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Tekst & foto: Ans van Dijk  

Robin Koelewijn (26) en Madeleine 
Smakman (22) zijn de jongste 
deelnemers van BBN. Hoe dat 
komt? Robin startte als bewoner 
van St Joseph en Madeleine trok bij 
hem in. Om contact te maken met 
(buurt)bewoners organiseerden ze 
een Studentenfestival, het jaar-
lijkse St Joseph festival, en ‘Joseph 
kookt’ in de binnentuin. 

Verjonging
Robin vroeg buurtbudget aan en zo kwa
men ze in contact met BBN. Dat leidde er 
uiteindelijk toe dat ze zitting namen in 
de commissie die de aanvragen voor het 
buurtbudget 2019 beoordeelde. Volgens 
Robin kunnen jongeren meer betrokken 
worden als ze weten dat ze buurtbud
get kunnen aanvragen. “Er leven genoeg 
ideeën. Jongeren moeten weten dat het 
mag op hun manier. Zo kan BBN een ver
jongingsslag maken.”

Madeleine: “Communicatie moet gaan via 
sociale media, maar ook in de huisaan
huis krant. St Joseph is een baken voor 
jeugd in de binnenstad. Studenten komen 
overal vandaan. Via St Joseph kan een 
begin worden gemaakt met activiteiten 
voor jongeren en het contact met omwo
nenden versterkt worden.”

e

foto: Hans Wels

Betaalbare huizen voor starters
Inmiddels wonen Robin en Madeleine aan 
het Lieve Vrouweplein en zijn beiden do
cent Frans op een middelbare school in 
Hilversum en Amsterdam Oost. Robin: 
“De sfeer is fijn. Het is de perfecte balans 
tussen studentikoos leven en je settelen. 
Het is nogal duur, maar we willen niet weg 
uit de binnenstad. Dus wie weet er voor 
ons een betaalbare koop of huurwoning 
in de buurt? Het gebrek aan betaalbare 
huisvesting voor starters is echt een knel
punt. Daardoor verdwijnen studenten uit 

de binnenstad. Met het opkopen van pan
den voor Airbnb’s en het bouwen voor rijke 
mensen verandert de populatie en daar
mee de diversiteit in de binnenstad. Als 
woonwijk wordt het minder levendig.” 

Madeleine: “Ik geniet van het uitzicht 
en de historische omgeving, de pareltjes 
van oude gevels. We hebben weleens last 
van harde muziek, maar daar hebben we 
oordoppen voor aangeschaft. Het is hier 
gemoedelijk, geen dreigende sfeer en 
daarom wil ik hier blijven.”

“We genieten van het uitzicht 
en de historische omgeving”

http://www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033
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MEET & GREET CONNY MESLIER BIJ ARCHIEF EEMLAND Kerken in Amersfoort

Tekst en foto: Kees Larooij

In de Nederlandse ziel strijden de dominee en de 
koopman al sinds mensenheugenis om voorrang. 
In de Langestraat laat de Lutherse kerk zien dat de 
dominee stand houdt tussen het geweld van het 
winkelende publiek.

De Lutherse kerk staat op de plaats waar in de dertiende 
eeuw de Heilige Geestkapel is gesticht naar de gebruikers 
van de kapel, de lekenbroeders van de Heilige Geest. De 
broeders handelden volgens de zeven werken van barmhar
tigheid. Een gedeelte van het kerkgebouw was daarom een 
gasthuis en de broeders deelden aan ‘Armen de Poth’ uit. 
De naam van de straat achter de Lutherse kerk, een van de 
mooiste van Nederland, ‘Achter de Heilige Geest’, is daar
mee ook verklaard. 

De Amersfoortse Zwaan
Nadat de broeders in 1525 de kapel hadden verlaten is het 
gebouw, zoals zoveel kerken, anderhalve eeuw voor aller
hande activiteiten gebruikt. Eind zeventiende eeuw kreeg 
de Lutherse kerk de kapel van het gemeentebestuur toege
wezen. Op de toren staat een koperen zwaan, het symbool 
dat onlosmakelijk met Maarten Luther verbonden is. 

Stadskerk
De Amersfoortse Zwaan staat letterlijk en figuurlijk midden 
in de stad. Sinds oktober 2013 is de kerk één van de pio
niersplekken in de Protestantse Kerk in Nederland en het 
is de standplaats van  de stadsdominee, Diederiek van Loo. 
De kerk is elke zaterdag open, een baken van rust voor alle 
Langestraatkijkers en kopers die, als hij wil, elke zaterdag
middag om vier uur kan deelnemen aan een bijeenkomst, 
gewoon helemaal gratis.

Tekst: Saskia van den Berg-Ebbenhorst

Foto: Johan Riemersma en Conny Meslier

“Toen ik in Amersfoort kwam wonen, heb ik vanaf dag één van 
fotograferen mijn beroep gemaakt. Door het maken van repor
tages voor de gemeente Amersfoort, de Alliantie en het archief, 
leerde ik de stad en haar inwoners goed kennen. Dat kwam goed 
van pas, omdat ik in de begintijd hier helemaal niemand kende. 

Ik heb duizenden foto’s gemaakt. Er zijn nog elke dag mensen 
die me op straat of op andere plekken aanspreken. Ik vind het 
leuk om te ervaren dat mensen dat moment van die foto ont
houden hebben. Dat het indruk heeft gemaakt. 

Mijn werk is op veel plekken geëxposeerd. Het is mooi dat mijn 
foto’s nu te zien zijn in het Eemhuis bij Archief Archief Eemland. 
Het is een mooie afronding van mijn actieve leven als fotograaf”, 
vertelt Conny Meslier, fotografe en binnenstadsbewoner over 
haar expositie ‘Conny Kiest’.

Meet & Greet
De expositie ‘Conny Kiest’ trekt nog steeds veel publiek. Daarom 
heeft Archief Eemland Conny Meslier uitgenodigd om geïnte
resseerden de kans te geven haar te ontmoeten op donderdag 
14 november, tussen 15.00 en 16.00 uur. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk en kan via archiefeemland@amersfoort.nl onder 
vermelding van ‘Meet & Greet’.

De expositie is tot en met 15 november te zien bij Archief Eem
land op de derde verdieping van het Eemhuis. De foto’s zijn elke 
werkdag gratis te bezichtigen tussen 9.00 en 17.00 uur en op 
donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

De Amersfoortse Zwaan

Justia Heijkoop 1953 - 2019
19 september overleed Justia Heijkoop.  
Zij was jarenlang actief in het Bin
nenstad Bewoners Netwerk (BBN), 
eerst in de werkgroep Buurtbudget, 
daarna ook enkele jaren als voorzit
ter.  We kenden haar als enthousiaste, 
creatieve en verbindende vrouw. We 
wensen haar familie sterkte met het 
verwerken van dit verlies.

mailto:archiefeemland@amersfoort.nl
http://www.bbn-amersfoort.nl
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Herkansing geveltuinen binnenstad

Tekst: Peter Veeling

Deze zomer hebben leden van de BBN
werkgroep Duurzaam de ‘Zon Op Amers
foort Coöperatie U.A.’ opgericht. De 
coöperatie heeft een brede doelstelling 
met hart voor verduurzaming van de leef
omgeving. Nu richten we ons vooral op 
het collectief opwekken van energie door 
middel van zonnepanelen. 

Gedeelde zonnepanelen
We verwachten dat binnenkort het eerste 
dak beschikbaar komt waarop de coöpera
tie zonnepanelen kan plaatsen. Zo kunnen 
bewoners profiteren van zonne-energie als 
ze zelf geen zonnepanelen op hun dak kun
nen of mogen plaatsen. Zon Op Amersfoort 
Coöperatie U.A. werkt hierbij met de postco
deroosregeling. Dit houdt in dat bewoners 
gezamenlijk een zonnepaneleninstalla
tie hebben op een groot dak in de buurt. 
Dit levert naast duurzame stroom ook een  
financieel voordeel op, omdat je hiermee 
korting krijgt op de energiebelasting. 

Lid coöperatie
Als het eerste dak beschikbaar is, volgt 
uitgebreide informatie over wat het 
zonne panelenproject inhoudt. Wat de 
kosten zijn en wat de baten. In principe 
is de looptijd van een project vijftien jaar. 
Om deel te nemen in het zonnepanelen
project moet je eerst lid van de coöperatie 
zijn. Maar als lid ben je niet verplicht om 
in het project deel te nemen. Je kunt ook 
meewerken aan nieuwe projecten.

Meer informatie is te vinden op onze  
website: www.zonopamersfoort.nl. 
Wil je lid worden, dan kun je je daar  
opgeven of een mailtje sturen naar  
info@zonopamersfoort.nl.

ZON OP AMERSFOORT

 

Tekst en foto: Johan Riemersma

Na de geslaagde geveltuinendag op  
25 mei  75 geveltuinen erbij, 6000 klin
kers eruit  gaven veel bewoners aan dat 
ze ook wel zo’n tuintje hadden gewild. 
Daarom heeft de gemeente besloten mei 
volgend jaar nog een ronde geveltuinen 
binnenstad mogelijk tee maken. 

Belangstelling? Meld je dan vast aan 
op www.lekkerinjetuin.nl/geveltuinen 

Verticaal groen
De BBNwerkgroep Groen wil daar
naast bevorderen dat veel kale muren 
ook een bijdrage gaan leveren aan een 
groenere stad, met verticaal groen. Laat 
ons via info@bbnamersfoort.nl weten 
of je plaatsen weet waar dat eventueel 
mogelijk is. Dat hoeft dus niet de eigen 
gevel te zijn. Op de foto een voorbeeld 
van verticaal groen in de Pothstraat.

Tekst: Hans Kattemölle, Foto: Hans Wels

Amersfoort kent als eerste en voorlopig 
enige stad in Nederland de mogelijkheid 
om de herinnering aan een dierbare 
overledene voor iedereen zichtbaar en 
levend te houden. Dit gebeurt door de 
verlichting van het lantaarngedeelte 
van de Onze Lieve Vrouwetoren (het 
gedeelte waar de klok de tijd laat zien) 
’s avonds en ’s nachts te laten branden, 
als de rest van de toren in het donker 
is gehuld. 

De OLVtoren vormt voor nabestaanden 
een lichtend baken in het donker, dat tot 
ver in de omgeving te zien is. Dichterbij 
nodigt de toren in zijn intieme histori
sche omgeving uit tot bezinning.

160 namen
Op dit moment worden ruim 160 dier
baren op deze manier door nabestaan
den herinnerd. De meesten hebben er 
gewoond, soms vlak naast de OLV 
toren, maar dat is geen eis om te mogen 
aanmelden.  
De herinnerden worden getoond op de 
website www.herinneringslantaarn.nl 
van de gelijknamige stichting. De lijst is 
ook te zien op een scherm in de hal van 
de OLVtoren en op de sterfdag zelfs op 
de homepagina. 

Jaarlijkse bijeenkomst
In november van dit jaar wordt voor 

de vijfde keer de jaarlijk
se herinneringsbijeen
komst in theater  
De Lieve Vrouw  
gehouden. Muziek en 
persoonlijke verhalen 
dragen bij om  
herinneringen 
aan de overleden 
dierbaren levend 
te houden en 
zetten aan tot 
bezinning. 

Nabestaanden
 kunnen deze 
bijeenkomst 
gratis bijwonen.

Wil je jouw dierbaren ook 
op deze manier herinneren? 
Registreren kan op 
www.herinneringslantaarn.nl.

http://www.zonopamersfoort.nl
mailto:info@zonopamersfoort.nl
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Beleef Nachtlicht in de Joriskerk

Zoekplaatje

TAXISTANDPLAATS IN WEEKENDEN OP HET STADHUISPLEIN

Midden in de stad, naast film en 
café, is er Nachtlicht. Op vrijdag 22 
november tussen 20 en 23 uur. Een 
rustpunt op je vrijdagavond, een 
plek om los te laten en op te laden. 
We nodigen je uit om een kaarsje 
te komen opsteken. Loop naar bin-
nen en naar buiten op je eigen tijd. 

Als je nieuwsgierig bent hoe de 
Joriskerk er uitziet bij kaarslicht 
– wees welkom. En ook als je 
wilt luisteren naar de 
muziek van piano, gitaar 
of zangers. Of zomaar wat 
wilt zitten in de donkere 
kerk die warm verlicht is 
door vele kaarsen. Om 
gewoon even met jezelf te zijn.

Zelf een kaarsje aansteken voor wat jou 
bezighoudt kan ook. Misschien vind je 
het fijn om iemand te spreken of om een 
zegen te ontvangen, daar is de stads
dominee voor aanwezig.  

Nachtlicht is midden in de 
stad een lichtpuntje voor 
jezelf, alleen en toch ook 
samen. 
 
Meer informatie of wil je 
die avond meehelpen in het 
team van gastgevers? Kijk 
op www.stadsdominee.nl of 
mail Diederiek van Loo via 
stadsdomineeamersfoort
@gmail.com. 

Oplossing 
zoekplaatje 
nieuwsbrief 
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Het is het boek 
dat opengesla
gen ligt voor de 
leeuw die aan 

de Zuid singel staat. De jonge Johan 
van Oldenbarneveldt (aan de over-
kant van het water) staat op het punt 
om zijn ouderlijk huis te verlaten. Zijn 
ogen zijn gericht op de leeuw, die sym-
bool staat voor de Nederlandse staat 
en zijn toekomst als landadvocaat en 
raadspensionaris. Beide beelden zijn 
bedacht en gemaakt door kunstenaar 
Ingrid Mol.

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

Mail het  
antwoord voor  
1 november 2019. 
Onder de goede 
inzenders  
verloten we  
koffie met gebak 
Bij Hein aan de 
Kortegracht.

Mail naar info@bbnamersfoort.nl 
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.

Tekst: Johan Riemersma 

De rechter heeft inmiddels een uit
spraak gedaan en de gemeente het groe
ne licht gegeven voor het realiseren van 
een opstapgelegenheid voor taxivervoer 
in de weekenden, te realiseren op het 
Stadhuisplein. 

De bewoners in de omliggende straten 
beraden zich nu op eventuele vervolg
stappen, omdat overlast wordt verwacht 
en handhaving van een taxiverbod in de 
verdere binnenstad geen eenvoudige zaak 
is. Wordt vervolgd.

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

Tekst: Diederik van Loo

Agenda 

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

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

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

18, 19, 20 okt.  Tejaterthuis | De Verrassing

19 oktober Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 26 okt. Zachte krachten zullen zeker 
winnen | Sint Joriskerk | Hof

26 en 27 okt.  Tejaterthuis | De Verrassing

27 okt. Theatercollege Govert  
Schilling | Bibliotheek Eemland 
15.30, 18.30 en 21.00 uur

2 nov. Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

2 en 3 nov. KustKijkRoute | Binnenstad

t/m 15 nov. Conny Kiest | Archief Eemland | 
Eemhuis

t/m 17 nov. En Plein-air 
National Gallery The Netherlands 
Heiligenbergerweg 171

19 nov. Seniorentafel 
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 29 dec. Omgekeerd evenredig | Musiom 
Stadsring 137 | vr, za en zo

t/m 31 dec. Johan & Maurits – van vriend tot 
vijand | Museum Flehite

t/m 12 jan. One way ticket to Mars 
Kunsthal KAdE

t/m 26 jan. Tentoonstelling Armando 
Museum Flehite en Elleboogkerk

t/m 26 jan. Engelbert L’hoëst -100 
Museum Flehite

t/m 8 maart 25 X 25 X 25 | Mondriaanhuis
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