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Een nieuwe Oude Stadt?
Wijkcentrum d’Oude Stadt staat voor een grote uitdaging. De subsidie wordt in
2022 dramatisch gekort en mogelijk kunnen we nog maar tot april/mei de huur
van Kerkstraat 123 betalen. Of er nog een jaar bij komt via Centrum Begroot
weten we eind september. Wij willen met bewoners praten over onze toekomst.
d’Oude Stadt kreeg voor 2021 van de Gemeenteraad aanvulling op de gekorte
subsidie. Voorwaarde was “dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun toekomst
en doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en financiële basis”.
Hoe verander je het wijkcentrum? Zonder structurele inkomsten geen eigen
ontmoetingsruimte.
Bij heroriënteren is de mening van actieve bewoners onmisbaar. Want het
wijkcentrum is tenslotte van, voor en door bewoners in het werkgebied. Ook is
belangrijk wat bewoners van de rest van het Centrum vinden. Is een belangenorganisatie voor de bewoners in het westelijke deel van de binnenstad (Jordaan/
Gouden Reael) anders dan die in het Oostelijke deel (BO1018) en ook weer
anders dan het gebied daartussen (d’Oude Stadt)?
Waar ligt de behoefte bij bewoners, waarvoor kunnen ze niet bij de gemeente
terecht of bij de huizen van de wijk? Wat kunnen bewoners voor elkaar betekenen? Hoe zorg je dat je kennis en goede ideeën van bewoners deelt, met meer
dan alleen de eigen buurt? Hoe pak je buurtoverstijgende problemen aan? Er zijn
ook “wijkoverstijgende” onderwerpen die bewoners belangrijk vinden en samen
moeten oppakken.
Speelt het wijkcentrum een rol bij mantelzorg, eenzaamheidsbestrijding, burenhulp. Typisch dingen die in de buurten zelf plaatsvinden.
Fungeert een wijkcentrum als een soort onafhankelijk bewonersloket, waar je als
bewoners kunt aankloppen als je het niet eens bent met beslissingen die genomen worden? Beslissingen waar jij of anderen nadeel van ondervinden. Straatmeubilair (reclame, terrassen, prullenbakken) waardoor te weinig ruimte op de
stoep overblijft. Versmallen van je trottoir, terwijl de gemeente zegt voetgangers
meer ruimte te geven.
Officieel kun je terecht bij een gebiedsmakelaar, maar helpt die je ook bij het
schrijven van een bezwaarschrift dat gericht is tegen zijn/haar werkgever? Of
met een handhavingsverzoek tegen overtreding van wettelijke regels? Ook als je
zogenaamd geen belanghebbende bent?
Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft nu statutair een groot algemeen bestuur (de
wijkraad) dat slechts op geografische gronden wordt aangesteld. Voelen bewoners zich daarmee vertegenwoordigd in het wijkcentrum, en hebben ze er wat
aan? Kan dat anders? Dit is actueel, omdat er eind dit jaar een nieuwe wijkraad
gekozen moet worden. Maar wat als uit gesprekken blijkt dat alleen een andere
organisatievorm de handen op elkaar krijgt?
Gezocht: Bewoners die mee willen denken en praten over een nieuwe
d’Oude Stadt. Uit het gebied van d’Oude Stadt, maar ook andere bewoners in het
Centrum, en zelfs daarbuiten, met ervaring elders. Actieve bewoners die weten
wat voor problemen en uitdagingen zich kunnen voordoen. Bewoners met liefde
voor hun stad, maar wel met een gezonde kritische blik. Bewoners met ervaring
in buurtverenigingen en andere bewonersorganisaties maar ook beginners, jong
of oud.
Aanmelding naar secretaris@oudestadt.nl
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Kerkstraat 123
1017GE Amsterdam
Tel. 020 -638 22 05
e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl
www.oudestadt.nl
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Heeft u ook last van de
volgende klachten?

* Slapeloosheid
* Spanning
* Migraine
* Maagklachten
* Gewrichtsklachten
* Rugpijn
* Jicht
* Schouderpijn
* Stijve nek

* Sportblessures
* Verstuikingen
* Tennisarm
* Muisarm
* Beroerte
* Reuma
* Zenuwpijn
* Neurose
* Of iets anders?

Mercy
Chinese Medical
善心國醫館痛症治療中心

Traditioneel Chinees Geneeswijze: Tuina massage,
kruidenbehandelingen, acupunctuur, en nog veel meer!
Vragen en reserveren: 020-7723536 / 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li & Dr. Sau Ying Liu
Adres: Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB, Amsterdam
Website: www.mercytcm.nl

JOUW FIETS
VERDIENT
DE BESTE
ZORG!
•
•
•
•

Advies, onderhoud en reparatie
Reparaties dezelfde dag klaar
BOVAG gecertificeerd
Nieuwe & gebruikte fietsen
Open:
09.00-18.00 uur
webshop.macbike.nl

Waterlooplein 289
Overtoom 45
Nieuwe Uilenburgerstraat 30

Mac OpnieuwHerfst 92,5x65,5.indd 1

jnc-ict

16-08-21 12:37

oplossen wifi problemen

Slecht bereik, traag wifi, verbinding valt regelmatig weg?
jnc-ict is gespecialiseerd in het installeren, verbeteren en
uitbreiden van wifi voor particulieren en bedrijven.
jnc-ict
Jonathan Cohen
www.jnc-itc.nl

Jonas Daniel Meijerplein 36
020-672 4732 / 06-2506 45567
info@jnc-itc.nl

BEHANDELINGEN KOMEN EVENTUEEL IN AANMERKING
VOOR TERUGBETALING DOOR DE ZORGVERZEKERING

Vitamin Advice Shop
De hele buurt weet inmiddels wel dat je lekker kunt eten
bij Captein & Co en dat het er gezellig is. Wil je eens geen
buurtgenoten zien, bezoek dan ook eens ons filiaal in Zuid-India!

Bij ons vind je het beste en grootste assortiment
voedingssupplementen en natuurlijke cosmetica.
Kom langs en laat je adviseren!
Nieuwe Nieuwstraat 47, 020 427 47 47 info@vitaminadviceshop.nl

www.vitaminadviceshop.nl

06 24 72 55 49
hethondenhoofd@gmail.com
@het_hondenhoofd

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu

Aanpak binnenstad
Tekst: Sati Dielemans
De gemeente Amsterdam probeert sinds een paar jaar
een aanpak te ontwikkelen om van de binnenstad van
Amsterdam weer een plek te maken waar bewoners zich
thuis voelen en bezoekers graag komen. Het klinkt zo
simpel. Maar het leek voor corona bijna onmogelijk om de
binnenstad terug te veroveren op de grote massa’s toeristen. Vooral op de Wallen, maar ook rond bijvoorbeeld het
Spui en op de Nieuwmarkt, werd het alsmaar drukker en
drukker en ervoeren bewoners erg veel overlast.
Toen kwam corona en, ondanks de gezondheidscrisis
die dit met zich meebracht, zagen veel Amsterdammers,
inclusief de schrijfster van dit stuk, Amsterdam verrijzen
in de rust. Wat een genot om over een stil Oudekerksplein
te wandelen, om een ontbijtje te eten op een terras aan
de Nieuwmarkt zonder de geur van een dikke joint en
om zelfs in de Oude Hoogstraat en op de Dam ruimte te
ervaren. Voor de ondernemers was het verlies van de vele
klanten natuurlijk niet fijn. Dat schetst ook meteen het
dilemma. De economie van de binnenstad heeft bezoekers
nodig, maar dan op zo’n manier dat het niet ten koste gaat
van de leefbaarheid voor bewoners.
De gemeente heeft in mei 2020 de aanpak binnenstad
gelanceerd. In december 2020 volgde het uitvoeringsprogramma waarin de ambities werden vertaald naar zes
prioriteiten en achtentachtig maatregelen. Die hoeveelheid
geeft aan hoe moeilijk het is om dit veelkoppig monster
onder controle te krijgen. De maatregelen van de gemeente
en partners variëren van het verwerven van belangrijk
historisch vastgoed tot het proberen te veranderen van het
imago van Amsterdam in het buitenland. Ze gaan over
leefbaarheid en openbare orde, economie en voorzieningen, cultuur en schoonheid, wonen en openbare ruimte.
Voor dit artikel licht ik een paar dingen uit, uit de
raadsbrief van april 2021, van burgemeester Halsema en
wethouder economische zaken Everhardt, die voor de
Nieuwmarktbuurt interessant zijn.
• Het iconische café ’t Mandje is gekocht door de NV
Zeedijk.
• Een monumentaal hoekpand aan het Oudekerksplein
is gekocht door Stadsgoed N.V., hier worden vier extra
woningen gerealiseerd.
• Als voorschot op het handhavingssteunpunt op de
Wallen, dat naar verwachting in de eerste helft van

2022 gereed is, heeft de gemeente op 9 september een
contactpunt in de Nieuwe Hoogstraat geopend onder de
naam Op Nummer Negen. De plek biedt ruimte voor
bijeenkomsten met ondernemers en bewoners,
spreekuren en andere overleggen. Dit is een tijdelijke
locatie, het contactpunt gaat later naar de begane
grond van de voormalige houthandel Schmidt op de
Oudezijds Achterburgwal.
• De gebiedsprofielen voor de gebiedstransformatie van
de Hoogstraten en de Sint Antoniesbreestraat zouden
eind dit jaar gereed moeten zijn.
• Eind april dit jaar is een marktconsultatie gepubliceerd
voor een Erotisch centrum.
• Sommige maatregelen op het gebied van beheer en
handhaving lagen stil vanwege de coronacrisis en zouden weer opgepakt worden als het weer drukker werd.
Zo zijn de hosts weer ’s nachts aan het werk en worden
ook maatregelen als eenrichtingsverkeer en het
afsluiten van straten weer ingezet als het echt te druk
wordt (alleen op de Wallen)
• Amsterdam & Partners werkt samen met bewoners,
ondernemers en instellingen, aan een nieuw imago voor
Amsterdam bij bezoekers, vooral gericht op cultuur
in de brede zin. De campagne ‘alles wat Amsterdam
Mokum maakt’ is hier een onderdeel van.
• In de begroting van 2021-2022 is geld vrijgemaakt voor
het lokale initiatief De Wallen online.
www.dewallen.online
Er zijn nog veel meer maatregelen, maar die gaan over
andere delen van de binnenstad.
Vinger aan de pols houden
Om te monitoren of alle voorgenomen maatregelen ook
succes hebben, worden twee instrumenten ingezet door
de gemeente. De jaarlijkse voortgangsrapportage en een
binnenstadmonitor, opgesteld door Onderzoek, Informatie
en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam en het
datapunt van Stadsdeel Centrum. Beiden worden in
december 2021 naar de raad gestuurd. Dus hou de raadsagenda in de gaten.
Op de pagina www.amsterdam.nl/aanpakbinnenstad kun
je lezen wat de plannen zijn van de gemeente Amsterdam
voor de binnenstad en op de hoogte blijven.
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Riny Reiken,
een gezellige doorzetter
Tekst: Herman Vuijsje / Foto: Marian van de Veen - van Rijk

‘Een poldermeisje’ noemt ze zich, dat ‘uiteindelijk op de Wallen belandde.’ Maar
dat is maar een deel van het verhaal. Want Riny Reiken, geboren in Wieringerwerf,
was ook kantoorbediende, zangeres, uitbaatster van een proeflokaal, trouwambtaenaar, begraafplaatsmedewerkster en verkoopster van likorettes. Dat laatste is ze nog
steeds. Vanuit haar nieuwe woonplaats Joure, waarheen ze deze zomer verhuisde na
bijna veertig jaar wonen en werken in hartje Amsterdam.
In 1984 begon Riny, kersvers uit de polder, een winkel in
chocoladespecialiteiten in een eeuwenoud pand aan de
kop van de Warmoesstraat, hoek Nieuwebrugsteeg: ‘Ik heb
altijd gehouden van lekkere dingen proeven.’ Maar het liep
moeizaam, de verloedering van de buurt begon, in no time
stond de winkel vol junken en bleven bewoners weg.
‘Toen ben ik gaan rondwandelen en liep onder andere
binnen bij het proeflokaal van Wijnand Fockink. En dacht:
ja, zoiets! Zo kwam ik op het spoor van de jenevers en in
1988 ben ik overgeschakeld op Oudhollands Proeflokaal In
de Olofspoort. Ik mocht me erkend jeneverlokaal noemen,
daarvan zijn er maar zo’n vijftien in Nederland.’
Dertig jaar stond Riny achter de bar, maar eentonig werd
het nooit. Eerst moest ze tegenstand uit de buurt overwinnen. Ze zou het nooit redden zonder gokkasten en zo.
‘Maar ik liep tegen een hele verzameling oude etsen van de
binnenstad aan en hing ze allemaal op. Met die sfeer trok
ik een heel ander type mensen, uit de buurt en later uit de
hele wereld.’
En dan was er de piano. Hans de Bruijn, die verderop
speelde in Bar Bizonder, kwam een keer spelen en bleef
dat dertig jaar lang doen met zijn Jazz-O-Matic Four. Riny,
opgegroeid in een huis vol muziek en zang, zong mee.
Operette, maar ook psalmen en kerstliederen voor de
daklozenopvang van het Leger des Heils. Had majoor
Bosshardt gevraagd, die vaak met De Strijdkreet langskwam in het proeflokaal.
Begin jaren negentig mocht ze een keer mee naar de vermaarde altzangeres Aafje Heynis, trok de stoute schoenen
aan en zong iets voor haar. Het klikte: Aafje ging haar
les geven. ‘Ze heeft me alles geleerd, van noten lezen tot
gehoortraining.’ Uiteindelijk werd ze een goede vriendin,
net als de majoor trouwens.
Zo vertolkte Riny in het proeflokaal regelmatig Schubert,
Brahms, Mendelssohn en andere klassieke componisten.
Voor een supergemêleerd publiek, waaronder tal van vaste
klanten, ieder met een eigen verhaal. En reken maar dat
Riny die allemaal kende: ‘Ik ben altijd een verhalenmens
geweest.’
Zo was er een randfiguur uit de junkentijd, een crimineeltje, altijd met zo’n stelletje handlangers. ‘Ik had hem al een
paar keer uit moeten zetten en op een keer ben ik in de
kelder, hij komt op me af en ik denk: o nee, maar hij geeft
me twee zoenen en zegt: “Ik ben ziek, ik ga dood.” Toen
ben ik nog bij hem thuis geweest.’ Maar ook prins Willem
Alexander kwam in zijn studententijd graag een borrel
drinken. Friso, toen hij nog leefde, kwam ook vaak.
‘Op een goeie dag was er ook een man die had me horen
speechen. Hij was trouwambtenaar en vroeg of ik daar
ook niet voor voelde.’ Zo werd Riny BABS, Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand, in de gemeente Diemen.

Het ging haar makkelijk af: ‘Ik vond het altijd al leuk om
verhaaltjes te schrijven. Ik merkte dat ze me vooral de
moeilijke gevallen toeschoven, als er ruzie in het spel was
en zo. Kwam m’n ervaring achter de bar goed van pas.’
Later werd ook het proeflokaal een trouwlocatie.
Trouwen... en ook rouwen, want Riny voelde zich altijd al
aangetrokken tot het begrafenisgebeuren. Ze nam er een
baantje bij op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. ‘Maar na afloop wilden ze allemaal mee naar de Olofspoort... zaten we
daar met kerst en vroeg ik me af: is het nou een proeflokaal
of een rouwlokaal? Toen ben ik daarmee gestopt.’
Het werd allemaal een beetje teveel, het rouwen,. het
trouwen en ook het proeflokaal zelf: ‘Ik begon me er steeds
meer opgesloten te voelen. Zo lang staan, je moet alles
onthouden, die heeft een zere vinger, die heeft z’n teen
gestoten... ik klaag niet hoor, want ik heb zelf over me
afgeroepen.’
Ook de sfeer op straat begon haar steeds meer tegen te
staan. ‘Steeds meer overlast van dronkenlappen, piesen
tegen de gevel, Amsterdam hè, alles kon. Maar wij moesten
steeds meer politieagentje spelen, mensen aanspreken op
hun gedrag, op ’t laatst ging het gewoon niet meer.’
Twee jaar geleden heeft ze de zaak van de hand gedaan. Ze
was toen al verhuisd naar de Sint Antoniesbreestraat, met
uitzicht op de Siebbeleshof. Daar zette ze haar specialiteit
van lekkere drankjes voort in de vorm van een webshop,
‘Hartje Mokum’. Allerlei likorettes kun je daar bestellen,
likeuren met een alcoholpercentage tegen de vijftien
procent, bereid volgens geheime huisrecepten. ‘We werken
met ambachtelijk gestookte brandewijn en onze eigen
esprits, heel zuivere distillaten.’
De zestien likorettes, die verkrijgbaar zijn in kleine
beugelflesjes van twintig en vijftig centiliter, zijn allemaal
ontstaan in de Olofspoort en natuurlijk zit aan ieder ervan
een verhaal vast. Kijk maar naar de namen: Zuurporem,
Allemansvriend, Pak me dan, Wallengang. De verhalen
erachter zijn te vinden op Riny’s website hartjemokum.nl.
Want o ja, aanstekelijk schrijven kan ze ook nog.
Riny Reiken, dertien ambachten, geen ongelukken. Ooit
naar hartje Amsterdam getrokken, waar ze de ruimte vond
om die ongelooflijke waaier aan talenten te ontplooien. Nu
verhuisd naar Joure om tot rust te komen in de nabijheid
van haar Friese levensvriend Paul.
En natuurlijk is er ook een likorette met de Friese vlag
erop. Smûk Slokje: ‘voor een smûk, een gezellig moment,
en voor trochsetters, doorzetters.’ Twee verworvenheden
die Riny op een zeldzame manier heeft weten te
combineren.
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Nieuw in de buurt

Irene en Midas
Tekst: Irene Achterbergs / Illustratie: Midas van Son
Waarom zijn jullie hier komen wonen?
Als je Midas en Irene in 2020 had gevraagd waar zij over
een jaar zouden wonen, hadden ze nooit ‘om de hoek bij
de Nieuwmarkt’ gezegd. De hordes toeristen en kleine
woonruimte zoals zij die gewend waren bij hun woning
op de Oudezijds Kolk, zouden zij een volgende keer liever
mijden. Toen er op de website van NV Zeedijk een advertentie verscheen van een woning met twee verdiepingen,
nét buiten de reuring van de rosse buurt (of: “aan de goede
kant van de Nieuwmarkt” zoals zij snel leerden van de
nieuwe buren) was de nieuwsgierigheid toch gewekt.

jaar studie over naar de kunstacademie in Utrecht. Irene
maakt haar bachelor wel af en volgt daarna de masters
Arts, Culture and Society in Rotterdam en Criticism and
Curatorial Practice in Toronto, Canada. De liefde voor
kunst en cultuur zit er bij beiden dus in.
Inmiddels werkt Irene (500 meter van de Koningsstraat)
als projectleider Wetenschapscommunicatie bij de KNAW,
en Midas (850 meter van de Koningsstraat) als ontwerper
en illustrator bij NRC Handelsblad. Nu de gelegenheid
zich aandient om samen een creatief project op te zetten,
pakken ze die met beide handen aan.

De huurprijs viel een beetje tegen, en de zwarte muur kon
een likje verf gebruiken, maar de ruime, lichte kamers
spraken enorm tot de verbeelding. Op elk moment van
de dag scheen er in het huis ergens zon naar binnen, en
op straat was de sfeer gemoedelijk. Maar er was één ding
waar het stel het wellicht het meest van gecharmeerd was:
het grote etalageraam dat de uit 1842 afkomstige gevel
siert. Zou het niet leuk zijn om hier kunst van vrienden en
familie te etaleren?

Van Winkelruit naar Galerieraam
In juni verhuist het stel - met hulp van acht vrienden en
één bakfiets - van Kolk naar Koningsstraat. Nu, zo’n drie
maanden later, is het hele huis ingericht en het laatste
peertje in zijn fitting gedraaid. Tijd om de oude winkelruit
tot publiek galerieraam om te toveren dus!

Wie zijn jullie eigenlijk?
Irene en Midas ontmoeten elkaar tijdens hun studie
Media&Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en
zijn nu ruim acht jaar samen. Al snel ontdekt Midas dat
hij liever in zijn boeken tekent dan leest, en stapt na twee
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In directe en indirecte kennissenkring kennen zij verschillende kunstenaars en creatieve makers. Ze willen iedere
maand het werk van een andere maker etaleren. Van
gevestigd kunstenaar tot kunststudent, van professioneel
illustrator tot uit de hand gelopen hobbyist. Omdat er
dagelijks veel mensen langs het huis lopen, van buurtbewoner tot toerist, is het volgens hen een ideale plek om iets
tentoon te stellen. Op deze manier hopen Midas en Irene

een beetje kleur te geven aan het straatbeeld en wellicht
aan iemands dag.
Kunstenaars op de planning
Katrein Breukers
Irene kent Katrein al sinds de tweede klas van de basisschool, en als kinderen speelden ze hele dagen op straat,
verzonnen ze grappige toneelstukjes of waren ze aan het
tekenen in het atelier van Katreins moeder.
Afkomstig uit een familie van kunstenaars en muzikanten,
is het eigenlijk niet gek dat Katrein beeldend kunstenaar is
geworden. Misschien wel omdat performatieve elementen
(podium, decorstukken, tentoonstellingsmateriaal) voor
haar doodnormaal zijn, zet zij alledaagse dingen vaak
op een voetstuk. Van keramiek maakt ze petflessen, ze
verstopt sleutels in zelfgemaakte zeepjes of verwerkt een
fotodoek van een plafondlamp in een patchwork quilt*.
Of kunst ‘mooi’ is vindt ze vaak niet zo interessant, heeft
ze een keer schouderophalend tegen Irene gezegd. Meer
is ze benieuwd of ze haar publiek mee kan nemen in een
emotie, zoals een liedje dat ook kan doen. Humor, spel
en ‘het plezier van iets maken’ vormen ook belangrijke thema’s in haar werk. Dat spreekt Midas en Irene aan, en de
kunstwereld ook: onlangs heeft zij een projectinvestering
ontvangen van het Mondriaan Fonds, opende ze in juli
haar atelier voor publiek bij Art Rotterdam en exposeert ze
komende museumnacht bij Arti et Amicitae.
*laatstgenoemde in samenwerking met kunstenaar Lisa
Wolters
Fauve Tol
Fauve Tol is derdejaars kunstacademiestudent aan de Artez
in Arnhem, maar geboren en getogen in Amsterdam. Ooit
werkte ze samen met Irene in een Franse patisserie in de
Pijp, waar ze allebei hele dagen taartjes maakten.
Het harde werk dat Fauve kent uit de horeca neemt ze mee
naar haar atelier. Dagen achter elkaar blijft ze werk maken

en het aanpassen. In haar werk onderzoekt Fauve wat het
betekent om geweld te gebruiken als vrouw. Waar dit in
literatuur nog regelmatig enkel wordt verklaard als resultaat van sexuele frustratie of misbruik, wil zij laten zien dat
het ook een krachtig middel kan zijn om los te breken van
maatschappij, familie of patriarchaat.
Ze maakt bijvoorbeeld voorwerpen van keramiek, pleister
en purschuim, om ze vervolgens kapot te maken (zoals een
gigantisch natuurgetrouwe verbeelding van een hart). Op
een dag valt het Fauve op dat de materialen die ze kiest een
sterk isolerende functie hebben; veilig, maar ook weinig
responsief met de omgeving. Het kapot maken van de
voorwerpen voelt misschien daarom wel als zo’n vorm van
bevrijding: wat blijft er over als harde, zelfopgelegde kaders
opengebroken worden? wat openbaart zich als een harde
schil wegvalt en er ruimte ontstaat voor wat er binnenin
afspeelt?
B.D. Graft
Midas en Irene kennen B.D. Graft van de studie Media &
Cultuur. Hoewel hij wel is afgestudeerd, heeft deze maker
tijdens zijn studie al voor het kunstenaarspad gekozen.
Zijn kleurrijke praktijk omvat voornamelijk schilderen,
illustratie, keramiek en collage. Hiermee verbeeldt hij vaak
landschappen, interieurs, weelderige boeketten en af en toe
menselijke figuren. Deze hebben dan wel een bloempot in
plaats van een hoofd.
Zelf beschrijft hij zijn werk als ‘bedrieglijk decoratief ’
en houdt zich in grote lijnen bezig met de natuur en het
nastreven van geluk. Met succes, want Graft exposeerde
over de hele wereld, van New York tot Berlijn en van Seoul
tot Amsterdam. Midas en Irene vinden het leuk dat zijn
werk vaak vrolijk maakt, en je soms ook aan het denken
zet, maar nooit op een belerende manier.
Wil je zelf ook eens etaleren in het raam van de Koningsstraat 7? Stuur dan een mailtje naar koningsstraat7@
gmail.com, volg koningstraat7 op Instagram of klop
gewoon eens op ons raam.

Expositie SienteZien in Loods6
Sien van Vlieland, bewoonster van de Nieuwmarktbuurt. Trots poseert zij
op de voorpagina van de
lente-editie van OpNieuw.
Verderop in het blad heeft zij
een interview met Hans van
der Kamp.
Al ruim vijftig jaar poseert
Sien voor kunstenaars: schilders, tekenaars, fotografen,
beeldhouwers en keramisten.
Rond de 25 kunstenaars,
waaronder een aantal uit
de Nieuwmarkt, hebben werk beschikbaar gesteld om

een speciale expositie over Sien mogelijk te maken. Alle
kunst is gerelateerd aan Sien, er is veel Sien te Zien. Tevens
wordt de recente documentaire van regisseur Karim Ouri
‘Het Pad van Sien’ vertoond, met opnames op Vlieland en
in Amsterdam, waaronder in de Uilenburgersjoel.
De expositie vindt plaats in (de bagagehal van) Loods 6,
op KNSM-eiland, Surinamekade 31, op zaterdag 25 en
zondag 26 september, van 12 - 17 uur. De officiële opening
is op zaterdag 25 september om 17 uur.
Loods 6 is te goed te bereiken per fiets of lopend, en met
het openbaar vervoer. Eindhalte tram 7, Azartplein. Even
doorlopen naar het IJ, rechtsaf en na 200 meter is de
ingang
Indien nodig worden de dan geldende COVID-19 maatregelen gehanteerd.
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Een bijzondere plek
aan het IJ

Tekst: Mariken de Goede / Foto’s: Peter de Lange

Op een maandagochtend om negen uur schuif ik aan bij Ronald Winkels en Steven
Houtbraken op het terras van Grand Café 1884. Mijn eerste twee vragen zijn: waar
kom je vandaan en hoe kom je hier terecht.

“Zo’n 50 jaar geleden kwam ik hier al, mijn vader werkte
bij de NS, ik kruide koffers op de perrons en dwaalde als
kleine jongen wel eens wat rond in de buurt. Dus ik weet
hoe scharrig en achterbuurtachtig het hier was.” Enthousiast en doelbewust steekt Ronald Winkels van wal.
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“Altijd zelf veel gereisd, weer vanwege mijn vader bij de
NS; dat leverde mij als zoon vrij reizen op en dat deed ik
graag en vaak.
Daar ligt zonder twijfel het fundament voor mijn interesse
in toerisme. Allerlei banen gehad van directeur VVV in

Interview
Hoorn tot adjunct directeur van de ‘divisie inkomend
toerisme’ van Arke reizen gevestigd in Amsterdam.
Tja en op een gegeven moment wil je op eigen benen, vleugels, zelf aan het roer staan. In 1998 was het zover, vooral
nauwe betrokkenheid bij de wereld van de riviercruises.
De groep toeristen die we juist wél willen in de stad. Over
het algemeen een wat oudere doelgroep, weten zich te
gedragen, en hebben ook nog wat te besteden.
Via een paar omzwervingen in de stad heb ik dit prachtpand kunnen huren. Eigenlijk als kantoor, pal aan het IJ.
Dichtbij de schepen, we steken de weg over en zijn bij onze
klanten.
Ja, en die beneden verdieping is een A-locatie voor een
restaurant, uitdrukkelijk bedoeld voor bedrijven, bewoners
en bezoekers. Samen maken we deze stad.”
Samen, een woord dat Ronald vaak en met passie gebruikt.
“Kijk, deze buurt, daar moet je samen wat van maken.
Stichting De Ruijterkade – opgericht door bijna buurman
dhr.Nauta – doet veel voor de straat, natuurlijk trekken
we samen op en waar mogelijk steunen we elkaar. En het
bewonersinitiatief stichting Amstergaard kwam met een
voorstel voor groenbakken aan de rand van ons terras,
graag en fijn, welkom! Het wormenhotel aan het begin van
de groenstrook werd door 1884 gefinancierd, onze chefs
knippen er verse munt en andere kruiden voor de keuken.
Mooi toch?”
Wat vind je het fijnst en wat een beetje
minder?
“Ja, de ruimte, de luchten boven het IJ, de reuring, en toch
ook de relatieve rust. Alles en iedereen vaart, stept, raast,
fietst voor je neus langs, maar met rugdekking van dit
fantastische historische pand kun je het rustig bekijken.
Een beetje minder, tja, niet alle beslissingen van de
gemeente zijn de mijne maar die IJ-boulevard is een prima
plan, lekker verbinding maken met dat water, zitten wij
dan te zijner tijd eigenlijk aan de voorkant van het CS.”

Wat kom je halen en wat breng je en is dit in
evenwicht?
“Natuurlijk komen we hier onze boterham verdienen en
dat doen we ook, maar we gunnen ieder het zijne of hare.
In de riviercruisewereld werken wij nooit met contracten
hè, wel afspraken op papier of in de mail, maar we vertrekken vanuit vertrouwen, kom je verder mee en houdt alles
ook beetje ontspannen.
We zetten met Grand Café 1884 een restaurant neer waar
de keuken vers, ambachtelijk en verrassend is, de prijs/
kwaliteit verhouding klopt en de mensen Gastvrij (ja,
inderdaad met een hoofdletter G) ontvangen worden, ook
voor een goeie kop koffie kun je terecht en de lunchkaart is
gevarieerd. In het avondzonnetje is een lekker glas hier op
het terras een aanrader. Dus beslist geen toeristenval!
En dat Grand Café 1884 in de smaak valt blijkt wel uit het
feit dat we inmiddels bij TripAdvisor op plaats 38 van de
3662 restaurants in Amsterdam staan, en bij de beste 10%
van restaurants wereldwijd behoren.
We willen een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten.
Bewoners, bedrijven, bezoekers samen zoals een stad zelf
ook is. Dus in evenwicht? Ik denk het wel, we dragen bij
aan de leefbaarheid en voelen ons senang, juist op deze
plek.”
Hoe was het, hoe is het, hoe wordt het?
“Ik vind het fijn dat we de draad weer een beetje op
kunnen pakken, corona sloeg toch een wig. Kijk, bij ons
heeft iedereen een vast contract. Niemand hoeven ontslaan
maar nu langzamerhand wel weer een beetje gaan bouwen
met elkaar. Ik zeg het nog een keer: je doet het samen, vanuit vertrouwen. Dat geeft rust en dat straalt de bediening
uit naar de klant.”
“We zien de mensen, onze gasten, in al hun diversiteit
en iedereen is welkom. Graag geven we persoonlijke
aandacht. Iedereen is verschillend, je moet de situatie
kunnen lezen: is het een romantisch avondje of zijn het
uitzonderlijke lekkerbekken? Dat is het mooie van mijn
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vak, dat kunnen inspelen op al die verschillende
mensen en situaties.” Nu is Steven Houtbraken aan
het woord, Ronald knikt instemmend. Steven is de
restaurantmanager, een horecaman in hart en nieren.
“Lijkt me weer lekker gewoon, een vol terras en volle
bak binnen, lekker knallen met z’n allen, de koks in
’t zweet en wij versleten zolen. Komt wel weer, hoop
ik echt en natuurlijk hoop ik hier nog lang te werken. We hebben hier écht een fijne werkplek, goede
werkgever en er wordt hier veel gelachen met de
gasten. Niet voor niets wordt de bediening in iedere
recensie vermeld, we spelen geen spel, we vinden het
echt leuk!”
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Wil je nog iets kwijt?
Weer neemt Steven het woord: “We zijn ook stageplek en hebben
nu ook de tweede leerling van de werkleerschool voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen hier echte
kansen, ze draaien volledig mee in het team. Alleen dan is het een
win-win situatie, je moet ze niet verstoppen met rotklusjes, zoals
vaak gebeurt.” Kijk Ronald zegt vaak ‘samen’, maar hij doet het
ook.
Wil jij nog wat kwijt Ronald? Koffietje doen? Kennen jullie dat
Afrikaanse gezegde: alleen ga je sneller maar samen kom je
verder? Nee, kennen ze niet, maar alle twee weten ze heel goed
dat het zo is.

Gebouw “De Zeevaart”
Het moderne en sfeervolle Grand Café 1884 is gevestigd in een
prachtig oud pand aan het IJ. De naam zegt het al, het pand
stamt uit 1884. “De Zeevaart” werd ontworpen door de Friese
architect IJme Gerardus Bijvoets Gzn. (1837-1901). Het gebouw is slechts ten dele bewaard gebleven. Een gedeelte van de
gevel aan de Oostertoegang, het voormalige nummer 104, is in
verband met de verbreding van de aangrenzende spoorwegen
in 1994 afgebroken.
“De Zeevaart” had een gecombineerde woon-werkfunctie. Op
de begane grond was een remise met werkplaats alsook een
goed geïsoleerde ijskelder, waarin ‘s winters ijs werd opgeslagen
om ook in de andere jaargetijden vlees en vis langer te kunnen
bewaren. In 1924 werd “De Zeevaart” gekocht door de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij, die het pand liet verbouwen
tot kantoor. In latere tijden heeft de begane grond onder andere
dienst gedaan als garage, werkplaats, reisbureau, café-restaurant en fietsenmakerswerkplaats.
Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen plus een kapverdieping.
De architectuur is een voorbeeld van de Hollandse neorenaissance stijl die in het laatste kwart van de negentiende eeuw
haar hoogtepunt bereikte. Typerend hiervoor is de gevel die
verlevendigd wordt door speklagen (baksteen afgewisseld door
natuurstenen banden), reliëfs, en een rijk uitgewerkte trapgevel.
De over de verdiepingen doorlopende hoekerker rust ogenschijnlijk op sierconsoles met reusachtige acanthusbladeren.
Een fries tussen de consoles laat een speelse voorstelling zien
van kindjes die vis uit een zeilschip lossen onder het toeziend
oog van de handelsgod Mercurius, die ook als kind is afgebeeld.
Boven de dakkapel van de hoekerker verheft zich een koepelvormig dak met een vlaggenmast die door een smeedijzeren
sierhek wordt omgeven.

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedmarkt

Kom ook!

Zaterdag 2 oktober

11 tot 13.30 in Speeltuin de Waag
Oudeschans 10d

Meer informatie op: facebook.com/Lastagemarkt
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Open Ateliers
Nieuwmarkt

op zaterdag 9 en zondag 10 oktober
YES! Veel wijst erop dat de komende editie van de Open
Ateliers Nieuwmarkt doorgaat. Eerst moest de editie van
november 2020 worden uitgesteld, daarna de al uitgestelde
editie van juni jongstleden. De Stichting Nieuwmarkt werd
opgericht in 1993 en heeft als doelstelling het bevorderen
van kunst in het centrum van Amsterdam en met name
de Nieuwmarkt, met als voornaamste activiteit het organiseren van de Open Ateliers Nieuwmarkt. Het beoogt
gemakkelijk toegankelijk te zijn. Om deel te nemen aan de
Open Ateliers worden geen inhoudelijke criteria gesteld.
Sinds de oprichting zijn er vele edities geweest. De laatste
was in 2018, met 75 kunstenaars en met de Zuiderkerk als
centrale locatie. In april 2020 heeft het vorige bestuur, met
Martine van Leeuwen als voorzitter, haar taken overgedragen aan een geheel nieuw bestuur. Aan de komende editie
nemen een record aantal van 92 kunstenaars deel.
De Centrale expositie wordt deze keer gehouden in de
Uilenburgersjoel, waar de meeste kunstenaars één werk
exposeren. De opening is vrijdagavond 8 oktober. Vóór de
sjoel is het werk te zien van schoolkinderen uit de buurt,
die tijdens de creatieve lesuren op de basisscholen de Witte
Olifant en de St Antoniusschool hun kunstwerken op
vlaggen hebben gemaakt.
Bijna alle kunstenaars hebben hun atelier geopend en
ontvangen daar geïnteresseerden. Sommige kunstenaars
zonder atelier exposeren op diverse andere locaties. U
vindt alle namen en locaties op de lijst en hun adressen op
de plattegrond. Ook zijn er plekken waar groepen kunstenaars exposeren. Jonge kunstenaars uit de buurt bijvoorbeeld in House of Arts and Crafts en in samenwerking met
Young Artsupport Amsterdam; ook jonge kunstenaars uit
de buitenland. In Splendor exposeert een kunstcollectief
en in de Boomsspijker een aantal individuele kunstenaars.
In theatercafé Mascini op de Zeedijk kun je op zaterdag 9
oktober poëzie, korte verhalen en ‘spoken word’
beluisteren. En in samenwerking met Splendor wordt er op
zondag 10 oktober gemusiceerd in Splendor en de Waalse
Kerk. Ten slotte is er extra activiteit in de Ruijtergaard, een
lang gerekt stukje grond tussen de panden aan de Ruijterkade en de rijbaan van tram 26.
Verdere en actuele informatie vindt u op
www.ateliersnieuwmarkt.nl. En met vragen kunt u altijd
terecht op info@ateliersnieuwmarkt.nl. Het postadres is
Kloveniersburgwal 101, 1011 KB, Amsterdam.
Wij hopen u te kunnen ontmoeten op een van deze
dagen…
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Open Ateliers Ruijterkade
Van voor naar achter bruist de Ruijterkade tijdens OAN!
In de brandweerkazerne opent kunstschilder Henk Donker
de deuren van zijn atelier in dit Rijksmonument.
Bij foto expo EEN KADE SPREEKT uit het rijke archief
van Jan Wolf, geeft de oud-brandweerman zelf op markante wijze tekst en uitleg.
Fotograaf Martin Pluimers toont zijn prachtfoto’s van
Pride en Hitclup achter ramen door de hele straat.
Bij Starbikes op nummer 143 schenken ze gloeiend goeie
koffie, verhuren fietsen, en er is huisgemaakte appeltaart
van buurvrouw Margriet.
Marion Fambach ontvouwt de geheimen van het Labyrinth
en Mariken de Goede laat poëzie groeien in de Ruijtergaard. Kan dat? Dat kan!
Elk heel uur voordracht, Spoken Word.
Bij Grand Café 1884 is het kleurrijke collage werk van
Ingrid Engels een mooie opmaat van dit afwisselende
aanbod.

Open Ateliers Mascini
zaterdag 9 oktober 2021
Zeedijk 24

In de editie van 9 en 10 oktober ‘21 willen wij een podium
geven aan mensen die kunst maken met taal. Op een mooi
podium in theatercafé-restaurant Mascini, genoemd naar
de licht legendarische acteur Peer Mascini.
Zaterdagmiddag 9 oktober is het podium voor jou. Poëzie,
rap, kort verhaal, Ultra kort verhaal, gedicht, spoken word,
met of zonder muziek. We willen je graag op het podium
hebben. Voor 3 minuten, voor 5 minuten of voor
10 minuten.
Geef je op: info@ateliersnieuwmarkt.nl
Laat weten wat je wilt doen, hoe lang en welke tijd je
voorkeur heeft.
Zie je daar.

Open Ateliers Outsider Art Galerie
Outsider Art Galerie is te vinden pal achter de Hermitage in Amsterdam en maakt daar onderdeel van uit. De galerie toont en verkoopt
werk van hedendaagse outsider-kunstenaars uit binnen- en buitenland.
De kunstenaars van de Outsider Art Galerie zijn een beetje ‘anders’.
Vaak hebben ze een verstandelijke of psychische beperking. Meestal
hebben deze kunstenaars geen kunstopleiding gevolgd en begeven ze
zich buiten de mainstream kunstwereld. De kunst komt rechtstreeks
naar boven borrelen, zit in hun hoofd en móet eruit. Hun werk is
boeiend, veelzijdig en puur.
De Outsider Art Galerie biedt een volwaardig kunstpodium voor deze
kleurrijke kunstenaars in een inspirerende museale omgeving.
In de boven de galerie gelegen Outsider Art Ateliers werken outsider
kunstenaars dagelijks aan hun kunst onder begeleiding van professionele kunstenaars en docenten. De Outsider Art Galerie is een initiatief
van zorgorganisatie Cordaan, de Hermitage Amsterdam en Museum
van de Geest Haarlem. www.outsiderartgalerie.nl. Entree via de Hermitage of via de Nieuwe Keizersgracht achter de Hermitage.
Drie kunstenaars van Outsider Art Galerie doen mee aan de Open
Atelierroute Nieuwmarkt.
Zij werken met acrylverf en olieverf. Het zijn alle drie echte schilders.
Sijtse en Froukje houden van de heldere kleuren van acrylverf en het
snelle en makkelijke werken daarmee. Amber laat zich inspireren door
de kunstgeschiedenis en kiest liever voor olieverf.
De inspiratie van Sijtse komt zoals hij zelf zegt: ´uit zijn hart’, zijn werk
ontstaat al schilderend, hij heeft geen vooropgezet plan. Zijn werk refereert veel aan de natuur, parken en stedelijke omgevingen. Froukje gaat
actief op zoek naar beeldmateriaal. In tijdschriften en kranten knipt zij
portretten uit die als basis dienen voor haar werk. Amber haalt haar
inspiratie uit de kunstgeschiedenis, vooral de Bijbelse verhalen hebben
haar belangstelling.
Daarnaast is Amsterdam een inspiratiebron voor Sijtse. Naast natuurlandschappen zijn de Amsterdamse huisjes voor hem een thema.

Froukje Klickermann

Sijtse Keur

Amber Sabajo
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1. Albers Albert
Bloedstraat 8
aalbers9@gmail.com

26. Graphic Imaginations - r
Prins Hendrikkade 162 c
lex.beijer@gmail.com

2. Ayubi
Sint Antoniesluis 31
www.ayubi-arts.com

27. Inge de Haan - r
Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
post@mozainge.nl

3. Mushtary
Sint Antoniesluis 31
ashil-ayubi@live.nl
4. Anouk Bakker
Oudeschans 19 3h
www.dreamartbyanouk.com
5. Judith Blauw
Oudezijds Achterburgwal 137a
www.martinegroen.nl
6. Marko Bonarius
Krom Boomssloot 37 1h
instagram: @marko_bonarius

28. Johanna de Haan - r
Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
www.johannadehaan.nl
29. Sonja Haas
De Ruijterkade 147
sonjah@xs4all.nl
30. Carl van Hees - r
Groenburgwal 63
www.carlvanhees.com

OPEN ATELIERS NIE

OP ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 OKTOB

CENTRALE EXPOSITIE IN DE UILENBURGERSJOEL
De Boomsspijker
House of Arts and Crafts
Buurtkamer de Moddermolen

31. Pieter Hoekstra
Buurtkamer de Moddermolen
Moddermolenstraat 26
pieterhoekstra@gmail.com

Outsider Art Galerie

8. Roland Brimicombe
Binnenkant 20 A
www.rolandbrimicombe.com

32. Esther Hovers - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.estherhovers.com

Uilenburgersjoel

9. Roland Broekhuis
Binnenkant 49 II
www.rolandbroekhuis.nl

33. Barbara van Ittersum
Kromboomssloot 8 1h
www.absolutephotography.art

10. Roberta Cohen
Montelbaanstraat 9 1h
www.robi-art.nl

34. Renate Jacobs
Geldersekade 43 D
renate.jacobs@gmail.com

11. Heleen van Deur
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.heleenvandeur.nl

35. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
www.edgarportraits.com

12. Heidi van Dijk
Leidekkerssteeg 13
heidihvandijk@hotmail.com

36. Doris Jongerius - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.dorisjongerius.com

13. Maria van Dijkman - r
Prent & Boek
Zuiderkerkhof 3
www.mariavandijkman.nl

37. Jouw stoute schoenen - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.jouwstouteschoenen.nl

14. Henk Donker - r
De Ruiterkade 147c
henkdonker@xs4all.nl

38. Sijtse Keur - r
Outsider Art Galerie
Neerlandiaplein 7
www.outsiderartgalerie.nl

7. Boudyn Photography
Kromme Waal 31
www.boudyn.com

15. Beatrice van Dorp
Koestraat 5 E
www.beatricevandorp.nl
16. Roman Ermolaev - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.romanermolaev.com
17. Bram Faber - r
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
www.bramfaber.nl
18. Willy Felice
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
www.atelier-felice.nl

39. Froukje Klickermann - r
Outsider Art Galerie
Neerlandiaplein 7
www.outsiderartgalerie.nl
40. Welmoed Koekebakker
Krom Boomssloot 69
welmoedk@gmail.com
41. Paul Koeleman - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.paulkoeleman.com
42. Iet Kortschot
Zuiderkerkhof 36
www.ietkortschot.nl

19. Patricia Fijneman - r
Bloedstraat 8
patriciafijneman33@gmail.com

43. Wilma Laarakker
Kloveniersburgwal 111 F
www.wilmalaarakker.nl

20. Rogier Fokke
Korte Dijkstraat 23
www.rogierfokke.nl

44. Flip Lambalk - r
Zuiderkerkhof 3
www.fliplambalk.nl

21. Herma Gerrits
Bloedstraat 8
hzgrrts@xs4all.nl

45. Miriam de Lange
Leidekkerssteeg 2
www.miriamdelange.nl

22. Ginger Kalinka - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
gingerkalinka@gmail.com

46. Real Lee - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
reallee.v@gmail.com

23. Mariken de Goede - r
Ruijtergaard
De Ruijterkade to 143
www.marikendegoede.nl

47. Jolet Leenhouts
Koestraat 5 E
www.jolet-leenhouts.com

24. Jan van Goor - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.janvangoor150.com
25. Bonita Gossink
Buurtkamer de Moddermolen
Moddermolenstraat 26
bgossink71@gmail.com

48. Sacha de Leeuw - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.sachadeleeuw.nl
49. Trui de Leeuw - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
truideleeuw@live.nl

Splendor

Vitrines Sint Antoniesbreestraat

EUWMARKT 2021

BER VAN 12.00 UUR TOT 18.00 UUR

L: NIEUWE UILENBURGERSTRAAT 91
ALLE INFORMATIE: WWW.ATELIERSNIEUWMARKT.NL

50. Martine van Leeuwen
Krom Boomssloot 37 1h
www.martinevanleeuwen.com
51. Marlies - To Sparkle - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.tosparkle.com
52. Ursula Metzler - r
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
www.ursulametzler.nl
53. Anita Mizrahi - r
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
www.artolive.nl
54. Els van der Monde - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.elsvandermonde.nl
55. Mouw
Atelier Mouw
Koestraat 5 D
www.harmmouw.nl
56. Suat Ögüt - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.suatogut.com
57. Adéolá Olágúnjú - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
www.adeolaolagunju.com
58. Martyn F. Overweel
Krom Boomssloot 12
www.mfoverweel.com
59. Ingrid Pfrommer - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
ingridpfrommer@gmail.com
60. Huis De Pinto - r
Gerard Koek
Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl
61. Hans Puts - r
Krom Boomssloot 39 B
www.hansputs.com
62. Corien Ridderikhoff
Atelier Kloveniersburgwal 111 G
www.corienridderikhoff.nl
63. R. van Rijn
Jodenbreestraat 4
www.rembrandthuis.nl
64. Oded Rimon - r
House of Arts and Crafts
Oudeschans 21
odedrimon.y@gmail.com
65. Roger Ruhulessin - r
Nieuwe Uilenburgerstraat 32
www.rogerruhulessin.nl
66. Herman Ruijfrok - r
Buurtkamer de Moddermolen
Moddermolenstraat 26
hsimonw@hotmail.com
67. Amber Sabajo - r
Outsider Art Galerie
Neerlandiaplein 7
www.outsiderartgalerie.nl

Oudeschans 8
l.v.sluyter@gmail.com
74. ARTelier SOPHIA
Amstel 134
www.arteliersophia.nl
75. Lily Sparrow - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.reverbnation.com/lilysparrow
76. Hannemieke Stamperius
Oudeschans 69 B
www.stamperius.com
77. Valerie Tholen - r
Buurtkamer de Moddermolen
Moddermolenstraat 26
valerie1987.13@gmail.com
78. Su Tomesen
De Wijnerij (achterzijde)
Nieuwe Jonkerstraat t.o. 28
www.sutomesen.nl
79. Lucas Tulp - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.facebook.com/lucastulpartist
80. Vanderwilt
Geldersekade 43 D
www.vanderwilt.amsterdam
81. Marcelle Verberne
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.marcelleverberne.com
82. Annemarie Verschoor
Dijksgracht 7 B
www.schilderijen-haak-verschoor.nl
83. Rob Visje - r
Atelier Visje
Zwanenburgwal 60
www.robvisje.nl
84. Vitrines Sint Antoniesbreestraat - r
Heleen van Deur
Sint Antoniesbreestraat, weerszijden
www.kunstencultuurcentrum.nl
85. Ben Vollers
Leidekkerssteeg 13
www.benvollers.com
86. Johannes van Vugt
Krom Boomssloot 12
www.johannesvanvugt.nl
87. Barbara Wichers Hoeth - r
De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
abap@xs4all.nl
88. Truce Wilmink
Dijkstraat 81
www.t3ddesign.nl
89. Julia Winter
Zuiderkerkhof 1
www.juliawinter.nl
90. Anneliese Wolf - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.anneliesewolf.nl
91. Ada van Wonderen
Geldersekade 88 A
www.vanwonderen.com

68. Sabrina - r
Buurtkamer de Moddermolen
Moddermolenstraat 26

92. Carla Zevering - r
Koningsstraat 44 A
czev@xs4all.nl

69. Marian Sanders
Bloedstraat 8
www.portretschap.nl

93. Een Zee Van Perspectieven, kunstenaarscollectief - r
Annegret Suaudeau, Bram Faber, Johanna
de Haan, Ursula Metzler, Winfried Scholz
Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
info@worksbywinfried.nl

70. Winfried Scholz - r
Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
www.worksbywinfried.nl
71. Olaf Schraa - r
Uilenburgersjoel
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
www.olafs.art
72. Rob Schrama
Krom Boomssloot 16
www.robschrama.com
73. Noor Sluyter
PH Studio

r = rolstoeltoegankelijk/wheelchair accessible

Muziek en poëzie:
Theatercafé Mascini
Splendor
Waalse Kerk

Open Ateliers De Moddermolen
https://www.facebook.com/Living-Art-Gallery-Amsterdam-101566761303200/
https://www.instagram.com/livingartgalleryadam/
In de Moddermolenstraat - tussen het Zuiderkerkhof en
de Raamgracht - ligt Buurtkamer De Moddermolen. De
buurtkamer is een plek voor mensen die, tijdelijk of voor
langere duur en om uiteenlopende redenen, uitvallen uit
het dagelijks leven van wonen, werken en sociale contacten. In zo’n situatie is het niet gemakkelijk om aansluiting
te vinden in de samenleving. Voor hen is Buurtkamer
De Moddermolen een plek om onder de mensen te zijn
wanneer het eigen sociale netwerk te beperkt is, en tevens
een manier om de draad weer op te pakken met hulp van
anderen.
De Buurtkamer is een initiatief van Permens (voorheen
Stichting Volksbond Streetcornerwork).

In de Buurtkamer is de Living Art Gallery Amsterdam,
LAGA, ondergebracht. Het is een kunstatelier waar
mensen van de Buurtkamer hun creatieve talenten kunnen
ontdekken en ontwikkelen en op die manier kunnen
werken aan hun herstel. LAGA is opgericht door Madzy
Samuel, medewerker Werk en Activering. Zij zegt: “Als activiteitenbegeleider zie ik hoe deelnemers tot rust komen,
bij zichzelf komen en in dat proces iets moois creëren”.
Vijf kunstenaars van Buurtkamer de Moddermolen /
Living Art Gallery Amsterdam doen mee met de Open
Ateliers Nieuwmarkt. Drie van hen vertellen ons iets over
hun kunst.

Sabrina
“Ik werk met acrylaatverf, dat werkt
snel en droogt snel.
Mijn inspiratie haal ik uit de grote
schilders zoals Picasso. Maar ook
uit de Manga-strips en Hello Kitty”.

Jan Hoekstra
“Ik wilde met deze serie foto’s van
stoeptegels een beeld van het alledaagse laten zien op een manier zoals je het
nooit ziet. Ik heb de foto’s gemaakt met
een telefoon omdat je daarmee met
uitgestrekte armen nog steeds redelijk
ziet wat je opneemt en omdat veel foto’s tegenwoordig worden gemaakt met
een telefoon zodat het beeldformaat
herkenbaar is maar het beeld zelf vervreemdend werkt. Mijn inspiratie haal
ik met name uit het bezig zijn. Van het
een komt het ander en ik maak vaak
foto’s van bloemen: ook van dichtbij en
met een telefoon.
Ik kom uit Oost maar als ik in de
Nieuwmarktbuurt ben, en bijvoorbeeld de kerkklokken hoor, is het heel
herkenbaar en tijdloos. Ik heb ook
altijd het idee dat de lucht er schoner is
en ik hou ervan om te wandelen door
straten waar ik vaak niet kom.”
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Herman Ruijfrok
“Ik ben sinds half 2019
bezoeker bij Buurkamer De
Moddermolen en het kunstatelier Living Art Gallery Amsterdam, waar ik mijzelf creatief
kan uitleven en ontwikkelen
als beeldend kunstenaar, maar
ook als schrijver, dichter en
rapper.
Ik werk het liefst met acryl
verf omdat het mooi is. De
Nieuwmarkt en met name
Buurtkamer De Moddermolen
zijn mijn inspiratie. De mensen die daar komen en hun
verhalen, maar ook verhalen
uit mijn persoonlijke leven zijn
een inspiratiebron”.

Yoga voor Zelfgenezing
Zachte oefeningen voor body basics
Houdingcorrectie
Ademhalingsoefeningen
Contact: Noriko
06 5262 5392
Korte Keizersstraat 6B
https://tinyurl.com/sn38c8w
(De sessie is in het Engels)

Het slot
Tekst: Henk Oldeman Illustratie: Alf van der Vliet
Oudejaarsavond rond zes
uur. 2021 keek al om de
hoek maar was nog niet
actief. Ik zou een loopje maken met mijn hondje Tanne,
die toen nog leefde (tot mijn
groot verdriet zou zij op 23
februari sterven). Met de
traplift naar beneden vanaf
mijn woning op de tweede
etage in het Pentagon. Ik
druk op de knop om de deur
naar buiten te openen en
bots met mijn voorhoofd
hard tegen het kozijn. Want
de deur bleef dicht terwijl ik
al doorliep. “Ouwe sufferd,”
zei ik tegen mezelf, “let dan
ook op.” Weer geprobeerd, ditmaal zonder botsing. Deur
bleef weer dicht. Dat was ernstiger, het slot werkte alleen
elektrisch, er was geen sleutelgat aan de binnenkant. Wel
buiten, maar daar had ik toen niets aan.
Ik ging op het stoeltje van de traplift zitten en dacht na.
De straat- en de binnenverlichting brandde, dus er was
wel stroom. Dan moest het slot zelf kapot zijn. Gelukkig
kwam er al vrij snel een buurvrouw thuis van winkelen,
die met haar sleutel de deur van buiten opende. Ik had al
een baksteen, die binnen lag, in de hand om te voorkomen
dat de deur weer in het slot zou vallen. De deur daarmee
geblokkeerd, briefje op de deur geplakt.

Sinds die tijd elke twee of
drie weken even gebeld,
andere bewoners ook.
Steeds kon er niets. In april
veranderde de boodschap en
werd ons hulp beloofd. Wij
blij, maar het bleek met een
dode mus. Hoe vriendelijk
en meelevend de telefonistes
ook waren en ons monteurs
beloofden, niemand kwam,
maandenlang. In juli nog
steeds zonder slot.
Het werd me duidelijk dat
een negatieve macht, een
trol misschien, actief was.
Mijn ervaring met Stadgenoot was nu al veertig jaar
lang steeds plezierig, ook toen ze nog AWV heetten, dus
hoe kon dit nu? Ik schreef een brief aan de bestuurder.
Zijn macht bleek groter dan die van de trol en effectieve
maatregelen volgden:
Drie vaklieden verschenen een paar dagen later met een
nieuw slot. Jammer dat dit slot behoorde bij een naar binnen opengaande deur, en die van ons opent naar buiten.
Voor mijn gevoel was dat maar een detail, er werd tenminste iets gedaan. Later bleek dat het juiste slot niet leverbaar
is, omdat bijna alle voordeuren in Amsterdam naar binnen
opengaan. Daarna heeft de slotenmaker de deur op een
andere manier afsluitbaar gemaakt.

In overleg met andere bewoners van onze twee trappen gebeld met onze huisbaas Stadgenoot. Die beloofde meteen
hulp. Er kwam een monteur die het slot demonteerde, er
een onderdeel uitnam, het weer in elkaar zette en met tape
afplakte zodat de tong van het slot zijn werk niet meer kon
doen. De deur kon dus van binnen en van buiten zonder
sleutel open en dicht, maar kon niet meer op slot. Niet zo
handig in onze buurt, maar het zou maar voor even zijn,
dachten wij...

Waarom nu al die verwarring, terwijl alle betrokkenen
toch het beste bedoelden? Het Pentagon heeft acht
toegangsdeuren. In de loop van de jaren hebben sommige daarvan andere openingsmechanieken gekregen. De
telefonistes van Stadgenoots klantenservice zijn duidelijk
niet op de hoogte van al die bijzonderheden, voor hun is
het Pentagon waarschijnlijk een gebouw met één toegangsdeur. Reparaties worden vaak verricht door onderaannemers, die ook die kennis niet hebben. De trol is dus in
dit geval de omstandigheid dat centrale kennis ontbreekt
en dat boodschappen worden doorgegeven door en aan
partijen eveneens zonder de nodige kennis. Ik denk dat dit
verschijnsel veel voorkomt bij grote ondernemingen, onze
stad vertoont ook kenmerken daarvan.
Maar, in dit geval heeft Stadgenoot de kafkaiaanse trol
weten te bedwingen.

Na een week maar eens weer gebeld met Stadgenoot. Het
speet hun, maar wegens Corona geen hulp behalve bij
gaslek, brand of wereldvergaan. Ik begreep dat niet goed,
een monteur zit daar toch in zijn eentje te werken, geen
besmettingsgevaar te zien. Nou ja, voegzaamheid dan
maar.
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Blinde fotograaf
zoekt hulpje
“Ik ben een
heel druk
persoon en
dat wil ik
compenseren
door iets
terug te
doen”

Interview met René Frese en Zowik Abramov
René Frese (74) is jarenlang modefotograaf geweest. Hij
werkte in Milaan, het mode-walhalla, tot hij in 2004 te
horen kreeg dat zijn foto’s niet scherp waren. Hij bleek een
oogziekte te hebben, waardoor hij nu nog met één oog 13
procent zicht heeft. Einde carrière. Nu woont hij alweer
jaren op de Oudezijds Achterburgwal en sinds de camera’s
digitaal zijn, fotografeert hij weer, nu voor zichzelf.
Wat was de aanleiding om hulp te vragen van een
maatje?
“Eind 2019 kwam ik ziek terug uit Kampala, de hoofdstad
van Uganda. Ik had een bacterie opgelopen en lag tien
dagen in het OLVG. Toen ik werd ontslagen, kon ik niks.
Niet lopen, niet praten. Via een hulpinstantie kwam ik
bij Burennetwerk terecht. Ik zocht iemand die hielp met
boodschappen doen. Maar ook iemand die kon assisteren
met fotograferen.”
Hoe was het eerste contact met Zowik?
“Leuk! Hij doet hetzelfde als ik doe, het klikte meteen. Ik
ben ook makkelijk, als hij tijd heeft dan komt hij. We zijn
echt vriendjes geworden.”
Waar helpt hij je mee?
“Met technische problemen die ik soms heb. Ik wil namelijk als ik fotografeer direct mijn opnames op een groot
scherm zien, en Zowik heeft me geholpen met een monitor
die ik kan aansluiten op mijn camera. Zowik werkt vlakbij
waar ik woon, dus hij komt vaak even tussendoor.”
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Wat vind je van Zowik?
“Hij is behulpzaam, voor mij is het een soort vriend. Hele
behulpzame jongen. Als ik dingen aan hem vraag, doet hij
dat. Het is fijn dat hij in hetzelfde vak zit als ik, hij heeft
aan één woord genoeg. Ik ben erg op hem gesteld. Ik heb
het gevoel dat ik hem al jaren ken.”
Zowik Abramov (31) begon als filmmaker en is nu de
trotse eigenaar van Klein Media, een digitaal marketing
bureau, dat vooral websites en campagnes maakt voor het
MKB. Hij is tevens oprichter van Lensguild, een online
boekingsplatform voor fotografen en filmmakers. Zijn
kantoor zit op de Oudezijds Achterburgwal.
Wat was voor jou de aanleiding om maatjesvrijwilligerswerk te gaan doen?
“Ik wilde al langer iets doen. Toen ik kennismaakte met
Burennetwerk vond ik dat ideaal omdat het zo flexibel is.
Je kunt zelf reageren op oproepen en zelf je tijd plannen
dat je ermee bezig bent. Ik ben een heel druk persoon en
dat wil ik compenseren door iets terug te doen. Dat geeft
voldoening. Iets betekenen voor mensen die het minder
goed hebben. Je neemt wat en je geeft wat in het leven. Ik
wist dat eenzaamheid een groot probleem is, daar wilde ik
iets mee.”
Hoe ben je in contact gekomen met René?
“Ons eerste contact was in december 2019. Ik was toen een
paar maanden bezig voor Burennetwerk. Toen zag ik de

oproep: Blinde fotograaf zoekt hulpje. Dat vond ik cool,
een blinde fotograaf. Ik heb er gelijk op gereageerd. We
hebben eerst gebeld, daarna ben ik langs gegaan.”
Wat beteken jij voor René?
“Het belangrijkste is dat we soort van vrienden zijn. Het
werkt tegen eenzaamheid, René heeft niet heel veel mensen om zich heen. Hij is heel zelfstandig en positief, maar
iedereen heeft contact met anderen nodig.”
Wat levert dit contact het jou op?
“Vriendschap en voldoening. Het is fijn om mensen te
helpen. Ik ben super druk maar maak er graag tijd voor.
Voor mij is het ook een manier om balans te vinden tussen
werken en leven. Ik werkte voorheen bijna non stop, toen
zat ik tegen een burn-out aan. Nu werk ik maximaal twaalf
uur per dag. Dan gaat de laptop dicht en de telefoon uit.
Hoe leuk werk ook is, je hebt ook nog een leven.”
is aan jou. Burennetwerk koppelt buren aan elkaar zodat
zoveel mogelijk buren elkaar kunnen helpen.
www.burennetwerk.nl

Ander vrijwilligerswerk doen?
Kijk dan op de vacaturebank van Vrijwilligers
Centrale Amsterdam: www.vca.nu Daar zijn
ruim 1000 vrijwilligersklussen te vinden.
Maatjes bij Burennetwerk
Burennetwerk is er voor iedereen in Amsterdam.
Voor goede buren die graag willen helpen, en
voor mensen die hulp nodig hebben. Geen grote
hulp, maar juist die kleine dingen. Kleine klusjes
die een groot verschil maken. En niet zoveel
moeite kosten om even te doen. Gewoon bij jou
in de buurt. Af en toe een praatje maken, een
wandelingetje, samen naar Artis, een klein klusje
rondom het huis of hulp bij de boodschappen.
Eenmalig of terugkerend, dat is aan jou. Burennetwerk koppelt buren aan elkaar zodat zoveel
mogelijk buren elkaar kunnen helpen.

Tekst: Simone Timmer, Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Foto: Jackie Mulder

Hoodlab Nieuwmarkt
In september gaan we bij de container van Hoodlab met
elkaar in gesprek om kennis te maken en hier ideeën over
uit te wisselen. Het gebied rondom de Nieuwmarkt willen
we samen met jou onderzoeken. Wat zijn de wensen,
kansen en waar is er plek voor de jeugd?

NIEUWMARKTBUURT
WAAR CHILLEN WIJ DAN?

BURGWALLENBUURT

“Laten we de jongeren de ruimte
geven en elkaar vraag stellen:
Wat willen jullie eigenlijk voor
deze buurt” En wat kunnen
anderen daar aan bijdragen?
Laat het hier weten!
Samen met jullie willen we ideeën, behoeften en bezwaren
voor de openbare ruimte en de programmering voor de
jeugd rondom de Nieuwmarkt onderzoeken. Want waar en
hoe tussen alle verleidingen van toerisme, de binnenstad
en de kleine ruimte die er is, groeit deze nieuwe generatie
op? En welke impact heeft Corona op ze. Ook kun je over
andere thema’s die er spelen in de buurt in gesprek met
elkaar. Kom je langs en doe je mee? Ontmoet anderen
en krijg een nieuwe kijk op elkaar en op de buurt! Vanaf
donderdag 16 september om 15.00 zijn wij live vanaf het
basketbalveldje op de Dijkstraat tegenover het politiebureau.

VANAF

16SEP

2021

3 WEKEN

KOM LANGS
BIJ HOODLAB
VOOR EEN KOP
KOFFIE EN
HET GESPREK
OVER DE PLEK
VAN DE JEUGD
IN ONZE BUURT

WAT WIL JE (GAAN) DOEN?
Laat je van je horen? Ga naar
www.nieuwmarktbuurt.com
@hoodlabstories
#liefdevoordebuurt

VIND HOODLAB OP DIJKSTRAAT 2
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Geveltuinenprijs
Tekst: Cliff van Dijk / Foto: Gerrie van Heum
Op vrijdag 1 oktober worden in de Zuiderkerk de Auke
Bijlsma Geveltuinenprijzen voor 2021 uitgereikt.
Wie heeft dit jaar de mooiste geveltuin? Welke straat verdient de straatgeveltuinenprijs? Wie maakte het groenste
dak op zijn woonschip? Welke ondernemer heeft zijn/haar
bedrijf het groenste aanzien gegeven? En bovenal: wie wint
de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs 2021?
Dit jaarlijkse evenement wordt door een groep vrijwilligers
uit de buurt georganiseerd, financieel en organisatorisch
ondersteund door DOCK vanuit De Boomsspijker. Ook
dit voorjaar hebben negen deskundige juryleden waaronder een aantal nieuwe, door de buurt gewandeld, spiedend
naar ieder stukje groen in de openbare ruimte en gezamenlijk hebben ze hun keuze gemaakt.
Na een maandenlange periode van gedwongen rust, loopt
de buurt nu weer vol met dagjesmensen en toeristen. Die
tijd is lang genoeg gebleken om tot een ware geveltuinenexplosie te komen. Overal langs de grachten, bij verzwakte
kademuren, op de parkeerplaatsen in autoluwe straten,
rond bomen en op pleinen zijn plekjes “groen” ontstaan.
Geholpen met gemeentelijke subsidies en weldenkende
ondernemers ontstaan buurtgroepen, werkgroepen, die
samen aan het tuinieren zijn gegaan om hun straat een
groener aanzien te geven en weer leefbaar te maken.
Hoogste tijd dat Monty Don van Gardener’s World hier
eens een kijkje komt nemen…
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Het is een eer en een waar genoegen om deze groene
explosie te mogen jureren. En het is onze plicht aan Auke
Bijlsma dit enorme succes van de buurt samen te vieren.
De prijsuitreiking vorig jaar in de Zuiderkerk was een
groot succes! Omdat de coronaregels helaas nog steeds
gelden, is ook dit jaar weer een grote ruimte nodig. Wij
zijn heel blij dat de Zuiderkerk – onbetwist de grootste en
mooiste ruimte in onze buurt – het weer mogelijk maakt
dit jaarlijkse feest voor de groenliefhebbers door te laten
gaan.
De Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen voor de allermooiste
tuinen in de buurt worden door een lokale beroemdheidmet-groene-vingers uitgereikt, dit jaar is dat Marja Vuijsje.
En zoals elk jaar wordt de bijeenkomst vakkundig gepresenteerd door Sandra Rottenberg.
U bent allen van harte uitgenodigd om de prijsuitreiking
met ons te komen vieren met een hapje en een drankje. De
prijsuitreiking begint stipt om zes uur. Iedereen is welkom
vanaf half zes.
Ook dit jaar is er een maximum aantal van honderd
bezoekers en is tijdig aanmelden verplicht! Dit kunt u doen
bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl (voorkeur), of
tel. (020) 6264002 van Buurtcentrum De Boomsspijker.

Buurtfestival 26 september
Tekst: Elena Simons / Foto’s: Cyrus Frisch

Zet ‘m in je agenda! Zondag 26 september vieren we van ‘s ochtends tot ‘s avonds
alles wat onze buurt (Nieuwmarkt/Wallen/Waterlooplein) bijzonder maakt. Op tientallen locaties ben je welkom voor een mini-belevenis. Of schrijf je vooraf in voor een
workshop, rondleiding of voorstelling.
Bewoners en ondernemers
Die kennismaking smaakte naar
meer. Toen vanuit de Boomsspijker
het idee werd geopperd voor een
buurtfestival, omarmden een aantal
bewoners en ondernemers het plan
en gingen aan de slag. Tientallen
mensen, bedrijven en organisaties
bleken enthousiast om een kort of
langer buurtavontuur aan te bieden
op locatie. Dat is op 26 september allemaal gratis te beleven voor
buurtbewoners en andere belangstellenden.
Augmented reality
De Waag kent iedereen, maar wist
je ook dat de oudste steen van Amsterdam aan de openbare weg deel
uitmaakt van de Waag? Aan de hand
van deze en andere stenen vertelt
gevelsteenexpert Jos Otten over de
verschillende functies die het gebouw heeft gehad. Daarbij zullen
ook een aantal mythes sneuvelen,
heeft Jos beloofd.
Wie zich juist op de toekomst wil
richten, hoeft niet ver te zoeken.
Bij Waag Future Lab verzorgt kunstenaar Tomo Kihara een workshop
augmented reality. Ga op pad in de
wijk en denk mee over toekomstscenario’s voor een meer inclusieve
buurt. Een stad waarin geen vlees
wordt gegeten? Waarin het waterpeil hoog staat, of waarin surveillancecamera’s dronken mensen kunnen
herkennen? Met een app kunnen
zulke ideeën nu al virtueel aan de
buurt worden toegevoegd.

Paleis van de Weemoed
Wie het heerlijk vindt om te luisteren naar verhalen is ‘s avonds
welkom bij het Paleis van de Weemoed, waar verhalenverteller Berber Hidma een diverse groep mensen van de Wallen heeft voorbereid
om hun verhaal te delen met een
publiek. Hoe is het om sekswerker
te zijn, bewoner van dit gebied, politieagent of ondernemer? Onder
het motto An enemy is only somebody who’s story you haven’t heard
helpen de verhalen om elkaar te
zien als zo veel meer dan de hokjes
waar we onszelf en elkaar in stoppen.
Kaas en pizza
Kom bij Henri Willig drie kazen
blindproeven of breng je kinderen
naar Caffè Italia voor een workshop pizza bakken.
Burenborrel
Bij Restaurant-Café In de Waag
vindt eind van de middag een
Burenborrel plaats.
En nog veel meer
Kom kunst maken of bekijken, ga
wandelen met een politieagent,
laat van je oude kledingstuk een
groetentasje naaien of doe de lokaal eten quiz.
Stempelkaart
Stippel je eigen route uit langs minimaal vijf locaties. Wie een volle
stempelkaart heeft, ontvangt een
kleine beloning.

Bekijk het Facebookevenement ‘Buurtfestival 26 september’ om je weg te vinden naar het volledige programma.
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Kan de Goede Wal het schip
Tekst en foto: Jan van Eijck Illustratie: Jim Klinkhamer
Vele kades en bruggen in de gemeente
Amsterdam verkeren in erbarmelijke
toestand, dat is intussen alom bekend.
Links en rechts in de binnenstad
worden gammele bruggen afgesloten,
en we hebben al een paar voorbeelden
gezien van wegzakkende kademuren,
onder andere bij de Groenburgwal.
In Het Parool (8 juli j.l.) hebben we
bovendien kunnen lezen dat de kosten
van achterstallig onderhoud aan bruggen en kades Amsterdam boven het
hoofd zijn gegroeid. Er is veel meer
geld nodig, en het is onduidelijk waar
dat geld vandaan moet komen.
Een aantal zwakke kademuren wordt
nu tijdelijk onderstut met damwanden, roestende staalconstructies van
zo’n twee tot drie meter breed die
worden gevuld met zand tot net onder
het niveau van het grachtwater. De
Kloveniersburgwal ligt er al vol mee.
Een fraai gezicht is het niet, vooral
niet omdat ze ook nog zwerfvuil
aantrekken. Ze zijn bedoeld als voorlopige oplossing, wat wil zeggen: voor
een periode van tot wel tien jaar. Want
zoveel tijd heeft de gemeente minstens nodig om tot het echte herstel
over te gaan. En hoe dat definitieve
herstel betaald moet worden weet nog
niemand.
Volgens de gemeente Amsterdam is
het plaatsen van damwanden noodzakelijk om ongelukken te voorkomen.
Een groeiend aantal buurtbewoners
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is het daar echter niet mee eens. Ze
zijn ervan overtuigd dat er betere,
goedkopere en minder ontsierende oplossingen mogelijk zijn. Ze
vinden dat de gemeente ten onrechte
schermt met veiligheidsrisico’s.
Risico’s kunnen nooit nul zijn, en
mensen weten dat. Wij zijn allemaal
bereid zekere risico’s te nemen als
we aan het verkeer deelnemen of als
we onder een boom doorlopen. Het
risico van persoonlijk letsel door
een instortende kademuur valt in de
categorie: een zeer kleine kans op een
klein ongeluk. Met andere woorden:
het risico is vrijwel nihil. Slechts
kleine gedeelten van de kademuren
zijn slecht en zelfs die gedeelten vallen binnen de norm van acceptabele
veiligheid.
Bewoners rond de Waalseilandsgracht - de gracht tussen de Binnenkant en de Oude Waal - hebben vereniging De Goede Wal opgericht om
het plaatsen van damwanden hier te
voorkomen voor een mooier en toch
veilig alternatief. Nieuwe leden zijn
nog steeds welkom. Het lidmaatschap
kost 25 euro per jaar, en het lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot
31 juli. Vereniging De Goede Wal bewaakt het woon- en leefklimaat op en
rond de Waalseilandsgracht, Binnenkant en Oude Waal door ontwikkelingen van tijdelijke en blijvende aard
en ingrepen in de openbare ruimte

van de gemeente keren?
kritisch te volgen en zo nodig in actie
te komen. Aanmeldingsformulieren
zijn te verkrijgen door een email te
sturen naar degoedewal@gmail.com.
De Goede Wal biedt een alternatief
voor de damwanden, ontworpen door
ir. Jim Klinkhamer (architect) met
adviezen van dr. ir. Nico Scholten
(veiligheidsdeskundige). Dit plan is
bij de gemeente ingediend en er is met
medewerkers van de gemeente over
gesproken. Maar helaas, tot nu toe
lijkt het erop dat de gemeente gewoon
doorgaat met de voorbereidingen
voor het plaatsen van de damwanden,
ondanks de aangetekende bezwaren.
De Goede Wal is daarom naar de
rechter gestapt met een verzoek tot
schorsing van de vergunningen die de
gemeente nodig heeft om de voorgenomen plaatsing van damwanden uit
te voeren: een kort geding.
Het plan De Goede Wal behelst maatwerk om de kade op zwakke punten
te versterken met stalen buispalen
die in de bodem worden gedreven of
geschroefd. In de ruimte tussen de
paal en de kademuur komt een stalen
balk die, vanuit een ring om de paal,
met stelschroeven tegen de kademuur
wordt geperst. Afhankelijk van de toestand van de kademuur staan de palen
op 1,50 tot 6,00 meter afstand van
elkaar. Al het staal is zwart gecoat. Als

de toppen van de palen wit worden
gecoat passen ze daarmee in het vertrouwde beeld van meerpalen. Deze
constructie beslaat slechts 0,50 tot
0,80 meter gemeten uit de kademuur.
Woonboten kunnen op ca. 1 meter
afstand van de kade liggen, zoals nu
het geval is. Het stedelijk beeld blijft
intact, zwerfvuil krijgt geen kans,
de vaarbreedte blijft behouden, de
leefomgeving wordt gespaard. Het
goede nieuws is verder dat de kosten
ook veel minder zijn dan die van het
gemeentelijke plan met damwanden
en stutbalken.
Waarom gaat de gemeente hier niet
op in? Wanneer valt het kwartje bij de
ambtenaren dat met dit plan veel geld
kan worden bespaard en veel ellende
kan worden voorkomen, niet alleen
aan onze mooie Waalseilandsgracht
maar op vele plekken in de historische
binnenstad?
Wilt u De Goede Wal
volgen of steunen?
Een groeiend aantal bewoners
volgt De Goede Wal. Velen
betuigden hun steun. Mail
naar Elly.Wempe@outlook.com
en geef je op voor nieuws per
mail en/of voor de WhatsAppgroep.
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Textiel aan huis opgehaald

Uit het stof gehaald
De Stichting Kunst & Cultuur
Amsterdam Centrum presenteert
vanaf 24 september 2021 tot en met
maart 2022 in de vitrines in de Sint
Antoniesbreestraat in Amsterdam een
nieuwe expositie met als titel ‘Uit het
stof gehaald’. Een ode aan de sponzenmaker, scharensliep, reepmeester,
blauwverver en noppenmaakster - de
ambachten van weleer in de textielhandel, die zo kenmerkend was voor
de Nieuwmarktbuurt.
Eeuwenlang was de Nieuwmarktbuurt
het centrum van de Amsterdamse
stoffenhandel en -bewerking. Het
grootste deel van dat werk werd
uitgevoerd door de Joodse bewoners.
Beeldend kunstenaar Heleen van
Deur heeft op dit thema voortgeborduurd en dertig kunstwerken gemaakt
voor de dertig vitrines aan beide
zijden van de Sint Antoniesbreestraat.
Op abstracte wijze refereert zij aan
de talrijke beroepen die met het
verdwijnen van de textielbranche ook
verloren zijn geraakt.
Heleen van Deur: “Mijn expositie
is niet alleen een ode aan de Joden
die in de Amsterdamse textielhandel
werkten, maar aan het ambacht in het
algemeen.”
Catalogus: Bij de expositie verschijnt
een prachtig vormgegeven boekje
waarin foto’s van de dertig werken
gepaard gaan met bijzondere archieffoto’s van de Amsterdamse textielhandel. Een interview met de kunstenaar
alsmede een artikel over de historische achtergronden van deze bijzondere kant van de Nieuwmarktbuurt.
Het boekje (€15,00 ex verzendkosten)
is vanaf 24 september verkrijgbaar
op de website van Stichting Kunst en
Cultuur Amsterdam Centrum.
www.kunstencultuurcentrum.nl
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Bewoners van Amsterdam Centrum en
Amsterdam Museumkwartier kunnen
nu gratis hun textiel thuis laten ophalen. Samen met gemeente Amsterdam,
Pantar, Seenons en Wieland Textiles
organiseren we deze huis aan huis
service, waarbij bewoners van Amsterdam Centrum en Amsteram Museumkwartier tot 28 november hun oude
textiel gratis aan huis kunnen laten ophalen. Alle textiel is welkom, zelfs als
het kapot is. Niet alleen oude kleding is
welkom, ook schoenen, handdoeken,
beddengoed, hoeden, tassen, knuffels
en gordijnen mogen ingeleverd worden. Het textiel wordt opgehaald door
een chauffeur van sociaal leerbedrijf
Pantar en wordt naar Wieland Textiles
gebracht. Hier wordt het textiel hergebruikt, als dit echt niet meer kan dan
zorgt Wieland ervoor dat het gerecycled wordt. Op deze manier krijgt uw
textiel een tweede leven! Als beloning
voor uw bijdrage krijgt u kortingscodes voor mooie duurzame producten.
www.textielrace.nl/

Marionettentheater
‘Ra, ra hoe het verder ging...’
We spelen nieuwe sprookjes voor
kinderen van 3 - 8 jaar
Data en Tickets
Voor kinderen (3 – 8 jaar) en
begeleiders
kinderen: € 8,overigen: € 12,Onze Anderhalve MeterEditie voor
een intiem en heel jong publiek: een
speciaal gemaakt Sprookjesprogramma. Zo komen we samen de crisis
door: … en we leefden nog lang en
gelukkig!
Was je vorig seizoen al komen kijken
naar ‘Ra, ra er was eens…’ ?
Vanaf september zijn er nieuwe raadselsprookjes: ‘Ra,ra, hoe het verder
ging…’.
Najaar 2021
zo. 12 sept. 14.00
zo. 26 sept. 14.00
zo. 3 okt.
14.00
zo. 17 okt. 14.00
za. 30 okt. 14.00
zo. 7 nov. 14.00

Fonds voor Centrum
Fonds voor Centrum ondersteunt
kleinschalige initiatieven die als
doel hebben om de buurt mooier,
groener of veiliger te maken. Projecten waar buurtbewoners actief
bij betrokken zijn, die mensen met
elkaar verbinden en die de saamhorigheid in het centrum vergroten.
Heb jij een goed idee voor jouw
buurt? Vanaf september 2021 kan
je aanvragen bij het Fonds voor
Centrum! 2021 kan je aanvragen bij het Fonds voor Centrum!
w w w. f o n d s v o o rc e nt r um . n l

Kinderboekenweek 2021
Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek in
de OBA! Met als thema van dit jaar:
En toen? In verschillende OBA vestigingen zijn er voor kinderen van 6
tot 12 jaar allerlei jeugdactiviteiten
te doen. Uiteraard heeft de OBA ook
een uitgebreide collectie kinderboeken. Voor meer informatie kijk op:
oba.nl/kinderboekenweek.

Snapshot

Erin
Mensen maken een buurt.
Mensen met verschillende passies, verschillende
ideeën, verschillende
manieren om naar de
wereld te kijken. Dit is een
‘snapshot’ van slechts één.
Misschien resoneert er
iets? Misschien is er een
vonk die een gesprek doet
ontbranden? En misschien
hebben we allemaal meer
gemeen dan we denken...

Tekst en foto: Pip Farquharson
Buurtbewoner sinds?
6 jaar.
Wat vind je er leuk aan?
Het is centraal, levendig, mooi en “authentiek Amsterdam”.
Favoriete plekjes?
Café ‘t Hooischip (Amstel 31), Quartier Putain (Oudekerksplein 4), O-cha Thais eethuis (Binnen Bantammerstraat 1) en de Keizersbrug over de Oudeschans. Vaak
sleep ik mijn vrienden mee door de kleine Trompettersteeg om de trippy en verbluffende kunst aan de muur te
bewonderen.
Favoriete muziek?
80s, disco, Northern soul/popcorn, exotica en Franse
radiozender FIP.
Favoriete films?
Ik hou van musicals. En ik heb onlangs genoten van het
kijken naar de Disney Pixar animatie Soul (2020). Ik was
dankbaar voor de eclectische line-up van Cinetree.nl
tijdens de lockdown en de avondklok.
Favoriete boeken?
Alles van Sally Rooney, Barbara Kingsolver of Peter Carey.
Labyrinths door Jorge Luis Borges maakte grote indruk op
me toen ik het las toen ik in de twintig was. En ik heb net
de zevendelige autobiografiereeks van Maya Angelou uit,

en ik vond het heerlijk om te lezen.
Favoriete podcasts?
Als ik niet op instagram zit, ben ik gek op podcasts. Vooral Tara Brach’s wekelijkse meditaties en
lezingen en Dr Chatterjee’s Feel Better, Live More
series. Ook de podcast Who Shat on the Floor
at My Wedding? – het hilarische waargebeurde
verhaal van de bruiloft van mijn vrienden in
Amsterdam… en een mystery guest. Een soort
“poodunnit”.
Wat lees je op dit moment?
Humankind: A Hopeful History door Rutger
Bregman and Drive Your Plough Over the Bones
of the Dead door Olga Tokarczu.
Iets interessants aan jou dat mensen misschien niet
weten?
Ik maak waarschijnlijk de beste Black Bean Dip
van het Noordelijk halfrond.
Hoe overleef je het leven?
Goede vrienden.
Wat zou je leven veranderen?
Zeespiegel stijgt nog eens 3 meter.
Wil je geïnterviewd worden voor de volgende Snapshot – of ken je iemand die dat zou willen? Mail
dan naar redactie@opnieuw.nu
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Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938
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Telefoon 020 – 624 20 70

Kies uit meer
dan 1000 leuke
vrijwilligersklussen
in de stad
020 - 530 12 20 | amsterdam@vca.nu | www.vca.nu

Amsterdam-Centrum
Fysio- en Manuele Therapie

Il Sogno – Nieuwmarkt
Koningsstraat 19

Il Sogno – IJburg
IJburglaan 905

Il Sogno – Watergraafsmeer
Helmholtzstraat 58

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706
E-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl

schrijf je familiegeschiedenis
met een kleine groep

020 6209555
Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu

06 10082912

