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BEWONER AAN HET WOORD: Marike de Boer
Tekst & foto: Lisanne van de Weerdhof

“Je deur uitstappen en naar de markt lopen of een
terrasje pakken, vind ik heerlijk. Ik houd van het
levendige van de binnenstad”, vertelt Marike de Boer,
voorzitter van de BBN.
Ze woont al langer in Amersfoort, maar sinds drie jaar in de
binnenstad, op de Kamp. “Ik wilde per se naar de binnenstad
verhuizen. Die is zo mooi en ik vind het fijn om in een oud huis
te wonen. Alles moest gedaan worden toen we hier kwamen,
maar ik was meteen verliefd op dit huis.”

Iets betekenen

“Ik wil graag iets voor anderen
betekenen. Zo ben ik bij de BBN
gekomen.” Daarnaast is Marike
penningmeester bij stichting Vrienden van de Kamp. Er zijn plannen
dit winkelgebied anders in te richten – aantrekkelijker, schoner en
groener. Het begin is gemaakt met
het plein als entree vanaf de Stier.

Trots

“Als BBN willen we graag dat de
binnenstadbewoner
gehoord
wordt en betrokken bij nieuwe plannen, zoals de huidige plannen om de binnenstad autoluw te maken. Dat drijft
mij in wat ik doe. Om een gezonde, leefbare en vitale binnenstad te behouden is een goede mix van wonen, werken,
winkelen, recreëren en uitgaan belangrijk. Het is niet zo dat
wij dé binnenstadmening verkondigen. We zorgen alleen dat
bewoners kunnen meepraten. In het verleden betrok de gemeente ons niet of pas laat bij haar plannen. Inmiddels weten ze ons
veel vaker te vinden en ze nemen ons altijd serieus. Daar ben
ik trots op.”

Like ons op

@BBN033, volg ons op

“Binnenstadbewoners een stem geven,
dat drijft mij”

Oproepje
Woon je in de binnenstad en wil je graag
betrokken zijn bij wat er speelt in de stad?
Meld je aan voor de BBN of een van onze
werkgroepen via www.bbn-amersfoort.nl

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Muzen aan de Stadsring
Tekst en foto: Kees Larooij

Door de ontkerstening worden meer en meer kerkgebouwen (her)gebruikt
voor andere doeleinden. Zo is in de voormalig Doopsgezinde en Remonstrantse
kerk aan de Stadsring 137 sinds 19 oktober 2018 een nieuw museum gevestigd:
Musiom, huis voor hedendaagse kunst.
Het Musiom (muzen in het Latijn) is een
prachtig initiatief van onder meer Hans
van Horck en Herold Boertjens. Kunstenaar Van Horck stuitte tijdens zijn zoektocht naar een ruimte om zijn werk te
kunnen bewaren op het pand aan de
Stadsring. Hij kwam op het idee om een
museum op te richten dat plek biedt aan
de kunst van hem en zijn tijdgenoten;
kunstenaars die rond 1950 zijn geboren
en sinds de jaren tachtig van de vorige
eeuw zijn gaan exposeren (nationaal en
internationaal).

Meer informatie: https://musiom.art

Wisselexposities

Vanaf 1 januari 2019 zijn er naast de vaste
collectie wisselexposities te zien, drie per
jaar. In deze exposities worden per keer
drie tot vier kunstenaars uitgelicht.

ZONNEPANELEN
Tekst: werkgroep BBN-duurzaamheid

‘In gesprek met de wethouder’
Medio oktober hebben leden van de
werkgroep BBN-duurzaamheid een
gesprek gehad met wethouder Astrid
Janssen, die onder meer duurzaamheid in haar portefeuille heeft. Het was
een verhelderend gesprek.

Geen daken

De werkgroep ging in op de moeite die
het kost om als betrokken bewoners
voortgang te boeken. De wethouder
toonde hier begrip voor. Helaas heeft de
gemeente echter geen daken beschikbaar waarop zonnepanelen van een
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Tekst en foto: Peter Veeling

De werkgroep BBN-duurzaam start
deze winter met warmtescans. In oudere woningen zoals die in de binnenstad staan, is woningisolatie vaak
de best renderende vorm van energiebesparing. Maar waar begin je? De
warmtescan kan helpen!

Tochtgaten aanpakken

Onverwachte bonus

Een jaar later, tijdens de opening van dit
nieuwste museum van Nederland, herbergt het museum het werk van zeventien kunstenaars van wie het schilderijen,
beeldhouwwerk, glaskunst en keramiek
tentoonstelt. De collectie is divers, interessant en wordt schitterend geëxposeerd.
Het voormalige kerkgebouw en de vergaderzalen die er later aan zijn toegevoegd
zijn mooi verbouwd en geven de kunstwerken rust en ruimte. De beeldentuin is
een onverwachte bonus. De vrijwilligers
van het museum en de initiatiefnemers
leiden je met liefde rond.

Woningisolatie?
Eerst de warmtescan!

coöperatie van binnenstadbewoners kunnen worden geplaatst. De werkgroep volgt
de ontwikkeling rond de postcoderoosregeling op de voet. Hopelijk is er na de
jaarwisseling meer duidelijkheid, zodat
helder wordt of een energiecoöperatie nog
kans van slagen heeft.

Bijeenkomst duurzaamheidsmaatregelen

De ‘beelden’ van de warmtescan
laten zien waar warmte het huis verlaat (buitenzijde) en waar de koude
plekken in de woning zitten (binnenzijde). Op basis van een warmtescan
kunt u beoordelen of en welke isolatiemaatregelen in uw huis gewenst
zijn. Van de beelden die u samen met
onze warmtescanner maakt, krijgt u
na afloop een rapport met de belangrijkste bevindingen en de gemaakte
opnames. Overweegt u bouwkundige maatregelen, dan kunt u deze
beelden gebruiken bij het raadplegen van een isolatie-expert of leverancier. Maar u kunt natuurlijk ook
zelf aan de slag gaan en tochtgaten
aanpakken.

Kosten

De kosten van de scan bedragen
20 euro voor een woning. Dit geld
wordt gebruikt om de aankoop van
de warmebeeldcamera te bekostigen. Een warmtescan kan alleen gemaakt worden als het droog en koud
is. Bij voorkeur rond het vriespunt of
kouder. Daarom zijn doorgaans alleen de maanden januari en februari beschikbaar.
U kunt zich opgeven via een mailtje met uw adres en telefoonnummer aan bbnwarmtescan@xs4all.
nl. Wij nemen contact met u op en
maken een afspraak. Aanvragen
worden behandeld in volgorde van
binnenkomst.

De gemeente wil graag meewerken
aan een bijeenkomst waarin uitgebreide informatie wordt gegeven over de
duurzaamheidsmaatregelen die binnenstadbewoners zelf kunnen treffen en wat
de kaders daarvoor zijn vanuit de gemeente. BBN organiseert deze bijeenkomst in
het voorjaar van 2019.
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@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

Buurtbudget 2018: een terugblik
Tekst: Hans Wels

De binnenstad kan terugkijken op een
geslaagd buurtbudgetjaar 2018. Er zijn
22 aanvragen binnengekomen. Dit jaar
is geen enkel project afgewezen, maar
vanwege het beperkte budget kregen
niet alle aanvragers het door hen aangevraagde bedrag. Het totaal aangevraagde bedrag was bijna 16.750 euro,
terwijl 14.100 euro aan buurtbudget
beschikbaar was voor de binnenstad.
Er waren uiteenlopende ideeën, variërend van groene activiteiten, kinderfestivals, concerten tot verrassende
ontmoetingen. Een impressie van een
aantal activiteiten is gepubliceerd
in verschillende edities van het BBN

Nieuws, nog steeds te zien op de website van het BBN.
Onder het kopje ‘Buurtbudget 2018’
staat een specificatie van alle projecten die in 2018 een toezegging voor
een bijdrage uit het buurtbudget gehad
hebben. De meeste aanvragers hebben
inmiddels een betalingsaanvraag ingediend bij de buurtbudgetcommissie en
de bijdrage uit het buurtbudget ontvangen via een administratiekantoor dat de
betalingen voor verschillende wijken in
Amersfoort verzorgt.

nuari in de binnenstad huis-aan-huis
wordt verspreid, volgt informatie over
het buurtbudget 2019. Vanaf dat moment kan buurtbudget aangevraagd
worden. Het budget is inmiddels bij de
gemeente Amersfoort aangevraagd.

Buurtbudget 2019:
een vooruitblik

In het januarinummer van het BBN
Nieuws, dat in de tweede helft van ja-

Gedichtenwandeling

Rust er een vloek op de Amersfoortse kei?

Tekst: Kees Larooij

Inmiddels kent elke binnenstadbewoner de muurgedichten die op allerlei muren in de binnenstad staan. Het zijn
er al achttien. Sinds kort is er een wandelgids die de lezer
langs de muurgedichten voert.
De wandelgids is, net als de muurgedichten, een prachtig initiatief van Nynke Geertsma, Amersfoorts stadsdichter van 2015
tot en met 2017. De gids behandelt per twee bladzijden een
muurgedicht, op de linkerpagina staat het gedicht met een foto
van het gebouw waarop het te vinden is en een foto (of portret)
van de dichter. Alle fotografie is van Remko Schotsman. Op de
rechterpagina een tekst over de plek en vertelt de dichter over
(het ontstaan van) zijn/haar gedicht.

Dichters uit het verleden

Drie gedichten zijn van overleden dichters die in Amersfoort
hebben gewoond (Pieter Pijpers, Everard Meyster en Herman
Gorter). Over deze dichters vertelt de gids aangename feiten.

Mooie tocht

De wandelgids voert de poëzieliefhebber langs bekende en minder bekende gebouwen van Amersfoort en biedt naast de gedichten een vrolijk boeket van faits divers uit het heden en verleden
van Amersfoort. Daarnaast is het een mooie wandeling door het
centrum van Amersfoort.

Buiten het centrum

Ook de gedichten die niet in het centrum te vinden zijn, hebben
een plek in de gids, twee gedichten bij begraafplaats Rusthof en
één gedicht in Hoogland. Voor een wandeling wellicht te ver,
maar wel de moeite waard voor een afzonderlijke tocht.
De muurgedichtenwandelgids is voor € 6,- te koop bij VVV,
boekhandel Veenendaal en Algemene Boekhandel.
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Tekst: Lisanne van de Weerdhof

“We willen de verhalen van de stad vertellen en tot leven brengen”, vertelt Paul
David Tigelaar van Mirakels Amersfoort.
“Dat doen we multimediaal, bijvoorbeeld met acteurs, projecties of virtual reality.” Ieder jaar wordt gezocht naar een
nieuw verhaal om te vertellen. “Dit jaar hadden we in
maart ons onderwerp al: 150 jaar industrie aan de Eem.
Totdat bleek dat er niet echt een verhaal in zat. Dat was
wel even stress, wat nu? Gelukkig hebben we de oplossing gevonden. We koppelen de industriële revolutie aan
de Amersfoortse kei. Welke rol heeft de kei gespeeld in de
ontwikkeling van de stad? Rust er een vloek op of heeft ze
juist magische krachten?”

Ruiken hoe het was

Als het enigszins kan, worden alle zintuigen geprikkeld bij
Mirakels Amersfoort. “Ik was in het Archief voor beelden
van fabrieken aan de Eem, toen ik hoorde dat het Archief
ook geursamples heeft die passen bij de beelden. Dat is
zo’n moment waar je heel blij van wordt. We hebben een
beperkt budget, maar willen wel echt iets neerzetten. Dat
vraagt om een grote dosis creativiteit, hard werken en een
beetje geluk, zoals met de samples.”

Kerstvakantiesfeer

Deze derde editie mikt de organisatie op 5000 bezoekers –
jong en oud. Het is een uniek Amersfoorts evenement dat
qua sfeer echt in de kerstvakantie past en waar je als Amersfoorter net wat trotser vandaan komt dan je erheen ging.
Mirakels Amersfoort vindt plaats van 26 t/m 30 december
en van 2 t/m 6 januari.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.mirakelsamersfoort.nl

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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BUURTKAMER BINNENSTAD

elke dinsdag

Foto en tekst: Johan Riemersma

Door het Seminarie is een Buurtkamer
geopend voor alle binnenstadbewoners,
elke woensdag van 10 - 15 uur. Dit initiatief wordt gesteund door Indebuurt033.
De Buurtkamer biedt buurtgenoten de
gelegenheid elkaar te ontmoeten, bij te
praten en spelletjes te doen of samen

Agenda

andere activiteiten op te zetten, zoals
een gezamenlijke wandeling. Voor vier
euro kan er ook geluncht worden.
De Buurtkamer is te vinden achter
Appelmarkt 9 via het steegje tussen
nummer 9 en 10. Meer informatie:
www.buurtkamer-binnenstad.nl

Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

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

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke 4e zondag Huisbereide lekkernijen en
een mini-concert | Het Seminarie
1 december

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

18 december

Seniorentafel | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

19 t/m 21 dec. Kerstplantsoen
t/m 30 dec.
Krankeledenplantsoen

Pareltje van de binnenstad: de Volmolen
Foto: Archief Eemland, tekst: Johan Riemersma

Naast de Koppelpoort staat de Volmolen:
Plantsoen-Noord 2-4. De Volmolen werd
gebruikt om wol te bewerken. Hierbij
werd waterkracht gebruikt voor de aandrijving van stampers.

werd de zijgevel verplaatst en is het poortje aan de linkerzijde uitgehakt. De foto uit
1865 toont het oorspronkelijke gebouw,
met kruisvensters en halve luiken.

Zijgevel verplaatst

In de tweede helft van de 20e eeuw
werd het pand bewoond door Bertus
en Ineke Hylkema. Hij had er zijn atelier voor hout- en beensnijden, zij een
dependance van weverij Het Kapelhuis.
De Volmolen is een rijksmonument.

De molen is in 1645 tegen de stadsmuur
en de Koppelpoort aan gebouwd. In de
zijmuur zijn nog duidelijk de spaarbogen
van de stadsmuur zichtbaar. Bij de restauratie van de Koppelpoort in 1885/1886

Atelier

21 december

Kerstmannenloop

t/m 30 dec.

Openingstentoonstelling
Musiom | Stadsring 137

t/m 4 januari

Amersfoort op ’t ijs
Lieve Vrouwekerkhof

5 januari

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 6 januari

A Balancing Act | Kunsthal KAdE

t/m 6 januari

Salon ‘18 / Amersfoort - Utrecht
Rietveldpaviljoen

t/m 6 januari

WinterparadIJS | Eemplein

t/m 7 januari

Schatten van Amersfoort |
Archief Eemland, Eemplein 73

15 januari

Seniorentafel | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

26 jan. t/m 5 mei Overzichtstentoonstelling
van Caspar van Wittel
Kunsthal KAdE
Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

2 februari

t/m 3 februari De Vensterbank van Olphaert
den Otter: de hele halve wereld
Bergstraat 32
19 februari

Seniorentafel | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 10 maart

Reflectie | Herman Coppu
Mondriaanhuis | Kortegracht 11

Redactie
Ans van Dijk
Dagmar Wynants (vormgeving)
Hans Wels
Johan Riemersma
Kees Larooij
Lisanne van de Weerdhof (eindredactie)
Peter Veeling

Contactgegevens BBN
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Post
E-mail
Web
Facebook

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

Twitter

@bbnamersfoort

