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Binnenstadbewoners aan het woord: HOE EEN ‘MESSENTREKKER’ EEN ‘KEIENTREKKER’ WERD
Tekst & foto: Ans van Dijk

Marlies Bongers (49) kocht twee
jaar geleden een huis op de Scherbierstraat: “Mijn pareltje in de
binnenstad, met werk en filmhuis
om de hoek, heerlijk!” Voor de deur
gezellige terrassen en achter het
huis een tuin met veel groen. Het
is een oase van rust met uitzicht op
de Lange Jan. “Mensen zijn verrast
als ze bij me binnenkomen.”
Auto

Marlies werd geboren in Oss (‘Messentrekker’) in een vrijmoedig VPRO-gezin
en is nu met hart en ziel Amersfoorter
(‘Keientrekker’). Ze studeerde bestuurskunde in Twente, was assistent in opleiding (AIO), werkte bij onderzoeks- en
adviesbureaus en vond haar thuis in
Amersfoort. “Eerst dacht ik ‘waar laat ik
mijn auto’, maar daar heb ik een plek voor
gevonden. Ik werk op loopafstand en gebruik hem alleen voor uitjes en familieen vriendenbezoek. Nu verhuur ik mijn
auto via een autodeelapp.”

“Een paar uur per week in de
horeca wilde ik stiekem altijd al”
Stad beter maken

Marlies is 9,5 jaar werkzaam als plaatsvervangend griffier/raadsadviseur bij de
Gemeente Amersfoort. “Wij zijn het productiebedrijf van de gemeenteraad. Wij
zorgen dat de raadsleden goed geïnformeerd zijn en besluiten kunnen nemen.

Like ons op

Raadsleden hebben veelal een baan, een
gezin en willen hun raadswerk zo goed
mogelijk doen om de stad nog beter te
maken. We adviseren ze bij het opstellen
van moties en amendementen en informeren ze over dossiers, zonder aanziens
des persoons (lees: partij).
Iedere vier jaar zijn er verkiezingen en
wordt ongeveer de helft van de raad
vernieuwd. Ook de collega’s maken
dat het werk iedere dag weer leuk en
interessant is.”

@BBN033, volg ons op

Stiekem

Naast haar werk voor de raad werkt
ze een paar uur per week in de horeca
BijHein. “Het is van vrienden van mij en
het was iets wat ik stiekem altijd al wilde.
Toen ik dat aangaf, kon ik meteen aan
de slag.”
Zo wordt een ‘Messentrekker’ een ‘Keientrekker’ met hart voor het bestuur en de
bewoners van Amersfoort.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

1

VREEMDE GASTEN ZOEKT HUIZEN EN KUNSTENAARS

Kerken in Amersfoort
Een schuilplaats in gevaren

Tekst & foto’s: Vreemde Gasten

Met de slogan ‘Hedendaagse kunst in de historische binnenstad
van Amersfoort’ is Vreemde Gasten alweer vijf edities achter
elkaar een groot succes.
Na tien jaar staat de organisatie als een huis maar we blijven
ons vernieuwen. Laat je voor 2020 dan ook verrassen. Zo hebben we weer een geweldige locatie voor de centrale expositie,
krijgen we een nieuw logo, komt er een schitterende catalogus
en wordt de website verbeterd.

Tekst en foto: Kees Larooij

’t Zand is rijk bezaaid met kerkgebouwen. De
Xaveriuskerk heeft door het neoclassicistische
uiterlijk de meest stadse uitstraling. Als je de kerk
binnenstapt, heb je de indruk dat je in een kerk in
het buitenland bent.
Zoals al eerder benoemd is de Reformatie niet aan Amersfoort voorbijgegaan. Voor de katholieke kerkgemeenschap
en haar kerkgebouwen heeft dat ingrijpende gevolgen
gehad. In eerste instantie werd het katholieke geloof in
Amersfoort verboden en moesten de katholieke gelovigen
in het geheim hun erediensten houden. De schuilkerk waar
deze diensten gehouden werden, stond op de plaats waar
de Xaveriuskerk nu staat.

Geloven gelijk voor de wet

Liefst jong

Vernieuwing houdt ook in dat er nieuwe kunstenaars en nieuwe
huizen bij mogen. Want naast de trouwe gastvrije huiseigenaren breiden we ons bestand van tijdelijke expositieruimtes heel
graag uit en komen we minstens zo graag in contact met nieuwe
(liefst ook jonge) lokale kunstenaars.

Genieten

Deelnemers van voorgaande jaren benadrukken elke keer weer
hoe geweldig ze het vonden om hun kamer, souterrain of tuin
een weekend lang beschikbaar te stellen aan een kunstenaar
die vervolgens alle passanten ontvangt. Als huiseigenaar ben je
dus niet verplicht aanwezig te zijn… maar het mag wel! Want
zeg nou zelf, bij zoveel moois blijf je toch graag in de buurt om
te genieten?

In 1817 werd de ‘nieuwe’ kerk ingewijd. De Franse revolutie had ervoor gezorgd dat alle geloven voor de wet gelijk
werden en dus kon er een prachtige kerk worden gebouwd
in de stijl van de oude Grieken en Romeinen. Dat de kerk
stads en buitenlands aandoet, komt waarschijnlijk omdat
deze stijl in het buitenland graag gebruikt werd voor onder
andere paleizen, regeringsgebouwen en rechtbanken.

In het hart van Amersfoort

Het kerkgebouw heeft al meerdere verbouwingen gekend,
maar functioneert nog steeds in volle glorie als geloofscentrum. Zo zijn de eucharistiediensten van de kerk vanaf de
jaren zeventig van de vorige eeuw meer dan twintig jaar
via het Omroeppastoraat op de radio uitgezonden. De kerk
is een prachtige parel in het centrum van Amersfoort, die
naast zondag ook elke zaterdagmiddag te bezichtigen is.

Vreemde Gasten vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 oktober
2020. Aanmelden of behoefte aan meer informatie? Ga naar de
website www.vreemdegastenamersfoort.nl of neem contact op via
info@vreemdegastenamersfoort.nl
Werk van Ilse Spetter in een
huis aan de Valkestraat.
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Binnenstad autoluw: zorg om ouderen
Tekst: Johan Riemersma

De tweede ronde over de plannen ‘Autoluwe binnenstad’ vond plaats op 29
oktober.
De grootste zorgen van bewoners betroffen vooral kwetsbare ouderen. Zij
worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, maar dat is
moeilijk als parkeerplekken niet meer
dicht bij de eigen woning gevonden
kunnen worden. Het werkt ook niet mee

als mantelzorgers worden afgeschrikt,
want toelating regelen ‘kan alleen via
een app en wij zijn niet zo thuis in die
digitale wereld’. Zoals de familie Vuijk
het kernachtig samenvatte: ‘Zelfredzaamheid heeft zijn grenzen’.

om meer camera’s en andere uitrijroutes (bijvoorbeeld via het Smallepad).
Daarnaast is het bezoek van ouderen
en gehandicapten aan kerkdiensten en
andere activiteiten in kerken en theaters genoemd als zorgpunt.

Meer camera’s

Het is te hopen dat de gemeenteraad bij
de besluitvorming en verdere invoering
van het autoluwe regiem deze punten
ter harte neemt en een leefbare binnenstad, ook voor ouderen, mogelijk maakt.

Andere bewoners kwamen op voor
het méér autoluw maken van Varkensmarkt, Kamp, Breestraat, West- en
Zuidsingel. Sommige bewoners vroegen

EERSTE DAK VOOR ZON OP AMERSFOORT
Tekst: Peter Veeling

DE BUURTKAMER
ZOEKT NOG SCHAKERS!
Eén van onze buurtgasten is
een wekelijkse schaakavond
gestart voor jong en oud in
de binnenstad. De Buurtkamer
faciliteert dat met een speelruimte in het Seminarie aan
de Muurhuizen, benodigdheden, koffie en thee. Er zijn al
zes deelnemers, maar meer is
leuker!

Het is zover, de coöperatie Zon Op Amersfoort heeft een belangrijke stap gezet
naar het eerste zonnedak! Met Stichting Meerkring, stichting voor openbaar
primair onderwijs in Amersfoort, is overeengekomen dat de coöperatie een
installatie mag plaatsen op een dak van OBS de Vlinderslag.

Informatieavond

Het artikel in de vorige BBN-Nieuws heeft al flink wat reacties opgeleverd. In totaal
hebben 24 mensen zich vrijblijvend ingeschreven met een totaal van rond de 150 certificaten. Dat komt al dicht in de buurt van wat we op dit dak kunnen plaatsen. Op 27
november vindt een informatieavond plaats in de Johanneskerk (Westsingel 30) om
20.00 uur. Die avond geven we achtergrondinformatie over het project en de werking
van de postcoderoosregeling.

Heb jij interesse om wekelijks
of tweewekelijks een avond te
schaken (op woensdagavond
van 19.30 - 22.00 uur), mail
dan naar info@buurtkamerbinnenstad.nl je naam, adres
en hoe vaak je zou willen/
kunnen.

Genoeg te doen

Er is dan nog veel te doen. Zo moet er met de Meerkring een verbruikersovereenkomst
worden opgesteld. Daarin worden zaken geregeld over toegang tot het dak, verzekeringen, etc. Verder moeten we een aansluiting regelen bij Stedin en moet er een
programma van eisen opgesteld worden dat naar installateurs gestuurd kan worden.
Aan de hand van de keuze uit offertes stellen we een financieel plan op. Dan weten
we de prijs van een certificaat (paneel) en kan de definitieve inschrijving beginnen.

Meer daken

Ondertussen zitten we niet stil. We zijn op zoek naar meer daken. We hebben ook contact met het zonneweideproject ‘Hoevelakensebeek’ nabij knooppunt Hoevelaken. Daar
proberen we een deel van het project te reserveren voor bewoners van Amersfoort.
Blijf op de hoogte: www.zonopamersfoort.nl

Like ons op

@BBN033, volg ons op

Foto: Jeshoots.com - Unsplash

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Agenda

Zoekplaatje

elke dinsdag

Oplossing zoekplaatje
nieuwsbrief 134
Het is de nis in de
gevel van het Kapelhuis op de hoek
van het Lieve
Vrouwekerkhof en
de Krankeledenstraat.

Een nieuw zoekplaatje

Waar zou dit uithangbord nu eigenlijk
uithangen? Het antwoord en een foto
van het pand komt uiteraard pas in het
volgende BBN Nieuws!
Mail het antwoord voor 1 januari
2020 naar info@bbn-amersfoort.nl
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.Onder
de goede inzenders verloten we koffie
met gebak Bij Hein aan de Kortegracht.

PARELTJE VAN DE BINNENSTAD:

In de nis heeft ooit een Mariabeeldje gestaan. Maar dat is in de tijd
van de Reformatie, eind zestiende
eeuw, verdwenen. In 1990 bracht de
kunstenaar Emiel van der Kruk een
steen aan in het plaveisel met de tekst:
‘Het verlangen naar een Beeld’. De winnaar heeft de bon inmiddels gekregen!

KERK ZUSTERS O.L.V. VAN AMERSFOORT

Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

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

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

21 december

Kerstlichtjestocht | start 17 uur
Binnenstad Xaveriuskerk ‘t Zand

19 t/m 21 dec. Kerstmarkt | Hof
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

5 januari

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 5 januari

Winterparadijs | Eemplein

t/m 10 januari Conny Kiest | Archief Eemland |
Eemhuis
t/m 12 januari One way ticket to Mars
Kunsthal KAdE
Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

14 januari

t/m 26 januari Tentoonstelling Armando
Museum Flehite en Elleboogkerk
t/m 26 Januari Engelbert L’hoëst -100
Museum Flehite
Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

2 februari

t/m 2 februari Don’t look now | De vensterbank
van Robin Kolleman | Bergstraat 32
t/m 8 maart

In het complex van het klooster aan de
Zuidsingel staat, wat verscholen, een
grote kerk. Alleen te zien vanaf Plantsoen-Oost. Het is de Kerk van de Zusters
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

spitsvormige bekroning. Rechts het in
1934-1935 gebouwde vergrote priesterkoor dat door de Voorburgse architect
B.J. Koldewey (1895-1958) werd
ontworpen. Het is hoger en breder dan
het oorspronkelijke koor en in de afwijkende bouwstijl van het traditionalisme.

Neogotisch

Klooster

Tekst en foto: Johan Riemersma

Het grootste deel is een neogotische
kapel, in 1889-1890 gebouwd naar ontwerp van de Haarlemse architect C.L.M.
Robbers. Met een eenbeukig schip en op
de noordwesthoek een traptoren, met
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Eerder (1931-1933) had Koldewey het
grote complex van de Zusters van Onze
Lieve Vrouw ter Eem aan de Daam Fockemalaan ontworpen, samen met H. Kroes
en zoon. Dit is een rijksmonument.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

25 X 25 X 25 | Mondriaanhuis
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Contactgegevens BBN
Post
E-mail
Web
Facebook

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

Twitter

@bbnamersfoort

