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Eerst qaan we rechtsaf de

Stop bi.j nr. 35: Sigaren-

handêt Roki, oÍiginele
winketpui mêt glas.in.

lnteriêur met glas-in{ood

vitrin€s en originetê in-
n(hting. Vàn binnen te
bêkijken. Ernaasi, zêLfdê

huizenbtok en Íamen nr.

35A: De Fe€sterie ên nr.
374 hoêk Làndstraàt: 

^,1às-ters Hairdesign, àlle rà-
men van binnen te
bekiJken.

Terug naaÍ lGpelstraat 4,

ó en 8 {enrembte G.J. Vos

1906). Stop bij nrs. 3 en 5

Gchoenmaker) en daarna

weer bii 12 en 124, bo-

ventlchten die ook van

binnen te bekijken zljn-
Stop bij nrs. 19,2í,21b
en c, fraaie Amst€rdamse

s.hooteenheid. W€ topen

langs de nrs. 25, 27 en 29

en gaan even tinksaf de

khoolstÊat in, Stop bij
nr. 1, originêel houten

konin met fraaie horizon-

tale bovenLichten (kapra-

ton), ook vàn binnen tê
bêkijkên.

We keren om en staan

rechtsaf dê Xerkstraat in,
Xêrkstrààt 15 (Ussalon

Irênê) en nr. 9, topên tot

Huizerweg/Brinklaan.

tinksaf ovêr dê rotonde,

aan kerk.zjjdê de

Erlnklaan aflop€n tot we

tegenover de twee dubbe-

Le vittà3 op nrs. 120.1?2

en 128"30 siaan.

OveBteken, op nr. 130

nog de oÍiginetê bovenra

men (Árl Nouveau) in de

erker, ongeveer í910. Op

nrs. 120/122 bovenramen

en êntíee pui ult de Jaren

'30 {Niêuwê Bouwên, De

stijl). we mosên op nr.
l20 binnên kirken.

W€ lopen langs die zijde
de Brinklàan terug ên

stoppen bij Brjnklaan

10:U102 vàn Weg@Co,

wààr wê ook nàar binnen

Het, niêt origineel, wit

Seschitderde pand op de

l,lariastraal is een voor.

bêeld van Amstêrdamr
Schoot met gebogen bo-

venramen op dê êerstê

verdieping en bàksteenor-

naÍnenten, zo tyPerend

voor de rtijl.

liàriastraat tn en staan

stjt op de puntlge hoek

vàn dê Xrijnenweg 5-15,

voorbeetd van de tàte
(verzakeli jkte) AmsteÍ-

damse Schoot met moole

bovenramen, waárvan het

rijtje door één rectame-

bord wordt vêrstoord-

We stêken over rechtsàí

de Herenstraal in naar

Cáf é're5taurant 8€t Ami,

íraai 8êrestaureerd Pand

met zowel binnen en bui-

ten veet oígineet glas-in.

lood, voor een groot

deet opnieuw aange-

geresraureêrd. wit je dê

ramen van binoen aen,
dàn moêtle wat verteren,

wat bijzondêí is aàn te

Wê topen door, tanqs de

lnktshop op ní. 70, even

binnên kijkên, door tangs

DeLiFrance, zonder zicht-
baàr glês, maar weleen
íraai huizenblok in de stijt
van de ÁÍnsterdamse

School, steken het kruis-

Punt over nàêr hel Res-

taurant Eijna Thuh, met
ook wêêr vàn binnenuit
mooie zichtbàre boven-

ràmen. Bijná Thuis heet

iê van hàrte welkoÍn vooí
êen drànkjê en/oí hapje.

Het "toetje" van de wan-

dêting i5 de ilàri. oÍ Ko€-

pelkerk, Brjnklaan 40, met

een schàt àan rêligieus

glas.in.lood open voor
publiêk.

EINDE
WAÀIDELING

ZJWEG VOOR DE
UEFHEBEER
DE HUIZERI'VEG

Huizeff€g 1ó en 22 (Petit Ctos en

Udi's Goodies), twee winkeLs in

fíaai bouwbtok 20er iaÍen met

g.ole gtàs-in-lood bovenramen.

Nr. 24 (HiíiwJnkel) en nr, 2ó

lThomas fietsên), stàten

bovênramên mêt gtas-in.lood

ruitjes.

Verder op: Nr. 72, Càf€ De

Viersprong. Mêt sfêervol 'gezêefd'
licht vàn grotê glarin{ood-
bovenramen. Waar is het mooiêr

om te bijtjartênr




