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Café ’t Smalle
uitgekleed

Grote kans dat het steigerterras van Café ’t Smalle
binnenkort verdwijnt. Het café heeft sinds enige
tijd een nieuwe eigenaar en de vergunning voor de
steiger was volgens de gemeente niet automatisch
bij de overname inbegrepen. Café ’t Smalle probeert het tij nog te keren met een een petitie die
ruim drieduizend keer is ondertekend en een
rechtszaak. Maar er zijn ook klachten uit de buurt
van mensen die niet rouwig zullen zijn als de steiger er straks niet meer is.

Gespreksflarden
Door Trudy Franc
Eerste Leliedwarsstraat
Postbode schrikt van een hondje dat
plotseling luid blaffend uit een
winkel schiet. Baasje probeert de
hond tot rust te manen. Postbode
buigt over de hond en zegt:
Kan het nou nooit eens een keertje
vriendelijk?

Door: Daan van den Wijngaard
Uitbater Dennis Dekker is not amused over het
mogelijke verdwijnen van zijn steigerterras. Sinds
november ’78 runden diverse uitbaters het café
aan de Egelantiersgracht, en op een dag nam het
café de steiger voor de deur in gebruik als terras.
De gemeente stond niet bepaald te juichen, maar
met een gedoogconstructie leken alle partijen
tevreden. Dertig jaar lang is er op de steiger ge
dronken, gegeten en genoten. Na een hevige storm
vorig jaar stond het cafépersoneel ’s avonds klaar
met bier en bitterballen om bewoners aan te moe
digen bij het opruimen van de straat.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

FOTO DAAN VAN WIJNGAARDEN

Vergunning steigerterras is verlopen

Maar in het goede huwelijk tussen buurt en om
wonenden zijn scheurtjes ontstaan. ‘Ik slaap aan
de straatkant en ervaar, zeker ’s avonds, steeds
vaker geluidsoverlast,” vertelt een buurtbewoon
ster die liever anoniem blijven. Een buurman die
met zijn vrouw sinds 2006 naast het café woont,
maakt als theatermaker soms lange dagen.

“Je wil niet de klagende buurman of -vrouw uit
hangen, maar ik slaap slecht van het lawaai. Wij
hadden goed en duidelijk contact met de vorige
eigenaar, maar dat is tegenwoordig niet meer zo.”
Tijdens de pandemie is ’t Smalle verkocht.
Lees verder op pagina 3

Westerstraat
Twee vrouwen lopen op de markt.
Vrouw 1: Lipliner
Vrouw 2: Wat zeg je?
Vrouw 1: Líp-liner
Vrouw 2: Ha ha! Wat idioot!
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Haarlemmerdijk
Twee fietsers met een hond aan de
lijn draaien naast elkaar vanaf de
Binnen Oranjestraat linksaf de dijk
op. Een derde fietser wil rechtdoor op
de Haarlemmerdijk, maar moet
stoppen voor de twee.
Fietser 1: Hèh, dat was héééél relaxed!
Fietser 3: Relaxed is goed. Uitkijken
is beter.
Eerste Leliedwarsstraat
Vrouw loopt af op vrouw die op een
bankje zit.
Vrouw 1: Hoi!
Vrouw 2: Hee, wat ben je vroeg!
Vrouw 1: Ja, voor het eerst. Meestal
ben ik te laat. Maar ik dacht: laat ik
mijn best eens doen om op tijd te
komen.
Grote Bickerstraat
Glazenwasser ruimt zijn spullen op.
Vrouw fietst snel langs, wijst naar de
glazenwasser en schreeuwt hard:
HEE, IK MOET JE NOG BETALEN!
Voorbijganger 1: Nou doe dat dan.
Glazenwasser: Moet ik wel eerst een
rekening sturen.
Voorbijganger 2: Nou doe dat dan.
Lauriergracht
Man op stoel aan de gracht tegen
vrienden:
That’s what I do. I sleep and drink
champagne.
Haarlemmerstraat
Jongeman telefoneert: Ik was even
enthousiast over hetzelfde wat wij
allemaal leuk vinden.

In de zomereditie van deze krant deed de redactie
dit jaar een oproep om namen voor bruggen in te
sturen. Op die oproep kreeg de krant geen reacties,
maar een brug in onze buurt heeft nu wel een naam
gekregen. De gemeenteraad besloot om brug 128,
tussen de W
 esterstraat en het Marnixplein,
te vernoemen naar Berta de Vries. Haar kleinzoon
vroeg de vernoeming met succes aan.
door Trudy Franc

Berta de Vries, geboren en getogen in de
Jordaan, was socialiste van het eerste uur
en lid van het Amsterdamse Vrouwencomité.
In 1917 streed ze vooraan tijdens het Aardappel
oproer (een opstand in arbeidersbuurten van
wege voedselschaarste). In 1934 was ze
ook actief in het Jordaanoproer tegen verlaging
van de steun. Ook zat ze in het dagelijks bestuur
van de Amsterdamse Speeltuinvereniging en
organiseerde ze vakantiekampen voor

kinderen. Daarnaast was ze actief in de
Internationale Rode Vrouwenbeweging en
het Wereldvrouwencomité tegen Oorlog en
Fascisme. Kortom, het is zeer terecht dat een
brug nu haar naam draagt en hopelijk is dit
een voorbeeld voor meer naamloze bruggen in
de stad.
De krant houdt zich nog altijd aanbevolen voor
suggesties!

Lindengracht
Twee vrouwen voor een groentenkraam roepen opgewonden naar
iemand verderop
Vrouw 1: Zit er een meetlat in die tas?
Vrouw 2: Zit er een meetlat in die tas?
Beide: ZIT ER EEN MEETLAT IN DIE TAS?
Lijn 5 (ingezonden door een lezer)
Een man wil in de tram stappen met
een flesje pils in de hand
Conducteur: Nee, dat mag niet.
Man: Maar er zit geen alcohol in.
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Van de hoofdredactie
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Kun jij alles nog betalen?
Energie, boodschappen, alles wordt duurder.
Kun jij je rekeningen nog betalen? Het Buurtteam
helpt graag. Onze hulp is gratis
Kom naar het Energiespreekuur
Elke vrijdag 13.30 – 15.30 u.

Buurtcentrum De Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201
Of neem contact met ons op:
020 557 33 38
info@buurtteamamsterdamcentrum.nl
www.buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis

Wij helpen bij vragen over

zorg
werk

geld

wonen

gezondheid

ontmoeten

veiligheid

Ach, wat zit het leven toch vol onzekerheden.
Neem nou deze krant: ieder jaar opnieuw is
het maar weer de vraag of we subsidie krijgen. Want u weet het misschien nog: hij wordt
voor de helft betaald door adverteerders en
voor de helft door de gemeente. Inmiddels liggen we er niet meer wakker van, die onzekerheid is er ieder jaar en is dus eigenlijk een zekerheid geworden. We wachten rustig af (en
daarna gaan we dan moord en brand schreeuwen, want we willen natuurlijk de krant wel
blijven maken!)
Maar goed, over die onzekerheden dus; energieprijzen, inflatie, wat zou de huizenmarkt
doen? En dan is er op kleinere schaal ook zoiets als het voortbestaan van de terrassteiger
van cafe ’t Smalle. Wat gaat daarmee gebeuren? Mag het terras niet meer? Verdwijnt de

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

Antiek-kunst-curiosa-vintage

mEEr dAn 55 hAndElArEn, 6 dAgEn pEr wEEk gEopEnd

Beste buurtbewoners,
Uw buurtkrant wordt voor de helft betaald door de overheid en voor de
andere helft door adverteerders. Maar door stijgende kosten is dat niet
genoeg. Wij willen het liefst een papieren krant blijven uitgeven om
zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken.
Daarom vragen wij u de krant te steunen met een financiële bijdrage.
Klein of groot, alles is welkom!
U kunt uw gift overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael, NL44 INGB 0000 0195 98 o.v.v. donatie wijkkrant.
T/m oktober hebben we al 1287 euro mogen ontvangen.

ONZE DANK IS GROOT

hele steiger? Deed ons denken aan 2018 toen
de gemeente er op die plek juist een steiger bij
wilde leggen, om de Prinsengracht te ontlasten. Verwarring, onzekerheid. Maar uiteindelijk ging het hele plan niet door!
Mensen die niet tegen onzekerheid kunnen
hebben het niet makkelijk. En wie kan er wel
tegen? De kunst is in ieder geval om jezelf niet
gek te (laten) maken.
Wat je ook kunt doen is hopen op een wonder.
De kans daarop is klein, maar niet onmogelijk. Door de eeuwen heen vindt er af en toe
eentje plaats. Zoals in de Eerste Tuindwarsstraat. In 1653. Kijk maar op pagina 4. Het is
echt gebeurd, men wist het zeker.
Frederique de Jong
IJsbrand van Veelen
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Sterke drankstokerij A. van Wees - de Ooievaar

vervolg van pagina 1

Het lijkt het erop dat de voorstanders
van het terras op de steiger zich voorlo
pig niet zomaar gewonnen zullen geven.
Eén van de buren die zich niet in de kri
tische geluiden over ’t Smalle herkent,
zucht diep als ze zegt: “Met mijn familie
heb ik daar een verjaardag gevierd. Een
prachtige dag, op het water, dat wens ik
iedereen toe. Wat denken de klagers dat
ze ervoor terug zullen krijgen? Je hoort
nu ook veel lallende mensen langs de
gracht lopen. Dat wordt natuurlijk
alleen maar erger.” Buurvrouw Petra
laat lachend weten dat zij dagelijks ge
tuige is van het reilen en zeilen in Café
’t Smalle. “Dat is vooral plezierig om
naar te kijken,” zegt ze. “In de afgelopen
jaren heb ik een enkele keer de politie
gebeld vanwege overlast in de straat.
Als dat dan met ’t Smalle te maken had
losten zij het altijd keurig op. Bezoekers
worden aangesproken, de mensen van
het café houden veel rekening met de
buurt en de bediening is keurig.” Petra is
niet blij met de plannen van de gemeen
te om in te grijpen. Volgens haar is
Dekker met zijn actie op de goede weg.
Ik begrijp alle ophef niet.” De theaterma
ker neemt een slok van zijn thee en zegt:
“Het enige wat ik hiermee hoop te berei
ken is dat ik mijn nachtrust terugkrijg.”
Inmiddels loopt er een rechtszaak waar
in de vraag beantwoord moeten worden:
van wie is de steiger? Van het cafe of de
gemeente? De afdeling Nautisch beheer
van de gemeente adviseert de steiger te
verwijderen omdat er zoveel mogelijk
vaarruimte moet zijn. De rechter doet
uitspraak als deze editie bij u in de bus
ligt.

Een woordvoerder van de
gemeente laat weten:
“We zijn voornemens om de
steiger weg te halen. De gemeente
heeft de steiger jaren geleden
gebouwd maar deze is nooit
aangewezen als terras. De
terrassteiger werd gedoogd maar
viel onder het uitsterfbeleid voor
terrassteigers. Daarbij geldt dat
wanneer een horecazaak van
eigenaar wisselt het steigerdeel
van het terras stopt. Voor de
nieuwe eigenaar van Café ’t
Smalle was dit bij de overname
duidelijk. De steiger was wel
vergund als tijdelijk uitgebreid
coronaterras, maar de vergunning
daarvoor liep op 31 oktober af.
Het café heeft overigens wel een
regulier terras aan de gevel waar
niks aan verandert.’’

Distilleerderij in hartje Jordaan bestaat honderd jaar
V.l.n.r. Marlous, Fenny en Nikki

Nu kijk je naar de houdbaarheidsdatum op de
verpakking.”
In haar boek komt ook de geschiedenis van haar
bedrijf aan bod. Haar grootvader Adriaan nam in
1922 de distilleerderij (en wijnkoperij) Henri
Matveld anno 1883 over, haar vader Cees nam de
likeur en jeneverstokerij De Ooievaar anno 1782
over. Hij stopte met de wijnhandel.
Rondleidingen
Fenny leerde de fijne kneepjes van het distille
ren van haar vader. Na jarenlang gestookt te heb
ben, heeft ze dit stokje nu aan haar dochter Nik
ki overgedragen. “Distilleren is zwaar werk. Je
sjouwt met volle emmers. Dat kan ik niet meer.
Maar Nikki kan stoken als de beste. Zij heeft
daar een goed gevoel voor.”
Fenny stuurt onder meer aan, doet de adminis
tratie, werkt in de slijterij en geeft rondleidingen
in het bedrijf. “Praten over mijn vak vind ik nu
het allerleukst om te doen. Ik doceer graag.”
Naast rondleidingen geeft ze cursussen, zoals de
Gin Masterclass, de Geneverschool en Ruiken
kun je leren.
FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

Een woordvoerder van de gemeente laat
desgevraagd weten dat vergunningen
vaak aan een persoon worden verstrekt,
niet aan een BV of onderneming (zie
kader). Via de gedoogconstructie had
het steigerterras jarenlang bestaans
recht, maar dat is niet meer vanzelf
sprekend. Dat de twee bewoners die
geluidshinder ondervinden samen met
een aantal andere omwonenden klach
ten indienden bij de gemeente lijkt
daarbij ook niet te helpen.
Dennis Dekker zegt: “Ik heb echt vaak
geprobeerd om iets met de klachten te
doen. Dat gaat verder dan gasten atten
deren op hun volume. Zo kun je na elf
uur ’s avonds niet meer op het terras
zitten. De sluitingstijd van het terras is
twee uur naar voren gehaald, dus in
principe kan de buurt niet meer echt
overlast van ons ervaren.” Met de petitie
en een ﬂyeractie probeert Dekker de
hele Jordaan te overtuigen van het
belang van zijn steigerterras. “Veel
Jordanezen wonen hier in bovenwonin
gen zonder terras of tuin. Hen bied ik
een fantastische mogelijkheid om bui
ten te zitten!” Daar lijkt een aantal be
woners het roerend mee eens. Een ano
nieme buurvrouw benadrukt dat de
Westertoren ook geluid maakt en dat
men daar – “tegenwoordig” – ook al over
klaagt.

Fenny van Wees staat al 22 jaar aan het roer
van de likeur- en jeneverstokerij A van Weesde Ooievaar anno 1782. Deze ambachtelijke
distilleerderij is dit jaar precies honderd jaar
in het bezit van haar familie. Haar dochter
Nikki is nu de stoker.
door Anke Manschot
In de Driehoekstraat, een verborgen parel in de
Jordaan, is op tweeduizend vierkante meter de
enige overgebleven ambachtelijke Amsterdamse
distilleerderij gehuisvest. Adriaan van Wees, de
grootvader van Fenny van Wees, begon zijn zaak
honderd jaar geleden op de Brouwersgracht,
maar verhuisde al snel de hoek om.
Jenevervaten
Het interview vindt plaats in de ontvangstruim
te achter de slijterij, waar lege jenevervaten als
krukjes om een lage tafel staan. De hele inrich
ting hier ademt nostalgie.
Heeft de viering van het honderdjarig jubileum
al plaatsgevonden? Fenny van Wees (63): “Mijn
moeder is afgelopen jaar gestorven, mijn vader
in 2019. Mijn hoofd staat nog steeds niet naar
een feest.
Los daarvan zijn het ook moeilijke tijden voor
ons bedrijf. Allereerst de verhoogde gasprijs.
Maar ook andere prijzen, zoals die voor grond
stoﬀen en glas, schieten omhoog. De prijs van
moutwijn, een sterke drank van graan waar wij
jenever van stoken, is in de afgelopen tijd zelfs
vier keer omhoog gegaan. De levertijd van ste
nen kruiken, ﬂessen, doppen en kartonnen do
zen is langer geworden. Daarnaast hebben wij
ook nog te maken met de krapte op de arbeids
markt.”
Behalve zijzelf en haar dochter Nikki werken
hier momenteel maar drie andere vaste krach
ten, geen familieleden. “En ik heb iemand die de
bestellingen naar het postkantoor en naar slijte
rijen en horecabedrijven in Amsterdam brengt.”
Later in het gesprek zal blijken dat die ‘iemand’
haar man is.
Geen suikerbieten
Maar dit artikel mag beslist geen klaagzang wor
den. Fenny en haar dochter Nikki hebben een
grote passie voor hun familiebedrijf. Kwaliteit is
een woord dat torenhoog in hun vaandel staat.
Zo worden er voor al hun vruchtenlikeuren verse
vruchten gebruikt, bijvoorbeeld frambozen,
aardbeien of yuzu’s, Japanse citrusvruchten, in
plaats van een goedkope synthetische smaak
stof. “En er gaan echte amandelen of andere no
ten in onze notenlikeuren,” legt Fenny uit. Maar
liefst zestig soorten likeuren worden hier ge

stookt in een zogeheten fijndistilleerketel, waar
van er vier in gebruik zijn.
En hun jenevers, achttien soorten, worden be
slist niet van suikerbieten gemaakt, of van rijst,
aardappelen of een andere goedkope grondstof,
maar van echt graan. Hun oudste jenever rijpt
twintig jaar. ‘Plofjenever’, dat is de naam die
Fenny voor industriële jenever heeft bedacht,
een variant op plofkip. “De wetgeving op het
gebied van likeur en jenever is vogelvrij. Als je
aan alcohol een kunstmatig smaakstofje toe
voegt, mag je al ‘likeur’ of ‘jenever’ op het etiket
zetten, zonder dat er een fijndistilleerketel aan
te pas kwam. Zoals je jezelf ook warme bakker
mag noemen zonder een oven te hebben.”
Naast zelfgemaakte jenever, likeur, branden
wijn, bessenjenever en advocaat verkoopt deze
distilleerderij onder meer ook nog ruim zeventig
soorten esprits. “Dat is een gedistilleerd aroma
dat als basis dient voor exclusieve bonbons, ge
bak en ijs.”
Goed ruiken
Sommige likeuren, met grappige namen als
Bruidstranen, Hansje in de kelder en Kwartier
na vijven, worden hier nog van eeuwenoude re
ceptuur gemaakt. “Er zijn in mijn tijd een paar
mooie namen bijgekomen,” vertelt Fenny.
“Kruidje roer me niet en Hemel op aarde, mijn
tante verzon die namen. Maar de meeste nieuwe
likeuren noem ik naar de vruchten waarvan ze
zijn gemaakt. Zoals etroglikeur, gestookt van de
heerlijk geurende etrog, een grote Israëlische
citrusvrucht met pukkels die een rol speelt bij
het joodse Loofhuttenfeest. Een rabbijn vroeg
mij om hier een sterke drank van te maken.”
De door haar vader bedachte naam Het mirakel
van Amsterdam gaf Fenny aan een oude jenever,
die zijzelf heeft uitgevogeld met behulp van
moutwijn van emergraan. “Dat is een oud graan
dat nu opnieuw verbouwd wordt, in de Haarlem
mermeer.”
Het stoken van sterke dranken behoort tot de
oude ambachten. In 2016 werd het ambacht
‘fijndistilleren van jenevers en likeuren’ toege
voegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel
Erfgoed. Maar in tegenstelling tot kantklossen,
manden vlechten of klompen maken is (fijn)dis
tilleren behoorlijk ingewikkeld om aan leken uit
te leggen.
In 2017 verscheen Distilleren/De kunst van het
ruiken, een prachtig geïllustreerd boek waarin
Fenny van Wees de lezer wegwijs maakt in de
wereld van sterke drank voor fijnproevers.
“Distilleren heeft alles te maken met goed kun
nen ruiken. Maar veel mensen zijn het ruiken
verleerd. Vroeger rook je of de melk zuur was.

Zou ze in haar handen klappen als haar dochter
het bedrijf overneemt? Resoluut: “Nee, hoor. Het
is keihard buﬀelen, ik kan het weten. Maar ik wil
ook niet dat het ambacht verdwijnt. Het liefst
zou ik een opvolger van buiten willen. Ik ben er
van overtuigd dat die te vinden is,” zegt ze opti
mistisch.
Fenny, die diverse diploma’s heeft, zou in de toe
komst dolgraag weer een studie willen oppak
ken. “Bijvoorbeeld muziekwetenschap of kunst
geschiedenis.”
Nikki (29) is aangeschoven. “Ik twijfel nog of ik
ons bedrijf wil overnemen,” vertelt ze. “Mis
schien doe ik dat samen met mijn zus Marlous,
die hier een paar jaar de PR en de administratie
heeft gedaan. Gelukkig oefent mijn moeder geen
enkele druk op ons uit.”
Nikki, die de MBOkoksopleiding voltooide, com
bineerde eerst het werk in het restaurant van
haar oma met parttime werken in de distilleerde
rij. Sinds vier jaar heeft zij een fulltime baan in
haar moeders bedrijf. “Het leuke is dat het werk
hier veelzijdig is. Stoken, bestellingen klaarma
ken, in de slijterij meehelpen, de telefoon aanne
men, machines bedienen die bottelen, etiketten
plakken of zwarte of gouden krimp aanbrengen,
een soort plastic kraagje om de hals van ﬂessen,
handmatig lakzegels drukken et cetera. Ik hou
ervan met mijn handen te werken.” Ze grinnikt.
“Ik heb spierballen gekregen van het sjouwen
met volle kratten, en met emmers met elk een
inhoud van tien liter.” Alleen boekhouden ligt
haar niet, maar dat doet haar moeder.
“Ik hou van dit oude ambacht,” zegt ze als ze de
verslaggeefster rondleidt in de distilleerderij
met indrukwekkende ketels en machines.
“Ik hou ook van de oude tijd. Ik ben geïnteres
seerd in hoe mensen vroeger leefden.
En ik ben er zo trots op dat mijn overgrootvader,
mijn grootvader en mijn moeder hebben gevoch
ten voor topkwaliteit.”
Kan ze de lezers van de wijkkrant nog een likeur
aanraden nu het Sinterklaasfeest eraan komt?
Ze weet het meteen. “Speculaaslikeur of Crème
de kaneel.”
Zie www.de-ooievaar.nl en voor de webshop
www.slijterij-ooievaar.nl
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Wonder in de Eerste Tuindwarsstraat

“Op klaer en held’re
Voormiddagh aen
de Lugt geƒien.”
‘Afsetter’ Cornelis Karelsz uit
Antwerpen woonde in 1653
met zijn vrouw Susanna
Mathijs uit ‘de’ Egelantiersdwarsstraat in de Eerste
Tuindwarsstraat. Een afzetter
was iemand die met waterverf
kleur afzette op drukwerk.
Hij kleurde dus plaatjes in.
Deze afzetter had het wel wat
hoog in de bol: hij ondertekende zijn werk met zijn gelatiniseerde naam: Cornelius
Caroli.
Op 14 oktober was Cornelis op
zijn binnenplaatsje aan het
werk toen er een wonder ge
beurde. Hij zag een prachtige
dame door de lucht zweven. Ze
had een fonkelende diamanten
ketting om haar hals. De ket
ting brak en viel precies op het
binnenplaatsje van Cornelis.
Opgewonden riep hij Susanna,
maar die wilde niet komen om
dat ze net ruzie hadden gehad.
Cornelis ging daarop eerst
werk aﬂeveren bij een op
drachtgever in de Mandema
kerssteeg. Intussen had Susan
na toch de ketting zien liggen
en hem voorzichtig binnen op
een lapje gelegd. Buren waren
al snel op de hoogte van het
wonder. Toen Cornelis thuis
kwam stonden ze te dringen
voor het huis. Susanna was de
ruzie inmiddels vergeten en

riep: “Man, nu zijn we al ons
leven rijk genoeg. Ik heb een
schone ketting gevonden!”
Cornelis wilde de ketting van
het lapje pakken, maar liet
hem in stukken vallen. De dia
manten rolden over de vloer.
De buren kregen elk een steen.
Cornelis haalde prentuitgever
en graveur Crispijn de Passe de
Jonge van de Lijnbaansgracht
erbij. Die kreeg ook een steen
en hij maakte een mooie prent,
waarbij hij schreef: “Het is
heerlick datmen de werken
Godes openbaert.” Wie het
wonder met eigen ogen wilde
zien moest wel snel zijn, want:
“door onachtsaemheyt aen
’t vuur ghehouden [is] ver
dwijnt het van dagh tot dagh”.
Was de zwevende dame
wellicht een wolk en waren
de ‘diamanten’ hagelstenen?
Wie weet. In 1965 heeft
Machiel Koord het ‘wonder’
naverteld in een boek over
Nederlandse volksverhalen.
Bronnen: Ons Amsterdam, oktober 2020; Stadsarchief
Beeldbank; Nederlandse Volksverhalenbank;
Machiel Koord, Dat vertellen ze aan d’Amstel en het Y.

Elektrisch rijden: uw visie
In onze vorige editie stond een artikel
over elektrisch rijden in de buurt en
het ‘Actieplan schone lucht’ van de
gemeente. Uit dat artikel werd duidelijk dat we de komende jaren een
snelle groei zullen zien in de elektriﬁcatie van de stad, vooral vanaf
2030. Dat de buurt hier iets van
vindt, is wel duidelijk. Via de QRcode bij het stuk hebben we tientallen reacties ontvangen, waarvoor
dank!
door Niels van Ingen
Om precies te zijn kregen we 41 reac
ties. Tachtig procent van de respon
denten is bekend met het Actieplan
schone lucht, hetgeen voor de ge
meente een mooie opsteker is. Men
sen hierop voorbereiden is natuurlijk
de eerste stap. En daar is nog een
lange weg te gaan. Vijfenzeventig
procent van de mensen die reageer
den hebben nog geen elektrische au
to en zijn ook beslist niet van plan
die in de komende vijf jaar aan te
schaﬀen. Als reden geven ze met na
me op dat ze recent al grote investe
ringen hebben gedaan, bijvoorbeeld
in zaken als de afkoop van de erf
pacht. Er is dan ook veel behoefte
aan regelingen die de overgang naar

elektrisch rijden voor Amsterdam
mers kunnen vergemakkelijken.
Andere punten die in de reacties aan
de orde kwamen:
Kosten elektrische auto bewoners
en ondernemers
De kosten van een elektrische auto
zijn niet mis. Gemiddeld zijn deze
auto’s een stuk duurder dan benzine
versies, en de tweedehandsmarkt
voor elektrische auto’s komt maar
langzaam op gang. Veel van de hui
dige elektrische auto’s zijn dan ook
leaseauto’s. De gemeente laat wel
weten dat de landelijke subsidie voor
particulieren voor zowel nieuwe als
gebruikte personenauto’s, de zogehe
ten SEPPregeling, vanaf komend jaar
weer beschikbaar is. Daarmee kun je
als privégebruiker € 2950 voor een
nieuwe en € 2000 voor een gebruikte
auto terugvragen. Dit maakt de aan
koop wellicht iets behapbaarder,
maar we zien nog niet iedereen naar
de showroom rennen.
Ook ondernemers in de stad worden
geholpen met diverse subsidies om
de transitie mogelijk te maken. Hier
bij kun je denken aan financiële tege
moetkomingen en verlaging van de
motorrijtuigenbelasting, maar ook

kijken ondernemers steeds meer
naar ‘overslaghubs’ aan de rand van
de stad. Daar worden elektrische
vrachtfietsen ingezet voor lokaal ver
voer om de aanvoer van producten
mogelijk te houden.
Openbaar vervoer
Iets wat helemaal niet terugkomt
in de rapporten van de gemeente is
het gebrek aan OVmogelijkheden
voor bewoners van de Jordaan en
de Gouden Reael. Als je geen elektri
sche auto wilt of kunt kopen, niet
aan een deelautoprogramma wilt
meedoen en je bij regen niet wilt
lopen of fietsen, zit je mooi met de
gebakken peren. Het OV is in de
Jordaan en de Gouden Reaal nogal
afwezig. Gelukkig is er wel goed
nieuws! Initiatief ‘HeenenWeer Cen
trum’ is van start gegaan: gerund
door vrijwilligers en gesteund door
verschillende organisaties. Deze
vrijwilligersservice biedt lokaal
vervoer aan in groene elektrische
Canta’s die je gemakkelijk van A
naar B kunnen vervoeren. Ideaal
voor een ritje naar de Lindengracht
markt of straks voor het kerstshop
pen in de buurt. Voor informatie: zie
pagina 6 van deze krant en heenen
weeramsterdam.nl.

Informatie over elektrisch rijden
Naast de zorgen over de kosten zijn
er ook zorgen over elektrisch rijden
in het algemeen. Hoe werkt dat? Kan
ik met een elektrische auto op vakan
tie en hoe lang duurt het opladen?
Informatief en zelfs leuk om te bekij
ken is de website evrijders.nl van de
Vereniging Elektrische Rijders. Deze
website biedt o.a. de mogelijkheid
om in contact te komen met je buren
rondom het elektrisch rijden, te vin
den onder het kopje “sturen bij je
buren”. Daar kun je je vragen kwijt
over de aankoop van een elektrische
auto of over het opladen en het ge
bruik. Ook geeft de VER een brochure
uit: Fabels en Feiten over elektrisch
rijden.

De gemeente heeft een duidelijke en
meetbare doelstelling. De omme
zwaai naar elektrisch is ingezet en
gaat zeker plaatsvinden in de komen
de jaren. De ‘Wegenverkeerswet’
stelt de de gemeente in staat milieu
zones te creëren en vorm te geven,
ten gunste van de luchtkwaliteit en
de vermindering van de CO2uitstoot
en het verkeerslawaai in de stad.
En hoe zou dat zijn, een stad zijn met
vijftig of misschien wel honderd pro
cent minder verkeerslawaai? Horen
we Johnny Jordaan dan weer uit een
kroeg galmen? Een ouderwetse ruzie
op de hoek? Wie weet zullen oude
tijden opnieuw in onze mooie buur
ten herleven.
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Adoptanten van afvalcontainers

Buurtbewoners schrijven op
uitnodiging een persoonlijke
column over onze buurt.

Groep actieve bewoners houdt
De
pen
van
...
Westerdokseiland schoon
Wim Staffeleu
Op het Westerdokseiland zijn tien adoptanten
van ondergrondse afvalcontainers actief.
Via een zelf opgezette appgroep onderhouden ze contact met elkaar. Twee adoptanten
aldaar geven tekst en uitleg over dit ‘pleegouderschap’.
door Anke Manschot
De afvalcontainers op het Westerdokseiland
staan er onberispelijk bij als de verslag
geefster op weg is naar het interview met
Inge Konings (65) en Marjo Rijnders (64).
Hoe kwamen deze twee rasAmsterdammers
op het idee om adoptant te worden?
“In 2019 complimenteerde ik Agaath Schoon,
een zeer actieve buurtbewoonster, toen ze
op straat als adoptant in de weer was,” ver
telt Marjo Rijnders, die fulltime werkt als
ICT’er. “Jij kunt ook adoptant worden, hoor,”
antwoordde Agaath gevat. Ik heb me toen
aangemeld. Ik ergerde me altijd al aan afval
naast containers.”
“Ik heb me drie jaar geleden opgegeven toen
in een gemeenteblad een oproep voor adop
tanten stond,” zegt Inge, die directeur perso
neelszaken was.
Adoptanten krijgen van de gemeente sleutels
van de zijkant van containers, en een
schoonmaakpakket met onder meer een be
zem, werkhandschoenen, een stoﬀer en blik
en een afvalgrijper om de directe omgeving
van de container schoon te houden. Als een
te grote en te volle vuilniszak de vulklep
blokkeert, kunnen ze de zijkant openen en
de zak omlaag duwen.
Als de container vol is, geven ze het nummer
ervan door aan de adoptantengroepsapp
van de gemeente. Als er afval naast staat,
‘bijplaatsingen’ in ambtelijk jargon, maken
ze daar een foto van en sturen die vergezeld
van het containernummer naar de genoemde
app.
Inge: “De gemeente komt vaak diezelfde dag
nog als onze melding vóór 12 uur is gedaan.”
Ook matrassen en ander grofvuil op straat
geven ze door aan de gemeente. Marjo:
“Nabestaanden die een appartement leeg
ruimen, pleuren soms alles op straat. Die
weten blijkbaar niet dat je de gemeente
hiervoor moet bellen.”
Marjo is adoptant van twee restafval
containers, Inge van een restafval en een
papier/karton container. Inge: “Omdat vier
containers hier nog geen adoptant hebben,
doe ik er nog vier extra bij samen met Agaath
Schoon.”
Marjo en Inge controleren bijna elke dag
wel even hun container. Indien nodig vegen
ze erom heen schoon. Marjo: “Dat doet de
gemeente ook.”
Inge: “Omdat mensen kartonnen dozen vaak
niet in stukken snijden of scheuren, stamp ik

regelmatig in de container zelf met een hark
het karton aan. Opvallend is dat de adres
stickers bijna altijd ontbreken op kartonnen
dozen die naast de container staan. Waar
schijnlijk om een boete te voorkomen.”

De boekenkast

Betrappen ze wel eens illegale afvaldum
pers op heterdaad?
Marjo: “Vreemd genoeg eigenlijk nooit.
Maar ik heb wel via de gemeente een cursus
gevolgd hoe je mensen kunt corrigeren.
En dat is beslist niet uitschelden op z’n
Amsterdams.” Inge: “Dan is slijmen een
betere aanpak om agressie te voorkomen.”
Beiden vinden het reuze fijn dat Agaath
Schoon een appgroep van de tien adoptan
ten op het Westerdokseiland heeft gemaakt.
Inge: “Zij heeft via de gemeente de gegevens
van elk van ons gekregen na onze toe
stemming. We assisteren elkaar en ver
vangen elkaar tijdens ziektes en vakanties.
Daarnaast komen we een paar keer per jaar
gezellig bij elkaar.”
Hun eigen appgroep heeft een informatieve
folder gemaakt met als titel ‘Samen houden
we Westerdokseiland schoon’. Marjo: “Die
geven we aan nieuwe bewoners.”
Ze zijn allebei positief over de communica
tie met de gemeente. Inge: “De gemeente
zoekt oplossingen voor problemen waar wij
tegenaan lopen en waardeert ons.”
Daarnaast organiseert de gemeente niet
alleen cursussen, maar ook lezingen en
uitstapjes voor de adoptanten.
Inge: “ Onlangs, tijdens een dagje uit, spra
ken wij andere adoptanten die er helemaal
alleen voor stonden. Dan wordt het wel een
eenzame bezigheid. De gemeente gaat kijken
of Westerdokseiland als voorbeeld voor
andere wijken kan dienen.”
Ergeren ze zich niet aan buurtgenoten
die als een container vol is niet de moeite
nemen naar een volgende te lopen? Marjo:
“Mijn motto is: niet zeuren, maar doen.”
Inge: “Ik blijf goede hoop houden dat men
sen gaan leren hoe met afval om te gaan.”
En wat zijn eigenlijk de positieve kanten
van dit pleegouderschap?
Inge: “Het is heerlijk als de buurt lekker
schoon is. En dat wij iets bijdragen aan de
woongemeenschap hier.” Marjo: “En vergeet
niet: wij krijgen ook veel complimenten van
buurtgenoten ervoor.” Inge: “Dan zeg ik al
tijd: er zijn nog vacatures om adoptant te
worden.”
Ook adoptant worden? Googel op ‘ondergrondse afvalbak adopteren Amsterdam’
om u aan te melden. Dan kunt u ook doorklikken op ‘Kaart met afvalcontainers’ om
te zien welke afvalcontainers in uw buurt
nog geen adoptant hebben.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Links: Agaath Schoon, Vooraan links: Marjo Rijnders en vooraan rechts: Inge Konings

Je ziet ze steeds vaker: boekenkasten. De ene
kast is vaak nog mooier en groter dan de ander.
Ook de plekken kunnen variëren. Bij een buurt
huis, onder de brug of gewoon bij iemand in de
voortuin. Ook de inhoud is divers. Meestal gaat
het om stukgelezen romannetjes. Met een
beetje mazzel ontdek je een oud kookboek of
een vergeeld boekje van Jan Wolkers, vol ezels
oren, schimmel of plakken kauwgum. Niet om
enthousiast van te worden. Maar is het dan
echt allemaal waardeloze troep wat er in zo’n
kast staat? Ik besloot eens langs een aantal
kasten bij mij in de buurt te wandelen. Zeker
geen nutteloze bezigheid. Je leert sowieso je
buurt en buurtgenoten wat beter kennen en
met een beetje geluk kan het zomaar gebeuren
dat je ware ‘pareltjes’ vindt. Boeken die op de
boekenmarkt aardig wat geld kunnen opleve
ren. De meest lucratieve vondst deed ik in de
boekenkast aan de Haarlemmer Houttuinen.
Geen idee wie de kast daar had neergezet,
maar de inhoud was buitengewoon verrassend.
Tussen de talloze ﬂutromannetjes en erotische
fotoboeken vond ik namelijk ook een heel leuk
boekje over FongLeng (modeontwerpster en
buurtgenoot) en een genummerd exemplaar
van Het Verhaal van Mijn Leven, een boek over
het leven van Mary Servaes, beter bekend als
Zangeres Zonder Naam. Aangezien er maar 500
exemplaren van dit boek zijn gedrukt, en het
tevens is voorzien van een unieke CD, levert
het boek bij doorverkoop al gauw een klein for
tuin op. Prima handel dus. Maar aan handelen
denk ik voorlopig niet. Ik ga eerst lekker lezen,

daarna krijgen de boekjes een mooi plekje in
mijn eigen boekenkast. Met dank aan de (onbe
kende) buurtbewoner die verantwoordelijk is
voor het plaatsen van de boekenkast aan de
Haarlemmer Houttuinen.
Wim Staffeleu was in de jaren negentig fotograaf/reporter voor het Amsterdams Stadsblad.
Hij werkt nu aan een boekje over Sinterklaas.

De kunst
van het zitten

Rozengracht 74 t/m 78
Amsterdam 020 6265011
www.wulfwonen.nl

Zwerfafval oprapen. Helpt u mee?
Ergert u zich ook zo aan zwerfvuil op straat?
Verslaggeefster Anke Manschot doet een oproep.
door Anke Manschot
Amsterdam wordt er niet schoner op. Maar mijn
motto is: niet klagen, maar bijdragen. Mijn ge
liefde broer gaf mij het voorbeeld. Als hij de
paden op, de lanen in trok, had hij altijd een
plastic zak bij zich voor troep van anderen.
En na aﬂoop zat die zak propvol.
Ter nagedachtenis aan hem raap ik elke dag
minimaal vier stuks zwerfvuil op. Vanwaar dat
getal vier? Dat is een haalbaar streefgetal. Kla
vertje Vier noem ik mijn ‘actie’ weleens. Doet u
ook mee? U mag natuurlijk uw target zelf bepalen.
Want we kunnen niet alles aan de gemeente
overlaten. Om met John F. Kennedy te spreken:
Vraag niet wat de gemeente voor jou kan doen,
maar wat jij voor de gemeente kunt doen.
De voordelen van actie Klavertje Vier? Een
schonere stad. Je kunt jezelf op de borst klop
pen voor je ‘goede daad’. Je geeft het goede
voorbeeld. Bovendien blijf je soepel wanneer je
een paar keer per dag door je knieën zakt. Wie
niet meer kan hurken of bukken, kan bij de ge
meente een gratis afvalgrijper aanvragen.
Bang voor vieze handen? Neem dan plastic hand
schoentjes mee. Zoals je tijdens de coronacrisis
ook nooit zonder een mondkapje de deur uit ging.
Een waarschuwing: ik greep onlangs naar een
kartonnen beker op een manshoog muurtje.
Ik veronderstelde dat die beker leeg was, maar
kreeg de volle mep, koude koﬃe, over me heen.

Een vraag die wel opdoemt is: hoe leren we
(jonge) mensen af om van alles op straat te
kieperen? Pas ontdekte ik in museum Het
Schip dat de Stadsreiniging Amsterdam in 1931
door illustrator Fré Cohen ansichtkaarten voor
schoolkinderen heeft laten ontwerpen met op
voedende teksten als ‘Buiten eten is gezond
maar…. geen afval op de grond’, ‘Een vruchten
schil heeft onverwacht reeds menigeen ten val
gebracht’. ‘De mooie grachten onzer stad – ge
bruik ze niet als afvalbak’. Misschien wordt het
weer tijd voor een nieuwe aan onze tijd aange
paste campagne voor de jeugd. Immers: jong
geleerd is oud gedaan.
Zullen wij ooit nog meemaken dat onze
straten brandschoon zijn? Ik blijf optimistisch.
Pas kuierde ik door de Houthavens. Geen
zwerfvuil te bekennen.
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Gastvrouw bij activiteiten in De Rietvinck
door Anke Manschot
Toen ze nog een meisje was, over
woog Carin Gozeling (66) al om in
een bejaardenhuis te gaan werken.
Maar haar leven verliep anders.
Ze verdiende jarenlang de kost
als commercieel medewerker bij een
grafisch bedrijf. In 2019 klopte ze bij
De Rietvinck aan voor vrijwilligers
werk. ‘Ik kon er meteen aan het werk
als gastvrouw bij allerlei activiteiten.
In het begin twee middagen per
week, nu gemiddeld vier.” Zo is ze
gastvrouw bij de vele optredens die
de Rietvinck organiseert, zoals die
van Opera familia, een vader, moeder
en dochter die het publiek trakteren
op opera en musicalliedjes. Carin
assisteert ook bij het maandelijkse
Café Rosé, waar performers, zangers
en gastsprekers uit de LHBT+
gemeenschap optreden. “Pas nog
trad performer Harald Veenstra hier
op. Een prachtige show. Ja, ook
heterobewoners komen graag naar
het roze café, waar tevens buurt
bewoners welkom zijn.”
Gespreksgroepen
Verder treedt Carin geregeld op als
spreekstalmeester bij de wekelijkse
bingo. “Ik vind het leuk om als
bingomaster voor een vrolijke noot
te zorgen”. Ze verleent ook af en toe

hand en spandiensten bij de twee
wekelijkse gespreksgroepen aan de
hand van een thema. “Onlangs was
het thema herfst. Niet figuurlijk,
maar letterlijk bedoeld.” Bij deze en
andere bijeenkomsten heeft ze on
der meer de taak om bewoners die
slecht ter been zijn van de tweede
etage naar de begane grond te
brengen en na aﬂoop weer terug.
“De tweede etage is mijn werk
domein, maar indien nodig haal en
breng ik ook weleens bewoners van
een andere etage, zoals de eerste,
waar demente mensen wonen.”
Veel bewoners hier hebben een rol
stoel zonder elektrische aandrijving.
“Ze voortduwen is best zwaar. Maar
ik doe het graag.” In de pauze van de
bijeenkomsten gaat ze rond met een
karretje met thee, koﬃe, frisdrank
en lekkernijen.
Roze Bingo
Ze haalt een fotoboek tevoorschijn
dat ze als enthousiaste Rietvinck
vrijwilliger heeft gemaakt over de
periode van november 2019 tot
2022. Daarin zien we Carin onder
andere bij de zangmiddagen die een
of twee keer per maand worden ge
organiseerd, bij de oudejaarsviering,
het nieuwjaarsbuﬀet en de Mr. en
Mrs. Rietvinckverkiezing. Daarnaast
maakt ze de Oudejaarsquiz. “Vergis
je niet hoe slim een aantal bewoners
is.” Ze wijst naar een foto. “Kijk, elk
jaar is hier tijdens de Gay Pride een
Roze Bingo, Bingay geheten, met
roze prijzen.” Niet zijzelf, maar drie
als stewardess verklede mannen
waren vorig jaar bingomaster.

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Vrijwilligers zijn het cement van
een buurt. Carin Gozeling verleent
hand- en spandiensten bij allerlei
activiteiten die het verzorg- en
verpleeghuis De Rietvinck organiseert.

De vrijwilliger:
onbetaalbaar
“Tijdens Gay Pride serveren we
geen cake, maar roze koeken.”
Ze noemt haar vrijwilligerswerk
een zinvolle dagbesteding. “Het
geeft mij veel voldoening en ik krijg
er veel dankbaarheid voor terug.
En met sommige bewoners ontwik
kel je een speciale band.” Vindt ze
het niet moeilijk dat ze hier geregeld
met de dood wordt geconfronteerd?
“Soms schrik ik inderdaad weleens

als een bewoner is gestorven. Zeker
als het onverwacht is. En het raakt
mij natuurlijk ook dat hier jongere
bewoners zijn die na een hersen
bloeding een totaal ander leven
hebben gekregen. Zo dramatisch.
Maar dan ben ik toch blij dat ik iets
voor hen kan betekenen. Zo lang ik
het kan, wil ik dit vrijwilligerswerk
doen,” zegt ze met een lieve glim
lach.
Zou ze zelf als ze ernstig hulp

behoevend wordt in De Rietvinck
willen wonen? “Graag zelfs,
en dan het liefst in een woon
appartement op de derde of
vierde etage met uitzicht op de
Brouwersgracht. Die apparte
menten zijn zó mooi. En laten we
eerlijk zijn, de buurt hier is ook
reuze leuk, met al die terrasjes
om de hoek.”
De Rietvinck, Vinkenstraat 185.

HeenenWeer van Start in Amsterdam Centrum

Links: Melanie ter Horst, rechts: Lotte Terwel

Een bonte stoet luid toeterende, felgroene HeenenWeer Canta’s, versierd met wapperende ballonnen in de groen-oranje HeenenWeer kleuren, hebben op 11 oktober de komst naar Amsterdam
Centrum van dit bijzondere sociale vervoersproject ingeluid. Precies op tijd: nu de kosten van
het OV steeds meer de pan uit rijzen, is er meer dan ooit behoefte aan een betaalbaar vervoer in
de buurt.
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door Nicoline Maarschalk Meijer
Aan kop van de stoet gaat wethouder Melanie
ter Horst (Verkeer en Vervoer), in een van de
vier elektrische HeenenWeer Canta’s die straks
met hun frisse kleur het straatbeeld in het cen
trum zullen verfraaien, gevolgd door Lotte Ter
wel, stadsdeelbestuurder Centrum. Zij heeft
zich al geruime tijd sterk gemaakt voor de
komst van HeenenWeer naar ’haar’ stadsdeel
dat, na Zuid, het stadsdeel is waar de meeste
ouderen wonen, de groep die veel gebruik
maakt van HeenenWeer.
De groene autootjes die voor €1 per ritje één
passagier mee kunnen nemen met boodschap
pentas, paraplu of wandelstok en (indien van
tevoren aangemeld) een opvouwbare rollator,
lijken voor dit stadsdeel gemaakt. Zelfs de
smalste steegjes zijn toegankelijk voor het wa
gentje, dat voor de deur op de stoep mag parke
ren en bij drukte ook naar het fietspad kan uit
wijken. Letterlijk vervoer van deur tot deur
dus, waarbij de passagier zo min mogelijk stap
pen hoeft te zetten.
Eenmaal bij het stadhuis aangekomen begeven

Van der Horst en Terwel zich naar een spreek
gestoelte om de nieuwe vervoersoptie, waar
naar ook vanuit de ouderenzorg reikhalzend is
uitgekeken, ten doop te houden. Ze hebben
lovende woorden voor dit vrijwilligersinitia
tief, dat het gapende gat moet dichten tussen
het reguliere OV en het in het centrum steeds
meer in de knel komende particuliere perso
nenvervoer. Daarna gaan ze naar buiten om
samen de ‘openingshandeling’ te verrichten:
het doorknippen van de linten tussen de twee
fonkelnieuwe HeenenWeer Canta’s. Die zullen
voor veel bewoners van het Centrum vanaf nu
voor meer mobiliteit en bewegingsruimte zor
gen.
Eén ding is zeker: de passagier die instapt kan
gaan en staan waar die maar wil. Het maakt de
Canta en zijn vrijwillige chauﬀeur geen snars
uit of iemand naar de dokter gaat of naar een
café. Naar aquagym voor ouderen, een pannen
koekenrestaurant, de bibliotheek of de verjaar
dag van een (klein)dochter of zoon. Alles bin
nen het stadsdeel is mogelijk. Dus ook een ritje
naar de aapjes in Artis of naar de postzegel
markt.

7

november-december 2022

KOM IK GRAAG

FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

HIER

Enkelglas

Niet van deze tijd
bespaar
energie met
dubbelglas

!WOON helpt
gratis
wooninfo.nl/energie

GRAGT
SIEM VAN DER

JORDINO

Elly Hählen Voorheen directeur Apollo School

Rob Ruts Kunstenaar

Sinds 1993 is Jordino op de Haarlemmerdijk gevestigd. Zo’n 10 jaar geleden
nam Jordi Klebach formeel de chocolateria van zijn ouders – Willy en Job –
over. Hij produceert al jaren met zijn partner de meeste chocolade artikelen in
Almere. Zijn specialiteit is grote betaalbare bonbons, volgens ambachtelijke
methode en recept. Naast het werk in de productie is hij elke vrijdag in de
zaak. Zijn ouders werken er nog 5 dagen in de week!
Elly Hählen is er vaste klant en komt er graag voor die verrukkelijke royale
bonbons en de leuke chocolade cadeautjes, die ze regelmatig geeft aan bij
voorbeeld haar collegae van het Zwanenkoor, het koor van het Jordaanse
lied. Op haar verzoek maakte Jordino ooit iets speciaals: een grote choco
lade kip met gouden eieren. (RvdE)
Haarlemmerdijk 25-A

Rob Ruts is kunstenaar. Hij schildert niet alleen, maar pakt ook maatschap
pelijke vraagstukken op voor organisaties als de politie. Zijn Amsterdam be
schouwt hij als een dorp, waarin hij een route heeft langs leveranciers, waar
onder de ecologische slagerij. Het gaat hem niet om vlees alleen, maar om de
mensen in het bedrijf, en het krijgen van een band. Hij ervaart er een hoge
standaard met hoge kwaliteit. En hij is gelukkig in staat de hogere prijs te be
talen. Niek van der Gragt (op de foto) werkte vanaf 1979 in de slagerij van va
der Siem. Sinds 2000 is hij medeeigenaar van de zaak. Toen Siem het bedrijf
begon in 1977 was er nog geen kwalitatief goed ecologisch vlees en verkochten
ze scharrelvlees. Siem heeft samen met een vast aantal boeren in Nederland
de productie op ecologische wijze opgezet. (RvdE)
Elandsgracht 116 A

Voor slechts € 98*
kan dit uw
advertentie zijn
HUIS AAN HUIS, BIJ 21.500
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

Binnenkort een AED op de Zandhoek

FOTO ROEL VAN DEN ENDE

door Anke Manschot

Tijdens een buurtborrel op de Zand
hoek een paar jaar geleden werd het
idee voor de aanschaf van een AED
(automatische externe defibrillator)
al geopperd. Maar toen brak de co
ronacrisis uit en werd het plan op de
lange baan geschoven. Afgelopen
jaar is het weer opgepakt. Sterker
nog, het benodigde bedrag, € 2667
dat werd ingezameld via BuurtAED.
nl, is inmiddels bereikt. De familie
Van Hemert Stakenburg, eigenaar
van de drie houten huisjes en de
jachthaven op het Realeneiland, gaf
toestemming om het AEDkastje aan
de linker buitenwand van het houten
huisje op Zandhoek 22 te hangen.
Er heeft zich ook al een groep buurt
bewoners aangemeld voor de AED
training die binnenkort wordt gege
ven. Behalve het gebruik van de
defibrillator zullen ook hartmassage
(met beide handen ritmisch op het

borstbeen pompen) en mondop
mondbeademing op het programma
staan. En omdat de Zandhoek aan
een kade grenst, zullen de cursisten
ook leren hoe met ze met drenkelin
gen moeten omgaan.
Je hoeft beslist niet medisch ge
schoold te zijn om een AED te hante
ren. Dit slimme apparaat ‘praat’ met
jou en vertelt je wat je moet doen. Als
de training straks achter de rug is en
de AED in een kastje met een pincode
slot hangt, komt er ook een AEDgroeps
app voor de deelnemers aan de trai
ning die daadwerkelijk bereid zijn om
indien nodig in actie te komen. Als
een voorbijganger dan 112 belt omdat
iemand op of vlak bij de Zandhoek
levenloos in elkaar is gezakt, zal de
medewerker van 112 alle deelnemers
van die groepsapp een alarmbericht
sturen. Geen punt als er dan meerdere
mensen tegelijk richting het AEDkast
je rennen. Juist fijn, want dan kunnen
sommigen van hen alvast beginnen
met hartmassage en beademing, tot
dat de twee elektroden van de AED op
de borstkas zijn geplakt en het appa
raat in werking kan worden gesteld.
De Hartstichting ontkracht op haar
site trouwens de mythe dat iedereen
met een hartstilstand altijd compleet

stil ligt. Ook als iemand opeens neer
valt en als een vis op het droge naar
adem hapt, het zogeheten gaspen,
kan er sprake zijn van een hartstil
stand. Een andere mythe is dat het
hart bij een acute hartstilstand hele
maal stilstaat. Meestal klopt het hart
nog wel, maar zo chaotisch dat er
geen bloed meer wordt rondge
pompt. De schok van de AED kan het
hart dan ‘resetten’.
Een andere mythe is dat je na een
reanimatie vaak een kasplantje wordt.
Een kwart van de mensen die gereani
meerd worden overleeft het, en ne
gentig procent van hen wordt géén
kasplantje. Binnen zes minuten reani
meren en een AED gebruiken verhoogt
de levenskans aanzienlijk, zeker als je
niet oud bent en niet allerlei medi
sche aandoeningen hebt. Daarom is
een AED in de buurt belangrijk. ‘Het
zou zomaar uw leven kunnen redden,’
valt te lezen op BuurtAED.nl.
Wilt u ook een AED in uw straat? Zie
www.BuurtAED.nl. Deze site biedt ook
een kant-en-klare lay-out voor een folder die u in uw buurt kunt verspreiden
om mensen op te roepen te doneren
voor een AED.
Het Claverhuis heeft nu ook een AED,
zie p.14.

FOTO DAAN VAN DEN WIJNGAARD

Elke week krijgen driehonderd mensen
in ons land een hartstilstand. Bewoners op de Zandhoek zijn een crowdfunding begonnen voor een AED, een
draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme kan herstellen. Het benodigde geld is binnen

door Daan van den Wijngaard
Op het terras van Café de Blaffende Vis ontmoet ik Tilly Boeschoten. De in 1947 geboren Jordanese geniet nog steeds van de Jordaan, maar kijkt soms haar ogen uit. “De mentaliteit is zo veranderd. Vroeger schilde mijn moeder aardappelen voor de deur, dat
kon niet anders. Er woonden gemiddeld acht gezinnen in een trappenhuis. Nu wordt je van je fiets af gereden door een bakfiets als je
de stoep op komt.” Ze schuift een pakje Marlboro aan de kant en
nipt aan een warme Earl Grey thee. ‘Waar ik zelf daarom veel waarde aan hecht is her- en erkenning.
Ik geef om mijn buren en er is sociale controle. In mijn netwerk zal
niet snel iemand liggen verpieteren op een bovenwoning. Wij missen
hem of haar dan. Dat zou ik andere Amsterdammers buiten ook mee
willen geven. Denk wat meer om elkaar. Dan laten wij de stad ook
meer in haar waarde.”

ADVERTENTIE

Als ondernemer liefde zichtbaar maken
Ruiken en proeven aan een menselijke economie
COCO-MAT, de succesvolle fabrikant van natuurlijke bedden,
matrassen, meubels en fietsen is een miljoenenbedrijf dat de
liefde voor mens en natuur in elke vezel uitstraalt. De belichaming hiervan is Gursel Iz. Na jaren voor het wereldconcern te
hebben gewerkt, opende hij in 2017 in de Haarlemmerbuurt
zijn eigen COCO-Mat winkel in de buurt waar hij was opgegroeid. Gursel spreekt met liefde over de relatie tussen slapen,
natuur en gezondheid. Met passie vertelt hij dat zeegras in
matrassen goed is voor mensen met reuma en mensen met
slaapstoornissen. Zijn gastvrijheid is oprecht. Elke klant wordt
ontvangen als een vriend. De winkel van Gursel is een warm
bad waar iedereen zich thuis mag voelen. Met zijn Amsterdamse ‘tempel’ wil hij de mensen in de stad liefde geven.
Ontmoetingsplaats
“Ondernemen gaat over zoveel meer dan winst maken. De
winkel is een ideale ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf
kan zijn. Sommigen komen alleen voor een praatje, anderen
doen een powernap op een van de bedden. Hoe vaak vergeten
we wat het is om voluit mens te zijn in het midden van de
drukte van de wereld?”

Op achtjarige leeftijd kwam Gursel in Nederland aan. “Ik
kwam uit een idyllisch bergdorpje in Turkije waar mensen in
alle eenvoud samen met de natuur leven. In de grote stad, ver
weg van huis, voelde ik me verloren en alleen. Voor mijn gevoel had ik weinig toekomstperspectief. Maar kijk waar ik nu
sta. Dat wil ik graag delen. Dit is de plek waar ik op mijn manier liefde aan de mensen in de stad probeer te geven. Ik ben
ervan overtuigd dat in dit digitale tijdperk er steeds meer behoefte is aan plekken waar je tot rust kunt komen. Die rust
ervaar je in mijn winkel.”
Net als alle andere COCO-MAT-winkels wereldwijd organiseert
Gursel regelmatig workshops en evenementen. Van yogalessen
tot feng shui-workshops en tentoonstellingen. “Niets is te gek
en alles kan, zolang er maar een mooie match is met onze
duurzame en bewuste manier van leven en werken.“
Honderd procent natuur
De COCO-MAT bedden gaan letterlijk over vitaliseren. “Alle
producten zijn honderd procent puur natuur. Elk bed ademt en
is elastisch. Bij de fabricage worden geen metalen veren gebruikt. De bedden zijn gemaakt met echt rubber van de rubberboom, met afwisselend lagen rubber tussen lagen katoen,

kokosvezels, paardenhaar en zeegras, een natuurlijk product
dat jodium bevat en fijn is voor mensen met astma.
COCO-MAT is vanuit het niets geboren. Het idee is letterlijk
ontstaan op het Griekse strand. Het leek zoveel beter om als
mens op natuurlijke producten te slapen en het natuurlijke
zeegras was volop aanwezig op dat strand. Als je vervolgens
hier een liefdevol product van maakt dan moet dat wel een
zegen zijn voor je nachtrust en gezondheid. Natuurlijk slapen
en bewust leven staan bij ons centraal. We liften niet mee op
de huidige verduurzaamheids trends, want we zijn hier al
meer dan dertig jaar mee bezig. Mijn winkel in het hart van
Amsterdam is voor mij de plek van de liefde en iedereen is
welkom om die plek te komen ruiken en proeven.”
Gursel Iz, Eigenaar COCO-MAT-winkel
Haarlemmerplein 19, Amsterdam
Openingstijden:
Maandag 12.00 uur tot 18.00
Dinsdag en woensdag gesloten (alleen op afspraak open)
Donderdag t/m zaterdag 11.00 tot 18.00
Zondag 12.00 tot 18.00
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Nieuwe buurtbewoners aan het woord
Waar komen ze vandaan, waarom verhuisden ze naar hier, hoe bevalt het ze? Trudy Franc sprak vier nieuwe buurtgenoten.

FOTO'S ROEL VAN DEN ENDE

Tim Schors | Realengracht sinds 1 juni 2022
“Ik voel me veiliger dan ooit.”
“Ik ben geboren en getogen in
Delft. Voor de liefde ben ik naar
Amsterdam verhuisd. Mijn vriendin
woonde hier al. Delft was vertrouwd,
maar hier is het de omgeving, de
structuur, de mensen… het geeft
een speciaal gevoel. Vroeger dacht
ik wel: ’Hoe zou mijn leven zijn als
ik hier zou wonen’
In het begin werd ik wel vreemd
aangekeken. Maar ik zoek zelf con
tact. Ik groet iedereen en ik maak
graag een praatje. Het is hier een
soort dorp. Ik heb veel contact met
een buurman verderop. En vooral

voor ouderen is hulp belangrijk.
Gewoon even vragen: ‘Hoe gaat het
– red je het nog of kan ik je ergens
mee helpen?’ Het is een kleine moeite.
Praat met elkaar en denk eens aan
je buren. Dat is zo belangrijk! Ik
hoop dat dit niet uitsterft. We heb
ben hier goed contact met elkaar.
Ik hoor weinig gemopper over het
toerisme of andere zaken. Er zijn wel 2
B&B’s vlakbij, maar er is geen overlast.
Het is hier duurder dan in Delft,
maar voor mij is een eigen plek waar
ik me thuis voel heel belangrijk. In

Delft heb ik dat gevoel van een warm
thuis nooit gehad. Daar waren veel
problemen met de buren en andere
omstandigheden. Hier is het rustig
en gezellig.
Als er iets leuks georganiseerd
wordt in de buurt lijkt het me wel
leuk om deel te nemen. Ik hou van
spontaan dingen doen. Deze wijk zit
vol creatieve mensen. Neem zo’n
boekenkastje op de hoek van de
straat. In het Claverhuis, daar zijn
ook zoveel leuke initiatieven, in de
wijkkrant staan zo veel leuke aktivi
teiten.”

Sarriel en Gabrielle Taus | Realengracht sinds 1 december 2021
“De beste beslissing ooit in ons leven.”
“We komen uit Zuid. Daar waren
we drie keer verhuisd. We wilden
graag in een andere buurt wonen.
De kinderen zijn op een na het huis
uit, dus dit was hét moment. Tijdens
corona hebben we veel gewandeld
en hebben deze buurt ontdekt.
Het is een leuke mix van huizen en
mensen.

De mensen hier groeten elkaar. Dat is
echt opvallend. Zaterdag is het wel
druk in de Haarlemmerbuurt en op
de markt, maar elke zaterdag zijn we
volmaakt gelukkig. We vragen ons
steeds af waarom we het niet eerder
gedaan hebben. Er is hier een goeie
mix van druk en rust. En kroegen
ontdekken: een groot feest!

Het ging heel makkelijk om deze
woning te vinden. Wij waren de
eerste bieders en ons bod is meteen
aangenomen. Het is in een mooi oud
pakhuis op 4 hoog zonder lift, maar
kijk wat een licht! Wij zijn er blij mee.

Goeie vrienden wonen op de Brouwers
gracht. Met de buren hebben we goed
contact, vooral via de VvE. Verder zou
den we wel meer contact willen. Bij ‘t
Blauwhooft ontmoet je veel mensen.
Van de toeristen hebben we geen

last. Er komen wel wat groepjes
fietsers naar het pakhuis wijzen en
kijken, maar dat is niet erg.
Iets in de buurt doen lijkt ons leuk.
Gabrielle: Ik ben dol op tuinieren en
al die mooie tuinen hier, prachtig!
Sarriel: ik zou wel samen met de
andere buren iets willen opzetten.
Om van het gas af te gaan bijvoor
beeld. Ik ben lid geworden van de
Energie Cooperatie. We hadden wel
een buurtfeest verwacht.
De sociale cohesie hier is fantastisch!
Het wonen hier is een verrijking die
niet in geld is uit te drukken.”

Frans Hoekstra | Derde Leliedwarsstraat sinds 1 oktober 2022.
“Ik ben een soort Swiebertje”
“Eigenlijk pas ik niet in het plaatje
van nieuwkomer. Ik kom uit Friesland. Maar hier kom ik al sinds 1994
om ’t weekend bij mijn partner.
Sinds 1 oktober ben ik hier echt ingeschreven. Maar in het voorjaar ga
ik weer naar terug naar Friesland.
Ik was eigenlijk ingeschreven op
IJburg, maar omdat ik in Friesland
ben ingeloot voor een van zeven ka
vels, ga ik weer terug. Dit is dus een
tijdelijke situatie. Mijn partner blijft
hier wel. Het is een mooie afwisseling.

Voor Yup zijn we nooit uitgemaakt.
Er zijn nog wel authentieke Jorda
nezen en café de Reiger is ook
authentiek. Daar komen we graag.
Last van toeristen heb ik niet.
Maar er wonen nogal wat expats in
de Jordaan. Expats hebben geen
binding met de buurt. Met onze
buren hebben we goed contact en
met buren op de bloemgracht ook.

dam verandert. De Bloemgracht
is rustiger dan de Prinsengracht.
Amsterdam bezwijkt een beetje
onder het toerisme.

Het is hier rustiger dan in Friesland.
In dit deel van de Jordaan zijn ook
niet zoveel toeristen. Maar Amster

Ikzelf doe niet veel in de buurt,
maar mijn partner doet mee aan
verschillende activiteiten. Er wordt
best veel georganiseerd, maar na
corona moet alles weer op gang
komen. De winkels en restaurants
in de buurt zijn erg duur en de
prijs/kwaliteitverhouding is niet
zo geweldig.”

Margret Kaandorp | Boomstraat sinds 5 jaar
“Ik woon gewoon in een museum”
“Ik kom uit Castricum. Daar is voor
mij nu vrij weinig te doen, en hier
heb ik zoveel hobby’s. Alles is hier
zo geweldig! Dan kom ik thuis en zie
ik de Westertoren… heerlijk! Ik vind
het leuk dat de mensen gewoon op
straat zitten. Op de hoek zingen op
zaterdag 2 mannen bij een accordeon.
Dan ga ik graag de straat op.
Het was heel moeilijk om een goede
sociale huurwoning te krijgen.
Maar met mijn 65+ kreeg ik voorrang
van Woningnet. Mensen zijn ook
wat kieskeurig vanwege de drukte,

maar ik ben er blij mee. Ik heb goed
contact met de buren. Ik zit ook in
een buurt-app. Met benedenbuurman
Yves hadden we allemaal veel con
tact. Iedereen kende hem. Hij woont
nu in het Flevohuis. Buren verderop
gaven een buurtborrel. Dat hadden
we niet in Castricum.
In het begin voelde ik me een nieuwe
ling. Je blijft toch import. Maar nu
voel ik me thuis. Ik ga wel altijd naar
buurtdingen. En als de Boomstraat
groener kan worden doe ik mee.
Samen met de buren hebben we een

bankje op straat gezet. Verder ben ik
niet zo actief.
In dit stuk van de straat is geen
overlast van toerisme. Verderop is
wel een B&B. Ik heb wel last van fiet
sers die niet kunnen fietsen. Maar
verder is het hier rustig. Ik zou niet
overal in de Jordaan willen wonen,
maar hier is het stil! De winkels zijn
leuk. De Boerenmarkt is druk en vrij
duur, maar wel leuk. En ik ga graag
met de kleinkinderen naar de speel
tuin. Ik heb echt geluk gehad met de
woning en de buurt.”
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Olieverf op masoniet (104 x 74 cm) 2019

Masquerade
Svetlana Tartakovska
Exclusief voor Nederland

Gallery238 Brouwersgracht 238 Amsterdam
www.gallery238.com

11

november-december 2022

Samenstelling Ingeborg Seelemann en Frederique de Jong
Info en tips kunt u mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl

BOOM CHICAGO
ROZENGRACHT 117, BOOMCHICAGO.NL

Engelstalig improvisatie theater
Improv Spectacular Every Friday
First short-form improv and games with rules, bells,
and lots of audience suggestions, followed by a
long-form improvisation that creates a new whole
world of characters, scenes, and funny situations
based on stories inspired by just one word.
Meta Luck Next Time Every thursday and saturday
Hilarious sketches and improv scenes about the
metaverse and what might happen there! With quality music, songs, and high energy.
Sunday Night Live Every Sunday
A completely improvised show based on true stories,
that turn into great scenes and songs.
DRAAIORGELMUSEUM
WESTERSTRAAT 119, GPERLEE.COM

In de loods van de firma Perlee ziet u draaiorgels,
maar ook hoe het bouwen en restaureren van orgels
nog volop in bedrijf is. Bezoek op afspraak.
ELECTRIC LADYLAND
TWEEDE LELIEDWARSSTRAAT 5, ELECTRIC-LADY-LAND.COM

Museum of Fluorescent Mineral Art, bezoek op
afspraak
CAFÉ FESTINA LENTE
LOOIERSGRACHT 40 B, CAFEFESTINALENTE.NL

Poëzieslag Elke eerste maandag 20.00. Poëziewedstrijd. Breng als luisteraar je stem uit op je favoriet.
Verschillende bekende schrijvers/dichters wonnen
ooit hun eerste poetryslam hier.
JORDAANMUSEUM
JORDAANMUSEUM.NL

Het Gangenproject 24 uur per dag te zien in de
Willemsstraat 22-110.
De Jordaancultuur Dagelijks 10.00-16.00. Fototentoonstelling in De Rietvinck, Vinkenstraat 185.
Elke derde zaterdag 13.00. Aanmelden via de website.
MALOE MELO BLUES CAFÉ
LIJNBAANSGRACHT 163, MALOEMELO.COM

Jamsessies Zondag t/m donderdag 22.00
Concerten Vrijdag en zaterdag 22.00
CAFÉ ’T MONUMENTJE
WESTERSTRAAT 120, MONUMENTJE.NL

Meezingen met De Meezingbende Elke eerste
maandag van de maand 20.00. Nederlandse liedjes,
oud en nieuw. "Kun je niet zingen, zing dan mee, kun
je wel zingen, ben je ook welkom".
GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.WEEBLY.COM

Gidswandeling over de geschiedenis van de Westelijke eilanden Elke zondag 15.00 of op afspraak.
Over Bickers-, Prinsen- en Realeneiland.
Kunstenaars aanwezig Elke tweede zondag van de
maand 13.00. Een portretschilder zit klaar om uw
portret te tekenen of schilderen en vanaf 17.00 uur
is er live muziek.
NOORDERKERK
NOORDERMARKT 48, NOORDERKERKCONCERTEN.NL

Signature Concert Merel Vercammen 10 December
2022 14.00. Tijdens het concert van violiste Merel
Vercammen met mondharmonica-virtuoos Hermine
Deurlo en gitarist Anton Goudsmit vervagen de grenzen tussen klassiek en jazz.
Podcast Hanneke Groenteman spreekt een voor
een met de leden van het artistiek collectief dat
verantwoordelijk is voor de programmering van de
Noorderkerkconcerten. Deze podcasts zijn te beluisteren op https://soundcloud.com/user-649423177.
PIANOLA MUSEUM
WESTERSTRAAT 106, PIANOLA.NL

Open zonder afspraak: vrijdag en zaterdag 13.0017.00 en zondag 13.00-16.00. Er zijn doorlopende
rondleidingen met muziek.
Koffieconcert Elke zondag 11.30, ook eerste kerstdag, voor kinderen en volwassenen.
Recital Marietta Petkova 11 dec Zie de website
voor het programma.
Barrelhouse Carnegie Hall Vrijdag 23 dec 20.30
Nieuwjaarsmatinee Zondag 1 jan Recital door de
Belgische pianiste Marie Francois.

Eendaagse expositie over Tussen de Bogen

POSTHOORNKERK
HAARLEMMERSTRAAT 124-126, WWW.STADSHERSTEL.NL

Open Dag Elke eerste woensdag en elke derde zondag 12.00-16.00. Vrijwilligers staan u graag te woord
en vertellen u meer over de historie en architectuur.
In de salon van Vielgorsky 14 dec 20.15 Concert
in het kader van Kamermuziekfestival Winteravonden aan de Amstel, met o.a. op het programma: de
Nachtegaal van Aljabjev-Glinka, pianokwintet van
Hummel en Schuberts Forellenkwintet. Musici: Olga
Pashchenko (fortepiano), Joseph Puglia (viool), Emlyn Stam (altviool), Viola de Hoog (cello), Margaret
Urquhart (contrabas) en Anna Azernikova (sopraan).
Rondleiding Zondag 18 dec 13.30-16.00. Informatieve wandeling door het westelijk deel van het centrum met afsluitend een beklimming van de toren
van de Posthoornkerk.
Vintage- Brocante- Antiek- Kunst- en Designbeurs
Vrijdag 25 t/m zondag 27 nov 11.00-18.00
DE ROODE BIOSCOOP
HAARLEMMERPLEIN 7, ROODEBIOSCOOP.NL

Mr. Ferocious Zondag 4 dec 16.00 Donkere Murderballads, krakerige Rock 'n' Roll, knetterende Americana, veel samenzang en een flinke dosis onzin,
gebracht door Vincent van Warmerdam, Viktor Griffioen, Colin Linnekamp Floortom en Kees vd Vooren.
Storia Primitivo 24 dec 20.00 en 26 dec 16.00 Kerstvoorstelling met muziek en lichtbeelden door Peter
Zegveld & Thijs van der Poll.
STATION WEST AMSTERDAM
TUSSEN DE BOGEN 23, STATION-WEST.AMSTERDAM

Creatieve workshops, muziekworkshops en lezingen
en exposities over Amsterdam
Expo van zwart-wit naar kleur:
Jordaan Deel 1 Zondag 1 jan 14.00-18.00
Tussen de Bogen Zondag 15 jan 14.00-18.00 Zie elders
op deze pagina.
THEO THIJSSEN MUSEUM

Eerste Leliedwarsstraat 16, theothijssenmuseum.nl
Museum gewijd aan Theo Thijssen (1879-1943).
Open donderdag t/m zondag 12.00-17.00.
Lastpakken voor de klas Theo Thijssen ontmaskerde graag “pedagogische kwakzalverij” en vocht
voor zijn professionele autonomie. Maar hij kwam
ermee weg: ontslagen of veroordeeld werd hij nooit.
Andere onderwijzers hadden meer pech: zij kwamen hard in botsing met Het Gezag. In deze tentoonstelling wordt een aantal van die lastpakken uit de
eerste helft van de 20e eeuw belicht.

Onder de spoorlijn naar Haarlem, langs de Haarlemmer Houttuinen, bevinden zich bedrijfsruimtes. Daar zitten vooral creatieve bedrijven. Zo ook Station West, een 'eventlocatie', die daar workshops, lezingen en exposities houdt.
Station West organiseert een reeks exposities over Amsterdamse buurten, waarvoor historische zwart-witfoto’s zijn
geoptimaliseerd tot kleurenfoto’s. Het idee is dat je jezelf beter kunt ‘verplaatsen’ naar die plek dan bij oude, beschadigde zwart-witfoto’s. Ze worden vergeleken met foto’s van de huidige situatie.
De expositie over Tussen de Bogen belicht onder andere de bouw van de (eerste Nederlandse) spoorlijn, de inmiddels
verdwenen huizen aan de Haarlemmer Houttuinen, het Hendrik Jonkerplein en de Eilandsgracht, en de bedrijven in
de jaren '60 tot '90.
Zondag 15 jan. 14.00-18.00, Tussen de Bogen 23

Klassiek vierhandig pianorecital
Roadrunner trio Vrijdag 11 dec. Het trio (accordion,
klarinet, cello) brengt nieuw werk van de Syrische
componist Kinan Azmeh, oprichter van het befaamde
Silk Road Ensemble, en eigen werk.
GALERIEËN
ALTHUIS HOFLAND FINE
HAZENSTRAAT 11, ALTHUISHOFLAND.COM

Ambachtelijke drukkerij, grafisch museum en galerie
Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, zaterdag 11.0017.00.

Viscereal - curated by Saša Bogojev
t/m 30 dec Stephen Polatch · Hannah van Bart ·
Miko Veldkamp · Joshua Petker · Delphine Hennelly
· Darby Milbrath · Mickey Mason · Sebastian Black ·
Marin Majic

WESTERKERK
PRINSENGRACHT 281, WESTERKERK.NL

ANDRIESSE EYCK
LELIEGRACHT 47, ANDRIESSE-EYCK.COM

Kerstconcert Grootkoor Amsterdam Zaterdag 10
dec 20.00 uur Een groot gemengd koor, samen met
Henk Poort en pianist Mark Brandwijk en organist
Martin Mans vertolken de grootste kerstklassiekers
aller tijden. Dirigenten: Etty van der Mei en Nan van
Groeningen.
Kerstconcert Jong en Groot Excelsior Zondag 11 dec
Met medewerking van Popkoor Prestige Amsterdam
Cantatedienst Tweede kerstdag Maandag 26 dec
10.30 uur Jan Dismas Zelenka – Missa Nativitatis
Domini – ZWV 8, uitgevoerd door het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten o.l.v. JanJoost
van Elburg.
Concert ‘Met Bach het jaar uit’ Vrijdag 30 dec 20.00
uur Traditioneel Bachconcert door Bachspecialist
Pieter van Dijk.
Nieuwjaarsconcert Vrijdag 6 jan 20.00 Evan Bogerd,
organist van de Westerkerk, brengt een vrolijk en
spectaculair programma.

Hedendaagse kunst, beginnende en gevestigde
kunstenaars
29 okt t/m 17 dec: Solo Rory Pilgrim 'Rafts'

AMBACHTELIJKE DRUKKERIJ TYPIQUE
HAARLEMMERDIJK 123, TYPIQUE.NL

WOONBOOTMUSEUM
PRINSENGRACHT 296 K, WOONBOOTMUSEUM.NL

Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00.
SALON DE IJZERSTAVEN
BICKERSGRACHT 10, IJZERSTAVEN.NL

Blue Lines jazz trio Zondag 27 nov. 10-jarig jubilieum
concert van het trio met Raoul van der Weijde, Michiel Scheen en George Hadow.
Ischico Velzel en Anna Michel Donderdag 3 dec.

ANNET GELINK
LAURIERSTRAAT 187-189, ANNETGELINK.COM

T/m 24 dec: Roger Hiorns 'Pathways', schilderijen
met kopersulfaat
ARTTRA
TWEEDE BOOMDWARSSTRAAT 4, ARTTRA.COM

T/m 31 dec: Pablo Ponce ‘Zoete Aardappel met open
hart’, symbolistische schilderijen
BART
ELANDSGRACHT 16, GALERIEBART.NL

T/m 24 dec: Hemaseh Manawi Rad en Jannemarein
Renout 'Between Here and There'
BAYU
HAARLEMMERDIJK 135 C, BAYUFOODANDART.COM

17 dec tit 15 jan: Moderne klassieken ontleed
Kunsthistoricus Lies Netel gaat aan de haal met moderne klassieke werken die ze vervormt in collages.
Desondanks blijven Malevitsj, Kandinsky en Klee
herkenbaar in kleurrijke composities
CAROLINE O’BREEN
HAZENSTRAAT 54, CAROLINEOBREEN.COM

T/m 10 dec: A line, a grid, a knot. Duo expositie van
Bart Lunenburg en Chaïm Dijkstra

Tot 31 december
‘Vulkaan in de Jordaan’
Cecile van de Heiden
De Gouden Reael
Willemstraat 45, Amsterdam
cecilevanderheiden.nl

ELLIOTT
TUSSEN DE BOGEN 91, ELLIOTT.GALLERY

MARTIN VAN ZOMEREN
HAVENSTRAAT 20, GMVZ.COM

Fotografie
T/m 5 dec: Henry Horenstein 'Show' en 'Speedway'
10 dec t/m 1 feb: Stella Gommans 'A Declaration
of Love'

T/m 17 dec: Bathers, Solo Show Christine Moldrickx

FONTANA
LAURIERGRACHT 142, FONTANAGALLERY.COM

T/m 14 jan: de Franse fotografen Yves Marchand &
Romain Meffre 'Theaters'
FONS WELTERS
BLOEMSTRAAT 140, FONSWELTERS.NL

T/m 14 jan: Kasper Bosmans, schilderijen
GALLERY238
BROUWERSGRACHT 238, GALLERY238.COM

Westerse en Chinese topkunst van o.a. Svetlana
Tartakovska, Zhuang Hong Yi, Lita Cabellut, Rien
Bekkers, Cole Morgan, Kantcho Kanev en Lu Luo.
VAN GELDER & AP
PLANCIUSSTRAAT 9A, GALERIEVANGELDER.COM

Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, concept
gerichte kunst | T/m 14 dec: Nicolas Chardon: 'Stoppages', schilderijen
JOEP BUIJS
HAZENSTRAAT 10, JOEPBUIJS.NL

Eigen werk, schilderijen en tekeningen
KAHMANN
LINDENGRACHT 35, KAHMANNGALLERY.NL

Fotografie
Vanaf 25 nov: The future is here
KEREN DE VREEDE
PRINSENGRACHT 308, KERENDEVREEDE.COM

GALERIE MOON
BICKERSGRACHT 54, GALERIEMOON.NL

Willem Bosveld, Joke Plomp, Anja Eliasson, Pim
van der Zwaan, Monica Kugel, Roelinde Boot en
Lydia Bremer: cartoons, tekeningen, aquarellen en
fotografie
MUDHAF
TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT 57, MUDHAFCERAMICS.NL

Keramiek van pottenbakkers uit de El Fayoum oase
in Egypte
RAVESTIJN
WESTERDOK 824, THERAVESTIJNGALLERY.COM

T/m 7 jan: Group show 'I'm sorry Dave'
ROB KOUDIJS
ELANDSGRACHT 12, GALERIEROBKOUDIJS.NL

t/m 17 dec: Katja Prins '(in)-Somnium'
RON MANDOS
PRINSENGRACHT 282, RONMANDOS.NL

T/m 31 dec: Hans Op de Beeck, Works on paper
STIGTER VAN DOESBURG
ELANDSTRAAT 90, STICHTERVANDOESBURG.COM

t/m 10 dec: Give Me Green, I Give You Grass. Pim
Blokker solo.
SUZANNE BIEDERBERG
EERSTE EGELANTIERSDWARSSTRAAT 1, BIEDERBERG.COM

Vanaf 26 nov: Jan Koster recent photography
TEGENBOSCHVANVREDEN
BLOEMGRACHT 57, TEGENBOSCHVANVREDEN.COM

t/m 14 januari 2023: 010 + 010= 020 street special

Eigen werk, schilderijen
KUNST KAN
TWEEDE TUINDWARSSTRAAT 4, KUNSTKAN.NL

The time is now. Roos van Dijk

TORCH
LAURIERGRACHT 94, TORCHGALLERY.COM

t/m 24 dec: Sander Reijgers, Erik de Bree: Doubling
Down

LANG ART
HAZENSTRAAT 18, LANGART.NL

T/m 27 nov: PAN A’dam

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

Brillen
Contactlenzen

Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam

020-7370743
info@ralphoptiek.nl

FOTO STADSARCHIEF / BEWERKING: STATION WEST

Naast de sinterklaas- en kerstsfeer is er gelukkig ook nog genoeg
cultuur te beleven in je eigen buurt. Hier geven we wat suggesties.
Check de websites voor het volledige aanbod.
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WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL
Het wijkcentrum is gevestigd in het
Claverhuis, Elandsgracht 70.
Bereikbaar via:
bestuur@jordaangoudenreael.nl
Website: www.jordaangoudenreael.nl
Onze missie
Door in te spelen op de behoeftes van
mensen, hen te verbinden en te active-

ren, bouwen wij samen aan een mooie, fijne en
leefbare Jordaan en Gouden Reael.
■ WIJKRAADSVERGADERING
Het wijkcentrum organiseert de voor iedereen
toegankelijke vergaderingen van de wijkraad.
Deze vinden ’s maandags plaats van 20 - 21.30 uur.
Jaarplanning: 12 december, Claverhuis
Voor info en agenda: rversluijs@dock.nl

DOCK

drie maanden geldig. (incl. lesmaterialen).
Voor vragen en aanmelden: ssaruhan@dock.nl
of 020 624 83 53.

Visie - Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkheden
samen en ondersteunen daar waar nodig.
Dat is de kracht van wij samen; de kracht
van DOCK.

■ FRANSE CONVERSATIE
Fris 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.

Missie - DOCK draagt bij aan een dynamische
samenleving waarbinnen talenten en kansen
van mensen worden benut, waar iedereen
perspectieven heeft en bewoners elkaar
ondersteunen.

■ ENGELSE CONVERSATIE
Fris uw basiskennis Engels op. Beginners: do
13 tot 15 uur. Half gevorderden: do 10.30 tot
12.30 uur, doorlopend. € 1, - per keer (incl.
materialen). Voor vragen en aanmelden:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.

ACTIVITEITEN CLAVERHUIS
Elandsgracht 70, 020 624 83 53,
claverhuis@dock.nl
■ MINDFULNESS MET KLEI
NIEUW. Ontdek meer over jezelf, ontspan en
maak een leuk klei-cadeautje onder begeleiding
van Radhika. Di van 10 tot 11.30 uur. € 1,- per
keer, incl. koffie & thee.
■ WORKSHOP PAPIERKUNST
O.l.v. Toshiko Takeuchi werken met de door
haar zelf aan origami ontleende papierkunst.
Vr van 11 tot 13 uur. € 1,- per keer, incl. koffie
& thee. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
020 624 83 53.
■ PORTRETTEKENEN
Mooie, gekke of interessante portretten tekenen.
Het model staat centraal met muziek en een
eigen verhaal. Materiaal zelf meenemen.
Wo van 16 tot 18 uur. €5,- per keer. Voor vragen
of aanmelden: ssaruhan@dock.nl of
020 624 83 53.
■ WANDELCLUB
Samen wandelen is leuker dan alleen.
Een wekelijkse wandeling vanuit het Claverhuis
door het centrum van Amsterdam. Zo leert u
uw stadsdeel 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.
■ SCHRIJFCAFÉ KLAVERTJE
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.
■ SMARTPHONE/TABLET INLOOP
Voor wie wil leren omgaan met een tablet,
smartphone of social media en problemen leren
oplossen. Vr 10 tot 12 uur. Gratis. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl of 020 624 83 53.
■ NAAI-/REPARATIEATELIER
Doe-het-zelf naaiatelier voor alle buurtbewoners. De naaimachines staan voor u
klaar. Evenals de koffie en thee. Do 13 tot 15 uur.
€ 1, - (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.
■ COMPUTERINLOOP
Voor wie nog niet zelfstandig met de computer
kan omgaan. Di 10 tot 12 uur. Voor wie wel
zelfstandig met de computer kan omgaan,
maar toch nog op problemen stuit. Di 13 tot
15 uur. Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of
020 624 83 53.
■ NEDERLANDSE CONVERSATIE
Wilt u beter Nederlands leren spreken?
Meldt u dan aan bij onze conversatiegroepen.
Na aanmelding volgt een intake gesprek.
Di 10.30-12.30 en do 19-21 uur (1 groep beginners, 1 groep half-gevorderden). Kosten:
Een strippenkaart kost € 10, - voor tien lessen,

■ ONTMOETINGSTAFEL
Onder het genot van een kop koffie of thee
kunt u bij ons terecht voor een praatje, andere
mensen leren kennen en nieuwe ervaringen
opdoen. Tegelijk kunt u eventueel uw kennis
van de Nederlandse taal verbeteren. Vr 11 tot
12.30 uur, doorlopend. Gratis. Voor vragen:
ssaruhan@dock.nl.
■ 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.
■ VERSE SOEP
Ma en di 10.30 tot 13 uur voor € 1, -.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl.
■ WEGGEEFBOEKENKAST
Door de weeks van 9 tot 22 uur. Ook afgeschreven
tijdschriften van de leestafel 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, aanmelden niet
nodig. Informatie en vragen: het Claverhuis,
fIkhouane@dock.nl.
■ POPQUIZ
Nostalgische quizavond met jaren ’60-’90
muziek en leuke prijsjes. Elke tweede vr van
de maand. Zaal open 19 uur, aanvang 19.30 uur.
■ BUURTMAALTIJD
Koks van De Regenboog koken een gezonde,
evt. vegetarische maaltijd voor u en uw buurtgenoten. Do 17.30.
Opgeven via ikdoemee@deregenboog.org
(tot wo 15.00) of via het Claverhuis,
020 624 83 53 (tot do 16.00).

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.
■ SENIORENSOOS
Ma 13 tot 15 uur. Creatieve activiteiten, quiz,
zingen, film kijken, bingo, spelletjes, voorlichting en nog meer. € 2,50 per keer (incl.
soep en materialen). Aanmelden niet nodig.
Voor vragen: ssaruhan@dock.nl of 06 348 81 830.
■ VERSE SOEP
Tweede en laatste ma van de maand 13 tot
13.30 uur. € 1, aanmelden is nodig i.v.m.
boodschappen. Vragen: ssaruhan@dock.nl of
06 348 81 830.
■ CLEANING CLUB/ZAKGELD PROJECT
Help jij ook mee aan een schone buurt?
Schrijf je in voor het zakgeldproject.
Leeftijd: van 10 tot 15 jaar. Zo 14 tot 18 uur.
Verzamelen bij activiteitencentrum Reel.
Voor inschrijving of vragen:
aanis@dock.nl of 06 435 44 413, shader@dock.
nl of 06 204 17 894.

■ WIJKKRANT JORDAAN &
GOUDEN REAEL
Stichting Wijkcentrum JGR geeft 5x per jaar
deze wijkkrant uit.
Contact: krant@jordaangoudenreael.nl
■ WEBSITEBEHEER
www.jordaangoudenreael.nl

■ VOEDSELBANKPROJECT
Elke vr van 13 tot 16 uur bezorgen de vrijwilligers het voedselpakket van de voedselbank
bij minderbedeelden en mensen die slecht ter
been zijn. Informatie: mazaoum@dock.nl of
06 435 43 048.
■ WEERBAARHEIDSTRAINING
Kickboksen is een groepsles, zowel voor
jongens als voor meisjes, waarbij je gevechtstechnieken leert én werkt aan je conditie.
De lessen zijn gratis en een proefles is
mogelijk. Ma van 16.45 tot 17.45 uur en di van
18.30 tot 19.30 uur. Meer info: aanis@dock.nl
of 06 435 44 413.
■ REELS KANTINE
Gezonde maaltijden afhalen. Elke week staat
er een verrassing op het menu. Jong en oud
zijn welkom. Wo 17 uur. Kosten €2,- per
maaltijd. Aanmelden: fIkhouane@dock.nl
of 020 428 02 97.
■ VROUWENSPORT
Bewegen op muziek en aan je conditie werken.
Alleen voor vrouwen. wDi 10.30 tot 11.30 uur.
Aanmelden: fikhouane@dock.nl
of 020 428 02 97.
■ 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.
■ GRATIS BIJLES
Vind je huiswerk maken moeilijk of lezen en
rekenen lastig? We helpen je graag. Je kunt
ook op onze computers werken en printen.
Leeftijd 8-18 jaar. Ma 16 tot 18 uur. Aanmelden
niet nodig. Voor vragen: mazaoum@dock.nl of
06 435 43 048.
■ WAT EET IK?
Ontdek alles over gezond eten en kom zelf koken
in een gezellige groep. Leeftijd 10-15 jaar.
Do 16-18 uur. Aanmelden niet nodig. Voor vragen:
mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.
■ JONGEREN SPREEKUUR
Van 10 tot 15 jaar. Zo van 12 tot 19 uur.
Voor vragen: aanis@dock.nl of 06 435 44 413.
■ CHECK-IN VOOR JONGEREN
Ga in gesprek over de dagelijkse ontwikkelingen en gebeurtenissen en neem deel aan een
breed aanbod aan activiteiten. Zo 15 tot 18 uur.
Voor vragen: mazaoum@dock.nl of 06 435 43 048.

ACTIVITEITEN PIRAMIDE
Piramidespeeltuin, Haarlemmer Houttuinen 8
■ INLOOP
Iedereen uit de buurt is welkom. Ideeën,
bevindingen, initiatieven voor de buurt?
Kom ze delen en wie weet kunnen we er
samen iets mee! Do 10 tot 12 uur. Bellen of
mailen mag natuurlijk ook. Marie-Antoinet
Kemmeren, 06-599 257 18 of
mkemmeren@dock.nl.

BOOJZ
Buurtgroep Ouderen Ontmoeting Jordaan-Zuid
organiseert activiteiten voor 60-plussers in de
buurt. Het Claverhuis, Elandsgracht 70.
www.facebook.com/BOOJZ.
■ CLAVERSOOS
Zo 4 december, 15 januari en 5 februari, 13.3016 uur, zaal open om 13 uur. Feestmiddag met
Bingo o.l.v. Noor en optreden door Sjakie. Gratis toegang en een kop koffie/thee. Vrijblijvend
Bingo € 1,-.
■ LUNCH
Wo wekelijks, 12-13.30 uur (met uitzondering
van 28 december), zaal open om 11.30 uur.
Maximaal 15 deelnemers, deelname € 1,50

DE NOORDERSPEELTUIN
Vereniging de Noorderspeeltuin is de oudste speeltuinvereniging in Amsterdam Centrum.
Al vanaf 1908 zijn wij een vereniging die zich inzet voor de Buurt, maar zeker ook met de Buurt.
Bovendien hoeft men geen lid te zijn van onze vereniging, wel vragen wij een kleine bijdrage in
de kosten bij sommige activiteiten. Meer informatie op https://www.facebook.com/VerenigingDe-Noorderspeeltuin of via onze flyers bij diverse winkels in de buurt. 2e Lindendwarsstraat 10,
020-623 12 56/06 204 27 686.
■ VLOOIENMARKT
Za 14 januari, 14 tot 17 uur.
Je kunt een tafel reserveren voor € 2,50.
■ OPEN ZONDAGMIDDAG
Voorheen in De Palm
Iedere 2e zondag van de maand, 13 tot 17 uur.
Samen genieten van muziek van Piet Schmidt
(accordeonist) en Gerry Suring (drum) en natuurlijk even de benen strekken op de dansvloer.
Entree € 6,00. Kaartjes aan de zaal te koop.
■ KERST KNUTSELMIDDAG
Zo 11 december, 14 tot 16.30 uur.
kerst tafereeltjes maken o.l.v. een knutseljuf.
Kosten: € 7,50. Zelf een bakje of een schaaltje
meenemen.
■ DE KERST BINGO
Za 17 december, zaal open 19.30 uur.
Met mooie en lekkere kerstprijzen, waaronder
de goedgevulde kerstboodschappenmand van
Albert Heijn en prachtige cadeaubonnen van
Slagerij Louman de prachtige cadeaubonnen.
7 rondes. Een boekje kost €15, - .
■ VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
nieuwe clubs willen begeleiden en/of helpen bij
buurtevenementen.

■ SPEELOCHTENDEN DE
HUMPIE DUMPIES
Ma t/m do van 9.15 tot 11.45 uur.
Voor inlichtingen: vraag naar Tiny.
■ TWIRLGROEP DE DANCING STARS
De Dancing Stars Mini, 3 t/m 6 jr.,
za 10.45 tot 11.30 uur.
De Dancing Stars Jeugd, 7 t/m 12 jr.,
za 11.30 tot 13 uur.
De Dancing Stars Gevorderden, vanaf 12 jr.,
di 18.30 tot 20 uur.
■ DRUMBAND DE NOORDER
Om de week repeteert de drumband op
woensdag- of op vrijdagavond.
Leerlingen: wo of vr 19 tot 20 uur.
Gevorderden: wo of vr 20 tot 22 uur.
■ CORO FLAMENCO CALLE REAL
Zo 19 tot 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 tot 23 uur.
■ TAFELTENNISCLUB
Do 20.30 tot 21.30 uur.

ONS GENOEGEN
Ons Genoegen is een van de oudste speeltuinverenigingen van Amsterdam. Vrijwilligers uit
de buurt organiseren activiteiten voor jong en oud in de buurt. Voor de meeste activiteiten zijn
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.
Vermelde activiteiten zijn voor volwassen, tenzij anders vermeld.
■ KERSTSTUKJES MAKEN
Wo 14 december, vanaf 13 uur.
■ KERSTBINGO
Za 17 december, vanaf 20 uur.
■ COMPUTERLES
Computerles 55+, di 13-15 uur, wo 17–19 uur.
■ CREATIEF
Naailes, ma 13.00–15.00 uur.
Hobby/figuurzagen, wo 13-15.30 uur.
Modelboten bouwen, v.a. 8 jr, wo 12-16 uur.
Knutselen voor 55+, vr 12-15 uur.
■ MUZIEK
Drumfanfare, ma 19-21 uur.
Muziekles beginners, ma v.a. 10 jr 16-17 uur.
Wo jeugd 14.30-15.30 uur en za 10-16.30 uur.
Muziek gevorderden, di 20-23 uur.

Blokfluitles, v.a. 5 jr, wo 14.30-15.30 uur.
Saxofoon/klarinet les, jeugd wo 12.45-13.50.
Gitaarles, v.a. 10 jr, vr 15.30-17.30 uur.
Lyrales, jeugd, za 13-15 uur.
Tambours, vr 20-21.30 uur.
Zangkoor Dwars door Amsterdam,
do 19.30-22 uur.
Ben je 10+ kom dan op saxofoon les!
4,00 euro per maand, instrument in bruikleen!
■ DENKSPORT
Klaverjassen 55+, vr 20-23 uur en zo 11-16 uur.
GO, vr 20-24 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.
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Tichelstraat 50, 020 3302017, e-mail:
tichelsooj@outlook.com; website:
www.sooj.nl. SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan) is er al meer dan
17 jaar voor 55-plussers. U kunt hier elke
middag - behalve op zaterdag en zondag
− binnenlopen om een kopje koffie of een
ander drankje te drinken, kranten of tijdschriften te lezen, een spelletje te spelen
of een praatje te maken. U kunt ook deelnemen aan activiteiten. Informatie hierover
en aanmelding: bij de bar of per e-mail.
Alle informatie vindt u ook op de website
(www.sooj.nl). Openingstijden: ma 11-17 uur,
di t/m vr 13-17 uur.
Vakantiesluiting: 23 dec 2022 t/m 8 jan 2023.
■ COMPUTERSPREEKUUR
Gratis spreekuur op ma 11-13 uur.
Voor informatie, vragen en problemen.
Aanmelden tijdens het spreekuur aan de
bar of via fatih.sooj@gmail.com.
■ SPELACTIVITEITEN
Klaverjascompetitie: ma 13-16.30 uur,
€ 2,50 per keer. Bridge (met les):
di 13.30-16.30 uur, € 7,50 per 5 lessen.
Bingo: di 20 dec, 10 jan, 14 feb, 13.30-16.30
uur, € 1,- per plankje, laatste plankje € 2,50.
Biljarten: di, wo, do en vr, € 0,50 per half uur.

■ TAALLESSEN
Italiaans: wo 11-12.30 uur, 13-14.30 uur
en 15-16.30 uur, € 15,- per 10 lessen (excl.
lesmateriaal). Voor deze activiteit bestaat
een wachtlijst.
Frans Conversatie: do 15-16.30 uur, € 7,50
per 5 lessen. Voor deze activiteit bestaat
een wachtlijst.
Engels Conversatie: vr 13-14.30 uur, € 7,50
per 5 lessen. Deelname op elk niveau is
mogelijk.

Wie doet er mee?

■ KUNST EN CULTUUR
Leeskring: di 13 dec, 24 jan, 7 mrt, 18 apr,
30 mei, 11 juli 13-16.30 uur, € 1,- per keer.
■ EXPOSITIES
Expositie WAJS Willem Stokkel van 28 nov
tot 23 dec: metallieken. Te bezichtigen
tijdens openingstijden. Meer informatie op
onze website.
■ SPULLENMARKT
Za 10 dec, 14 jan, 13.30-16.30 uur.
Tafelhuur € 2,50. Toegang gratis.
■ SOEP, KOFFIE MET APPELTAART
Elke maandag en dinsdag: verse soep.
Elke derde vrijdag van de maand:
vanaf 11 uur koffie met appeltaart.

Het Amsterdams Promenade Koor op de Buurtboerderij, Spaandammerdijk

DE DIERENCAPEL
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is
opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo
kennis van en respect voor dieren over te brengen.
Bickersgracht 207, 020 420 68 55, dedierencapel@live.nl, www.dedierencapel.nl.
Openingstijden: di t/m zo 9-17 uur.

Het Amsterdams Promenade Koor,
dat al jaren in het Claverhuis repeteert,
pakt het anders aan.
Niet meer elke week een repetitie,
maar drie keer, vóór een optreden.
Men wordt dan voor drie keer lid van
het koor.

Noorderkerk

Kerstreis door
de Jordaan

Ter gelegenheid van haar 30 -jarig bestaan als kinderboerderij op de Bickersgracht werden buurtbewoners en andere
trouwe bezoekers op zondag 11 september uitgenodigd voor een buurtfeest. Tot
ieders verrassing bleek de overbuurvrouw op de Bickersgracht na afloop van
het feest een cadeautje te hebben: de
directe buren van de Dierencapel hadden
geld ingezameld voor de kinderboerderij.
Met die geweldige gift is het bedrag van
€1000 dat de Dierencapel hoopt in te
zamelen echter nog niet bereikt; doneren
kan nog steeds!

FOTO MIA VAN LOO

SOOJ

De Dierencapel draait volledig op vrijwilligers en zoekt (nog) meer mensen uit de
buurt die bereid zijn om minimaal een
dagdeel van de week vrijwillig te komen
helpen. Want – net als bij een betaalde
baan – bij ziekte van de medewerkers
gaat het werk gewoon door: hokken
schoonmaken, groenten snijden, dieren
voeren, adoptiepassen maken, waterflesjes vullen, etc. Het is een gezellig team,
we zorgen goed voor de dieren én voor
elkaar.
Aanmelden kan via email:
dedierencapel@live.nl

Op woensdag 21 december van 16:30
uur tot 19:30 uur vindt de kinderkerst
reis door de Amsterdamse Jordaan
weer plaats. De deelname is gratis.
Ga mee op reis en stap in het kerst
verhaal. De reis begint in de Noorder
kerk, waar de kinderen ook dit jaar
een mooie kerstlampion kunnen
maken. De volwassenen kunnen mee
knutselen en er is koﬃe en thee ter
wijl op de achtergrond kerstliederen
worden gespeeld op de piano.
De kerstreis gaat van start in kleine
groepen. De lampion leidt de ontdek
kingstocht door de Jordaan naar het
Koningskind. De tocht komt langs
verschillende scènes uit het kerstver
haal. Zo ontmoet je bijvoorbeeld ko
ning Herodes, herders, Romeinse sol
daten en natuurlijk het baby’tje
Jezus. Onderweg wordt warme choco
lademelk geschonken. De totale leng
te van de tocht is 1,3 kilometer.
Na de kerstreis wacht er nog meer
kerstgezelligheid bij de Noorderkerk:
een gezamenlijk hapje en drankje
voor jong en oud. Na aﬂoop krijgen de
kinderen een cadeautje mee.
Meld je aan via
www.noorderkerk.org/kerstreis

Het koor gaat beginnen met repeteren
voor een nieuwjaarsreceptie. De repe
tities zijn op 28 november, 12 en 19
december, om 20.00 uur in het Claver
huis. Het repertoire is lichtklassiek en
volksmuziek, altijd meerstemmig.
De dirigent is Geert van Tijn, de repeti

tor is de pianist Maarten Hillenius.
Voor de drie repetities wordt éénmaal
10 euro gevraagd.
Het devies van het koor is: zingen
voor je plezier, maar het mag best
goed klinken.
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Alzheimer
Café en
Trefpunt
Iedere eerste woensdag van de
maand van 19.30 tot 21.30 uur.
Sint Antoniesbreestraat 69
(Pintohuis).
Woensdag 7 december

BEWEGEN MET JE BREIN

Switch2move wil door middel van een
speciaal ontworpen bewegingsprogram
ma een beter dagelijks leven creëren
voor mensen met gezondheidskwesties
als dementie en Parkinson. Mantelzor
gers zien ook de eﬀecten voor hen zelf;
samen meer plezier en verbinding. Voor
malig danser en balletmeester Andrew
Greenwood is aanwezig en laat ons
ervaren hoe het programma werkt.
Daarnaast is er ook gelegenheid voor
vragen over dementie. We sluiten het
seizoen af met een drankje en hapje.

Café De Poort

In het nieuwe jaar staan we stil bij het
regelen van zaken bij dementie, hoe
betrek je familie of vrienden bij de zorg
bij dementie en hoe verder na overlijden
van je partner.
Het programma is t.z.t. te vinden op

www.alzheimer-nederland.nl/
regios/amsterdam.

De buurtjes van de Haarlemmerdijk zaten op 3 november gezellig
samen aan de dis tijdens Café De Poort Culinair: 1001 NACHT!

Deze maand was het een maaltijd uit het Midden-Oosten, die onze kok
Raed (links vooraan op de foto) maakte.

Elke maand is er in Café De Poort aan de Haarlemmerdijk 44 een
gezellige avond met iedere keer een ander thema.

Voor volgende verrassende sessies van Café De Poort Culinair:
www.facebook.com/CafeDePoort/

Expositie Claverhuis: Tony

Informatie: Dian Mekkes, T 06 47023554
of 020 5573338.

Kunstenaar Tony is geboren in Italië, en woont
nu al meer dan dertig jaar in Amsterdam. Hij
kan niet meer achterhalen hoe zijn verlangen is
ontstaan om te gaan schilderen en tekenen. Wel
weet hij dat hij zich op een gegeven moment
wilde uiten door middel van werken met vorm
en kleuren.
FOTO JEROEN JANSEN

Tony is altijd al op zoek naar een eenvoudige
manier van omgaan met mensen en de dingen.
Dat doet hij niet alleen in zijn schilderijen en
tekeningen maar ook door middel van zijn grote
liefde, muziek. Dat hij deze liefde kan doorgeven
met gitaarlessen geeft hem naast het tekenen en

schilderen veel voldoening. Tony is een autodi
dact. Pas in 2013 begon hij met schilderen en
sindsdien heeft hij meer dan driehonderd schil
derijen en ruim meer dan drieduizend tekenin
gen gemaakt.
In zijn kunst probeert hij op een eenvoudige vi
suele en esthetische manier te communiceren
met anderen door middel van verbeelding. Met
zijn tekeningen en schilderijen wil hij vreugde
schenken aan eenieder die de moeite wil nemen
om zijn werk te bekijken.

Noteer in !
a
uw agend

K E R S TZA N G AVO N D
in de Jordaan

Cultureel antropologe Françoise Haeck heeft vijftien
jaar in Mali gewerkt, onder andere als ontwikkelings
werker en reisleider. Sinds 2012 heerst er onrust in
Mali, de bevolking heeft het zwaar en het land is min
der toegankelijk geworden.
Françoise neemt u op ludieke en informatieve wijze
mee op een virtuele reis door Mali. U gaat magische
steden ontdekken. Wij gaan van de hoofdstad Bamako
naar Ségou, de stad Djoliba de Niger, Mopti ‘het
Venetië van Mali’, Djenne met zijn lemen moskee en
Timboektoe in de Sahara. Onderweg maakt u kennis
met het land, de mensen en hun rijke cultuur.
Vrijdag 13 januari 13.30 tot 15.30 uur, buurtcentrum
Het Claverhuis, Elandsgracht 70. Deelname is gratis!

‘Vrede voor de wereld’
woensdagavond
21 december 2022
19.30 - 20.45 uur

Samen zingen I Appelwoord I Ontmoeting

FOTO FRANCOISE HAECK

Virtuele reis door Mali

Maskerdans met Dogons

Claverhuis AED

AED, daar red je mensenlevens mee!
door Marleen Knops

Claverhuis. Voor iedereen die in de
buurt woont, is deze geheel koste
Het Claverhuis heeft sinds kort een loos. Geef je wel even op. De cursus
AED. Wat is een AED? Dat is een
reanimeren en het gebruik AED
hartstarter. Het is een draagbaar
duurt een dagdeel en wordt gege
toestel dat wordt gebruikt bij de
ven van 9.00 tot 12.30 uur op don
reanimatie van een persoon met
derdag 8 december én op donder
een hartstilstand. Om deze goed
dag 21 januari.
te kunnen gebruiken en om te kun Opgeven via 020 6248353 (Claver
nen reanimeren is een cursus no
huis) of via rversluijs@dock.nl.
dig. Deze wordt gegeven bij Het
Max. 12 deelnemers per keer.
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BUURTSPREEKUREN
❱❱ !Woon
Voor alle vragen over huren en wonen
kunt u op maandag- en woensdagmiddag
van 14 tot 16 uur terecht op het woonspreekuur in het Claverhuis (Elandsgracht
70). U kunt ons ook bellen of mailen op
(020) 5230 114 | centrum@wooninfo.nl |
www.wooninfo.nl.
❱❱ Huurdersvereniging Centrum
Elandsgracht 70, 020 420 9962,
info@huurdersverenigingcentrum.nl,
www.huurdersverenigingcentrum
❱❱ Buurtteam Amsterdam Centrum
Elke Amsterdammer kan terecht bij een
buurtteam voor vragen en ondersteuning
op het gebied van wonen, welzijn, inkomen,
schulden en veiligheid.
Het buurtteam bestaat uit professionele
hulpverleners met verschillende expertises.
Telefonisch spreekuur ma t/m vrij 9 tot
17 uur, 020 557 33 38.
❱❱ Pluspunt
Het Pluspunt is voor vragen op het gebied
van wonen, zorg en welzijn. Ook voor
ondersteuning bij financiële en administratieve zaken en het schrijven of bellen
naar een instantie.
Pluspunt Claverhuis, Elandsgracht 70,
elke di tussen 14 en 15.30 uur op afspraak
(020 557 33 38), en elke donderdag tussen
14 en 16 uur inloopspreekuur.
Pluspunt Activiteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16, elke woe tussen
13 en 15 uur.
❱❱ Mantelzorgondersteuning
Buurtteam Amsterdam Centrum biedt
ondersteuning 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, familiegesprekken, stellen van
grenzen om overbelasting te voorkomen,
het versterken van uw netwerk, het combineren van mantelzorg en werk en inzet van
vrijwilligers.
U kunt ons op werkdagen tussen 9 en 17
uur telefonisch bereiken via 020 557 33 38.
❱❱ Inloopspreekuur Vrijwilligerswerk
Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk? 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
persoonlijke 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
gemeente aanvragen. Dit kan digitaal.
Deze verklaring stuurt u ingevwuld op naar
het CBR. Het CBR stuurt vervolgens één of
meer gezondheidsverklaringen naar u
terug. Deze moet u meenemen naar de
keuring.
U wordt verzocht ca. 10 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 cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan
kortdurende ondersteuning aan mensen
met een beperking en hun mantelzorger(s).
Voor vragen die te maken hebben met
chronische ziekte, een lichamelijke 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.

waaruit blijkt dat de verhoging gerechtvaardigd is. Die afrekening is niet altijd direct
voorhanden, zodat de verhuurder geen
wettelijke grondslag heeft om het voorschotbedrag van de huurder te verhogen.
Nieuws van stichting !WOON
Stichting !WOON geeft gratis cursussen en
webinars voor VvE’s, bewoners en bewonersgroepen. U kunt ons aanbod bekijken
op www.wooninfo.nl/agenda.
Via de huur energiekosten betalen aan de
verhuurder
De meeste huurders hebben zelf een contract met een energieleverancier en worden dit jaar geconfronteerd met explosief
stijgende prijzen: het voorschot op de
gas- en elektrarekening wordt veelal verdubbeld, of nog erger. Soms betalen huurders het voorschot op de energierekening
als servicekosten aan de verhuurder en
rekent de verhuurder de stijging van dat
voorschot een op een door aan de huurder.
Maar mag dat zomaar?
Het voorschotbedrag dat huurders aan de
verhuurder betalen mag niet zomaar worden verhoogd. Volgens de wet mag dat pas
als de afrekening over het voorgaande jaar
daar aanleiding toe geeft. De verhuurder
die zelf geconfronteerd wordt met een
verhoging van het voorschotbedrag dat hij
aan de energieleverancier betaalt kan het
voorschotbedrag dat hij van de huurder
vraagt dus niet zondermeer verhogen:
daarvoor zal hij eerst een afrekening over
het afgelopen jaar moeten verstrekken

De vraag is echter of de huurder hiermee
op termijn iets opschiet. Wanneer de huurder weigert met een hoger voorschot
bedrag in te stemmen en het oude, lage
voorschotbedrag aan de verhuurder blijft
betalen komt hij over een jaar mogelijk flink
in de problemen. De verhuurder mag namelijk uiteindelijk de werkelijke kosten van het
verbruik aan de huurder doorbelasten. De
werkelijke kosten zullen over een jaar fiks
hoger zijn dan het voorschot dat werd
betaald. Het is daarom beter om in onderling overleg met de verhuurder een nieuw
voorschotbedrag af te spreken, dan om
halsstarrig verhoging van dat bedrag te
weigeren.
Overigens zijn huurders die een zogenaamde ‘all-in’ huur betalen in deze tijden wel
degelijk spekkopers. Een all-in huur maakt
geen onderscheid tussen de kale huurprijs
en de bijkomende kosten. De hoogte van de
kale huur is dan dus niet bekend en daarmee ook niet wat voor het gebruik van gas
en elektra wordt betaald. Nadeel van een
all-in huur is dat de huurder geen afrekening van het werkelijke verbruik kan krijgen
en teruggave van kosten kan vragen. Maar
in deze tijden is dit misschien juist een
voordeel: de verhuurder kan immers ook
geen naheffing presenteren.

Zuid-Jordaan
Frederike Hoedemaker, 06 2894 9449,
f.hoedemaker@amsterdam.nl
Westerdok/IJdok
Annemieke Bult, 06 1094 7493,
a.bult@amsterdam.nl
Noord-Jordaan
Clemmy Tjin, 06 3044 4682,
clemmy.tjin@amsterdam.nl
Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden
Femke de Gruijter, 06 1926 9177,
f.de.gruijter@amsterdam.nl

STEUN ONZE GRATIS
BUURTKRANT...
U kunt uw gift overmaken op rekening
van Stichting Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael,
nl44 ingb 0000 0195 98
t.b.v. donatie wijkkrant.

Jordaan-Zuid
Dayenne Venema,
dayenne.venemagroot@politie.nl
Jordaan-Midden
Barry Oostwal
barry.oostwal@politie.nl
Jordaan-Noord
Tom Onderwater,
tom.onderwater@politie.nl
Haarlemmerdijk e.o.
Anja Schrijver,
anja.schrijver@politie.nl
Haarlemmerstraat e.o.
Stephan Fischer,
stephan.fischer@politie.nl
Westelijke Eilanden
Stephan Fischer,
stephan.fischer@politie.nl
Westerdokseiland
Petra Goldstein,
petra.goldstein@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
Kopij/reservering advertenties
Deadline 13 januari 2023; volgende
krant verschijnt 16 februari 2023

❱❱ Melding openbare ruimte en overlast
Als u onderweg op straat of in een park iets
tegenkomt dat hersteld of opgeruimd moet
worden of als u overlast ervaart van evenementen, horeca of personen, dan kunt u dat
bij de gemeente melden via telefoonnummer 14020 of via een digitaal formulier op
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
melding-openbare/
❱❱ Gebiedsmakelaars Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Heeft u een bijzondere vraag of opmerking?
Wilt u iets leuks organiseren in uw buurt?
Neem dan contact op met de gebiedsmakelaars van het Stadsdeel Centrum:

Alle wijkagenten zijn telefonisch
bereikbaar via 0900 8844

Redactieadres
Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael
Elandsgracht 70
1016 tx Amsterdam
06 155 78 722 (Rob Versluijs)
krant@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl

ZOEKERTJES
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen.
De tekst moet uiterlijk vrijdag 20 januari
bij de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis
en mogen maximaal 200 tekens bevatten.
Tekst kan per mail gestuurd worden naar
krant@jordaangoudenreael.nl.
❱❱ SINTERKLAAS BESTAAT!
Voor een alleraardigst boekje over Sint &
Piet ben ik op zoek naar vragen, gedichtjes
en tekeningen. Alle kinderen en/of ouders
krijgen antwoord + exemplaar van het
boekje. Stuur je vraag of tekening naar:
Wim Staffeleu, Haarlemmer Houttuinen 415,
1013 GM Amsterdam. Of mail naar:
Wilsta00gmail.com.
❱❱ Leesgroep (romans) zoekt enthousiaste
nieuwe leden. Plaats: Rozengracht, Rijpenhofje. Tijd: dinsdagmiddag.Informatie:
Tineke 020-8457242.
❱❱ Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u graag indien u zorg nodig
heeft! Voor informatie kunt u bellen naar
06 227 61 110, www.maatwerkzorg.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.
❱❱ YOGA IN HET CLAVERHUIS
Sinds 1998 met veel plezier. Fijne groepen,
maar…vol. Daarom nu ook dinsdag 19.00 –
20.15 uur. 10 lessen € 90/bij korting € 45.
Wees welkom. www.lydwinayoga.nl,
06-21641515.
❱❱ COACHING & HEALING
Niet lekker in je vel? Altijd moe?
Meer balans in je leven. Ik kan je helpen.
Maak een afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek en we maken een
plan. Meer info: www.energytoheal.nl.
❱❱ YOGA VOOR BEGINNERS
Docent in opleiding geeft op woensdag om
20 uur les op donatiebasis, onder leiding van
senior Iyengar docent Barbara Querolo.
Info: www.iyengaryogacentrum.nl &
06-255781016. Aanmelden:
www.momoyoga.com/iyca/.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
❱❱ DOCK
In het Claverhuis op de Elandsgracht vindt
wekelijks Schrijfcafé Klavertje 4 plaats
voor belangstellenden uit de buurt. Voor
deze activiteit zoeken wij een ervaren/
enthousiaste vrijwilliger met taalgevoel
die deelnemers kan begeleiden en inspireren om hun verhaal op papier te zetten.
Wekelijks op de vrijdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur. Reageren op een van deze
vacatures kan bij Sevim Saruhan,
ssaruhan@dock.nl of 06 348 818 30.

❱❱ DOCK
Wij zoeken een vrijwilliger die conversatielessen Nederlands wil geven aan bewoners met verschillende culturele achtergronden. Voor deze activiteit zoeken wij
een ervaren/enthousiaste vrijwilliger met
taalgevoel die deelnemers kan begeleiden
en inspireren
hun Nederlandse taal te ontwikkelen.
Wekelijks op de donderdagavond van
19.00 tot 21.00 uur in het Claverhuis.
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IJsbrand van Veelen
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Yond Boeke
Redactie
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INDONESISCH RESTAURANT
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Selamat Datang!

RIJSTTAFEL S - SATÉ'S - À L A C ARTE
STREETFOOD - VEGETARISC H - C ATERIN G
Long Pura is een authentiek Indonesisch restaurant, al meer dan 30 jaar gevestigd in ons
400 jaar oude monumentale pand in hartje Jordaan aan de voet van de Westerkerk.
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

