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Gehoord, 
gespreksfl arden 
op 1,5 meter
Door Trudy Franc

Violett enstraat, 5 april
Een driejarige tweeling speelt op 
de galerij.
Eentje zegt tegen een buurvrouw: 
Er is iets gebeurd. 
Buurvrouw: Wat dan? 
Meisje: Er zijn blaadjes aan de boom 
gekomen.
Buurvrouw: Oh ja, nou zie ik het ook.

Lindengracht, 10 april
Twee vrouwen lopen de markt op, 
beiden met een verkreukeld bekertje 
in de hand.
Vrouw 1: Ik heb he-le-maal geen 
chocola meer in huis!
Vrouw 2: Ja, dat is een probleem.

Goudsbloemstraat/hoek Gouds-
bloemdwarsstraat, 13 april
Klant bij slagerij Louman: Helemaal 
niks kan er af! Hij krijgt geen cent 
korting.
Winkeldame: Treurig.
Klant: En de brouwerij heeft  vorig 
jaar 4 miljard winst gemaakt on-
danks corona. Vier miljard! Winst 
hé.
Andere klant: En hij huurt het dus 
van die brouwerij?
Klant: Ja! Vier miljard winst! En niks 
kan eraf. Het is ook altijd de kleine 
man.

Tuinstraat, 16 april
Twee vrouwen lopen over straat.
Vrouw 1: Je gaat ‘m morgen halen hè?
Vrouw 2: Ja, en Frans ook. Hij moet 
om half drie en ik om half 12. Hij had 
gebeld.
Vrouw 1: Ik kreeg gewoon een brief.

Tuinstraat, 16 april 
Iets verderop staat een groepje 
 vrouwen te praten.
Vrouw 1: U heeft  Pfi zer gekregen? 
Ik Astra Zeneca. 
Vrouw 2: 70% hè. Hij werkt pas na 
de tweede.

Goudsbloemstraat, 24 april
Twee mannen staan te praten.
Man 1: Ja, 23 mei krijg ik de tweede. 
Maar eigenlijk gaat het heel snel. 
Ze zijn pas een paar maanden bezig 
en d’r zijn er al 5 miljoen geprikt.

Westerstraat, 26 april
Vrouw loopt met een rollator op een 
stoep vol terrasgangers en kan er niet 
door: krijg nou allemaal de corona!

Grote Bickersstraat, 3 mei
Vrouw telefoneert: Hoi, met mij. 
Ik ga nu naar huis. Ik denk dat ik 
corona heb. Ben vanochtend wel 
naar het werk gegaan, maar nu 
maar naar huis. Gewoon verkouden 
zijn kan niet meer.
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De Doos is opnieuw ingemetseld op 
de oorspronkelijke plek aan de 
Bloemgracht 10. Deze gevelsteen 
pronkte jarenlang op het pand van 
Jos Ott en aan de Palmgracht. Voor 
een zoektocht naar de achtergrond 
ervan reisde deze Jordanees zelfs 
naar Rusland. 

door Anke Manschot

Toen Jos Ott en (78) nog nat achter 
de oren was, had hij al belangstelling 
voor gevelstenen. Nadat hij in 1978 
een huis kocht aan de Palmgracht 68 
wilde hij er dolgraag zo’n stenen 
 monumentje op. Dat wist hij een jaar 
later gratis op de kop te tikken uit de 
opslag van de gemeente. Hij hoorde 
van een bouwkundige dat De Doos 
afk omstig was van een in 1945 ge
sloopt pand aan de Bloemgracht 10. 
Jos, voorzitt er en oprichter van de 
Vereniging Vrienden van Amster
damse Gevelstenen, heeft  de vaal 
geworden steen destijds zelf met 
verf en kwast opgefrist. Hij gaf 

Een suikerdoos. “Dus De Doos was 
hoogstwaarschijnlijk een suikerdoos. 
Aan de Bloemgracht 77 en 81 en ook 
elders in de Jordaan waren destijds 
suikerbakkerijen gehuisvest.”   
Maar de zoektocht was nog niet vol
tooid. Jos wou per se zo’n rechthoe
kige blikken doos uit de zeventiende 
eeuw in het echt zien. Nadat hij bot 
had gevangen in enkele Nederlandse 
musea las hij in het boek Archangel. 
Nederlandse ondernemers in Rusland 
1550-1785 dat Nederlandse kooplie
den destijds blik ruilden voor rabar
ber en andere waren met kooplui uit 
Archangel, een Russische stad aan de 
Witt e Zee die nu Archangelsk heet.
In 2008 ging hij op jacht naar zijn 
begeerde trofee in musea in Archan
gelsk. Opnieuw tevergeefs.
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In 2014 liet Jos De Doos vervangen 
door een door Hans ’t Mannetje ge
hakte gevelsteen, getiteld De Raksasa 
van Malang, een herinnering aan Jos’ 
geboortestad Malang in Indonesië. 
De Doos moet terug naar de oorspron
kelijke plek, vond hij, naar de Bloem
gracht 10 waar in 1998 een nieuw 
pand was opgetrokken. Helaas bleek 
de toenmalige eigenaar, ook na einde
loos soebatt en, niet te porren voor dit 
idee. “De sympathieke Iraniër die 
sinds kort dit huis bezit, heeft  wel 
oog voor de historische waarde van 
een gevelsteen en wilde er ook voor 
betalen”, vertelt Jos. 
En omdat er op de voorkant geen plek 
was voor De Doos, werd hij op 17 juni 
op de zijmuur ingemetseld. Komt dat 
zien… 

door Dienie Meijs 

Er zijn boeken over geschreven, er 
worden rondleidingen gegeven, wan
delroutes uitgezet. De Westelijke 
Eilanden vormen een heel bijzonder 
gebied in Amsterdam, waar je veel 
van het oorspronkelijke 17eeeuwse 
karakter terugvindt en in de straat
namen de vroegere functies herkent. 
Dat is voor het grootste deel te dan
ken aan de bewoners, die de afgelo
pen vijft ig jaar voor het behoud heb
ben gestreden. Aanvankelijk streden 
ze tegen de verpaupering en sloop, 
en vóór het herstel van de woon en 
werkfunctie. 

Dit is onze buurt
Een hoofdrol was daarbij weggelegd 
voor het AktieKomité Westelijke 
 eilanden, dat opstond tegen de plan
nen van de gemeente. Het was daar
mee een van de eerste actiegroepen 
die zich verzett e tegen grootschalige 

nieuwbouwplannen. ‘Blijf uit onze 
buurt’, was toen het mott o. Nu is dat: 
‘Dit is onze buurt’.

Er zijn twee confl icten met de ge
meente. Het eerste betreft  de ver
gunningverlening aan scheepstim
mer en bouwbedrijf Hesta voor het 
plaatsen van een dekschuit aan de 
Bickersgracht. De dekschuit zou 
 aanvankelijk dienen voor het in en 
uitstappen van huurders van boten, 
maar de vergunning is nu alleen 
 verleend voor opslag. De druk op de 
ruimte is al heel groot, en de bewo
ners vinden dit ‘een jammerlijk voor
beeld van de moeite die de Gemeen
te heeft  met het bewaken van de 
grens tussen ruimte voor bewoners 
en die van ondernemers’. 

Stadsgezicht
Het is een verstoring van een be
schermd stadsgezicht. Die ruimte 
zou bijvoorbeeld beter gebruikt 

Westelijke Eilanden roeren zich

ActieKomité buurtbewoners wakker geschud 
Het AktieKomité Westelijke eilanden leidde al enige tijd een sluimerend 
bestaan. Er was weinig om over te klagen. Het kwam alleen in actie 
 wanneer het nodig was. En dat is nu weer het geval.

Zoektocht naar achtergrond van een stenen monumentje

Gevelsteen De Doos weer op oude plek

De Doos een bruingele kartonkleur. 
Een aannemer metselde hem voor 
500 gulden in. Twee dossiertijgers 
van zijn vereniging vogelden uit dat 
deze gevelsteen in 1660 op het huis 
van dozenmaker Claus Maurits was 
aangebracht. 
Oeps, karton bestond niet in de Gou
den Eeuw, ontdekte Jos op een zeker 
moment. Verrek, zag hij daarna op
eens, de doos heeft  metaalnaden. 
Dus hij kan ook niet van hout zijn. 
Volgens een vriendin was het een 
blikken doos. Immers, het Duitse 
woord voor blik is Dose. “Blik, plat
geslagen ijzer gedoopt in gesmolten 
tin, bestond al in de tijd van de 
 Vikingen”, weet Jos. Hij beplakte 
daarna de doos met palladium om 
het uiterlijk van blik na te bootsen.   

Waarvoor werd die doos gebruikt? 
Zelfs de befaamde stadshistorica 
Isabella van Eeghen kon hem niet 
helpen. 
Tot hij op een ets van Jan Luyken 
een soortgelijke doos zag afgebeeld. 

 kunnen worden als speelgelegenheid 
voor kinderen, vinden de bewoners. 
Op andere plaatsen is best opslag
ruimte voor de fi rma Hesta te vin
den, dichter bij de plek waar bijvoor
beeld zwemvesten worden gebruikt. 
Er zou ook nog steigermateriaal en 
materiaal voor het onderhoud van 
boten op de schuit worden opgesla
gen. Dat is een van de redenen waar
door de dekschuit volgens de actie
groep niet voldoet aan de regels voor Lees verder op pagina 3

vergunningverlening van ligplaat
sen. Er is geen inspraakprocedure 
geweest, en die had er volgens de 
bewoners moeten zijn. Met het inge
diende bezwaarschrift , waar het ant
woord nog op moet komen, is ook bij 
de rechter om een voorlopige voor
ziening gevraagd. Als die wordt toe
gekend kan er in die tussentijd geen 
schuit op die plek komen. 

Fotograaf Sander Veeneman heeft zijn fotostudio in de Nieuwe Leliestraat. Hij leg-
de zijn naaste buurtgenoten vast in een exacte, gefotografeerde kopie van Rem-
brandts Nachtwacht. Op 11 juni werd het werk onthuld door Fietje (97), de koningin 
van de straat, die is geportretteerd als het meisje met de kip.

Rembrandt in de 
Nieuwe Leliestraat
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Van de hoofdredactie

Als je een paar jaar geleden in de buurt van een 
caféterras op een bankje was gaan zitt en met een 
zelf meegebrachte koffi  e of een biertje, had je je 
wat armoedig gevoeld. Dan had je wellicht opgela-
ten gedacht: kan dit wel? Maar dankzij corona 
hebben we onze publieke ruimte weer heroverd. We 
gingen vanwege de lockdown noodgedwongen op 
pad met etenswaren en drankjes van thuis om die 
ergens in de stad tot ons te nemen. Wat een vrij-
heid! Op pleinen en in parken zag je allerlei mensen 
door elkaar. Nu de cafés en restaurants weer open 
zijn en de terrassen weer vol, lijkt de openbare 
ruimte weer vooral van mensen die een bezoekje 
aan de horeca kunnen betalen. En dat is geweldig 
voor die mensen en de horeca, maar jammer voor 
de rest. We zouden bijna weer gaan vergeten dat de 
stad van iedereen is. Dat zag je juist zo mooi terug 
in het diverse straatbeeld van het afgelopen jaar.

FO
T

O
 M

A
X

IN
E

 V
A

N
 V

E
E

LE
N

FO
T

O
 K

O
R

S
 V

A
N

 B
E

N
N

E
K

O
M

LEKKER EN VOEDZAAM

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 14-16  
020 244 3864  |  www.bbrood.nl 

7 dagenper weekgeopend!
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We kunnen de openbare ruimte prima met elkaar 
delen, bijvoorbeeld door meer bankjes te plaat-
sen op pleinen. Laten we de stad niet helemaal 
volbouwen met plekken waar je verplicht bent 
iets te consumeren. In andere steden in Europa 
maar ook bijvoorbeeld in New York bestaan ze al 
veel langer: pleinen met stoelen en bankjes waar 
je kunt gaan zitt en zonder dat je iets hoeft  te 
bestellen. En aangezien ook onze stad er steeds 
meer een van uitersten wordt met rijkere rijken 
en armere armen, is het zaak dat we ons niet 
alleen richten op de mensen met geld. Want 
dankzij corona weten we weer dat dat niet het 
enige is dat ons gelukkig maakt.

Frederique de Jong
 IJsbrand van Veelen

Kunstenaar meld je 
aan voor OAWE 2021
De inschrijving voor Open Ateliers Westelijke Eilanden 2021 
is weer geopend! Deze 34e editie is vanwege corona 
 verschoven en vindt nu plaats in het weekend van 25 en 26 
september. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 augustus. 

Ben jij kunstenaar en wil je graag exposeren tijdens OAWE? 
Meld je dan nu aan! 
OAWE bestaat sinds 1985 en is daarmee de oudste kunstroute van 
Nederland. Ook is het een bijzondere route, want in het mooie en rustige 
stadsdeel ‘Westelijke Eilanden’ wonen de meeste kunstenaars per gebied 
t.o.v. heel Nederland.
OAWE vindt plaats in de volgende gebieden: Bickerseiland, Prinseneiland, 
Realen eiland, Nieuwe teertuinen, Westerdok, Silodam, Haarlemmerbuurt 
en de Zeeheldenbuurt.

De kosten voor inschrijving bedragen 
€ 75,- per deelnemer en € 125,- voor een galerie.
Scan de QR-code met je smartphone camera of 
ga naar: www.oawe.nl/aanmeldformulier om je 
in te schrijven. 

Gratis koffi e!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Heeft u onze 
koffie al geproefd?

Welkom in de gezelligste 
inloop van Amsterdam! 

Wij bieden een luisterend oor 
voor al uw (levens)vragen, 

rust en aandacht 

Gratis koffi e!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

IN FIETSEN SINDS 1994
SPECIALIST IN REPARATIE EN VERHUUR

Verkoop van gereviceerde 
ex-huurfi etsen

Revised ex-rental bikes

Bandre

Voor openingstijden check:
www.bikecity.nl • info@bikecity.nl
Bloemgracht 68 • 020 626 37 21

Verkoop van gereviceerde 
ex-huurfi etsen

Revised ex-rental bikes

Bandre

Voor openingstijden check:

Verkoop van gereviseerde 

ex-huurfi etsen

REVISED EX-RENTAL BIKES

Bandreparaties,

dezelfde dag klaar

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
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Watertuinen
Er liggen steigers aan de Bickers
werf. Die werden gebruikt door 
zwemmers van elders, maar ook door 
eilandbewoners. Op een dag waren 
die steigers onbruikbaar gemaakt,  
en stond er een aankondiging over 
de aanleg van watertuinen. Dat moge 
ecologisch heel verantwoord zijn, 
maar is teleurstellend voor wie van 
deze zwemplek profiteerden. Aan
wonenden hadden last van de zwem
mers. Dat kan natuurlijk. Maar de 
gemeente heeft nu wel heel voort
varend gereageerd op een klacht 
van eigenaren van de aangrenzende 

 appartementen, zonder voorafgaand 
onderzoek onder alle omwonenden. 

Daarom is er een petitie gestart die 
op 4 juni werd aangeboden: 'Steiger 
aan de Bickerswerf terug als plek 
voor de buurt'. De buurt wil met de 
gemeente in gesprek over een goed 
plan voor de steigers, rekening hou
dend met alle bewoners. Met ditmaal 
wél inspraak, gebaseerd op verstrek
king van 'eerlijke informatie'. 

Groen
Andere kwesties zijn De kinderboer
derij, de Bickeltuin en de palmentuin 
op het Prinseneiland; de eilanden 
zijn door de bewoners behoorlijk 

groen gemaakt. Ondersteund door 
de gemeente en medewerker Marc 
Hansenne van het Wijkcentrum, ont
stonden vanaf de jaren ‘90 tuintjes 
op het Bickerseiland. Die worden 
beheerd door de bewoners. Die tuin
tjes moeten in deze vorm behouden 
blijven voor het eiland vinden zij. 
Omdat ze geen eigendom van de 
 bewoners zijn, wordt gehoopt op 
een vorm van nog te ontwikkelen 
‘buurtrecht’, waarbij de buurt de 
baas wordt over de tuinen. De bewo
ners hopen ook op meer handhaving. 
Weliswaar is iedereen welkom, maar 
niet altijd tot volle vreugde van de 

Het slavernijverleden van de Jordaan

Dure suiker

door Trudy Franc

In 2012 gaf historicus dr. Dienke Hondius, initi
ator van het project ‘Mapping Slavery’, leiding 
aan een groep geschiedenisstudenten van de 
VU die een digitale kaart maakte waarop te 
zien is waar in Amsterdam slavenbezitters 
woonden. Op de kaart, ‘Slaveneigenaren in 
 Amsterdam’, staan ‘pinpoints’ waarop je kunt 
klikken voor meer informatie over de betref
fende persoon. Te zien is dat sommige slaven
eigenaren in de Jordaan woonden. Zo woonde 
Elisabeth Brandt, eigenaar van grond in Suri
name, in de Tweede Egelantiersdwarsstraat op 
nr. 12. Gijsbertus Nonus op ten Noort, eigenaar 
van suikerplantage Vossenburg met 238 slaven, 
woonde in de Karthuizerstraat op nr. 11. In de 
Lindenstraat 89 woonde Jan Frederik Droste 
en op Bloemgracht 75 woonde Anna da Costa. 
J.B. Wildeboer woonde in de Sloterdijkstraat 
53. Zij waren allemaal eigenaar van grond in 
Suriname en dus slavenhouder. Toch was hun 
bezit niet te vergelijken met de gigantische 
rijkdom van slavenhandelaren op de grachten. 

In de Jordaan werd voornamelijk indirect geld 
verdiend aan de slavernij: vooral in de suiker
raffinaderijen. De arbeiders, zelf flink uitge
buit, zijn er niet rijk van geworden. Tot ver in 
de 19de eeuw was suiker een luxeproduct en 
een belangrijke inkomstenbron voor Amster
dam. Rietsuiker werd verbouwd op tal van 
plantages in Suriname; in 1648 waren er 80 
en in 1750 meer dan 500. De tot slaaf gemaak
ten moesten de rietsuiker oogsten, pletten, 
opstoken en laten stollen tot suikerbroden.  
Die suikerbroden, kegelvormige blokken ruwe 
suiker, werden naar Amsterdam vervoerd.  
Hier verwerkten arbeiders het in de vele 
‘ suikerbakkerijen’. Rond 1700 waren er onge
veer 100 kleine en grote suikerraffinaderijen, 
voornamelijk in de Jordaan. Ook fabrieken die 
veel suiker gebruikten profiteerden indirect 
van de slavernij in Suriname. Likeurstokerijen 
als Lucas Bols en ’t Lootsje, (Rozengracht),  
Van Zuylenkom (Westerstraat) en Van Wees 
(Driehoekstraat), en ook de dropfabrieken van 
Klene (Lijnbaansgracht) en Venco (Linden
gracht) gebruikten veel suiker. Halverwege de 

Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij in 1863 herdacht en gevierd tijdens het jaarlijkse 
Keti Koti (Verbreek de ketenen) festival. Het slavernijverleden van Amsterdam linken we vooral 
aan de pracht en praal van de huizen langs de grachten. Dat ook in een arme volkswijk als de 
Jordaan geld verdiend werd aan de slavernij is veel minder bekend. 

19de eeuw werd ontdekt dat er ook suiker ge
wonnen kon worden uit suikerbieten. Bieten 
werden in de omgeving verbouwd. Daarmee 
werden fabrikanten steeds minder afhankelijk 
van de slavernij. Op Lauriergracht 8084 was 
een vrij grote fabriek: StoomSuikerRaffina
derij Beuker & Hulshof. De fabriek ging in 1880 
in vlammen op. In de Grote Bickerstraat was 
de Amsterdamse StoomSuiker Raffinaderij. 
Raffinaderij De Granaatappel aan de Lijnbaans
gracht schakelde net als veel andere grote 
 fabrieken halverwege de 19de eeuw over van 
riet naar ‘beetsuiker’. In 1921 ging de Granaat
appel failliet. Er kwam een melkfabriek in  
de gebouwen. Tegenwoordig is poppodium  
De Melkweg er gevestigd. Bijna alle suiker
fabrieken zijn verdwenen, maar gevelstenen 
en muuropschriften herinneren aan de Suri
naamse suiker die zo belangrijk was voor de 
stad. Op Bloemgracht 81 is gevelsteen de 
 Jonge Saaijer te vinden. Daarop staat een 
 jonge man die zaait. Opvallend is dat hij op 
blote voeten loopt. Slaven mochten geen 
schoenen dragen. Op dit adres was een suiker
bakkerij gevestigd. Lopend door de buurt loont 
het de moeite eens goed omhoog te kijken. Er 
zijn nog veel sporen van ons slavernijverleden 
te vinden. Onze suiker werd heel duur betaald.

Bronnen: Stadsarchief; Gemeente Amsterdam 
Erfgoed van de week; Overzichtskaart van 
 Amsterdamse woningen van slaveneigenaren; 
mappingslavery.nl

Op 23 mei vierde het Aktie Komité Wes-
telijke Eilanden het 51-jarig bestaan 
met een jubileumexpositie in de Kleine 
Werf. Te zien waren talrijke documen-
ten en artikelen uit kranten en tijd-
schriften over de acties van de eiland-
bewoners in de afgelopen 50 jaar. 
Actievoerder van het eerste uur, Flip 
Gerritsen (88) had de eer de expositie 
te openen met stadsdeelbestuurder 
Micha Mos. ‘Ome’ Flip is een geboren 
eilandbewoner, hij woont er zijn hele 
leven, op een ongelukkig uitstapje naar 
de Kinkerstraat na. Door zijn huwelijk 
met zijn vrouw Thea van het Bickers-
eiland, kwam hij terug. Initiatiefneem-

ster van de expositie is Maud de Vries, 
pas drie jaar bewoner van het Bickers-
eiland. Ze hing wat artikelen over het 
eiland voor haar raam, dat leidde tot 
gesprekken op de stoep – met koffie – 
en daardoor ontdekte zij hoe goed de 
acties gedocumenteerd zijn. Tijdens de 
expositie werden verhalen verteld. 
Haar volgende stap is het maken van 
video-opnamen van de actievoerders, 
om zo hun verhalen over de strijd voor 
het behoud van het bijzondere karakter 
van de eilanden] te bewaren.

Actievoerder van het eerste uur 
‘ome’ Flip (88) en 

stadsdeelbestuurder Micha Mos

51 jaar Aktie Komité Westelijke Eilanden

omwonenden. Er is hier en daar 
sprake van overlast en vervuiling. 

Recreatie op de eilanden
Begin juni is er digitaal vergaderd 
door 110 eilandbewoners. Behalve de 
perikelen rond de steigers, zwem
mers en mogelijke zwemplekken, 
werd er ook gesproken over proble
men die de vele ‘stadstoeristen’ ver
oorzaken. De tuinen op het Prinsen 
en Bickerseiland worden ook voor 
recreatie gebruikt. Dat leidt tot 
 geluidsoverlast en vervuiling en niet 
elke bezoeker laat zich daarop aan
spreken.

Er zijn meerdere oplossingen aange
dragen. In ieder geval zou het ‘stads
toerisme’ niet aangemoedigd moe
ten worden door het plaatsen van 
vuilnisbakken, banken en Dixies. Er 
zou meer handhaving en bewaking 
kunnen komen, en borden zouden de 
gasten kunnen uitnodigen tot res
pectvol gedrag. Voor het aanspreken 
van bezoekers die overlast veroorza
ken kunnen straatcoaches ingezet 
worden, evenals de jongeren van het 
‘zakgeldproject’ van DOCK. Besloten 
werd dat er snel een klankbordgroep 
wordt gevormd, die vervolggesprek
ken gaat voeren over maatregelen. 

Aansluitend gratis lunch

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Creatieve 
themaochtend

Creatieve activiteiten voor iedereen! 
Elke maand staat er weer iets 

anders op het programma. 
WELKOM!

Vrijdag 17 september Macramé

Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

De kunst 
van het zitten

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

Links: interieur suikerfabriek De Granaatappel,
boven: gevelsteen de Jonge Saaier

De voormalige zwemsteiger

Suikerbroden
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Onder de brug van 
tante Mie 

TRUDY FRANC 
DUIKT IN HET VERLEDEN

Of Mie wanbetalers werkelijk met poep 
 besmeurde is niet bekend, maar ze zal 
 ongetwijfeld streng en goed van de tongriem 
gesneden zijn geweest. Toch waren deze 
 drijvende toilett en ook geen goede oplos
sing. Daklozen overnachtt en er soms ille
gaal. Ook werden ze gebruikt als homoont
moetingsplaats. Lang niet iedereen wilde 
een cent betalen en dus werd er vaak aan de 
buitenkant van de gebouwtjes geplast, voor
al na sluitingstijd. De stank was enorm. 

In 1853 ontwierp I. Leys ‘Kolommen tot alge
meen nut aan den openbare weg’: zuilen die 
als urinoir, lantaarn én reclamezuil dienst 
konden doen. Deze zijn nooit geplaatst. In 
1880 verscheen de eerste ‘krul’ in het straat
beeld. Voor vrouwen is er sinds Kakke Mie 
nauwelijks een openbare plasgelegenheid te 
vinden, laat staan een waar je kunt poepen.

Bronnen: Stadsarchief Amsterdam; 
Beeldbank Amsterdam

Tegenwoordig kost wildplassen en -poepen 
€140. Desondanks doen veel mannen (en een 
enkele vrouw) op straat hun behoeft e. De 
strijd ertegen is niets nieuws. Halverwege de 
19de eeuw was de situatie zo erg dat gemeen-
te en ondernemers samen naar oplossingen 
zochten.

De arts Samuel Sarphati ontwierp ‘drijvende’ 
toilett en. In 1849 verschenen onder verschil
lende bruggen kleine gebouwtjes, retirades, 
met eronder grote bakken voor de opvang. Voor 
een cent kon je daar je behoeft e doen. De boel 
werd ‘schoon’ gespoeld met emmers water uit 
de gracht. Ze waren niet uitsluitend voor man
nen bedoeld, vrouwen konden er ook gebruik 
van maken. Ze werden uitgebaat door ‘meisjes 
van de retirade’. Die zagen er streng op toe dat 
je werkelijk je spie (cent) betaalde. Deed je dat 
niet dan was op zijn minst een scheldkanon
nade je deel. Onder de brug van de Lekkersluis 
(hoek Prinsengracht en Brouwersgracht) had 
tante Mie (ook wel Kakke Mie) haar nering. 
Over haar zong menig Jordaanmeisje (tot ver 
in de jaren vijft ig) tijdens het touwtje springen: 

Onder de brug van tante Mie
Daar kan je kakken voor een spie
Als je dan geen cent betaalt
Word je door de stront gehaald

Sommige platt elanders kennen het nog wel: ‘naoberschap’. Dat houdt in dat je voor je naaste 
 buren altijd klaar staat, in goede en slechte tijden. Het is een traditie die een verplichting inhoudt 
en die ervoor zorgt dat niemand wordt vergeten of geïsoleerd raakt. Dat kan in een grote stad wel 
makkelijk gebeuren: vooral ouderen kunnen zich behoorlijk eenzaam voelen. Ze blijven langer 
zelfstandig wonen, komen niet vaak meer de deur uit en kennen hun buren niet.  

Stadsdorpen proberen mensen bij elkaar te brengen

Wie kent z’n buren nog?

Tante Mie in haar retirade
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Hartelijk welkom!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Wilt u meer over 
de Bijbel weten?

Met een bakje koffi e 
(vrijblijvend) in 

gesprek met anderen? 
Kom ook eens kijken! 
Iedere zondagmiddag 

om 16.00 uur een 
Bijbeluur ‘Bij Simon de Looier’.

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

door Dienie Meijs

Geïnspireerd door voorbeelden uit de VS namen 
groepen buurtbewoners daarom het initiatief: 
ze richtt en Stadsdorpen op. Die kunnen zorgen 
voor een vorm van ‘nabuurschap’, waarbij het 

belangrijkste is dat je, op vrijwillige basis, el
kaar leert kennen, een beetje op elkaar let, bij
springt waar nodig en meedoet aan activiteiten 
buiten de deur. Het eerste stadsdorp dateert van 
2010 en ontstond in AmsterdamZuid. Inmiddels 
zijn er 23 stadsdorpen, verenigd in het Netwerk 
Stadsdorpen Amsterdam.

Noord Jordaan
Onze buurt heeft  maar liefst drie stadsdorpen: 
Noord Jordaan, Dijk en Plein en Westerdoks
eiland. 

Van deze drie staat Stadsdorp Noord Jordaan 
het dichtst bij het oorspronkelijke doel. Via fl y
ers en de wijkkrant maakte een groepje buurtbe
woners in 2014 de oprichting bekend. Gedachte: 
door mee te doen aan laagdrempelige activitei
ten, leer je buurgenoten kennen. Daardoor kun 
je, als je bijvoorbeeld om welke reden dan ook 
er even niet uit kan voor een boodschap, een 
beroep op je buren doen. Voor jong en oud moet 
de buurt nog leefb aarder worden vindt het dorp. 
Op de website zijn tal van activiteiten te vinden, 
waar je aan mee kunt doen. Zo is er een maan
delijkse koffi  eochtend. Helaas is door corona 
een groot deel van de activiteiten stil komen 
te l iggen. En daardoor openbaarde zich een pro
bleem, dat ook in de andere stadsdorpen speelt: 
er is geen ruimte beschikbaar voor binnenactivi
teiten. Gelukkig gaan we weer richting normaal. 
Zo ook koffi  edrinken iedere derde vrijdag van de 
maand bij P96 op de terrasboot.

Stadsdorpnoordjordaan.nl

Dijk en Plein
Stadsdorp Dijk en Plein in de Haarlemmerbuurt 
beslaat Brouwersgracht, Haarlemmerdijk en 
Haarlemmerhoutt uinen. Grotere verschillen 
tussen die buurtjes kun je je nauwelijks voor
stellen.

Van een typisch ‘ouderenbeleid’ is hier dan 
ook geen sprake. Natuurlijk ontstaan er door 
de activiteiten en evenementen contacten 
 tussen bewoners. Door corona lagen ook voor 
Dijk en Plein de evenementen even stil, zoals 
de themabijeenkomsten in de Roode Bioscoop, 
waar iedereen welkom was en waar veel bewo
ners op af kwamen. De website draaide uiter
aard gewoon door; daar zijn interviews te 
 vinden met markante buurtbewoners.

Dijkenplein.nl

Westerdok
De Westerdokbuurt kent een overwegend jonge, 
sterk wisselende bevolking. De belangrijkste 
manier om elkaar daar te leren kennen is de 

maandelijkse ‘duurzame’ buurtmaaltijd van 
Stadsdorp Westerdok. Buurtbewoners berei
den die maaltijd thuis en rekenen daarvoor 
7 euro per persoon. Tijdens de maaltijd, 
waar zo’n 30 à 40 bewoners aan deelnemen, 
ontstaan contacten, worden initiatieven 
 genomen voor gezamenlijke activiteiten. 
De maaltijden vonden plaats in Koffi  e&Zo, 
maar door corona dreigt deze zaak de lange 
sluiting niet te overleven. Het Stadsdorp 
startt e een crowdfundingsactie, die tot nu 
toe succesvol verloopt. Intussen zit het 
stadsdorp dus zonder ruimte om samen 
te komen. Het stadsdorp is betrokken bij 
de acties en initiatieven op de Westelijke 
eilanden. 

Stadsdorpwesterdok.nl 
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HAASJE OVER
RALPH OPTIEK

Rob Knijff  (69), journalist en schrijver
“Een tijd geleden trok een foto van een zwarte hiphopartiest in de etalage van Ralph Optiek mijn 
aandacht. Hij had een oversized zwarte zonnebril op. Op het montuur waren groeven van vinyl 
 grammofoonplaten afgebeeld. Wat een leuke fi lmsterrenbril, helaas te extravagant voor mij. 
Afgelopen maart heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en deze bril gekocht. 
Ik was blij v errast dat ze in deze winkel ook hoornen monturen verkopen. Ik heb er meteen een 
aangeschaft , de glazen erin zijn op sterkte gemaakt. Nog steeds ben ik erg tevreden over mijn 
twee bijzondere brillen.” (AM)

Ralph Optiek. Westerstraat 9

Christine Kunst, gepensioneerd
“In deze winkel kun je nog heerlijk snuff elen. En dan weer weggaan omdat je niet kunt besluiten. 
Dan kom je thuis en dan heb je toch spijt. Er hangen ook zoveel mooie kleren. Niet van die 
bekende merken, die winkels zijn allemaal hetzelfde. Hier hebben ze een een heel eigen collectie. 
Al veertig jaar trouwens. En er is ook voor elke leeft ijdsgroep wat te vinden. Buiten staat altijd 
een rek met afgeprijsde kleding. Daar kan ik niet aan voorbij lopen. Het is hier trouwens helemaal 
niet zo duur. Het is zo leuk wanneer je complimenten krijgt als je weer eens iets aantrekt van 
Haasje Over.” (DM)

Haasje Over, 2e Tuindwarsstraat 2
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HIER     KOM IK GRAAG

Iedereen welkom!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Orientatiecursus
‘WEGWIJS IN DE BI JBEL’

1x per 2 weken op dinsdagavond 
van 19.00 tot 19.45 uur. 

7 en 21 september
Geen Bijbel? U krijgt gratis een 
exemplaar van ons. Geen cursus-
geld. Voor meer inlichtingen, bel 

06-38327638

Iedereen welkom!

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Herkenning vinden in een rouwgroep

De vrijwilliger: 
onbetaalbaar
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Vrijwilligers zijn het cement van een buurt. 
Dorien Wolthuis (73) begeleidt ‘lotgenoten-
groepen rouw en verlies’ bij de vrijwilliger s-
organisatie Humanitas. 

door Anke Manschot

Dat rouw de prijs is die we voor liefde betalen, 
weet Dorien Wolthuis uit eigen ervaring. In 1998 
overleed haar man Pieter, haar grote liefde, aan 
een hersentumor. 
In 2015 polste een vriendin of ze misschien 
 interesse had in het begeleiden van lotgenoten
groepen rouw en verlies.
“Ik deed toen al allerlei vrijwilligerswerk,” ver
telt Dorien in haar woning op de Bickerswerf. 
“Ik was gastvrouw bij Eye en de Roode Bio
scoop en padcoördinator bij Stichting Wandel
net. Dat ben ik nog steeds. Ik wilde destijds 
graag vrijwilligerswerk erbij dat meer de diepte 
in gaat. Dus ik heb ja gezegd.” 
Ervaring met groepen begeleiden had ze al 
 opgedaan toen ze nog de kost verdiende als 
maatschappelijk werker, maar dat is geen 
 vereiste voor dit vrijwilligerswerk. 
Ze volgde een interne opleiding bij Humanitas, 
waarin ook theorieën over rouw aan bod 
 kwamen. “Zo gebruiken we de term ‘rouw
verwerking’ niet meer, omdat die suggereert 
dat de rouw op een gegeven moment over is. 
Dat is niet altijd zo. Je kunt wel leren leven 
met het verlies.”  

Maar het is niet de bedoeling dat de deelne
mers colleges over rouw krijgen tijdens de bij
eenkomsten, die altijd door twee vrijwilligers 
worden begeleid. “Wij moeten eerder op onze 
handen zitt en. Dat wil zeggen dat we de 
groepsleden alle ruimte moeten geven voor 
hun verhalen. Herkenning en erkenning zijn 
de belangrijkste doelen van deze groepen. Hoe
veel steun je ook krijgt van je vrienden, met 
lotgenoten heb je herkenning. En daarnaast is 
erkenning belangrijk, bijvoorbeeld voor boos
heid op een arts vanwege een nalatigheid.” 
Belangrijk is wel dat de deelnemers het kunnen 
verdragen om naar de verhalen van anderen te 
luisteren. “Ik heb een keer meegemaakt dat een 
vrouw al snel uit de groep stapte, omdat ze het 
verdriet van anderen er niet bij kon hebben.”

De meeste begeleiders hebben zelf een dier
baar iemand verloren, maar ook dat is geen 
vereiste voor dit vrijwilligerswerk. De groepen 
bestaan uit zes à zeven deelnemers. “Zodat 
iedereen aan bod kan komen.”
Voordat corona uitbrak, waren de bijeen
komsten bij Humanitas in de Sarphatistraat, 
tijdens de lockdowns zat iedereen thuis voor 
een scherm. 
Er zijn acht wekelijkse sessies, met thema’s als: 
Wie was de overledene? Hoe is hij of zij gestor
ven? Hoe was de tijd na het overlijden tot aan 
de uitvaart? Hoe gaat het lichamelijk en geeste
lijk met je? Hoe reageert de omgeving?

“De omgeving slaat lang niet altijd de juiste 
toon aan. Dan zegt een vriendin na een half 
jaar bij voorbeeld: zit je er nu nog steeds mee? 
Of vrienden proberen je op te monteren met: je 
man is op een mooie leeft ijd gestorven. Zonder 
echt aandacht te hebben voor je verdriet. 
 Psycholoog en rouwexpert Manu Keirse, auteur 
van Helpen bij verdriet en rouw, begint zijn 
eerste hoofdstuk met een belangrijke bood
schap voor de omgeving: Eerst en vooral moet 
je luisteren. En daarna moet je luisteren. En 
als je dit hebt gedaan, probeer dan nog eens te 
luisteren.” 
De omgeving heeft  ook de neiging om schuldge
voelens weg te wuiven. Maar het kan volgens 
Keirse juist verlichting brengen door tegen de 
rouwende te zeggen dat schuldgevoelens 
 normaal zijn en te maken hebben met liefde en 
verantwoordelijkheid voelen. 

Er wordt volgens Dorien niet alleen gehuild, 
maar ook gelachen tijdens de bijeenkomsten, 
die vaak beginnen met een rondje ‘hoe was je 
afgelopen week?’ 
Tot voor kort heeft  Dorien – met een wisselend 
maatje – vaak 55plussers begeleid die hun 
partner hadden verloren, of soms een broer 
of zus of goede vriend(in). 
In haar laatste twee groepen zaten alleen jonge 
vrouwen vanwege een overleden vader of moe
der. “De rouw van deze twintigers en dertigers 
is veel heft iger dan die van mijzelf na het over
lijden van mijn ouders. Misschien ook omdat 
jonge mensen van nu vaak echt bevriend zijn 
met hun vader en moeder. Zo wilde een groeps
lid leren om zonder huilen te kunnen praten 
over haar overleden vader.” 
Terugblikkend hadden eigenlijk álle deelnemers 
in haar groepen een liefdevolle band met de 
 persoon die ze moesten loslaten. “Als iemand 
een zeer complexe relatie met de overledene 
heeft  gehad, is individuele rouwbegeleiding 
meer geschikt. Bijvoorbeeld bij een professio
nele rouwtherapeut.” 

Inlichtingen: www.humanitas.nl. Mensen die zich 
voor een lotgenotengroep bij Humanitas opgeven, 
krijgen eerst een kennismakingsgesprek met de 
begeleiders van de groep. U kunt hier ook voor 
individuele rouwbegeleiding terecht. 
De bijeenkomsten zijn gratis, er wordt wel een 
eenmalige bijdrage van € 20 gevraagd. 

U kunt ook lotgenoten ontmoeten in rouwcafés. 
Zie www.rouwzorgamsterdam.nl

Zomerprogramma
De Zondagsschilders

Workshops Collages,
Schilderen, Beeldhouwen

Fotograferen, Modeltekenen,
Grafi sche Technieken
en Kinderworkshop

Open Dag
zaterdagmiddag 26 juni

Rozenstraat 206 Amsterdam
het centrum van de Jordaan
www.dezondagsschilders.nl

meer informatie en opgave:
info@dezondagsschilders.nl
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Tweeënhalf jaar afscheid nemen van de Jordaan

Bij voorbaat heimwee

Ik ben verhuisd uit de Jordaan. Ik kan het bijna niet bevatten. 
Mijn Jordanese bloed komt van mijn oma (1896, Eerste Leliedwarsstraat). 
Haar gezin moest destijds op doktersadvies aan zee gaan wonen. Het werd 
de toenmalige nieuwbouwwijk Indische Buurt, grenzend aan de Zuiderzee 
(nu IJsselmeer). De familie bleef daar en zo werd ik geen Jordanees, maar 
Indische Buurter. 

door Trudy Franc

In 1994 kwam de kans om een pre
miewoning in de Jordaan te kopen. 
We aarzelden niet. De voormalige 
achterbuurt was veranderd in een 
gezellige woonbuurt. Het voelde als 
thuis, al werden ook wij voor yup 
uitgemaakt. We zeiden tegen elkaar: 
“We gaan hier pas weg als we de trap 
niet meer op kunnen.”

Alles was om de hoek: eethuisjes, 
fietsenmaker, kapper, winkels voor 
gordijnen, speelgoed, hoeden en pet
ten en… grafzerken, altijd handig. 
Er waren opvallend veel tandartsen, 
zelfs een biologische. Altijd be
nieuwd geweest hoe de verdovingen 
daar gingen.
Langzaam veranderde de buurt. 
Er kwamen expats en wel erg veel 
horeca. Toch bleef het mijn buurtje, 

waarin iedereen elkaar groette. 
Maar toen kwamen Airbnb en de 
bierfiets. Toeristen groeten niet, die 
lopen en fietsen in de weg. En bier
fietsers zuipen en lallen alleen maar. 
Ook andere feestgangers willen 
vooral zo snel mogelijk dronken 
worden. De buurt ging achteruit. 
Maar toch, weggaan? Onze fijne 
 buren met wie we zoveel meege
maakt hebben, de markt, de 
 winkels, de dokter, de praatjes met 
buurtgenoten, de eettentjes … dat 
alles achterlaten? 
Maar ja, de trappen worden niet 
korter en de knieën niet jonger en 
met al die bezoekers van buiten voel 
je je vaker dan lief bijna een vreem
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de in eigen buurt. Toch verhuizen 
dus; weggepest door de toeristen en 
onze eigen knieën.

Houthavens
We hakten de knoop door en koch
ten een nieuwbouwwoning in de 
Houthavens, knieen klimaatvrien
delijk en op maar 10 minuten fiet
sen. Kleinigheid: het moest nog wel 
even gebouwd worden. Dat zou 
tweeënhalf jaar duren. Tijd genoeg 
om afscheid te nemen.
Dat deed ik dan ook voortdurend: 
straks zou ik hier niet meer dage
lijks lopen, niet meer zomaar een 
praatje maken met een onbekende 
bekende. Heimwee bij voorbaat. 

En toen was het zover; eind januari 
kregen we de sleutel. Opgetogen 
betraden we via de lift ons nieuwe 
paleisje. Wat een licht! Wat een boel 
ramen! Wat weinig ruimte voor kas
ten! Voor een raam kun je geen kast 
zetten. Er moesten dus kasten ge
maakt worden en behang, vloerbe
dekking, lampen en gordijnen ge
kocht. Probleem: alle niet essentiële 
winkels waren dicht en hoe doe je 
boodschappen bij gesloten winkels? 
Gek genoeg lukte er veel; op af
spraak, via Zoom en zelfs via 
Whatsapp. 

Het huis in de Jordaan moest wor
den verkocht. De makelaar nam ons 
leven over. Alles moest er spic en 
span uit zien. Persoonlijke spullen 
moesten uit het zicht, vers fruit op 
een schaal en schone handdoeken 
aan de muur. Beter voor de verkoop. 
Het werd een drukke en nerveuze 
tijd. We kregen ’s nachts de ene 
knoop na de andere in de maag en 

lagen wakker rond de vraag: hoe 
houd je de investeerders buiten de 
deur? Onze buren (en wij zelf) heb
ben meer dan genoeg geleden onder 
de verbouwwoede van deze geld
wolven. Er moest echt iemand 
 komen wonen. Dat lukte, geen prins 
 Bernard juniortype, maar echte 
 bewoners! Dat geeft een fijn gevoel.

Afscheid
Wij leefden intussen van gebeurte
nis naar gebeurtenis. Natuurlijk 
ging er van alles mis: de bestelde 
oven werd niet meteen geleverd, net 
zomin als de magnetron, vaatwasser 
en kraan. Met horten en stoten 
kwam het goed. En al vroeg kwamen 
de verhuisdozen. Inpakken ging pri
ma, iets té goed zelfs. Paperassen 
die nog nodig waren zaten… in wel
ke doos ook weer? Op de verhuisdag 
vlogen, nét op tijd, gierzwaluwen 
over om ‘afscheid’ te nemen. Verder 
ging alles razendsnel, geen tijd voor 
emoties. 

Opgewonden fietste ik vooruit naar 
het nieuwe huis. De dozen en de 
meubels kwamen en alles wat 
 vertrouwd was werd vreemd. We 
kregen kaartjes en bloemen van 
vrienden en familie. Allemaal heel 
lief, maar toen er een boeket kwam 
van de gezamenlijke buren op de 
galerij in de Violettenstraat zaten 
we te sniffen tussen alle dozen.  
En toen we later van álle buren een 
foto van onze gevelsteen opgestuurd 
kregen ging het weer mis. 

We zullen ze vreselijk missen!  
Ik woon nu niet net als mijn voor
ouders aan zee, maar heerlijk  
rustig aan het IJ. Geen trappen  
meer en nooit meer herrie en een 
open riool op Koningsdag. Het zal 
vast wennen.  

Buurtbewoonster Natascha Kramer ruimt 
wekelijks met een gratis afvalgrijper van de 
gemeente troep op de Westelijke Eilanden op.

door Anke Manschot

Toen de coronacrisis uitbrak, ging architect en 
interieurdesigner Natascha Kramer (51) vaak 
op de Westelijke Eilanden wandelen. Haar oog 
viel niet alleen op mooie pandjes en schattige 
houten bruggetjes, maar ook op de troep op 
straat. Lege blikjes, petflesjes, piepschuim, 
poepzakjes, bananenschillen, sigaretten
peuken en ga zo maar door. “Vaak niet afbreek
baar, dus ook nog slecht voor het milieu. 

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Rini Vos, evangelist 
‘Bij Simon de Looier’ 
Looiersgracht 70-72,  
1016 VT Amsterdam
M: 06 38 32 76 38 

Gratis iedereen welkom!

VakantieBijbelclub
In de vakantie niets te doen?
Kom dan naar de Kinderclub

 ‘de fontein’. De vlag hangt buiten.
‘Bij Simon de Looier’. 

2e Looiersdwarsstraat 75

Woensdag 18 augustus
Donderdag 19 augustus

Vrijdag 20 augustus
van 13.30 - 15.30 uur

Ik kan er met mijn hoofd niet bij waarom men
sen afval op de grond of in plantenbakken 
gooien. Hebben ze geen opvoeding gehad, 
vraag ik mij af.” 
Haar ergernis werd zo groot dat ze in april 
2020 bij de gemeente een gratis afvalgrijper 
heeft aangevraagd. Die werd toen nog bij haar 
thuis bezorgd. Tegenwoordig moet je ‘m afha
len (zie kader boven dit artikel). Sinds ze dat 
handige ding in huis heeft, gaat ze minstens 
eens per week vanuit haar huis in de Plancius
straat op pad om vullis te verzamelen. 
Haar zoon Lowie, nu twaalf, vergezelt haar 
regelmatig daarbij. “Om de beurt grijpen we 
dan en houdt de ander de vuilniszak open. 

Hij doet dit niet met tegenzin, hoor. Hij gaat net 
zoals ikzelf zeer bewust met het milieu om.” 
Helaas is het zwerfvuil het afgelopen jaar al
leen maar toegenomen. “De mondkapjes zijn 
erbij gekomen en verpakkingen van online 
winkels.”
Veel buurtbewoners reageren positief op dit 
burgerinitiatief. “Dan steken ze bijvoorbeeld 
hun duim op. Mijn zoon kreeg onlangs van een 
dankbare man een reep chocola”. 
Corrigeert ze mensen die de openbare ruimte 
vervuilen? “Ik durf dat niet meer. Ik heb een 
keer een man vriendelijk aangesproken nadat 
hij een leeg pakje sigaretten op straat had 
 gegooid. Hij schold me uit voor van alles en 
nog wat. Ik voelde me bedreigd. Hetzelfde 
 gebeurde toen ik een man vroeg of hij zijn 
hond niet meer tegen de plantenbak voor mijn 
deur wilde laten plassen.”
Ze heeft een paar maanden geleden nog wel 
een briefje met de gemeentelijke afvalregels  
in brievenbussen in haar straat gestopt. “Maar 
dat heeft weinig geholpen. Sommige buren 
zetten nog steeds afgedankte meubels en vuil
niszakken buiten op dagen dat het niet mag. 
Soms tref ik ook volle afvalzakken in planten
bakken aan.”  

Natascha, geboren en getogen in Duitsland, 
heeft nog wel een goed idee. “Vanwege de vele 
weggegooide petflesjes en blikjes op straat 
zou de Nederlandse regering het voorbeeld 
van de Duitse moeten volgen om hier statie
geld voor te vragen.” 
Op de website rijks overheid.nl valt te lezen 
dat dit binnenkort ook gaat gebeuren. “Ik kijk 
hier naar uit”, lacht ze. 

Wilt u ook een gratis afvalgrijper afhalen? 

Tik op google ‘gemeente Amsterdam’ 

en ‘afvalgrijper’ in en vul het formulier in. Andermans rotzooi opruimen

De Violettenstraat
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Het is iedereen vast opgevallen. Het 
aantal honden is het afgelopen jaar 
 exponentieel gestegen. Je struikelt  
in de Haarlemmerbuurt – en daar niet 
alleen – over de aangelijnde viervoeters 
en hun baasjes. De hamvraag is: wie is 
nu aangelijnd, wie is vrij en wie niet?  
Ik hoor al buren verzuchten dat het een 
hele toer is om elke morgen rond zeven 
uur het huisdier uit te laten. Ze waren 
gewend voor corona zich dan nog eens 
om te draaien. Elk nadeel heb zijn voor
deel, om die uitdrukking maar weer 
eens te gebruiken: ze zijn kilo’s afgeval
len. Kom daar eens om bij de huisdier
loze buurtbewoners die, buik vooruit, 
proberen de overkant van de straat te 
bereiken. 

Tja, die honden. Je moet ervan houden. 
Toen ik net in Amsterdam kwam wonen, 
was de stad ervan vergeven met de bij
behorende overlast. Je kon geen stap 
verzetten of je stapte in een drol. Wan
delen werd slalommen om de hopen 
faecalien. Gelukkig heeft de gemeente 
daar een stokje voor gestoken. Geen 
hondenbezitter die nu de straat opgaat 
zonder plastic zakje. Wat we waarne
men is een colonne aangelijnde baasjes 
die frommelend met zakjes en soms 
met schepjes over de trottoirs strom
pelen, terwijl ze intussen hun best 
 moeten doen de blaffende, keffende  
en grommende horde in bedwang te 
houden.

Wie bezorgd is om een besmetting heeft 
hier een hele klus aan. Niet zelden moet 
de ongevaccineerde coronavrezer uit

wijken naar de overkant van de straat 
omdat de stoep is bezet. Het lijkt erop 
dat de hondeneigenaar de plaats heeft 
ingenomen van de millennial die ook, 
volkomen onbewust van zijn/haar om
geving, een cruciale positie inneemt op 
een kruispunt. Om bij te kletsen. Of een 
selfie te nemen.

De recente passie voor honden heeft tot 
gevolg dat het aanbod vrije dieren ern
stig is geslonken. De asiels zijn leeg. De 
fokkers doen aan kwaadaardige praktij
ken. De natuurgebieden in de Alpen 
waar een beest nog wel eens wilde 
rondzwerven, zijn leeggeroofd. In de 
buurt worden adresjes uitgewisseld 
van dealers als gold het de beste coca
ine. We zoeken immers compensatie 
voor onze huidhonger. Strelen, aaien, 
knuffelen, het mocht veertien maanden 
niet. En nu zijn we doorgeschoten. 

De rage heeft verschillende keerzijdes: 
de hondentrimster op de Dijk kan het 
werk niet meer aan, vanwege een 
schouderblessure. Het Domela 
 Nieuwenhuisplantsoen is zo bemest  
dat het gras omhoogschiet. En dan 
 hebben we het nog niet eens gehad  
over de stikstofuitstoot.

 Ai. Wat kleeft daar nou onder mijn 
schoenzool? 

Jaap Huisman schrijft over Bouw-
kunst voor Het Parool en zit in het 
 bestuur van Stadsdorp Dijk en Plein. 
In voorbereiding: het boek Nieuw 
 Amsterdams Peil. 

De pen van ...De pen van ...
Jaap HuismanJaap Huisman

Buurtbewoners schrijven op  
uitnodiging een persoonlijke  
column over onze buurt.

Van huidhonger naar vachtlust

7

door Hannah Veldhoen

De deur van het atelier van Nelson Carrilho in de 
Tuinstraat staat altijd op een kier; “Ik vind het be
langrijk om een plek te hebben waar anderen zich 
welkom voelen, zodat mijn atelier onderdeel is 
van de Jordaan. Daarnaast weet je nooit wanneer 
er een engel in je deur staat. Dat moment zou ik 
natuurlijk niet willen missen.”
Nelson Carrilho werd geboren in Curaçao en ver
huisde in 1964 (toen hij elf was) naar Amsterdam. 
Sindsdien wordt hij geconfronteerd met twee ver
schillende culturen. Deze tweedeling tussen de 
westerse en Antilliaanse cultuur is terug te vin
den in zijn werk en denkwijze. “Verbinding vinden 
tussen verschillende werelden is voor mij heel 
belangrijk. Dit begint met het onderzoeken en be
vragen van jezelf. Hoe je omgaat met anderen en 
je omgeving heeft namelijk te maken met hoe je 
omgaat met je eigen innerlijke dimensie. Daarom 
is het heel belangrijk jezelf te kennen; alleen dan 
open je de brug in jezelf.”

Nelson probeert ook met zijn beelden bruggen te 
slaan. Trots en robuust als ze zijn staan ze onder 
andere in het Wester en Vondelpark, voor ieder
een zichtbaar. De buitenbeelden zijn ruimtelijk, 
tonen schoonheid en de schaduwzijdes ervan 
zijn onontkoombaar. “De eerlijkheid die vanuit 
het beeldhouwen spreekt, vind ik groots. Alles is 
zichtbaar, want ook achter en onder het beeld 
kan je kijken. Ik denk dat dit ook een manier is 
om jezelf te zien; schoonheid is er, maar de but
sen en schaduwzijdes zijn er ook.”
Nelson heeft al sinds 1984 zijn atelier in de Tuin
straat en dat is niet onopgemerkt gebleven.
Loodzware beelden worden van binnen naar bui
ten gedragen, toeschouwers nemen stiekem een 
kijkje en ook hijzelf is goed zichtbaar in de straat. 
“Soms dan zet ik muziek aan, gooi ik mijn atelier
deur open en dans ik voor de spiegel. Iedereen 
kan dat dan zien.” Misschien is hij op dat mo
ment zelf wel de engel die in de deuropening 
staat. 

OUD  
EN  

WIJS  
GENOEG

Hannah (24) ontlokt  
wijsheden aan  

oudere buurtbewoners

'Het is belangrijk jezelf te kennen'

Nelson Carrilho (68)
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Buurtbewoonster met een passie voor bijen

Honing van een Jordanese stadsimker
Dorinde de Tempe (48) is gefasci-
neerd door bijen. Een van haar bijen-
kasten staat op haar eigen balkon, 
de rest op andere plekken in de stad. 

door Anke Manschot

Imker Dorinde de Tempe is al min
stens veertig keer gestoken door een 
honingbij. Haar liefde voor deze insec
ten is er beslist niet minder om ge
worden. “Bijen steken alleen als ze 
zich bedreigd voelen. Bijvoorbeeld 
toen ik eens op mijn balkon schoenen 
sprayde met troep uit een spuitbus. 
Of als ze per ongeluk in mijn broeks
pijp kruipen en klem komen te zitten.” 
Maar gelukkig heeft ze steeds minder 
last van een steek. 

Haar interesse voor bijen begon een 
jaar of dertien geleden toen een imker 
haar over zijn passie vertelde. “Er 
ging een wereld voor me open.” En die 
belangstelling groeide toen in de win
ter van 2009 een hommel bij haar 
kwam logeren, meegelift met een 
plant. “Hoe moest ik deze bij met een 
bontjasje aan in leven houden? Ik ging 
er van alles en nog wat over lezen.” 
Na vier maanden vloog haar logé de 
wijde wereld in. Maar Dorinde bleef 
gefascineerd door deze vliesvleuge
lige insecten. 

In 2013 volgde ze een imkersopleiding 
in Het Nieuwe Bijenpark Amsterdam. 
Het jaar daarop leerde ze van een er
varen bijenhouder aldaar de fijne 
kneepjes van het vak.  

Het interview vindt plaats op een zon
nige voorjaarsdag bij haar thuis, in de 
Eerste Passeerdersdwarsstraat. Het is 
nauwelijks te geloven, in de bijenkast 
op haar balkon wonen circa 15.000 
honingbijen. Plus een koningin na

tuurlijk. De ‘dametjes,’ zoals Dorinde 
haar bijen soms liefkozend aanduidt 
op haar facebookpagina ‘De Mokum
se Stadsimkerij’, vliegen vandaag af 
en aan. 
Maar als het kwik flink daalt, zitten 
ze hutjemutje op de houten frames. 
“De bijenwereld is een vrouwenwe
reld. De dar, de mannelijke bij, sterft 
na de paring met de koningin. Een 
smakelijk verhaal, toch?” 

Haar bijenkasten, momenteel vijf
tien, staan in het Westerpark, op het 
terras van Benthem Crouwel Archi
tects en op het dak van De Brakke 
Grond, hotel Imbiss, een brandweer
kazerne en een ander gemeente
gebouw. Ze gaat er regelmatig langs.
In ruil voor suikerstroop slingert ze 
honing uit de honingraten. “Alleen 
wat de bijen kunnen missen.” 
De verslaggeefster krijgt een college 
hoeveel werk het is voordat de 
 honing uiteindelijk in een potje zit.
De jonge werkbijen maken ook bijen
was. “Die scheiden ze af via klieren. 
Van die was maken ze nieuwe bijen
raten.”
Van de was uit oudere raten maakt 
Dorinde kaarsen en ze impregneert 
er doeken mee. “Die bijenwasdoeken 
zijn ideaal om kaas, brood en andere 
etenswaren in te bewaren. En nog 
duurzaam ook.”
In haar keukentje staan twee indruk
wekkende machines voor haar 
 ambacht: een slinger en een roer
machine.  

Dorinde, die van huis uit historicus is 
en drie jaar op de Rietveldacademie 
zat, geeft ook gastlessen aan basis
schoolkinderen en workshops aan 
volwassenen over de boeiende bijen
wereld. Het brengt samen met de 
verkoop van de bijenproducten niet 

genoeg op om van te leven. Ze werkt 
ernaast als bureaumedewerker voor 
een componistengenootschap. 

Tot slot heeft ze nog tips voor men
sen met een tuin. “Schaf planten aan 
die bijen aantrekken. Maai niet als er 
bloempjes tussen het gras staan. 
Schoffel niet te veel. Zorg juist voor 
rommelige hoekjes met rottend hout. 
Bijen houden niet van netjes.” 

Honing van De Mokumse Stadsimke-
rij is bij Delicious Food in de Wester-
straat te koop. De biologische winkel 
De Aanzet in de Pijp verkoopt naast 
haar honing ook haar kaarsen en 
bijenwasdoeken. 

Wilt u weten welke planten bijen voe-
den? Kijk op www.drachtplanten.nl  
Meer info: www.bijenpark.nl
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!WOON helpt
Goed en grati sthuis in de stad

Servicekosten?
Onderhoudsklachten? 
Te hoge energiekosten?
VvE zaken regelen?

www.wooninfo.nl

Burengroep Centrum 
zoekt buurtgenoten
Lijkt het jou fijn om samen leuke dingen 
te doen? Wil je graag meer mensen leren 
kennen? Misschien is een Burengroep 
dan wel iets voor jou!

Een Burengroep bestaat uit 8  10 buurt
bewoners die met elkaar een (sociaal) net
werk vormen. Gezellig samen koken en 
lekker eten, elkaars verjaardag vieren, 
samen een spelletje spelen, elkaar helpen 
in de tuin of samen naar de markt. Samen 
bepalen we wat we gaan doen. 
De groep wordt ondersteund door 2 coa
ches: de Participatiecoach van Prisma en 
een vrijwilliger. De Burengroep is heel 
laagdrempelig: niets is verplicht. Het 
moet vooral leuk zijn om samen dingen te 
doen en elkaar beter te leren kennen. 
Bij de Burengroep kijken we ook naar 
 elkaar om. Heb je ergens hulp bij nodig? 
Dan kunnen we elkaar een handje helpen. 
Samen sta je sterker!

Doe mee
We zijn opzoek naar buurtgenoten die 
mee willen doen. Iedereen is welkom! 
Ben je nieuwsgierig naar wat we doen? 
Of heb je gewoon behoefte aan een praat
je? Neem dan contact op met Monique. 
Ze komt graag bij je langs voor een kopje 
koffie! 

Bel of app Monique: 06  21 80 60 16 of 
mail: mniezen@stichtingprisma.nl  

Stichting Prisma 
De Burengroep is een initiatief van Stich
ting Prisma. Prisma organiseert ontmoe
tingen en activiteiten in Amsterdam voor 
mensen met een verstandelijke beper
king. Daarbij werken ze samen met een 
grote groep vrijwilligers. Bij de Buren
groep is iedereen welkom!  

Geniet van de Amsterdamse Zomer 
bij de Zondagsschilders

door Dick van der Heijden en Meri Barends

Wil was een echte actievoerder. Als er iets 
 gedaan moest worden ging ze er voor de volle 
honderd procent voor. Dat had ze meegekregen 
van haar ouders ome Piet en tante Bep 
 Barends.
Met het Vinkenstraatcomité zorgde ze voor 
betaalbare woningen in de Vinkenstraat. En 
natuurlijk de oude tramremise, die vervangen 
werd door een buurtgericht bejaardenhuis.  
En in diezelfde Rietvinck heeft Wil ook jaren 
gewerkt. 
Toen het Haarlemmerplein maar braak bleef 
liggen, is ze in die groep gegaan samen met 
echtgenoot Piet, haar steun en toeverlaat. 
 Geknokt voor de WIBO-woningen (wonen  
in beschermde omgeving) die daar gewenst 
 waren. En als het moest naar Den Haag om tot 
aan de Raad van State toe te pleiten voor deze 
woningen. Ze zijn er gelukkig ook nog geko-
men. Het plein ligt er nu mooi bij, jammer dat 
het zolang heeft geduurd.

Er zijn workshops Beeldhouwen (gipssculpturen), 
 Modeltekenen, Collages maken, Fotograferen, Schilde
ren, Grafische Technieken (sjabloondrukken) én een 
Creatieve Workshop voor Kinderen. Afhankelijk van de 
duur van de workshop variëren de prijzen van € 35,00 
tot € 120 voor een cursus van één tot negen dagdelen.

Op verschillende plekken in het centrum, 
zijn er buurtteams. Het buurtteam is een 
plek in de buurt waar u terecht kunt met 
al uw vragen. 

Bijvoorbeeld als u moeite heeft om rond 
te komen, meer sociale contacten wilt, 
of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil 
blijven wonen. Allerlei vragen waar onze 
buurtteams u bij kunnen helpen. 
Samen zoeken we naar een oplossing.

Neem contact met ons op via :
T.  020 – 557 33 38Hulp bij u 

in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

In memoriam 
Willy Alberts - Barends  
1953 - 2021 

Daarna is Wil voor ouderenwoningen gaan 
strijden. Als de wethouder ons aan zag komen 
wist hij al hoe laat het was. Uiteindelijk is er 
een convenant gesloten met de woningbouw-
verenigingen om woningen te labelen voor 
 ouderen. En ook hier heeft Wil haar steentje 
aan bijgedragen.
Daarnaast had ze in het wijkcentrum een stem. 
Dat bijvoorbeeld de chemokar weggehaald 
werd, vond ze niet te verteren. Ze heeft hier 
veel contact met de gemeente over gehad. En 
in de tijd dat het wijkcentrum Gouden Reael 
nog bestond, heeft ze als echte boekhouder, en 
als buurtbewoner, ervoor gezorgd dat de finan-
ciën op orde kwamen. En dat alle toegekende 
subsidies ook betaald werden.
Toen het noodlot toesloeg en ze in een rolstoel 
terecht kwam, hoorde ze dat er zo’n 400 men-
sen op de wachtlijst stonden voor een rolstoel-
woning. Ze zei meteen: “als ik een beetje beter 
ben, gaan we voor deze woningen strijden.” 
Helaas is dat er niet meer van gekomen.
Voor buurtbewoners stond ze altijd klaar. Als 

Heel veel dank voor al jullie support het afgelopen jaar, online & offline!

Veel liefs, 
De Kinderboekwinkel

iemand een probleem of vraag had, kon die 
altijd bij haar terecht. Ze zal daarom ook door 
iedereen in de straat en wijk ontzettend gemist 
worden.

'De Amsterdamse Zomer' is het thema van het zomerprogramma waaronder amateur-kunst-
vereniging De Zondagsschilders in de maanden juli en augustus in zijn ateliers aan de 
 Rozenstaat 206 (met schaduwrijke binnentuin) in de Jordaan een groot aantal workshops 
 organiseert.

Open Dag zaterdag 26 juni 

Op zoek naar een leuke creatieve 
 tijdsbesteding samen met anderen?
Loop dan eens even bij de ateliers 
 binnen op zaterdagmiddag 26 juni. 

Rozenstraat 206 | Kijk voor meer informatie over het zomerprogramma op 
www.dezondagsschilders.nl of stuur een e-mail naar info@dezondagsschilders.nl

Gulle gevers, hartelijke bedankt.
Het afgelopen jaar was zwaar, voor iedereen. 

Toch heeft de Jordaan & Gouden Reael diverse 
giften mogen ontvangen voor de wijkkrant.

Daarvoor willen we jullie van harte bedanken.

Namens alle medewerkers van deze krant.

Wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u uw gift overmaken op rekening van Stichting 
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, NL44 INGB 0000 0195 98 o.v.v. donatie wijkkrant. 
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Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl

A A ND A C HT DIE  JE  OGEN VERDIENEN

Brillen

Contactlenzen

GALERIEËN

ALTHUIS HOFLAND FINE ARTS
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM 

T/m 3 juli: Eva Beresin (Hongarije), schil-
derijen.

ANDRIESSE EYCK GALERIE
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

Hedendaagse kunst.

ANNET GELINK GALLERY
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM 

T/m 14 augustus: Bertien van Manen, 
‘Moonshine’, fotografi e 1985 - 2013.

ARTTRA GALERIE 
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.NL

T/m 31 augustus: ‘6 x 3: Ode aan Adriaan 
Coorte (1665-1707)’ door 6 hedendaagse 
kunstenaars: Fredie Beckmans, Giuseppe 
Cacciapuoti, Harm Mouw, Cees Nou-
wens, Guido Pera en Max Vilt.

BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL 

T/m 17 juli: Katarina Juričić (Kroatië), ‘How 
to see the sea’, onderwater installatie.

BILDHALLE AMSTEDAM
HAZENSTRAAT 15, BILDHALLE.NL

T/m 3 juli: Simone Kappeler (Zwitserland), 
‘Falling out of time’, fotografi e.

STUDIO BLOEMDWARS
BLOEMGRACHT 167, FACEBOOK.COM/BLOEMDWARS

2 t/m 11 juli: Gilmario da Silva, ‘Een andere 
blik op Amsterdam’, upcyclings en schil-
derijen;
3 t/m 12 september: Siegrid Siderius, ‘Ka-
leidoscoop’, beelden en lichtobjecten.

CLOUD GALLERY
PRINSENGRACHT 276, CLOUDAMSTERDAM.COM

Toont werken van jonge kunstenaars.

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

t/m 27 juni: duo PolakvanBekkum, ‘Graas 
choreografi eën’, tekeningen en dagboek-
notities.

ELLIOTTHALLS
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTTHALLS.COM

Fotografi e.

FONTANA
LAURIERGRACHT 11, FONTANAGALLEWRY.COM

T/m 10 juli: Claudy Jongstra, ‘Connecting 
with Claudy – a tribute to the Bloomsbury 
Group’, textiel geïnspireerde werken.

FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

T/m 31 juli: Sarah Ksieska (Duitsland), 
‘Phantoms’, schilderijen op aluminium 
panelen; Folkert de Jong, ‘Anomalies’, 
installaties.

GALLERY 238
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

Schilderijen van Lita Cabellut en nieuwe 
schilderijen uit de ‘Flora-serie’ van Svet-
lana Tartakovska.

M.m.v. Pauline Roffel
Info en tips kunt u mailen naar: 
krant@jordaangoudenreael.nl

VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

T/m 18 augustus: Kimball Gunnar Holth 
(Australië), tegelkunst.

GO GALLERY
MARNIXSTRAAT 127, GOGALLERY.NL

T/m eind juni: ‘Spring collection’, wa-
penschilden, lichtobjecten, schilderijen 
van Tycho, Lux Vortex, Ard Doko en The 
London Police.

HOOFFZAAK
HAARLEMMERDIJK 54, HOOFFZAAK.NL

Hedendaagse kunst.

JEROEN DERCKSEN GALLERY
BINNEN DOMMERSSTRAAT 17, JEROENDERCKSEN.NL 

Werken in stock en eigen werk.

JOEP BUIJS GALLERY
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Eigen schilderijen en tekeningen.

KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

T/m augustus: ‘Women by women’, wer-
ken van 10 fotografes.

KEREN DE VREEDE 
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

Permanente expositie eigen schilderijen.

KERS
LINDENGRACHT 148, KERSGALLERY.COM

Verwacht: ‘Look at me now’, David Bade 
en Tirzo Martha uit Curacao, expositie 
over slavernij parallel aan die in het Rijks-
museum.

KOCH & BOS
EERSTE ANJELIERSDWARSSTRAAT 36, KOCHXBOS.NL

Hedendaagse underground kunst.

KOPPELAAR’S KUNSTHUISKAMER
TOUWSLAGERSTRAAT 29, KUNSTHUISKAMER.NL 

Amsterdamse stadsgezichten en beeld-
houwwerk.

KUNSTVEREIN
HAZENSTRAAT 28, KUNSTVEREIN.NL 

T/m 27 juni: ‘Salon Hang 24/7’, groeps-
expositie.

KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL

T/m 31 juli: Marcel Pinas (Suriname), 
schilderijen.

LANG ART 
LAURIERSTRAAT 82, LANGART.NL 

Hedendaagse kunst.

MARTIN VAN ZOMEREN
HAZENSTRAAT 20, GMVZ.COM

T/m 10 juli: Robbert Weide, installaties.

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, Joke Plomp, Anja Elias-
son, Gerard Dirks en Monica Kugel, car-
toons, tekeningen, aquarels en fotografi e.

OOSTERBOSCH
VINKENSTRAAT 154 ATELIER-OOSTERBOSCH.NL

Collage/mixed media van Anita van Oos-
terbosch.

ONRUST
PLANCIUSSTRAAT 7, GALERIEONRUST.NL

Schilderijen van Toon Verhoef.

RAVESTIJN 
WESTERDOKSDIJK 603-A OF 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

27 juli t/m 11 september: ‘The constructed 
image’, fotografi e van 18 internationale 
en experimentele kunstenaars, van Han-
nah Höch’s gewelddadige fotomontages 
tot Martha Rosler’s politieke aaneen-
schakelingen.

ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

T/m 10 juli: sieraden ontworpen door Evert 
Nijland, ‘Wings’ en Nhat-Vu Dang, ‘Un-
locked fantasies’.

ROCKARCHIVE AMSTERDAM
PRINSENGRACHT 110, ROCKARCHIVE.NL/THE-GALLERY

Rock- en jazzfotografi e van onder meer 
Jill Furmanovsky (Zimbabwe), Gie Knaeps 
(BE) en Kees Tabak.

RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

T/m 10 juli: ‘Mirrors / Mirages’, acht inter-
nationale kunstenaars over het vermogen 
van licht om de werkelijkheid te spiegelen 
of op te breken.

STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSTRAAT 90, STIGTERVANDOESBURG.COM

Hedendaagse kunst.

SUZANNE BIEDERBERG
1E EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM 

Hedendaagse kunst.

TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

T/m 24 juli: Sander Breure & Witte van 
Hulzen, ‘Open air’, multi-disciplinaire 
werken.

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

Fotografi e, virtuele en veejay kunst.

VIOLA WINOKAN 
LAURIERSTRAAT 53, VIOLETANDWILDE.COM

Hedendaagse kunst.

WM GALLERY 
ELANDSGRACHT 35, GALLERYWM.COM 

T/m 17 juli: ‘Venus my friend’, fotografi e 
van Beata Marcinkowska.

WOUTER VAN LEEUWEN
HAZENSTRAAT 27, WOUTERVANLEEUWEN.COM

Verwacht: Raymond Meeks (VS), foto-
grafi e.

VAN ZIJLL LANGHOUT
BROUWERSGRACHT 161, VZLART.NL

Wisselende exposities internationale 
kunstenaars.

Geniet van de Amsterdamse Zomer 
bij de Zondagsschilders

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL 

Het Woonbootmuseum gaat geleidelijk 
aan weer open. We zijn er klaar voor! 
Maar ook als het museum gesloten is zijn 
er overal mooie en bijzondere woonboten 
te ontdekken. Daarom hebben we een 
‘Wandeling langs woonboten’ samenge-
steld. Die is door iedereen zelf te lopen 
en te downloaden via onze website. De 
route begint met de ‘Grachtenroute’, die 
antwoord geeft op veel gestelde vragen 
over wonen op het water (2 km, vanaf 
het Woonbootmuseum). Daarna volgt 
de ‘Amstelroute’ met negen bijzondere 
woonboten (1,5 km, vanaf Groenburgwal 
65). Veel wandelplezier! 

MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM 

Na de eerste crowdfunding – succesvol 
mede dankzij veel aandacht in de media – 
zijn we een nieuwe actie gestart. Dit keer 
kunnen onze donateurs mooie tegenpres-
taties verwachten zoals: een T-shirt, een 
naamplaatje als donateur op de wc-deur 
en een 10-rittenkaart voor optredens in de 
Maloe Melo. We kunnen niet wachten tot 
we weer open gaan!

WWW.FACEBOOK.COM/MALOEMELOMOETBLIJVEN

DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Theater de Roode Bioscoop heeft turbu-
lente tijden achter de rug, maar we zijn 
er nog. Het was een jaar waarin we het 
publiek heel erg gemist hebben, maar 
waarin we mooie plannen hebben ge-
smeed voor de toekomst.
De komende maanden komen er heel 
veel kansen om even langs te komen, 
want we slaan de zomerstop over. Veel 
mensen, ook al wonen ze in de buurt, zijn 
nog nooit in de Roode Bioscoop geweest 
en daarom zetten we voortaan ook vaker 
overdag de deuren open. Dan kunt u ge-
woon naar binnen lopen als er artiesten 
aan het repeteren zijn en een praatje 
maken aan de bar. Zo brengen we de ziel 
weer langzaam in de Roode Bioscoop 
terug. Samen met Theatercafé Spinoza 
gaan we arrangementen aanbieden en 
we gaan zelfs fi lms vertonen, waar u dan 
met een bordje op schoot van kunt genie-
ten. We hebben er erg veel zin in en de 
muzikanten en artiesten staan te popelen 
om weer op te treden.

JEUGDTHEATER DE KRAKELING 
NIEUWE PASSEERDERSSTRAAT 1, KRAKELING.NL

In de tijd dat we dicht waren is er veel ge-
beurd. Een samenvatting van wat we heb-
ben gedaan vind je op: coronaindestad.nl/
zaal/tentoonstelling/theater-de-krakeling/ 
We kijken nu weer graag vooruit. Er staan 
in juni een aantal voorstellingen op de 
agenda, zie onze website. 
Verder zijn we aan het kijken of we een 
zomerprogramma kunnen aanbieden, 
daar zijn we nog niet uit. Begin oktober 
staat het Krakeling Festival in de planning.

De cultuursector is hard getroffen door de corona-maatregelen. Gelukkig zijn de restricties 
nu enigszins voorbij. We vroegen de theaters, musea en andere instanties die u normaal 
hier in de cultuurladder aantreft om hun ervaringen en plannen. Ze kunnen niet wachten op 
uw bezoek! (De reacties zijn geschreven voor 25 mei.)

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

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

liedrukwerk gaat gewoon door maar het is 
er bepaald niet prettiger op geworden. We 
wachten op betere tijden. 

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.WEEBLY.COM/ 

We hebben een dieptepuntjaar gehad. Tij-
dens de lock down konden we maar een 
persoon per keer op afspraak ontvangen 
en met één iemand de gidswandelingen 
doen. De Open Ateliers Westelijke Eilan-
den moesten helaas worden uitgesteld. 
De vijf kunstenaars die in de galerie zou-
den exposeren hadden hun kunstwerken 
hiervoor al voorbereid, dus besloten we 
hun werken maar vast te laten zien. Zo 
hebben ze vier maanden extra expositie-
tijd. We zien het positief! In het Pinkster-
weekend stond er een fantastisch artikel 
in de PS bijlage van Het Parool over de ve-
le Openbare Tuinen hier op de Westelijke 
Eilanden. Dit heeft ons een aardige boost 
gegeven. Veel mensen hebben het gele-
zen en komen langs, zijn geïnteresseerd 
in een gidswandeling, of kopen ons boek 
400 jaar geschiedenis van de Westelijke 
Eilanden. Vaak hoor ik van bezoekers: “Zo 
fi jn om weer eens kunst te kunnen zien!”. 
Voorlopig zien wij onze toekomst weer po-
sitief tegemoet. 

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

Hoewel de meest iconische kerk van de 
stad afgelopen maanden grotendeels ge-
sloten was, hebben veel buurtbewoners 
een bezoek gebracht aan de Westerkerk. 
Sommigen om zich te laten vaccineren, 
anderen om te stemmen bij de verkiezin-
gen en een aantal voor het fotoproject 
Nachtwacht 360. Kerkdiensten en orgel-
concerten zijn online uitgezonden. Onder-
tussen begint een aantal activiteiten in de 
Wester weer langzaam op gang te komen. 
Naast de diensten, met een beperkt aan-
tal bezoekers, blijft het mogelijk om op 
dinsdag en vrijdagmiddag tussen 15.00 en 
16.30 uur de kerk te bezoeken en eventueel 
een kaarsje te branden. Zodra de musea 
weer open gaan, zetten wij de deuren 
vaker open en starten we weer met de 
lunchconcerten op vrijdagmiddag. U bent 
van harte welkom als het zover is! Er staan 
al diverse concerten op het programma, 
zie de website.

JORDAANMUSEUM 
JORDAANMUSEUM.NL

Als gevolg van de coronamaatregelen 
vielen inkomsten weg uit wandelingen 
en andere activiteiten moesten worden 
opgeschort. Onze aandacht werd opge-
slokt door het beroep tegen een omge-
vingsvergunning. De gemeente faciliteert 
de ontmanteling van de Berengang (Wil-
lemsstraat 175-183) door die aan een 
projectontwikkelaar te verkopen, in plaats 
van open te stellen. Het Jordaan Museum 
organiseert al jaren in oktober activiteiten 
rond het thema van de Maand van de 
Geschiedenis. Vorig jaar was het thema: 
‘Oost/West’. Het werden twee geheel uit-
verkochte bijeenkomsten over armoede 
in de negentiende eeuw, waarvoor onder-
zoekers van het Jordaan Museum en Ruud 
Siekerman levensgeschiedenissen heb-
ben gereconstrueerd van Jordanezen die 
naar Veenhuizen zijn 'opgezonden'. Inmid-
dels zijn de wandelingen hervat en worden 
overige activiteiten weer geagendeerd.

THEO THIJSSEN MUSEUM
1STE LELIEDWARSSTRAAT 16, THEOTHIJSSENMUSEUM.NL 

Misschien bent u de afgelopen maanden 
tijdens een wandeling door de Eerste 
Leliedwarsstraat even stil blijven staan 
voor de etalage van nummer 16. Het ge-
boortehuis van Theo Thijssen. Helaas, de 
deur was dicht. Ook ons museum moest 

gesloten blijven. Gelukkig hebben wij het 
hoofd boven water kunnen houden en 
staan alle vrijwilligers te popelen om weer 
aan de slag te gaan. Daarom nodigen wij 
u als buurtbewoner, nu het weer mag, van 
harte uit om het Theo Thijssen Museum te 
bezoeken. Naast een bezoek aan de vaste 
tentoonstelling nemen wij u graag mee 
door heel Europa in onze tijdelijke tentoon-
stelling ‘Reizen met Thijssen’. 

 PIANOLA MUSEUM 
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Totdat we weer open gaan, proberen we 
hier alles goed op orde te houden en nog 
beter op orde te krijgen. We hebben nog 
altijd grote plannen voor de toekomst. Er 
zijn ontwikkelingsmogelijkheden genoeg, 
alleen blijft het zelfs na vijfentwintig jaar 
nog steeds een gevecht tegen de bierkaai. 
Want de gemeente Amsterdam blokkeert 
alle mogelijke ontwikkelingen bewust of 
onbewust. Triest maar waar.

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

We missen de inloop vanuit de buurt en de 
theaterbezoekers natuurlijk enorm. We kij-
ken dan ook reikhalzend uit om binnenkort 
de deuren weer op te gooien! Inmiddels 
staat de koffi emachine te glanzen op de 
bar en begint de agenda voor de komende 
maanden gelukkig weer gevuld te raken. 
We lanceren van 24 juli tot en met 1 au-
gustus het eerste Boom Chicago Comedy 
Festival. Met top comedians uit binnen- en 
buitenland, talent uit heel Nederland en 
plaatselijke sterren uit Amsterdam wor-
den dit onwijs gave negen dagen waarbij 
ook de hele Rozengracht in het zonnetje 
wordt gezet. De early bird tickets zijn nu te 
koop en we zien jullie graag zo snel moge-
lijk weer!

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

Zowel de galerie als het museum waren 
gesloten sinds de lockdown. Vorig jaar 
zomer en herfst mochten we een paar 
maanden open, maar kregen weinig 
bezoek van toeristen vanwege de vlieg-
beperkingen. We hebben een kleine sub-
sidie gekregen voor 6 van de 10 maanden 
waarin we verplicht gesloten waren, maar 
als museumbezoekers nu verplicht wor-
den om (bovenop het entreekaartje) 7,50 
euro te betalen voor een sneltest aan de 
deur, betekent dat het defi nitieve einde 

van het museum. Niet alleen de corona-
maatregelen bedreigen ons museum. Ook 
de Amsterdamse VVV is tegenwoordig 
anti buitenlandse toeristen, en heeft het 
op haar website over "Nuisance Tourism." 
In 1987, ten tijde van de opening van de 
galerie, was Amsterdam een heel an-
dere stad, met bewoners die trots waren 
op ‘Internationaal Amsterdam’, en die 
bezoekers van over de hele wereld met 
plezier welkom heetten om hun unieke 
stad te ervaren. International Amsterdam 
bestaat niet meer, het is een droom uit het 
verleden, toen de burgers nog een open 
geest hadden. 

MBACHTELIJKE DRUKKERIJ 
TYPIQUE

HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

Sinds de pandemie zijn de vele toeristen 
die bij mij langskwamen weggebleven. Zij 
kochten de meeste prenten en kaarten. 
Typique is ook een beetje een grafi sch 
museum – de oudste drukpers is een 
Albion kniehevelpers uit circa 1850. Fami-

woonbootmuseum

In een van de tunnels van de Westelijke Eilanden stond 
geschreven: Laten we een wereld creëren waarin het 
voor mannen veilig is om emotioneel kwetsbaar te zijn. 
Helaas is deze tekst inmiddels al verminkt.

Tunnelvisie
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Engels Conversatie: vr 13-14.30 uur, € 7,50 per 
5 lessen. Start in sept. 
�
■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 7 sep, 13-16.30 uur, € 1,- per keer. 
Voor de leeskring bestaat een wachtlijst.
�
■ SPULLENMARKT
Ca. vier keer per jaar op za 13.30-16.30 uur. 
Data nog niet bekend. Tafelhuur € 2,50. Toe-
gang gratis. 

Buurtgroep Ouderen Ontmoeting Jordaan-
Zuid organiseert diverse activiteiten voor 
60-plussers in de buurt. 
Het Claverhuis, Elandsgracht 70. 

De activiteiten zijn onder voorbehoud.
Raadpleeg daarom altijd eerst 
www.facebook.com/BOOJZ
�
■�CLAVERSOOS
Zo 1 aug, 5 sept, 13-16 uur, zaal open om 
12.30 uur. Feestmiddag met Bingo o.l.v. Noor 
en liveconcert Toni. Gratis toegang en een 
kop koffie/thee. Vrijblijvend Bingo voor € 1,-.
�
■�NAAIKLUSJES HULP & ADVIES
Ma 6 sept, 13.15-15.15 uur, o.l.v. Hennie. De 
naaimachines staan klaar. Gratis toegang.
�
■�LUNCH
Wo vanaf 1 sept wekelijks, 12-13.30 uur, zaal 
open om 11.30 uur. Maximaal 15 deelnemers, 
deelname € 1,50.
�
■�FILMMIDDAG
Di 21 sept, 13.45 uur, o.l.v. Jorien. Gratis toe-
gang: aanmelden tot dag van filmmiddag 
9.30 uur via 020 620 02 38.
�
■�BINGOMIDDAG
Vrij 20 aug, 17 sept, 13.45-15.45 uur, zaal 
open om 13.30 uur. Gezellige Bingo met 
fraaie prijzen. Muziek door Toni. O.l.v. Annie 
& Jan. Gratis toegang en deelname Bingo. 

BOOJZ

SOOJ
Tichelstraat 50, 020 3302017, e-mail: 
 tichelsooj@outlook.com; website: 
www.sooj.nl. 
SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen 
Jordaan) is er al 17 jaar voor 55-plussers. 
U kunt hier elke middag – behalve op zondag 
– binnenlopen om een kopje koffie of een 
ander drankje te drinken, kranten of tijd-
schriften te lezen, een praatje te maken. 
U kunt hier ook deelnemen aan activiteiten. 
Informatie hierover en aanmelding bij de bar 
of per e-mail. Alle informatie vindt u ook op 
de website. Open: ma 11-17 uur, di t/m vr 
13-17 uur, za 14-19 uur. 
De SOOJ is vanaf maandag 23 augustus 
weer geopend. 
�
■ COMPUTERSPREEKUUR
Gratis spreekuur op ma 11-13 uur. Voor infor-
matie, vragen en problemen. Aanmelden tij-
dens het spreekuur aan de bar of via 
fatih.sooj@gmail.com. Vanaf 23 aug.
�
■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie: ma 13-16.30 uur, € 2,50 per 
keer. Startdatum nog niet bekend.
Bridge (met les): di 13.30-16.30 uur, € 7,50 per 
5 lessen. Vanaf 24 aug.
Bingo: om de 6 à 8 weken op di 13.30-16.30 uur, 
€ 1,- per plankje, laatste plankje € 2,50. 
Data nog niet bekend.
Mahjong met les, € 7,50 per 5 lessen. 
Start bij voldoende belangstelling.
Biljarten: di, wo, do en vr, € 0,50 per half uur. 
Vanaf 24 aug.
�
■ TAALLESSEN
Spaans: wo 13-14.30 uur en 15-16.30 uur, 
€ 15,- per 10 lessen (excl. lesmateriaal). 
Voor gevorderden en beginners. Start in okt.
Italiaans: wo 13-14.30 uur en 15-16.30 uur, do 
13-14.30 uur en 15-16.30 uur, € 15,- per 10 lessen 
(excl lesmateriaal). Start bestaande groepen in 
okt. Er starten geen nieuwe groepen. 
Frans Conversatie: do 15-16.30 uur, € 7,50 per 
5 lessen. Vanaf 26 aug.

DOCK
Visie - Ieder mens heeft talenten en moge-
lijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkhe-
den samen en ondersteunen daar waar nodig. 
Dat is de kracht van wij samen; de kracht van 
DOCK.
Missie - DOCK draagt bij aan een dynami-
sche samenleving waarbinnen talenten en 
kansen van mensen worden benut, waar ie-
dereen perspectieven heeft en bewoners 
elkaar ondersteunen.

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Zolang de corona-maatregelen duren kunnen 
er maar 8 deelnemers aan een les/activiteit 
meedoen. We verzoeken u daarom om u we-
kelijks één dag van te voren of op de dag zelf 
telefonisch aan te melden. Mocht u onver-
hoopt verhinderd zijn verzoeken wij u zich 
bijtijds af te melden. Elandsgracht 70, 020 
6248353, claverhuis@dock.nl 
�
■ LACHYOGA
NIEUW. Bij deze workshop dansen we als war-
ming up, doen ademhalingsoefeningen afge-
wisseld met lachspelletjes, rek- en strekoefe-
ningen en tot slot een lachmeditatie en 
relaxatie. Koffie en thee na afloop. Vanaf sept. 
op ma van 13.30 tot 15 uur. € 1, -. Voor vragen en 
aanmelden: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■ MUTSEN EN DASSEN VOOR DAKLOZEN 
BREIEN EN HAKEN
NIEUW. Samen breien en haken voor een goed 
doel! Biedt onze Amsterdamse daklozen een 
beetje warmte. Alle materialen zijn aanwezig. 
Vr van 11 tot 12.30 uur. Voor vragen en aanmel-
den: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■ CURSUS BLIND TYPEN
Onder begeleiding van een deskundige docent 
leert u met tien vingers blind typen. 
Vr van 19 tot 21 uur. € 1, -. Voor vragen en aan-
melden: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.3.
�
■�WANDELCLUB
Samen wandelen is leuker dan alleen. Een 
wekelijkse wandeling vanuit het Claverhuis 
door het centrum van Amsterdam. Door onze 
enthousiaste begeleidster leert u uw stads-
deel beter kennen. Di van 10 tot 12 uur. 
We starten en sluiten af met koffie en thee. 
Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�FANCLUB MET LACHYOGA
Een energetisch support netwerk volgens de 
methode van Willem de Ridder. Wo van 19.15 
tot 21.15 uur. € 1, - . Voor vragen en aanmel-
den: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE 4
Schrijven en verhalen uitwisselen a.d.h.v. 
inspirerende oefeningen onder leiding van 
een deskundige. Geen ervaring nodig. 
Vr van 10 tot 12 uur, € 1, - incl. koffie & thee. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl. 
�
■�HULP BIJ GEBRUIK VAN TABLETS, 
SMARTPHONES EN SOCIAL MEDIA 
Onze deskundige vrijwilligers helpen bij pro-
blemen van beginnende gebruikers. 
Vr 10 tot 12 uur. Gratis. Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurtbewo-
ners. Van het uitvoeren van eenvoudige repara-
ties tot het werken met patronen. U wordt ge-
holpen door deskundige docenten. 
Do 13 tot 15 uur. € 1, - incl. koffie & thee. (excl. 
materialen). Op tijd komen wordt op prijs 
gesteld. Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�KERAMIEK/MOZAÏEK 
Crea club op het gebied van mozaïeken en/of 
keramieken, boetseren en tekenen. 
Wo 10 tot 12 uur, doorlopend. € 1, - (excl. 
materialen). Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�COMPUTERCURSUS
Tijdens een informatiebijeenkomst bekijkt de 
docent of deze cursus voor u geschikt is. 

Daarna volgen er 10 lessen. Di van 10 tot 12 
uur. € 30, -, incl. cursusboek Basisboek 
 Windows 10. Voor vragen en aanmelden: 
 ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�COMPUTERINLOOP
Zelfstandig werken en oefeningen doen op 
onze computers (Windows 10). Een compu-
terdeskundige is aanwezig. Di 13 tot 15 uur. 
€ 1, -, doorlopend. 
Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Na 
aanmelding volgt een intake gesprek. Do 
19-21 uur (1 groep beginners, 1 groep half-
gevorderden). Kosten: Een strippenkaart kost 
€ 10, - voor tien lessen, drie maanden geldig. 
(incl. lesmaterialen). Voor vragen en aanmel-
den: ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
�
■�FRANSE CONVERSATIE
Fris online uw basiskennis van het Frans op. 
Wo 13 tot 15 uur, doorlopend. € 1, - per keer 
(incl. materialen). Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�ENGELSE CONVERSATIE 
Fris online uw basiskennis Engels op. Begin-
ners: do 13 tot 15 uur. Half gevorderden: 
do 10 tot 12 uur, doorlopend. € 1, - per keer 
(incl. materialen). Voor vragen en aanmelden: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�SPAANSE CONVERSATIE
Fris online uw basiskennis Spaans op. 
Ma 19 tot 21 uur (1 groep beginners, 1 groep 
half-gevorderden), doorlopend. € 1, - per keer 
(incl. materialen). Voor vragen: 
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53. 
�
■�ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of thee 
kunt u bij ons terecht voor een praatje, an-
dere mensen leren kennen en nieuwe erva-
ringen opdoen. Na beëindiging lockdown op 
vr 10.30 tot 12.30 uur, doorlopend. Gratis. 
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl. 
�
■�VERSE SOEP
Vanaf sept op ma en di 10.30 tot 13 uur voor 
€ 1, -. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl. 
�
■�WEGGEEFBOEKENKAST
De boekenkast bevindt zich in Het Claverhuis, 
dat doordeweeks van 9 tot 22 uur open is. 
Ook afgeschreven tijdschriften van de lees-
tafel liggen hier en kunt u meenemen. 
Meer info: ssaruhan@dock.nl.
�
■�REPAIR CAFÉ
Samen kapotte spullen repareren, deskundig 
advies, ontmoeten en inspiratie opdoen. 
Do 14 tot 16 uur. Vrijwillige bijdrage, aanmel-
den niet nodig. Informatie en vragen: 
het Claverhuis, fIkhouane@dock.nl.
�
■�POPQUIZ
Nostalgische quizavond met jaren ’60-’90 mu-
ziek en leuke prijsjes. Elke tweede vr van de 
maand. Zaal open 19 uur, aanvang 19.30 uur.
�
■�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 omgaan en 
zelf meer de regie nemen? Voor meisjes en 
vrouwen van 15 tot 85. Ma 19 tot 21 uur. 
Meer info: ssaruhan@dock.nl of 
Inez Hoogakker via 06 298 97 923.
 

ACTIVITEITEN REEL
Tussen de Bogen 16 (Hendrik Jonkerplein), 
020 428 02 97, reel@dock.nl. Via dit mailadres 
kunt u ook 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 tot 
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
Vanaf sept tweede en laatste ma van de 
maand 13 tot 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 zakgeldjongeren 
kleding in om deze elke maandagavond aan 
een daklozenopvang te doneren. 
Voor vragen: sbougarchouh@dock.nl 
of 06 435 43 453.
�
■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr van 15 tot 16 uur bezorgen de zakgeld-
jongeren het voedselpakket van de voedsel-
bank bij minderbedeelden en mensen die 
slecht ter been zijn. Informatie: 
sbougarchouh@dock.nl of 06 435 43 453.
�
■ WEERBAARHEIDSTRAINING
Wil je beter presteren, je vitaler voelen en 
afslanken? En ben je tussen de 10 en 16 jaar? 
Kom dan bij ons trainen o.l.v. een ervaren 
docent. De lessen zijn gratis en een proefles is 
mogelijk. 
Di (alleen voor meiden) en do (gemengd) 
van 18.30 tot 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 tot 18 uur. 
Verzamelen bij activiteitencentrum Reel. 
Voor inschrijving of vragen: 
sbougarchouh@dock.nl of 06 435 43 453.
�
■ REELS KANTINE 
Gezellig dineren met buurtbewoners van alle 
leeftijden. Jong en oud zijn welkom. Wo 17 tot 
19 uur. Kosten €3,50 (stadspas €2,50). Aanmel-
den: fIkhouane@dock.nl of 020 428 02 97 en 
mazaoum@dock.nl, 06 435 43 048.
�
■ REPAIR CAFÉ
Vrijwilligers helpen bij het repareren van 
kapotte spullen. Di 13 tot 15 uur (niet tijdens 
schoolvakanties), vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden niet nodig. Voor vragen: 
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
�
■ HUISWERKBEGELEIDING
Samen, en onder deskundige begeleiding, je 
huiswerk maken, aan je spreekbeurt werken 
of gewoon andere interessante dingen leren. 
Leeftijd 10-18 jaar. Ma 16.00 tot 18.00. Voor 
vragen en inschrijven: mazaoum@dock.nl of 
06 435 43 048.
�
■ WAT EET IK?
Een tiener activiteit waarbij wij samen met 
de kinderen gezonde maaltijden koken. 
Elke do vanaf 16 uur. 
Aanmelden niet nodig. Voor vragen: 
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
�
■ MEIDENCLUB
NIEUW. Kom met andere meiden tussen de 10 
en 14 jaar in contact en ga knutselen, bakken 
in de keuken, nagels laken, enzovoort. 
Vr van 15.30 tot 18.30 uur. 
Voor vragen rtania@dock.nl of 06 559 16 546.
�
■ LADIES LOUNGE
Voor dames van 15 tot 20 jaar. Do van 18 tot 21 
uur. Voor vragen sbougarchouh@dock.nl of 
06 435 43 453.
�
■ JONGEREN SPREEKUUR
Van 10 tot 15 jaar, za van 14 tot 16 uur: 
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048, en van 
13 tot 18 jaar, zo van 13 tot 17 uur: 
aanis@dock.nl of 06 435 44 413.
�
■ ONTMOETEN & ONTWIKKEN
Samen met elkaar in gesprek gaan over de 
dagelijkse ontwikkelingen van jongeren. Van 
14 tot 18 jaar. Za 16.30 tot 18.30 uur.

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL
Het wijkcentrum is gevestigd in  
het Claverhuis, Elandsgracht 70.  
Bereikbaar via  
bestuur@jordaangoudenreael.nl
Site: 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 voor ie-
dereen toegankelijke vergaderingen van 
de wijkraad. Deze vinden ’s maandags 
plaats van 20 - 21.30 uur. 

Jaarplanning:
28 juni, Claverhuis
20 september, activiteitencentrum Reel
6 december, Claverhuis

Voor info en agenda: rversluijs@dock.nl.
�

■��WIJKKRANT JORDAAN & GOUDEN REAEL
Stichting Wijkcentrum JGR geeft 5x per jaar 
deze wijkkrant uit.  
Contact: krant@jordaangoudenreael.nl.
�
■��BUURTSUBSIDIES
U kunt voor het organiseren van buurt activiteiten 
kleine subsidies aanvragen bij het wijkcentrum.
Info: www.jordaangoudenreael.nl.
�
■��WEBSITEBEHEER 
www.jordaangoudenreael.nl.
�

VER. DE NOORDERSPEELTUIN

■�HET GROTE ZOMER TUINFEEST 
Za 3 juli, in samenwerking met DOCK speel-
tuinbeheer. Zet alvast in je agenda! Meer 
bijzonderheden volgen op facebook. 

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

■ SPEELOCHTEND DE HUMPIE DUMPIES
Ma t/m vr van 9.15–11.45 uur. Iedere ochtend 
kunnen kinderen tot 4 jaar samen met hun 
ouders komen spelen. Bij mooi weer hebben 
wij een speeltuin 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 uur.
De Dancing Stars Gevorderden, vanaf 12 jaar, 
di 18.30–20 uur.

■ 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 19.30–23 uur.

■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.30–21 uur.

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste speel-
tuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwil-
ligers uit de buurt organiseren activiteiten 
voor jong en oud in de buurt. Voor de mees-
te activiteiten zijn lidmaatschap (€ 15 per 
jaar per gezin) en een kleine financiële 
bijdrage vereist. Meer informatie op www.
asv-onsgenoegen.com. Elandsstraat 101, 
1016 RX Amsterdam, 020-6262788. Na beëin-
diging van de lockdown kunt u in ieder ge-
val weer bij ons terecht voor onderstaande 
vaste activiteiten. Deze zijn voor volwas-
senen, tenzij anders vermeld.

■�COMPUTERLES
Computerles 55+, wo 17-19 uur.
�
■�CREATIEF
Naailes ma 12.30-15 uur.
Hobby/figuurzagen wo 13-15.30 uur.
Modelboten bouwen v.a. 8 jr 
wo 13- 15.30 uur.
Knutselen voor 55+ vr 12-15 uur.
�
■�DENKSPORT
Klaverjassen 55+ vr 20-22.30 uur en 
zo 12-16 uur. GO vr 20-24 uur.

■�MUZIEK
Drumfanfare ma 19-21 uur.
Muziekles beginners ma v.a. 10 jr 16-17 uur. 
Wo jeugd 13-15 en za 9-15.30 uur.
Muziek gevorderden di 20-23 uur.
Blokfluitles v.a. 5 jr wo 15-16 uur.
Saxofoon/klarinet les jeugd wo 13.30-14.30 
uur en za 13-15 uur.
Dwarsfluitles wo 13.00-14.00 uur
Gitaarles v.a. 10 jr vr 15.30-17.30 uur.
Lyrales jeugd za 13-15 uur.
Zangkoor Dwars door Amsterdam do 19.30-
22 uur. 
�
■�SPORT/BEWEGEN
Judo v.a 4 jr do 15.30-18 uur en 
judo jeugd do 18-19 uur.
�
■�OVERIG
EHBO wo 20-22 uur.
�
■�KAMP “PIETJE PUK”
Van 10 t/m 17 juli op onze nieuwe kampplek 
in Lemele (nabij Ommen).
Vul het inschrijfformulier op de website zo 
snel mogelijk in want vol is vol!
Kampgeld leden: € 70,00, Niet leden: € 85,00.

Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum. 
Al vanaf 1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor de buurt, door, maar zeker ook met de 
buurt. Bovendien hoeft men geen lid te zijn van onze vereniging, wel vragen wij een  kleine bij-
drage in de kosten bij sommige  activiteiten. 

Meer informatie op https://www.facebook.com/Vereniging-De-Noorderspeeltuin of via onze 
flyers bij diverse winkels in de buurt. 2e Lindendwarsstraat 10, 020-623 12 56/06 204 27 686.
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Alle wijkagenten zijn telefonisch  
bereikbaar via 0900 8844

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

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

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

Haarlemmerdijk e.o
Max Engelander
max.engelander@politie.nl

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

Westelijke Eilanden
Anja Schrijver,
Anja.schrijver@politie.nl

Westerdokseiland
Jeroen Ceelie,
jeroen.ceelie@politie.nl

Westelijke grachtengordel
Peter Neerings,
Peter.neerings@politie.nl

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

Uitgave van Stichting Wijkcentrum 
Jordaan en Gouden Reael
Oplage 21.700, gratis huis aan huis 
bezorgd, 5 x per jaar

Bezorgklachten
krant@jordaangoudenreael.nl
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krant verschijnt 16 september 2021
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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.

BUURTSPREEKUREN

❱❱ !Woon
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u 
elke maandag, woensdag en vrijdagmiddag 
van 14 tot 16 uur op afspraak terecht op het 
woonspreekuur in het Claverhuis (Elands-
gracht 70). U kunt ons bellen of mailen op 
(020) 523 01 14 / centrum@wooninfo.nl / 
www.wooninfo.nl. Het is mogelijk dat onze 
spreekuren weer uitgebreid gaan worden. 
Check daarvoor onze website wooninfo.nl/
contact.
�
❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum
�
❱❱ Buurtteam Amsterdam Centrum
Vanaf 1 april kan elke Amsterdammer terecht 
bij een buurtteam voor vragen en ondersteu-
ning op het gebied van wonen, welzijn, 
inkomen, schulden en veiligheid. Het buurt-
team bestaat uit professionele hulpverleners 
met verschillende expertises. 
Telefonisch spreekuur ma t/m vrij 9.00-17.00 
uur, 020 557 33 38.
�
❱❱ Pluspunt, een inloop
Het Pluspunt is voor vragen op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn. Ook voor ondersteu-
ning bij financiële en administratieve zaken 
en het schrijven of bellen naar een instantie. 
• Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,  

elke di tussen 14.00 en 16.00 uur.
• Pluspunt Activiteitencentrum Reel,  

Tussen de Bogen 16, elke woe tussen 10.30 
en 12.30 uur.

Vanwege het coronavirus helpen we u alleen 
op afspraak via 020 557 33 38.
�
❱❱ Mantelzorgondersteuning
Buurtteam Amsterdam Centrum biedt onder-
steuning aan individuele mantelzorgers. 
Wij luisteren en denken met u mee en bieden 
informatie en advies. Bijvoorbeeld bij vragen 
over (samenwerking met) de zorg, over 
voorzieningen en praktische zaken, familiege-
sprekken, stellen van grenzen om overbelas-
ting te voorkomen, het versterken van uw 
netwerk, het combineren van mantelzorg en 
werk en inzet van vrijwilligers.
U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur telefonisch bereiken via 020 557 33 38.
�
❱❱ Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk geweld 
en behoefte heeft aan een luisterend oor. 
Voor wie meer hulp nodig heeft, wordt bemid-
deld met de hulpverlening. 
Voor een afspraak met een vertrouwens-
persoon, 020 557 3338, 
www.buurtteamamsterdam.nl
�
❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwil-
ligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatures 
in de buurt? Advies nodig wat het beste bij jou 
zal passen? Voor deze vragen en meer kun je 
terecht op de spreekuren van Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam (VCA)
www.vca.nu
�
❱❱ BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en 
buurtgenoten, 085 902 2810 (lokaal tarief).
Meer info via info@beterburen.nl en 
www.beterburen.nl

❱❱ TEAMED
TEAMED is een sociaal uitzendbureau voor 
ervaringsdeskundigen die vanuit hun per-
soonlijke ervaring met schulden, psychiatrie, 
verslaving of dakloosheid andere mensen met 
vergelijkbare problemen willen ondersteunen.
Spreekuur van de Vliegende Brigade van 
TEAMED: vrijdag tussen 11 en 13 uur in het 
Claverhuis.
�
❱❱ Rijbewijskeuringen 75-plussers
Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kunnen 
elke tweede en vierde maandagmiddag 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 ge-
meente aanvragen. Dit kan digitaal. Deze 
verklaring stuurt u ingevuld op naar het CBR. 
Het CBR stuurt vervolgens één of meer ge-
zondheidsverklaringen naar u terug. Deze 
moet u meenemen naar de keuring. U wordt 
verzocht een mondkapje en plastic hand-
schoenen mee te nemen en niet langer dan 
5 minuten voor de keuring aanwezig te zijn.
Meer informatie, o.a. over kosten: www.
rijbewijskeuringenamsterdamenomstreken.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. Maandag t/m 
donderdag van 9 tot 10 uur, Vinkenstraat 22, 
020 621 43 33.

❱❱ 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 chro-
nische ziekte, een lichamelijke beperking, 
autisme en niet aangeboren hersenletsel. 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@mee-az.nl. 
Meer info: www.meeaz.nl. Zie ook  
www.deondersteunersvanamsterdam.nl.
�
❱❱ Melding openbare ruimte en overlast
Als u onderweg op straat op in een park iets 
tegenkomt dat hersteld of opgeruimd moet 
worden of als u overlast ervaart van evene-
menten, horeca of personen, dan kunt u dat 
bij de gemeente melden via telefoonnummer 
14020 of via een digitaal formulier op 
www.amsterdam.nl/veelgevraagd, en kies 
dan in het rode kader: Mel ding open ba re 
ruim te en over last
�
❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente Amster-
dam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmerking? 
Wilt u iets leuks organiseren in uw buurt? 
Neem dan contact op met de gebiedsmake-
laars van het Stadsdeel Centrum:
Zuid-Jordaan & Westerdokseiland
Annemieke Bult, 06 1094 7493,  
a.bult@amsterdam.nl
Noord-Jordaan
Clemmy Tjin, 06 3044 4682,  
clemmy.tjin@amsterdam.nl

ZOEKERTJES

In de rubriek Zoekertjes kunt u als parti-
culier/stichting een advertentie plaatsen. 
De tekst moet uiterlijk vrijdag 13 augustus 
bij de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis 
en mogen maximaal 200 tekens bevatten. 
Tekst kan per mail gestuurd worden naar 
krant@jordaangoudenreael.nl.

❱❱ THE WORK VAN BYRON KATIE in 
de Jordaan (Tussen de Bogen 13). 
Workshops, sessies en jaartrainingen 
door een ervaren, gecertificeerde 
 begeleider.  
Info: Aafke Heuvink, 06 218 70 535,  
www.living-heart.nl.
�
❱❱ AANGEBODEN voor non-profit doelein-
den en tegen een redelijke prijs: seed-
beads. Het gaat om kleine porties in 
verschillende kleuren en maten. 
Ook enkele hobby toebehoren voor het 
maken van sieraden. Bel: 06 3040 3959.
�
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd zieken-
verzorgster helpt u graag indien 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. Dinsdag 19.30 - 20.45 
uur, woensdag 19.00 - 20.15 uur en 
vrijdag 09.15 - 10.30 uur. 
10 lessen € 84,00. Met korting € 42,00.  
www.lydwinayoga.nl, tel. 020 4210878.
�
❱❱ ENERGY HEALING
Bereik diepe heling van lichaam en geest 
d.m.v. energy healing. Ook zeer effectief 
bij dieren. Kom relaxen op de vierde 
verdieping in de Jordaan! 
Meer info: www.energytoheal.nl.
�
❱❱ SPAANS. Nieuwe cursussen weer na 
de zomer in het Claverhuis. Coronaproof! 
Beperkt aantal deelnemers mogelijk. 
Div. niveaus. Beginners t/m gevorderden 
+ conversatie.
www.spaansspaans.nl tel. 06-55768294.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

❱❱ DOCK
Gezocht! Iemand met ervaring en kennis om 
een computercursus te geven aan een groep 
van minimaal 5 beginners en half gevorder-
den. De cursus zal plaatsvinden op de dins-
dagochtenden van 10.30 tot 12.30 in het 
Claverhuis.
�
❱❱ DOCK
Wie kan buurtbewoners op weg helpen in 
het omgaan met tablets en smartphones en 
tips en tricks geven voor facebook en 
whatsapp tijdens het inloopspreekuur, op de 
vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur, in het Claver-
huis?
�
❱❱ DOCK
Vindt u het leuk om mensen te helpen, bent 
u modebewust en een kei achter de naai-
machine? We zoeken iemand die het naai- 
en reparatieatelier op de donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 in het Claverhuis kan 
begeleiden.
�
❱❱ DOCK
Dringend zoeken we een vrijwilliger voor de 
conversatielessen Spaans op de maandag-
avond in het Claverhuis. Heb je enige erva-
ring in lesgeven en bij voorkeur een Zuid-
Amerikaanse uitspraak, meld je dan aan.
�
❱❱ DOCK
Ben je ervaren blind-typer, heb je goede 
communicatieve en sociale vaardigheden en 
beheers je de Nederlandse taal goed? Dan 
ben jij degene die we zoeken voor onze 
lessen blind typen in ons computerlokaal op 
de Elandsgracht! Deze lessen worden op de 
maandagavond gegeven.
�
❱❱ DOCK
Ben je gepassioneerd van taal en vind je het 
leuk om Nederlandse conversatieles te 
geven aan buurtbewoners van verschillende 
nationaliteiten, dan ben jij de vrijwilliger die 
we zoeken. Je hoeft geen lesbevoegdheid te 
hebben maar enige ervaring in het klassikaal 
overbrengen van kennis is een pré. De lessen 
vinden plaats op de maandagavond in het 
Claverhuis.

Reageren op een van deze vacatures  
kan bij Sevim Saruhan, ssaruhan@dock.nl  
of 06 348 818 30.

VER. DE NOORDERSPEELTUIN

Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden
Matthew Eelman, 06 2209 1867,  
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
Stemvancentrum.amsterdam.nl. 

Stemvancentrum.amsterdam.nl.
�

 

Nieuws van stichting !WOON

Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen aan 
voor bewoners. De thema’s zijn o.a.: een 
nieuwe bewonerscommissie starten, 
nieuwsbrieven maken, huurders en eige-
naren samen in een complex, introductie 
digitaal leren en servicekosten. U kunt zich 
aanmelden via cursus.wooninfo.nl. Ook 
organiseert !WOON gratis webinars voor 
VvE’s, bewoners en bewonersgroepen. 
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.

Huurverhogingsvoorstel ontvangen?
De huurprijzen in de gereguleerde sector 
zijn in de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 
bevroren. Dat geldt zowel voor corporatie-
woningen als particuliere huurwoningen. 
En ook kamerhuurders hoeven dit jaar 
geen huurverhoging te betalen. Heeft u 
toch een huurverhogingsvoorstel ontvan-
gen, dan is het verstandig om bezwaar te 
maken en de verhoging niet te betalen. 
Bezwaar maken moet vóór 1 juli. Voor 
geliberaliseerde huurcontracten gelden 
andere regels. Voor de duur van minimaal 
3 jaar mag de huur met niet meer dan 1% 
boven inflatie worden verhoogd. Als er in 
het huurcontract een lagere huurverho-
ging is overeenkomen, dan blijft die van 
toepassing.

Eindafrekening servicekosten
Elke verhuurder is wettelijk verplicht om 
jaarlijks een eindafrekening van de ser-
vicekosten te verstrekken. Het bedrag dat 
maandelijks betaald wordt door de huur-
der geldt namelijk als voorschotbedrag. Zo 
dient de verhuurder aan de hand van 
facturen aan te tonen wat de werkelijke 
kosten waren. De afrekentermijn bedraagt 
6 maanden na afloop van het kalenderjaar. 
Verstrekt de verhuurder geen eindafreke-
ning, of is de huurder het er niet mee eens, 
dan kan een procedure bij de Huurcom-
missie overwogen worden. Dat kan tot 30 
maanden na afloop van het kalenderjaar.
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NIEUW | Bakkerij BBrood
Tweede Goudsbloemdwarsstraat 14 - 16

Bakkerij Bbrood, bekend van hun desembrood, heeft een 
nieuwe winkel geopend aan de Tweede Goudsbloem-
dwarsstraat. Hier worden heerlijke broden, verschillende 
kleine broodjes en banket verkocht. Het assortiment is 
duurzaam gemaakt, met grondstoffen van circulaire 
 landbouw. Lekker en verantwoord dus! 
Bbrood is dagelijks geopend. www.bbrood.nl.

GESLOTEN | The Movies dicht voor
 verbouwing

Amsterdams oudste bioscoop wordt de komende tijd grondig 
verbouwd. Het pand kampt met ernstige verzakkingen door 
problemen met de fundering, zoals bij meer panden op de 
Haarlemmerdijk het geval is. Met de verbouwing zal het 
 authentieke karakter van de bioscoop in ere worden hersteld. 
Er is ook goed nieuws. Vorig jaar was bepaald niet makkelijk, 
maar het voortbestaan van The Movies wordt niet langer 
bedreigd.
Naar verwachting kunnen de deuren weer open in maart '22.

OPEN | Haringkraam Haarlemmerplein

De haringkraam op het Haarlemmerplein is weer open. Elly 
van Mevrouw Vis zwaait de scepter met hulp van Diana (links 
op de foto).

NIEUW | Postkantoor
Westerstraat hoek Violettenstraat

Een aanwinst voor de buurt. Zeker met pakketbezorging. Hoef 
je je buren niet lastig te laten vallen, wanneer je thuis laat 
bezorgen en de bezorger niet op de afgesproken tijd komt.



Selamat Datang!
DINER  -  R I JS T TAFE L S  -  SATÉ ' S  -  À  L A  C AR TE
S T REE T FOOD -  VEGETAR ISC H  -  B EZORGEN

Long Pura is een authentiek Indonesisch restaurant, al meer dan 
25 jaar gevestigd in hartje Jordaan aan de Rozengracht. 

Onze  Balinese chef en zijn team bereiden onze beroemde rijsttafels 
en gerechten op traditionele wijze. Al onze sauzen en marinades 
zijn huisgemaakt volgens oude recepten. De gastvrije bediening in 

klederdracht  verwelkomt u graag in ons stijlvolle restaurant. 
Laat u verrassen door de Indonesische keuken! 

ROZENGRACHT 46-48, 1016 ND AMSTERDAM T. 020 - 623 89 50 • RESTAURANT-LONGPURA.COM

Kortingsbon 10%
• Geldig voor maximaal 

4 personen
• Maximaal één bon 

per tafel
• Geldig tot 31 augustus 

2021
• Niet geldig voor afhalen 

en bezorgen

WEER GENIETEN OP Z'N 2019's


