
Beoordeling aanvraag
Op onze website kunt u lezen aan welke 
regels een aanvraag moet voldoen. 
Criteria bij de beoordeling zijn onder 
meer:
> verbetering van de leefomgeving
> gerelateerd aan de binnenstad
>  ondersteuning bij activiteiten, anders 

dan eten en drinken
>  grote mate van zelfwerkzaamheid  

en/of sponsoring (circa 50 procent)
>  voldoende en aantoonbaar draagvlak  

in de woonomgeving
> niet commercieel
> een heldere begroting
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Uiteenlopende projecten
Vorig jaar ontvingen ruim 25 aanvragers 
in totaal 14.000 euro uit het buurtbudget 
binnenstad. Bijvoorbeeld het buurtfeest 
in de Celzusterenstraat en omgeving, 
GroenEvent in Nieuwstraat, Stovestraat 
en Valkestraat en het project Goeie Buren. 
Ook grotere projecten, zoals de Havik-
concerten en de ijsbaan op het Lieve  
Vrouwekerkhof, kregen een bijdrage. 

Geld uit het buurtbudget is in veel 
gevallen slechts een beperkte aanvulling 
op een soms flinke begroting. Dat is ook 
de bedoeling: het grootste deel van het 
budget van een activiteit moet komen van 
vrijwilligers en andere sponsoren.

Indebuurt033
Dit jaar is het ook mogelijk een gemeen-
telijke subsidie voor een project in de 
wijk aan te vragen via Indebuurt033. 
Een voorwaarde is wel dat het be-
treffende project niet op een andere  
manier subsidie krijgt. Het BBN overlegt 
met Indebuurt033 om te kijken hoe wij 
als bewoners van de binnenstad met hen 
kunnen samenwerken. Meer informa-
tie over het aanvragen van subsidie via  
Indebuurt033 staat op onze website.

Foto: Elly Hak

tekst en foto: Hans Wels

Ook in 2017 is er weer een buurtbudget beschikbaar 
voor initiatieven in de binnenstad. Het thema is dit jaar  
‘B(l)oeiende binnenstad’. Daarbij valt te denken aan 
meer groen in de binnenstad, maar ook aan boeiende en 
bruisende activiteiten die geworteld zijn in de binnen-
stad. Bij het verdelen van het budget legt het BBN het 
accent op het samenwerken van bewoners in de eigen 
buurt van de binnenstad.

Oproep nieuwe medewerkers
Schrijf of praat mee over de binnenstad!
•  De redactie van BBN Nieuws zoekt redacteuren met interesse in de binnenstad 

en een vlotte pen voor de (digitale) nieuwsbrief, de website en social media. 
•  De BBN-werkgroepen Openbare Ruimte, Nieuwe Bewoners en Groen zoeken 

nieuwe leden die zich willen inzetten voor de bewonersbelangen in de 
binnenstad.

Interesse? Mail naar info@bbn-amersfoort.nl.

AANVRAAGFORMULIER
Het aanvraagformulier  
voor het buurtbudget 2017 
kunt u downloaden op  
www.bbn-amersfoort.nl 
Inzenden is mogelijk tot 
en met 13 maart 2017. 
Elk idee is welkom en 
ook dit jaar verwacht de 
buurtbudgetcommissie  
weer veel creativiteit van  
de binnenstadbewoners.

foto: Hans Wels

Buurtbudget 2017: B(l)oeiende binnenstad
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Ook de ijsbaan op het Lieve Vrouwekerkhof kreeg een

bijdrage uit het buurtbudget 
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Galerie 1664: etnografica en moderne kunst

Een deur doorgaan  

tekst en foto: Johan Riemersma

Leger des Heils
Het pand met de indrukwekkende gevel 
is in 1664 gebouwd, vermoedelijk door  
de befaamde Amsterdamse architect 
Philip Vingboons. Lange tijd zat hier 
het Leger des Heils. Na een grondige  
verbouwing opende in 2011 Galerie 1664 
de deuren.

Bijzondere combinatie
Bij binnenkomst stuiten we op een gewel-
dige, eigen collectie etno grafica uit Azië en 
Afrika: beelden, sieraden, gewaden en 
gebruiks voorwerpen. Daarnaast zien we 
moderne, geometrische kunst die in wissel-
exposities wordt getoond. De galerie-
houders over deze bijzondere combinatie: 
“Deze kunstwerken passen heel goed bij 
elkaar. Kijk maar naar de geometrische 

versieringen in de etnografische objecten. 
We zoeken altijd naar samenhang.”

Kunstkwartier
Aan het Havik en in de omliggende 
straten zijn steeds meer galeries te 
vinden, waardoor het gebied op een heus 
kunstkwartier begint te lijken. Galerie 
1664 verschilt van de andere galeries in 
de buurt, maar de eigenaren zien deze 
omgeving wel als een versterking van 
hun initiatief. De trots over hun collectie 
willen ze graag delen met de bezoekers.

Koloniaal verleden
Een andere drijfveer van de galeriehouders 
is het informeren over ons koloniale verle-
den: “Wij willen met onze galerie niet al-
leen een culturele maar ook een educatieve 
functie vervullen.” Dat gebeurde eerder al 
door een thematentoonstelling over de oor-
log in Atjeh en lezingen over dit onderwerp.

Galerie 1664 | Havik 25 | galerie1664.nl  
Openingstijden: vrijdag 14.00-17.00 uur,  
zaterdag 12.00-17.00 uur en op afspraak.

In één van de oudste panden van Amersfoort, Havik 25, is sinds enkele jaren Galerie 1664 gevestigd. Een galerie met 
een bijzondere mix van kunstwerken in een stukje binnenstad dat zich steeds meer ontwikkelt tot kunst kwartier. 
De eigenaren blijven liever op de achtergrond, maar vertellen ons graag over hun drijfveren.

tekst: Kees Larooij 

foto: Theo Hendriksen (Archief Eemland)

Onderwijs
De zusters maken al sinds 1823 deel 
uit van de Amersfoortse binnenstad. 
De congregatie richtte zich vooral op 
het geven van onderwijs. Zo gaven de 

zusters les aan het meisjesinternaat dat 
was gevestigd in het kloostercomplex 
Onze Lieve Vrouwe ter Eem aan de Daam 
Fockemalaan. Speciaal hiervoor gingen 
de zusters naar de universiteit om zich 
te bekwamen in de vakken die op een 

lyceum werden gegeven. 
Na hun arbeidzame leven 
keerden veel zusters terug 
naar de communiteit in 
Amersfoort.

De deur van het  
Huis Cohen
Toen de zusters in 
Amersfoort arriveerden, soms 
wel meer dan zestig of zeventig jaar  
geleden, traden zij binnen via de deur van 
Huis Cohen. Dat moet een overweldigende 
ervaring zijn geweest, want de imposante 
deur vol houtsnijwerk geeft toegang tot 
een indrukwekkende hal. 

Ritueel
De deur wordt al lang niet meer 
gebruikt als ingang. Maar als een 

zuster overlijdt wordt zij via deze oude 
deur uitgedragen en naar haar graf 
gebracht. Dezelfde deur waardoor  
zij binnenkwam. Dit als teken van de 
eenheid van hun leven in de congregatie 
en, zoals de zusters geloven, als teken dat 
zij een nieuw leven binnentreedt.

 Dit is het eerste van een aantal artikelen 
over het leven van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort.
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Moderne kunst en etnografica in Galerie 1664 

Het Huis Cohen aan de Zuidsingel 

Het Huis Cohen, het ‘huis met de paarse ruiten’, aan de 
Zuidsingel is een van de schoonheden van de binnenstad.  
Het pand behoort bij het complex van de congregatie van  
de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

‘De imposante deur  
geeft toegang tot een  
indrukwekkende hal’

‘We zoeken altijd  
naar samenhang’

http://www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/BBN033
www.galerie1664.nl
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Enquête verplaatsing Amerfoortse kei

Bernadette van Dijk | straatpastor
Menswording
Als God mens wordt 
in een kwetsbaar kind, 
mogen wij het ook:
elkaar nabij komen
verwarmen als het koud is
een liedje zingen
elkaar bezoeken in een stal
of een andere koude plek
ons de weg laten wijzen door een licht
dan worden wij mens
voor onszelf 
en voor elkaar

Justia  Heijkoop | voorzitter Binnenstad 
Bewoners Netwerk (BBN) Amersfoort
Wat ik de stad toewens is een mooie 
slenterroute die iedereen op plekken 
kan brengen waar ze nooit geweest zijn. 
Eigenlijk wens ik verschillende routes, 
gemaakt door wijkbewoners. Samen hele 
mooie keitjes beschilderen en dan met 
elkaar een stappenplan maken.

Gerard Raven | conservator 
Museum Flehite
Mijn wens voor 
2017 is geen 
vrachtwagens 
en sluipverkeer 
meer in de 
binnenstad 
en de bouw van
een transferium 
buiten het centrum
waar binnenstad-
 bezoekers hun 
auto kunnen 
parkeren.

Magda van der Ende
‘doet’ De Expeditie en is docent kabbala
Ik wens de binnenstad en haar bewoners:
dat integriteit de identiteit van ieder bepaalt, 
dat we oog voor elkaar hebben en dat we de 
handen uitsteken voor meer groen!

Tobias Bosman | mede-eigenaar Kafé 
van Zanten, Eetkamer van Zanten, Bar 
van Zanten en Bierwinkel Hop
Mijn wens is dat alle bewoners, onder-
nemers én de gemeente bezig blijven om 
onze binnenstad nog aantrekkelijker te 
maken! Voor wie? Voor iedereen!

Govert Schilling |  wetenschapsjournalist
Ik wens iedereen op deze kleine planeet - en in het 
bijzonder in Amersfoort - veel heldere nachten toe in 2017. 
Een blik op de oneindigheid van de kosmos biedt ons ook 
een bescheiden kijk op ons eigen bestaan, met respect voor 
alle andere aardbewoners. Laten we vooral zelf bijdragen 
aan vrede, geluk en voorspoed voor anderen.

Bob Ramak | medewerker Waterlijn
Haiku
In de Krom-me-straat
Leuk-ste straat van A-mers-foort
Ben je steeds wel-kom

Like ons op  @BBN033, volg ons op   @bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

In BBN Nieuws 116 schreven we over 
het al dan niet verplaatsen van de 
Amersfoortse kei, die nu een weinig 
prominente plaats heeft op de hoek 
Stadsring-Arnhemsestraat. Kort daarna 
hield het AD Amersfoortse Courant een 
peiling onder de lezers. Van de bijna 

duizend respondenten wil 53 procent 
de kei niet verplaatsen, is 45 procent 
voorstander van verplaatsing naar 
de Varkensmarkt en vindt 1 procent 
het Eemplein een goede plek voor het 
symbool van Amersfoort.

BBN Nieuws vroeg een aantal prominente binnenstadbewoners wat hun wens is voor het nieuwe jaar.

Nieuwjaarswensen van binnenstadbewoners  

verzameld door Agnes Witte en Johan Riemersma
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Agenda  

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof 

elke vrijdag Goeie Buren ontmoetingstafel 

Lieve Vrouw | 10.30 uur

17 jan. Seniorentafel | Grand Café  

Hemels | Langestraat | 10.30 uur

21 jan. t/m Goed Gemaakt | Ode aan het  

17 apr.  maakproces, tentoonstelling ter 

ere van het 40-jarig jubileum van 

Kunstschrift | Kunsthal KAdE

21 jan. t/m Armando tot Mulders tot Visch  

23 apr.  Museum Flehite

t/m 29 jan. Het spat in De Vensterbank 

werk van Marjolijn van den Assem 

Bergstraat 32

4 feb.  Snuffelmarkt  

Lieve Vrouwekerkhof

19 feb. Gluren bij de Buren | binnenstad

21 feb.  Seniorentafel | Grand Café  

Hemels | Langestraat | 10.30 uur

4 mrt.  Snuffelmarkt  

Lieve Vrouwekerkhof

vanaf 7 mrt. Mondriaan to Dutch Design 

Mondriaanhuis

t/m 15 mrt. Grafiekmanifestatie | Galerie  

de Ploegh | Coninckstraat 58

21 mrt. Seniorentafel | Grand Café  

Hemels | Langestraat | 10.30 uur

Redactie
Agnes Witte

Dagmar Wynants (vormgeving)

Hans Wels

Johan Riemersma

Kees Larooij

Luuk Sijbring (eindredactie)

Tonny Bos

Contactgegevens BBN
Post Teut 67, 3811 WN  Amersfoort

E-mail info@bbn-amersfoort.nl

Web www.bbn-amersfoort.nl

Facebook www.facebook.com/bbn033

Twitter @bbnamersfoort

Pareltjes van de binnenstad: voormalige brouwerij Het Anker

Historie
Dit eeuwenoude pand aan de Langegracht 
12-13 is in 1638 gebouwd als bierbrouwe-
rij en woonhuis. In 1894 volgde een ver-
bouwing maar al in 1903 werd het pand 
deels afgebroken: de bovenste verdie-
pingen werden gesloopt en de trapgevel 
vervangen door een schuin dak met een 
rechte kroonlijst boven de eerste verdie-

ping. Dat is destijds met meerdere pan-
den gebeurd, want classicisme kwam in 
de mode. De oude foto toont het gebouw 
vlak voor deze drastische ingreep.

Huidige verbouwing
Bijzondere details zijn de fraai gesmede 
muurankers aan de voorkant, waarvan 
twee in de vorm van een anker, die alle 
verbouwingen hebben overleefd. Op dit 
moment wordt de voormalige brouwerij, 
een rijksmonument, weer verbouwd. De 
aanbouw en garage achter het pand zijn 
inmiddels gesloopt en worden vervangen 
door een nieuwe aanbouw. In het pand 
komen twee woonhuizen.

Voormalige bierbrouwerij Het Anker rond 1900

Het pand 

Langegracht 

12-13 nu

Like ons op  @BBN033, volg ons op   @bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

tekst: Agnes Witte, foto: Archief Eemland

Het Amersfoortse kantongerecht 
zat tot 1935 aan de Zuidsingel 
45. De vonnissen stonden elke 
week in de krant vermeld. En-
kele voorbeelden.

Kruiwagen op het klinkerpad
18-11-1856: A. de V. weduwe W., groen-
teverkoopster te Amersfoort, veroor-
deeld tot gevangenisstraf van een dag, 
wegens het rijden met 
een kruiwagen over 
de klinkerpaden te 
Amersfoort.

Onruststokers
28-8-1860: L.H. en E. 
v.d. L. veroordeeld tot 
elk één dag gevangenis en kosten, we-
gens het verwekken van beleedigend 
en rustverstorend rumoer op de open-
bare straat te Amersfoort.

J.P. te Barneveld veroordeeld tot eene 
geldboete van f. 3,--, bij niet-voldoening 
gevangenisstraf van één dag en kosten, 
wegens het vastmaken van een paard 

aan de stijl eener stoep 
op de openbare straat 
te Amersfoort.

Wielrijden zonder 
licht
7-7-1909: Niet minder 
dan 17 personen wer-

den in de jongste zitting van het kan-
tongerecht veroordeeld tot f. 2,-- boete 
of twee dagen hechtenis wegens het na 
gezetten tijd wielrijden zonder licht.

Muurhuizen 1890, met één van de eerste  

fietsers in Amersfoort

‘2 gulden boete of 
twee dagen hechtenis 

wegens wielrijden 
zonder licht’

Uit de courant: 
Straffen  
van vroeger  

tekst: Johan Riemersma, foto’s: Archief Eemland en Johan Riemersma
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