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BEWONER IN BEELD DOKE MELMAN: KUNSTSCHILDER
Tekst: Peter Veeling, foto’s: Doke Melman

Doke Melman is opgegroeid in Lisse, maar
trok in de jaren 70 naar Amersfoort. Ze
kwam hier voor het programma MO
Handvaardigheid van de Akademie voor
Beeldende Vorming dat ze aantrekkelijke
vond omdat er verschillende kunstvormen
onderwezen werden. In die studententijd
woonde ze in een woongroep, inmiddels
alweer jaren in de Stovestraat.
Nadat ze de opleiding aan de Akademie
had afgemaakt, besloot Doke zich helemaal te richten op de schilderkunst op
de Rietveld Academie in Amsterdam. Ze
verdiende in die tijd onder andere de kost
met kunsteducatie aan amateurs bij De
Appelmarkt, de voorloper van Scholen in
de Kunst. Ook heeft ze met veel plezier
vijftien jaar gewerkt als parttime verkoper bij boekhandel Veenendaal in de Langestraat. Sinds 2004 werkt ze fulltime als
professioneel kunstenaar.

“Glazen dakpannen
zorgen voor prachtig licht ”
Glazen dakpannen

Na haar studententijd huurde Doke een
pandje in de Lieve Vrouwestraat. Dat was
eigenlijk te klein en ongeschikt om ook
als atelier te dienen. Toen er in 1989 een
pand beschikbaar kwam in de Stovestraat
is ze daarop afgegaan, en met succes. Ze
woont er nu nog steeds met veel plezier.
De voormalige werkplaats van een mandenmaker is omgebouwd tot atelier. Een
deel van de dakpannen is vervangen door
glazen exemplaren en door de vloer van
de vliering weg te zagen en te beleggen
met acrylplaten is er nu een mooie lichtval uit het noordoosten.

Vanuit huis

Het atelier dient ook als expositieruimte.
Veel verkoop gebeurt vanuit huis, maar
Doke neemt ook regelmatig deel aan
groepstentoonstellingen en exposeerde
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diverse malen solo elders in het land. De
Covid-lockdowns hebben niet veel invloed gehad, omdat ze niet afhankelijk
is van aanloop. Dat haar werk in de laatste maanden van 2021 in het statige leegstaande pand op de hoek Korte Gracht/
Langestraat heeft gehangen, heeft wel
een positief effect gehad. Ook was er
meer verkeer op haar website. Inmiddels
is Doke met pensioen, maar ze schildert
nog vrijwel dagelijks in haar eigen herkenbare stijl.
Dokes werk is te zien op de website
www.dokemelman.nl
Doke doet in oktober mee aan
Vreemde gasten, de tweejaarlijkse
kunstroute in de binnenstad.
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DE BINNENSTAD EN DE ENERGIETRANSITIE

BBN WERKT SAMEN

Tekst: Peter Veeling

Tekst: Johan Riemersma

Om aan de klimaatdoestellingen te voldoen moet er de komende jaren
veel werk verzet worden. Het streven is dat Amersfoort in 2050 aardgasvrij. Wat is de stand van zaken voor de binnenstad?

Het BBN werkt regelmatig samen
met andere commissies en organisaties om haar doelen te bereiken. Een
van de nieuwste samenwerkingspartners is het SGLA.

De gemeente concentreert zich op het
aardgasvrij maken van woningen op
Schothorst. Daarna volgen Nieuwland
en Vathorst. Vooralsnog mikt men voor
de binnenstad op het vervangen van
aardgas door hernieuwbare gassen.

Energie opwekken

Het afgelopen jaar zijn na uitgebreide
discussie, ook in de BBN-gelederen, de
mogelijkheden voor het plaatsen van
zonnepanelen in de binnenstad iets
verruimd. Toch loopt het niet bepaald
storm. Tot nu toe zijn er enkele aanvragen in voorbereiding, waaronder de Joriskerk en een appartementencomplex
in de Herenstraat. Er is één vergunning
afgegeven voor de Franciscus Xaverius
kerk. Misschien dat met de stijgende
energieprijzen er meer belangstelling
komt.

Mobiliteit

Rond mobiliteit speelt er veel in de
binnenstad. De gemeente probeert
vervuilende brommers terug te dringen met het stimuleren van elektrisch
vervoer: ‘probeer een week lang gratis elektrisch vervoer’ of ontvang 400
euro als je je vervuilende benzine-

brommer laat slopen. Ook is er een
programma om vanaf 2025 het kernwinkelgebied alleen nog te bevoorraden door uitstootvrije voertuigen.
Er loopt een proef met deelfietsen en
-scooters. Bewoners ervaren overlast
van de deelfietsen en deelscooters die
stoepen belemmeren of hinderlijk geparkeerd staan. Na de zomer wordt de
proef geëvalueerd en bekeken of vaste
plekken in de binnenstad een betere
optie zijn. Als de eigen fiets wordt omgewisseld voor een elektrische (brom)fiets
die na drie jaar wordt afgedankt, is de
milieu-bijdrage trouwens niet positief.

Eigen initiatief

De binnenstadsbewoner die thuis werk
wil maken van de energietransitie zal
zelf initiatief moeten nemen. Wacht niet
op de gemeente, maar steek je handen
zelf uit de mouwen.
Er zijn diverse sites met informatie
waar je terecht kunt voor advies rond
woningisolatie en energiebesparing:
www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort
https://amersfoortduurzaam.nl/
energie/energie+besparen/default.aspx

In de afgelopen maanden heeft het BBN
samengewerkt met het SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort)
aan het verkiezingsmanifest van alle bewonersgroeperingen van Amersfoort.
Het SGLA bestaat sinds 1993 en is zelf
actief, maar ondersteunt ook bewonersgroeperingen met advies en diensten. Een
recent wapenfeit is het stil laten leggen
van de herontwikkeling van het gebied
van de voormalige kleurstoffenfabriek aan
de Eem. Zie hun website www.sgla.nl voor
meer informatie en het manifest.

Andere samenwerkingspartners

Ook is afgelopen jaar meer samenwerking
gekomen met het Forum voor Ruimtelijk
Erfgoed, een commissie van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF). Deze
commissie zet zich in voor behoud en zo
mogelijk versterking van waardevolle
gebouwen en andere infrastructuren in
onze stad. Herontwikkeling van het gebiedje begin Utrechtseweg (Zonnehof)
is een aandachtspunt waarbij hoogbouw
een wezenlijke aanslag op het historisch
stadsbeeld en met name de historische
zichtlijnen dreigt te vormen. Eerder was
er al samenwerking met Indebuurt033 en
het platform economie binnenstad.

Er is alleen nog geschiedenis
bij probeer ik te luisteren naar al de
verhalen die onverteld zijn gebleven,
van de gang van alledag van de gelovigen, van notabele tot de onaanzienlijke, voor allen was er het levende
besef onderdeel te zijn van een grotere
religieuze gemeenschap. Dat was waarschijnlijk voor de één een groter genoegen dan voor de ander. Al die verhalen
liggen opgeslagen in de kerken, in de bijgebouwen, maar ook in de klinkers die
naar die gebouwen toe leiden.

Tekst: Kees Larooij, foto Google Maps

De tocht langs alle (voormalige)
kerken in het centrum van Amersfoort loopt ten einde. Ik heb me
de laatste jaren vaak voorgesteld
hoe het was in het centrum tweehonderd, honderd of vijftig jaar
geleden met al de kerken die toen
nog allemaal functioneerden als
kerk. De sfeer en de dynamiek zal
zo heel anders geweest zijn, wellicht net zo dynamisch als tegenwoordig, maar toch met een heel
andere oorsprong.

Fraters van het Sint Jorishuis

Het onderwerp is een onuitputtelijke
bron van verhalen gebleken. Ook hier-

2

Like ons op

Een prachtig voorbeeld kwam ik tegen
op de Facebookpagina van de Gidsen van
Amersfoort die vertelden dat er, geheel
aan het oog onttrokken, een complete
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kapel staat achter het pand aan de Weverssingel 7, die heeft toebehoord aan de
fraters van het Sint Jorishuis. Deze fraters gaven les aan de Sint Jorisschool bij
de Koppelpoort. Tot de jaren zeventig van
de vorige eeuw hebben zij daar gewoond.

Van alle tijden

Wellicht een voetnoot in de geschiedenis
zo’n kapel, maar voor een periode voor
veel mensen een plek om bijeen te komen,
om elkaar te ontmoeten. Zo’n plek is van
alle tijden en alle plaatsen.

Stand aanvragen buurtbudget 2022
Tekst: Hans Wels, foto ontvangen via Els Demoed

Inmiddels heeft de gemeente de
aanvraag voor het beschikbaar
stellen van het buurtbudget 2022
voor de binnenstad goedgekeurd.
De buurtbudgetcommissie gaat
de aanvragen beoordelen en besluiten welke bedragen aan welke
activiteiten worden toegekend.
De aanvragers krijgen in april
te horen of de aanvraag goed
gekeurd is en over welk bedrag
men kan beschikken in 2022.
De aanvragen voor een bijdrage uit
het buurtbudget 2022 moesten voor
7 maart 2022 binnen zijn. Op de website

www.bbn-amersfoort.nl is onder het kopje
‘buurtbudget 2022’ te zien of er nog buurtbudget over is voor nieuwe aanvragen.

Beoordeling aanvraag

Nog even als herinnering: op dezelfde website kun je ook lezen aan welke
regels een aanvraag moet voldoen.
Bepalend voor de beoordeling zijn onder
meer:
• Verbetering van de leefomgeving en
gerelateerd aan de binnenstad
• Ondersteuning bij festiviteiten of andere activiteiten, anders dan eten en
drinken
• Grote mate van zelfwerkzaamheid en/
of sponsoring (ongeveer 50 procent)

• Voldoende en aantoonbaar draagvlak
in de woonomgeving
• Niet commercieel
• Een heldere begroting

Verantwoording buurtbudget 2021

Jaarlijks moet de buurtbudgetcommissie verantwoording afleggen aan
de gemeente Amersfoort over hoe het
buurtbudget besteed is. Dit gebeurt
zowel financieel door het overleggen
van de aanvragen en de bijbehorende
bonnen en facturen als inhoudelijk.
Het inhoudelijke verslag, met vermelding welke bedragen in 2021 aan welke
activiteiten zijn toegekend, is te vinden
op de website van het BBN.

DAC: nieuwe activiteiten voor jong en oud
Tekst en foto: Rianne Bos-Waagmeester

Al meer dan 30 jaar is het Diaconaal Aandachts
Centrum (DAC) aan de Zuidsingel een huiselijke
ontmoetingsplaats in de binnenstad. Toch staat
het DAC niet stil. Er is een nieuwe coördinator
gestart en er staan nieuwe activiteiten op stapel.
Maar het vertrouwde bakje koffie blijft!
Al ruim 30 jaar serveren vrijwilligers tijdens de inloop een
lekker bakkie koffie of thee, en dat doen ze met veel aandacht
en betrokkenheid. Ook wordt er wekelijks een gezonde maaltijd
gekookt. Tijdens deze maaltijd staat ontmoeting centraal. Voor
veel bezoekers is het een ijkpunt in de week.

Iedereen is welkom

Rianne Bos-Waagmeester is gestart als nieuwe coördinator van
het DAC. Ze is net verhuisd naar Amersfoort, hiervoor werkte
ze in een inloophuis in Amsterdam-Noord: “Het DAC wil graag
een plek zijn waar iedereen welkom is en zich gezien voelt. We
doen dit vanuit de overtuiging dat we allemaal de ander nodig
hebben én dat we allemaal de ander iets te bieden hebben. We
blijven dit graag nog jaren doen. Tegelijkertijd zijn we ook op
zoek naar nieuwe vormen van ontmoeting. Zo ontwikkelen we
dit jaar verschillende nieuwe activiteiten voor onder andere
jongeren, ouders met jonge kinderen en mensen die te maken
hebben met verlieservaringen. Ook zijn we gestart met werken
vanuit het concept positieve gezondheid.”
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Leuke ideeën?

Heb jij een goed idee voor activiteiten waarbij ontmoeting centraal
staat, neem dan contact op via coordinator@daczuidsingel.nl. Denk
aan creatieve activiteiten, een spelletjesmiddag of een leesclub.
Misschien kan het DAC je daarbij ondersteunen.

Kom vrijwilligerswerk doen

Het DAC draait op enthousiaste vrijwilligers. Wil jij graag nieuwe
mensen ontmoeten en mooi vrijwilligerswerk doen, dan ben je
van harte welkom. De vrijwilligersvacatures staan op www.indebuurt033.nl/vrijwilligers.

Doe mee met een activiteit

De inloop, een creatieve middag, samen gezond eten… Heb je
zin om mee te doen en nieuwe mensen te ontmoeten, dan ben je
van harte welkom als bezoeker. De activiteiten van het DAC zijn
te vinden op www.samenindebuurt033.nl/organisaties/5814/
diaconaal-aandachtscentrum/agenda
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Agenda

Zoekplaatje
Het vorige zoekplaatje

Een nieuw zoekplaatje

elke dinsdag

Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke woensdag Buurtkamer binnenstad
Alma Huis | Appelmarkt 17
10.00 uur
elke woensdag Stiltemeditatie in de
Sint-Joriskerk | 9.00 uur, meer
info www.stadsdominee.nl
elke donderdag Stilte/avondgebed | OudKatholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur
elke vrijdag

Dit mooie glas-in-lood raam zit in de
linker zijgevel van Stadsring 103.
De winnaar heeft de bon inmiddels
gekregen!

Waar vind je dit muuranker?
Mail het antwoord voor 9 april naar
info@bbn-amersfoort.nl
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.
Onder de goede inzenders verloten
we koffie met gebak bij BijHein aan
de Kortegracht.

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke 4e zondag Huisbereide lekkernijen en
een mini-concert | Het Seminarie
Seniorentafel | 10.30 uur

15 maart

15 mrt - 4 sept. Special Arts meets Mondriaan
Mariënhof | Kleine Haag 2
t/m 10 april

Het Kapelhuis in de Volmolen
Volmolen | Plantsoen-Noord 2

Tekst en foto: Johan Riemersma, ansichtkaart: Archief Eemland

19 april

Seniorentafel | 10.30 uur

In de tuin bij Flehite staat een grote verzameling gevelstenen en stenen ornamenten, die de
moeite waard zijn om te bekijken. Bijvoorbeeld
de hier afgebeelde gevelsteen, afkomstig van
de in 1670 gebouwde en in 1894 afgebroken
brouwerij Klaverblad. Deze brouwerij stond
aan het begin van de Westsingel en had een
mooie rij linden voor het pand staan, getuige
een foto uit 1864.

t/m 8 mei

Ander licht op Withoos
Museum Flehite

t/m 8 mei

De vensterbank van Anke Land
Bergstraat 32

17 mei

Seniorentafel | 10.30 uur

t/m 29 mei

Lage landen en de zee | Musiom
vrijdag, zaterdag en zondag

PARELTJE VAN DE BINNENSTAD: GEVELSTENEN BIJ FLEHITE

17 t/m 19 juni Havikconcerten | Havik
t/m 19 juni

LEF! | Mondriaanhuis

t/m 3 juli

Schurend Paradijs | Kunsthal kAde

t/m 2 oktober Ooggetuigen van de oorlog:
Amersfoort 1940-1945
Museum Flehite
t/m 2 jan. 2022 Voorbeeld - Nabeeld
Galerie de Ploegh

Redactie
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

