WANDELING DOOR HET CENTRUM

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Huizerweg/ Brinktaan.
Linksaf over de rotonde,

rijtje door één reclamebord wordt verstoord.

aan kerk-zijde de
BrinkLaan aflopen tot we

We steken over rechtsaf

Havenstraat 'in. . "

tegenover de twee dubbe[e vitta's op nrs. 12A-122

Stop bij nr. 35: Sigaren-

en 128-30 staan.

de Herenstraat in naar
Café-restaurant Be[ Ami,
fraai gerestaureerd pand

Eerst gaan we rechtsaf de

Huizerweg 16 en 72 (Petit Ctos en
Udi's Goodies), twee winkets in

Íraai bouwbtok 20er jaren met
grote gtas'in-tood bovenramen.

Oversteken, op nr. 130
nog de originete bovenramen (Art Nouveau) in de

met zowel binnen en buiten veel origineel gtas-inlood, voor een groot

Nr. 24 (Hifi-winkel) en nr,
(Thomas fietsen), stalen

deel opnieuw aange-

bovenramen met glas-in-[ood

erker, ongeveer '1910. Op

bracht, deets

ruitjes.

nrs.

en entree pui uit de jaren

gerestaureerd. Wit je de
ramen van binnen zien,

huizenbtok en ramen nr.

'30 (Nieuwe Bouwen, De

dan moet je wat verteren,

Verder op: Nr. 72, Caíe De
Viersprong. Met sfeervol' gezeefd'

35A: De Feesterie en nr.

Stijl). We mogen op nr.
Í20 binnen kijken.

wat bijzonder is aan te

licht van grote

beveten.

bovenramen. Waar is het mooier

We topen tangs die zijde

We topen door, langs de

de Brinklaan terug

lnktshop op nr. 70, even
binnen kijken, door langs

handel Roks, originele
winketpui met glas-in-

lood bovenramen.
lnterieur met gtas-in-lood
vitrines en originete inrichtÍng. Van binnen te
bekijken. Ernaast, zelfde

37A hoek Landstraat: Mas-

12Q

/ 122 bovenramen

om te bijtjarten?

ters Hairdesign, alle ra-

men Yan binnen te
bekijken.

stoppen

bij

en

Brinktaan

Terug naar Kapelstraat 4,

104/102 van Weg@Co,

ó en 8 (ensembte G.J. Vos

waar we ook naar binnen
kunnen.

1906). 5top bij nrs. 3 en

5

{schoenmaker} en daarna
weer bij 12 en 12A, bo-

van de Amsterdamse
Het, niet origineet, wit

venlichten die ook van
binnen te bekijken zijn.

geschilderde pand op de

Stop bij nrs. 19, 71,21b

Mariastraat is een voorbeetd van Amsterdamse

en c, fraaie Amsterdamse

hoek van de

Schooleenheid. We Iopen

School met gebogen bo-

tangs de nrs. 25, 77 en29

venramen op de eerste
verdieping en baksteenor-

en gaan even linksaí de

Schoolstraat in- Stop bij

nr. 1, originee[ houten
kozijn met fraaje horizontate bovenlichten {kapsaton), ook van binnen te

bekijken.
We keren om en slaan
rechtsaf de Kerkstraat in,
Kerkstraat í5 (lJssaton
lrene) en nr. 9, lopen tot
aan de rotonde

DeliFrance, zonder zichtbaar glas, maar wel een
fraai huizenblok in de stijt

namenten, zo typerend
voor de stijt.

Schoot, steken het kruispunt over naar het Restaurant Bijna Thuis, met
ook weer van binnenuit
mooie zichtbare bovenramen. Bijna Thuis heet

je van harte wetkom voor
een drankje enlof hapje.
Het "toetje" van de wandeting is de Maria oí Koe-

We slaan linksaf de

pelkerk, Brinklaan 40, met

Mariastraat in en staan
stil op de puntige hoek

een schat aan religieus
glas-in-tood Open voor

van de Krijnenweg 5-15,
voorbeetd van de late

publiek.

(verzaketijkte) Amsterdamse School met mooie
bovenramen, waarvan
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