
75 NIEUWE GEVELTUINEN DANKZIJ OPERATIE STEENBREEK

Gezocht: nieuwe medewerkers Vreemde Gasten 
Vreemde Gasten is een gratis te bezichtigen tweejaarlijkse exposi-
tie van hedendaagse kunst op meerdere locaties in de binnen-
stad van Amersfoort. De volgende expositie is in oktober 2020.

De werkgroep is op zoek naar een medewerker PR & Fond-
senwerving en een medewerker Ballotage & Matching.
Meer weten? Kijk op www.vreemdegastenamersfoort.nl. 
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Tekst & foto’s: Johan Riemersma 

De actie Steenbreek in de binnenstad, 
waar ook de BBN-werkgroep Groen 
een steentje aan heeft bijgedragen, is 
25 mei met succes afgerond. 

De week ervoor waren de stratenma-
kers al aan de slag gegaan om de gevel-
tuintjes aan te leggen. Vaak maatwerk; 
van minigeveltuintjes langs de regenpijp 
tot gevelbreed. Ook een paar opknap-
beurten en uitbreidingen van bestaande  
geveltuintjes werden voorbereid.

Onderhoudstips en advies
Zaterdag 25 mei werd vanuit een depot 
aan de Mooiersstraat de wijk ingetrok-
ken door hoveniers en tuinambassadeurs 
met bak- en transportfietsen. Met plantjes, 

e

foto: Dagmar Wynants

maar ook bij de Groene Johanneskerk aan 
de Hellestraat. Het gaat hittestress, fijnstof 
en wateroverlast tegen en helpt tegelijker-
tijd de bijen en de vlinders en draagt bij 
aan meer groen in het straatbeeld.

Meer informatie over Operatie Steenbreek 
is te vinden op www.operatiesteenbreek.nl

A4’tje met onderhoudstips voor geveltuin 
en planten en verder advies waar gewenst. 

Bij de kapper
Uiteindelijk zijn 75 geveltuinen aangelegd! 
Bij particulieren, alleen of met de halve 
straat zoals de Breestraat. En bij onderne-
mers zoals de kapper aan de Weverssingel, 

“Het gaat hittestress, fijnstof 
en wateroverlast tegen”

http://www.vreemdegastenamersfoort.nl
http://www.bbn-amersfoort.nl
http://www.operatiesteenbreek.nl
www.facebook.com/bbn033
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Sint Aegtenkapel, van oude dingen die voorbij gaan

BINNENSTADSBEWONERS AAN HET WOORD: Aanschuiven aan lange tafels voor een huiselijk gevoel 

Tekst & foto: Ans van Dijk

“Meer de samenhang tussen wonen, werken, cultuur 
en ander vertier benadrukken en het unieke histo-
rische karakter van de binnenstad als uitgangspunt 
nemen, dan hebben we een kernkwaliteit die ieder-
een in de binnenstad heel veel kan opleveren.”

Dat is het idee van Ingrid Winterink (49) en Henk Pullen 
(53). Sinds kort zijn ze gestart met ‘BijHein’, een horecazaak 
naast de oude Vismarkt op de hoek Langestraat/Kortegracht. 

Ze zijn binnenstadbewoners. Al een paar decennia wonen en 
werken ze aan de Kortegracht. Ze hebben in BijHein al hun 
activiteiten samengebracht: Eten & Drinken vanuit de zaak 
bij de Vismarkt, Catering & Events met de oude rode Volks-
wagenbus en Slapen & Ontbijt in een B&B aan de Valkestraat.  

Behoefte aan huiselijke sfeer
De naam is de samenvoeging van 
de letters van hun voornamen en 
werd bedacht tijdens één van de 
‘Denk mee diners’ die ze organi-
seerden voor klanten en direct 
omwonenden van de zaak. “We 
wilden een beeld krijgen waar  
behoefte aan is. Het bleek dat  
mensen een fijne plek zoeken om 
aan te schuiven in een huiselij-
ke sfeer, bij voorkeur aan lange  
tafels”, zegt Henk. 

Tekst & foto: Kees Larooij

De binnenstad kent vele kerk-
gebouwen, sommige zijn nog in 
gebruik als gebedshuis andere heb-
ben deze functie verloren. Voor de 
Sint Aegtenkapel aan ’t Zand geldt 
dat de periode dat het gebouw niet 
meer functioneert als kapel flink 
langer is dan de periode dat het wel 
als kapel heeft dienstgedaan, maar 
een kapel is het.

De Sint Aegtenkapel is het enige over-
blijfsel van het nonnenklooster dat in 
1399 is gebouwd op een stuk grond dat 
het Spui tot de Bloemendalsestraat om-
vatte. De Zusters van Sint Aegten leefden 
sober en probeerden zich te bekwamen 
in goede werken, onder meer door zie-
ken te verplegen in een ziekenhuis op het 
kloosterterrein.

Dubbelkapel
De kapel is van 1410. In 1466 werd de 
kapel verbouwd tot een dubbelkapel, wat 
betekent dat de kloosterlingen en ‘gewo-
ne burgers’ gescheiden van elkaar de ere-
diensten volgden. De nonnen zaten boven, 
de andere gelovigen beneden. Deze twee-
deling is aan de buitenkant nog steeds 
goed te zien, er zijn tussen de beuken drie 
halve ramen en twee hele.

Teloorgang en wederopbouw
Al sinds 1580 wordt de kapel niet meer 
als godshuis gebruikt. De Reformatie 
ging ook aan de nonnen niet voorbij.  
In de meer dan vijfhonderd jaar daarna 
heeft de kapel vele functies gehad, soms 
passend, maar vaker niet. In de jaren 
60/70 van de vorige eeuw is de kapel ge-
restaureerd en sinds die tijd worden er 
concerten gehouden. Vanaf vorig jaar is 
StAeg de exploitant, naast de concerten 

kan de kapel nu ook gehuurd worden voor 
evenementen en feesten en partijen.

Genoeg ideeën voor de binnenstad
De betrokkenheid bij de binnenstad is kenmerkend voor Henk 
en Ingrid. Daarvan hebben ze al blijk gegeven door het or-
ganiseren van een ontbijt voor het ‘Groenevent’ in de buurt 
en het ‘Oldenbarnevelt-diner’ in de gelijknamige steeg naast 
hun huis. Ook hebben ze Goeie Buren ontvangen na een bo-
menwandeling. Henk en Ingrid hebben diverse ideeën om de 
levendigheid en leefbaarheid van binnenstad en omgeving 
te stimuleren. En dat liefst met betrokkenheid en inbreng 
van de buurt.  

Henk en Ingrid pleiten voor een beetje meer verdraagzaam-
heid bij (kleine) ongemakken en hinder. “Die horen erbij als je 
in de binnenstad woont. Getoeter als iemand moet uitladen, 
baldadigheid bij het uitgaan. Je moet de dingen in perspec-
tief zien en daarnaar handelen. Dat geldt voor bewoners én 
bezoekers van de binnenstad.”

http://www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033
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Tekst & foto: Johan Riemersma

Monopoly, Rummikub… 
tijdens de spelletjesmidda-
gen op 12 en 19 juni mochten 
deze klassiekers natuurlijk niet 
ontbreken. 1SAMEN1 organi-
seerde deze middag voor seni-
oren en brugklassers van het  
Corderius College in het Stads-
café Lieve Vrouwekerkhof. 

Verbinding
1SAMEN1 is een initiatief van twee bewoners uit de binnenstad 
in samenwerking met het Stadscafé. Het doel van de stichting 
is het tot stand brengen van verbinding tussen verschillende 
doelgroepen, zoals oud en jong, statushouders en culturele min-
derheden. Met de spelletjesmiddagen is dat zeker gelukt. Het 
enthousiasme was groot onder de deelnemers.

Zie www.1samen1.nl voor meer informatie.

OUD EN JONG SPELEN SAMEN EEN SPELLETJE GESLAAGDE BOMENWANDELING

 

Tekst: Peter Veeling

De inloopbijeenkomst van 18 april over de autoluwe binnen-
stad heeft voor het college veel stof tot nadenken gegeven. 

Veel voorstanders
Dat blijkt tenminste uit de brief die gestuurd is naar degenen 
die schriftelijk reageerden. Dat waren er ongeveer 200. Niet 
alleen bewoners reageerden, ook kerken en ondernemers. Vol-
gens de gemeente blijkt uit de reacties dat het overgrote deel 

voorstander is van een autoluwe binnenstad. Maar er moet 
rekening worden gehouden met mantelzorgers, bezoekers en 
kopers van omvangrijke producten. 

Techniek als oplossing
De gemeente onderzoekt hoe met technische hulpmiddelen 
eventuele ontheffingen op een voor iedereen heldere en slui-
tende manier kunnen worden geregeld. Na de zomer komt 
men hierop terug.

Tekst & foto: Ans van Dijk

Twintig ‘Goeie Buren’ wandelden op 4 juni langs bomen 
en planten vanaf het Stadhuisplein via de Monnickendam 
naar het Zocherplantsoen. Een leerzame wandeling onder 
leiding van bomendeskundige Arthur Wopereis en stads-
ecoloog Willem Kuijsten.

Het was interessant om de geschiedenis te horen van de 
vijf beuken op het Stadhuisplein, de bewatering, de levens-
vatbaarheid én de kosten van dit project. En wist u dat ter 
hoogte van de Andriesstraat een eik staat die tot één van 
de oudste in de provincie behoort?

Niet iedereen kon de wandeling volbrengen en sommi-
gen bezochten alleen de nazit in ‘BijHein’ die ook erg ge-
slaagd was. De volgende ontmoeting is in oktober en gaat 
over ‘vleermuizen in Amersfoort’. Aanmelden kan via  
www.bbn-amersfoort.nl/goeieburen 

Autoluwe binnenstad: meer info na de zomer 

IN BEROEP TEGEN VERHUIZING TAXISTANDPLAATS STADHUISPLEIN
Tekst: Johan Riemersma 

De voorgenomen verhuizing van de taxistandplaats tijdens 
de weekendnachten naar het Stadhuisplein wordt door veel  
bewoners met zorg tegemoetgezien. Dit vanwege de verwachte 
toename van overlast: geluid en vervuiling in de woonstraten 
tussen uitgaansgelegenheden en standplaats. 

Een groep bewoners heeft daarom beroep aangetekend bij de 
Rechtbank Midden Nederland. Dit diende 19 juni jl. voor een 
meervoudige kamer. Kort gezegd: is het louter een verkeers-
maatregel (gemeente) of moeten leefbaarheidsaspecten zwaar 
meegewogen worden (bewoners)? De uitspraak wordt rond  
1 augustus verwacht.

http://www.bbn-amersfoort.nl
http://www.1samen1.nl
http://www.bbn-amersfoort.nl/goeieburen
www.facebook.com/bbn033
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Oplossing  
zoekplaatje  
nieuwsbrief 132
Een aantal mensen 
wist de plaats van 
het ‘demoontje’, het 
zoekplaatje in het 
vorge nummer. 

Het goede antwoord is Grote Spui 1. 
Slechts één had er ook een geloofwaar-
dig verhaal bij:
“In de week voordat het laatste BBN-
nieuws verscheen, maakte ik eens 
een praatje met Willem Oderkerk, de  
antiquair op het hoek van ‘t Zand. Hij 
vertelde me spontaan, zonder enige aan-
leiding, dat hij eens een gezichtje had  
gemaakt in de muur tussen zijn huis en 
dat van de buren. In die muur zat name-
lijk een gat en dat had hij gerepareerd. 
Zijn vriend Jan den Ouden, kunstenaar, 
heeft het werkstuk voltooid.” 

De tegoedbon voor koffie en gebak  
BijHein gaat naar deze inzender.

Een nieuw zoekplaatje 
Waar zie je deze afbeelding en wat is 
het verhaal erachter?

Mail het antwoord voor 26 augustus 
2019 naar info@bbn-amersfoort.nl o.v.v.  
BBN Nieuws zoekplaatje 133. Onder de 
goede inzenders verloten we koffie met 
gebak BijHein aan de Kortegracht.
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Agenda 

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke woensdag Buurtkamer binnenstad 
vanaf 10.00 uur | via steeg tussen 
Appelmarkt 9 en 10 

elke donderdag Stilte/avondgebed | Oud- 
Katholieke 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

6 mei - 15 nov. Conny Kiest  
Publieksruimte Archief Eemland 
Eemhuis 3e verdieping 

25 mei - 1 sept. KAdE | Videoland: Eeuwigh  
gaat voor oogenblick | 
Tien jaar Kunsthal KAdE 

13 mei - 31 dec. Flehite | Johan van Oldenbarnevelt

17 mrt - 15 sept. Mondriaanhuis | Mon:fleur

10 juli  Ontdek je stad  
Buurtkamer Binnenstad | 11.15 uur

11, 18, 25 juli  Buurttafel vanaf 17.30 uur 
Buurtkamer Binnenstad 

16 juli  Seniorentafel met bezoek aan 
Conny Kiest in Archief Eemland 
Kadecafé |  Eemplein | 10.30 uur 

21 juli  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof 

25 juli Gaypride | Binnenstad

4 augustus  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof 

8 t/m 11 aug.  Kannen en Kruiken 
Brouwerplantsoen 

18 augustus  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

20 augustus  Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur 

1 september  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

15 september  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

17 septmber  Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur 

23 t/m 25 aug.  Spoffin  | Binnenstad

22 sept.  Nacht van de literatuur  
binnenstad

Zoekplaatje
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