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Achtergrond
S E N I O R E N TA F E L
15/04/2014 - 10.30 U
20/05/2014 - 10.30 U
17/06/2014 - 10.30 U
GRAND CAFÉ HEMELS
L A N G E S T R A AT
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Renovatie en opknapbeurt kerken
Twee kerken in de binnenstad zijn de afgelopen tijd gerenoveerd
en opgeknapt. Het gaat om de Lutherse kerk in de Langestraat en
de Johanneskerk op de Westsingel.
In vijf van de tien betonnen raampartijen
van de Johanneskerk zijn, vóór de bestaande
ramen, glas-in-lood ramen geplaatst. Dit is
vooral gedaan om hinderlijk binnenvallend
zonlicht aan de zuidkant te verminderen.
De glas-in-lood ramen zijn ontworpen door
architect Piet Wassink. “Het was belangrijk
om de oorspronkelijke helderheid van de
huidige ramen te behouden. De buitenste
panelen van de gekleurde raampartijen zijn
dan ook blank gebleven”, aldus Wassink.
Glazenier Annemiek van Driel maakte de
vertaalslag van papier naar praktijk, geheel
passend bij de stijl van het gebouw uit 1963

en de betonconstructie van de raampartijen.
Kijk voor meer informatie en een impressie
op de website van de kerk.

Lutherse kerk
Voor de Lutherse kerk, die al 714 jaar oud
is, liep een geplande sausbeurt uit op
een totale renovatie van het stucwerk.
Bovendien is er meer plaats gemaakt voor
muziekinstrumenten, bijvoorbeeld een
klavecimbel op het balkon. De kerk is weer
helemaal klaar voor diverse activiteiten.
Kijk op de website van de kerk voor meer
informatie daarover.
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Kapvergunning blijft noodzakelijk
Na een lang traject om deregulering te bereiken inzake het bomenbeleid is deze intentie gesneuveld. Dit stuitte op verzet van de
gemeenteraad, met name van de VVD, zodat dit voornemen voorlopig is gestrand. Daarmee blijven de oude regels gelden en moet
voor elke kap wel een vergunning worden aangevraagd.
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Van Krankeledenstraat naar Stedelijk Museum
Geesa is een acroniem voor de Gebroeders
Smink uit Amersfoort die in 1885 een
koperslagerij startten in de Krankenledenstraat 22, en wel in de achterbouw in de
tuin. Ze produceerden daar ondermeer
technisch hoogwaardige koperen producten
als mijnwerkerslampen en verstuivingsapparaten voor onkruidverdelging. Een
doorbraak werd het bekende zeepbakje
met een trapeziumvormige afdekking
over de bevestigingsschroeven. In de jaren
zeventig is het bedrijf verhuisd naar de
Vanadiumweg in Isselt. Nu levert Geesa over
de hele wereld aan hotelketens, cruiseschepen en laatstelijk aan het Olympisch dorp
in Sotchi. Maar ook R. Gouw, Krankeledenstraat 26 showt producten van Geesa.

Geesa begon in de Krankeledenstraat 22, nu ‘t Tuinhuys

Een relatief onbekend bedrijf in Amersfoort is Geesa. Toch hangen hun
producten nu in het Stedelijk Museum in Amsterdam, op een tentoonstelling over topdesigner Marcel Wanders. Hij ontwierp voor de firma Geesa
een lijn sanitair producten: de Haiku lijn.

Documentaire Kuiperij

Plantenruilbeurs

Karen Kuiper en Huub Schoonhoven hebben een documentaire gemaakt
over de kuiperij aan de Hellestraat. Dit hebben ze gedaan in opdracht
van Siesta, de stichting industrieel erfgoed in de stad Amersfoort.

De BBN plantenruilbeurs is dit
jaar op zaterdag 19 april. Van
13.00 tot 16.00 uur bent
u welkom op de binnenplaats
van stadscafé de Observant.
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Iedereen kent wel het wat vervallen pand
aan de Hellestraat, waarin nog steeds
een echte kuiperswerkplaats aanwezig is.

Huib en Karen voor de kuiperij
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Siesta spant zich in om dit laatste reliek
van de ooit grote maakindustrie in de
binnenstad te behouden en gaf daarom
opdracht deze werkplaats te documenteren. Maar de documentaire is vooral een
familieverhaal geworden van vier generaties Meester, die ooit vanuit Antwerpen
in Amersfoort zijn neergestreken. Het
hielp dat Huib zijn jeugd doorbracht in
een bovenwoning aan de Utrechtsestraat
met uitzicht op de Hellestraat en dus veel
gedeelde herinneringen had. Over de buren en over de armoede in de Hellestraat
verderop. In de documentaire is ook de
ambachtelijke kennis vastgelegd, maar
dan geïllustreerd met opnamen in het
Zuiderzee museum in Enkhuizen. Het is de
bedoeling de documentaire uit te zenden
op RTV Utrecht, maar vertoningen in kleinere gezelschappen zijn ook mogelijk. De
makers bieden zich ook aan om andere
familieverhalen vast te leggen: Mail dan
naar Huibschoonhoven@gmail.com.

Net als voorgaande jaren wordt de
planten- en stekjesruilbeurs georganiseerd door de werkgroep Groen van
het BBN. Deze aankondiging geeft u
de gelegenheid alvast te gaan zaaien,
scheuren of anderszins plantmateriaal
te verzamelen om straks te kunnen
ruilen.

GPPA en Meldpunt Woonomgeving
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In ieder wijk, dus ook in de binnenstad, heeft
iedereen belang bij een goede toegankelijkheid
van de openbare ruimte. Dit geldt dus ook voor
de ongeveer 13.000 mensen met een lichamelijke
beperking in onze stad. Het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) volgt gemeentelijk beleid en ontwikkelingen over de positie
en de belangen van gehandicapten en chronisch
zieken.
Dat toegankelijkheid een hot issue is, behoeft nauwelijks
nadere uitleg. Het is vervelend als u met een boodschappenkar, kinderwagen of een rollator gehinderd wordt door slecht
geparkeerde fietsen of boomwortels die de stoep ongelijk
maken. Wilt u dat er iets aan verandert? Meld het dan bij het
GPPA of het Meldpunt Woonomgeving.

Bereikbaarheid
Het Meldpunt Woonomgeving is bereikbaar via telefoonnummer 14033. Het GPPA neemt meldingen mee in het
reguliere overleg met de gemeente om verbeteringen in de
openbare ruimte te bewerkstelligen. Het GPPA is bereikbaar
via e-mail secr@gppa.nl en telefoonnummer 033 455 46 57.

Vrijwilligerspolis
gemeente Amersfoort
Voor de vrijwilligersverzekeringen is de gemeente Amersfoort
aangesloten bij het collectieve
verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis. Deze verzekering
geldt in principe voor alle vrijwilligersorganisaties binnen de
gemeente.
Voor vrijwilligers is het belangrijk om
goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er
tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets
gebeuren. Om deze risico’s af te dekken

voert Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis. Vrijwilligersorganisaties
zijn middels deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers verzekerd
tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van
vrijwilligerswerk. De polis geldt alleen
voor de vrijwilligers van een organisatie.
Deelnemers en bezoekers van georganiseerde activiteiten zijn niet via deze
polis verzekerd. De Vrijwilligerspolis
is gratis. De kosten worden gedragen
door de gemeente Amersfoort.

De zes verschillende
verzekeringsopties
De Vrijwilligerspolis kent zes verzekeringen:
1. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
(inclusief ongevallen-inzittenden)
2. Aansprakelijkheidsverzekering voor
de organisatie
3. Aansprakelijkheidsverzekering voor de
vrijwilligers
4. Schadeverzekering verkeersdeelnemers
5. Bestuurders aansprakelijkheid verzekering
6. Rechtsbijstandverzekering
Op de website van het BBN onder ‘Andere
zaken’ kunt u een informatiefolder over deze
verzekering downloaden.

Stand van zaken buurtbudget 2014
Bij de werkgroep Buurtbudget zijn halverwege maart al meer dan tien aanvragen binnengekomen om een bijdrage voor een activiteit. Daaronder zijn aanvragen van oude bekenden zoals Clowntjeshof en het Havikconcert. Ook is er een aanvraag ontvangen uit
de Valkestraat om bloembakken te kunnen plaatsen, waarmee verkeerd parkeren kan worden voorkomen. Verder is er een aanvraag
van de stichting Nieuwe stadsboeren (meer over deze stichting staat op pagina 4).
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Laatste zoekplaatje

Evenementenkalender

Op het laatste zoekplaatje is een enkele goede oplossing ingestuurd. De gerestaureerde
gevelsteen is van de vroegere brouwerij het Kroontje aan de Krommestraat, nu
Dille & Kamille. De tegoedbon voor koffie/thee de luxe bij Queens gaat naar Barbra Visser.

Pareltjes van de binnenstad

Het Havik

Volgens historicus Eppo Brongers staat Havik voor ‘gebogen waterloop’. Het Havik
was tot de bouw van de Koppelpoort (1427) ook de binnenhaven van Amersfoort,
die doorliep naar de Appelmarkt. In die tijd was het Havik ook veel breder; de
pakhuizen aan de noordzijde, te herkennen aan de zadeldaken loodrecht op het
Havik, stonden direct aan het water. Later zijn de tussenruimtes volgebouwd met
huizen met de daknok parallel aan het Havik en is het Havik versmald. Kenmerkend
voor het Havik is het groot aantal rijksmonumenten, zeker ook aan de zuidzijde met
een aansprekend, afwisselend gevelbeeld. Jarenlang was dit ook de plek voor de
bloemenmarkt, tot de brandweer daar tot verdriet van veel Amersfoorters hier om
veiligheidsredenen een eind aan moest maken.

Iedere
zondag

Koopzondag binnenstad

29/3

Smaak van de Streekmarkt,
Grote Koppel

29/3

Garagesale Scholen in de Kunst,
Coninckstraat 58, 13.00 uur

1/4

POPquiz aan de Eem,
Zandfoort aan de Eem

5/4

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

t/m 6/4

De collectie verrijkt,
Museum Flehite

12 en 13/4

Smartlappenfestival

15/4

Pubquiz, Zandfoort aan de Eem

19/4

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

20/4

KunstKijkRoute, binnenstad

20/4

Kunstkijk’n, Oude Viltfabriek,
Arnhemseweg 47

3/5

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

t/m 4/5

Tussen tijd en eeuwigheid,
Mondriaanhuis

d
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11/5 t/m 12/9 Hendrik Valk - In de stijl van
de Stijl, Mondriaanhuis

Mooie bomen in 1965

De bloemenmarkt in

mei 1959
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Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

18/5

KunstKijkRoute, binnenstad

18/5

Kunstkijk’n, Oude Viltfabriek,
Arnhemseweg 47

20/5

Pubquiz, Zandfoort aan de Eem
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Smaak van de Streekmarkt,
Grote Koppel

Stadslandbouw op braakliggend terrein
De stichting Nieuwe Stadsboeren (in oprichting) wil stadslandbouw voor
bewoners in het centrum realiseren. In het kader van duurzaamheid en
geïnspireerd door initiatieven in New York en Amsterdam richt de stichting
braakliggend terrein (tijdelijk) in als plek voor stadslandbouw. De eerste
locatie is bekend: het terrein van De Nieuwe Stad (Prodentfabriek).
De stichting heeft de ambitie om in maart 2014 te starten met het opbouwweekend voor
de moestuinbakken. Het zaai- en oogstseizoen is van april tot en met september. Daarna
wordt het eerste stadsboerenseizoen afgesloten met een oogstfestival.

Giften en subsidie
Voor de realisatie van het initiatief is de stichting
afhankelijk van giften, subsidies en crowdfunding.
Het benodigde budget in 2014 is circa 20.000 euro.
De stichting gaat fondsen - zoals het Buurtbudget en lokale bedrijven benaderen.
De stichting gaat bewoners werven voor het huren
van de moestuinbakken. Daarnaast wil de stichting
een vrijwilligerspool en -netwerk oprichten om gezamenlijk festivals en workshops te organiseren. Meer
informatie staat op Facebook.
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Contactgegevens BBN
Post:
Email:

Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl

Web:

www.bbn-amersfoort.nl

Facebook: www.facebook.com/bbn.amersfoort

