zorgen. Dit is goed voor insecten zoals vlinders en bijen. (DM)

Info: www.rainproof.nl/groeneabri
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Groen dak

wat zij van de situatie vinden. Een 
koopman die anoniem wil  blijven 
doet uitgebreid zijn beklag: “De 
markt gaat naar de klote,  doodzonde! 

Wat is er aan de hand met de Lindengrachtmarkt? Samen met de Boeren
markt op de  Noordermarkt is het een van de gezelligste markten van 
de stad, maar er vallen steeds meer gaten in. Ook al neemt het aantal 
 toeristen toe, de Lindengrachtmarkt telt sinds een jaar  minder en 
minder  kramen. 

Open trap in de Palmstraat
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Van de hoofdredactie

Een van onze redacteuren stuurde ons hal-
verwege de productie van deze krant een 
mailtje. De strekking daarvan is dat we in 
de vijf edities die we jaarlijks met vrijwil-
ligers maken, veel artikelen publiceren over 
dingen die mis zijn in onze buurt. En dat 
dergelijke berichtgeving uiteraard noodza-
kelijk is, maar soms wel treurig stemt.

Als je kijkt naar de voorpagina van deze 
editie dan heeft  onze redacteur gelijk: een 
artikel over de leeglopende markt op de Lin-
dengracht en daaronder een artikel over de 
overlast door verslaafden en daklozen in en 
om de Palmstraat. En dan blijkt verderop 
ook nog eens dat Ilja Gort stopt met zijn 

Wanneer?
22-02-2020
07-03-2020
21-03-2020

Van 13:30 tot 15:30 uur

Creatieve kinder-
middag ‘de fontein’

Activiteiten
Knutselen 
met papier, 
wol of verf. 
Spelletjes 
doen, koken, 
bakken en 
vertellingen.

Ben je tussen 
de 4 en 12 

jaar? Dan 
ben je van 
harte wel-
kom op de 

kinderclub! 

www.bijsimondelooier.nl
Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam, 020-6227742

Ook is al eerder onderzocht of de trappen van 
de appartementencomplexen vanaf de straat 
konden worden afgesloten, maar daar weiger-
den de erfgenamen van de inmiddels overleden 
architect mee in te stemmen.” 
Mede naar aanleiding van de petitie van de vijf-
tig buurtbewoners zijn medewerkers van Yme-
re onlangs samen met de politie de  situatie ter 
plekke nogmaals gaan bekijken. 
De politie opperde de mogelijkheid om het 
overdekte plateau halverwege de trapopgan-
gen met een deur of hek af te sluiten. Daarmee 
zou het voor daklozen en verslaafden minder 
aantrekkelijk worden om daar rond te hangen. 

Volgens Annet van Tulder gaat Ymere deze 
optie onderzoeken. “We gaan opnieuw in ge-
sprek met de gemeente en de erfgenamen van 
de architect. Misschien geven zij voor deze 
optie wel toestemming. De uitkomst van die 
gesprekken bepaalt de vervolgstappen die we 
gaan nemen.” 
Mariët Bonger verwacht dat de door de politie 
voorgestelde ingreep in ieder geval een verbe-
tering zal opleveren. “Maar of het afdoende is, 
dat moeten we afwachten.” Zij en haar buren 
steken ongetwijfeld de vlag uit als het gaat 
lukken om de Oost-Europese daklozen en ver-
slaafden uit de Palmstraat en omgeving te ver-
jagen. In welke buurt zullen ze dan opduiken? 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Vervolg van pagina 1: Overlast
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Doe mee aan NLdoet 

NLdoet in het Claverhuis
Het Claverhuis is zaterdag 14 maart van 12.00 tot 17.00 uur open en volop in bedrijf in het 
kader van NLdoet. Het team van het Repaircafé is aanwezig voor kleine reparaties van 
 apparatuur en kleding. De naaimachines staan klaar om van oude stof nieuwe boodschap-
pentassen te maken (lekker duurzaam!) en alle bezoekers en vrijwilligers worden getrak-
teerd op een high tea.
Voor en door vrijwilligers. Hebt u zin om  samen met onze docente van het naaiatelier 
achter de naaimachines te kruipen of onder leiding van onze patissier een high tea voor 
te bereiden? Geef u dan op via www.nldoet.nl.

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.

column omdat hij defi nitief in Frankrijk is gaan 
wonen. Inderdaad treurigstemmend.

Toch zijn er daarnaast tal van berichten over zaken 
die onze buurt zo fantastisch maken: over een 
 wereldwijd gerenommeerde klavecimbelbouwer op 
Prinseneiland; over klanten die hun favoriete win-
kels loven en over de enthousiaste inzet van vrijwil-
ligers die betrokken zijn bij buurtactiviteiten. 

Uiteraard is de JordaanGoudenReael niet The New 
York Times, maar de opmerking van onze redacteur 
raakt ook voor ons aan de eeuwig terugkerende 
vraag aan de journalistiek of het allemaal echt zo 
somber is gesteld met de wereld en of het hier en 
daar niet wat vrolijker kan. We proberen elk num-
mer opnieuw een mix te leveren van onderwerpen 
die afwisselend nieuwswaardig en vermakelijk zijn, 
in de hoop daarmee de betrokkenheid van bewo-
ners bij de buurt te vergroten. 

Heeft  u verhalen die de zegeningen van onze buurt 
bezingen? Stuur ze dan in naar krant@jordaangou-
denreael.nl en wie weet kunnen we ermee aan de 
slag. Samen met onze redactie spannen wij ons in 
ieder geval in om u ook dit jaar zo goed mogelijk op 
de hoogte houden van de goede én slechte zaken 
die spelen in onze buurt.

Frederique de Jong
 IJsbrand van Veelen

In het decembernummer stond een 
puzzelspeurtocht naar gevelstenen 
met afb eeldingen van dieren. De 
tocht ging van Elandsgracht naar 
Brouwersgracht. Er is enthousiast 
gewandeld en omhooggekeken, zo 
bleek uit de commentaren bij de in-
zendingen. Geen van de ingezonden 
oplossingen was helemaal foutloos.
De inzenders met het mooiste 
 ontwerp voor een gevelsteen met 
 dieren hebben de cadeaubon 
 gewonnen. En dat zijn Grietje van 

Uitslag speurtocht gevelstenen

Woon je in het Centrum en wil je je buurt 
op een andere manier leren kennen? 
Ga dan een paar uur vrijwilligerswerk doen 
tijdens NLdoet op 13 of 14 maart! 

GOD op de gracht

Aangezien veel mensen het idee hebben dat 
God en geloof niet te rijmen zijn met weten-
schap, lijden en politiek is gekozen voor deze 
thema’s:

• ‘Geloof en lijden, gaan die samen?’, 
door  Désanne van Brederode, 
schrijfster en  columnist op 27 februari.

En: 

• ‘Geloof en politiek, een gewaagd of 
 geslaagd duo?’, door Diederik Boomsma, 
 fi losoof en gemeenteraadslid CDA 
Amsterdam op 19 maart.

Er is ruimte voor gerichte vragen vanuit 
het  publiek. De gesprekken worden in drie 
 delen gevoerd, starten om 20.00 uur en 
 worden rond 21.15 uur afgerond. Vooraf -
gaand is er koffi  e of thee, aansluitend is er 
een hapje en drankje. De entree is gratis. 
Graag hoor ik van u! 

Dr. Paul J. Visser, Pionier-predikant 
Noorderkerk
06 41916507
paul.visser@noorderkerk.org
htt p://www.noorderkerk.org en 
www.huisvoordeziel.org

Enkele prominente Amsterdammers deelden vorig jaar tijdens gespreksavonden hun 
ongedachte en verrassende ervaringen met God, die voor het eerst of na lange tijd 
weer in beeld kwam in hun leven. Bezoekers reageerden enthousiast en daarom zet de 
 Noorderkerk deze reeks voort. 

Werkzaamheden kunnen bestaan uit afval 
opruimen om dieren te beschermen,  ouderen 
verwennen met een high tea, balkons opfl eu-
ren in een zorgcentrum en nog veel meer! 

In Amsterdam-Centrum kun je een NLdoet 
klus doen bij:
• Huis van de Buurt het Claverhuis
• Zorgcentrum De Makroon
• Sarphatihuis
• Dierenambulance
NLdoet is een jaarlijkse vrijwilligersactie 
waar duizenden mensen aan meedoen. Er zijn 
binnen- en buitenklussen en je doet ze alle 
gezellig met een groep. Voor maatschappe-
lijke organisaties is het een leuke manier om 
in contact te komen met nieuwe mensen uit 
de buurt. En voor jou een leuke manier om 
iets goeds te doen voor een ander of voor de 
stad.

Kijk op htt ps://www.vca.nu/nldoet/ voor alle 
klussen!

de Mossel en Edo Paymans.
Van harte gefeliciteerd!  
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

Uitslag speurtocht gevelstenen
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Het is vooral de prijs van de grond-
plek. De kramen worden van een 
particulier bedrijf gehuurd, maar de 
gemeente schroeft  de grondprijs op. 
Het was, inclusief kraamhuur, €72. 
In januari wordt het wéér duurder. 
Elk jaar stoppen kraamhouders om-
dat het te duur wordt. Er is te veel 
concurrentie van internet. En waar-
om wordt het duurder? Vanaf janu-

ari gaat het inloten digitaal, daar 
komt de marktmeester niet meer 
aan te pas. De gemeente heeft  dus 
minder personeelskosten en toch 
gaat voor ons de prijs omhoog. Ook 
de prijs voor het afval gaat  omhoog.” 
Een andere koopman, Peter Sol, ziet 
de terugloop ook. “Mensen hebben 
geen gevoel meer voor de markt. 
 Alles is internet.” En: “Jongelui zijn 
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Pilots, proeven, onderzoek

Binnenstad autoluw: 
Bewoners kunnen niet wachten

Eerste Rozendwarsstraat

Door Dienie Meijs

De Agenda autoluw bevat onvol-
doende concrete maatregelen voor 
de korte termijn. Dat vinden ruim 
vijft ig bewonersgroepen uit het Cen-
trum en directe omgeving die zich 
achter het raadsadres van Wijkcen-
trum D’Oude Stadt hebben ge-
schaard. Onder het mott o ‘Het kan 
beter en het moet sneller’ worden 
daarin drie maatregelen voorge-
steld: alleen bestemmingsverkeer 
toestaan binnen de ring A10, door-
gaand verkeer binnen de stad ont-
moedigen door ‘knips’ (wegafsluiting 
en/of eenrichtingsverkeer) en slim 
cameratoezicht. 
Dat ook de oppositie in de Gemeen-
teraad de huidige maatregelen on-
voldoende vindt, bleek tijdens de 
raadsvergadering van 23 januari jl. 
waarin een groot aantal moties werd 
aangenomen. Als gevolg daarvan zal 
invoering van een ‘zona a traffi  co 
limitato’ worden onderzocht; dan 

Marnixstraat twee jaar afgesloten 
en zal het doorgaand verkeer over de 
Nassaukade moeten rijden. 
De wethouder zal hierover met de 
bewonersgroepen in gesprek gaan. 
Die aanpak is terug te vinden in de 
Agenda: er wordt gekozen voor een 
gebiedsgerichte aanpak, in samen-
hang met de bestaande herinrich-
tingsplannen. De bewonersgroepen 
houden de vinger aan de pols en wa-
ken ervoor dat een maatregel voor 
het éne gebied geen negatief eff ect 
heeft  op de nabijgelegen buurten. 
Volgens de Agenda is het plan om in 
de Jordaan parkeerplekken op te 
heff en om ruimte te maken voor con-
tainers, laden en lossen, fi etsparke-
ren, voetgangers, spelen en groen. 
De voorgestelde maximumsnelheid 
van maximaal 30 km per uur kan op 
bepaalde plaatsen tot problemen 
leiden. Zo kan in de Marnixstraat de 
snelheid van het OV en de hulpdien-
sten niet verminderen, terwijl de 
bereikbaarheid met het OV en het 
bestemmingsverkeer intact moeten 
blijven.

Meer informatie: 
www.amsterdam.raadsinformatie.nl
(agenda autoluw 23 januari) 
www.amsterdam.nl/stadsdelen
(gebiedsplan centrum west).

In 2040 is Amsterdam een leefb are en toegankelijke stad. Met schone lucht, 
meer ruimte, meer groen, minder auto’s en veilig voor fi etsers en voet
gangers. De stad blijft  bereikbaar voor auto’s die er per se moeten zijn en 
het openbaar vervoer zal toereikend zijn. Dat leert de Agenda autoluw, die 
is vastgesteld na gesprekken met bewoners, ondernemers en kennisinstel
lingen. Deze nota bevat maatregelen voor nu, straks en later, maar van de 
bewoners mag het allemaal wel wat sneller gaan.

zijn in het centrum alleen openbaar 
vervoer, hulpverlening en auto’s met 
ontheffi  ngen toegestaan. In een an-
dere motie werd gevraagd om meer 
P&R-terreinen aan de randen van de 
stad, met aangepaste tarieven voor 
bewoners. De motie om binnen de 
ring een maximumsnelheid van 30 
km per uur in te voeren, moest later 
opnieuw in stemming worden ge-
bracht, omdat de stemmen staakten. 
Veel in de Agenda voorgestelde 
maatregelen blijven beperkt tot het 
gebied binnen de Singelgracht (S 
100). De bewonersgroepen vrezen 
daardoor overlast direct buiten dit 
gebied van doorgaand autoverkeer. 
Als gevolg van het zogenaamde 
 waterbed-eff ect dreigt op de Stad-
houderskade, Nassaukade, Van 
 Diemenstraat, Houtmankade en 
vooral Katt enburg aantasting van 
leefb aarheid en luchtkwaliteit. Dit 
zal binnenkort duidelijk worden als 
de Bullebakbrug wordt gerestau-
reerd. Dan wordt de noordelijke 

geen marktkooplui.” Hij ziet dat 
marktlieden hun waar nu gedeel-
telijk op naburige leegstaande plan-
ken plaatsen. Toch vindt Sol het 
steeds gezelliger op de markt. “Hart-
stikke gezellig!” Hij is nu 72 en staat 
al zijn hele leven op de markt. Hij 
heeft  dertig jaar in Den Haag ge-
staan en ook op de Dappermarkt. 
Volgens zijn overbuurman is dit wel 
de duurste markt van Amsterdam, 
maar Sol zegt: “Het wordt helemaal 
niet te duur.” En die toeristen? 
“Juist goed!” 

Ondertussen is het voor ons, als 
 liefh ebbers en buurtgenoten die 
 gewoon boodschappen willen doen, 
vervelend veel vaste stallen te zien 
verdwijnen. Wij kopen graag onze 
groente, kaas, bloemen, vis op de 
gezelligste markt van Amsterdam. 
Wij zien al die gaten met lede ogen 
aan en houden ons hart vast voor de 
toekomst. Wij kunnen de Plantjes 
van Jantje nog lang niet missen. 

Interesse om op de markt te staan?
www.amsterdam.nl/ondernemen/
markt-straathandel

Vervolg van pagina 1: 
Lindengrachtmarkt
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Ilja Gort
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Knal boem ho!

TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Politieverordening bestemd voor Hartjesdag

gesloten vrede met England werd er in 1674 één uit-
zondering gemaakt: 14 maart werd gevierd met een 
‘vuurdagh’. Maar het gooien van ‘voetsoekers en 
cissers’ bleef verboden. Vanwege het brandgevaar 
van schepen, houtopslagplaatsen en timmerwerven 
werd het havenfront vanaf bol werk Blauwhooft  
 (Barentzsplein) tot aan Funen in Amsterdam-Oost 
aangewezen als vuurwerkvrije zone. 
In 1678 verscheen de Nederlandse vertaling van een 
Engelse boek over vuurwerk: ‘Pyrotechnia of meer 
dan hondertderleye konstvermakelijcke vuur-
werken’, bedoeld voor makers van professionele 
vuurwerkshows. Er stond ook een recept voor 
‘serpenten’ (voetzoekers) in. Ideaal voor relschop-
pers en raddraaiers. In 1703 gooiden ‘balorige 
jongelieden‘ een brandende voetzoeker in een 
winkel in de Tuinstraat. In de ontstane paniek 
plunderden zij de winkel. Vuurwerk: andere 
traditie, dezelfde problemen. 

Bronnen: Stadsarchief; In de ochtend van het leven, 
Theo Thijssen; Oneindig Noord-Holland.

Vuurwerk werd afgestoken op Hartjesdag en op 
nationale feestdagen. Op de derde maandag in 
augustus werd Hartjesdag gevierd in Haarlem, 
Bloemendaal en in Amsterdam, maar alléén in de 
Haarlemmerbuurt, Jordaan en Dapperbuurt. 
Mannen verkleedden zich als vrouw, vrouwen als 
man. Kinderen stookten vuurtjes en staken 
vuurwerk af. Theo Thijssen mocht als kind elk jaar 
voor een dubbeltje vuurwerk kopen. Hij kocht 
steevast: ‘een doosje Bengaalse lucifers van 3 cent; 
een cent Chinese sterretjes; een cent sissers; twee 
voetzoekers van een cent per stuk; twee centen 
rotjes en een zonnetje van een cent.’ In die tijd liep 
het feest ook al uit de hand door rellen, drankmis-
bruik én vuurwerkoverlast. Er kwam een vuurwerk-
verbod en in 1942 werd Hartjesdag verboden.
Ook in de zeventiende eeuw waren er al vuurwerk-
verboden. Zo was er een verbod op ‘vuur-pijlen, 
klapperbossen oft e andere vuurwerken’ op straff e 
van honderdvijft ig gulden boete en een rechtelijke 
correctie (heropvoeding) vanwege ‘gevaar voor 
branden en andere ongemakken’. Vanwege de pas 

Op een stille zaterdagochtend kun je in de Rozenstraat ter hoogte van huis
nummer 206 beeldhouwers horen die aan het werk zijn in een atelier dat 
schuilgaat achter een poort. De voor malige Rozenschool is sinds 1 januari de 
nieuwe locatie van vereniging de Zondagsschilders.

Door Dienie Meijs

De beeldhouwers werken onder bege-
leiding van beeldend kunstenaar Wil-
lem Harbers. Een van hen is Thea de 
Haan, een van de vele vrijwilligers van 
vereniging de Zondagsschilders. Zij 
leidt ons rond in het lokaal waar met 
verschillende steensoorten wordt ge-
werkt. Terwijl een beeldhouwer voor-
zichtig vijlt aan een lachgaspatroon in 
serpentijn, een zachte steen, staan 
anderen met beschermende brillen in 
enorme brokken steen te bikken. Niet 
iedereen weet al wat er uit die stenen 
tevoorschijn gaat komen. 

Vereniging de Zondagsschilders
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Dan gaat iedereen weer aan het werk.
In het onlangs betrokken gebouw 
wordt nog aan stellingen gebouwd. De 
kastjes waarin de schilders hun mate-
rialen opslaan zijn er al. In het voor-
malige gymnastieklokaal staan schil-
dersezels keurig in het gelid. Thea laat 
een van haar olieverfwerken zien. Ze 
vertelt met trots over de vereniging, 
opgericht ter bevordering van de ama-
teurkunst, die in april 85 jaar bestaat. 
Maar er zijn ook zorgen, over de kos-
ten en de subsidie.
De vereniging heeft  een ruim aanbod 
van cursussen op het gebied van schil-
deren, tekenen, grafi ek en  ruimtelijk 
werken. Er zijn vrije  werkplaatsen en 
tal van andere kunstzinnige activitei-
ten. Elke week komen er zo’n vijfen-
twintig groepen. Nieuwe leden op alle 
niveaus zijn welkom. Op de website, 
die ook al door vrijwilligers wordt bij-
gehouden, staat alle informatie over 
lidmaatschap, cursussen en prijzen: 
www.dezondagsschilders.nl. 

Nadat de pauze is aangekondigd, loopt 
iedereen naar de grote tafel in de kan-
tine. Er wordt koffi  e geschonken met 
koekjes uit een trommel met beeldhou-
wers-etiket. De pauzes blijven niet 
onbenut. Dan praten we over een 
kunstwerk of over een kunsthistorisch 
onderwerp, vertelt Thea. Deze ochtend 
toont en bespreekt docent Willem Har-
bers werken van kunstenaars die de 
3D-printer gebruiken. Zijn cursisten 
reageren enthousiast en informeren 
naar computerprogramma’s en prijzen. 

Vroeger luidden met oud en nieuw de kerkklokken en werd er op pott en en pannen geslagen. Op het plat
teland schoot de adel kogels in de lucht en schoten de boeren met carbid. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
werd er voor het eerst vuurwerk afgestoken. Sinds er in de jaren zestig goedkoop Chinees vuurwerk op de 
markt kwam, gebeurt dit op grote schaal. 

Vuurwerk op de Amstel ter gelegenheid 
van de kroning van stadhouder Willem III 

tot koning van Engeland 21-04-1689

Prent 1785

Lorem ipsum

Nederlandse en
franse gerechten

Ervaren topkok

Elke twee maanden 
presenteren 

we een nieuwe kaart

Ook vegetarische- 
en veganistische  

gerechten

Mooie wijnen en 
speciale bieren

Al een halve eeuw een begrip in de Jordaan
Hazenstraat 58 Amsterdam - 020 - 623 13 49 | 06 - 148 92 055 - www.hetstuivertje.nl 

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

De Groene Straatdag wordt georgani-
seerd door Stichting Dock en de werk-
groep ‘Meer Groen in de Jordaan’ en 
vindt plaats van 12 tot 16 uur in de 
Noorderspeeltuin aan de Tweede 
 Lindendwarsstraat.

Op deze gezellige en hopelijk zonnige 
middag kunt u terecht voor plantjes 
voor uw geveltuin, balkon of stadstuin. 
De opbrengst gaat naar een goed doel. 
U kunt dan ook terecht voor een gratis 
consult van de plantendokter.

Ook is er een informatiemarkt met 
kraampjes waar informatie zal worden 
gegeven over allerlei onderwerpen die 
met groen en milieu hebben te maken, 
zoals milieuvriendelijk tuinieren en het 
energiezuinig maken van uw woning.

Wij hopen u zaterdag 25 april a.s. op de 
Groene Straatdag te mogen begroeten!

Groene Straatdag op zaterdag 25 april a.s.
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De kunst 
van het zitten

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

KUNST 
KAN…
KUNST KAN... RICHTTUIGEN 
SOLOTENTOONSTELLING 
WANNES LECOMPTE (MIXED MEDIA)
8 MAART  T/M  5 APRIL 2020

08/03 – 17.00
Vernissage

22/03 – 17.00
Lezing Land of Good  Viktoria Kova

05/04 – 17.00
Finissage 

09/04 – 17.00
Vernissage

13/04 – 11.00
Paasontbijt en eieren zoeken

19/04 – 17.00
Q&A Kunstenaars en muziek

03/05 – 17.00
Finissage 

MRT 2020

APR 2020

KUNST KAN… KLEUR GEVEN  
GROEPSEXPOSITIE
BRIAN COUTINHO (KERAMIEK)
DWIGHT HAROLD MARICA (MIXED MEDIA)
ISAN CORINDE (MIXED MEDIA)
9 APRIL  T/M 3 MEI 2020

KUNST KAN... Een intieme presentatieruimte 
Tweede Tuindwarsstraat 4
Donderdag t/m zaterdag – 13.00-18.00
www.kunstkan.nl

Renovatie De Walvis

Door Roel van den Ende

De Walvis, met zijn 10.000 vierkante meter, is 
een van de drie kantoorkolossen die op het 
Bickerseiland zijn gebouwd in de jaren zestig. 
Twee gebouwen zijn gesloopt voor nieuw-
bouw, De Walvis is als enige overgebleven. Het 
pand, voorheen bekend als het NIPO gebouw, 
wordt ruimtelijker en krijgt meer lichtinval. 
Bovenop het gebouw waar eens de conciër-
gewoning was gesitueerd, is een extra verdie-
ping gezet. Dus het volume is uitgebreid, maar 
het gebouw wordt niet hoger.
Ondanks kritische vragen van omwonenden is 
een en ander uitgevoerd met een gemeente-
lijke vergunning binnen de gestelde normen 
van het bestemmingsplan. Omdat wellicht 
geen of te laat actie is ondernomen vanuit de 

DE VAKANTIEFIETSER
SEREKUNDA

Elisabeth van Blokland (71), gepensioneerd verpleegkundige
“Na mijn pensionering ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan: samen 
met maatjes per fi ets wereldreizen maken. Eerst in Amerika van coast 
to coast op een gewone fi ets, maar toen moest ik onderweg vaak naar 
een fi etsenmaker. Daarom heb ik in 2013 bij De Vakantiefi etser een 
 Koga-fi ets met een ijzersterk Rohloff  naaf-versnellingssysteem gekocht. 
Met deze 14-versnellingenfi ets ben ik vanuit Amsterdam naar Praag, 
Petersburg en Helsinki gefi etst, zonder één reparatie. Voor elke grote 
tocht laat ik mijn fi ets bij De Vakantiefi etser nakijken door Leo, een 
Zuid-Amerikaan. In 2016 heb ik bij wereldfi etser Eric, de eigenaar van 
deze zaak, een GPS-workshop gevolgd, zodat ik ook in mijn eentje op 
pad kan. Kort daarop ben ik alleen en zonder te verdwalen naar Rome 
gefi etst. Ik had twee powerbanks bij me zodat ik tijdens het fi etsen mijn 
telefoonbatt erij kon opladen. Een wereldreis is ook afzien. De grootste 
lol heb je vooral achteraf.” (AM) 

De Vakantiefi etser. Westerstraat 216.

Heleen Beekhuis (61), docente NT2.
“In de Jordaan verdwijnen winkels als sneeuw voor de zon, maar kle-
dingboetiek Serekunda bestaat al 25 jaar. Dat vind ik echt een verdien-
ste van Lior, de eigenaresse. 
Ze verkoopt bijna uitsluitend kleren die in  Amsterdam door haarzelf of 
anderen zijn  gemaakt. Achterin de winkel staat een naai machine. Als je 
binnenkomt, zoeft  die soms. 
Omdat ik vanwege mijn lengte niet in doorsnee confectiekleding pas, 
maakt Lior soms een  kledingstuk op maat voor me. Voor een schappe-
lijke prijs. Zij kent  precies mijn maten, hoeft  het niet meer na te meten. 
Ik koop hier vooral blouses en jurken, maar mijn laatste aanschaf was 
een zwart  T-shirt met daarop veelkleurige tulpen. 
Lior, die uit Israël afk omstig is, is een aardige en open vrouw met een 
grote sociale intelligentie. Als je twijfelt over een kledingstuk, zal ze je 
nooit pushen om het te kopen.” (AM) 

Serekunda. Tweede Egelantiersdwarsstraat 3. 

Het kantoorgebouw De Walvis in de Grote 
Bickersstraat was verouderd en is afgelopen 
jaar voor renovatie tot op het casco gestript. 

buurt om het bestemmingsplan te  wijzigen, 
heeft  de locatie een werk/kantoorfunctie 
 behouden en geen woonfunctie waardoor 
nieuwe perspectieven  mogelijk zouden zijn 
geweest. Mogelijkerwijs had ook de 
gemeente actie kunnen ondernemen om het 
 bestemmingsplan aan te passen.
De nieuwe ‘aankleding’ van de gevel bestaat 
uit triple isolatieglas, in de glazen puien 
 komen ronde, te openen raampjes die speciaal 
voor dit pand zijn ontworpen. Verder  worden 
alle installaties opgewaardeerd zodat ze vol-
doen aan de hoogste, (nu geldende) normen: 
gasloos en inclusief een zogenaamde ‘Breeman 
Excellent-certifi cering’, die staat voor duur-
zaamheid.
Op de begane grond, de ‘plint’, komen helaas 
geen publieks- en/of buurtfuncties.
Het hek om het gebouw blijft  gehandhaafd, 
de helft  van de parkeerplaatsen verdwijnt, 
er komt een nieuwe, groenere herindeling 
van het terrein, een grote fi etsenstalling in 

de  kelder en het gebruik van het OV door 
 medewerkers wordt gestimuleerd. Omwonen-
den zullen daardoor hopelijk met minder auto-
verkeer geconfronteerd worden in de smalle 
Bickers straat en op de eilanden. Dat er weer 
parkeerplaatsen beschikbaar komen voor 
buurt bewoners via bijvoorbeeld Parkline is 
onwaarschijnlijk.
Op de lagere verdiepingen worden units ge-
schikt gemaakt voor ‘Spaces’ (fl exibele werk-
plekken), de hoogste verdiepingen krijgen en-
kele grote vaste huurders. Het gebouw wordt 
medio 2020 opgeleverd, waarna de huurders 
nog wel wat eigen wensen zullen moeten reali-
seren. Eind van de zomer is wellicht eenieder 
gesett eld. 
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Door Henk Hemelaar

Op 9 november overleed Christina Bosman-
Volkers, kort voor haar 108ste verjaardag. 
 Tante Stien is in de Jordaan geboren, op de 
hoek Tuinstraat-Madelievenstraat, waar haar 
vader een verfzaak runde. Aan het Jordaan-
museum vertelde ze over haar jeugd: “Dansen 
heb ik geleerd achter het orgel van Vuisje.  
De vrouwen dansten achter het orgel en droe-
gen baaien rokken en zwarte sloffies met een 
 pompoentje. Ze hadden een kapertje op.  
Dat heet niet een kappie, maar een kapertje. 
Dan ging dat orgel de Tuinstraat af richting  
de Prinsengracht en kwam-ie bij de Anjeliers-
straat weer terug.” 

Tante Stien kwam 27 jaar lang iedere maandag 
naar de seniorensoos, eerst in buurthuis Straat 
en Dijk en later in activiteitencentrum Reel. Ze 
was klein van stuk, sympathiek, had gevoel 
voor humor, was rechtvaardig, had een scherp 
geheugen en was altijd tot in de puntjes ver-
zorgd. Vanwege haar leeftijd was ze de spil van 

de soos. Hier ontstonden jarenlange vriend-
schappen. Activiteitenbegeleidster Noor van 
Eik: “De creatieve middagen waren voor Stien-
tje haar lust en haar leven. Toen het priegel-
werk uiteindelijk niet meer zo goed lukte, 
sprong ik natuurlijk bij. Tijdens de spel-mid-
dagen kon ze behoorlijk fanatiek zijn met het 
kaartspel eenendertigen. Ze won vaak. Eigen-
lijk was ze een madammeke. Soms stak ze haar 
vingertje op: zo moet het!”

Toen de thuiszorg enkele jaren geleden aan de 
gemeenten werd overgedragen, kreeg ook Tan-
te Stien een ‘keukentafelgesprek’. Ambtenaren 
probeerden dan te achterhalen op welke hulp 
bezuinigd kon worden. Kon het aantal uren dat 
haar woning werd schoongehouden niet wat 
minder? Konden haar kinderen niet bijsprin-
gen? Tante Stien antwoordde: “Mijn kinderen? 
Die zijn ver in de zeventig. Die komen bijna zélf 
in aanmerking voor thuiszorg.” 

Tante Stien blijft in onze herinnering voort-
leven. 

Oudste inwoner van Amsterdam overleden

Tante Stien (1911-2019)
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Door Dick van der Heijden

Om van de Haarlemmerbuurt op de Westelijke 
Eilanden te komen, hoef je alleen maar een 
snelweg over te steken. Je duikt het poortje 
onder het spoor door en dan sta je op het 
 Bickerseiland, op het Hendrik  Jonkerplein.  
Dit plein is officieus omgedoopt tot Jan Witte-
plein.
Jan Witte was een buurtactivist van het eerste 
uur, huurweigeraar, dichter/tekstschrijver, 
zanger van de  Bickers Buurtband, schilder, 
Bechterew patiënt en geliefd in de buurt. Hij 
stierf op 7 november 2019. In maart 2020 zou 
hij 80 jaar zijn geworden.
Toen het gemeentebestuur van Amsterdam in 
de jaren zeventig hoge kantoorgebouwen op 
Bickerseiland wilde neerzetten, kwam de 
buurt in opstand. Het Actiecomité Westelijke 
Eilanden was geboren. Geen kantoren maar 
betaalbare sociale woningbouw, was de eis. 
Dat lukte. 
Begin jaren tachtig werd met behulp van  
twee jonge architecten en de destijds nog 
 idealistische woonstichting Lieven de Key de 
nieuwbouw aan de oostelijke zijde van het 
 eiland opgeleverd. Omdat de huren onbetaal-
baar waren, werd de actie ‘10%‘ gestart: de 
huur mocht maximaal tien procent van het 
netto inkomen bedragen. Er volgde een huur-
staking, met als gevolg rechtszaken en huur-
schulden. Jan Witte was een van de laatsten 
die volhield. Het  ware zware jaren voor zijn 
gezin. Jarenlang hing de huurschuld als een 
donderwolk boven hen. Jan was teleurgesteld 
in zijn medeactievoerders en raakte verbit-
terd.
Later begon hij te schilderen. Mooie plekjes op 
de eilanden of de vuur toren van Marken, waar 
hij in zijn Canta naartoe reed. Ondertussen 
werd zijn ruggengraat door zijn ziekte steeds 
krommer. Toch werd hij de laatste jaren steeds 
positiever. “Ik ben wel krom, maar ik ga niet 
gebukt door het leven.” Dit tekent hem ten 
 voeten uit.
Jan zou blij zijn geweest als hij had geweten 
dat een achterbuurvrouw voor dezelfde huur 
zijn oude woning kan betrekken. Gelukkig  
weet hij niet dat haar oude woning voor  
€ 1.750 per maand in de vrije sector wordt 
 verhuurd. 

In memoriam 

Jan Witte (1940 – 2019)

den kwam een klavecimbelbouwer 
gebruik maken van zijn werkplaats. 
Nooit eerder had Power dit middel-
eeuwse instrument gezien, maar hij 
raakte er gefascineerd door en speci-
aliseerde zich al snel in het bouwen 
ervan. Hij leerde het ambacht van 
andere klavecimbelbouwers en via 
handboeken en werktekeningen. 
“Destijds waren er wel vijf klavecim-
belbouwers in Amsterdam, nu ben ik 
nog de enige.’’

Oude ambachten

Klavecimbelbouwer met  
wachtlijst van twee jaar
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Door Anke Manschot

“Je hoeft niet muzikaal te zijn om 
een klavecimbel te kunnen bouwen, 
maar het is wel handig als je het 
bent”, zegt Thomas Power.
Hij leidt me met een zwart petje op 
rond in zijn ruime werkplaats op het 
Prinseneiland. Hij wijst naar zijn 
indrukwekkende gereedschap: een 
lintzaag, bandschuurmachine, af-
kortzaag en een houtdraaibank. 
We praten verder in zijn showroom 
op de eerste verdieping waar vijf 
klavecimbels staan. Dit houten mu-
ziekinstrument met een enkel of 
dubbel toetsenbord is de voorloper 
van de piano forte, een kruising tus-
sen een vleugel en een piano. 

Thomas geeft een interessant col-
lege over het bouwen van klavecim-
bels. Zo legt hij uit dat de klankkast 
is gemaakt van tweehonderd jaar 
oude sparren. “Na de kap kan het 
hout pas na zes jaar worden ge-
bruikt.” 
De lindenhouten toetsen worden 
afhankelijk van de wens van de klant 

met ebbenhout of been bekleed. 
“Ivoor mag niet meer.” 
De snaren zijn van ijzer of messing. 
Sommige klavecimbels zijn fraai met 
bloemmotieven beschilderd. “Dat 
doe ik niet zelf. Daar heb ik drie vak-
mensen voor.” 

De muziekinstrumenten in de show-
room worden binnenkort na de 
 finishing touch in een houten kist 
met lamswollen bekleding naar klan-
ten over de hele wereld gestuurd. “Ik 
werk aan vijf klavecimbels tegelijk. 
Er is veel vraag naar.”
Radio-4 staat aan tijdens het inter-
view. “Op deze zender hoor ik bijna 
dagelijks klavecimbelmuziek. Elk 
Nederlands conservatorium heeft 
een klavecimbelafdeling.”

Power, geboren en getogen in Ier-
land, verhuisde 43 jaar geleden van-
wege een vakantieliefde naar Neder-
land. Hij begon in zijn werkplaats op 
het Prinseneiland als meubelmaker, 
het vak waarvoor hij in zijn vader-
land was opgeleid, en als klassiek 
gitaarbouwer. Zo’n veertig jaar gele-

Kan hij zelf klavecimbel spelen? “Ik 
ben een bouwer, geen speler. Ik kan 
het instrument wel een beetje bespe-
len en stemmen. Zoals veel Ieren 
bespeel ik wel een instrument: klas-
siek gitaar.” 
Zijn klanten weten hem te vinden 
via zijn website, maar nog vaker via 
mond tot mondreclame. “Of als ze 
iemand op een door mij gebouwd 
instrument horen spelen.” Op zijn 
klavecimbels staat Thomas A Power. 

Amsterdam en het bouwjaar in 
 Romeinse cijfers. Hij werkt gemid-
deld een half jaar aan één instru-
ment. De prijs varieert van 12.000 
tot 40.000 euro. 

Gaat hij op zijn 67ste met pensioen? 
“Ik pieker er niet over. Mijn werk is 
mijn passie. Het geeft veel voldoe-
ning dat ik me in mijn werkplaats in 
deze prachtige buurt verdienstelijk 
kan maken voor de maatschappij.” 

Bickersstreet Blues
Gisteravond laat
Liepen we door de Bickersstraat
We zagen hem daar staan 
Met zijn betonnen jasje aan
We dachten hoe beletten we dat
Zo’n kolossale flat.

We liepen naar Jopie Zusenzo
En die antwoorde het zit zo
De buurt die is verkocht
Aan ‘t kapitalistische gedrocht
Wat doen we daar nu aan?
Met onze akties verder gaan!

Dus makkers staakt uw wild geraas.
Speculanten zijn niet de baas
Anders halen we de bruggen op
Dat is voor hen dan weer een strop
Want de leuze tegen je vijanden:
Je poten af van onze Eilanden!

Vanuit de hele wereld weten klanten de gerenommeerde klavecimbel
bouwer Thomas Power (63) op het Prinseneiland te vinden.

Jan Witte
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Voor slechts € 98* 
kan dit uw 

advertentie zijn
HUIS AAN HUIS, BIJ 21.700 

BUURTBEWONERS IN DE BUS

Bel 06-290 60 448 of mail naar:
gilles@landgraphics.nl
 voor meer informatie 
over de mogelijkheden

* PRIJS IS EX BTW

Rein Heije (58) werkt als licht en 
geluids technicus in Salon de IJzer
staven op de  Bickersgracht. 

Door Anke Manschot

Op Facebook staan louter lovende 
recensies over Salon de IJzerstaven, 
een muziektempel op de Westelijke 
Eilanden. ‘Leuke intieme voorstel-
ling op een unieke plek.’ ‘Ongedwon-
gen, prachtige performance, mooie 
muziek.’ ‘Wonderful people, great 
place. And good acoustics and great 
piano.’
Buurtgenoot Rein Heije werkt hier 
sinds de start van deze huisconcer-
ten, negen jaar geleden, als licht- en 
geluidstechnicus. 
Hij ontvangt mij in het imposante 
atelier van ijzerkunstenaar Egon 
Schrama, dat zo’n twaalf keer per 
jaar wordt omgetoverd tot Salon de 
IJzerstaven. “De eerste twee jaar 
vonden de optredens plaats in de 
woonkamer hierboven, maar nadat 
Egon zeven jaar geleden stopte met 
zijn werk als decorontwerper, ver-
huisde de salon naar de begane 
grond.”

Egon Schrama en zijn vrouw Jos 
Huber zijn behalve de oprichters ook 
de programmeurs van deze muzikale 
salon met plaats voor maximaal vijf-
tig bezoekers. Artiesten kloppen 
geregeld bij hen aan nadat ze had-

ik weleens na afloop achter de bar of 
ruim ik de glazen op.” Maar de 
hoofdmoot blijft het bedienen van 
de twee mengpanelen. “Ook al ben ik 
tijdens de voorstellingen aan het 
werk, toch geniet ik er dan van.”

De leukste gast vond hij jazzdrum-
mer Han Bennink, die hier samen 
met pianist Guus Janssen uit zijn 
dak ging. Heije noemt een reeks van 
andere artiesten die hier met veel 
succes hebben opgetreden, zoals de 
Braziliaanse gitarist Nelson Latif en 
de Amsterdamse zangeres Wilma 
Bakker. 

den gehoord dat optreden hier een 
feest is. 

“In Salon de IJzerstaven wordt voor-
al twintigste-eeuwse muziek ge-
speeld: jazz, wereldmuziek en vele 
andere soorten muziek, behalve pop-
muziek”, vertelt Heije. Hij was vroe-
ger IT-er en journalist, maar verdient 
nu alweer vele jaren de kost als thea-
tertechnicus. “Soms hebben we hier 
een muziektheaterproductie, zoals 
de Dreigroschenoper van Bertold 
Brecht.” Van elk optreden wordt een 
filmopname gemaakt die gratis op 
Vimeo is te zien.

In het atelier staat een vleugel, af-
komstig uit de nalatenschap van 
wijlen saxofonist/componist Willem 
Breuker, die hier vlakbij op het 
 Prinseneiland repeteerde. Aan het 
plafond hangen professionele thea-
terlampen. “De licht- en geluids-
installatie hebben we zelf aange-
legd.” Verderop in het atelier hangen 
steigeronderdelen, waarmee een 
‘flat’ is gebouwd voor een muziek-
theaterproductie. Een podium ont-
breekt; het staat ontmanteld tegen 
een muur. “Bij elke voorstelling kij-
ken we waar we het podium opbou-
wen. Links, rechts of in het midden, 
en waar we de klapstoeltjes neerzet-
ten”, zegt Heije, die in De IJzersta-
ven ook manusje-van-alles is. “Zo 
controleer ik soms de kaartjes en sta 

De vrijwilliger: onbetaalbaar
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Toveren met licht 
en geluid

Naast Heije dragen nog zeven andere 
vrijwilligers uit de buurt hun steentje 
bij. Voordat de voorstelling begint, 
eten ze samen met de oprichters, en 
met de artiesten. “We zijn echt een 
vriendenclubje, hebben vaak vette lol 
tijdens het opbouwen of als we de tent 
de dag erna schoonmaken.” Afgelopen 
sinterklaas hebben ze onder het genot 
van een hapje en een drankje elkaar 
een verhaal cadeau gedaan. 

Heije is absoluut niet van plan om met 
dit vrijwilligerswerk te stoppen.  “Salon 
de IJzerstaven is een uniek buurtinitia-
tief dat helemaal bij me past.” 

Salon de IJzerstaven,  
Bickersgracht 10.  
 
Op zaterdag 29 maart treedt  
Trio O.BA.O op met gastsaxofonist  
Ab Baars.  
Aanvang 20.30 uur.  
Kosten: € 15. Mailinglijst en boeken:  
 salon@egonschrama.nl. 
Vimeokanaal:   
www.vimeo.com/egonschrama.

Heeft u onze 
koffie al 

geproefd?
Welkom 
in de 
gezel-
ligste 
inloop van 
Amsterdam!  

Wij bie-
den een 
luister-

end oor 
voor al 

uw (levens)
vragen, rust 

en aandacht.

www.bijsimondelooier.nl
Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam, 020-6227742

Gratis koffi e!

Aan tafel zit een blije bedrijfsleider, Joris Wonder
gem. Na maanden van voorbereiding, geluidsonder
zoeken en aanvraag van vergunningen is Theater
café Spinoza eindelijk open. 

Door Frederique de Jong

Wondergem: “We zijn rustig begonnen, met een diner 
voor de vrijwilligers van de Roode  Bioscoop en wat 
borrels, maar nu komen we echt op gang.”
Het Theatercafé is een stichting. Idee is dat  de inkom-
sten gaan bijdragen aan de Roode Bios coop. En be-
zoekers van de Roode Bioscoop kunnen na afloop van 
een programma nog wat drinken op de hoek van het 
Haarlemmerplein, waar het Theatercafé gevestigd is. 
Op de kaart staat ook een speciaal theaterdiner.
In het café hangt een lijst met daarop steeds een 
 ander gedicht, gemaakt door een van de artiesten van 
de Roode Bioscoop of andere  bezoekers. Ook hangt er 
om de paar maanden werk van verschillende kunste-
naars. Wondergem: “Kunstenaars kunnen zich aan-
melden en het loopt goed, het komende half jaar zit-
ten we al vol. We hebben ook al afgesproken dat wij 
tijdens de Open Atelierdagen in onze buurt het ver-
trekpunt voor atelierbezoeken zullen zijn.”
Hoe meer kunst en cultuur, hoe beter vindt Wonder-

Spinoza is open
De Volksoperette Jordaan, die 
in de vorige wijkkrant werd 
aangekondigd, is afgelast. 

Het ging om Die Lustige Witwe, 
een operette die door buurt-
bewoners in het Nederlands  
zou worden gezongen en die  
zou worden vertaald naar een 
verhaal over het leven in de 
 Jordaan. Iedereen mocht mee-
doen: jong, oud, yup, student, 
 nieuwe instromer, ondernemer, 
expat en zelfs Jordanezen die 
naar Purmerend of Almere zijn 
 verhuisd. 
De uitvoeringen  zouden in juli 
2020 op het Karthuizerplant-
soen plaatsvinden. 

René van ’t Erve van de Stich-
ting Volksopera Nederland, die 
al vijfmaal dergelijke muziek-
projecten in Amsterdamse 
volkswijken organiseerde:  
“Het is niet gelukt om de begro-
ting gefinancierd te krijgen.  
We konden het risico niet aan-
gaan. Enorm jammer. We had-
den al duizend flyers in de buurt 
verspreid met een oproep om 
mee te doen aan de audities. 
Daar is volop op gereageerd.  
Als we nog meer hadden gefly-
erd, hadden we een operette-
koor van wel tweehonderd 
 bewoners bij  elkaar gekregen. 
Waarvan de meesten elkaar nog 
niet kenden. En dat was nu juist 
de kern van dit project.”

De organisatie sluit niet uit dat 
er volgend jaar een nieuwe 
 poging wordt ondernomen.     

Volksoperette 
gaat niet door

gem: in het café is ook een mini podium waar bij-
voorbeeld lezingen gehouden kunnen worden of 
 gedichten kunnen worden voorgedragen. Chef 
Alexander Szokoli (voorheen Smit & Voogd) zorgt 
voor een lokaal en biologisch menu.
Inmiddels werken er zeven mensen in de bediening. 
Zij hebben uitgebreide instructies gekregen om te 
zorgen dat gasten bij het verlaten van het café zo 
min mogelijk overlast bezorgen. Er zijn namelijk be-
woners die zich daar zorgen over maken. Wondergem 
is hen graag ter wille: “We willen van Spinoza een 
fijne plek maken, ook voor de buurt. We hebben er-
voor gekozen om alle dagen om 01.00 uur te sluiten, 
ook al staat de vergunning toe dat we in het weekend 
langer open zijn. Maar dat vinden wij niet nodig. Zo-
dra er overlast is hoor ik dat graag. We willen vooral 
de buurt zoveel  mogelijk betrekken bij het café. We 
maken daarom ook nog geen reclame in de rest van 
de stad, maar alleen in de buurtkrant. Ideeën zijn er 
genoeg, denk bijvoorbeeld aan een klaverjasavond 
voor buurtbewoners en bewoners van woonzorgcen-
trum de Rietvinck. Of een themadiner. Mensen met 
leuke ideeën kunnen zich melden.”
 
Spinoza, Haarlemmerplein 11 H.
Elke dag open van 13.00 tot 01.00 uur
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De commissie bezwaarschrift en heeft  de 
 bezwaren van omwonenden tegen de  afsluiting 
van de Elandsstraat ongegrond  verklaard. 

Door Dienie Meijs

Enkele ouders van leerlingen van de Montes-
sorischool vonden het niet veilig dat hun kin-
deren de straat moesten oversteken om van 
het ene naar het andere gebouw te lopen. Daar-
op besloot het stadsdeel vorig jaar om een deel 
van de Elandsstraat af te sluiten voor alle ver-
keer, met uitzondering van fi etsers en voetgan-
gers. Een aantal omwonenden diende bezwaar-
schrift en in tegen de afsluiting, maar die zijn 
onlangs ongegrond verklaard. Volgens de com-
missie bezwaarschrift en is het besluit correct 
tot stand gekomen en in overeenstemming met 
het gemeentelijk beleid (parkeren, autoluw). 

Hoewel er tweeduizend bewonersbrieven zijn 
verstuurd, meenden enkele buurtbewoners 
dat zij niet of veel te laat waren geïnformeerd. 
Ook vreesden zij een toename van de al langer 
bestaande overlast. Met name hangjongeren 
zorgen vooral ’s avonds en ’s nachts voor over-
last, niet de tijden waarop schoolkinderen vei-
lig moeten kunnen oversteken. 
De vrees voor meer overlast is inmiddels be-
waarheid. Bovendien leidt de afsluiting tot 
verkeersopstoppingen in omringende straten 
en wordt het niet afgesloten gedeelte van de 
Elandsstraat als parkeerplaats voor werkver-
keer gebruikt. Ook is er nog geen oplossing 
gevonden voor het vuilnis dat zich aan de ran-
den van het afgesloten deel ophoopt. 
Over een half jaar vindt de door het stadsdeel-
bestuur beloofde evaluatie van de herinrich-
ting van de Elandsstraat plaats. 

Bezwaren bewoners 
Elandsstraat afgewezen

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

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

Voor slechts € 98*
kan dit uw 

advertentie zijn
HUIS AAN HUIS, BIJ 21.700 

BUURTBEWONERS IN DE BUS

Bel 06-290 60 448 of mail naar:
mickey@mickeygraafl and.nl

 voor meer informatie 
over de mogelijkheden

* PRIJS IS EX BTW

Door Trudy Franc

Al bijna 26 jaar prijs ik me gelukkig Jordanees 
te zijn. Ik ben weliswaar geboren in de Indische 
Buurt, maar met een druppeltje Jordanees 
bloed via mijn oma. Toen ik hier een premiewo-
ning kon kopen, kon ik mijn geluk niet op. Ook 
al werd ik uitgemaakt voor yup, ik voelde dat ik 
hier hoorde. Ik was thuisgekomen. In die tijd 
waren alle winkels nog op zondag gesloten. 
Zelfs Albert Heijn. In de Westerstraat kon je 
nog een hoed kopen, behang, of een grafzerk. 
Op de stoep kon je naast elkaar lopen. Er waren 
nauwelijks expats en toeristen. Airbnb bestond 
nog niet en Nutella alleen als broodbeleg. Ge-
luk was nog heel gewoon. 
Maar opeens hoorde je overal Engels, Frans en 
Spaans. De horeca breidde uit en uit. En toen 
kwam…: de bierfi ets. Die verschrikkelijke bier-

fi ets met lallende, dronken toeristen. We gruw-
den en klaagden, maar het duurde jaren voordat 
die ellendige bierfi ets eindelijk uit de buurt werd 
verbannen. Hèhè! 
Nu, na al die jaren worden het traplopen en de 
toeristendrukte mij teveel. Verhuizen wil ik ei-
genlijk niet, maar ja, die trappen en toeristen. 
Het moet maar. Gelukkig wordt er vlakbij de Jor-
daan een nieuwe wijk uit de grond gestampt: de 
Houthavens. Het is maar tien minuten fi etsen. Ik 
kan dus gewoon boodschappen blijven doen bij 
mijn eigen slager en op de Lindenmarkt. 
Het huis is nog niet af. Het is leuk om het te zien 
bouwen. Af en toe ga ik kijken. Meestal in het 
weekend, want dan wordt er niet gebouwd. Maar 
ik zie niet alleen mijn huis bouwen, ik zie ook 
iets anders. Op zaterdagen blijkt het fi etspad bij 
de Houthavens de op- en afstapplaats te zijn 
van… de bierfi ets. Ik word achtervolgd!

Achtervolgd door 
de bierfi ets

Elke eerste woensdagavond van de 
maand is er in activiteitencentrum 
Reel een AD(H)Dcafé voor volwas
senen met een bijzonder brein. 

Door Anke Manschot

Vanwege de privacy van de bezoe-
kers mag de wijkkrant geen repor-
tage in het AD(H)D-café maken. 
Daarom spreek ik apart af met orga-
nisator Marion en met twee stam-
gasten van het trefpunt voor men-
sen met ADHD en ADD (zie kader). 

Marion (65), ex-radioprogramma-
maakster, is medeoprichter van dit 
Amsterdamse café dat in 2015 de 
deuren opende. Het initiatief werd 
genomen door Impuls & Woortblind, 
belangenvereniging voor mensen 
met ADHD, ADD, Dyslexie en 
 Dyscalculie. 
De maandelijkse ontmoetingen von-

Lotgenotencontact 

Veel herkenning in het AD(H)D-café Wat is ADHD 
en ADD?
Mensen met ADHD (A� ention 
Defi cit Hyperactivity Disorder) 
en ADD (A� ention Defi cit Disor-
der) hebben een druk hoofd. 
Hun gedachten buitelen over 
elkaar heen. 
Dit gaat gepaard met concen tra-
tieproblemen en moeite hebben 
met ‘executieve taken’ als plan-
nen, organiseren, prioriteiten 
stellen en op tijd komen. De 
omgeving bestempelt hen vaak 
als chaotisch. Ze raken snel 
 gestrest, hebben vaak werk 
 beneden hun niveau en lopen 
een meer dan gemiddeld risico 
op een burn-out en verslaving. 
 Vanwege alle kritiek die ze te 
verstouwen krijgen, is hun zelf-
beeld dikwijls laag.

Het verschil tussen ADHD en 
ADD? Bij ADHD hoort druk en 
impulsief gedrag. Eerst doen 
en dan pas denken. 
ADHD’ers (Alle Dagen Heel 
Druk) zijn vaak fl apuiten. 
ADD’ers (Alle Dagen Dromen) 
zijn daarentegen, ondanks hun 
drukke hoofd, in zichzelf ge-
keerd, stil, traag en besluite-
loos. Zij zijn meer dromers dan 
doeners en vertonen uitstelge-
drag. Hun concentratie is alleen 
optimaal als iets hen mateloos 
interesseert. 
2 tot 5 procent van de volwas-
senen zou ADHD hebben. Het is 
niet bekend hoeveel mensen 
ADD hebben. Niet zelden weten 
ze het zelf niet of ze komen er 
pas laat achter. 
Er zijn medicijnen tegen ADD en 
ADHD, zoals Ritalin en Dexam-
fetamine, maar de doelgroep 
hee  er niet altijd baat bij. 
Juiste voeding kan ook helpen. 

den aanvankelijk plaats in boven-
zaaltjes van cafés. “Gelukkig kun-
nen we sinds 2018 in Reel terecht, 
waar het rustiger is.” Nee, ze heeft  
zelf geen speciaal brein, maar haar 
36-jarige zoon wel. Pas als volwas-
sene werd via een test ontdekt dat 
hij ADD heeft . “Mijn zoon is intel-
ligent, maar liep toch vast in zijn 
studie. Als tiener kwam hij vaak te 
laat op school en miste hij de dead-
line voor werkstukken. Niet omdat 
hij laks en lui is, maar vanwege 
de manier waarop zijn hersenen 
werken.”
Marion organiseert het café samen 
met twee ervaringsdeskundigen met 
ADD. Zijzelf is vanwege haar ge-
structureerde brein de “regelneef” 
van het trio.
“Er komen veel jongeren naar het 
café, maar ook mensen van in de 
zestig”, vertelt Marion. Geregeld zijn 
er gastsprekers over onderwerpen 

als mindfulness en meditatie, voe-
ding, en medicatie. Ook zijn er vaak 
kringgesprekken.

Stamgast Ivo (67), weduwnaar: “Bij 
mij is de diagnose ADD pas in 2014 
gesteld door een psycholoog van 
PsyQ. Ik had altijd problemen op 
school en op het werk. Hield het ner-
gens lang vol. Op mijn 27-ste had ik 
al een burn-out. Ik was vergeetach-
tig en kon me niet goed concentre-
ren. Ik was ook altijd alles kwijt en 
had het gevoel nooit iets goed te 
doen.”
De diagnose ADD was voor hem een 
eyeopener. “Toen viel het kwartje.” 
Twee jaar geleden bezocht hij voor 
het eerst het AD(H)D-café. “Een 
heerlijk warm bad. Geen oordelen 
en veroordelen, nee, gewoon naar 
elkaar luisteren. En ook veel herken-
ning, bijvoorbeeld over problemen 
op het werk.” 

Ivo slikt medicijnen tegen ADD en 
heeft  een coach die hem helpt met 
het opruimen van zijn huis. 

Marieken (48), die in 2011 tijdens 
een traject in de geestelijke gezond-
heidszorg de diagnose ADHD kreeg, 
bezoekt het lotgenotencafé vanaf 
het begin. Ze heeft  een wetenschap-
pelijke opleiding voltooid, maar het 
lukt haar niet werk op haar niveau 
vol te houden. Ze komt net rond van 
haar baantjes als huishoudelijke 
hulp en als telemarketeer voor goe-
de doelen. “Daar ben ik weleens ge-
frustreerd over, omdat ik weet dat ik 
meer in mijn mars heb. Maar ik ben 
blij dat ik meedoe in de maatschap-
pij. Door de diagnose ADHD snap ik 
mezelf beter. Ik begrijp nu bijvoor-
beeld waarom ik tijdens een school-
reisje naar het buitenland als enige 
mijn paspoort was vergeten.” 
Net zoals Ivo slikt ze medicijnen om 
de chaos in haar hoofd te beteuge-
len. Ze geniet van de kringgesprek-
ken in het café en steekt het nodige 
op van de gastsprekers. “Zo heb ik 
van een lezing over voeding onthou-
den dat zaden, noten, pitt en, rode 
peper, fruit en veel groenten erg 
goed voor ons zijn.”
Ze is enthousiast over Renee Snijder 
van coachingbureau Stormvogel, 
een van de gastsprekers bij wie ze 
twee workshops volgde. “Zij be-
noemt ook onze positieve kanten. 
Mensen met ADD en ADHD zijn 
vaak heel creatief en kunnen goed 
out of the box denken. Daar word 
ik blij van.” 

Het eerstvolgende AD(H)D-café is op 
woensdag 4 maart vanaf 20 uur in 
Reel. Tussen de Bogen 16. Toegang 
gratis. 
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Samenstelling Ingeborg Seelemann en Pauline Roffel 
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

MUZIEK & THEATER

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, WWW.MALOEMELO.COM 

Jamsessies Zo t/m do vanaf 21.30 uur.
Concerten Wo t/m za wisselende aan-
vangstijden.

CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, WWW.MONUMENTJE.NL

Meezingen Elke eerste maandag van de 
maand vanaf 20 uur. 
Live muziek Elke eerste donderdag van 
de maand vanaf 20.30 uur.

CAFÉ FESTINA LENTE 
LOOIERSGRACHT 40 B, WWW.CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke derde maandag van de 
maand vanaf 20.15 uur. 
In deze poëziewedstrijd strijden dichters 
om zowel een jury- als een publieksprijs. 
Het publiek kan stemmen op hun favoriet. 

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, WWW.BOOMCHICAGO.NL, 

Engelstalig improvisatie theater.
Winter Improv Party Every Wednesday 
at 8.30 pm. Your suggestions are the star-
ting point for our comedy. We turn your 
ideas into jokes, characters and scenes.
The Future Is Here… And It Is Slightly 
Annoying Every Wednesday till Satur-
day at 8 pm. A show about technology, 
and it also uses technology in a ground-
breaking way: a comedy robot that is 
able to learn as it performs, joins the 
cast on stage.

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WWW.WESTERKERK.NL

Cantatedienst Zo 23 feb 17 uur. Uitvoe-
renden: Westerkerkkoor, solisten en 
Ensemble ’t Kabinet o.l.v. JanJoost van 
Elburg. Voorganger Cristina Pumplun, 
organist Evan Bogerd.
Matthäus Passion Za 28 mrt 14 uur. Uit-
voering van Bachs Matthäus Passion 
door o.a. Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v. 
Thijs Kramer.

NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, WWW.NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Concerten Elke zaterdag om 14 uur. Top-
musici uit binnen- en buitenland met re-
pertoire uit alle windstreken, zoals:
Kwartetten met Beethoven Za 29 feb 
14 uur. Familievoorstelling 6+. Dudok 
Quartet Amsterdam speelt Beethovens 
beroemde strijkkwartet opus 132 voor 
jonge oren.
Créations Exotiques Za 14 mrt 14 uur. 
De vijf blazers van het Orlando Quintet 
spelen muziek van grote vernieuwers 
als Debussy en Milhaud met Afro-
Amerikaanse elementen, jazz en andere 
exotica.

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

Open huis Elke eerste woensdag en 
derde zondag van de maand van 12 tot 
16 uur. Vrijwilligers vertellen over de his-
torie en architectuur van deze prachtige 
kerk.

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, WWW.ROODEBIOSCOOP.NL

Geleidelijk verliest de mens zijn ge-
daante… Do 20 feb 20.30 uur. Muziekthe-
aterprogramma op basis van teksten van 
de Russische absurdist Daniil Charms 
en werk van moderne en klassieke com-
ponisten door Bernhard Christiansen en 
Isabelle van Dooren.
Jardin Rouge Wo 4 t/m zondag 8 mrt 
vanaf 19 uur. zie elders op deze pagina.

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, WWW.KRAKELING.NL

Het best bewaarde geluid ter wereld Za 
22 feb 16 uur en zo 23 feb 14.30 uur. 5+. 
Een voorstelling over verzamelaars van 
Alle Geluiden Ter Wereld. Een combina-
tie van theater,  slapstick, spetterende 
live muziek en zang door Theatergroep 
Max Tak.

Mijn moeder is een diva Di 3, do 5 en 
vrij 6 mrt 10 en 12.30 uur, wo 4 mrt 10 uur, 
za 7 mrt 16 uur en zo 8 mrt 14.30 uur. 8+. 
Theatergroep De Toneelmakerij speelt 
een absurdistische tragikomedie over 
niet zo beroemde kinderen met een heel 
beroemde moeder.

PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, WWW.PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrij en za van 13 
tot 17 uur, zo van 13 tot 16 uur. 
Doorlopende rondleidingen met  muziek.
Koffi econcert Elke zondag om 11.30 uur.
Frank Bridge Pianokwartet  Zo 23 feb 
om 17.15 uur. Het kwartet brengt een 
romantisch programma uit Duitsland en 
Tsjechië: het heftige derde pianokwartet 
van Brahms in combinatie met het eer-
ste pianokwartet van Dvořák.

DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, WWW.GPERLEE.COM

In de loods van de fi rma Perlee kunt 
u zien dat het bouwen en restaureren 
van draaiorgels nog volop in bedrijf is. 
 Bezoek op afspraak.

JORDAANMUSEUM
 WWW.JORDAANMUSEUM.NL

Internationale vrouwendag Zo 8 mrt, 
tijdstip en locatie worden nog bekend 
 gemaakt. Wandeling met aandacht 
voor de levens van spraakmakende 
vrouwen van alle rangen en standen uit 
de  Jordaan.  
Het Gangenproject 24 uur per dag in de 
Willemsstraat 22-110.
De Jordaancultuur Dagelijks van 10 tot 
16 uur. Fototentoonstelling in De Riet-
vinck, Vinkenstraat 185.
Gangenwandelingen Elke derde zater-
dag van de maand om 13 uur. Aanmel-
den via de website.

THEO THIJSSEN MUSEUM
1E LELIEDWARSSTRAAT 16, WWW.THEOTHIJSSENMUSEUM.NL

Museum gewijd aan de Amsterdamse 
schrijver, onderwijzer, vakbondsman 
en sociaaldemocratisch politicus Theo 
 Thijssen (1879-1943). Open do t/m zo van 
12 tot 17 uur.
Jongensdagen Tentoonstelling over 
Theo Thijssens enige jeugdboek. Een 
boek vol herkenbare scènes uit ge-
wone jongenslevens, waarbij Thijssen 
ruim putte uit eigen ervaring.

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

Museum of Fluorescent Mineral Art. 
 Bezoek op afspraak.

AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, WWW.TYPIQUE.NL. 

Ambachtelijke drukkerij, grafi sch mu-
seum en galerie.
Ma t/m vrij van 10 tot 18 uur, za van 11 
tot 17 uur.

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, HTTP://GALERIEMOON.WEEBLY.COM/

Gidswandeling over de geschiedenis 
van de Westelijke eilanden Elke zo om 
15 uur of op afspraak. Wandeling over 
Bickers-, Prinsen- en Realeneiland. 
Gidswandeling van oud naar nieuw 
Elke za om 15 uur of op afspraak. Met 
o.a. Houthaven, Silodam, Stenen Hoofd 
en lJDock met het nieuwe Paleis van 
Justitie.

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WWW.WOONBOOTMUSEUM.NL

Di t/m zo van 10 tot 17 uur. Op een tot 
woonboot omgebouwd vrachtschip kun-
nen bezoekers zelf ervaren hoe het is om 
op een woonboot te wonen.

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

Het Leprozenland en de Zeven 
Huijsies Zondag 23 feb en zondag 29 
mrt 15.00. Lezing door Alfred van Cleef 
over de geschiedenis van de Dubbele 
Gang aan de Bloemgracht, met archief-
beelden, archeologische vondsten en 
muziek door het duo Mooier dan Parijs.

GALERIEËN

GALERY 238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

Vanaf 1 maart: moderne Westerse en 
Chinese topkunst.

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM 

Wisselende exposities

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

T/m 7 maart: Charlotte Dumas, ‘Yorishiro’, 
fotografi e en fi lm.

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM 

T/m 29 februari: Sarah van Sonsbeeck, 
‘Entering the studio’, installaties.

ARTTRA GALERIE 
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.NL 

T/m 1 maart: Rik Lina, ‘Hommage aan 
geestverwanten’, schilderijen.

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL 

T/m 28 maart: Jochem Rotteveel & 
Sjaak Kooij, dubbele solo-expositie, resp. 
tape als schildermedium en gemengde 
technieken.

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS 

T/m 8 maart: Peter Vlot en Guido van 
Driel, ‘Amsterdam noir’, twee Amster-
damse schilders.
3 t/m 13 april: Merel Jansen, ‘People and 
Places’, schilderijen.

CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 15, CAROLINEOBREEN.COM/FOTOGRAFIE. 

T/m 29 februari: Maura Biava, Antoi-
nette Nausikaä, Tanja Engelberts e.a., 
‘The Natural’, fotografi e.

CLOUD GALLERY
PRINSENGRACHT 276, CLOUDAMSTERDAM.COM

Hedendaagse kunst van jonge en geset-
telde artiesten.

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

T/m 22 februari: Marijn Akkermans, 
‘Haphazard monsters’.
29 februari t/m 4 april: Sandra Kruisbrink, 
‘Solo’, tekeningen.

EDUARD PLANTING GALLERY 
EERSTE BLOEMDWARSSTRAAT 2, EDUARDPLANTING.COM 

T/m 21 maart: Terry O’Neill (1938-2019), 
‘A tribute to Terry O’Neill’, fotografi e.

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM 

Vanaf 27 februari: David van Dartel, 
‘Op Vlieland/On Vlieland’, fotografi e.

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL 

T/m 29 februari: Théophile Blandet en 
David Jablonowski, installaties.
Vanaf 14 maart: Juliette Blightman, 
 waterverfschilderijen, fotografi e.

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM 

T/m 29 februari: Siegfried Cremer, ‘Good 
morning, Mr. Recyclops’, objecten/ 
evocatieve werken.
Vanaf 7 maart: C.O.F. Group, ‘Four toge-
ther apart’.

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL 

‘The Private Collection’, 200 verzamelde 
werken 1993-2019.

GUY OLIVIER
KORTE PRINSENGRACHT 42, GUYOLIVIER.COM 

Permanente expositie eigen werk.

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL 

Eigen schilderijen, tekeningen en an-
dere werken van kunstenaars in stock.

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Permanente expositie eigen schilderijen 
en tekeningen.

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL 

T/m 5 april: Pieter Henket, ‘Congo tales’, 
fotografi e.

KEREN DE VREEDE 
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM 

Permanente expositie eigen schilderijen.

KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

T/m 8 maart: Preta Wolzak & Renske van 
Enckvort, ‘Yell-O’, gemengde technieken.

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

Vanaf 21 maart t/m 11 april: Martine 
 Johanna, schilderijen.

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Exposities Amsterdamse stadsgezich-
ten, portretten en stillevens.

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL 

T/m 25 april: ‘Fat typo - the how and the 
what: edition Hansjörg Mayer’. 

KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL.

Internationale kunst als katalysator voor 
cross-culturele dialoog. Zie adv. pag 5

RON LANG ART
LAURIERSTRAAT 82, LANGART.NL 

Hedendaagse kunst.

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

Wisselende exposities

MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Lokale kunstenaars, Pim van der Zwaan 
en Monica Kugel, fotografi e; Anja 
 Eliasson, cartoons; Helcia Cino en Joke 
Plomp, schilderwerken.

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

Hedendaagse schilderkunst.

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154, ATELIER-OOSTERBOSCH.NL.

Wisselende exposities

RAVESTIJN
WESTERDOKSDIJK 603-A OF 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM 

T/m 7 maart: Jan Rosseel, ‘An archaeo-
logy of fear’.
Vanaf 14 maart: Mariken Wessels, 
‘Arising from the ground’; fotografi e.

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

T/m 14 maart: Paul Adie, ‘Word!’, 
Estela Saez, ‘Maybe days’, sieraden.
Vanaf 21 maart: Katja Prins, ‘By default’, 
Jantje Fleischhut, sieraden.

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

Hedendaagse kunst.

STAM
PRINSENGRACHT 356 S, GALERIESTAM.COM

Hedendaags realisme.

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM.

Wisselende exposities.

SUZANNE BIEDERBERG
1E EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM. 

Hedendaagse kunst.

TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

Hedendaagse internationale kunst.

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

T/m 7 maart: Eddy Posthuma de Boer, 
‘Eddy’s world/ De wereld van Eddy’, 
fotografi e.

TRANSNATURAL ART & DESIGN
LIJNBAANSGRACHT 148A, TRANSNATURAL.ORG

Wisselende exposities

WM GALLERY
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM 

28 februari t/m 28 maart: Marloes der 
Kinderen, ‘Water on Edge’, fotografi e.

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

22 februari t/m 30 maart: Bryan 
 Schutmaat, ‘Good goddamn’, fotografi e.

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

Internationale hedendaagse kunst.

ZONDAGSSCHILDERS
ROZENSTRAAT 206, WWW.DEZONDAGSSCHILDERS.NL.

Expositie van leden. 
Zie artikel pag. 4.

De Posthoornkerk vol Brocante, 
Kunst, Design en Antiek
Het laatste weekend van maart vindt u in de Posthoornkerk weer een 
schatkamer aan (vintage) design, speelgoed uit voorbije jaren, Art Deco 
objecten, antiek glas, porselein, zilver, sieraden, vitrine- en verzamel-
objecten. Ook kleine meubels, grafi ek, tekeningen en schilderijen,  brocante 
en curiosa uit alle landen en periodes. Gratis toegang. 
Open op vrijdag 27 maart van 11 tot 18 uur, zaterdag 28 maart van 11 tot 18 
uur, zondag 29 maart van 11 tot 17 uur.

Open Toren 
Dag
Zet zaterdag 21 maart 2020 
maar alvast in uw agenda. Die 
dag openen veel (historische én 
heden daagse) torens in Amster-
dam hun deuren.
Vanaf 1 maart staat op  
www.opentorendag.nl welke 
torens meedoen. 
Vooraf  aanmelden aanbevolen.

Theaterfestival Jardin Rouge
Muziektheatergezelschap Snowapple en theater de Roode Bioscoop 
 organiseren Jardin Rouge, een theaterfestival waarbij alle ruimtes van 
het theater worden gebruikt voor verschillende acts en artiesten uit alle 
windstreken.

Van woensdag 4 t/m zondag 8 maart zijn er overdag wisselende workshops 
en ‘s avonds meer dan twintig acts: theatrale en muzikale optredens, open 
jamsessies, lezingen, poëtische voordrachten en andere verrassingen.

Snowapple en de Roode Bioscoop hebben grote toekomstplannen. 
Zij werken aan een radioshow, een jaarlijks terugkerend festival, 
 verrassende theatrale avonden en premières van nieuwe voorstellingen 
in het theater.

Hou voor meer informatie de website in de gaten: www.jardinrouge.nl.

Kies uit meer dan 1000 leuke 
vrijwilligersklussen in de stad

IN FIETSEN SINDS 1994
SPECIALIST IN REPARATIE EN VERHUUR
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Informatie en aanmelden bij de bar. Alle 
informatie ook op de website. Open: ma 
11-17 uur, di t/m vr 13-17 uur, za 14-19 uur. 
�

■ COMPUTERSPREEKUUR 
Gratis spreekuur op ma 11-13 uur. 
Voor informatie, vragen en problemen. 
Aanmelden tijdens het spreekuur aan de 
bar of vooraf via fatih.sooj@gmail.com.
�

■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie, ma 13-16.30 uur,  
€ 2,50 per keer.
Mahjong met les, start weer bij voldoende 
belangstelling, € 7,50 per 5 lessen.
Bridge met les: di 13.30-16.30 uur, € 7,50 
per 5 lessen. 
Bingo: di 10 mrt, 21 apr 13.30-16.30 uur, 
€ 1 per plankje, laatste plankje € 2,50.
Biljarten, di t/m vr voor € 0,50 per half uur.
Spelletjesmiddag: sjoelen, rummikub, 
yahtzee, dammen enz. Eens per twee 
maanden op de laatste vrijdag van de 
maand. 27 maart a.s. tussen 13.30 en 16.30 
uur. Deelname gratis. 
�

■ TAALLESSEN 
Spaans: wo 13-14.30 uur en 15-16.30 uur,  
€ 15 per tien lessen (excl. lesmateriaal).
Italiaans: wo 13 -14.30 uur en 15-16.30 uur, 
do 13 -14.30 uur en 15-16.30 uur,  
€ 15 per tien lessen (excl. lesmateriaal).
N.B. Deelname aan de cursussen Spaans 
en Italiaans is niet langer mogelijk.
Frans Conversatie: do 15-16.30 uur, 
€ 7,50 per vijf lessen. 
Engels Conversatie, vr 13-14.30 uur, 
€ 7,50 per vijf lessen. 
�

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 25 feb, 7 april 13.30-16.30 uur. 
€ 1 per keer. Hiervoor bestaat een wachtlijst.
Poëziekring: gedichten en cabaretliedjes. 
Bij voldoende belangstelling: vr 21 feb, 20 
mrt, 13.30-16.30 uur, € 1 per keer. 
Exposities: Anja Erken: Kleur, t/m vr 28 feb; 
Daniël Couet: Gemengde technieken,  
ma 2 mrt t/m vr 17 april.
�

■ SPULLENMARKT
Za 4 april 13-16 uur. Tafelhuur € 2,50.  
Toegang gratis.
�

■ SOEP 
Zelfgemaakte soep op ma en di, € 1.

Buurtgroep Ouderen Ontmoeting 
 Jordaan-Zuid organiseert diverse activi-
teiten voor 60-plussers in de buurt.  
Claverhuis, Elandsgracht 70.  
Meer info op  www.boojz.blogspot.nl.
�

■�CLAVERSOOS
Zo 1 mrt, 5 apr en 3 mei van 13 tot 16 uur, 
zaal open om 12.30 uur. Feestmiddag met 
Bingo o.l.v. Noor en liveconcert Sjakie. 
Gratis toegang en een kop koffie of thee. 
Vrijblijvend Bingo voor € 1.
�

■�NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 2 mrt, 6 apr en 4 mei van 13.15 tot 
15.15 uur o.l.v. Hennie. De naaimachines 
staan klaar. Gratis toegang.
�

■�LUNCH
Wo wekelijks van 12 tot 13.30 uur, zaal open 
om 11.30 uur. Maximaal 15 deelnemers, 
deelname € 1,50.
�

■�FILMMIDDAG
Di 17 mrt, 21 apr en om 13.45 uur 
o.l.v. Jorien. 
Gratis toegang: aanmelden tot dag van 
filmmiddag om 9.30 uur 
via tel. 020 620 02 38.
�

■�BINGOMIDDAG
Vr 21 feb en 20 mrt van 13.45 tot 15.45 uur, 
zaal open om 13.30 uur. Gezellige Bingo 
met fraaie prijzen en liveconcert Sjakie. 
O.l.v. Annie & Jan. Gratis toegang en 
 deelname Bingo.

BOOJZ

■ KICKBOKSEN
Wil je beter presteren, je vitaler voelen en 
afslanken? En ben je tussen de 12 en 18 
jaar? Kom dan bij ons trainen o.l.v. een er-
varen docent. De lessen zijn gratis en een 
proefles is mogelijk. Di (alleen voor meiden) 
en do (gemengd) van 18.30-19.30 uur.  
Meer info: aanis@dock.nl of 06 435 44 413.
�

■ CLEANING CLUB/ZAKGELDPROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt? 
Schrijf je in voor het zakgeldproject.  
Leeftijd: van 10 tot 15 jaar. Za 14-18 uur. 
Verzamelen bij Activiteitencentrum Reel. 
Voor inschrijving of vragen: 06 435 43 453 
of sbougarchouh@dock.nl.
�

■ REELS KANTINE 
Gezellig dineren met buurtbewoners van 
alle leeftijden. Jong en oud zijn welkom. 
Wo 17-19 uur. Kosten €3,50 (stadspas 
€2,50). Aanmelden: fIkhouane@dock.nl of 
020 428 02 97 en mazaoum@dock.nl of  
06 435 43 048.
�

■ WEGGEEFKAST
De weggeefkast is een plek waar buurt-
bewoners nog bruikbare spullen in kun-
nen zetten. Dagelijks naast de ingang van 
het activiteitencentrum Reel. Vragen:  
06 435 43 453 of sbougarchouh@dock.nl.
�

■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van 
kapotte spullen. Di 13-15 uur (niet tijdens 
schoolvakanties). Vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden niet nodig. Voor vragen:  
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
�

■ WEGGEEFWINKEL
Doneer als buurtbewoner of bedrijf uw 
oude elektronica, van opladers tot lap-
tops. Deze worden eventueel gerepareerd 
in ons eigen Repair-café en geschonken 
aan buurtbewoners die ze het meeste 
nodig hebben. Meer info: 06 435 43 453 of 
sbougarchouh@dock.nl.
�

■ HUISWERKBEGELEIDING
Samen en onder deskundige begeleiding 
huiswerk maken, aan je spreekbeurt 
 werken of gewoon andere interessante 
dingen leren. Leeftijd: 10-18 jaar.  
Ma 16-18 uur. Voor vragen en inschrijven: 
M. Prummel 06 435 43 439.
�

■ WAT EET IK?
Een tieneractiviteit waarbij we samen met 
de kinderen gezonde maaltijden koken. Elke 
do vanaf 16 uur. Aanmelden niet nodig. 
Vragen: mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
�

■ VROUWENSPORT 
Aerobics, zumba en meer voor vrouwen. 
Gezellig bewegen op muziek en werken 
aan de conditie. Ma 10 -11 uur. €1 per les. 
Aanmelden en meer info: 06 348 81 835 of 
fIkhouane@dock.nl.
�

■ VRIJE COMPUTER INLOOP
Ma 18-20 uur. Gebruik van computer en 
printer. Eventueel met ondersteuning. Voor 
vragen: mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
�

■ ONTMOETEN & ONTWIKKELEN
Do 18-20 uur. Vriendschap ontwikkelen 
d.m.v. spel en met elkaar in gesprek ko-
men. Voor jongeren vanaf 14 jaar. Voor 
vragen: mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
�

■ SOCIAAL CAFÉ
Za 15-18 uur. U kunt langskomen voor een 
bakje koffie of thee, een luisterend oor en 
antwoord op al uw vragen. Meer info: 
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 330 20 17, e-mail:  
tichelsooj@outlook.com, 
website: www.sooj.nl.
SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte 
 Ouderen Jordaan) is er al vijftien jaar voor 
55-plussers. Je kunt hier een kopje koffie 
of een drankje drinken, kranten en tijd-
schriften lezen, een praatje maken of aan 
een activiteit deelnemen. Voor sommige 
activiteiten bestaan wachtlijsten. 

DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en mo-
gelijkheden. Wij brengen talenten en mo-
gelijkheden samen en ondersteunen daar 
waar nodig. Dat is de kracht van ons sa-
men; 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, 020 624 83 53,  
claverhuis@dock.nl.
�

■ CREATIEVE INLOOP
Nieuw: loop binnen in ons atelier. Materi-
alen zijn beschikbaar, u kunt ook zelf iets 
meenemen. Iedereen is vrij om zijn eigen 
creatie te maken. U bent ook welkom voor 
enkel een bakje koffie of thee. Elke di 
10.30 tot 12.30 uur. € 1 voor koffie/thee, 
koekjes en basismaterialen. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
�

■ SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE 4
Schrijven en verhalen uitwisselen a.d.h.v. 
inspirerende oefeningen onder leiding van 
Jessica Schuringa. Geen ervaring nodig. 
Eens per twee weken van 10 tot 12 uur. 
Data: 7 en 21 feb, 6 en 20 maart. € 1 incl. 
koffie & thee. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ HULP BIJ GEBRUIK VAN TABLETS 
EN SMARTPHONES 
Inloopochtend. Onze deskundige vrijwil-
ligers helpen bij problemen van begin-
nende gebruikers. Ook voor vragen over 
Facebook, Whatsapp, enz. Vr 10 tot 12 uur. 
Gratis. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 348 81 830. 
�

■ OPEN PODIUM CLAVERHUIS
Heb je een bijzonder verhaal, gedicht of 
lied dat anderen moeten horen? Elke derde 
vrijdag van de maand, inloop 19.30 uur, start 
optredens 20 uur. Aanmelden niet verplicht. 
Alleen genieten van de optredens mag ook. 
Voor vragen: jfranssen@dock.nl.
�

■ LACHYOGA
Bij een lachyoga-workshop dansen we 
als warming-up, doen ademhalingsoefe-
ningen, afgewisseld met lachspelletjes, 
rek- en strekoefeningen en tot slot een 
lachmeditatie en relaxatie. Ma 15 tot 16 uur. 
Aanmelden niet nodig. Voor vragen: ssaru-
han@dock.nl of 06 348 81 830. Of bij docent 
Henny Strijker 06 835 76 515 (per sms). 
�

■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurtbe-
woners. Van het uitvoeren van eenvoudige 
reparaties tot het werken met patronen. U 
wordt geholpen door deskundige docenten. 
Do 13 tot 15 uur. € 1 incl. koffie & thee 
(excl. materialen). Aanmelden niet nodig, 
op tijd komen wordt op prijs gesteld. Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ KERAMIEK/MOZAÏEK 
Crea club op het gebied van mozaïeken 
en/of keramieken, boetseren en tekenen. 
Wo 10 tot 12 uur, doorlopend. € 1 (excl. 
materialen). Er is nog plek. Aanmelden/
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt 
de docent of deze cursus voor u geschikt 
is. Daarna volgen er tien lessen. Dinsdag 
van 10 tot 12 uur. € 30 incl. cursusboek 
Basisboek Windows 10. Volgende blok 
start half april (bij voldoende aanmeldin-
gen). Aanmelden graag z.s.m. Vragen/
aanmelden: ssaruhan@dock.nl of  
06 348 81 830.
�

■ COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en oefeningen doen 
op onze computers (Windows 10). Een 
computerdeskundige is aanwezig, aan-
melden is niet nodig. Dinsdag van 13 tot 15 
uur. Kosten: € 1, doorlopend. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl, of 06 348 81 830. 
�

■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? 
Meldt u dan aan bij onze conversatiegroe-
pen via het Claverhuis, 020-624 83 53.  
Na aanmelding volgt een intake gesprek. 
Ma 10.30-12 uur (alleen 2e en 4e maan-
dag) Di 10.30-12 uur en do 19-21 uur (1 
groep beginners, 1 groep half-gevorder-
den). Do 19-21 uur. Kosten: een strippen-
kaart kost € 10 voor tien lessen, drie 
maanden geldig (incl. lesmaterialen). Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
�

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis van het Frans op. Wo 
19.15-21.15 uur, doorlopend. € 1 per keer 
(incl. materialen). U kunt zonder aanmel-
den een proefles volgen. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ ENGELSE CONVERSATIE 
Fris uw basiskennis Engels op. Beginners: 
do 13-15 uur. Half gevorderden: do 10-12 
uur, doorlopend. 
€ 1 per keer (incl. materialen). U kunt zon-
der aanmelden een proefles volgen. Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
 �
■ SPAANSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Spaans op. Ma 19-21 
uur en do 19-21 uur (1 groep beginners, 1 
groep half-gevorderden), doorlopend. € 1 
per keer (incl. materialen). U kunt zonder 
aanmelden een proefles volgen. Voor 
vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of 
thee kunt u bij ons terecht voor een praat-
je en om aan onze deskundige DOCK-
medewerkers vragen stellen over voorzie-
ningen in de buurt. Vrij 10.30-12.30 uur, 
doorlopend. Gratis. Aanmelden is niet 
nodig. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 
06 348 81 830. 
�

■ VERSE SOEP
Ma en di 10.30-13 uur voor € 1. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ WEGGEEFBOEKENKAST
Dagelijks van 09 tot 22 uur. Ook afgeschre-
ven tijdschriften van de leestafel liggen 
hier en kunt u meenemen. Meer info: 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
�

■ SNUFFEL MARKT
Za 29 feb van 11 tot 15 uur. U bent van 
harte welkom om te komen snuffelen. 
Geen tafels meer beschikbaar. Meer info: 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
 �

■ REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskun-
dig advies, ontmoeten en inspiratie opdoen. 
Do 14 tot 16 uur. Vrijwillige bijdrage, aan-
melden niet nodig. Informatie en vragen: 
het Claverhuis, fIkhouane@dock.nl of  
020 624 83 53.
�

■ POPQUIZ
Ouderwets gezellige spelletjesavond met 
buurtbewoners. Elke tweede vr van de 
maand. Zaal open 19 uur, aanvang 19.30 uur. 
�

■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een ge-
zonde, eventueel vegetarische maaltijd 
voor u en uw buurtgenoten. Do 17.30 uur. 
Opgeven via ikdoemee@deregenboog.org 
(tot wo 15 uur) of via het Claverhuis,  
020 624 83 53 (tot do 16 uur).
�

■ DE CLAVERHUIS STAMTAFEL
Nieuw: Wo 13.30 uur. Koffie/thee met 
 verse taart van bakker Margriet plus een 
nostalgische verrassing voor € 2. 
�

■ VROUWENHERSTELGROEP
Vrouwengroep waar we veilig en anoniem 
kunnen praten over romantische relaties 
waarin we zitten, maar die niet gezond 
zijn. Hoe kunnen we hier beter mee om-
gaan en zelf meer de regie nemen? Voor 
meisjes en vrouwen van 15 tot 85 jaar. 
Aanmelden is niet nodig! Ma 19 tot 21 uur. 
Info: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830 
en Inez Hoogakker via 06 298 97 923.

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonker-
plein), 020 428 02 97, reel@dock.nl. 
Via dit mailadres kunt u informeren naar 
de verhuur van ruimten en reserveringen.
�

■ KOFFIEOCHTEND
Tijdens de koffieochtend in Reel kom je in 
contact met buurtgenoten en geniet je 
van koffie, thee en koekjes. Je kunt hier 
ook o.a. kralen rijgen, mandala tekenen, 
breien of kleding herstellen en maken.  
Ma 10.30-12.30 uur € 1 per keer. Aanmelden 
niet nodig. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl 
of 06 348 81 830. 
�

■ SENIORENSOOS
Creatieve activiteiten, quiz, zingen, film 
kijken, bingo, spelletjes, voorlichting en 
nog meer. Ma 13 tot 16 uur, doorlopend.  
€ 2,50 per keer (incl. soep en materialen). 
Aanmelden niet nodig. Voor vragen:  
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830. 
�

■ VERSE SOEP
Tweede en laatste ma van de maand 13-
13.30 uur. € 1. Aanmelden is nodig i.v.m. 
boodschappen. Vragen: ssaruhan@dock.nl 
of 06 348 81 830. 
�

■ DAKLOZENPROJECT
De hele week zamelen de zakgeldjonge-
ren kleding in om deze elke maandag-
avond aan een daklozenopvang te done-
ren. Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl 
of 06 435 43 453.
�

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr van 15 tot 16 uur bezorgen de zak-
geldjongeren het voedselpakket van de 
voedselbank bij minderbedeelden en bij 
mensen die slecht ter been zijn. Informatie: 
sbougarchouh@dock.nl of 06 435 43 453.
�

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL
Aanwezig: di-, wo- en do 
van 9 tot 13 uur. 
Tel: 020 – 7192371. 
Het wijkcentrum is gevestigd in het 
Claverhuis, Elandsgracht 70.
Website: 
www.jordaangoudenreael.nl
�

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

■��WIJKRAADSVERGADERING
Het wijkcentrum organiseert de
vergaderingen van de wijkraad.
Maandag 30 maart, Koffiehuis v.d. 
Volksbond, 20-21.30 uur.
Maandag 15 juni, Claverhuis 
20-21.30 uur.
Maandag 14 september, Koffiehuis 
v.d. Volksbond, 20-21.30 uur.
Maandag 7 december, Claverhuis 
20-21.30 uur.

Voor info en agenda : 
rob@jordaangoudenreael.nl
�

■�WIJKKRANT JORDAAN & GOUDEN REAEL
Stichting Wijkcentrum JGR geeft 5x per jaar deze 
 wijkkrant uit.
�

■��BUURTSUBSIDIES
U kunt voor het organiseren van buurtactiviteiten 
kleine subsidies aanvragen bij het wijkcentrum. 
Info: www.jordaangoudenreael.nl
�

■��WEBSITE BEHEER
www.jordaangoudenreael.nl
�

■��JURIDISCH SPREEKUUR
Vrijdag tussen 15 en 16 uur gratis inloopspreekuur.
�
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VERENIGING DE NOORDERSPEELTUIN

■�JUNIOR PAAS BINGO
Za. 4 april 15.30 uur: supergezellige 
Paas Bingo met mooie prijzen, 
 speciaal voor onze junioren. 
�

■�PAAS BINGO
Za. 4 april: zaal open om 19.30 uur, 
start Paas Bingo om 20 uur.  
Boekjes kosten € 15.00.
�

■�PALMPASENFEEST
Zo. 5 april 11-13 uur: eieren verven, 

Paasliedjes zingen, kleurplaten inkleu-
ren, Palmpasenstokken maken en 
 eieren zoeken. Wie het gouden ei vindt, 
krijgt een mooi prijsje. Bijdrage € 4 incl. 
limonade & een chippie. Het Palm-
pasenfeest wordt gesponsord door Het 
Oud Hollandsch Snoepwinkeltje.
�

■�VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
nieuwe clubs willen begeleiden en/of 
helpen bij buurtevenementen. 

Heeft u zich net gevestigd in de buurt of gaat u 
juist stoppen, is er sprake van een jubileum of 

zijn er andere bijzondere zaken te noemen? Laat 
het ons weten, we blijven graag op de hoogte.
Mail het ons: krant@jordaangoudenreael.nl

o.v.v. bedijvigheden

Op de Haarlemmerdijk 125 is de dierenwinkel 
vorig jaar van eigenaar veranderd en heet nu: 
Het Vachtje. Eigenaresse Nicole de Vries is 

gespecialiseerd in het trimmen van katten, in voe-
ding en vacht van hond en kat. Ze zoekt nog een 
hondentrimmer (m/v) met een hart voor dieren. 

Koffieschenkerij ‘t Zonnetje op de Haarlemmer-
dijk 45 heeft de eerste verdieping van de winkel 
geopend voor bezoek. Dagelijks kunnen mensen 

daar koffie of thee drinken en een taartje eten.  
De ruimte is ook te huur voor workshops,  
lezingen of vergaderingen. Er is plek voor 

 ongeveer 25 mensen.
 

■�SPEELOCHTENDEN DE HUMPIE 
DUMPIES
Ma t/m vrij van 9.15 -11.45 uur kunnen 
kinderen tot 4 jaar samen met hun 
ouders komen spelen. 
Bij mooi weer hebben wij een speel-
tuin ter beschikking. 
Voor inlichtingen: vraag naar Tiny.
�

■�TWIRLGROEP DE DANCING 
STARS
De Dancing Stars Mini, 3 t/m 6 jaar, 
za. 10.45-11.30 uur.
De Dancing Stars Jeugd, 7 t/m 12 
jaar, za. 11.30-13.00 uur.
De Dancing Stars gevorderden, 
vanaf 12 jaar, di. 18.30-20 uur.

Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam-
Centrum. Al vanaf 1908 zet de vereniging zich in voor, door, maar zeker ook met 
de buurt. U hoeft geen lid te zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.  
Wel vragen we soms een kleine bijdrage in de kosten. Meer informatie op  
www.facebook.com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze flyers bij win-
kels in de buurt. Tweede Lindendwarsstraat 10, 020 623 12 56 of 06 20 42 76 86. 

Kunstenaar Tony AG is geboren 
in Italië, maar woont al dertig 
jaar in Amsterdam.

Door Jeroen Jansen 

Hij kan niet meer achterhalen 
hoe zijn verlangen is ontstaan 
om te gaan schilderen en teke-
nen. Wel weet hij dat hij zich op 
een gegeven moment wilde uiten 
door middel van vorm en kleu-
ren. Hij was altijd al op zoek 
naar een eenvoudige manier van 
omgaan met mensen en dingen. 
Dat doet hij niet alleen in zijn 
schilderijen en tekeningen, maar 
ook door middel van zijn grote 
liefde muziek. Dat hij deze liefde 
kan doorgeven met gitaarlessen 
geeft hem - naast het tekenen en 
schilderen - veel voldoening. 

Creatieve ochtend
Creatieve activiteiten voor 
iedereen! Elke maand een 

ander programma.

Violen inpakken  14-02-2020
         Schilderen 14-03-2020
     Handletteren  17-04-2020

   Iedereen is welkom! Aansluitend 
een gratis lunch                

Programma is van 10:00-12:30

www.bijsimondelooier.nl
Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam, 020-6227742

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. 

 

■�DRUMBAND DE NOORDER
Om de week repetitie op woensdag- 
of vrijdagavond. 
Leerlingen: wo of vr 19-20 uur.
Gevorderden: wo of vr 20-22 uur.
�

■�CORO FLAMENCO CALLE REAL
Zo 19-22 uur. Heb je affiniteit met 
flamenco? Misschien is zingen bij 
Calle Real dan iets voor jou! 
Informatie bij Frans Nottrot: 
06 303 82 067 of info@calle-real.nl.
�

■�DE BIGBAND 
Ma 20-23 uur.
�

■�TAFELTENNISCLUB
Do 20-21 uur.

Tony AG

Expo Claverhuis

Aanbod van de Groenploeg 

Korting op regenton voor (gevel)tuin

Alzheimer Trefpunt

Stichting DOCK organiseert in 
2020 een regentonnenactie voor 
bewoners uit de Jordaan en Gou-
den Reael. Met een regenton in je 
(gevel)tuin heb je altijd  water 
voor je planten bij de hand. Bo-
vendien draag je met een regen-
ton bij aan een ‘rainproof’ stad: 
tijdens fikse regenbuien, die door 
klimaatverandering steeds vaker 
voorkomen, stroomt er dankzij 
jouw regenton minder water di-

rect naar het riool.
De actie wordt financieel moge-
lijk gemaakt door Stichting 
DOCK, in samenwerking met Ton-
nellerie Den Oude in Soest. Op 
hun website kun je een regen ton 
onder de 150 euro uitzoeken. Op 
deze ton met toebehoren, zoals 
een vulautomaat, krijg je 50 pro-
cent korting. Je kunt zelf kiezen 
welke regenton het meest geschikt 
is voor jouw tuin en budget. 

Tony is autodidact. Pas in 2013 
begon hij met schilderen en 
sindsdien heeft hij meer dan 
tweehonderd schilderijen en 
ruim duizend tekeningen ge-
maakt. In zijn kunst probeert hij 
op een eenvoudige en visuele 
manier de esthetiek en manier 
van communiceren met anderen 
te verbeelden. Met zijn tekenin-
gen en schilderijen wil hij vreug-
de schenken aan een ieder die de 
moeite wil nemen om zijn werk 
te bekijken. 

De kunstwerken van Tony AG 
zijn te zien tot en met zondag 
8 maart in het Claverhuis op de 
Elandsgracht
Opening: vrijdag 28 februari 
van 19.15 tot 21.15 uur. 
U bent van harte welkom.
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Kijk op  
www.tonnelleriedenoude.nl/
regentonnen. 

Let op: de korting van 50 pro-
cent geldt zolang de voorraad 
strekt. Op is op. Extra korting 
voor stadspashouders. Vragen? 
Neem contact op met Veronika 
Esser van Stichting DOCK per 
e-mail (vesser@dock.nl) of  
telefoon (06 435 43 083).

Woensdag 4 maart
WAT IS DE ROL VAN  
DE HUISARTS?
Bij dementie is de huisarts vaak 
het eerste aanspreekpunt.  
Wat kan een huisarts doen voor 
 iemand met dementie? En wat  
is de rol van een praktijkonder-
steuner? Els Tibosch, huisarts 
bij Huisartsenpraktijk Bloem-
gracht, is deze avond de gast-
spreker.

Woensdag 1 april
ERVARINGSVERHAAL  
VAN EEN MANTELZORGER
Deze avond komt een naaste van 
iemand met dementie vertellen 
over zijn ervaringen als mantel-
zorger. Laat u inspireren door de 
manier waarop hij probeert om 
te gaan met de problemen die je 
allemaal kunt tegenkomen. 
En natuurlijk kunt u ook uw 
 eigen ervaringen delen.

■ CAFÉ ROSÉ
Do 5 maart 14 uur: mooie show van 
c abaret Franje.
Do 2 april 14 uur: verrassings-
programma met zang en show.
Do 7 mei 14 uur: Harald Veenstra zingt 
songfestivalliederen, grote hits en 
mee zingers.
�

■ ROZE SALON
Iedere donderdag van 14 tot 16 uur. 
T oegang € 2,50.
Met iedere week een ander thema.
�

■ BINGO MIDDAG
Vr 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april 
en 1 mei om 14 uur. € 1,50 voor drie 3 
rondes met leuke prijzen.
�

■ ROMMELMARKT
Zo 8 maart in de serre van 11 tot 15 uur.
�

■ KLEDINGSHOW H EN A MODE
Di 28 april om 14 uur: modeshow en 
 kledingverkoop.

De vrijwilligers van de Groenploeg ondersteunen bewoners van de 
Jordaan & Gouden Real met een tuin. Wanneer de zorg voor het groen 
u boven het hoofd groeit, kunt u hun hulp inroepen. U kunt zich hier-
voor aanmelden bij het Claverhuis, tel. 020 624 83 53 of via e-mail bij 
Veronica Esser, opbouwwerker van Stichting DOCK (vesser@dock.nl). 

DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185, 1013 JR Amsterdam. 
Meer informatie bij Annette Visser  
(avisser@amstelring.nl 
of 020 756 38 07).
�

■ ’T ROZE HART
Elke di 10-12 uur. 
Gezellige ont - 
moe tings -ochtend 
georganiseerd 
door roze vrijwilligers. 
Gemiddeld komen er 
vijftien mannen,  velen van buiten het 
huis. € 1,50 voor de koffie.
�

■ ROZE DAMESSALON
Do 5 maart, 2 april en 7 mei om 12 uur: 
verdiepende en inspirerende 
 ontmoeting onder leiding van voor-
malig  Humanistisch raadsvrouw 
 Karen  Joachim. 
Toegang € 2,50.

Foto van schilderij 
van Tony AG.

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 beschikbaar. U 
hoeft zich niet tevoren aan te melden en de toegang is gratis.

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

❱❱ !Woon
Voor informatie en advies over huren/
wonen. Woonspreekuur, Elandsgracht 70. 
E-mail: centrum@wooninfo.nl, website: 
www.wooninfo.nl, tel: 020 523 01 14.  
Elke werkdag 14-16 en di 19-20 uur.  
Een afspraak maken is niet nodig. 
�
❱❱ Huurteam Binnenstad
Voor controle huurprijs en onderhouds-
klachten. Alleen op afspraak. 
Elandsgracht 70. Telefonisch spreekuur, 
dagelijks behalve woensdag, tussen 10-11 
uur. Tel. 020 523 01 14. 
Info: centrum@wooninfo.nl  
en www.wooninfo.nl. 
�
❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 99 62, e-mail:   
info@huurdersverenigingcentrum.nl, Web-
site: www.huurdersverenigingcentrum.nl.
�
❱❱ CentraM, Maatschappelijke  
dienstverlening 
Begeleidt en verbindt bewoners van 
Stadsdeel centrum op het gebied van 
financiën, instanties, relaties, wonen, 
zorg en welzijn. Telefonisch spreekuur  
ma t/m vrij 9.00-12.30 uur, 020 557 33 38.
�
❱❱ 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 willen u 
zoveel mogelijk zelf laten doen. 
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70, 
elke di tussen 14 en 16 uur. 
Pluspunt Activiteitencentrum Reel, 
 Tussen de Bogen 16, elke woe tussen 
10.30 en 12.30 uur.
�
❱❱ Mantelzorgondersteuning
CentraM biedt ondersteuning aan indivi-
duele mantelzorgers. Wij luisteren en 
denken met u mee en bieden informatie 
en advies. Bijvoorbeeld bij vragen over 
(samenwerking met) de zorg, over voor-
zieningen en praktische zaken, familiege-
sprekken, stellen van grenzen om overbe-
lasting te voorkomen, versterken van uw 
netwerk, combineren van mantelzorg en 
werk en inzet van vrijwilligers.
U kunt ons op werkdagen tussen 9 en 12 
uur telefonisch bereiken (020 557 3338) of 
via het Pluspunt.
Daarnaast elke eerste vrijdag van de 
maand van 11 tot 12.30 uur: Mantelzorg 
Ontmoetingen in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70.
�
❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar informatie over vrijwilligers-
werk? Benieuwd naar leuke vacatures in 
de buurt? Advies nodig wat het beste bij 
jou past? Voor deze en andere vragen 
kun je terecht op de spreekuren van 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). 
Alle oneven weken op maandag tussen 
13 en 17 uur in het Claverhuis, Elands-
gracht 70. Je kunt binnenlopen of van 
tevoren een afspraak maken via   
www.vca.nu.
�
❱❱ Belkhir Legal
Iedere vrijdag van 15 tot 16 uur gratis 
juridisch inloopspreekuur in het Claver-
huis, Elandsgracht 70. Aanmelden is niet 
nodig.
�
❱❱ Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk 
geweld en behoefte heeft aan een luiste-
rend oor. Voor wie meer hulp nodig heeft, 
wordt bemiddeld met de hulpverlening. 
Bel voor een afspraak met een vertrou-
wenspersoon: 020 557 33 38. Meer info: 
www.centram.nl.
�
❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en 
buurtgenoten, 085 902 28 10 (lokaal tarief).
Meer info via info@beterburen.nl en 
www.beterburen.nl.
�
❱❱ TEAMED
TEAMED is een sociaal uitzendbureau 
voor ervaringsdeskundigen die vanuit hun 
persoonlijke ervaring met schulden, 
psychiatrie, verslaving of dakloosheid 
andere mensen met vergelijkbare proble-
men willen ondersteunen.
Spreekuur van de Vliegende Brigade van 
TEAMED: vrijdag tussen 11 en 13 uur in 
het Claverhuis. 
�

Alle wijkagenten zijn telefonisch  
bereikbaar via 0900 8844

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema
dayenne.venema@politie.nl

Jordaan-Midden
Petra Goldstein
petra.goldstein@politie.nl

Jordaan-Noord
Tom Onderwater
tom.onderwater@politie.nl

Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot
peter.noot@politie.nl
Max Engelander
max.engelander@politie.nl

Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer
stephan.fischer@politie.nl

Westelijke Eilanden
en Westerdokseiland
Jeroen Ceelie
jeroen.ceelie@politie.nl

De 9 Straatjes
Peter Pisano
Peter.pisano@politie.nl

Uitgave van Stichting Wijkcentrum 
Jordaan en Gouden Reael
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De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken in te korten.

De krant wordt huis aan huis verspreid, 
ook bij brievenbussen met JA-NEE stic-
ker of NEE-NEE sticker,  omdat het buurt-
informatie van gemeentelijk gesubsidi-
eerde welzijnsinstellingen betreft.

❱❱ Rijbewijskeuringen 75-plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder 
kunnen elke tweede en vierde maandag-
middag van de maand voor een medische 
rijbewijskeuring terecht in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70.
Voordat u een afspraak kunt maken, moet 
u eerst een gezondheidsverklaring bij de 
gemeente aanvragen. Dit kan digitaal. 
Deze verklaring stuurt u ingevuld op naar 
het CBR. Het CBR stuurt vervolgens één of 
meer gezondheidsverklaringen naar u 
terug. Dan kunt u een afspraak met ons 
maken via 020 624 8353.
Meer informatie, o.a. over kosten:   
www.rijbewijskeuringenamsterdamenom-
streken.nl. Ook voor jongeren met een 
medische indicatie.
�
❱❱ Spreekuur Wijkbeheerder Ymere
Spreekuur voor huurders van Ymere, 
Marnixstraat 82-84. Maak een afspraak 
met Jan-Cees de Vries per telefoon (06 
1187 63 37) of e-mail (j.de.vries@ymere.nl).
�
❱❱ Spreekuur beheerders De Key
Spreekuur voor huurders van De Key. 
Dagelijks tussen 9 en 10 uur, Vinkenstraat 
22, 020 621 4333, Femke Felder en Kim 
Djoa.
�
❱❱ MEE AZ Onafhankelijke cliëntonder-
steuning voor mensen met een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan 
kortdurende ondersteuning aan mensen 
met een beperking en hun mantelzorger(s). 
Voor vragen die te maken hebben met 
chronische ziekte, een lichamelijke beper-
king, autisme en niet aangeboren hersen-
letsel. Ook voor mensen die moeilijk leren. 
Op dinsdag, donderdag of vrijdag kunt u 
een afspraak maken met Lucy de Bie via 
06 148 75 108 of l.de.Bie@meeaz.nl.  
Afspreken kan bij u thuis, in een Huis  
van de Buurt of elders. 
Meer info:  www.meeaz.nl.
�
❱❱ Melding openbare ruimte en overlast
Als u op straat of in een park iets tegen-
komt dat hersteld of opgeruimd moet 
worden of als u overlast ervaart van 
evenementen, horeca of personen, dan 

kunt u dat bij de gemeente melden via 
telefoonnummer 14020 of via een digitaal 
formulier op www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/melding-openbare/.
�
❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente 
 Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmer-
king? Wilt u iets organiseren in uw buurt? 
Neem dan contact op met de gebieds-
makelaars van Stadsdeel Centrum:
Zuid-Jordaan & Westerdokseiland
Annemieke Bult, 06 109 47 493,  
a.bult@amsterdam.nl.
Noord-Jordaan
Rosa Hoogstraten, 06 226 93 084, 
 r.hoogstraten@amsterdam.nl.
Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden
Matthew Eelman, 06 220 91 867,  
m.eelman@amsterdam.nl.
�
❱❱ stadsdeelcommissie centrum west
j.groot@amsterdam.nl - D66.
b.van.der.sande@amsterdam.nl - VVD.
n.zeevenhooven@amsterdam.nl - 
GroenLinks.
m.joles@amsterdam.nl - PvdA.
�
❱❱ Stem van Centrum
Website:  
www.Stemvancentrum.amsterdam.nl.

Nieuws van !WOON

Huurverhoging per 1 juli
De huurverhoging in 2020 is nog niet 
definitief, maar al wel tamelijk duidelijk. 
Zoals elk jaar zullen de meeste huren per 
1 juli a.s. omhoog gaan. Vooral in de 
particuliere sector stijgt de huur fors, 
want het optrekken van de huurprijzen 
gaat onverminderd door. Bij particuliere 
verhuurders stijgen veel huren weer 2,5 
tot 4 % meer dan de inflatie. Een inflatie 
van naar verwachting 2,6 % betekent voor 

de hogere inkomens een huurverhoging 
van 5,1 tot zelfs 6,6 %. De maximale 
huurverhoging voor niet-zelfstandige 
woonruimte (kamers) zal waarschijnlijk 
4,1 % gaan bedragen. De definitieve 
cijfers worden in het voorjaar door het 
ministerie van BZK bekend gemaakt. Zo-
dra ze bekend zijn, wordt onze website 
aangepast.

Veel geliberaliseerde huurcontracten 
bevatten een indexcijfer. Dan is de huur-
verhoging meestal afhankelijk van de 
inflatie, dit jaar naar verwachting 2,6 %.
Bij corporaties mag de totale huursom 
niet meer stijgen dan de inflatie (2,6 %). 
Alleen in Amsterdam mag het een half 
procent meer zijn om investeringen in de 
woningvoorraad te kunnen betalen. De 
huursom is het gemiddelde van de huur-
prijzen van alle zittende huurders. De 
verdere invulling verschilt per corporatie, 
waarbij ook het overleg met de huurders-
koepel van belang is. Dat overleg wordt 
meestal in maart afgerond en dan worden 
de cijfers bekend. Dit betekent dat de ene 
huurder de maximale huurverhoging kan 
krijgen en de andere geen verhoging. 
Corporaties kunnen ook besluiten tot een 
lagere gemiddelde huurverhoging. De 
kans daarop is echter niet groot, omdat 
het Rijk veel belasting heft op de huurin-
komsten. Deze zogenaamde verhuurders-
heffing – oftewel huurbelasting – is zeer 
omstreden, maar geldt nog steeds. De 
grens voor de inkomensafhankelijke 
huurverhoging stijgt naar een bruto 
jaarinkomen van € 43.574. Per 1 januari jl. 
is de liberalisatiegrens van € 720,42 (2019) 
gestegen naar € 737,14 per maand.

ZOEKERTJES

In de rubriek Zoekertjes kunt u als 
 particulier/stichting een advertentie 
plaatsen. De tekst voor de volgende krant 
moet uiterlijk vrijdag 20 maart bij de 
redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis  
en mogen maximaal 200 tekens  
bevatten. Tekst per e-mail naar    
krant@jordaangoudenreael.nl.

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in 
de Jordaan (Tussen de Bogen 13). 
Workshops, sessies en jaartrainingen 
door een ervaren, gecertificeerde 
 begeleider.  
Info: Aafke Heuvink, 06 218 70 535,   
www.living-heart.nl.
�
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd zieken-
verzorgster helpt u graag als u zorg nodig 
heeft! Voor informatie kunt u bellen naar 
06 227 61 110, www.maatwerkzorg.nl.
�
❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS. Al meer 
dan 20 jaar.
Woensdag 19.00-20.15 uur en vrijdag 
09.15-10.30 uur.
10 lessen € 80. Met korting € 40.  
www.lydwinayoga.nl, tel.: 020 4210878.
�
❱❱ Yogales op donatiebasis: woensdag om 
20.15 uur op ’t Molenpad 15-17! 
Docenten in opleiding geven je graag les, 
onder begeleiding van senior Iyengar yoga 
lerares. Loop binnen en doe mee! 
Voor informatie: 06 825 88 116 of  
www.iyengaryogacentrum.nl.
�
❱❱ Kashmiryoga is diep ontspannend en 
zorgt voor innerlijke rust. Dus minder in je 
hoofd en meer in je hart. Dinsdag 20-22 
uur. Adres: Brouwersgracht 270A. 
Bel voor gratis proefles met Ernst Jan:  
06 249 77 300. 
�
❱❱ Voorjaarscursussen SPAANS in het 
Claverhuis. Diverse niveaus.
Instromen is nog mogelijk. Info:  
06 557 68 294 of www.spaansspaans.nl.
�
❱❱ Aangeboden: een zeer lichte bovenwo-
ning van Ymere, zonder inkijk, Jordaan.
Gevraagd: een zeer lichte benedenwoning 
of seniorenwoning van Ymere in de Jor-
daan. Bel: 020 681 08 04.
�

❱❱ “Koor next Door”, een popkoor in onze 
buurt, met veertien 4-stemmig zingende 
enthousiaste zangers, zoekt nieuwe leden, 
met name sopranen en tenoren en een 
bas. We repeteren op maandag 19.30-
21.30 o.l.v. dirigente Marijke Faber. Wil je 
met ons meezingen, neem dan contact op 
via e-mail: koornextdoor@gmail.com.
�
❱❱ Zijnsoriëntatie Jordaan, coaching  
(voor stellen), inloopmeditatie, diverse 
groepen. Leven wie je ten diepste bent! 
Info: www.eengelukkigmens.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

❱❱ DOCK
Gezocht! Iemand met ervaring en kennis 
om een computercursus te geven aan een 
groep van minimaal vijf beginners en half 
gevorderden. De cursus zal plaatsvinden op 
dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in het  
Claverhuis.

❱❱ DOCK
Wie kan buurtbewoners op weg helpen in 
het gebruik van iPhone en iPad en werken 
aan hun digitale vaardigheden tijdens het 
inloopspreekuur? 
Spreekuur op vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur, 
in het Claverhuis.
�
❱❱ DOCK
We zoeken taalcoaches NT1 en NT2 voor 
het bemannen van de wekelijkse spreek-
uren in het Claverhuis, Boomsspijker en 
De Witte Boei. Taken zijn o.a. doorverwijzen 
van buurtbewoners naar locaties waar 
taallessen worden gegeven, meedenken 
over de publiciteit en het bijhouden van de 
administratie. Het volgen van trainingen 
behoort tot de mogelijkheden.
�
Reageren op een van bovenstaande 
 vacatures van Dock? 
Neem dan contact op met Sevim Saruhan, 
ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.

Steun onze gratis  
buurtkrant...

U kunt uw gift overmaken 
op rekening van Stichting Wijk

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

Alvast dank!

Zaterdag 28 maart - 14.00 uur 

Matthäus Passion 
door o.a. 

Vocaal Ensemble Fioretto 

o.l.v. Thijs Kramer.

Westerkerk - Prinsengracht 281
www.westerkerk.nl

Meer dan 250 uitvoeringen van 
de JOHANNES- EN MATTHÄUS PASSION op

www.zingmagazine.nl/passiebarometer 
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