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Buurtbudget 2016 – Bezig in je buurt
De voorgaande jaren was het thema voor het buurtbudget ‘Ontmoeten in de Binnenstad’. In 2016 gaan we
het buurtbudget het thema ‘Bezig in je buurt’ meegeven. We willen nadrukkelijk een accent leggen bij het
samenwerken van bewoners in de eigen buurt van de binnenstad.
Op de website van het BBN zijn daarvan verschillende voorbeelden uit 2015 te vinden: het buurtfeest in de Celzusterenstraat/Sint Rochusstraat, GroenEvent Nieuwstraat, Stovestraat en Valkestraat en het project ‘Goeie
Buren’. Ook grotere projecten, zoals de Havikconcerten en ClowntjesHof, kregen een bijdrage uit het buurtbudget van de binnenstad. In 2015 hebben ruim 25 aanvragen een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad gehad.
Het buurtbudget is in veel gevallen slechts een beperkte aanvulling op soms een flinke begroting. Dat is ook de
bedoeling. Dat neemt niet weg dat vrijwilligers en andere sponsoren welkom en nodig zijn.
Beoordeling aanvraag
Op onze website kunt u lezen aan welke regels een aanvraag moet voldoen. Bepalend voor de beoordeling zijn
onder meer:
• Verbetering van de leefomgeving;
• Gerelateerd aan de binnenstad;
• Ondersteuning bij festiviteiten of andere activiteiten, anders dan eten en drinken;
• Grote mate van zelfwerkzaamheid en/of sponsoring, ca. 50%;
• Voldoende, aantoonbaar, draagvlak uit de woonomgeving;
• Niet commercieel;
• Het inleveren van een heldere begroting.
Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor het buurtbudget kunt u downloaden op de website van het BBN: www.bbnamersfoort.nl. Inzenden is mogelijk tot en met 14 maart 2016. Elk idee is welkom en ook dit jaar verwacht de
buurtbudgetcommissie weer veel creativiteit van u en andere binnenstadbewoners. [HW]

Noodeditie
U ziet dat deze editie van het BBN Nieuws een ander uiterlijk heeft. Onze vormgever is wegens omstandigheden verhinderd om aan deze editie te werken. Vanwege het buurtbudget 2016 moest deze editie toch zo
snel mogelijk geproduceerd worden en vandaar deze noodeditie. Ter vervanging zijn wij op zoek naar een
nieuwe eindredacteur en een vormgever. Interesse? Neem dan via info@bbn-amersfoort contact met ons op.
Wilt u geen enkel exemplaar van het BBN Nieuws missen? Neem dan een abonnement op de digitale versie van
het BBN Nieuws. Op onze website staat een aanmeldingsformulier of stuur een e-mail naar bovenstaand
e-mailadres. Het BBN heeft ook een facebookpagina: www.facebook.com/bbn.amersfoort. [HW]
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Nieuw leven voor de Elleboogkerk
Na de brand van de Elleboogkerk in 2007, toen het Armando Museum er gehuisvest was, is het gebouw op
fraaie wijze gerenoveerd. Het interieur heeft een moderne, ruimtelijke uitstraling gekregen met een
spectaculaire kapconstructie.
Het pand staat sinds ruim een jaar te koop voor
anderhalf miljoen euro. Volgens het bestemmingsplan zijn de mogelijkheden legio; de website
www.amersfoortbusiness.com suggereert een
restaurant, winkelruimte, studio’s, locatie voor
feesten en partijen, woonruimte .... werelds
vermaak in de voormalige kerk van Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaart. De gemeente is in gesprek
met verschillende geïnteresseerde partijen.
Maar de pas opgerichte Stichting Behoud Cultureel
Klimaat Amersfoort wil de cultureel/maatschappelijke bestemming van het gebouw bewaren en
heeft een alternatief voorstel. Als de Elleboogkerk
ondergronds verbonden wordt met Museum
Flehite kun je een groots stadsmuseum creëren,
dat veel bezoekers zal trekken. Flehite heeft al vijf
privécollecties met Hollandse kunst uit de periode
1860-1980 aangeboden gekregen, maar in het
huidige gebouw is daar geen plaats voor. Bovendien is de klimaatbeheersing daar niet optimaal.

Foto: Johan Riemersma

De stichting heeft nu een uitgewerkt plan klaarliggen. Een gedurfd plan, dat op vijf miljoen euro geschat wordt.
Een bank en enkele bedrijven zijn bereid om als sponsor op te treden en ook de Nationale Postcode Loterij kan
een bijdrage leveren.
Op 17 december ontving de stichting van cultuurwethouder Bertien Houwing (D66) het verzoek om een bod te
doen op de Elleboogkerk. Als het allemaal doorgaat, hebben ze een klein half jaar om het benodigde geld in te
zamelen. [AW]

De herinneringslantaarn van de Onze Lieve Vrouwetoren
In het bovenste gedeelte van de Onze Lieve Vrouwetoren in hartje Amersfoort bevindt zich de Herinneringslantaarn. Hier blijft de hele nacht het licht branden, terwijl de rest van de verlichting van de toren na 01.00
uur wordt gedoofd. Het licht brandt ter herinnering aan uw dierbare overleden familielid of vriend. Op grote
afstand is het licht als baken in de omgeving zichtbaar.

Foto: Rob Acket

2

Ook u kunt de herinnering aan
een dierbare levend houden
door de naam van die persoon
te verbinden aan dit licht, aan
dit waaklampje. Op de begane
grond van de toren bevindt
zich een scherm, waarop de
naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
staat vermeld. Dezelfde informatie is te zien op de website
van de Stichting Herinneringslantaarn. U kunt hieraan een
korte tekst, een foto, een
geluids- of filmfragment toevoegen. Bovendien organiseert

de stichting activiteiten rond
het thema ‘herinneren’,
waarvoor u als betrokkene
wordt uitgenodigd.
Ter dekking van de kosten
wordt u verzocht bij registratie
een eenmalige donatie van
€ 100,00 te doen. Ook andere
donaties om dit mooie idee te
steunen zijn van harte welkom.
Informatie over de registratieprocedure vindt u op
www.herinneringslantaarn.nl.
[CM]

BBN – Goeie Buren? Telefoonkringen!
Alleenwonenden, vooral de ouderen onder hen, zijn soms een beetje angstig. Want een paar keer per jaar
lees je in de krant dat er ‘weer een oudje dood in huis werd gevonden’. Die ligt er dan al weken, maanden
soms. Laatst werd er eentje gevonden die zo al jaren dood in eigen huis lag.
Deelnemen aan een telefoonkring kan dergelijke
angst verminderen. Elke dag, rond een afgesproken tijd, worden ze door een Goeie Buur opgebeld.
Even een kort gesprekje – is alles goed vandaag?
Degene die zojuist werd opgebeld, belt de
volgende in het kringetje. Niet te veel, een stuk of
zes. En liefst bij elkaar in de omgeving wonend.
Dus A belt B, B belt C, C belt D, D belt E, E belt F als
laatste belt F met A. Wie al weet dat hij/zij de
volgende dag of periode niet thuis zal zijn, meldt
dat. Dan kan de ‘kortsluiting’ worden gemaakt dat
B die periode met D belt, in plaats van met C.
Alle deelnemers aan de telefoonkring dienen een lijstje te hebben met de namen en adressen van de anderen.
En, zo mogelijk, van elke deelnemer de naam en het adres van een familielid dat in noodgevallen kan worden
gewaarschuwd. Eén van de deelnemers aan zo’n telefoonkring beheert ook extra huissleutels van de anderen.
Zodat in geval van nood de woning kan worden betreden.
Lijkt me een prima gedachte om door Goeie Buren eens te worden uitgewerkt. Ik doe er heel graag aan mee, in
elk geval!
Martin van Huijstee
Wie mee wil doen kan reageren via info@bbn-amersfoort.nl en wij zorgen dat uw reactie bij Martin en/of de
werkgroep Goeie Buren terechtkomt.

Nieuw initiatief: cursussen en workshops ‘Schrijven over je leven’
Schrijven over je leven is helemaal van deze tijd. Veel mensen bereiken in hun leven een punt waarop ze de
balans willen opmaken en hun herinneringen schriftelijk willen vastleggen. Maar hoe pak je dat aan? Dat leer
je in een cursus of workshop van Het Verhaal van Mijn Leven, onder begeleiding van een deskundige docent.
‘Met vriendjes en vriendinnetjes speelde ik vaak boerderijtje. We hadden een kar gemaakt van een oude
kinderwagen, waarmee de mannen zogenaamd naar het land gingen. In het kippenhok hadden we een soort
huisje gemaakt met wat oude dekens, oud serviesgoed en zelfs gordijntjes.’
Het Verhaal van Mijn Leven is een initiatief van tekstschrijver en
biograaf Annemien Boesveld uit Amersfoort. Bij Het Verhaal van Mijn
Leven kun je je levensverhaal laten optekenen aan de hand van een
aantal interviews, of je kunt je zelfgeschreven levensverhaal laten
redigeren. En nu kun je ook meedoen aan een cursus of workshop
waarin je aan de hand van heldere uitleg, praktische tips en
inspirerende oefeningen leert hoe je zelf je levensverhaal kunt
optekenen.

Annemien Boesveld

‘Een traditie in die tijd waren de nieuwjaarsvisites. Ik moest dan op pad
om de mensen uit te nodigen, dat was nog een heel geregel. Op de dag
van de visite werd ‘s middags alles al klaargezet, natuurlijk de
kniepertjes maar ook sigaretten in glaasjes. En het mooie tafelzeil
kwam tevoorschijn.’

Het cursusprogramma Het Verhaal van Mijn Leven winter vindt u op de website van het BBN bij
‘Nieuwsberichten uit de binnenstad’. Voor meer informatie en aanmelden: www.hetverhaalvanmijnleven.nl.
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Pareltje van de binnenstad
e

Muurhuizen 1 en 3 uit de 16 eeuw (1561) huisvestten van 1853 tot 1953 het
Mannen- en Vrouwenhuis van de Hervormde Diaconie, daarna tot 2014 de
Muziekschool. Op het moment van schrijven voert Coen Huurdeman met veel
ingehuurde vakmensen een zeer omvangrijke verbouwing en restauratie door
om het pand geschikt te maken voor uitgeverij Deviant, die er in januari 2016
met 90 man personeel zijn intrek zal nemen. Naar verwachting zal in april een
open dag worden gehouden. Tijdens een rondleiding toonde Coen de vele
details die zijn teruggekomen, maar ook de transformatie van een wat
hokkerige muziekschool naar grote, transparante werkruimtes, waarbij opviel
dat na eeuwen eindelijk ook de kapzolder in gebruik wordt genomen.

Agenda en evenementenkalender
Iedere 4e zondag: Theematinee,
Seminarie, Muurhuizen
29/1 t/m 31/1: WinterProef
Amersfoort, De Nieuwe Stad
31/1: Soul aan de Eem, Zandfoort aan
de Eem, 20:30 uur
6/2: Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof
t/m 7/2: Cobra tot Zero, dubbel
tentoonstelling in Museum Flehite en
Mondriaanhuis
t/m 7/2: De vensterbank van Ron
Jagers, Bergstraat 32

Foto: Johan Riemersma
Gerestaureerde details betreffen onder meer nieuwe glas-in-loodramen,
voorstellingen in stucwerk, de trapportalen, enkele schouwen, terug brengen
van de oorspronkelijke kleuren op het houtwerk en de opnieuw aangebrachte
stuclagen. Volledig nieuw, maar fraai ingepast, zijn de sanitaire voorzieningen.
Wat tijdens onze rondleiding nog wel, maar straks niet meer zichtbaar zal zijn,
zijn de kabelgoten met vuistdikke kabelbundels met vele kilometers
netwerkkabels om het gebouw voor de nieuwe functie geschikt te maken. Al
met al een verbouwing die met veel liefde wordt uitgevoerd en het gebouw
niet alleen historisch gezien veel mooier maakt. Maar ook toekomstbestendig.
[JR en AW]

Bijzondere ondernemers in de binnenstad: De Nieuwe Graanschuur
Het is voor ons de eerste keer dat wij 'De Nieuwe Graanschuur',
Bloemendalsestraat 19, binnenlopen; een sfeervolle ruimte met
verschillende hoekjes voor biologische producten, bij voorkeur uit de eigen
streek.
We spreken met Abel Hertzberger, die met twee vennoten de winkel
exploiteert. De winkel zelf is van een coöperatie van vele mensen die het
concept ondersteunen.

20/2 t/m 12/6: Toon Kelder, Romantisch modernist: Museum Flehite
28/2: Soul aan de Eem, Zandfoort aan
de Eem, 20:30 uur
5/3: Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof
20/3: KunstKijkRoute, binnenstad
24/3: The Passion in Amersfoort
t/m 1/5: De loop der dingen, The way
things go: Kunsthal KAdE

Seniorentafel
16/02/2016 – 10.30 uur
15/03/2016 – 10.30 uur
19/04/2016 – 10.30 uur
Grand Café Hemels, Langestraat

Colofon
Redactie:
Johan Riemersma
Agnes Witte
Alice Meins
Hans Wels

Foto: Johan Riemersma
Het verschil met een gewone supermarkt? Niet de winst maar het ideaal staat
centraal. De winst wordt gebruikt om nieuwe plannen vorm te geven. Plannen
worden besproken met de groep mensen die het bedrijf steunt. Ook staat 'De
Nieuwe Graanschuur' open voor zelfstandige cateraars die in de winkel hun
product kunnen bereiden en promoten. Voor alle boodschappen kun je hier
terecht. Zelfs crème, dierenvoeding en wijn uit de tap. Verpakkingsarm. Want
waarom zou je flacons, flessen en bakjes weggooien als deze nog prima te
gebruiken zijn. Vúl deze gewoon. Iedereen heeft het over klimaatverandering.
Je staat er vaak niet bij stil, maar kunt hier dagelijks iets aan doen! Je kunt
immers kiezen waar je je producten koopt en waarom. Door niet te kiezen voor
producten die een hele reis hebben moeten maken, door geen onnodige
verpakkingsmaterialen te gebruiken en door steun aan de boeren in de buurt.
[AM]

Verder werkten mee:
Connie Meslier
Martin van Huijstee
Annemien Boesveld
Druk:
Klomp Offsetdrukkers
Contactgegevens BBN:
Post: Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com\bbn.amersfoort
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