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Muurgedichten
tekst en foto: Kees Larooij

Sinds kort kun je, als je heel goed luistert, het gefluister horen van de gedichten die op meerdere gevels in het centrum zijn gerealiseerd. In september
2016 zijn de eerste vier gedichten onthuld en op 12 mei 2017 nog eens zes.
Dit initiatief is gestart door Nynke
Geertsema, stadsdichter van Amersfoort
van 2015 tot 2017. Zij heeft met een aantal
anderen de Stichting Muurpoëzie Amersfoort opgericht om muren, gevels en
andere objecten in Amersfoort te verfraaien door het aanbrengen van poëzie.
De gedichten zijn van Amersfoortse
dichters, van vroeger en van vandaag.
Ook zijn er gedichten geplaatst van de
winnaars van de dichtwedstrijd die de
stichting had uitgeschreven.

Relatie tot de plek

De gedichten hebben iets te maken met
de plek waar ze geplaatst zijn. Dat kan
gaan over de geschiedenis van de plek,
maar ook over het gevoel of de sfeer die
de plek bij de dichter oproept. Soms wist
een dichter al vele eeuwen geleden een

plek goed te verwoorden, zoals blijkt uit
de dichtregels van Everard Meyster, die
boven de ingang van Het Ezelsoor staan.

‘Laat je verleiden door het
gefluister van de poëzie’
Dwaal binnenkort eens door de stad en
laat je verleiden door het gefluister van
de poëzie.
De Stichting Muurpoëzie Amersfoort
wil tien tot vijftien muurgedichten
realiseren. Zo wil ze waarde
toevoegen aan de locaties waar de
muurgedichten zijn gerealiseerd
en
voorbijgangers
ontroeren,
inspireren en/of iets leren over
de plek en de stad. Zie ook
http://muurpoezie033.blogspot.nl

Gedicht van Cees van Weerd: ‘Liefdespoëzie’

Oproep nieuwe medewerkers
Het BBN Nieuws is op zoek naar nieuwe redactieleden.
Zes keer per jaar verschijnt het BBN
Nieuws, drie keer gedrukt en verspreid
in de binnenstad en drie keer alleen
digitaal. Voor de versterking van onze
redactie zijn wij op zoek naar nieuFoto: Elly Hak
we leden. Interesse? Neem dan via
info@bbn-amersfoort.nl contact met ons
op.

Like ons op

De werkgroep Groen van het Binnenstad Bewoners Netwerk zoekt natuurliefhebbers die zich met ons willen
inzetten voor een mooi plantsoen
rondom de binnenstad, met een rijke
variëteit aan flora en fauna. Wie wil er
met ons meedenken? Aanmelden kan
via ons e-mailadres.

@BBN033, volg 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 aanmeldings
formulier of stuur een e-mail naar
info@bbn-amersfoort.nl .

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Archeologisch onderzoek Bloemendalsestraat 26
Eind mei zijn tijdens een archeologische opgraving aan de Bloemendalse
straat 26 resten gevonden daterend vanaf de veertiende tot en met de
twintigste eeuw.
tekst en foto: Agnes Witte

In de bodem bleken nog delen van de fundering aanwezig te zijn van het gebouw
dat tot in de jaren ‘70 aan de Bloemendalsestraat 26 stond. Waarschijnlijk is dit
pand gebouwd in de zeventiende eeuw.
In dit pand waren twee kelders aanwezig.
Een echte ‘eyecatcher’ bleek een gemetselde waterput uit de achttiende eeuw.

Allemaal dichtgestorte kuilen

Op een dieper niveau bleek dat het terrein
ook al in de late middeleeuwen in gebruik
was. Op het hele terrein waren grote kuilen aanwezig, waarin aardewerkscherven
uit de veertiende eeuw werden gevonden.
De kuilen bleken kort na het uitgraven
weer dicht te zijn gegooid. Dit proces

heeft zich zo vaak herhaald, dat in de
bodem één grote concentratie aanwezig
is van elkaar overlappende, dichtgestorte
kuilen. Soortgelijke kuilen zijn ook gevonden tijdens andere archeologische
onderzoeken aan de Bloemendalsestraat.
Waarom dit werd gedaan is onduidelijk;
een mogelijke verklaring is dat ze werden
gegraven om zand te winnen.
Naast de grote kuilen zijn enkele
zogenaamde paalkuilen gevonden uit de
veertiende eeuw, wat erop duidt dat hier
een houten gebouw heeft gestaan.

Bouwtekening

Bent u benieuwd wat er nu gebouwd
wordt? Bekijk dan de bouwtekening op
www.bbn-amersfoort.nl

Amersfoort
op Instagram
Instagram biedt op een eigen wijze de mogelijkheid om kennis op
te doen van de wereld. Ook veel
Amersfoorters zijn op Instagram
actief. We bespreken deze keer
enkele Instagramaccounts die
voor elke Amersfoorter de moeite waard zijn om te volgen. Soms
ter lering, meestal ter vermaak.
tekst: Kees Larooij

@amersfoortenomstreken

Dit account, dat ook op Facebook actief
is, toont mooie plekken van Amersfoort
en omstreken. Daarbij wordt meestal
ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de plek. Dat kan over het
ontstaan zijn, maar ook over andere
wetenswaardigheden. Een aanrader.

@tijdvooramersfoort

De officiële Instagram van Amersfoort,
althans dat zeggen ze zelf. Het is het
account van de VVV, maar wordt beheerd door een blogger. Het account promoot Amersfoort, maar geeft soms ook
informatie over de (culturele) agenda.

Eyecatcher: waterput uit
achttiende eeuw

@kusamersfoort

Bewoners Gasthuis zoeken enthousiaste vrijwilligers
tekst: St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis
zoekt enthousiaste en gezellige vrijwilligers. Veel bewoners kunnen er niet zelfstandig op uit. Het is fijn voor hen om
eens een wandeling te maken of een bezoekje te brengen aan de bloemenmarkt.
Voor bewoners is dat een activiteit om
naar uit te kijken.
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol
omdat zij, samen met de familie en medewerkers, zorgen voor extra aandacht
voor de bewoners en de gezelligheid van
het Gasthuis. Ellen Wielinga, coördinator
vrijwilligerswerk: “Van vrijwilligers hoor
ik dat zij dit werk doen omdat ze er veel
voldoening uit halen. De ervaring die zij
hier opdoen helpt hen ook weer bij het
vinden van een passende baan.”

2

Like ons op

Koffie schenken of een spelletje doen

Wij zoeken gastheren en gastvrouwen die
het leuk vinden om te helpen in de huiskamers of het restaurant, bij het serveren
van de koffie of het spelen van een spelletje. We kunnen ook hulp gebruiken bij
onze creatieve activiteiten of activiteiten
zoals muziek of bewegen.
We komen graag in gesprek met mensen
die enkele uurtjes vrije tijd over hebben.
In een vrijblijvend gesprek kijken we of
we iets voor elkaar kunnen betekenen en
waar we de kennis en kunde van de vrijwilliger het beste kunnen inzetten.

Meer informatie

Ellen Wielinga, coördinator vrijwilligerswerk,
via e.wielinga@pietersenbloklands.nl of
bel 033-434 56 00 en 033-421 65 00.
www.facebook.com/pietersenbloklands
www.pietersenbloklands.nl

@BBN033, volg ons op

Dit account wordt gemaakt door Kus
Uit Amersfoort, een city- en lifestyleblog van bloggers uit Amersfoort.
De leukste adressen in Amersfoort om
te eten en te drinken en om te winkelen worden bezocht en wij kunnen
daar deelgenoot van zijn. Enthousiast
account van goed in Amersfoort ingevoerde bloggers.

@amersfoorters

Beelden van de stad (foto’s van evenementen en mooie plekjes) gemaakt
door een Zeeuw en een Groningse. Foto’s over hun nieuwe liefde Amersfoort.

@mijnamerfoort

Mooie foto’s van een student die woont
in de binnenstad. Genieten van mooie
foto’s van een prachtige stad.

@gemeenteamersfoort

Officiële account van de gemeente.
Repost jouw foto’s van en over Amersfoort als je #repost033 bij je foto
vermeldt.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

Besteding buurtbudget 2017

Een bakkie troost

Na de uitreiking van de buurtbudgetcheques, waarover u in het
vorige BBN Nieuws kon lezen, zijn de verschillende aanvragers aan
de slag gegaan.
tekst en foto: Hans Wels

Het Groenevent in de Valkestraat en
omgeving heeft al plaatsgevonden, net
als het Kidsfestival en de Havikconcerten. Deze evenementen hebben allemaal een bijdrage uit het buurtbudget
van de binnenstad gekregen.

Heilige Huisjes: kunst in de
vensterbank

Ook het project Heilige Huisjes heeft
een bijdrage uit het buurtbudget
gekregen. Dat betekent lekker wandelen door de binnenstad van Amersfoort en tegelijkertijd genieten van
kunst en historie. Galerie Absoluut
heeft vijf wandelroutes gemaakt langs

kunst met het thema Heilige Huisjes,
te bewonderen in vensterbanken in de
binnenstad.
Op 28 april hebben meerdere
subsidiegevers onder leiding van de
deelnemende kunstenaars de verschillende routes gevolgd en van de kunst
in de verschillende straten kunnen
genieten.
Informatie over de verschillende routes, de kunstenaars en hun werken is
te vinden op www.galerieabsoluut.
nl/heiligehuisjes. Het routeboekje is
onder andere te verkrijgen bij:
> de VVV, Breestraat 1
> de Waterlijn in de Krommestraat
> Galerie Absoluut, Weverssingel 37

Het buurtbudget is bedoeld voor
initiatieven die een meerwaarde
hebben voor binnenstadbewoners
als geheel of voor een groep bewoners, onder het thema ‘B(l)oeiende
binnenstad’. Een van de projecten
die dit jaar een bijdrage heeft gekregen van het buurtbudget is het
Diaconaal AandachtsCentrum (DAC)
aan de Zuidsingel 5.
tekst en foto: Kees Larooij

Het DAC is een inloophuis dat al meer dan
vijfentwintig jaar in de binnenstad van
Amersfoort gevestigd is. Het ‘naaste zijn’
staat centraal; naaste zijn van hen die
niet zo gemakkelijk binnen de gebaande
paden van de huidige maatschappij lopen.
Gelukkig weten zij het DAC ook goed te
vinden. Het DAC heeft al jaren ongeveer
twintig tot dertig bezoekers die regelmatig langskomen.

Activiteiten

Website tegen zwerfafval
Milieudefensie Amersfoort heeft een website ontwikkeld in de strijd tegen
zwerfafval. Elke inwoner van Amersfoort wordt uitgedaagd om een (stuk
van een) straat of buurt te adopteren en vrij te houden van rondslingerend
afval. Alle prikkers worden vermeld op een digitale plattegrond.
tekst: M ilieudefensie

‘Iedereen kan zichzelf als ‘afvalprikker’
op de kaart zetten’, zegt Beppie de Vries
van Milieudefensie Amersfoort, die het
initiatief nam voor de site 033zwerfafvalzat.nl. ‘De naam heeft een dubbele
bodem: er ligt helaas zat en we zijn het
zat. Vooral in de omgeving van winkelcentra, middelbare scholen, stations,
fietsroutes en parkeerplaatsen ligt veel
afval. Afgezien van het feit dat het lelijk
is, wordt de schadelijkheid van dat zwerfafval nog vaak onderschat. Plastic valt
uiteen in kleine deeltjes, die de gezondheid van mens en dier aantasten.’

De site verbindt inwoners die zorgdragen
voor hun naaste woonomgeving. ‘Er zijn
her en der al Amersfoorters die al jaren
zwerfafval prikken in hun buurt. Dat verdient alle waardering. De site is hopelijk
voor anderen een stimulans om zich bij
hen aan te sluiten.’
De gemeente Amersfoort heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de site. Inwoners die
als zwerfafvalprikker aan de slag willen,
kunnen bij Het Groene Huis (Schothorsterlaan 21, Amersfoort) en bij De Nieuwe
Graanschuur, de afvalarme supermarkt
aan de Bloemendalsestraat 19, een gratis
prikker afhalen. Voor een vermelding op
de website kunnen vrijwilligers mailen
naar info@033zwerfafvalzat.nl
Meer informatie:
Beppie de Vries | 06-13775812

Like ons op

@BBN033, volg ons op

Het inloophuis is vier dagen in de week in
de middag geopend (van dinsdag tot vrijdag). Op de eerste donderdagmiddag van
de maand wordt er een gratis maaltijd verstrekt. Daarnaast worden er rond de feestdagen extra activiteiten georganiseerd. Tot
slot is er eenmaal per jaar een uitje met de
gasten, zo hebben de gasten een keer het
Nationaal Militair Museum bezocht.

Vrijwilligers

Het DAC heeft een team van ongeveer
twintig vrijwilligers die samen proberen
‘iets van het evangelie zichtbaar maken’
door er te zijn, door koffie en thee te
schenken, te luisteren naar de verhalen
van de gasten en het bieden van gezelligheid. Dat is een dankbare taak in een
bloeiende binnenstad.
Het DAC is op zoek naar vrijwilligers.
Voor meer informatie:
www.stichtinginloophuizenamersfoort.nl

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Agenda

Uit de courant:
de Kamp

elke dinsdag

elke donderdag Stilte/avondgebed | OudKatholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur

tekst: Agnes Witte, foto: J.W. Wentzel

Een aantal bewoners van de
Kamp en omgeving klaagt
momenteel over verloedering
van hun buurt. Oorzaak is
de drugshandel. Hoe was het
hier vroeger dan? Kijk bijvoorbeeld maar eens in de Amersfoortsche
Courant van 28 oktober 1897:

De Kamp met de rails van de paardentram, ca. 1910.

Op de derde plaats wijst spr. op den er“De heer Gerritsen wenscht nog iets te
gerlijken toestand buiten de Kamppoort,
waar de bewoners, groot en klein, van
zeggen over de plaatselijke politie. Op
niet minder dan 42 woonwagens de
de eerste plaats hoopt hij, dat het hoofd
passage onveilig maken. Spr. doet geen
der politie het huis van ontucht op de
verwijt aan de politie; zij vermag
Kampstraat
hiertegen niets, maar hij deelt
zal opheffen;
‘Niet minder dan
mede hoe ’s ochtends vroeg al deze
de perceelen
in die straat 42 woonwagens maken lieden er op uit trekken, vermomzijn er door
de passage onveilig.’ de bedelarij plegend en ’s middags
dronken naar huis keerend, om,
gedeprecieerd.
als ze hun roes half hebben uitgeslapen, ’s avonds de stad weer onveilig
Op de tweede plaats moet spr. wijzen
te maken. Hij herinnert eraan hoe een
op de jongste Koninginnedag, toen het
hardlooper is binnengedrongen op de
meer was de beest uithangen dan feestspeelplaats der Meisjesschool (….)
vieren. (…)

Pareltjes van de binnenstad: ’t Eindje van de wereld
tekst: Johan Riemersma, foto: Archief Eemland.

Het complex ’t Eindje van de wereld bestaat nu uit Bloemendalse Binnenpoort
huisnummers 5, 7 en 9 en aan de voorkant Muurhuizen 120-126. De zusters
van het rooms-katholieke gesticht aan de
Weverssingel/Bloemendalse Binnenpoort
– ook wel het Liefdehuis ‘Sint Joseph
gesticht’ genoemd - hebben dit complex
lang in het bezit gehad. Toen stond ook
hun kapel er (zie foto uit 1940 geheel
links). In de panden waren onder meer
een bakkerij, een slagerij en een waslokaal met spoelruimte gevestigd. Hier
hoorde ook de spoelsteiger aan ‘t Havik
bij. In de kelders werden de groenten en
aardappelen voor het gesticht opgeslagen, gewassen en verwerkt.
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Like ons op

@BBN033, volg ons op

Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

Historie Zusters van Sint Jozef

De Congregatie Der Zusters van Sint Jozef
stichtte in 1841 in de Utrechtsestraat een
armenhuis, bestemd voor hulp aan roomskatholieke armen en ouden van dagen. In
1849 verhuisde de congregatie vermoedelijk naar de eerdergenoemde Muurhuizen
120-126. In 1872 is het pand Weverssingel 42 gebouwd (wit), in 1924 uitgebreid
met het grote complex Weverssingel 44,
hoek Bloemendalse Binnenpoort. In 1900
werden de panden Bloemendalse Binnenpoort 5, 7 en 9 met tuin erbij gekocht. In
1975 is het Sint Josephgesticht vervangen
door nieuwbouw (De Koperhorst).

Naam uit de oudheid

‘Thule of ’t eindje van de wereld’ luidt
de beschrijving van bijgaande foto. Thule
was in de oudheid de benaming voor ‘het
meest noordelijk gelegen eiland van de
wereld’. Wie de naam ooit heeft bedacht
voor dit complex is onbekend. Het complex is een Rijksmonument en in 1980
gerestaureerd. De kapel was toen al
afgebroken.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

elke vrijdag

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke zondag

Zomerse zondagen
Groenmarkt | t/m 20 augustus

9 juli t/m
26 augustus

Forever Young | 100 jaar de Stijl –
Amersfoort | Galerie de Ploegh,
Coninckstraat 58 en de St Joriskerk

15 juli

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

18 juli

Seniorentafel | Grand Café
Hemels | Langestraat | 10.30 uur

19 en 26 juli,
2 en 9 aug.

Zomeravondconcert
Beiaard Onze Lieve Vrouwetoren

20 juli

Gaypride | binnenstad

5 augustus

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

10 t/m 13 aug. Festival Kannen en Kruiken
Burgemeester Brouwerplantsoen
15 augustus

Seniorentafel | Grand Café
Hemels | Langestraat | 10.30 uur

24 t/m 27 aug. Spoffin | binnenstad
2 september

Blues & Roots | Groenmarkt

9 september

Dag van de amateurkunst

9 en 10 sept.

Open monumentendag

17 september KunstKijkroute | binnenstad
19 september Seniorentafel | Grand Café
Hemels | Langestraat | 10.30 uur
15 oktober

KunstKijkroute | binnenstad

17 oktober

Seniorentafel | Grand Café
Hemels | Langestraat | 10.30 uur

t/m 3 sept.

De kleuren van de stijl
Kunsthal KAdE

t/m 24 sept.

Gerard Hordijk - Buurman
en vriend van Mondriaan
Museum Flehite

t/m 31 okt.

Heilige Huisjes in de
vensterbanken | binnenstad

Redactie
Agnes Witte
Dagmar Wynants (vormgeving)
Hans Wels
Johan Riemersma
Kees Larooij
Lisanne van de Weerdhof (eindredactie)
Tonny Bos

Contactgegevens BBN
Post
E-mail
Web
Facebook
Twitter

Teut 67, 3811 WN Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033
@bbnamersfoort

