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Latin Summer Party alternatief 
voor afgelast Dias Latinos

Paul Strengers, voorzitter bestuur Dias 
Latinos, schrijft: “Tot mijn spijt moet ik jullie 
meedelen dat het bestuur heeft moeten 
besluiten het festival dit jaar geen doorgang 
te laten vinden. Wij hebben onvoldoende 
financiële middelen bijeen kunnen brengen 
om het festival op een verantwoorde en 
aanvaardbare wijze te kunnen organiseren.”

Na de mededeling dat Dias Latinos dit 
jaar niet doorgaat wil de horeca in 2013 
toch een tropisch feest organiseren. Onder 
meer Teun van Essen van café Miles en 
Barbara Otker van Fiji namen het initiatief 
om de horecaondernemers op dit plein te 
mobiliseren om samen een Latin Summer 
Party van de grond te krijgen. Wellicht dat 
ook de Groenmarkt en de Observant mee 
gaan doen. 

Het BBN vroeg aan Barbara Otker van Fiji 
hoe ver men met de organisatie is. Haar 

Foto: Hans Wels

Geen Dias Latinos in 2013

BBN NIEUWS BLIJVEN ONTVANGEN?
Meld je dan aan voor de digitale edities op bbn-amersfoort.nl

Foto’s: Hans Wels

Rond het verschijnen van het vorige BBN-Nieuws, ontvingen 
de vrijwilligers een e-mail van het bestuur van Dias Latinos dat 
editie 2013 niet doorgaat. Op De Hof wordt op 17 augustus 
mogelijk een Latin Summer Party georganiseerd.

reactie: “Ontzettend 
leuk dat er zoveel 
aandacht aan be-
s teed wordt! Op dit 
moment wachten wij op een 
antwoord van de gemeente, of onze  
vergunning goedgekeurd wordt. Zodra wij 
iets weten, zal er onmiddellijk contact met 
u opgenomen worden.”

Op het moment dat dit artikel wordt ge-
schreven (eind juni), is nog niet bekend of 
de vergunning goedgekeurd is. Afwachten 
dus of we toch op 17 augustus kunnen 
genieten van een tropisch feest. Zodra  
er nieuws is, staat dat op de website van 
het BBN.
 
Bestuur stapt op
Het bestuur van Dias Latinos gaat op-
stappen. Het maakt plaats voor mensen 
met nieuwe ideeën en netwerken.

http://www.bbn-amersfoort.nl
http://www.bbn-amersfoort.nl
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Seminarie Muurhuizen wordt Zorgresidence

Het voormalig oudkatholieke seminarie op de Muurhuizen 102 wordt  
verbouwd. De Holland Zorggroep opent er vanaf januari Zorgresidence 
Het Seminarie. Stadsherstel Midden-Nederland is eigenaar van het gebouw 
uit de 18e eeuw. BBN Nieuws sprak met directeur Martin Boswinkel over de 
omvangrijke renovatie en de nieuwe bestemming. 

Doel van Stadsherstel is monumentaal vast-
goed te behouden. De organisatie beheert 
momenteel ruim 200 rijksmonumenten in 
Amersfoort en Utrecht. “Ons werk verschilt 
van de taken die de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) heeft. Die orga-
nisatie toetst plannen, gaat over wet- en 
regelgeving en beheert geen gebouwen”, 
legt Martin uit. “Wij zijn een zelfstandige 
organisatie die monumenten van haar 
aandeelhouders - de woningcorporaties 
De Alliantie en Mitros - beheert. Met hun 

bijdragen kunnen we, binnen kaders, mo-
numenten renoveren en (her)exploiteren.” 

Ideeën
Na het vertrek van de RCE naar het Smal-
lepad, staat het voormalig seminarie, waar 
de RCE haar hoofdkantoor had, nu drie jaar 
leeg. Er zijn in de tussentijd diverse plan-
nen voor herinrichting besproken, vertelt 
Martin. “Denk aan een hotel, een restaurant 
en studentenappartementen. Uiteindelijk 
ontstond het idee voor woonzorgappar-
tementen.” De Holland Zorggroep gaat 
deze appartementen exploiteren. Deze 
organi satie levert persoonlijke zorg en 
dienstverlening die aansluit bij individuele 
behoeften en is bekend met kleinschalige 
woonvoorzieningen voor ouderen. “De fi-
losofie van de Holland Zorggroep past dan 
ook prima bij de doelen van Stadsherstel. 
Elk monumentaal pand dat wij beheren 
krijgt individuele aandacht en wordt, met 

respect voor de geschiedenis van het 
gebouw, gerestaureerd. Bij herbestemming 
houden we rekening met de omgeving”, 
aldus de bevlogen directeur.

Indeling
Zorgresidence Het Seminarie bestaat straks 
uit twaalf eenkamerappartementen en tien 
tweekamerappartementen. De voormalige 
kapel, onderdeel van het seminarie, wordt 
verbouwd tot centrale ontmoetingsruimte 
met een restaurant voor bewoners. “Leuk is 
ook dat de zorginstelling wordt verbonden 
aan het aangrenzende gebouw de Stad van 
Cahen. Door een centrale ingang komen 
bewoners en mensen die in de Stad van 
Cahen werken elkaar tegen.” 
Het voormalige seminarie krijgt dan een 
andere bestemming, de geschiedenis van 
het gebouw herleeft in een boek, dat later 
dit jaar verschijnt. “Oud-bewoners van het 
seminarie hebben al verheugd gereageerd 
en ik ben ervan overtuigd dat het boek vele 
binnenstadbewoners zal aanspreken”, sluit 
Martin af.

 ‘Bij herbestemming  
houden we rekening  

met de omgeving’

Meer weten over Stadsherstel? Kijk dan op de website shmn.nl.

Meer informatie over de Holland Zorggroep staat op 
de website Hollandzorggroep.nl.

Meer informatie over het huren van een appartement? Neem dan contact op met 
locatiemanager Marie-Louise Hehenkamp, via telefoonnummer 06 - 50 88 23 60.

Foto’s: Matthijs Rigterink

http://www.shmn.nl/home/
http://www.hollandzorggroep.nl/locaties/zorgresidence-het-seminarie


Foto: Johan Riemersma

Plantenruilbeurs BBN

Na het succes van de planten(ruil)beurs 
heeft u uw (bijna) gratis nieuwe vaste planten 
natuurlijk met zorg in de aarde gezet. Ook 
de BBN-werkgroep gaat gewoon door.
In de komende maanden kunt u een of 
meer medebewoners van de binnenstad 
langs zien komen die met aandacht kijken 
naar uw geveltuin, uw plantenbak of open-
bare boomspiegel. 

Gevelgroenwedstrijd in de binnenstad

3.

Zaterdag 25 mei was alweer de derde, jaarlijkse 
BBN planten- en stekjes ruilbeurs op de gezellige 
binnenplaats van de Observant. 

Het was een drukte van belang en vele bezoekers  
brachten eigen plantjes en stekjes in en namen ruilgoed 
mee naar huis.  De ruilbeurs is destijds begonnen om  
het aanleggen van geveltuintjes te stimuleren en wie  
nu rondkijkt in de binnenstad ziet het resultaat!  
Volgend jaar weer!

De werkgroep Groen van het BBN zal na de zomer ook 
weer een geveltuinenwedstrijd houden en heeft daar-
naast nog andere plannen op de plank. Daar zijn nog  
wel meer mensen bij nodig. Laat het ons weten als u wilt 
deelnemen aan die activiteiten om de binnenstad nog 
groener en leefbaarder te maken!

Nadat in april de cheques met bijdragen uit het buurtbudget zijn uitgereikt, is iedereen  
aan de slag gegaan. In juni hebben verschillende ‘buurtbudgetactiviteiten’ plaatsgevonden 
zoals de pleinochtend van de St. Jorisschool, het Havikconcert, Groendag Valkestraat en 
Clowntjeshof.

Foto: Hans Wels

Foto: Mariska Bergman

Foto: Hans Wels

U kunt worden beloond met gratis loten, 
waarmee u leuke prijzen kunt winnen op 
de BBN-groene prijsverloting in september.  
Doorslaggevend zijn resultaat én inzet!
De gevelgroenwedstrijd vindt plaats op 
een zaterdagmiddag in september in  
De Observant. Let goed op de flyer via 
de post en  kijk voor het laatste nieuws  
op de website van het BBN.

Foto’s: Kees Quaadgras

Niet alleen geveltuinen maar ook beplanting van boomspiegels 

dragen bij aan een groenere uitstraling van de binnenstad

Buurtbudget 2013: werk in uitvoering
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http://www.bbn-amersfoort.nl
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Evenementenkalender
13/7 Sofie op de wallen

20/7 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

1/8 Gaypride, Hof en omgeving

3/8 Snuffelmarkt, Grote Koppel

7/8 Kinderrondleiding op toren 
 en door de stad 

17/8 Snuffelmarkt, Grote Koppel

17/8 Latin Summer Party, Hof 
 (onder voorbehoud)

22 t/m 25/8 Spoffin, binnenstad 

t/m 25/8 Visioen vs. Confrontatie, 
 Mondriaanhuis

t/m 25/8 Dubossarsky & Vinogradov, 
 painters of Russian life, 
 Kunsthal KAdE

4/9 Kinderrondleiding op toren 
 en door de stad

6 t/m 7/9 Festival ArteGanza

7/9 Snuffelmarkt, Grote Koppel

14/9 Lekker veel kunst, kunstmarkt, 
 binnenstad

14/9 Dag van de amateurkunst, 
 binnenstad

14 en 15/9 Open monumentendagen

15/9 Kunst Kijk Route

21/9 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

t/m 22/9 Op het spoor! Museum Flehite

29/9 Koopzondag binnenstad

Gaypride in Amersfoort lijkt inmiddels een begrip. De elfde editie vindt dit 
jaar plaats op donderdag 1 augustus en de activiteiten blijven niet beperkt 
tot de Hof.

Naast diverse optredens op de Hof wordt bijvoorbeeld de Pink Sing georganiseerd  
op de Groenmarkt. Hier brengen een aantal roze koren de nodige muzikale  
noten. Op het Lieve Vrouwekerkhof wordt een roze braderie  
ge houden en dit plein is tevens de start- en finishlocatie  
van de Rainbow Run. Kijk voor meer informatie op de  
website gayprideamersfoort.nl.

Trouwen in de Sint Rochuskapel

Elfde editie Gaypride Amersfoort

Zoekplaatje
Op het vorige zoekplaatje is een enkele 
goede oplossing ingestuurd. Het fraaie, 
open bovenlicht is te vinden bij Muur-
huizen 23. De tegoedbon gaat naar 
Cees Meijer. Hierbij een nieuwe opgave: 
een typische bovengevel, maar waar? 
Stuur uw reactie naar de redactie van de 
nieuwsbrief. De contactgegevens vindt 
u hieronder. Onder de juiste inzenders 
wordt een tegoedbon voor koffie/thee 
de luxe bij Queens verloot.

Foto: Johan Riemersma

Contactgegevens BBN
Post: Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
Email: info@bbn-amersfoort.nl

Web: www.bbn-amersfoort.nl

Hyves: bbnamersfoort.hyves.nl
Twitter:  twitter.com/bbnamersfoort

Mariska Bergman
Hans Meijerink 
Johan Riemersma
Matthijs Rigterink
Hans Wels
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Productie/verspreiding

Bij hofje De Armen de Poth staat de Sint Rochuskapel. Deze kapel is tegen-
woordig te huur en bijvoorbeeld te gebruiken als trouwlocatie. 

Het hofje is een soort begijnenhofje, waarvan een deel uit de late middeleeuwen stamt. 
Nog altijd wordt het beheerd door een stichting die al in 1447 is opgericht. Vandaag biedt 
het hofje woongelegenheid aan ouderen met een smalle beurs. Tweede doelstelling van 
de stichting is het in stand houden van historische gebouwen, zoals de Regenten- en de 
Celzusterenkamer. Geld daarvoor ontvangt de stichting voornamelijk door het verpachten 
van landerijen. 

Nu is daar een nieuwe manier bijgekomen en dat is het verhuren van de Sint Rochuskapel. 
Ook de Celzusterenkamer en de bijbehorende bakkerij worden verhuurd. Vergaderen, 
muziek maken, lezingen houden, het kan er allemaal. De kapel is zelfs een officiële trouw-
locatie van de gemeente Amersfoort. 

Wilt u meer informatie? Kijk op de website armendepoth.nl voor contactgegevens van 
beheerder Jaap Bodd.

Copyright © 2011 Hofje Armen de Poth - Amersfoort

http://gayprideamersfoort.nl/
http://www.armendepoth.nl

