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Door: Arie van Tol

Toen ik op weg naar het CBK 
het bruggetje over de Ring-
vaart overstak, zag ik wat 
activiteit voor het CBK. Een 
auto was het water ingereden. 
De achterwielen stonden nog 
net op de wallenkant, maar de 
neus van het fraaie voertuig 
stak een stuk onder water. Het 
water is er kennelijk niet diep. 
De chauffeur bleek zelf uit het 
voertuig te zijn geklommen, 
droog en ongedeerd. Het  
was de vader van een van 
de leerlingen die zijn zoon 
had weggebracht. Door een 
enorme regenbui was het 
zicht slecht, heel slecht, en 
schatte hij de breedte van  
de kade verkeerd in.

Ja, dan loop je zomaar te-
gen een nieuwtje aan. Leuk 
bericht voor een website als 
oost-online. Dat bleek uit de 

#DWARS2    Nieuws

Colofon

Dwars door de buurt is een 
onafhankelijke lokale krant die in 
2013 zeven keer zal verschijnen. 
De krant wordt huis aan huis 
verspreid in de buurten Oud-Oost 
(Oosterparkbuurt, Dapperbuurt, 
Transvaalbuurt) en 
Watergraafsmeer in stadsdeel 
Oost. Op meerdere openbare 
plekken in Oost liggen exemplaren 
om mee te nemen. De oplage is 
25.000.
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Er gebeurt meer in Oost dan je zo zou denken. Dat merkte ik toen ik 
laatst vroeg in de ochtend naar het CBK liep. In die prachtige kunsthal naast 
het stadsdeelhuis zouden leerlingen van het Montessori College Oost een 
ontmoeting hebben met minister Jet Bussemaker van Cultuur. Een mooie 
gebeurtenis en leuk nieuws voor de website oost-online waarvan ik hoofd-
redacteur ben.

Door: Stan Polman | Fotografie: Stan Polman 

Gastredactie

En dan krijg je dus als redac-
tie plotseling te maken met 
organisaties die hun bijdrage 
niet of veel te laat aanleveren. 
En dat je ze meerdere malen 
moet manen tot de afgespro-
ken betaling. En dat er nog 
steeds veel mensen (terecht) 
klagen dat ze ’m niet in de bus 
hebben gehad. En zo voort.
We laten ons als redactie 
er niet door afleiden. De 24 
pagina’s zijn weer helemaal 
gevuld met aansprekende 
artikelen en mooie foto’s. 
Zo vol dat een late aankon-
diging door de OAR van een 
symposium in de Muiderkerk 
alleen nog maar hier paste: 
zaterdag 26 oktober om 14 uur 
‘Zorg om wonen voor ouderen’. 
Als bonus vindt u middenin 
vier pagina’s Translumen. En 
na deze geslaagde zesde afle-
vering van dit jaar zullen we 
in december de beloofde reeks 
van 7 volmaken.
Meedenken en meedoen voor 
en in het volgende jaar!? 
06-42807805!
Veel leesplezier! #

reacties van bezoekers van 
de site. Mensen hadden in het 
voorbijgaan wel wat gezien 
daar bij het CBK, maar ze wil-
den graag wel wat meer weten 
over dat ongelukje. Maar 
wat er binnen in de kunsthal 
gebeurde zag niemand. En dat 
was juist reuze interessant. De 
leerlingen van het MCO en de 
minister discussieerden over 

Ik moet zeggen dat er tot nu 
toe niet veel overeenkomsten 
zijn. Ten eerste schijnt hier de 
zon bijna altijd. Geen  natte 
taferelen met verwaaid haar 
en doorweekte schoenen. Hoe-
wel de wind hier ook z’n best 
doet. Sardinië is een eiland 
midden in de Tyrreense zee 
en is dus altijd onder invloed 
van de wind. Maar de blauwe 
lucht en de felle zon maken 
veel goed.
Ook de Sardijnse natuur is 
niet te vergelijken met mijn 
geliefde Oosterpark. De rots-
kusten, berglandschappen 
en witte stranden maken het 
eiland ruig. Dobberend in het 
fel blauwe water denk ik aan 
het pierenbadje in het Oos-
terpark. Ons dochtertje Luna 
vindt de zee hier maar eng. Ze 
zou veel liever haar teentjes 
in het pierenbadje steken dan 
hier in het enorme waterop-
pervlak gedropt te worden. 
Wantrouwig zit ze op de hand-
doek met haar speelgoed, op 
een veilige afstand van de zee.
Dan de bewoners. Sarden 
zijn 1 van de minst gemixte 
volkeren van de wereld. Door 
zijn ligging heeft het eiland 

Amsterdam Oost - Sardinië 

We reizen met onze rode camper over het Italiaanse eiland op zoek naar 
mooie verhalen, producten en plekken. Onbewust vergelijk ik de dingen die 
we tegenkomen met Amsterdam Oost. 

Door: Nina Schuttert 

een geïsoleerde geschiedenis 
met weinig tot geen interactie 
met bezetters en vreemde 
volkeren.
Nu nog vind je op bepaalde 
plekken in het binnenland 
mensen die van hun geboorte 
tot hun dood in 1 dorp wonen 
zonder ook maar een glimp op 
te vangen van de rest van het 
eiland.
Amsterdam Oost is met zijn 
totale mix van bewoners het 

tegenovergestelde. Het is bijna 
moeilijk iemand te vinden die 
zijn of haar hele leven alleen 
in Amsterdam Oost gewoond 
heeft. 
Eigenlijk zou je kunnen zeg-
gen: Amsterdam Oost is alles 
wat Sardinië niet is. Met zijn 
regen, wind en internationale 
bewoners. Mijn thuis. #

Volg onze italiaanse avonturen 
op: www.opzoeknaaritalie.nl

kunstwerken die zij hadden 
geselecteerd uit de enorme 
collectie van het CBK. En ook 
de minister had een keuze 
gemaakt. 

Het zijn allebei mooie voor-
beelden van lokale actualitei-
ten die snel te zien waren op 
oost-online. Zo zijn er ie-
dere dag weer grote en kleine 

gebeurtenissen uit je eigen 
buurt waar je graag iets van 
wilt weten. Met oost-online.
nl geven we nieuws, maar 
ook veel achtergrondinfor-
matie over activiteiten in het 
Oostelijk deel van Amsterdam. 
In de loop van de jaren is oost-
online.nl uitgegroeid tot een 
website waar je naast nieuws 
veel kunt vinden over bijvoor-
beeld muziek, cultuur, eten en 
drinken, gezondheid, sport, 
cursussen, politiek, informatie 
voor kleine ondernemers en 
nog veel meer. 

Laatst sprak ik een aantal 
mensen dat wel eens wat 
meer wilden weten over oost-
online. Het waren onderne-
mers, zzp’ers, die verbaasd 
waren over het ontbreken van 
advertenties in oost-online. 
Wat is het ‘verdienmodel’, was 
de vraag. Met andere woorden 
wat levert het op. Daar kon ik 
duidelijk in zijn: plezier. Geld 
levert het niet op, er zijn geen 
advertentie-opbrengsten en 
ook geen subsidies. De men-
sen die meewerken doen dit 
om ervaring op te doen met 
fotograferen en het schrijven 
van artikelen of columns. Ook 
werken mensen mee die veel 
ervaring hebben en tijd heb-

ben om iets terug te doen voor 
het deel van de stad waar ze 
wonen of werken.

In het Oostelijk deel van de 
stad zijn er veel websites en 
bladen. Allemaal hebben ze 
hun eigen uitgangspunten. 
Drie ervan vullen elkaar heel 
goed aan en werken ook al 
samen. De prachtige website 
Het Geheugen van Oost van 
het Amsterdam Museum is er 
een van. Op die website vind 
je de geschiedenis van Oost, 
vaak verwoord in persoon-
lijke verhalen. Ik vind het een 
prachtige website waarin je 
lekker kunt ronddolen en het 
verleden met het heden kunt 
verbinden. En dan natuurlijk 
deze krant, Dwars door de 
buurt, die al jarenlang iedere 
maand een waaier aan nieuws 
en informatie uit Oost geeft. 

Mooi die drie: Dwars door de 
buurt met nieuws en infor-
matie door de brievenbus, 
oost-online met actualiteit , 
achtergrond, actuele agenda 
en discussie en dan de historie 
in het Geheugen van Oost. #
 
Neem een kijkje op de web-
sites www.oostonline.nl en 
www.hetgeheugenvanoost.nl

Meer digitaal nieuws 
uit Oost op 
www.oost-online.nl

Camper meets cow in Sardinië

Sardinie-Amsterdam Oost. Blauwe zee –Dappermarkt. Pecorino-Haring. 
Ruige bergen-Oosterpark. Schapen-Duiven. Nuraghe-Tropenmuseum.

Column

De mooie drie van Oost
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Ook de rest van de Dapper-
markt staat in een andere 
opstelling. Een hele rij kramen 
is neergezet aan de rand van 
de Tweede van Swindenstraat, 
alsof een tsunami van Hol-
landse proporties de regie 
tijdelijk heeft overgenomen. 
Een chaotisch tafereel. Maar 
omdat natuurlijk geen en-
kele marktman gaat klagen 
over zijn eigen werkplek en 
niemand zit te wachten op een 
verlegen verslaggever die het 
slagveld betreedt om allerlei 
klaagzang te ontlokken, be-
sluit ik de toonzetting van dit 
stuk neutraal te houden. 
Een beschrijving van de open-
gebroken straat, de plotselinge 
zandbak midden op de markt 

De Dappermarkt ontwricht
Door: Mirry Dijkstra | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Markt

Buurtbewoners en andere 
belangstellenden werden 
op deze mooie nazomer-
dag onthaald met koffie en 
een gebakje. Van onder een 
tentje op het plein deden alle 
hoofdrolspelers bij het project 
hun zegje. Het laatste applaus 
klonk op bij de overhandi-
ging van een mooi, origineel 
folderboekje en een theedoek 
aan onder andere wethouder 
Lieke Thesingh. Bij het ont-
vouwen van de theedoek werd 
hetzelfde patroon als op het 
plein zichtbaar, met dus de 
tekst ‘morgen komt alles goed’.
Na het formele gedeelte 
doolden de mensen door de 
vernieuwde Kraaipanschool 
en bezwoeren elkaar dat alles 
mooi was geworden. En alle 
aanwezigen konden tenslotte 
huiswaarts gaan met het uit-
klapbare folderboekje en twee 
kunsttheedoeken.

Architectuur
Foto’s overheersen in het ge-
noemde informatiemateriaal. 
In de korte tekstgedeelten tui-
melen enkele interpretaties en 
motto’s over elkaar heen. De 
ontwikkeling van het Kraai-
pancomplex heet onderdeel 
van de transformatie van de 
Transvaalbuurt naar een le-
vendige en bruisende wijk. De 
vroegere naam van die buurt 
was overigens Afrikanerbuurt. 
De oorsprong ervan ligt in de 
jaren tussen 1910 en 1920.

Morgen komt alles goed
Op zaterdag 21 september werd officieel het Kraaipan-complex geopend. 
Unieke architectuur en unieke bestemming is tot stand gekomen in een 
uniek samenwerkingsverband. Gekleurde tegels op het nieuwe plein 
aan de Hofmeyrstraat vormen op kunstzinnige wijze de tekst ‘morgen 
komt alles goed’.

Door: Arie van Tol | Fotografie: Arie van Tol

Het stratenplan in de buurt is 
van architect Berlage. Bij de 
woningen in de buurt over-
heerst de stijl van de Amster-
damse School. In de nieuw-
bouw is die stijl gemakkelijk 
terug te vinden in de zorg-
vuldige detaillering van de 
gevels: rollagen, doorlopende 
balkons en gebogen kozijnen. 
Stedenbouwkundige assen en 
structuur zijn hersteld, met 
name door het creëren van 
het plein.
Kraaipan past volledig in de 
missie van IJmere. Niet de 
stenen staan centraal, maar 
juist de woonbeleving van 
de huidige en toekomstige 
bewoners. Co-makership met 
bouwbedrijf Era Contour 
heeft tot een verrassend korte 
bouwtijd van een jaar geleid. 
Architectenbureau Hooge-
veen, verantwoordelijk voor 

de nieuwbouw en de renova-
tie, heeft als visie: architectuur 
is emotie. De onbescheiden 
en pretentieuze toon van de 
makers zij hen dit keer verge-
ven: Kraaipan is werkelijk een 
staaltje van prachtige architec-
tuur geworden.

Bestemming
In de nieuwbouw van het 
complex zijn gerealiseerd: 
1) 28 sociale huurwonin-
gen voor ouderen (55+), 22 
sociale huurwoningen voor 
Marokkaanse woongroep 
voor ouderen  Ibno Khaldoun 
en 5 groepswoningen voor 
Cordaan voor dementerende 
ouderen.
In de gerenoveerde Kraai-
panschool zijn nu 10 sociale 
huurwoningen voor mensen 
die aan schizofrenie lijden 
(stichting Ypsilon) en 900 m² 

Ik zie het al meteen: de sinaasappel is verplaatst. De grote oranje bron van 
vitamine C met vers geperst sinaasappelsap die mijn dochtertje al van verre 
ziet staan, staat nu voor de verandering met zijn rug naar me toe. Af en toe 
valt de stroom uit en staakt het persen. 

en de plaatsvervangende 
angst die iedere marktman 
moet bezighouden als hij 
merkt dat de verbouwing 
langzaam naar hem toe komt 

moet voldoen. Dit is wat men 
dubbele crisis mag noemen: 
een opengebroken markt 
met als gevolg teruglopende 
klandizie in crisistijd. Hoe 

Dapper moet je dan blijven 
als ondernemer? Terwijl ik 
me totaal geen raad weet hoe 
ik zelf mijn weg moet vinden 
naar de aardappelkraam en 
de viskraam met de lekkerste 
lekkerbekken en in gedachten 
dit stuk voor de Dwars schrijf, 
loop ik tegen een dranghek 
op zonder getrakteerd te 
worden op het bezoek van 
een beroemdheid waar ik niet 
dichter bij mag komen. Het 
loopt hier plotseling dood. De 
enige uitweg is de ingang van 
een winkel waar ik helemaal 
niet hoef te zijn. Toegegeven: 
goed voor zijn klandizie.

Al deze opschudding die de 
Dappermarkt op zijn grond-
vesten doet schudden werd 
voor de zomervakantie aange-
kondigd tijdens een vergade-
ring. Er komt geen compensa-
tie voor de eventueel geleden 
schade of de kosten voor het 
extra personeel dat je moet 
inhuren om je spullen via de 
stormbaan naar een andere 

standplaats te krijgen. 
Toch is deze hele chaos, die 
het komende half jaar veel ge-
duld van de koopmannen en 
de klanten gaat vragen, ergens 
goed voor. Er komt nieuwe 
verlichting en de straat wordt 
geplaveid en dit alles leidt 
straks naar een beter markt-
beeld. Het is dus voor ieder 
zijn bestwil. 
Het staat ons daarom het beste 
als we met zijn allen getrouw 
de Dappermarkt blijven 
bezoeken. Blijf loyaal aan de 
hardwerkende buitenwinke-
liers, blijf bananen kopen -ook 
al moet je ervoor door het 
puin. Wapen je met wandel-
stokken en help je buurvrouw 
op de scootmobiel haar weg 
vinden door het rulle zand. 
Geef ook niet op als de winter 
straks nadert- weet dat vette 
vis je kerngezond houdt. 
Krik met je laatste euri de 
economie op en schrik niet 
terug voor hindernissen. 
We komen er wel doorheen 
met z’n allen. #  

Servicepunt Kraaipan (Dy-
namo).
Met name onder de Marok-
kaanse gegadigden blijkt 
de sociale huurprijs van de 
nieuwe woningen een pro-
bleem. De hogere maandlas-
ten kunnen zij niet zo maar 
ophoesten. De goeie bedoe-
lingen van dit project (veel 
sociale huur voor ouderen), 
waarvan kenners zeggen dat 
die tot het verleden behoren, 
stuiten in de praktijk toch ook 
op grenzen.

Servicepunt Kraaipan
Het servicepunt is een ont-
moetingsplek voor de buurt: 
er vinden allerlei activiteiten 
plaats. Dagcentrum Kraaipan 
is onderdeel van het service-
punt. Er wordt laagdrempelige 
dagbesteding aangeboden 

aan Turkse, Marokkaanse en 
Nederlandse ouderen met 
(beginnende) dementie. Zorg-
groep Amsterdam Oost en 
Dynamo organiseren dit. Ook 
is er een thuiszorgteam van 
Cordaan dat zorg biedt aan de 
bewoners in de buurt.
Vooral het buurtrestaurant 
van het servicepunt heeft in 
korte tijd naam gemaakt in de 
buurt. Op dinsdagen, donder-
dagen, vrijdagen en zondagen 
worden er telkens door 
andere vrijwilligers maaltijden 
bereid voor buurtbewoners. 
De prijs is laag, op sommige 
avonden moet men zich 
vooraf aanmelden, de gezellig-
heid en de kwaliteit van 
het eten zijn hoog. En je 
hoeft niet per se 55+ en licht 
dementerend te zijn om aan 
te schuiven! #

 
HERDENKEN 

WAAR GING HET HEEN? 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 (V 
 
 
 

 
      Van M naar W               Zullen wij nog weten 

                                            Dat wij ons vergeten 
                                            Zijn vergeten 

                                                                                                              V.v.Vriesland 
 
 
 
 
 
 
 

Van MUIDERPOORT naar WESTERBORK: 
Jaarlijkse KRISTALLNACHT HERDENKING 

 
De Kristallnacht was op 9 november 1938 in Duitsland 
Dit jaar herdenken we op donderdag 7 november 2013 van 16.30 tot 17.30 
Bij het gedenkteken Muiderpoortstation, Oosterspoorplein 
 
Met sprekers, bloemen strooien, kaarsjes branden. 
Gebed voor de doden, minuut stilte. 
Napraten met drankje bij DapperPunt (Dynamo, Pieter Nieuwlandstraat 31) 

Een chaotisch tafereel voor een beter marktbeleid

Ook bij de opening was het al goed
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Een winkelwagen in Amsteldorp
Zelf je boodschappen doen is de gewoonste zaak van de wereld. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor bewoners uit Amsteldorp die in de 
verste hoeken wonen, kan het bijvoorbeeld al een hele opgave zijn om naar 
de bushalte op de Hugo de Vrieslaan te komen. Ook tijdens een winter met 
gladde wegen weten mensen die moeilijk ter been zijn niet hoe zij aan 
verse producten moeten komen, de winkels zijn simpelweg te ver.
Een bewoonster van Amsteldorp, Annette Broers, hoorde deze geluiden 
van verschillende kanten. Het broedde een tijdje in haar hoofd en tenslotte 
kwam zij met een lumineus idee: De Winkelwagen.

Door: Brenda Wokke | Fotografie: Brenda Wokke 

Vanaf 17 oktober 2013 start 
Amsteldorp Actief, dit is een 
actieve vrijwilligersorgani-
satie in Amsteldorp, met het 
project De Winkelwagen. 
Zelf boodschappen doen is 
weer mogelijk. Twee maal in 
de week (op maandag en op 
donderdag)  rijdt een busje, De 
Winkelwagen, vanuit Amstel-
dorp naar de supermarkten 
Albert Heijn en de Vomar 
en weer terug. Tijdens de rit 
wordt u vergezeld door een 
gastvrouw die u op de hoogte 
brengt van alle activiteiten die 
er in Amsteldorp plaatsvin-
den. Een bulletinbord in de 
bus biedt informatie en geeft 
ruimte voor oproepen, vraag 
en aanbod. 

De thuisservice
De Winkelwagen op maandag 
is een service voor de slecht 
ter been zijnde Amsteldorpers, 
zij worden thuis opgehaald 
en terug gebracht. Maandag 
tussen 11.00 uur en 14.00 uur 
vinden de ritten plaats (mini-
maal vier deelnemers). 

De bushalte
De Winkelwagen op donder-
dag is een bushalteservice. 
Donderdag tussen 11.00 uur 

en 14.00 uur vinden de ritten 
(minimaal vier deelnemers) 
plaats. De Winkelwagen stopt 
op vier plekken in Amstel-
dorp: Manenburgstraat (Speel-
tuin), Von Liebigweg (Fran-
kendael School), Fizeaustraat 
(Brug bij speeltuin Fran-
kendael) en de Fizeaustraat 
(Hoeckhuys). Een rit kost € 2,- 
per retour, contant te betalen 
aan de gastvrouw.

AOV-pas
Voor de service op de donder-
dag dient u in het bezit te zijn 
van een AOV-pas, AOV staat 
voor aanvullend openbaar 
vervoer. Bent u 75 jaar of ou-
der of heeft u een beperking, 
dan komt u in aanmerking 
voor een AOV-pas. Deze is 
gratis en kunt u aanvragen bij 
de WMO helpdesk, telefoon 
0800 – 0643,

Doen
Wilt u gebruik maken van één 
van deze services dan belt u 
op vrijdag tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur om te reserveren 
voor de donderdag en/of de 
daaropvolgende maandag. Re-
serveren kunt u vanaf vrijdag 
4 oktober op telefoonnummer 
06-27301404. Beide busjes zijn 
toegankelijk voor een rollator.

Afgelopen maandag 14 
oktober werd het feestelijke 
startschot gegeven door wet-
houder Lieke Thesingh. Na 
afloop was er koffie met gebak 
voor geïnteresseerden in het 
Hoeckhuys.

Annette Broers, bruisende ini-
tiator achter dit plan heeft in 
een supertempo verschillende 
partijen benaderd die vervol-

gens hun medewerking ver-
leenden. Annette: “Iedereen 
die ik over De Winkelwagen 
vertelde werd gelijk enthousi-
ast: Dynamo, de woningbouw, 
mensen van de stadsdeel en 
eigenlijk iedereen aan wie 
ik het maar vertelde. Hier-
door werd ik zelf ook steeds 
enthousiaster. Ik vond het 
heel leuk om aan dit project te 

werken. Als de Winkelwagen 
van start gaat draag ik het 
over op de vrijwilligers. Ik heb 
al weer een nieuw idee voor 
een volgend project.”

De winkelwagen is een samen-
werkingsverband geworden 
van Amsteldorp Actief, Dy-
namo, Stadsdeel en Stadsdeel-
werf Oost.#

Amsteldorp Actief
Amsteldorp Actief is een groep actieve vrijwilligers uit Amsteldorp die buurt-
bewoners wil activeren zelf een positieve bijdrage te leveren aan het ver-
beteren van de buurt. Het hoofddoel van Amsterdorp Actief is het opzetten 
en uitvoeren van buurtprojecten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. 

Naast het project De Winkel-
wagen heeft Amsteldorp Actief  
de volgende projecten:

Project Buurtgesprek en 
koffieochtenden
Het doel van dit project is 
contact te leggen en te houden 
met eenzame en/of geïsoleerde 
buurtbewoners om – indien 
mogelijk/wenselijk- het soci-
ale isolement te doorbreken. 
Vrijwilligers hebben weke-
lijks contact met twee of drie 
eenzame en/of geïsoleerde 
buurtbewoners. Zij voeren 
gesprekken en/of gaan samen 
activiteiten ontplooien zoals 
boodschappen doen, naar de 
markt of tuincentrum, een 

terrasje pikken of het buurt-
centrum bezoeken. 
De koffieochtenden zijn 
ontstaan vanuit project 
Buurtgesprek. De vrijwilligers 
van dit project gaven aan 
dat er behoefte was aan een 
laagdrempelige open inloop 
voor oudere buurtbewoners 
om naar toe te gaan als zij een 
praatje willen maken. Nu is er 
iedere maandag- en vrijdag-
ochtend een koffieochtend in 
Het Hoeckhuys waar mensen 
komen voor koffie en een 
lunch maar vooral voor de 
gezelligheid.

Project de Groene Vingers
Bewoners die hun tuin niet 

kunnen onderhouden, worden 
geholpen door vrijwilligers 
van de Groene Vingers. Het 
doel is de tuin op te knappen, 
te verbeteren of te onderhou-
den en zo het aangezicht van 
de wijk te verbeteren.
De groene vingers bestaan 
uit :
•	een	coördinator	die	bij	de	
bewoners komt praten wat 
er moet worden gedaan, het 
werk verdeelt over de vrijwil-
ligers, de overleggen voorzit 
en problemen oplost;
•	uitvoerende	vrijwilligers	die	
in duo’s een dagdeel per week 
in de tuin(en) werken.
In 2007 is de groep begonnen 
met een project in de openba-

re ruimte, maar al snel kwam 
het idee boven om ook in de 
private ruimte een project te 
starten. Zo kwamen we op 
het idee om een tuinenproject 
te beginnen. In maart 2008 
kregen we van het platform 
Sociale Vernieuwing een start-
subsidie voor een proefperi-
ode van een halfjaar. We zijn 
met de wooncorporaties gaan 
praten voor een vervolgsubsi-
die. Wooncorporatie Rochdale 
en Ymere zijn sponsor van de 
Groene Vingers. Tot eind 2011 
zijn 139 tuinen opgeknapt en 
94 tuinen worden onderhou-
den.

Ons dorp, Amsteldorp, is 
een echt tuindorp met voor-
namelijk laagbouw, kleine 
woningen met tuintjes voor en 
achter. De buurt is niet groot 
en heeft een dorps karakter 
zonder doorgaand autover-
keer. De woondichtheid is 
laag. Het gemiddelde inkomen 
is niet hoog, de huren zijn 
relatief laag, Een klein aantal 
woningen zijn eigen bezit en 

het grootste deel is corpora-
tiebezit (Rochdale, Ymere, 
Stadgenoot).

Project SOEN (schoon, 
opgeruimd en netjes)
Doel is bijdragen aan het 
schoonhouden en verbeteren 
van de openbare ruimte. Vrij-
willigers lopen door de buurt, 
noteren wat ze zien op een 
formulier (grofvuil, zwerfvuil, 
graffiti, onveilig, verlichting, 
betegeling, onderhoud groen, 
enz), en melden de gegevens 
aan Stadsdeelwerken.

Project A.I.A - Amsteldorp 
Inter Actief 
Het algemene doel van de 
website is het verstrekken van 
informatie en het door middel 
van sociale media verschaffen 
van enig entertainment aan de 
bewoners van Amsteldorp. #

Voor meer informatie over 
de diverse projecten ga naar 
www.amsteldorpactief.nl of 
Facebook of Youtube 

Vanaf 17 oktober 2013 start 
Amsteldorp Actief, dit is een 
vrijwilligersorganisatie in 
Amsteldorp, met het project 
De Winkelwagen

Annette Broers van Amsteldorp Actief

Actief
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‘Ik vind veel dingen leuk maar 
met oud worden heb ik niks’
Ze loopt altijd vóór 4 mei met leerlingen van verschillende basisscholen 
uit Oost een oorlogsverhalenwandeling in de Transvaalbuurt. Ook haar 
twee uur durende verhalenwandelingen door Oost zijn bij bewoners en 
oud-bewoners populair. Boekhandel Linnaeus nodigde haar dit jaar tijdens 
de Boekenweek uit voor een lezing naar aanleiding van ‘Het Knappe Trappie 
van Tante Marie’ dat zij met anderen voor het Geheugen van Oost maakte. 
16 november zingt Jo Haen (72) de Messiah van G.F. Händel met de 
Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging in het Concertgebouw.

Door: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Verhalen

“Ik vind veel te veel dingen 
leuk en heb niets te klagen. 
Maar om me heen zijn al veel 
mensen gestorven. Ik vind dat 
moeilijk te accepteren.” 
Ze heeft zich goed voorbereid 
voor het gesprek. “Dat doe 
ik ook voor de wandelingen 
door Oost en rond 4 mei.” Ze 
loopt regelmatig van tafel in 
de ruime woonkamer om een 
boek te pakken. “Kun je zien 
hoe mooi Oost is en wat er is 
veranderd.”
Als ik vraag of haar buurt of 
straat mag worden genoemd 
kijkt ze verbaasd. “Natuurlijk, 
iedereen weet toch dat ik in 
de Johann Keplerstraat woon.” 

Met iedereen bedoelt ze de 
schaatsers waarmee ze op de 
Jaap Edenbaan twee keer in 
de week traint. De deelnemers 
van de conditietraining in het 
Amsterdamse Bos met wie ze 
vanaf haar vijftigste optrekt 
en  de loopmaatjes van de 
Dam tot Damloop die ze 9 
keer liep. En natuurlijk Het 

Geheugen van Oost waarvan 
ze al jaren het ‘gezicht’ naar 
buiten is.

De liefde voor Het Geheugen 
begon in 2005 na een oproep 
van Christina Mercken om een 
cursus Verhalen Schrijven te 
volgen. Inmiddels staan er van 
haar 80 verhalen op de web-
site en heeft ze er honderden 
van anderen op de site gezet. 
Ze beschrijft trots haar eerste 
bijdrage ‘Bochtentrauma’ 
over haar angst voor de bocht 
op de Jaap Eden Baan. Haar 
eerste interview deed ze met 
kapelaan	André	Tönis	van	de	
Martelaren van Gorcumkerk.

Magna Plaza
Jo Haen verhuisde in 1997 
met haar inmiddels overleden 
echtgenoot van de Cornelis 
Drebbelstraat, waar ze 32 
jaar woonde, naar de Johann 
Keplerstraat in Watergraafs-
meer. Ze werd geboren op een 
‘boerderijtje’ in Purmerend 
in een katholiek gezin met 13 

kinderen.’ Ze lacht: “Mijn va-
der was al 42 toen hij trouw-
de, hij heeft dus flink zijn best 
gedaan. Er was weinig geld, 
mijn vader was een veehande-
laar en daarnaast een kleine 
boer. Na mijn 4-jarige Mulo 
die ik in drie jaar deed moest 
ik meteen aan het werk. Zo 
ging dat vroeger.” Ze vertelt 
over haar baan als telegrafist 
bij de vroegere Rijkstelegraaf 
op de eerste verdieping van 
het hoofdpostkantoor en hui-
dige Magna Plaza bij de Dam: 
“Ik werkte op de Seinzaal op 
de eerste verdieping waar alle 
berichten binnenkwamen. 
Toen ik trouwde stopte ik zo-
als veel vrouwen met werken. 
Nadat mijn drie dochters wa-
ren geboren ging ik parttime 
werken. Ik vind het nog steeds 
jammer dat ik niet verder heb 
geleerd.”
  
Je bent het gezicht van het 
Geheugen van Oost
Enthousiast: “Kom mee naar 
mijn werkkamer, dan kun je 
zien wat ik allemaal doe.” Ze 
wijst naar de twee beeldscher-
men.
“Hier ben ik elke dag aan het 
werk met het redigeren van 
verhalen, foto’s uitzoeken en 
bewerken voor het Geheugen. 
Samen met Ron de Wit, een 
zeer gewaardeerde ‘collega’ 
bij het Geheugen. Van hem 
heb ik veel geleerd, hij is 
grafisch vormgever en heel 
belangrijk voor de website.”
Toen de Linnaeus Boekhandel 
me dit jaar in de Boekenweek 
vroeg voor een lezing dacht 
ik wel even: “Ik heb helemaal 
geen opleiding, kan ik dat 
wel op de plek waar bekende 
schrijvers optreden zoals 
Herman Koch van de bestsel-
ler ‘Het Diner’. Ze vroegen 
me naar aanleiding van het 
boek ‘Het Knappe Trappie van 
Tante Marie’ dat we met het 
Geheugen voor het 10-jarig 
bestaan hebben gemaakt. Ik 
bedacht voor die lezing een 
soort virtuele wandeling door 
Oost en die kwam goed over 
bij iedereen.” 
Stralend: “Na afloop werden 
er veel boekjes verkocht.”

Hoe reageren scholieren 
op de oorlogswandelingen
die je rond 4 mei in de 
Transvaalbuurt organiseert?

“Ik merk wel eens dat de 11- 
en 12-jarigen uit de hoogste 
groepen van de verschillende 
basisscholen weinig of niets 
weten over de Tweede We-
reldoorlog. Zelf bereid ik me 
ieder jaar heel goed voor en 
dat levert soms mooie discus-
sies op met de scholieren. Of 
de wandeling over het oor-
logsverleden van de Trans-
vaalbuurt slaagt hangt vooral 
af of ze op school door de 
docenten goed zijn voorbereid 
maar dat gebeurt vaak niet. 
Ik maak leerkrachten mee 
die zelf weinig weten over de 
oorlog.”

Je verhalenwandelingen 
door Oost zijn populair en er 
gaan altijd veel mensen met 
je mee
De route en de verhalen van 
de twee uur durende wan-
delingen maak ik zelf. Het 
voorbereiden kost veel tijd. 
Bij de laatste tocht over de 
Diemerzeedijk gingen we met 
het 5-centen-pontje over de 
Ringvaart naar de Nesciobrug    
Er was ook veel belangstelling 
voor de wandeling door de 
Transvaalbuurt en Betondorp.
Op 6 oktober a.s. doe ik de 
Oosterpark- en de Weesper-
zijdebuurt samen. Het mooie 
van deze wandelingen is dat 
ik verhalen hoor over vroeger 
van bewoners en mensen die 
hier vroeger woonden. Ze 
vinden het interessant om te 
zien en te horen wat er hier 
allemaal is veranderd.”

Je doet veel aan sport. Kom 
je uit een sportieve familie?
“Alleen mijn broers voetbal-
den. Twee zwagers speelden 
in het eerste elftal van De 
Meer met Louis van Gaal. Hij 
werd altijd Lowietje genoemd 
en heeft nog hetzelfde fana-
tisme van toen.”

Ik zat vroeger op handballen. 
Vanaf mijn 50e doe ik condi-
tietraining in het Amsterdam-
se Bos. en sinds de opening 
van de Jaap Edenbaan in 1960 
twee keer in de week een 
schaatstraining. Met de Dam 
tot Damloop die ik 9 keer liep 
ben ik 3 jaar geleden gestopt. 

Bevalt het wonen na 50 jaar 
in Oost nog steeds goed?
Jo Haen straalt. “Een gewel-
dige groene buurt met iets 
dorps. maar er wordt helaas 
aan het groen geknabbeld.”
Ze kijkt voor het eerst be-
denkelijk. “Ik vind wel dat 
het Science Park met al die 
hoogbouw en torens Water-
graafsmeer ontsiert. Maar ja, 
ze moeten ergens heen.”

Na het interview bij het glaas-
je wijn en veel bitterballen 
verzucht ze: “Ik vind veel te 
veel dingen leuk en heb niets 
te klagen. Maar oud worden 
vind ik maar niks. Daar heb ik 
moeite mee.” #

Informatie over de Verhalen-
wandelingen in Oost: 
e-mail: j.haen@telfort.nl

Oost   5#DWARS

Jo Haen

Jo Haen
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Verkiezingen
Door: Arie van Tol | Illustratie: Ruud Meijer | Foto: Arie van Tol

In de komende drie nummers van Dwars door de buurt zal aandacht 
besteed worden aan de naderende verkiezingen in maart volgend jaar. 
Op deze pagina vindt u een korte inleiding over de politieke veranderingen 
rond het opheffen van stadsdelen. De vijf vragen en de antwoorden daarop 
van de huidige politieke fracties (in Oost) hebben daarop betrekking en 
kunt u lezen op deze en de volgende pagina.

Interviews met lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de 
verkiezingen volgen in Dwars nummer 169 en 170. 
Nadere becommentariëring van de antwoorden hier en het noemen en 
toelichten van prioriteiten voor de komende periode van 4 jaar in Oost zijn 
dan de voornaamste onderwerpen.

1. De nieuwe bestuurscom-
missies worden, nog meer dan 
nu het geval is, de ogen en 
de oren van de lokale over-
heid. De kaders en begroting 
worden vastgelegd op de 
Stopera, maar hoe dit lokaal 
wordt ingevuld, wordt door de 
bestuurscommissie ingevuld. 
Ook blijft de bestuurscommis-
sie het eerste aanspreekpunt 
voor bewoners voor lokale pro- 
blemen, ideeën en suggesties.
2. Waar de formele beslissing 

wordt genomen is 
op dit moment nog 
niet erg helder. Wel 
is duidelijk dat de 
invloed op deze 

beslissingen van de bestuurs-
commissie groot zal zijn. Ik 
verwacht dat het advies dat 
de bestuurscommissie gaat 
geven op ieder dossier, binnen 
de kaders, gevolgd gaat worden 
door de gemeenteraad.
3. Welzijn is een bevoegdheid 
van de bestuurscommissies. 
Het gaat hier om welzijnsac-
tiviteiten die erop zijn gericht 
de sociale samenhang in 
buurten en wijken te verster-
ken en de maatschappelijke 
participatie en actief burger-

schap te bevorderen. Ook het 
jongerenwerk hoort hierbij. 
Wat betreft WMO maken de 
bestuurscommissie pluspak-
ketten die boven op het basis-
pakket van de centrale stad 
komt. Maatwerk per buurt 
is immers van groot belang.  
Bewoners kunnen daar net 
zoals nu invloed op blijven 
uitoefenen, bijvoorbeeld via 
de buurtbegroting. De zeer 
hoge subsidie die Dwars altijd 
ontving, is door de huidige 
deelraad afgeschaft, ik ga er 
vanuit dat dit ook zo blijft.
4. Het geven van politieke 
kleur is geen doel op zich. De 
bestuurscommissie wordt ge-
kozen door de bewoners en is 
daarmee een afspiegeling van 
de bevolking. Dit zal er toe 
leiden dat er in Oost andere 
keuzes worden gemaakt dan 
bijvoorbeeld in Zuid.
5. In Oost is de laatste jaren 
onder leiding van D66-wet-
houder Jeroen van Spijk het 
participatiebeleid helemaal 
vernieuwd. We hebben nu 
ook een buurtbegroting en 
buurtbudgetten. Oost is dus, 
als geen ander stadsdeel, voor-
bereid op deze belangrijke rol.

Informatie van de gemeentelijke website

De huidige stadsdelen houden 
in maart 2014 op te bestaan. 
In plaats daarvan komen er 
zeven bestuurscommissies. 
Iedere bestuurscommissie 
bestaat uit 13 of 15 leden. 
Deze worden via rechtstreekse 
verkiezingen per stadsdeel 
gekozen. Bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart kunnen politieke 
partijen, maar ook onafhan-
kelijke burgers (met genoeg 
aanhang) meedingen naar 
zetels in die commissie. Elke 
bestuurscommissie kiest uit 

haar midden drie dagelijks 
bestuurders.
De bestuurscommissies 
krijgen een budget toegekend 
waarmee ze de overgedragen 
kunnen uitvoeren. Binnen de 
door de gemeenteraad vastge-
stelde beleidskaders kunnen 
de bestuurscommissies afwe-
gingen maken en prioriteiten 
stellen. Het budgetrecht blijft 
bij de gemeenteraad.
De bestuurscommissies gaan 
ondermeer over de inrich-
ting van de openbare ruimte, 
het welzijnsbeleid, de lokale 

economische ontwikkeling en 
ruimtelijke ordening. Het gaat 
om het concreet invullen en 
toepassen van stedelijk beleid 
op lokaal niveau.
Ook houden de bestuurscom-
missies een belangrijke rol 
in het mogelijk maken en het 
bevorderen van burger- en 
buurtinitiatieven en in het nog 
meer betrekken van burgers 
bij het bestuur van de stad. Zij 
vormen immers een onmisba-
re schakel tussen het gemeen-
tebestuur en de burgers en 
ondernemers in de stad.

Antwoorden van de PvdA

1. De stadsdelen nieuwe stijl 
zijn de voor de stad onmis-
bare ogen en oren in de 
wijk die alles wat direct met 
buurten en wijken te maken 
heeft blijven doen. Dat is erg 
veel. De belangrijkste veran-
dering is dat veel beleid straks 
stedelijk wordt vastgesteld, 
maar de uitvoering daarvan 
en het initiëren en faciliteren 
van activiteiten, projecten en 
initiatieven die voor en door 
buurten van belang worden 
gevonden is een taak van de 
stadsdelen nieuwe stijl.
2. Wel of niet doorgaand ver-
keer over de Polderweg is een 
lokale afweging die de wijk 
en buurt aangaat. Daarover 
beslist het stadsdeel. De ro-
tonde bij het Tropenmuseum 
is onderdeel van het hoofdnet 
en de stad is verantwoordelijk 
voor onderhoud en herin-
richting. Afstemming over 
de uitvoering met het stads-
deel bijvoorbeeld in verband 
met andere projecten is van 
belang om efficiënt te werken. 
Stad en stadsdeel werken ove-
rigens met dezelfde richtlij-
nen voor  hoe een straat eruit 
moet zien.
3. Wie de formele subsidie-
beschikking afgeeft is nog 
niet helemaal helder, maar 
wel helder is dat het stads-
deel bij het al dan niet aan 
te besteden programma een 
belangrijke rol heeft. Bewo-
ners van wijken en stadsdeel 
kunnen het beste aangeven 
wat nodig is en op welke 
manier dit het beste uitge-
voerd kan worden. Ook zijn 
sommige activiteiten waar-
voor subsidie wordt verleend 
nauw verweven met lokale 
uitvoering, bijvoorbeeld als 
het gaat om ouderenvoorzie-

ningen in de buurt. Bewoners 
moeten wat de PvdA betreft 
via wijkprogramma’s invloed 
hebben op de dienstverlening. 
De aanvraag van Dwars zal 
gelet op de lokale aard van de 
activiteit door het stadsdeel 
worden afgehandeld. Een aan-
vraag zal uiteraard moeten 
passen binnen de stedelijke 
subsidieregels, prioriteiten en 
de financiële mogelijkheden.
4. Ja, de PvdA gaat ervan uit 
dat eventueel nieuw stedelijk 
beleid ruim geformuleerd 
zal zijn, omdat elke buurt 
uniek is. Als de stadsdelen 
gebiedsgericht maatwerk 
moeten blijven leveren in 
de uitvoering, moet er ook 
ruimte zijn voor accenten en 
lokale prioriteiten. Die kun-
nen ook beïnvloed worden 
door politieke kleur van de 
volksvertegenwoordigers in 
het stadsdeel, denk maar aan 
de inrichting van de openbare 
ruimte. Als het stadsdeel goed 
kan beargumenteren waarom 
iets vanuit de buurt gezien 
gewenst is kan de PvdA zich 
niet voorstellen dat daarvoor 
geen ruimte zou zijn. 
5. De PvdA wil het gebieds-
gericht werken en het zo 
lokaal mogelijk beslissen over 
initiatieven van bewoners een 
stap verder brengen. Met de 
buurtbegroting, de gebieds-
platforms en een faciliterende 
rol van het stadsdeel hebben 
we in Oost al een flinke stap 
gezet, maar juist nu moeten 
we dat verder uitbouwen. 
Laat bewoners in de wijk 
samen wijkbudgetten inzetten 
en bewonersinitiatieven ver-
der brengen. Waar bewoners 
samen met initiatieven komen 
zal het stadsdeel een facilite-
rende rol spelen.

Antwoorden van D66
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Voor inspraak voortaan naar de Stopera?

1. De bestuurscommissie moet 
gaan doen waar het stadsdeel 
eigenlijk voor was opgericht: 
écht contact houden met de 
burgers en de brug zijn tussen 
burger en politiek. De SP vindt 
het belangrijk dat de be-
stuurscommissie de inspraak 
en vooral de meespraak van 
buurtbewoners gaat organise-
ren. 
2. Dat zal de toekomst nog 
moeten uitwijzen.
3. Ook dat is nog koffiedik 
kijken.

4. Ja, er is politieke kleur aan 
te geven. Bijvoorbeeld als je 
kijkt naar de wijze waarop je 
burgers bij het proces betrekt. 
Bij de uitvoering van beleid 
wordt vaak pas duidelijk wat 
de plannen echt betekenen. 
Een voorbeeld hiervan is 
de voorgestelde bomenkap 
van bijna 400 bomen in het 
Oosterpark. Dan zie je ook 
dat andere partijen er zich bij 
neerleggen, terwijl de SP daar 
actie voor gevoerd heeft.
5. Het wordt tijd dat de poli-

Antwoorden van de SP

Antwoorden van (fractie) Ardine Nicolai

1. De voornaamste rol van 
bestuurscommissies is in mijn 
ogen het vormen van een brug 
tussen beleid en bewoners. 
Het beleid wordt straks vast-
gesteld door de gemeenteraad; 
daar heeft het stadsdeel geen 
directe zeggenschap meer 
over. Invulling en uitvoering 
van beleid is wat overblijft. 
Maar juist bij taken die dicht 
bij het dagelijkse leven staan 
kunnen stadsdelen de vrijheid 
nemen. De openbare ruimte 
en de invulling van welzijns-
beleid kan de commissie naar 
eigen inzicht en behoefte van 
de bewoners en ondernemers 
inrichten. Daarbij vind ik het 
van het grootste belang om die 
bewoners en ondernemers, 
meer dan nu, bij keuzen te 
betrekken.
2.  Algemene besluiten over 
doorstroming van verkeer 
in de stad zullen genomen 
worden door de gemeente-
raad. Maar het stadsdeel kan 
plaatselijk beslissen waarmee 
die doorstroming het beste is 
gediend. Bij herinrichting van 
pleinen kan de bestuurscom-
missie kiezen op welke manier 
rekening wordt gehouden met 

wensen en veiligheid van de 
mensen in ons stadsdeel. En 
dat kan een groot verschil 
maken.
3. Waar het stadsdeel over 
gaat bij subsidies voor wel-
zijnsinstellingen is dat ze 
goed worden besteed. De 
bestuurscommissie draagt de 
verantwoordelijkheid over de 
uitvoering van doelstellingen 
in het sociale domein, en zal 
invulling moeten geven aan 
bestrijding van eenzaamheid, 
emancipatie van achtergestel-
den, zorg voor mensen die het 
niet op eigen houtje redden, 
enzovoort. En of bewoners 
zich daarmee kunnen be-
moeien: zij zijn bij de aanpak 
hiervan onmisbaar! Het be-
stuur zal alles op alles moeten 
zetten om bewoners erbij te 
betrekken. 
Wat Dwars betreft: goede 
informatievoorziening voor 
bewoners over wat er speelt 
in de buurt is een basisvoor-
waarde voor democratie en de 
samenleving. Dat lijkt me bij 
uitstek een verantwoordelijk-
heid van lokaal bestuur.
4. Bij de inrichting van 
openbare ruimte spelen vaak 

strijdige belangen. Ook in het 
sociale domein kunnen pri-
oriteiten enorm verschillen. 
Landelijke partijprogramma’s 
buigen zich niet over prakti-
sche kwesties. Maar een keuze 
voor ruimte voor groen, cul-
tuur of verkeer, of aandacht 
voor ouderen, armoede, min-
dervalide mensen, jongeren of 
de ‘hardwerkende medemens’ 
zal ik, vanuit mijn groene en 
linkse overtuigingen, anders 
afwegen dan iemand van een 
andere politieke kleur.
5. Bestuurders moeten beter 
naar burgers luisteren, hen 
informeren over ontwikke-
lingen, en vaker beslissingen 
nemen in samenspraak met 
bewoners en ondernemers. 
Dat betekent: hen opzoeken, 
serieus nemen, en verant-
woordelijkheid durven geven. 
Vrijwilligers en initiatief-
nemers in buurten vormen 
een onmisbare motor in de 
samenleving; zij verdienen 
respect en vertrouwen. Ik vat 
het als de taak van bestuurs-
commissies op dat zij serieus 
een plaats in beleid krijgen.

Vijf vragen
1. Nu budgetrecht en beleid in zijn geheel aan de gemeenteraad zijn toebedeeld, 
 wat is dan volgens uw partij het voornaamste bestaansrecht van de nieuwe  
 bestuurscommissie?

2. Om een idee te krijgen van de feitelijke veranderingen: zullen vanaf 2014 zaken 
 als a) wel of niet doorgaand verkeer over de Polderweg in Oostpoort dan wel  
 b) de rotonde bij het Tropenmuseum is aan een onderhoudsbeurt en herin- 
 richting toe beslist worden door de gemeente of door de bestuurscommissie?

3. Zullen organisaties als Dynamo en Civic hun subsidies, al dan niet na aan- 
 bestedingen, bij de gemeente aanvragen of bij de bestuurscommissie? En hoe 
 kunnen bewoners zich daar eventueel nog mee bemoeien? En de aanvraag  
 van Dwars?

4. Is volgens uw partij aan uitvoering van beleid met een vaststaand budget,  
 anders dan bij beleidsvorming, wel politieke kleur te geven?  
 Welke keuzes zijn er?

5. Hoe ziet ‘de belangrijke rol in het mogelijk maken en bevorderen van burger-  
 en buurtinitiatieven’ er volgens uw partij uit?

1. Méérbelangen is geen voor-
stander van de bestuurscom-
missies, omdat wij vinden dat 
de bewoner zo veel mogelijk 
te vertellen moet hebben over 
de eigen woonomgeving. Dat 
kan het beste als een stadsdeel 
ook de juiste bevoegdheden 
heeft. De bestuurscommis-
sies hebben alleen afgeleide 
bevoegdheden die nu nog niet 
helemaal duidelijk zijn. Vast 
staat wel dat zij geen eigen be-
groting kunnen maken, geen 
verordeningen kunnen vast-
stellen en geen bestemmings-
plannen kunnen vaststellen.
Het voornaamste bestaans-
recht van de nieuwe bestuurs-
commissie blijft dat het een 
vorm van bestuur is (hoe vaag 
die op dit moment ook nog is) 
die zo dicht mogelijk bij de 
bewoners staat. Daarmee zou 
deze zoveel mogelijk invloed 
moeten kunnen uitoefenen op 
zijn woonomgeving.
2. Over de precieze bevoegd-
heidsverdeling is nu nog 
weinig bekend, dat zal pas 
na de verkiezingen worden 
vastgesteld. Naar onze mening 
zullen beide besluiten door 
de bestuurscommissie geno-
men kunnen worden. Dat is 
zeker zo als beide maatregelen 
passen binnen de gelden die 
aan de bestuurscommissie ter 
beschikking worden gesteld.
3. Subsidieverlening gaat nu 
al via de centrale stad, maar 
de commissie zal er wel over 
kunnen adviseren. Het is ook 
denkbaar dat de centrale 
gemeente bepaalde onderde-
len van de behandeling van 
subsidieaanvragen en het 
toezicht daarop zal overlaten 
/ uitbesteden aan de bestuurs-
commissie.
Bewoners kunnen gebruik 
maken van het recht om in te 
spreken bij de gemeenteraad. 
Maar natuurlijk ook door 
invloed uit te oefenen op de 

gekozen leden van de be-
stuurscommissie.
Voor de aanvraag van Dwars 
geldt hetzelfde. Er kan ook ge-
kozen worden voor een burge-
rinitiatief bij de gemeenteraad 
als de aanvraag behoort tot de 
onderwerpen waarover een 
burgerinitiatief kan worden 
gevraagd.
4. Ja, dat kan zeker, al zijn 
de marges natuurlijk wel iets 
meer beperkt. Het zal niet 
mogelijk zijn om geld van 
de ene begrotingspost naar 
de andere over te hevelen, 
bijvoorbeeld van onderhoud 
openbare ruimte naar welzijn. 
Maar binnen de begrotings-
post kunnen natuurlijk wel 
politieke keuzes worden ge-
maakt, bijvoorbeeld om meer 
parkeerplaatsen aan te leggen 
of juist een straat af te sluiten 
voor verkeer of groen aan te 
leggen.
5. De bestuurscommissies zul-
len, meer dan de stadsdelen 
nu doen, zich actief moeten 
opstellen om bewoners bij 
initiatieven en inspraak uit te 
lokken en te begeleiden. Dat 
kan bijvoorbeeld door speci-
ale ambtenaren aan te stellen 
die de bewoners daarbij ter-
zijde staan en die toezien op 
de uitvoering van wensen van 
de bewoners. De bestuurs-
commissies zullen ook meer 
dan de stadsdelen nu doen, 
rekening moeten houden met 
de wensen die bewoners voor 
hun buurt hebben. Dus niet 
tegen de zin van bewoners fy-
sieke ingrepen in de openbare 
ruimte doen, zoals bebouwen 
van groen of opheffen van 
parkeerplaatsen als daar een 
tekort aan is. #

NB Van de VVD en van Groen 
Links hebben wij ondanks hun 
toezegging medewerking te 
verlenen geen antwoorden 
ontvangen.

Antwoorden van Meerbelangen

tiek eens écht naar bewoners 
gaat luisteren, in plaats van 
vooral met bezwaren te 
komen. En dat bewoners een 
veel grotere stem krijgen in 
wat er in hun leefomgeving 
gebeurt. De SP is dan ook 
groot voorstander van een 
vorm van wijkaanpak, waar 
bewoners een eigen bud-
get krijgen en zeggenschap 
krijgen in het bepalen van de 
prioriteiten voor de buurt en 
de besteding van het geld.  
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Oogstfeest! 
Buurtmoestuinen 
in Oost
Door: Ton Hendrix | Fotografie: Ton Hendrix

Doorschieten
Vreemd genoeg is oogsten 
vaak moeilijker dan je denkt. 
Veel beginnende tuiniers laten 
hun groente doorschieten  
zoals dat heet. Dat bete-
kent dat de groente, die ook 
gewoon een plant is zoals 
alle andere planten, op een 
gegeven moment gaat bloeien 
en zaad vormen. 
Voor sommige planten is dat 
juist de bedoeling. Bijvoor-
beeld voor doperwten en 
aardbeien, daar gaat de bloei 
vooraf aan het moment dat de 
vrucht wordt gevormd.  
En die vrucht, of het nou een 
framboos is of een kapucijner, 
daar gaat het je om. 
Maar bij andere planten is dat 
helemaal niet de bedoeling, 
bijvoorbeeld bij sla of bij kool. 
Daar betekent bloei dat de 
kracht en de smaak verdwijnt 

uit dat deel van de plant dat je 
wilt eten. Dus geen bloemetjes 
hier!

Zaden winnen
Om het nog ingewikkelder 
te maken, kan het soms dan 
weer wel de bedoeling zijn 
om groente te laten door-
schieten. Bijvoorbeeld als je 
de zaden wilt overhouden. 
Elke plant gaat namelijk 
bloeien en daarna zichzelf 
uitzaaien, zo zit de natuur in 
elkaar. En daarbij zijn som-
mige planten heel gul met hun 
zaad. Er komt voldoende zaad 
vanaf om honderden nieuwe 
planten te laten groeien in het 
volgend jaar. Daarom reser-
veren tuiniers vaak één of 
twee exemplaren om zaad te 
vormen, terwijl de rest voor 
de consumptie is. 
Wat een ingewikkeld gedoe, 

zul je zeggen! Maar dit is de 
formule waardoor tuinieren 
mogelijk is zonder telkens op-
nieuw zaden te hoeven kopen.

Vrije zadenruil
En dan kunnen we even een 
uitstapje maken naar de 
beroering die er enige tijd ge-
leden was toen Monsanto, een 

grote zaadleverancier,  
patent aanvroeg voor de 
zaden die ze verkopen in 
Europa. Dat patent zou bete-
kenen dat boeren, maar ook 
simpele stadstuiniers ineens 
niet meer hun zaaigoed zelf 

zouden mogen gebruiken of 
aan elkaar doorgeven! Een 
belachelijke zaak natuurlijk! 
ASEED en andere groepen 
organiseerden daarom acties 
waaronder een grote demon-
stratie in Amsterdam. Dat had 
effect! Voorlopig is het gevaar 
van de baan dat zo’n multina-
tional het alleenrecht claimt 
op zaadverkoop. 

Oogstfeest
Maar eigenlijk is oogsten 
een feest! En dat wordt ook 
gevierd! De meeste buurt-
moestuinen vieren in septem-
ber of oktober hun jaarlijkse 
oogstfeest. Dan worden van 

de geoogste groenten lekkere 
gerechten gekookt. Vast prik is 
groentesoep, gekookt van de 
peen, prei, ui, selderie, etce-
tera. Maar je kunt natuurlijk 
ook heerlijke salades maken 
uit je eigen tuinopbrengst! En 
de gerechten worden weer 
gezamenlijk opgegeten met 
feestelijke omlijsting! Het 
oogstfeest is het hoogtepunt 
van het jaar voor de tuiniers!#

Reacties op deze rubriek 
naar: tonquichot@gmail.com

Groente

      Dus geen bloemetjes hier!

www.facebook.com/groups/val-
reeptuin
www.facebook.com/groups/
buurttuinentransvaal
www.facebook.com/pages/Postze-
gelpark-KramatwegValentijnkade
www.facebook.com/pages/Oost-
Indisch-Groen 

De wind gaat even liggen. 
Het bolle buik- plastic zakje 
schrikt van deze onverwacht-
se manoeuvre van de wind en 
tuimelt een paar meter naar 
beneden. De wind ziet de lol 
van dit spel in, begint zijn 
kracht weer in te zetten en 
hup daar vliegt het witte bolle 
buikje weer door de straat.
Een ander plastic zakje krijgt 
mijn aandacht. Dit dartelt 
parmantig boven de huizenrij 
uit. Zijn reis wordt ruw ver-
stoord door een oude roestige 
antenne die het doorboort met 
zijn scherpe uitsteeksels. Het 
kapotte zakje laat van zich 
horen door luid te flapperen 

met zijn uiteengereten struc-
tuur. Het lijkt te zeggen dat 
hij zo niet ten onder wil gaan. 
Het worstelt en vecht zich 
half los uit de antenne. De ene 
helft houdt de antenne in zijn 
macht. Het andere stukje plas-
tic gaat op reis, en vervolgt 
zijn weg tussen huizenrijen, 
bomen en  lantaarnpalen. Als 
de wind geen zin meer heeft 
begint het gehavende plastic 
aan zijn landing. Eenmaal op 
de grond wordt het overreden 
door een fietser. ‘Het’ is niet 
gek en doet een tegenaan-
val en draait zich tussen de 
spaken vast. De fietser stapt 
af en pulkt geïrriteerd het 

plastic los.  Achteloos worden 
de stukjes op straat gegooid. 
Overal laat het plastic zijn 
sporen na. 
Hoe kunnen we het plastic 
tot de orde roepen? Kan het 
plastic er iets aan doen dat het 
plastic is? Wie is er verant-
woordelijk? Geven we de 
schuld aan het plastic?
“Kan ik er wat aan doen? Kan 
ik er wat aan doen”?
Er wordt gebeld en een man 

roept: “U staat zomaar midden 
op straat” 
Ik kijk hem bevreemd aan.
Ik roep terug: “ En u heeft een 
plastic zakje op uw hoofd”
De man draait zijn hoofd om 
en antwoordt:  “ Nou en?”
Ik wil nog iets terug antwoor-
den, als ik een vrouw zenuw-
achtig hoor schreeuwen:
“Aan de kant. U moet hier niet 
staan. Aan de kant, aan de 
kant”. roept ze nogmaals.
Ik doe gauw een stap naar 
links, maar ik kan niet ver-
hinderen dat ze met haar wiel 
mijn been raakt. Hierdoor 
begint haar fiets te hellen 

en dendert zij met al haar 
gevulde PLASTIC boodschap-
penzakjes op het asfalt. Ze ligt 
op haar buik en kijkt met wijd 
geschrokken ogen naar me op. 
Om haar heen liggen sinaas-
appelen, pruimen, rode kool, 

bieten, sla, brood en de wit 
gescheurde plastic zakjes. 
Van het ene moment op het 
andere moment zijn ze niet 
meer wat ze waren. Niet eens 
de dag overleeft. Niet één keer 
kunnen zweven en darte-
len en het spel met de wind 
spelen. Ze zijn uitgespuugd, 
gescheurd en verworden tot 
afval.  De vrouw kijkt naar de 
boodschappen die aan haar 
voeten liggen. Ze haalt haar 
schouders op en haalt tussen 
haar bh en boezem een aantal 
plastic zakken tevoorschijn.
“Weet u” zegt ze, en ze draait 
zich naar mij om, “ die heb ik 
altijd bij me voor nood, want 
met die plastic zakjes, weet je 
het maar nooit!” #

Meer weten over plastic en 
het milieu? Kijk op: www.
plasticsoup.org 

Het is windkracht zes en vanaf de markt dwarrelt 
een onophoudelijke stroom zakjes de omliggende 
straten in. Ik begeef mij in de Von Zesenstraat 
en loop richting het Tropenmuseum om daarna 
de Commelinstraat in te slaan.  Mijn ogen zijn 
gericht op de speelse bewegingen van de witte 
plastic zakjes die door de wind in de lucht wor-
den gehouden. Een fascinerend gezicht. Eén wit 
zakje ziet eruit als een opgeblazen bol buikje en 
gaat vrij en dik zijn vrijheid tegemoet.

Door: Nella Montana | Fotografie: Mica Gianell

Echt plastic in de 
Dapperbuurt

Plastic

De wind 
gaat even 
liggen.

Wat is er nou leuker dan oogsten, zou je zeggen! Na een seizoen ploeteren 
met zaaien, uitplanten, onkruid wieden en water geven, is de tijd dan einde-
lijk rijp om de producten van je arbeid te plukken. En alles smaakt beter uit 
eigen tuin, al is het maar omdat je het met eigen handen hebt verzorgd.
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Verhalen

Mijn oog valt regelmatig op 
een papierbak waar ver-
weesde boeken netjes in 
stapeltjes naast zijn gelegd. 
Als boekenliefhebber neem 
ik de meest aansprekende 
titels graag mee in de fiets-
tas. Ik lees ze en/of ik geef 
ze door, bijvoorbeeld aan 
weggeefwinkel Joe’s Garage 
in de Pretoriusstraat. Alleen 
boeken als ‘Macro-economi-
sche verkenningen’ uit 1999 
(vaak in prima staat) laat ik 
liggen. 

Eerlijk gezegd laten ver-
weesde boeken zich eerder 
vinden in het centrum of 
in de Pijp dan in Oost. Of 
er wordt in Oost minder 
gelezen of mensen zijn meer 
gehecht  aan hun boeken 
of ik ben er gewoon niet 
als ze buiten liggen. Of 
ze worden... o, vreselijke 
gedachte... in het donker... 

als mensen slapen... in de 
papierbak gegooid.

Oude Russen
Recentelijk heb ik een 

dergelijke actie kunnen 
voorkomen. Met enige 
vaart fietste ik Oost uit, op 
weg naar de trein. Vlak-
bij de Wijttenbachstraat 
registreerde ik vanuit mijn 

rechterooghoek een man die 
iets in de papierboek aan 
het gooien was. Ik fietste 
door maar dacht: waren dat 
nu boeken die hij weggooide 
of waren het lege karton-
nen doosjes? Ik draaide me 
om, reed terug. Hoorde met 
enige regelmaat de klep 
van de papierbak opengaan 
en dichtvallen. Het klonk 
als boeken, al kon ik het 
niet goed zien. Ik stapte 
van mijn fiets, naderde de 
papierbak, waar een man 
inderdaad boeken aan het 
werpen was.  
Hij stond net op het punt 
een oude Rus in een hyper-
modern jasje in de bak te 
gooien toen ik hem aan-
sprak. Ik vroeg of ík die 
boeken kon meenemen. Dan 
was híj ervan af en ík blij. 
Maar natuurlijk, zei hij, als 
ik ze wilde hebben, hij had 
nog meer, binnen. 
“Had ik het maar geweten,” 
vervolgde hij, “ik heb er 
inmiddels al zeker tweehon-
derd weggedaan.”
“Ooooo... tweehonderd!” 
bracht ik uit. 
“Ik heb binnen nog meer 
staan, die kun je zo meene-

men. Er zit wel veel filoso-
fie bij.” Ik zei dat ik geen 
bezwaar heb tegen filosofie, 
ik ken iemand die ik daar 
wel eens héél blij mee zou 
kunnen maken. Zelf zou ik 
die oude Russen graag mee-
nemen in mijn fietstas. 

Eindig
Ik vraag hem waarom hij 
van de boeken af wil. Hij 
meldt feitelijk, bijna ter-
loops, dat hij er vanaf moet 
omdat hij terminaal is. Zijn 
vrouw ook. Ze hebben geen 
kinderen. 
Het is niet niks wat ik hoor, 
meer dan een “wat héftig” 
weet ik niet uit te brengen. 
Stilletjes loop ik met hem 
mee naar zijn voordeur, 
waarachter zich de stapels 
boeken bevinden waar 

hij nooit meer aan toe zal 
komen. Hij zegt dat hij aan 
de gedachte van eindigheid 
gewend is. Mij doet het wel 
wat als deze vriendelijke 
man mij een boek aanreikt 
met de woorden: “Dit is 
een hele mooie, die moet 
je lezen.” Beschaamd leg ik 
het op de ‘meeneemstapel’ 
terwijl ik het aanvankelijk 
opzij had gelegd bij de sta-
pel ‘nee’. Laten liggen zou 
gemeen zijn. 
Ik krijg meer boeken mee 
dan mijn fietstas dragen 
kan. De voormalige boeken-
bezitter komt de  volgende 
dag met de auto langs om 
nog eens een verhuisdoos 
en een tas vol boeken te 
brengen. Ik bedank hem. 
“Niets te danken,” zegt hij. 
En weg rijdt hij. #

Steeds meer mensen willen van hun boeken af, 
las ik onlangs in de krant. Ze houden wel van  
lezen, maar hun huis puilt uit. Een e-reader  
lost hun probleem op. Hun oude boeken zetten  
ze op straat.

Door: Hella de Groot | Fotografie: Hella de Groot

Boekenliefhebber

Steeds meer 
mensen 
willen van 
hun boeken 
af, las ik 
onlangs in 
de krant.

Ze hoorde van de waarheids-
commissies, waarin daders 
en slachtoffers van gruwelijk-
heden oog in oog met elkaar 
kwamen te staan. Het proces, 
dat zuiver gericht was op het 
reconstrueren van de waar-
heid voor iedereen, verliep 
deze keer in woorden, niet 
in daden. Nabestaanden van 
slachtoffers wilden alleen nog 
maar weten hoe hun gefol-
terde dierbaren hun laatste 
dagen hadden geleefd. Daders 
moesten aan hen en detail be-
schrijven wat er was gebeurd 
met hun geliefden en hoe zij 
hen herhaaldelijk hadden 
gemarteld tot de dood aan toe. 
Maar daders bleken net zo 
goed slachtoffers te zijn. On-
der druk van de bittere strijd 
die de bewoners in het land 

met elkaar uitvochten waren 
ze gedwongen de waarheid 
steeds te verdraaien, tot ze 
zelf niet meer wisten wat goed 
was en wat slecht. 
In dezelfde tijd dat de pijnlijke 
geschiedenis van Zuid-Afrika 
onverhuld via de literatuur 
haar wereld was binnenge-
drongen, hoorde ze dat Am-
sterdam ook een Afrikaanse 
buurt had. Deze heette sinds 
jaar en dag de Transvaal-
buurt. In de tijd dat ze colleges 
volgde haalde ze onbekom-
merd vis in de Pretoriusstraat. 
Nu weer bracht de stad haar 
op het spoor van de verre 
wereld in Zuid-Afrika. Door 
’Transvaal’ te googleën dreef 
in één keer de straatnamen-
kwestie die daar gestreden 
werd naar boven. De hele ge-

schiedenis lang was het schrift 
een machtig middel gebleken 
dat hebberige mensen in staat 
had gesteld alles te krijgen 
wat ze wilden, door er gewoon 
hun naam op te plakken. Het 
land, inclusief alle flora en 
fauna en de inheemse bevol-
king zèlf, werd hun eigendom 
door alles te benoemen en op 
papier vast te stellen. Als iets 
geschreven en gedrukt stond 
had de eigenaar het onher-
roepelijke patent op alles wat 
op zijn papier was vastgesteld. 
De oorspronkelijke bewoners 

kregen gewoon de naam van 
’vluchtelingen’ zodat ze geen 
enkel beroep meer konden 
doen op een plaats om te 
wonen in hun land. En nu de 
burgemeester van Pretoria 
zijn stad weer had omgedoopt 

in ‘Tshwane’ en de namen van 
straten met verwijzingen naar 
het koloniale verleden en de 
tijd van de apartheid wilde 
vervangen door de namen van 

vrijheids- en anti-apartheids-
strijders stuitte hij op heel 
veel verzet.
Ja, de stad Amsterdam ont-
rafelde weer veel dingen, tot 
ver over haar grenzen. Maar 
zouden hier, in de  
Transvaalbuurt, die dus 
eigenlijk de Afrikaanse buurt 
heette, nog bewoners rondlo-
pen met verhalen van daar? 
En zou hier ooit een Nelson 
Mandela straat komen? Mis-
schien wist Joanna, die hier 
om de hoek woonde, het wel. 
‘Give me hope Joanna, hope 
Joanna, give me hope Joanna 
for the morning comes.’ #

Informatiebron ‘Transvaal‘ 
en ‘Pretoria‘: Wikipedia / 
Verwijzing naar songtekst 
‘Give me hope Joanna’ van 
Eddy Grant.

Geef me hoop, 
Joanna 

Toen ze laatst een tweedehands spijkerrok bij 
de Lokatie had gekocht, bleek er bij thuiskomst 
een briefje van 10 rand in te zitten. Het Zuid-
Afrikaanse biljet deed haar terugdenken aan de 
tijd dat ze colleges Zuid-Afrikaanse letterkunde 
volgde. Zuid-Afrikaanse dichters en schrijvers 
hadden de wonden van het land in hun poëzie en 
proza blootgelegd.

Bewoner
Bewonder
De gewoontes 
Van de stad

Vertelling

De Transvaalbuurt
Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer 
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informatie 
www.kooskneus.nl. Vrolijke voor-
stellingen met schminken en ver-
kleedkleren, drankje en koek, ook 
voor verjaardagsfeestjes. Entree: 
€ 7,- p.p., met stadspas  
€ 6,- p.p.
Programma op alle zondagen in 
november:
10.30: Haas en Konijn gaan  
vliegen!, 2 – 4 jaar
Haas is helemaal in de wolken: hij 
kan echt vliegen als een helikop-
ter. In de knollentuin van boer 
Piet bedenkt hij een plan om 
een uitstapje in de lucht te gaan 
maken. 
12.00: Thuis bij Mol en Muis, 
 2 – 4 jaar
Muis gaat kennismaken met haar 
buurvrouw Mol in haar hol. Het 
loopt allemaal iets anders dan 
verwacht.
14.00: De rode en de blauwe  
tovenaar, 4 – 8 jaar
Twee tovenaars spannen samen 
om een boze heks een lesje te le-
ren. Met een toverdrank brengen 
ze haar in een diepe slaap.
15.30: Opa Warrowitz en de  
kangoeroe, 4 – 8 jaar
Opa Warrowitz is haaientemmer 
bij het circus. Ook kan hij verdwij-
nen in de buidel van een kangoe-
roe. En hij kan nog veel meer. 
Programma op alle woens-
dagen in september en oktober 
(behalve 2 oktober):
14.00: De dappere ridder, de 
draak en de mooie prinses,  
4 – 8 jaar
Een dappere ridder redt een 
prins uit de bek van een draak 
en brengt hem weer terug bij de 
mooie prinses.
15.30: Agent Speurneus vangt een 
boef, 4 – 8 jaar
Ukkepuk, een kinderdagverblijf-
baby, is jarig en krijgt een mooi 
cadeau. Maar een stoute boef, die 
een slechte jeugd heeft gehad en 
heel wat heeft in te halen, steelt 
het pakje. Wijkagent Speurneus 
gaat er snel achteraan!
SPECIAAL SINTERKLAAS- 
PROGRAMMA:
Op zondag 24-11 en 1-12
10.30 en 12.00: Sint en Piet in de 
Speelgoedwinkel, 2 – 4 jaar
Chocokikkers gaan kwaken en 
chocolademuizen beginnen te 
piepen. Het geld van Sinterklaas 
blijkt van chocola te zijn. 
Op zondag 24-11 en 1-12 en op 
woensdag 27-11 en 4-12
14.00: Zie ginds komt de Stoom-
boot! 4 – 8 jaar
Op de boot van Sinterklaas zijn 

de Pieten druk in de weer met het 
inpakken van cadeaus en snoep-
goed. Er gaat heel veel mis en er is 
land in zicht!
15.30: Sint en Piet naar de haaien! 
4 – 8 jaar
Sint en Piet worden op volle zee 
verrast door een haai. Cadeautjes 
komen terecht in de haaievinnen-
soep van Tsjing en Tsjang!

CBK Amsterdam
do 17 okt t/m 23 nov: Portret 
met Jet – De keuze van leerlingen 
van Montessori College Oost 
(MCO) en Jet Bussemaker.
za 19 okt t/m 2 nov: Kunstwer-
ken van jongeren met thema’s als 
Zeehelden (animatiefilm), Villa 
Kakelbont (installatie) en Rare 
Vogels (groot kleiwerkstuk)
do 10 okt t/m za 30 nov: Siera-
den van Laura Klaassens
zo 10 nov om 11.30 uur: Victoria 
Davies (harp) en Katya Woloshyn 
(altviool)

Etalagegalerie Inkijk
presenteert:‘You can’t keep 
spring from coming’, een instal-
latie van Lucy Hannen in Inkijk, 
metrostation Wibautstraat
Een installatie van Karin Trenkel in 
Inkijk, metrostation Weesperplein

Pleintheater
Zie voor nadere beschrijving  
www.pleintheater.nl 
vr 1 nov 20.30: Tandem – Eva’s 
Appel & Anuradha en Ravish
‘Manwijven’ van theatergroep 
Eva’s Appel gecombineerd met 
een dansvoorstelling van Anurad-
ha Pancham en Ravish Gopal.
zo 3 nov 16.00: Hans en Grietje 
(3+) – Het Kleine Theater
Als Hans slaapt leest Grietje stie-
kem in het boek ‘Hans en Grietje’. 
Tot haar schrik leest ze dat ze op 
weg zijn naar de heks. Grietje wil 
niet mee naar een enge heks!
za 5 nov 20.30: Dans in de 

Wereld: Tusta – Samaldhi Dance 
Company
Een krachtige samensmelting van 
muziek, beeld en dans.
wo 13 nov 10.30: Pleintheater 
Peuterochtend: Vuilnisventjes (2+) 
– Compagnie Mouettes [zie elders 
in Dwars]
zo 17 nov 16.00: De toverlegging 
(4+) – Er was eens in Oost ... 
een 5e handskledingwinkel. Er is 
van alles te koop: broeken, jurken, 
beha’s en schoenen. Er hangt 
tussen de strakke broeken een 
toverlegging. Als je die draagt, dan 
komt er een oude toverspreuk uit.
za 23 nov 13.00 en 16.00: Sin-
terklaas in het Pleintheater: Hij 
komt... (4+) – Project Sally
Vol verwachting zitten de kinde-
ren op de dansvloer. Recht voor 
hun neus dansen drie dansers 
zich de pepernoten van het lijf. 

Iedereen wacht op de Sint. Zou hij 
echt komen? Speciaal voor deze 
voorstelling wordt het Pleinthe-
ater omgetoverd tot een Pieten-
paradijs. Voorafgaand aan en na 
afloop van de voorstelling kunnen 
de kinderen knutselen en kleuren, 
wordt er gestrooid en zingen we 
liedjes voor de Sint.
zo 1 dec 16.00: Het Winterse 
Woud (1+) – Wonderland
wo 11 dec 10.30: Pleintheater 
Peuterochtend: een feestje voor 
Brammetje Boterhammetje (2+) – 
Lot en Renée

Muiderpoorttheater
do 14 nov 19.30: Debat over 
buurttheaters
Waarvoor gaat u naar het buurt-
theater? En vindt u het nodig dat 
het stadsdeel uw voorstelling 
deels financiert? Een debat over 
buurttheaters, met Jeroen van 
Spijk (wethouder stadsdeel Oost) 
en enkele mensen uit de (buurt)
theaterwereld. Arie van Tol zal er 
als gespreksleider voor zorgen dat 
behalve het panel ook het publiek 
aan bod komt.
vr 15 nov 20.30: Dittico – Annika 
Panitto 
Een project van Annika Pan-

nitto, gemaakt met en voor Ingrid 
Berger Myhre en IJbert Verweij. 
Dittico is een verzameling van 
twee portretten. Twee dans solo’s, 
twee verhalen.
do 21 nov 20.30: Las Idiotas – La 
mecedora 
Een interdisciplinaire perfor-
mance vertrekkend vanuit de 
vraag What moves you. 
za 7 dec 13.00: Show Your Skills – 
Wanna be a Superstar (7+)
‘Show Your Skills’ is een drie 
uur durende theater-, dans- en 
muziekworkshop waarin je een 
voorstelling maakt die je aan het 
eind van de middag presenteert 
aan je familie en vrienden.
Badhuistheater
vr 25 okt 20.00: Shakespeare 
karaoke
De succesvolle Shakespeare 
Karaoke keert terug in het Bad-
huistheater. Shakespeare’s meest 
beroemde scènes en personages 
komen voorbij in een wervelende 
karaoke. Iedereen kan meedoen! 
Meld je aan via badhuistheater@
gmail.com. 
za 26 okt 20.00: HiHa – Perfor-
mance Party
De HiHa Performance Party is 
terug! Een open podium met mu-
ziek, theater, stand-up en nog veel 
meer! Meedoen? Stuur een mail 
naar badhuistheater@gmail.com. 
do 31 okt – 9 nov: Troost –  
Moulin Rouge
Na ‘Vier liefdes en de de dood’ en 
‘Hemel’ is het bij Troost weer tijd 
voor een feelgood theaterspekta-
kel. In de met prijzen overladen 
film Moulin Rouge van Baz Luhr-

man vond Troost inspiratie voor 
een spectaculaire voorstelling 
over liefde en jaloezie. En acteren, 
zingen en dansen alle spelers of 
hun leven er vanaf hangt.
data: do 31 okt, vr 1 nov, za 2 
nov, do 7 nov, vr 8 nov en za 9 
nov telkens om 20.30; zo 3 nov 
om 14.30 uur.
wo 6 nov 20.00: bijeenkomst NAT 
(Nieuw Amsterdamse Toekomst)
NAT is de nieuwe jongerenpartij 
waarop bij de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014 
gestemd kan worden.
za 23 nov 20.00: Mikulas,  
Tsjechisch theaterfeest/ 
voorstelling
zo 24 nov 19.30: Neo Noire Film-
première van Mike Lasoff – The 
snowman never sleeps.
do 28 nov 20.00: bijeenkomst NAT 
(Nieuw Amsterdamse Toekomst)
2e vergadering

Frankendael Foundation
tot zo 1 dec: tentoonstelling  
MIJN DERDE LAND
De Foundation reist dichter Gerrit 
Komrij achterna op zoek naar het 
derde land. In zijn gedicht Contra-
gewicht beschrijft Komrij dit land, 
dat bestaat tussen verbeelding 

en werkelijkheid: een imaginaire 
bestemming als noodzakelijk  
toevluchtsoord voor mens. Het 
is een plek tussen het door de 
dichter verlaten vaderland en zijn 
nieuwe wereld: een thuis ontstaan 
in de fantasie van haar bewoner.
za 26 okt vanaf 20.30:  
filmprogramma
Politieke grenzen worden opge-
rekt en vastgeroeste vormen van 
identiteit worden doorbroken. 
Met o.a. Adela Babanova, Malak 
Helmy, Michael James Jones, Isaac 
Julien en Enrique Raminez.
Elke zaterdag: Salon van de  
Imaginaire Kunsten
2 nov: Museumnacht - De  
Patafysische Salon door Club 
Interbellum
9 nov va 20.30: Onzichtbare Ste-
den door Club Interbellum
16 nov va 20.30: Tempels, tuinen, 
talismannen door Club Interbel-
lum
23 nov va 20.30: Reële Fantasieën 
door White Rabbit Theater
30 nov va 20.30: Heimwee Soiree: 
een minifestival vol heimwee en 
verlangen
Elke zondag va 14.00: rondleiding 
door kunsthistorici
Openingstijden tentoonstelling: 
do – zo  12.00 – 18.00 uur
De rest van de week op aanvraag
‘If Walls Could Speak’ – foto’s uit 
de ING collectie
In de kunsttentoonstelling maken 
we een reis langs stedelijke 
gebieden uit alle windstreken. We 
ontwaren de universele realiteit 
van het urbane leven. De tentoon-
stelling laat zien hoe het menselijk 
leven het bezielt.

Adressen 

TrouwAmsterdam
Wibautstraat 127  
www.trouwamsterdam.nl

Poppentheater Koos 
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532 
www.kooskneus.nl

Badhuistheater
www.badhuistheater.nl 
email: badhuistheater@
gmail.com

Uitvaartmuseum  
Tot Zover
Kruislaan 124
www.totzover.nl

Muiderpoorttheater
2e van Swindenstraat 26
www.muiderpoorttheater.nl

Pleintheater 
Sajetplein 29
www.pleintheater.nl

CBK Amsterdam
Oranje-Vrijstaatkade 71
www.cbkamsterdam.nl
020-2535456

MuzyQ
www.muziq.com  
020-4625950

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Frankendael Foundation
Middenweg 72, lisa@
frankendaelfoundation.nl 
020-4233930

Hans en Grietje door Het Kleine Theater. Pleintheater

Installatie van Karin Trenkel in Etalagegalerie Inkijk 

Sint en Piet naar de haaien! Poppentheater Koos Kneus 
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Dit gesteld hebbende, is de 
fundamentele vraag: welke 
rol spelen buurttheaters in 
de buurt en welke zouden ze 
moeten of kunnen spelen? De 
concrete werkelijkheid van de 
buurttheaters (in Oost) staat 
centraal. 
Terwijl in het artikel over 
kunst in de vorige Dwars  
meer de ideologische kant 
van resp. kunst, theaters en 

buurttheaters aan de orde is 
gesteld.

Wie bepaalt?
Er dienen een keuzes te 
worden gemaakt bij de pro-
grammering. Nog vooraf aan 
die keuzes kan de kwestie 
opgeworpen worden of die 
programmering louter een 
zaak van de inhoudelijke 
leiding van een theater is of 

dat bemoeienis van overheid, 
zakelijke derden, inhoudelijke 
derden of bezoekers/buurt-
bewoners al dan niet wense-
lijk is.

Welke keuzes zijn er?
Er kunnen in het buurttheater 
zo veel mogelijk gezelschap-
pen waarvandaan dan ook 
geprogrammeerd worden, met 
een minimum aan kwaliteit 
en financiële zekerheid. De 
theatergroepen uit de buurt 
maken onderdeel uit van het 
totaal. Beperking tot juist die 
theatergroepen uit de buurt 
is een alternatief. Daarbij kan 
dan een soepeler kwaliteitscri-
terium gelden. 
Een theater heeft vaak een 
eigen kleur door de theater-
gezelschappen met wie het 
een vaste relatie heeft. Andere 
groepen treden wel op in de 
buurtzaal, maar zonder in één 
adem genoemd te worden met 
het theater. Artistieke normen 
spelen een veel beperktere rol 
als zo veel mogelijk theater-
groepen en andere potentiële 
gebruikers in de buurt gezocht 
worden voor het gebruik van 
zaal en podium.
Andere potentiële gebruikers 
zijn vaak in de culturele hoek 
te vinden: naast puur theater 
kan gedacht worden aan mu-
ziek, dans, poëzie, literatuur, 
informatie, debat, etc. Uitbrei-
ding naar aanbod uit de soci-
ale sector is denkbaar. Over 
de wenselijkheid daarvan 
bestaan zeer uiteenlopende 
standpunten. Anders gesteld is 
de vraag hoe zeer een buurt-
theater de functie van binden-

de kracht heeft in de wijk, of 
sociale cohesie te rijmen valt 
met artistieke doelen. 

Wie betaalt?
Hoe het publiek naar de 
voorstelling te lokken is niet 
specifiek onderwerp van 
debat. Wel het prijskaartje 
dat er feitelijk en inclusief 
secundaire geldstromen aan 
de voorstelling kleeft. De prijs 
in verhouding tot de lengte en 
de kwaliteit. De kritische bo-
vengrens aan de toegangsprijs 
van de potentiële bezoeker. 
De prijs in verhouding tot de 
kosten. Het percentage en het 
feitelijke bedrag dat een the-
ater gemiddeld uit andere in-
komsten dan de zaalopbrengst 
moet halen. Het is allemaal 
een kwestie van afwegen, van 
beleidskeuzes maken.
In het verleden gingen 
bezuinigingen op de theater-
subsidies vooral ten koste van 
betaalde uitvoerende werkers: 
uiteindelijk werden zelfs de 
gesubsidieerde banen (Mel-

kert, ID, Pantar) afgeschaft 
en moest op vrijwilligers 
gebouwd gaan worden. Bij de 
recente en nog komende in-
krimpingen doet de overheid 
de suggestie meer inkomsten 
te genereren uit andere bron-
nen. Te denken valt aan een 
hogere omzet uit restaurant 
en/of bar. Het zoeken van 
particulieren met een warm 
hart voor theater en met wat 
overtollig geld is een tweede 
mogelijkheid. En dan is er 
nog het aanschrijven van 
fondsen. De pessimist schat in 
dat de opbrengsten nog niet 
voldoende zijn om het acqui-
sitiewerk van te bekostigen. 
De optimist verwacht zelfs een 
lagere entreeprijs bij geslaagd 
lobbywerk. 
En is er naast de pragmatische 
zoektocht naar overleven nog 
wel ruimte en animo voor een 
ideologische visie op kunst en 
cultuur, op theater, op buurt-
theater? #

Op het taalfestival waren 
meerdere dingen te doen. 
Er was onder andere een 
Taalmarkt waar organisaties 
uit Amsterdam Oost met een 
kraampje stonden. Alle aan-
wezige organisaties hebben 
een gemeenschappelijk doel: 
namelijk het bevorderen van 
de Nederlandse taal. Veel 
organisaties hopen dat te 

bereiken door het aanbieden 
van inburgerings- en taalcur-
sussen. 
Een heel andere aanpak die 
ook op de markt stond was 
het taalproject ‘Samenspraak 
Oost’. Een project waarbij 
Nederlandstalige vrijwilligers 
anderstaligen helpen met de 
Nederlandse taal door middel 
van informele gesprekken in 
huiselijke sfeer.  
‘Samenspraak’ werd speciaal 
in het zonnetje gezet vanwege 
hun 10-jarig bestaan.
Daarnaast was er een po-

diumprogramma waar een 
aantal inburgeraars spraken 
en vertelden over hun eigen 
ervaringen met het leren 
van de Nederlandse taal. 
Stadsdeelwethouder Lieke 
Thesingh overhandigde hier 
certificaten aan inburgeraars 
die recentelijk geslaagd zijn 
voor hun inburgeringscursus. 
Tot slot kon je in het Taalcar-
rousel meelezen met de  
‘Leesclub Makkelijk Lezen’, 
waar je samen met een 
groepje op een makkelijke en 
rustige manier werd voorge-

lezen. Na het lezen werd het 
boek nog eens nabesproken. 
Er liepen taalcoaches en advi-
seurs rond, waar je even kort 
mee kon praten en aan wie 
advies kon worden gevraagd 
over bijvoorbeeld het opstel-
lenen van een CV.  
Met de ongeveer 300 bezoe-
kers was de organisatie meer 
dan tevreden. Het taalfesti-
val werd in ‘de Week van de 
Alfabetisering’ gehouden en 
verschijnt hopelijk volgend 
jaar weer in de bibliotheek op 
het Javaplein. #

Taalfestival in Oost
Door: Gabriëlle Francke|

Op vrijdag 13 september was 
de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam op het Javaplein 
voor een paar uur omge-
toverd tot festivalterrein. 
Het Taalfestival vond er 
namelijk plaats. Een festi-
val bedoeld voor mensen 
die moeite hebben met de 
Nederlandse taal en deze 
willen verbeteren.

Badhuis met het mooiste plein (theater)

Als u vindt dat theater onbelangrijk is, en dat er 
zeker geen bestaansrecht is voor buurttheaters, 
dan gaat u hoogstwaarschijnlijk ook een debat 
over buurttheaters niet bezoeken. Daarom is bij 
het debat op donderdag 14 november a.s. het uit-
gangspunt dat buurttheaters van belang zijn

Elke maand organiseert het 
Pleintheater, op woensdag-
ochtend om 10.30 uur, een 
Peuterochtend. Een diverse 
reeks theater-, dans-, en  
muziekvoorstellingen  
voor iedereen van 2 jaar en 
ouder.

De eerste Peuterochtend van 
dit seizoen vond plaats op 16 
oktober en stond in het teken 
van de vrolijke viervoeter 

Rintje. Acteur Ton Meijer las 
voor, zong en praatte met de 
peuters over dingen die niet 
alleen Rintje en zijn vriendjes, 
maar ook de kinderen zelf 
beleven. 
De eerstvolgende Peuter-
ochtend vindt plaats op 13 
november. Met deze keer de 
beeldende dansvoorstelling 
Vuilnisventjes. Een voorstel-
ling waarin met gerecyclede 
attributen, toeters en bellen 

een unieke avontuurlijke 
wereld wordt gecreëerd. Vuil-
nisventjes vertelt het verhaal 
van een nukkig ventje op een 
vuilnisbelt. Elke morgen kijkt 
hij uit naar de nieuwe lading 
afval. Elk bakje of zakje her-
bergt een nieuw verhaal om 
bij weg te dromen. Als er nog 
een vuilnisventje verschijnt, 
vindt hij dat maar niks. Maar 
gaandeweg blijkt samen  
dromen toch gezelliger... #

Pleintheater Peuterochtend, 
op de woensdagen om 10:30, 
tickets vanaf € 6,00.

Dansende Vuilnisventjes
Door: Anna Houwing 

Elk maand blikt Dwars 
vooruit op een voorstel-
ling in het Pleintheater of 
het Muiderpoorttheater. 
Twee charmante theaters 
aan weerskanten van het 
Oosterpark. Om de lezers 
van Dwars kennis te laten 
maken met het Plein-
theater en het Muider-
poorttheater nemen we 
elke maand een actuele 
voorstelling uit één van 
beide theaters onder de 
loep. De keer: Plein- 
theater Peuterochtend

Uit: de Vuilnisventjes

Wat is dat dan,  
sociaal theater?
Door: Arie van Tol | Fotografie: Arie van Tol

Debat
Debat over buurttheater

Waarvoor komt u naar het buurttheater?
En vindt u het nodig dat het stadsdeel uw voorstelling deels 
financiert?

Een debat over buurttheaters, in ieder geval met wethouder 
stadsdeel Oost Jeroen van Spijk en (buurt)theatermakers 
Thomas de Bres en Charlotte Riem Vis. Arie van Tol zal er als 
gespreksleider voor zorgen dat behalve het panel het publiek 
ook ruimschoots aan bod komt.

Organisatie: Plein- en Muiderpoorttheater, HvA (2e jaars 
bestuurskundestudenten) en (het politiek comité van) Dwars 
door de buurt.

Plaats: Muiderpoorttheater, 2e van Swindenstraat 26
Datum: donderdag 14 november
Inloop: vanaf 19.30 uur.
Aanvang debat: 20.00 uur (einde uiterlijk 21.45).
Koffie of thee vooraf, drankje na afloop.                





Dwars door 
de buurt
Hella de Groot, Dinke Rizzoli 
en Arie van Tol denken met deze 
foto’s ‘verweesd speelgoed’ te 
hebben verbeeld.
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Glad ijs

De afgelopen jaren vlogen 
verschillende partijen elkaar 
in de haren. Helaas is het po-
pulaire en ervaren Duosport 
vervangen door een nieuwe 
schaatssschool en is de 
Skeeve Skaes nog aanwezig, 
maar hier staan de verhuis-
koffers al klaar. Schaatswin-
kel Waterman blijft nog even 
buiten schot.
Tijd om de zaken even op 
een rijtje te zetten. Ik sprak 
daarom met interim direc-
teur Dick van der Laan van 
de stichting Jaap Edenbaan, 
Christian Spekreijse als 
mede-eigenaar van Duosport, 
Evelien van Roemburg van 
de stedelijke fractie van 
Groen Links en Jeroen Zon-
neveld van de Vrienden van 
Jaap Eden. Zij geven tekst en 
uitleg op deze veranderde 
weersomstandigheden.

De stichting
De exploitatie van de 
schaatsbaan is in handen van 
een stichting die hiervoor 
subsidie ontvangt van de 
gemeente Amsterdam. De or-
ganisatie heeft een bestuur, 
een directeur en een aantal 
andere werknemers. Het 
bestuur bepaalt het beleid in 
overleg met de directeur die 
de dagelijkse operationele 
leiding heeft. De huidige di-
recteur is ziek, Dick van der 
Laan vervangt haar. Naast 
zijn managementtaken is hij 
een gebruikersraad aan het 
opzetten: een soort medezeg-
genschapsraad van gebrui-
kers die gevraagd en onge-
vraagd advies kunnen geven. 
Vertegenwoordigers van 
ongeorganiseerde schaatsers, 
cursisten, halverenigingen 
en schaatsverenigingen zul-
len deze raad vormen.

Ondernemers in zwaar 
weer
Al heel lang kunnen be-
zoekers lessen volgen bij 
Duosport en gezellig eten 
en drinken in de Skeeve 
Skaes. De gemeente gaf jaren 
geleden de opdracht aan de 
stichting Jaap Edenbaan om 
meer inkomsten te genere-
ren. Om dit te doen via de 
schaatslessen en de horeca 
leek de stichting de meest 
logische keuze. 
De stichting wilde van het 
contract met Duosport en de 
Skeeve Skaes af. De Vrien-
den van Jaap Eden werd 
opgericht om te bemiddelen 

maar wel met het duidelijke 
doel deze organisaties voor 
de schaatsbaan te behouden. 
Jeroen Zonneveld voelde 
duidelijk dat zijn organisatie 
door de stichting hiermee 
ook als tegenstander werd 
gezien. De pachters wilden 
dank zij de bemiddeling een 
hogere bijdrage betalen. De 
stichting zegt dit aanbod 
nooit ontvangen te hebben.
Het contract met de Skeeve 
Skaes werd door de hoogste 
rechter ontbonden. 
Voor de schaatslessen 
organiseerde de stichting 
een aanbesteding. Duosport 
schreef hier niet op in, 
volgens Christian omdat de 
aanbestedingsvoorwaarden 
bijzonder slecht waren: de 
schaatsschool werd gedegra-
deerd tot een uitzendbureau 
om instructeurs te leveren 
tegen een zeer laag uur-

tarief. Christian was er van 
overtuigd dat het voor geen 
enkele partij een rendabele 
zaak zou zijn.  
Kort voor het sluiten van de 
aanbesteding bleek dat een 
nieuwe schaatsschool de aan-
besteding verdiend had. Deze 
schaatsschool bleek kort voor 
de sluitingsdatum te zijn op-
gericht. Voor Christian, Mark 
en alle instructeurs waren de 
druiven zuur: het bedrijf was 
zeer hecht en Amsterdam 
vormde de stabiele bodem 
van de onderneming die 130 
werkende instructeurs kent. 
Ook Duosport trok bij de 
rechter aan het kortste eind.

Politieke bemoeienis of 
toch niet?
In een poging een einde te 
maken aan hun ontmanteling 
zochten de gedupeerde par-
tijen contact met de politieke 
partijen in de gemeenteraad 
en met de wethouder. 
De Duosport instructeurs de-

monstreerden klunend voor 
het stadhuis, de Vrienden 
dienden een petitie in met 
5400 handtekeningen en veel 
mensen spraken in met name 
op de commissievergadering 
Kunst, Sport en Zorg van 27 
maart waarbij de Edenbaan 
op de agenda stond. 
In deze vergadering bleek 
ook hoe moeilijk dit onder-
werp bij de verantwoorde-
lijke politici ligt. Evelien 
van Roemburg licht dit toe. 
“Normaal gesproken ver-
richt de wethouder met zijn 
ambtenaren een (financiële) 
evaluatie nadat een subsidie 
is verstrekt en bemoeien 
we ons niet met de interne 
bedrijfsvoering. Voor de 
politiek is het vooral belang-
rijk dat genoeg mensen er 
terecht kunnen en dat de 
prijs behapbaar is. Komt dit 
in het geding dan kunnen we 
ingrijpen.”
Zij begreep de emoties en 
de zorgen van deze Am-
sterdamse sporters op deze 
Amsterdamse baan. Zij vroeg 
dan ook aan de wethouder in 
januari of hij mediation op 
gang kon brengen. De stich-
ting wilde dit niet en de wet-
houder legde zich daar bij 
neer. Hij betoogde ferm dat 
de politiek zich niet diende 
te bemoeien met de interne 
bedrijfsvoering, niet met de 
leveranciers en zeker niet 
als bepaalde zaken onder de 
rechter zijn. 
Hoe dan ook is met alle ophef 
de aandacht van politici ge-
trokken: de ontwikkelingen 
rond de Jaap Edenbaan en in 
de rechtszaal worden nauw-
lettend gevolgd.

Subsidie in de toekomst
De stichting ontvangt sub-
sidie voor het lopende 
schaatsseizoen. En wil ook de 
komende jaren die subsi-
die ontvangen. De Skeeve 
Skaes, Duosport en Water-
man hebben gezamenlijk 
een alternatief plan ‘Samen 
Doen’ ingediend. Christian 
legt me uit dat in dit plan 
de ondernemers ook weer 
ondernemersrisico dragen, 
dat de gebruikers een be-
langrijke rol hebben, dat er 
activiteiten op het terrein in 
de zomer georganiseerd gaan 
worden en dat de subsidie 
kan worden verlaagd.
Op 30 oktober bespreekt de 
commissie Kunst, Sport en 
Zorg de plannen en volgt een 
besluit voor een meerjarige 
subsidie. 

Huidige situatie
Nieuwe cursisten kun-
nen zich aanmelden bij 
de nieuwe schaatsschool. 
De Duosport instructeurs 
hebben geweigerd voor de 
nieuwe schaatsschool te gaan 
werken maar volgens Dick 

van der Laan zijn er genoeg 
goede instructeurs. Ook is 
het zoals altijd mogelijk lid te 
worden van een schaatsver-
eniging die op de Edenbaan 
actief is en via de vereni-
ging les te krijgen. Duosport 
heeft een creatieve oplos-
sing bedacht en heeft een 
schaatsvereniging opgericht, 
sv Fenix genaamd. Christian 
wilde altijd al een vereniging 
opzetten om een verbinden-
de functie te vervullen in de 
georganiseerde schaatssport.
Duosport verzorgt de 
schaatslessen van deze ver-
eniging zodat het in theorie 
mogelijk is les te krijgen van 
een Duosport instructeur. In 
de praktijk blijkt echter dat 
het ijs gedeeld moet worden 
met andere verenigingen en 
de schaatschool van de Eden-

baan. Hierdoor kunnen lang 
niet alle cursisten van vorige 
jaren terecht en moeten 
potentiële cursisten tot het 
laatst in onzekerheid blijven 
of er een toerschaatsabonne-
ment beschikbaar is. 
De Skeeve Skaes gaat open 
op 12 oktober maar moet 
volgens de definitieve rech-
terlijke uitspraak vertrek-
ken. Er is onenigheid over de 
uitkoopsom die de stichting 
moet betalen. Over dit geld-
bedrag en de vertrekdatum 
zal de rechter in principe 
uitspraak doen op 22 okto-
ber. Als de uitkoopsom in 
de buurt komt van wat de 
Skeeve Skaes vraagt dan is 
het nog maar de vraag of de 
stichting dit wil en kan be-
talen. Wat zij dan doet blijft 
ongewis, volgens de direc-
teur wordt de afspraak rustig 
afgewacht. 
Dick van der Laan laat weten 
dat Waterman voorlopig 
blijft.
De Vrienden van Jaap Eden 

zijn nog zeer actief en orga-
niseerden in de zomer ook 
diverse gezellige avonden in 
de Skeeve Skaes waar infor-
matie gedeeld werd. Jeroen 
Zonneveld is zeer kritisch 
over het huidige stichtings-
bestuur en hij is ook niet erg 
enthousiast over de gebrui-
kersraad: “te weinig en het 
laat”. “Waarover moet er nog 
meegepraat worden als er al 
zulke belangrijke beslissin-
gen genomen zijn zoals het 
vertrek van Duosport en de 
Skeeve Skaes?” aldus Jeroen. 
Ook is hij kritisch over de 
politiek: “de echte wil om tot 
een oplossing te komen heeft 
het ook hier ontbroken.”

Conclusie
Er breken spannende tijden 
aan voor de schaatsbaan en 

alle betrokkenen. Verschil-
lende scenario’s zijn moge-
lijk. Het is spijtig dat zaken 
zo gelopen zijn dat twee 
zeer populaire pijlers onder 
de Edenbaan namelijk de 
Skeeve Skaes en Duosport de-
finitief zouden moeten ver-
trekken. Het lijkt er op dat de 
stichting de emoties hierom-
trent heeft onderschat en 
dat de organisatie een grote 
gok heeft genomen door deze 
zaken in eigen hand te willen 
nemen. 
Wat betreft de schaatsschool 
doet dit me denken aan het 
oprichten van Sport7 destijds 
door de KNVB. Deze sport-
organisatie wilde meer geld 
verdienen door de voetbal-
rechten niet te verkopen 
aan één van de bestaande 
zenders, maar een eigen zen-
der te beginnen. Sport7 bleek 
toen absoluut geen succes en 
de KNVB kwam weer terug 
bij de NOS. 
De komende weken zal 
moeten blijken of de schaats-

De dagen worden kouder, de eerste bladeren val-
len: de winter is in aantocht! Op 12 oktober opent 
de Jaap Edenbaan haar poorten en is het weer 
tijd om gezellig een aantal rondjes te schaatsen. 
Vervolgens een warme chocomel of een warme 
hap te nuttigen in de schaatskroeg. Hoewel: een 
schaatskroeg, is die er dan nog wel?

Weersverwachting Jaap Edenbaan: 
onbestendig

Aan de 
echte wil 
om tot een 
oplossing te 
komen heeft 
het ook hier 
ontbroken. Duosport instructeurs betogen voor het stadhuis

Door: Jan Molenaar | Fotografie: Duosport
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Ex-prof

“Ik ben er best trots op dat ik bij Ajax 
heb gespeeld”
Door: Gijs Lauret | Fotografie: Miranda van der Vegt 

Op welke positie speel je het 
liefst?
“In de jeugd speelde ik vaak 
rechtsbuiten of rechtshalf. Ik 
heb op veel plaatsen gespeeld. 
Ook op  linksbuiten en op tien. 
Uiteindelijk ben ik in het twee-
de elftal van Ajax rechtsback 
geworden. Later bij Dordrecht 
heb ik daar ook veel gespeeld. 
Nu maakt het me niet zoveel 
uit, maar het liefst sta ik op 
het middenveld.”

Waar begon je met voetbal-
len?
“Mijn eerste club was Voor-
land, vlakbij De Meer. Op mijn 
elfde of twaalfde speelden 
we een jeugdwedstrijd tegen 
Ajax. Hoewel we dik verloren 
vonden zij me goed spelen. Zij 
stelden voor dat ik me in-
schreef voor de instuif. Na die 
instuif te hebben doorlopen 
mocht ik bij Ajax meetrai-
nen en uiteindelijk mocht ik 
blijven.”

Herinner je je nog dat je dat 
hoorde?
“Volgens mij kwam ik thuis en 
was er een brief, of ze hadden 
gebeld. Mijn moeder vertelde 
het me. Ik had niet echt een 

doel, voetbalde leuk met mijn 
vriendjes. Het overkwam me. 
Maar eenmaal bij Ajax wilde 
ik profvoetballer worden. Ik 
begon in de C-tjes. Eerst was 
het lastig, ik was best klein 
en speelde tegen grotere 
jongens. Uiteindelijk werd 
ik geselecteerd voor Neder-
landse jeugdelftallen en op 
mijn achttiende kreeg ik een 
contract, twee jaar met een 
optie voor nog twee jaar. Dat 
heb ik uitgediend. Met het 
tweede elftal werden we in 
mijn eerste jaar kampioen. 
In mijn lichting zaten onder 
andere Karim Touzani, Jurgen 
Seedorf (jongere broer van 
Clarence Seedorf, red.) en 
Mike Zonneveld. Soms speelde 
ik ook met jongens als Van der 
Vaart, Hersi of Yakubu.” 

Wat was je volgende club?
“Ajax ging samenwerken met 
Haarlem en verhuurde enkele 
spelers. Ik dacht: laat ik het 
doen. Via Excelsior kwamen 
ook veel spelers terug bij 
Feyenoord, dus waarom niet 
via Haarlem naar Ajax? Het 
was wel een stap omlaag, 
zo was er geen krachthonk. 
Achteraf is het misschien niet 

slim geweest. Het was een 
vriendenelftal, erg gezellig. 
Voetballend was het niet top, 
het viel wat tegen. De meesten 
waren jong en we presteerden 
niet constant. Ik heb er twee 
jaar gespeeld. Het eerste jaar 
ging goed, het tweede minder. 
Terug bij het tweede elftal van 
Ajax raakte ik in de voorberei-
ding geblesseerd. Van Basten 
was er inmiddels trainer, 
samen met John van ‘t Schip. 
Ik heb toen met pijnstillers 
wel wat wedstrijden gespeeld. 
Aan het eind van het seizoen 
werd ik geopereerd en is mijn 
contract niet verlengd.” 

Hoe was het om dat mee te 
maken?
“Doordat ik weinig speelde 
was het geen verrassing. 

Gelukkig mocht ik bij RKC re-
valideren in het tweede elftal. 
Eenmaal fit ging het goed en 
werd ik snel aan het eerste 
elftal toegevoegd. Dat seizoen 
maakte ik mijn eredivisie-
debuut. Het tweede seizoen 
speelde ik goed in de voorbe-
reiding. De eerste wedstrijd 
stond ik in de basis, ondanks 
rugklachten. Daarna zijn de 

klachten verergerd en heb ik 
moeten revalideren. Met pijn-
stillers heb ik nog een aantal 
wedstrijden in het eerste elftal 
gespeeld, maar mijn contract 
werd niet verlengd. Ik kreeg 
een aantal aanbiedingen uit 
de eerste divisie en kwam bij 
FC Dordrecht terecht. Daar 
heb ik vijf jaar met plezier 
gevoetbald. Het was een hele 
leuke groep. We hebben drie 
keer de play-offs voor promo-
tie naar de Eredivisie gehaald. 
Dat was best knap gezien de 
begroting. Uiteindelijk heb ik 
in Dordrecht mijn carrière in 
het betaalde voetbal afgeslo-
ten.”

Hoe ben je bij JOS Water-
graafsmeer terechtgekomen 
en wat zijn je plannen dit 
seizoen?
“Erik Piket (voormalig jeugd-
speler van Ajax, red.) heeft me 
getipt. Ik heb de trainer van 
JOS gebeld om te vragen of ik 
kon meetrainen. Dat kon. Ik 
wilde graag op redelijk niveau 
voetballen en JOS is lekker in 
de buurt. De afgelopen twee 
jaar heb ik wegens een bles-
sure niet gespeeld. Nu probeer 
ik fit te worden. In welk elftal 
ik dan speel is niet het belang-
rijkste. Ik wil gewoon lekker 
voetballen.” 

Wat doe je naast het voet-
bal?
“Ik ben nu even huisvader, 
mijn vriendin heeft een eigen 
bedrijf. Ik vind het leuk om 
veel thuis te zijn bij mijn 
twee kinderen. De jongste is 
net vier maanden, dus het is 
druk genoeg! Verder ben ik 
rustig aan het kijken wat ik in 
de toekomst wil gaan doen. 
Misschien een trainerscursus,  
maar wie weet rol ik ergens in 

en wordt het heel iets anders.”

Hoe kijk je terug op je prof-
carrière?
“Het was een mooie ervaring. 
Ik heb in tien jaar mooie 
wedstrijden mogen spelen en 
met leuke mensen gewerkt. 
Ik voetbalde vaak bij clubs 
met een gezellige sfeer, dat is 
belangrijk voor mij. Ook bleef 
ik graag in Amsterdam wonen 
omdat ik me hier prettig voel. 
Ik reed voor de training op 
en neer naar Waalwijk en 
Dordrecht. Ooit had ik een 
aanbieding uit Duitsland, 
maar die heb ik niet echt seri-
eus overwogen.”

Wat zie je als jouw hoogte-
punt?
“Toch mijn contract bij Ajax. 
Als je kunt zeggen dat je daar 
onder contract hebt gestaan, 
moet je wel goed kunnen 
voetballen. Daar mag ik trots 
op zijn.” #

Lees meer van en over Gijs 
Lauret op gijslauret.nl.

Een niet al te grote, compacte gestalte staat in de 
motregen naar het trainingsveld te turen, ver-
borgen onder een camouflagepet. Het is [vet]Didi 
Longuet[vet]. De goedlachse 32-jarige oud-prof 
van onder meer Ajax, RKC Waalwijk en FC Dor-
drecht voetbalt tegenwoordig bij JOS Watergraaf-
smeer. De zoon van een Nederlandse moeder en 
Ivoriaanse vader blijkt verknocht aan onze stad. 
Met onvervalste Amsterdamse tongval vertelt 
hij over zijn carrière en een klein beetje over het 
leven.

Met 
pijnstillers 
heb ik nog 
een aantal 
wedstrijden 
in het 
eerste elftal 
gespeeld.

"

Buurtonline is altijd in de buurt, dus kom buurten

	  

WAARDECOUPON VOOR GRATIS OPEN 
INLOOP IN NOVEMBER 

Kom kennis maken, neem deze coupon mee.  
Er is ook gratis thee  

Elke dag van 11:30 - 13:00  
Pretoriusstraat 50 hoek Steve Bikoplein

Jos is lekker in de buurt

school voldoende goede 
instructeurs heeft weten te 
werven en of er voldoende 
inschrijvingen zijn voor de 
nieuwe school. Ook zal de 
stichting bij het vertrek van 
de Skeeve Skaes met een 
echt goed alternatief moeten 
komen in de vorm van een 
ander bruin schaatscafé om 
voldoende publiek te trekken 
en ook de fans van de Skeeve 
Skaes op den duur weer bin-
nen te krijgen. 
Misschien is deze stichting 
zelf ook nog maar tijdelijk als 
de gemeenteraad in oktober 
de subsidie aan een andere 
partij gunt?  
Een voorspelling waar we 
de komende tijd onze cho-
colademelk kunnen drinken 
en bij wie we schaatslessen 
kunnen volgen is in feite net 
zo onzeker geworden als een 
weersverwachting voor de 
komende winter. #

In bijna elke editie van de 
Dwars plaatsen we wel 
een artikeltje over onze  
activiteiten. Als vrijwil-
ligersgroep bestaan wij 
nu dank zij de hulp van 
Dynamo al 2 ½ jaar. Een 
goede reden om u eens uit 
te nodigen voor onze:
- open inloop  
- of een gesprekje over 
de computerlessen
Kom in september langs 
om eens kennis te maken.

Neem de coupon mee 
voor uw eerste bezoek !
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Bruidsjurk

Goedzak
Olga en Henk hadden het er 
al vaak over gehad: ze wil-
den graag een hond. Maar 
pas toen Henk minder ging 
werken werd dat plan serieus. 
“We vroegen aan de dieren-
arts of het kon met onze twee 
oude katten. Maar die zei dat 
katten het nooit echt leuk 
vinden dus dat we daar niet 
op moesten wachten,” vertelt 
Olga. Dit ‘groene licht’ zorgde 
ervoor dat ze na thuiskomst 
meteen het internet op doken. 
In Den Bosch werd een nestje 
Golden Retrievers gevonden. 
“Het karakter van de Retrie-

vers sprak ons aan: ze zijn 
erg lief en dat is Willem ook.” 
Naar andere honden is Willem 
vaak onderdanig. Opvallend 
is hoe hij als volwassen hond 
met puppies omgaat. Olga: 
“Willem vindt alles goed van 
die kleintjes. De twee keer 
dat hij in een hondenhotel is 
geweest werd Willem daarom 
bij de puppies gezet.”

Willem
Waarom kozen ze voor deze 
naam? Henk: “Eigenlijk had ik 
die naam al verzonnen voor-
dat we een hond hadden. Het 
moest dus ook een reu wor-

den.” Willem is geen echte reu 
meer, want door zijn hormo-
nen was zijn gehoorzaamheid 
onbetrouwbaar. Bovendien 
werd hij een ‘weglopertje’ als 
er interessante geurtjes langs-
kwamen. “ Zijn karakter is 
niet veranderd, maar hij is nu 
gewoon rustiger,” vindt Olga.

Smeerkees
Olga en Henk wonen nu 
ongeveer twee jaar in de 
Watergraafsmeer, vlakbij het 
Galileiplantsoen. Daar is sinds 
kort het grasveld officieel 
een hondenuitlaatgebied 
geworden. Willem en andere 
buurthonden hebben daar 
veel plezier van. 
Ook in Park Frankendael 
kennen ze Willem. “Hij kan 
namelijk heel goed ballen zoe-
ken vooral als ze in het water 
liggen, “vertelt Henk. “Omdat 

zijn vacht zo wit is ziet hij er 
dan iedere keer uit als een 
echte smeerkees. In het water 
bij restaurant De Kas spoelt hij 
zich weer een beetje schoon 
voordat we naar huis gaan.”

Luiwammes of waterrat
“Willem is heel lui; voor half 
10 kunnen we er eigenlijk 
niet met hem uit. Ik loop dan 
met hem langs het spoor, de 
kinderboerderij en een rondje 
om het Welland College. Ten-
minste dat is de bedoeling. Als 
het aan Willem ligt slaat hij al 

af voor de school,” lacht Henk 
en Olga voegt daar aan toe: 
“Ook als we thuis zijn slaapt 
hij graag op zijn plekje of zit 
op zijn poef voor het raam 
naar buiten te kijken.” 
Zoals bijna elke retriever, is 
ook Willem gek op water. Olga 
en Henk gaan vaak met hem 
naar het strand. Maar Willem 
duikt in iedere sloot of plas. 
Olga: “Altijd, 365 dagen per 
jaar. Je kan echt zeggen dat 
Willem’s lijfspreuk is: een dag 
zonder water is een dag niet 
geleefd!” #

Naam:  Willem
Ras:   Golden Retriever
Leeftijd:  3 jaar
Eigenaren:  Olga en Henk

Door: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Anna ten Bruggencate

Een mooi beroep
Helaas geldt dat niet voor 
iedereen. De geheimen van 
het huwelijk zijn niet voor 
iedereen hetzelfde. Maar de 
trouwjurk blijft een sierraad 
in de huiskamer. De opinie 
van de stelletjes is altijd weer: 
de trouwstoet, de trouwjurk, 
de bruidsmeisjes, de ringen  
en het feest nemen ze ons  
niet meer af.
Trouwen is leuk, maar het 

blijft in deze heftige tijd 
toch een risico. Optimistisch 
blijven is mijn devies. Een 
tweede huwelijk kan weer 
heel anders zijn. Dat weet ook 
Salam Massoudi die de klant 
betoverend weet aan te kle-
den. Ze is briljant in haar vak. 
De jurken zijn schitterend en 
romantisch. En in alle kleuren 
en smaken. Wat ze niet heeft, 
heeft ze ook. Ze kan het van 
elders vandaan halen.

Een mooier beroep bestaat 
er niet. Dagelijks ziet ze blije 
gezichten. Ze ziet toekomstige 
bruiden en partners zeer 
gelukkig binnen lopen. Het 
mooiste moment in hun leven. 
De winkel heeft internatio-
nale allure. Natuurlijk veel 
Marokkaans, Surinaams en 
Nederlands. Als je bij Bou-
tique Afrah niet slaagt, slaag je 
nergens. Ze is ook nog enorm 
vakkundig.
De trouwjurken zijn werkelijk 
pronkstukken en van prima 
kwaliteit. Je waant je in een 
sprookjesland. De grote mode-
ontwerper Dior moet het daar-
mee eens zijn. Hoe dan ook, 
deze winkel is een welkome 
verfrissing tussen de appelen, 
peren, vis, patat en textiel. 

Al weer 14 jaar
“Ik had van kindsaf al belang-
stelling voor jurken en toen 
vrienden en kennissen mij 
adviseerden iets met jurken te 
doen, kreeg ik de kans in 1999 
een winkel te openen op het 
Dapperplein. Het begon met 
de bruid centraal, maar nu is 
het ook gericht op galakleding, 
sieraden, schoenen, tassen, 
sluiers, etc. De witte trouw-
jurken blijven populair. De 
traditie wordt nog steeds in 
ere gehouden.”
“Verder geef ik veel advies bij 
keuzes. Ik voel me soms een 
psychiater in plaats van een 
verkoopster, want bruidjes 
kunnen lastig zijn. Maar we 
komen er samen altijd uit. 
Alleen mijn eigen trouwjurk 
deed ik alleen. Niet verwon-
derlijk als je een eigen winkel 
hebt.”
Opvallend is wel dat er geen 
plaats is voor de bruidegom. 
Er zijn geen hoge hoeden, 
pantalons, grijze vesten, grijze 
dassen, zijden sokken of lak-
schoenen.
Evengoed is Boutique ‘Afrah’ 
met eigenaresse Salam  
Massoudi een aanwinst  

voor de markt en voor de 
bruidsparen in de verre  
omtrek. Als je daar niet  
slaagt, slaag je nergens.  

En eeuwige trouw bestaat nog. 
Dus werkloos zal Salam nooit 
worden. #

Buurtblaffer

Willem doet nog geen vlieg kwaad

Afrah betekent vreugde

Met stip de mooiste winkel van de markt:  
Boutique Afrah. En ook waar de klant gelukkig en 
blij wordt. Een trouwjurk kopen is toch het mooi-
ste wat er bestaat. Ook al gaan honderden stellen 
uit elkaar, we blijven trouwen. Tot de dood ons 
scheidt.

Een dag zonder water 
is een dag niet geleefd

Trouwjurk 
vind je op de 
Dappermarkt
Door: Sjaak Broxk | Fotografie: Arie van Tol

Burendag in Park  
de Meer
Door: Moniek de Witte

Ook de bewoners in Park de Meer hebben mee-
gedaan met burendag. Omdat er op diezelfde dag 
appeltjes geplukt konden worden via het project 
fruit4sport, stond het thema ‘appeltjes’ deze dag 
centraal.

Bewoners konden een bakje 
koffie komen drinken, ap-
peltaart of iets hartigs komen 
eten. Deze appeltaarten waren 
gemaakt door buurtgenoten. 
In totaal waren er maar liefst 
15 verschillende appeltaarten 
en lekkere Surinaamse bla-
derdeeg hapjes!! De kinderen 
uit de buurt konden zelf ap-
pelmoes maken van de in de 
ochtend geplukte appeltjes: 
eerst de appels schillen met 
een ingenieus schilapparaat, 
vervolgens de appels opwar-
men met water, en dan suiker 
en kaneel toevoegen. Verder 
konden de kinderen appel-
kleurplaten inkleuren en was 
er een kindervrijmarkt.  
Bewoner Vincent de Rooij op 
gitaar en zijn zoon Berk op 
de klarinet maakten samen 
mooie muziek en daarna ver-
zorgde Ton op de accordeon 
een fijne muzikale bijdrage 
met Nederlandstalige muziek, 
waarbij iedereen mee kon 
zingen uit de boekjes die hij 
meebracht. 

Woningcorporaties De Al-
liantie en Ymere hadden een 
grote partytent geregeld en 
welzijnsorganisatie Dynamo 

had het Bakkie meegebracht: 
een busje met daarin tafeltjes, 
stoeltjes, een koffiezetap-
paraat en een waterkoker, 
kannen, kopjes, kortom alles 
wat je nodig hebt voor een 
‘bakkie’. In totaal hebben zo’n 
75 bewoners de burendag 
bezocht. 
Velen hebben meegewerkt 
aan deze dag. De organisatie 
was in handen van buurtbe-
woners Martineke Ven, Renee 
Ritsma, Danielle de Loches 
Rambonnet en participatieme-
dewerker Raymond Chrispijn 
van Dynamo. Buurtbewoners 
Frans en Inge van Erven 
verzorgden de catering vanuit 
het Bakkie, de hartige hapjes 
zijn verzorgd door bewoon-
ster Sonja Vaseur en de ap-
peltaarten ondermeer door 
bewoners. Vanuit de Alliantie 
was Pieter van Dijke de gehele 
dag behulpzaam met kraam-
pjes, een statafel en heel veel 
chocomel voor de kinderen. 
Diverse bewoners, waaronder 
de bewoners van Philadelphia 
hebben geflyerd bij alle 700 
woningen in Park de Meer.  
Het weer zat mee, het was 
knus en gezellig, kortom een 
geslaagde burendag! #
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Lichaam

Wat doet u voor werk?
“Ik heb een praktijk voor 
lichaamsgerichte coaching en 
therapie. Daarnaast werk ik 
als manager in het bedrijfsle-
ven. Ik zou graag mijn praktijk 
uitbreiden in de komende drie 
jaar.”

Met welke opleiding en ach-
tergrond?
“Ik ben creatief therapeut van 
beroep en heb aan de Kopse 
Hof mijn opleiding gehad. 
Daarna heb ik zeven jaar in 
psychotherapeutische klinie-
ken gewerkt. Daar werkte ik 

met groepen en deed indivi-
duele behandelingen.
Rond 1999 was de ICT  
booming en heb ik de keuze 
gemaakt voor het bedrijfs-
leven. Ik volgde hierbij mijn 
verstand. Een vervolgop-
leiding zou me in die jaren 
40.000 gulden gaan kosten. Ik 
werkte bij KLM, de belasting-
dienst, in de consultancy en fi-
nanciële sector. Tegelijkertijd 
studeerde ik organisatiekunde 
en bestuurskunde aan de Uni-
versiteit van Utrecht. Typisch 
voor Utrecht was daarbij de 
sociologische invalshoek.

Na zeven jaar begon mijn the-
rapeutische nieuwsgierigheid 
weer op te bloeien. Toen ben 
ik de opleiding voor lichaams-
gerichte psychotherapie gaan 
doen.”

Wat is lichaamsgerichte 
psychotherapie?
“We zijn gewend vanuit ons 
denken onze persoonlijke 
levenssituaties, ervaringen en 
emoties te bekijken. Daarbij 
zijn we soms de verbinding 
met ons lichaam uit het oog 
verloren. De therapie werkt 
vanuit de visie dat ratio, emo-
tie en lichaam een eenheid 
vormen. Als je je bewust bent 
van de signalen die je lichaam 
geeft, kun je deze ook gebrui-
ken. Met lichaamsgerichte the-
rapie ontwikkel je dit bewust-
zijn. Door de oefeningen word 
je je bewust van signalen die 
je lichaam geeft en de bete-
kenis daarvan. Dat kunnen 
houdings-, ademhalings- of 

bewegingsoefeningen zijn. In 
de therapie ervaar je dat de 
antwoorden die je lichaam je 
geeft vaak verrassend een-
voudig zijn. Je ontwikkelt je 
lichaamsintelligentie die je 
samen met je ratio en emotie 
als kompas leert gebruiken 
om je vraagstukken aan te 
pakken. Met de therapie kun 
je bijvoorbeeld belemmerende 
patronen onderzoeken en 
veranderen, ervaringen ver-
werken en zelfinzicht ontwik-
kelen.
Ik ben gespecialiseerd in 
vragen over stress, spanning 
en burnout en de sociale en 
emotionele vaardigheden die 
je nodig hebt om (weer) in 
balans te komen.”

Waar komen uw klanten 
vandaan?
“Ik krijg klanten via andere 
therapeuten en uit mijn zake-
lijk netwerk. Dat zijn mensen 
die weten wat ik doe en via 
huisartsen.”

U werkt aan de ontwikkeling 
van professionals, wie zijn 
dat?
“Dat zijn hoog opgeleide 
vakvrouwen en vakmannen, 

mensen die gewend zijn om 
met hun hoofd te werken.”

Bent u zelf wel eens vastge-
lopen geweest?
“Ja, natuurlijk. Denk maar aan 
dat ik in de keuze voor het 
bedrijfsleven teveel mijn ver-
stand heb gevolgd en nu weer 
terug ben op het nest.”

De groeizaak, ontwikkeling 
voor professionals
adres: James Wattstraat 70- 
I, 1097 DM Amsterdam
telefoon: 06 51209004
mail:info@degroeizaak.nl
website:www.degroeizaak.nl

Aan het begin van het sport-
seizoen slaan blessures snel 
toe. Iedereen die begint kent 
het wel, spierpijn! Last van 
een verrekte spier of je rug, 
lastig, pijnlijk en vervelend. 
Ook je schouders zijn kwets-
baar en kunnen zorgen voor 
kleine en grote problemen.

Je schouder
De schouder is het meest unie-
ke en flexibele gewricht in je 
lichaam. Door de vorm ervan 
kunnen we onze arm in bijna 
alle posities bewegen. Om iets 
uit het bovenste keukenkastje 
te pakken of om zo hard mo-
gelijk die slecht aangespeelde 
volleybal te smashen. De 
schouder bestaat uit een platte 
kom waarop de kogelvormige 
kop van je bovenarm beweegt. 
Om de schouder in zijn kom 
te houden is er een kapsel van 
spieren dat de kop in de kom 
houdt. Dit gaat onbewust met 
de hulp van maar liefst 27 
spieren. Doordat je schouder 
zo flexibel is en uit zoveel on-
derdelen en spieren bestaat, 
kun je er ook makkelijk aan 
geblesseerd raken.

Schouderblessures
Een blessure ontstaat meestal 
door overbelasting. Dit ge-
beurt bijvoorbeeld aan het 
einde van een sportseizoen 
maar ook juist in het begin. 
Na een rustige zomer sta je 
er weer, lekker op het hand-
balveld, de tennisbaan of in 
het Oosterpark. Het tempo 
wordt snel opgevoerd en je 
schouder raakt al snel overbe-
last. Je schouder voelt zwaar 
aan en bepaalde bewegingen 
zijn pijnlijk. De voornaamste 
klachten ontstaan door het 
bekneld raken van de pezen 
onder het schouderdak. Het 
schouderdak loopt aan de 
bovenzijde van de schouder 
en overkapt de pezen van de 
spieren. De klachten beginnen 
met een pijntje bij een bepaal-
de beweging, maar kunnen 
zich al snel ontwikkelen tot 
een hardnekkige en pijnlijke 
blessure. 
Een verkeerde houding, 
werkdruk, stress of bepaalde 
veranderingen kunnen 
ook de oorzaak zijn van 
schouderklachten en leiden 
vaak tot bijvoorbeeld stijf-

heid van de rug of nek. Stijve 
schouders komen veel voor bij 
vrouwen tussen de 40 en 60 
jaar en kunnen zich spontaan 
ontwikkelen. Een veel voorko-
mend probleem is de zogehe-
ten Frozen Shoulder. Zonder 
enige aanleiding wordt de 
schouder pijnlijk en kun je 
hem steeds minder bewegen. 
Gedurende een periode van 
een aantal weken of maanden 
neemt deze stijfheid toe. 

Wat te doen
4 op de 1.000 mensen hebben 
last van schouderklachten. 
Over het algemeen is ongeveer 
de helft hiervan na 6 weken al 
weer hersteld. Uiteraard geldt 
hier ook dat voorkomen beter 
is dan genezen. Voor het voor-
komen van schouderblessures 
let je op een paar belangrijke 
aandachtspunten:
1. Zorg ervoor dat je voor het 
sporten een goede warming 

up doet. Zeker als je inten-
sief gebruik maakt van je 
schouder zoals in sporten als 
squash, tennis, golf, zwem-
men en alle werpsporten. Een 
goede warming up voorkomt 
veel ellende achteraf. 
2. Juist ook als je buiten 
sport en de temperatuur laag 
is, is het erg belangrijk dat 
je schouder goed warm is 
voordat je hem intensief gaat 
gebruiken. Kijk uit met te snel 
smashen of andere zwaar 
belastende bewegingen.
3. Hou jezelf in de gaten. Zorg 
ervoor dat je niet te snel te 
veel doet en bouw je tempo 
langzaam op.
4. Luister goed naar je li-
chaam en geef je schouder bij 
beginnende pijntjes voldoende 
rust. 
Schouderklachten zijn hard-
nekkig en verdienen een  
goede begeleiding. Loop er 
dus niet mee door, maar 
breng op tijd een bezoek aan 
de fysiotherapeut. De fysio-
therapeut is de expert op het 
gebied van spieren, bewegen 
en gewrichten. Door goede  
begeleiding en behandeling 
kan je ervoor zorgen dat je 
snel weer alles kunt doen, 
zonder pijn. Zo kan je fit de 
winter in, sporten zonder 
problemen binnen in de zaal 
of buiten op het veld of in het 
Oosterpark. #

Meer informatie over  
schouderklachten? Kijk 
even op onze website  
www.fysiooosterpark.nl. 

Schouderblessure: 
lastig en  
hardnekkig
Door: Jules Alberga | Fotografie: Miranda van der Vegt

Ingrid Scheijven 

De zomer is voorbij en met de vallende bladeren 
zitten we volop in de herfst. De meeste sporten 
zijn weer begonnen. Iedereen staat weer op het 
voetbalveld, in de hal om te volleyballen of te 
handballen. Ook in het Oosterpark is het druk 
met mensen die bezig zijn met een bootcamp.

       De schouder kan niet ontzien worden bij volleybal

Medische sportrubriek

In de komende 6 nummers van Dwars zal Jules Alberga de 
lezer wijzer maken op het gebied van veel voorkomende  

sportblessures. In dit eerste artikel staat de schouder centraal.

Balans tussen werkdruk  
en emotie
Door: Margreet de Vries| Fotografie: Miranda van der Vegt

Ingrid Scheijven is dit jaar haar eigen praktijk 
gestart in Watergraafsmeer. Aan de James Watt-
straat heeft ze een prettige praktijkruimte in-
gericht. Ze voelt zich weer thuis op het nest en 
noemt het ‘de groeizaak’.

Groei
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Kerk

Een enkele keer deed hij een 
uitvaart vanuit de Hofkerk. 
Hoe indrukwekkend, aan 
het einde van de viering, als 
alles is gezegd, dan sprak hij: 
“Nu rest ons niets meer dan 
geloof, hoop en liefde.” En hij 
boog diep voor de gestorvene, 
zegende hem en bewierookte 
hem. Dan klonk: In Paradi-
sum, naar het paradijs.
Kort geleden belde mij een 
Surinaamse mevrouw. “Kun-
nen we in uw kerk een dienst 
houden voor mijn gestor-
ven dochter, een zes weken 
dienst?” Ik kende wel het be-
grip ’zes weken dienst’, maar 
waar komt dat vandaan? Zij 
vertelde dat Jezus na zijn dood 
en opstanding nog 40 dagen 
op aarde verscheen en toen 
ten hemel voer. ‘Blijf niet naar 
de hemel staren’....

Dan is het ook voor ons de tijd 
om onze dochter los te laten, 
haar haar rust te gunnen, en 
dat wij verder moeten. Ik was 
onder de indruk van zo’n ge-
loofsgetuigenis. Weer kwamen 
familie, vrienden en vriendin-
nen bijeen. Wij herdachten 
Urtha. Wij vertrouwden haar 
toe aan Daar Boven en ons 
hier aan dit leven.

Herdenken
Allerzielen is ook zo’n dag. 
We gedenken onze gestorve-
nen, met name hen die in het 
afgelopen jaar zijn gestorven. 
Vorig jaar waren ze er nog. 
Een ieder van ons denkt aan 
zijn eigen dierbare. Toen nog 
staande in het volle leven, of 
ziek, of aan het einde van hun 
krachten.
Soms was de dood mild en 

zoet. Sterven doe je niet 
ineens, maar af en toe een 
beetje. Soms was hij een 
verlossing: als leven zo lijden 
wordt, dan is sterven een ge-
win, maar hij was ook verbijs-
terend, wreed, verschrikkelijk. 
Donker werd het in ons leven. 

Hoe verder?
Nooit is de verbondenheid in 
een kerk groter dan met Al-
lerzielen. Want we zijn allen 
met elkaar verbonden door 
de dood van mensen, die ons 
dierbaar zijn. Of je nu katho-
liek bent, kerkelijk, gelovig 
of niet. Iedereen is welkom. 
Ieder mag een kaarsje aanste-
ken aan de Paaskaars, sym-
bool van het eeuwige licht. En 
je luistert naar oude teksten 
over het Nieuwe Jeruzalem, 
waar alle leed geleden is, en 
naar prachtige muziek, naar 
de zanger Ronald Willemsen, 
die zingt ‘the Holy City’. En 
je mag danken of janken, of 
allebei, om hem of haar die 
je mist en dan kom je weer 
buiten, voorwaarts, woon niet 
in het verleden, maar ook niet 
vergeten, de herinnering is 
een kostbaar geschenk, dat 
je zo af en toe mag en moet 
koesteren.

Allerzielen, 2 november,  
zaterdagavond 19.00 uur. 
Wees welkom in de Hofkerk.

Huub Oosterhuis
Is Allerzielen een bijzondere 
viering, de zondag hieraan 
vooraf, zondag 27 oktober, is 
het ook de moeite waard om 
naar de Hofkerk te komen. 
Voorganger is dan dichter 
Huub Oosterhuis. Aanvang 
10.30 uur. De mooiste liede-
ren van Oosterhuis worden 
dan gezongen. Na de viering 
signeert hij het nieuwste boek: 
De paus van Amsterdam. Bio-
grafie van Huub Oosterhuis.
Die zondagmiddag 27 okto-
ber (15.30 – 16.30 uur) klinkt 
er in de Hofkerk weer He-
melse Muziek.Ter ere van de 
oktobermaand geven Astrid 

Lammers (sopraan) en Erik 
Jan Eradus (piano, orgel en 
harmonium) een Mariacon-
cert.  Aanvang: 15.30. 
Toegang vrij, na afloop kunt 
u wat drinken en de musici 
ontmoeten.

Kledingactie ‘Mensen in 
Nood’
Zaterdag 2 november tus-
sen 10.30 en 12.30 uur komt 
Sams’s Kledingactie voor 
‘Mensen in Nood’ op het kerk-
plein van de Hofkerk kleding 
ophalen. #

Meer weten? Zie:  
www.hofkerk.nl

Door Nico Essen, pastor Hofkerk  | Fotografie: Arie van Tol

Zaterdag 2 november is het in de Katholieke Kerk 
Allerzielen. De dag om de gestorvenen te geden-
ken. “Je kunt van Katholieken veel zeggen, maar 
begraven kunnen ze!” Een uitspraak van pater 
van Kilsdonk.

2 november: 
Allerzielen

Door Marijke van Dalen

Zingen is bewegen

Bent u een badkamer-
zanger(es) of heeft u jarenlang 
op een koor gezeten? Beide 
types zijn meer dan welkom 
bij ons seniorenkoor Zee-
burg Zingt. 
Onder leiding van Catharine 
Bonsel en met pianobegelei-
ding van Josée de Koning zijn 
we ons aan het voorbereiden 
voor het midwinterconcert. 
Daarbij zullen niet alleen 
kerstliederen, maar ook sfeer-
volle musicalfragmenten ten 
gehore worden gebracht.
Komt u gerust eens kijken en 
luisteren op de woensdagoch-
tend tussen 10 en 12 uur in 
verenigingsgebouw Kinder-
vreugd aan de Kramatweg 
31a, Amsterdam-Oost. Het 
gebouw ligt op slechts 50 m. 
van de halte Insulindeweg van 
de trams 7 en 14 en bus 37.
Inlichtingen zijn te verkrijgen 
via tel. nr. 020-6654989 of 06-
45096518.

U kunt ook op de ‘Thé Dan-
sant’ kennis maken met het 
seniorenkoor. Op woensdag 
13 november organiseert 
‘Zeeburg Zingt’ een gezel-

lige middag met ouderwetse 
dansmuziek, om bij mee te 
zingen of bij mee te neuriën. 
De liefhebbers mogen een 
dansje wagen. De dansstijlen 
gaan van een zwierige Engelse 
wals via de Quick Step naar de 
pittige Rock & Roll. Wie heeft 
niet die herinneringen aan 
de spannende danslessen in 
de vijftiger en zestiger jaren? 
Een uitnodiging om uw sociale 
leven een oppepper te geven. 
Bij gebleken succes gaan we 
het vaker organiseren. 
Ook deze middag vindt plaats 
in verenigingsgebouw Kinder-
vreugd, Kramatweg 31a.
Aanvang: 14.00 uur. Toegang: 
€ 5,- (met stadspas € 4,-) inclu-
sief thee, koffie en lekkers. #

Esther: “Ik ben door Liesbeth 
veel actiever geworden”

De perfect match, bleek al 
snel. Liesbeth: “Tijdens onze 
eerste kennismaking, inmid-
dels een jaar geleden, had 
Esther gebak klaar staan. Het 
klikte eigenlijk meteen.”  
Esther: “Op vele vlakken zijn 
we hetzelfde. Allebei zijn  
we zachtaardig en geïnteres-
seerd in anderen.” 
Liesbeth: “Toen ik maatje 
wilde worden mocht ik een 
profiel samenstellen: man of 
vrouw, leeftijd, hobby’s. Bij de 
Amsterdamse Vriendendien-
sten zoeken ze dan iemand  
die bij je past. Esther en ik  
zijn nu vriendinnen gewor-
den. Dus ze hebben hun  
werk goed gedaan.” 
Esther: “We gaan er veel 
op uit. Zo zijn we naar de 
Uitmarkt geweest samen en 
naar een Kledingruilbeurs.” 
Liesbeth: “En morgen gaan we 
samen naar Paradiso.” Esther: 
“Ik ben door Liesbeth veel 
actiever geworden. Sterker 
nog, je kunt rustig stellen dat 
ik zonder haar misschien nog 
wel depressief was geweest. Ik 

ben weer gaan werken en ga 
naar allerlei lezingen die van
uit het psychiatrie café wor-
den georganiseerd. Liesbeth 
heeft me echt uit mijn sociale 
isolement gehaald.” Liesbeth: 
‘Nou, je doet ook een heleboel 
zelf hoor.” Esther (bescheiden 
lachje): “Dank je.” #

Esther en Liesbeth zijn elkaars maatjes

Door het wegvallen van haar drukke baan, be-
landde Esther (36) in een depressie. Een flinke. 
Ze kwam haar bed niet meer uit. Totdat ze ken-
nismaakte met Liesbeth (46), die ook bekend is 
met depressies. Ze werden elkaars maatje via de 
Amsterdamse Vriendendiensten.

Wat wordt er veel over geschreven, dat bewegen 
zo goed is voor de ouder wordende mens. En dat 
is ook terecht. Maar hetzelfde geldt voor zingen. 
Zingen is een soort innerlijke beweging. Bij kin-
deren is het goed voor de motorische én mentale 
ontwikkeling, voor ouderen betekent het een ver-
traging van het verouderingsproces.

Door: Nicolline van der Spek | Fotografie: dp 51 Photography

Amsterdamse Vrien-
dendiensten is onder-
deel van de Regenboog 
Groep en koppelt men-
sen met een psychiatri-
sche achtergrond aan 
vrijwilligers. Er  
zijn veel meer maatjes-
projecten, binnen en  
buiten de Regenboog 
Groep. Ook in Oost 
worden vrijwilligers 
gezocht om maatje te 
worden.  
Kijk op www.deregen-
booggroep.org.

Maatjes

Zeeburg Zingt

Traditie in de RK kerk: kaarsen branden
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Vertrekpunt
Niet duurzame ontwikkeling, 
maar lokale veerkracht is het 
kernbegrip van de Transitie-
beweging. Met de gericht-
heid van ons economisch 
systeem op schaalvergroting 
en monocultuur heeft onze 
huidige samenleving enorm 
aan veerkracht ingeboet. Met 
de sterke afhankelijkheid 
van eindige grondstoffen (de 
fossiele brandstof olie als 
voornaamste) is een tweede 
ankerpunt genoemd.
De individuele consument: 
daar begint en eindigt de 
economie. Daarom richt TT 
(=Transitions Towns) zich op 
het regionaliseren en loka-
liseren van vraag, aanbod 
en productie en de daarmee 
samenhangende vraag welke 
randvoorwaarden we daar-
voor nodig hebben.

Streven
Bouwen aan lokale veerkracht 
en in het verlengde daarvan 
aan een Minder Energie Plan 

(MEP) is meer dan het ‘ener-
gieneutraal’ en ‘klimaatneu-
traal’ maken van een gemeen-
te. Een groen-technologisch 
vernislaagje aanbrengen op 
de huidige levensstijl is een  
te beperkte doelstelling.
Bestaande culturele en eco-
nomische uitgangspunten 
moeten worden aangetast. 
Om via een maatschappijbre-
de transitie een samenleving 
dichterbij te brengen die in 
lengte van jaren duurzaam is 
in de zin van ‘volhoudbaar’.

TT-initiatief
Meer dan inhoudelijke uit-
werking van het bovenstaan-
de staan in de handleiding 
organisatorische aanwijzin-
gen voor een TT-initiatief 
centraal. Meer algemene 
richtlijnen gaan gepaard met 
specifieke TT-elementen, in 
totaal worden er 12 ge-
noemd.
1) Richt een initiatiefgroep op.  
2) Werk aan bewustwording 
via bv. filmvertoningen. 

3) Sluit aan bij bestaande 
initiatieven en investeer in 
netwerken.  
4) Organiseer een Grote Lan-
cering.  
5) Vorm werkgroepen die 
zich richten op aspecten als 
energie, voedselvoorziening, 
bouw en wonen, transport, 
economie, gezondheidszorg, 
onderwijs, afval, e.d.  
6) Gebruik de brainstormme-
thode ‘Open Space’.  
7) Laat zien wat je wilt.  
8) Faciliteer de Grote Her-
scholing: weer leren zelf 
dingen maken, repareren en 
(ver)bouwen.  
9) Bouw bruggen naar het 
lokale bestuur.  
10) Betrek de ouderen: zij 
weten hoe te leven met min-
der energie.  
11) Laat het gaan waar het 
gaat: probeer het proces niet 
te sturen.  
12) Zet een Minder Energie 
Plan op.

Minder Energie Plan
Het MEP vormt de kroon op 
het verrichte voorwerk. Het 
visiestuk leest bij voorkeur 
als een reisbrochure en 
niet als een droog ambtelijk 
beleidsstuk. De rampscena-
rio’s schetsen is één ding, 
laten zien hoe een groene, 

ontstresste, gezonde en har-
monieuze samenleving er uit 
ziet is belangrijker.
Het MEP is eigenlijk het 
begin van het echte werk. 
Met die tweede fase is (ook 
wereldwijd) nog niet heel 
veel ervaring opgedaan. Wel 
is duidelijk dat een vruchtba-
re samenwerkingsrelatie met 
het lokale bestuur de kansen 
op succes verhoogt.

Strategie
Als Paul Hendriksen de brug-
gen naar het lokale bestuur 
nader uit de doeken doet 
worden een aantal uitgangs-
punten van de TT-benadering 
duidelijker. TT hecht aan een 
a-politieke invalshoek (wat 
dat dan ook mag zijn). Er zijn 
geen scrupules bij het toe-
passen van welk PR-instru-

mentarium dan ook bij het 
uitdragen van de klimaatvi-
sie. En relevante samenwer-
king met de (lokale) overheid 
wordt niet alleen mogelijk 
geacht, maar ook wenselijk, 
zo niet onmisbaar.
De traditionele milieube-

weging wordt als tegenpool 
gekarakteriseerd. Zo halver-
wege de inleiding stuit de 
lezer op een rijtje verschillen 
tussen de traditionele  
milieubeweging en de transi-
tiebenadering. De relevantie, 
maar ook de juistheid van de 
genoemde verschillen zijn 
nogal discutabel. Met welke 
doel laat de schrijver zich 
verleiden tot gemakzuchtige, 
goedkope retoriek: ‘bij de 
traditionele milieubeweging 
wordt de man in de straat 
gezien als het probleem, bij 
TT als de oplossing!?’
En zo wordt de onuitroeibare 
tegenstelling in het kritische 
kamp ook hier gevoed: de 
tegenstelling tussen ‘actie 
van buitenaf’ en ‘verande-
ring binnen het bestaande 
systeem’, beide niet zelden 
gepresenteerd als enige  
mogelijke strategie.

Tot slot
Het bagatelliseren van het 
belang van politieke actie 
jegens de machthebbers 
die vooral over piekolie en 
klimaatvernietiging gaan 
is helemaal niet nodig om 
de TT-gedachte te kunnen 
uitdragen. Wat schuilt er 
achter de keuze voor deze 
toon? Ook ruimte bieden 
aan de politicus en kiezer ter 
rechterzijde?
Goed dan. Lokale veerkracht 
opbouwen in het kader 
van klimaatverandering en 
piekolie, als je niet tot de 
klimaat-sceptici behoort kun 
je er niet tegen zijn. Laat er 
snel een Transition Town 
initiatief van de grond ko-
men in Oost! En hoe staat het 
eigenlijk met transitiewijk 
Dapperbuurt? #

Duurzaam   19#DWARS

Paul Hendriksen, gast op de conferentie Duur-
zaam Oost Delen en Doen van 10 oktober, bedoel-
de met dit boekje een doe het zelf(de) handleiding 
te geven aan burgers, ambtenaren en politici in 
Nederlandse steden, dorpen en regio’s

het 
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Lokale veerkracht

TT

Bespreking van de handleiding ‘het 
Onderste Boven van Transition Towns’  
van Paul Hendriksen
Door: Arie van Tol 

Vol enthousiasme deed hij 
zijn verhaal over de Tran-
sition Town beweging. Er 
kleefde dan misschien wel 
een ongebruikelijk idealis-
tische, zelfs hippieachtige 
sfeer aan zijn presentatie, 
de uiteindelijke doelen zijn 
uiterst praktisch. Nieuw elan, 
nieuwe veerkracht moet 
aangeboord worden om op 
steeds meer plekken duur-
zame projecten te realiseren. 
Vergroenen, energie bespa-
ren, afval scheiden, zonnepa-
nelen installeren, maar dan 
vooral collectief.
Elders op de pagina wordt 

uitgebreider ingegaan op de 
visie van Paul Hendriksen.

Workshops
Centraal op deze conferentie 
stonden een vijftiental work-
shops. Met de titels werd 
weinig bloot gegeven van de 
te verwachten inhoud. Van 
aanwezigen viel na afloop 
vooral te horen hoe  
geanimeerd de uitwisseling 
of het verhaal was. Meer dan 
een indruk van de onder-
werpen middels het noemen 
van de workshops valt er 
daarom hier niet te geven.
Enkele groene titels van de 

workshops: 1) de piekbuisi-
mulatie – werken aan droge 
voeten, 2) upcycling – Hoe 
kunnen we beter hergebrui-
ken? 3) zon en groen op eigen 
dak – hoe pak ik dat aan? 
4) watertuinen – gebruik 
regenwater in je tuin! en 5) 
stadstuinieren.

Voorbeeld: van brood naar 
brandstof.
Volgens de Koran mag brood 
niet in de vuilnisbak, maar 
moet het worden terugge-
geven aan de aarde. In de 
Kolenkit kwamen broodcon-
tainers om de overlast op 
straten en in tuinen (ratten-
plaag) terug te dringen. Het 
brood zou verwerkt worden 
tot dierenvoedsel of plan-
tenmest. Maar de container-
inhoud werd ‘gewoon’ in de 
vuilniswagen gekieperd.
Kunstenaarscollectief (?) 
Pink Pony Express nam 
het initiatief tot een oplos-
sing. Vergisting van brood 
naar biogas bleek het ei van 
Columbus. Volgende maand 
komt de grote(re) vergister 
in de Kolenkitbuurt en kan 
een buurtrestaurant koken 
met gas uit vergist container-
brood! En het broodafval kan 
ook nog tot andersoortige 
kunst leiden: op de tentoon-
stelling Supernatural.
En stadsdeel Oost lijkt in die 

vergisting ook wel brood te 
zien.

Voorbeeld: energie besparen 
samen met je VvE
Stichting Energiesprong Am-
sterdam, een stichting zonder 
winstoogmerk, adviseert 
VvE-besturen over energie-
besparende maatregelen. 
Welke subsidiemogelijkheden 
zijn er? Hoe krijg ik mijn 
collega-eigenaren in de VvE  
mee? Tegen welke problemen 
loop je aan bij de bestuurlijke 
uitwerking? 
Er blijkt wel wat te verdienen 
te zijn. Met name de zonne-
panelen zijn jaar na jaar 
goedkoper geworden, terwijl 
de gasprijzen blijven stijgen. 
De prijs van isolatieglas, 
onmisbaar om de gewenste 
energiebesparing te realise-
ren, kan echter tegenvallen. 
Investeren kan met behulp 
van een Energielening van de 
gemeente Amsterdam tegen 
een lage rente. Inzet van 
reserves van de VvE blijft ook 
dan nodig.
Hoe dan ook: ‘het kost tijd, 
maar het loont’ was de 
moraal. Een kosteloze Quick 
Scan is een eerste stap:  
www.energiesprongamster-
dam.nl. Nee, het smelten van 
de poolkappen is niet direct 
het perspectief dat hier telt.

Tot slot
De afsluitende panelbijeen-
komst was een minpunt. 
Er was te weinig tijd voor 
ingeruimd en er was niet 
goed duidelijk naar welke 
onderwerpen ‘gezocht’ werd. 
Het rommelige en korte vra-
genvuur uit de zaal deed de 
panelleden tekort. Want Joris 
Vermeulen [Kavel 1 en Flex-
bieb IJburg], Hans Bolscher 
[strategisch adviseur energie 
bij TNO] en Egbert Franssen 
[Pakhuis de Zwijger] hadden 
vast meer duurzame infor-
matie in petto dan nu kon 
blijken.
Om kwart over 9 mochten de 
overgebleven groenliefheb-
bers van dagvoorzitter Marjo 
Kroese en wethouder Nevin 
Özütok naar de borreltafel of 
naar huis. Om (later) te delen 
en te doen.
Bij die borreltafel hoorde ik 
dat het bij ‘Gelukkig Duur-
zaam’ vooral gezellig keu-
velen was geweest. ‘Wonin-
gisolatie’ bracht interessante 
wetenswaardigheden; opval-
lend hoe slecht aannemers 
vaak luisteren naar duur-
zame wensen. De biologische 
catering van Nina’s kitchen 
was in één woord geweldig. 
En natuurlijk vond mijn in-
formant de borrel na afloop 
net zo geslaagd als eigenlijk 
toch wel de hele dag.

Conferentie 
Duurzaam Oost
Door: Arie van Tol| Fotografie: Arie van Tol

Nevin Özütok is stadsdeelwethouder Duurzaam-
heid. In die hoedanigheid heette zij een volle zaal 
in Muzyq welkom. De circa 150 belangstellenden 
werden in een middag- en avondprogramma 
wegwijs gemaakt in veel concrete voorbeelden 
van duurzaamheid. Verhalen en ervaringen delen 
was het motto. En dan aan de slag, alleen of sa-
men met anderen.
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Functie en vorm

Wie doen er mee?
Allereerst natuurlijk de 
opdrachtgever, dat is de 
Hogeschool van Amsterdam 
met hun onderwijswensen. 
Voor het project Amstelcam-
pus is er een speciaal Bureau 
Nieuwbouw aan het werk. 
De gemeente Amsterdam, 
buurtbewoners en onderne-
mers hebben aandacht voor 
de openbare ruimte en de 
gevolgen van een groot ge-
bouw voor de omgeving. Drie 
architectenbureaus werken 
samen aan het ontwerp. Dat 
zijn Powerhouse Company, 
Architecten Cie en Marc 
Koehler Architects.

Projectarchitect
Stefan Prins is vanuit de  
Powerhouse Company project-
architect en we komen hem 
dan ook tegen op een van de 
vele voorlichtingsbijeenkom-
sten over de Amstelcampus 
Hij wil wel wat aan de lezers 
van DWARS vertellen.
D: Jullie hebben de prijs voor 
het ontwerp gewonnen. Hoe 
gaat zoiets?
S: De aanbesteding wordt 
online gezet. Daarin staan de 
randvoorwaarden waar het 
ontwerp aan moet voldoen. 
Binnen een maand kan een ar-
chitectenbureau dan het ont-
werp aanleveren en presente-
ren aan een jury bestaande uit 
de opdrachtgever, gebruikers 
en de gemeente.
D: Een maand lijkt me erg kort.
S: Ja, je moet wel wat in huis 
hebben en ook weten dat je 
zo’n project aan kunt. Daarom 
hebben wij er voor gekozen 
om met drie bureaus samen te 
werken.
D: Wat zijn de wensen voor 
het gebouw?
S: Het wordt een onderwijs-
gebouw voor 6000 studenten 
van de techniekopleidingen. 
Zij hebben veel praktijkruim-
ten waar studenten aan in-
novatieve producten werken. 
Vanuit stadsontwikkeling is er 
de wens dat het gebouw in de 
omgeving past.
D: Hoe hebben jullie dat uitge-
werkt?
Van buiten wilden we aanslui-
ten bij de monumentale gevel 
van het Kohnstamhuis, het 
voormalige belastingkantoor 
van de Rijksbouwmeester 
Friedhof. Het wordt een recht 
gebouw met een speelsere 
raamindeling dan dit mo-
nument. Aan de noordzijde 
hebben we meer grote ramen 
dan aan de west- en oostkant. 
Van buiten krijg je dan een 
monumentale uitstraling op 
een speelse manier, tegelij-
kertijd is de lichtinval binnen 

Door: Margreet de Vries 

De Hogeschool, afdeling techniek krijgt een nieuw gebouw aan de Wibautstraat. Dat is dan het laatste 
gebouw van de Amstelcampus met de naam Rhijnspoorgebouw. Volgens de planning zal het er in 2015-
2018 staan.
Als je het project bekijkt, krijg je zo zin om weer te gaan studeren, al ben je tachtig. Veel studenten heb-
ben al geroepen ‘Jammer dat ik in 2015 al afgestudeerd ben!’

optimaal. Omdat we voor de 
toekomst moesten bouwen 
en niet precies weten hoe 
het onderwijs zich ontwik-
kelt, hebben we een degelijk 
gebouw van natuursteen 
en glas ontworpen dat wel 
honderd jaar mee kan gaan. 
Binnen is dat anders. Het zijn 
twee gebouwen die schuin op 
elkaar liggen met een ruimte 
ertussen. De grote ruimte 
wordt een Atrium met veel 
licht van boven. In het Atrium 
zijn podia aangebracht. Het is 
een ruimte waar men elkaar 
kan ontmoeten en aan het 
werk kan zien. Deze podia of 
terrassen  hebben golvende 
vormen en hoewel ze van 

staal zijn, worden ze bekleed 
met zachte materialen zoals 
hout. Als de onderwijswensen 
veranderen kan er iedere vijf 
jaar omgebouwd worden. De 
delen zijn makkelijk uit elkaar 
te halen. We weten nu een-

Nieuw

Tot begin 19e eeuw stond hier de Weesperpoort. Casparus Commelin maakte in 1693 een kopergravure van 
de poort in de verdedigingswal met stellingmolen. Na afbraak van de vesting in 1825 werd er het Rhijnspoor-
station gebouwd. In de jaren dertig werden de spoorlijn en station afgebroken. De Wibautstraat werd in de 
jaren vijftig aangelegd. Het Singelgrachtgebouw van  architect Blauw kwam aan de oostkant in 1951. Het Kohn-
stammhuis van Rijksbouwmeester Friedhof stamt uit 1958 en ligt aan de westzijde.
Tussen de Mauritskade en dit voormalig belastingkantoor was een veldje met voetbalkooi.
Nu gaat de Hogeschool van Amsterdam hier bouwen voor de afdeling techniek.

Wibautstraat

maal niet hoe het  onderwijs 
er over twintig jaar uit ziet. 
Bouwen voor leegstand gaan 
we tegen door een gebouw te 
ontwerpen waarin meerdere 
functies in de loop der tijd 
ingepast kunnen worden.

D: Voelt iedereen zich wel 
prettig in zo’n hoge grote 
ruimte?
S: Rond het Atrium, waar ie-
dereen elkaar ziet, zijn rustige 
plekken waar mensen zich 
kunnen concentreren. Die 
plekken zijn in de hoeken van 
het gebouw gesitueerd.
D: Ben je wel eens voor ver-
rassingen komen te staan?
S: De mooiste verrassingen 
zijn de oplossingen die je 
samen vindt. Voor dit gebouw 
was het vloerontwerp lastig. 
Tussen het Theo Thijssenhuis 
en het nieuwe gebouw lag een 
smalle strook. Een donkere 
steeg zou dat worden met alle 
nare gevolgen van dien. Door 
twee losse gebouwen voor het 
Theo Thijssenhuis te plaatsen 
ontstond ertussen een grote 
ruimte in plaats van een smal-
le steeg. Hiermee voldeden we 
aan de vraag om een gebouw 
te maken dat goed past in zijn 
omgeving en ook ruimte biedt 
om te studeren, waarmee de 
opdrachtgever blij kon zijn. 
Dat is zo’n verassingsmoment. 
Verder wordt ik heel blij als 
het ontwerp gebouwd is en 
er precies zo uit ziet als we 
bedacht hebben. Dat was het 
geval in Rotterdam, onlangs.

Bouwen op campus
D: Wat was dat in Rotterdam?
S: Op de campus in Rotterdam 
hebben we het Erasmus- 
paviljoen gemaakt. Net als 
hier in Amsterdam ging het 
om het levendig maken van 
een onderwijscampus. Het 
eerste gebouw van de Eras-
musuniversiteit stond los in 
een park. Er was toen in de 
jaren ’60-’70 genoeg ontmoe-
tingsruimte in het park. In de 
jaren ’80-’90 zijn er veel ge-
sloten gebouwen bijgebouwd. 
Onze taak was om met iets te 
komen dat de functie van ver-
blijfsplek kreeg. Kijk (Stefan 
Prins slaat zijn laptop open).
Het Erasmuspaviljoen is het 
nieuwe hart van de campus. 
Er is een grand café, theater-
zaal met foyer en studiewerk-
plekken. De voorgevel bestaat 
uit lamellen. Je kunt spelen 
met licht. Binnen zie je hier 
een houten ronde wand van 
Amerikaans rood eiken. De 
theaterzaal wordt om het uur 
anders gebruikt van colleges 
en lezingen overdag naar 
concerten ’s avonds. Binnen 
kan je de kleuren van het licht 
aanpassen en de meubels 
hebben we ook ontworpen. 
De theaterstoelen kunnen 
helemaal ingeklapt worden tot 
een platte vloer. #

Websites:
www.powerhouse-company.com
www.hva.nl/techniek

Wibautstraat, westzijde op 6 oktober 2013

Wibautstraat, westzijde in ontwerp
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Agenda

Mantelzorg Lunchroom
derde dinsdag van de maand
in buurtcentrum Transvaal,
Danie Theronstraat 2
8 november
Dag van de Mantelzorg Oost: 
ontspannende dag voor mantel-
zorgers uit Amsterdam Oost. 
19 november
Verschil tussen dementie en 
vergeetachtigheid 
spreker: Rinie Schmidt, 
Participatiemedewerker Dynamo
17 december
Hoe kan je hulp uit je omgeving 
inzetten? Informatie over Eigen 
Kracht Centrale. 
spreker:  Jacqueline Meije-Banel,  
Regiomanager Eigen Kracht 
Amsterdam
12.00-14.00 uur (gratis)
Voor vragen of aanmelding:
Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl 

Alzheimercafé
tweede dinsdag van de maand
in Grand Café Frankendael, 
Middenweg 116
dinsdag 12 november
Dementie en Mentorschap 
spreker: Patricia van Grieken
dinsdag 10 december
Ervaringsdeskundigen aan het 
woord, 19.30- 22.00 uur (gratis)
Info: Rinie Schmidt van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
rschmidt@dynamo-amsterdam.nl

Buurtpunt
Dapperbuurt 
Buurtpunt Dapperpunt, 
Pieter Nieuwlandstraat 31, 
woensdag 10.00-11.30 uur
Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal, 
Hofmeyrstraat 67, 
vrijdag 10.00-12.00 uur
Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof, 
Kastanjeplein 60, 
dinsdag 12.30-15.30 uur
Buurtpunt Oosterpark 
’s Gravesandeplein 19, 
ma. t/m vrij. 9.00-12.30 uur
Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis, 
Landbouwstraat 63, 
dinsdag 9.30-12.30 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer, 
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 
woensdag 9.30-11.30 uur 
en vrijdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt ’t Hoeckhuys, 
Fizeaustraat 3, 
dinsdag 13.30-14.30 uur

En nog veel meer... 
www.dynamo-amsterdam.nl
Dynamo is altijd in de buurt. Alle 
activiteiten voor en door bewoners in
stadsdeel Oost staan op de website 
van Dynamo. Heeft u vragen over 
geld, wonen, opvoeden, persoonlijke 
relaties, uw gezondheid of die van 
uw naasten? Bel 020 46 09 300. 

Zorg voor mantelzorgers
Zorg u voor iemand?
Zorgt u al langere tijd voor 
familie, buren of vrienden met 
een ziekte of een beperking? 
Dan bent u een mantelzor-
ger. Denkt u ook wel eens dat 
het wat veel wordt of bent u 
wel eens de weg kwijt in het 
oerwoud aan instanties en 
regelgeving? Bij Dynamo in 
Oost kunt u op verschillende 
plaatsen ondersteuning en 
advies krijgen, zodat u én uw 
verhaal kwijt kunt én op de 
juiste weg wordt gezet voor 
mogelijke verlichting van uw 
mantelzorgtaak.

Er even tussenuit: Dag van 
de mantelzorg
Mantelzorgers die met liefde 
voor een ander zorgen, ne-
men vaak te weinig tijd voor 
zichzelf, waardoor zij over-
belast kunnen raken. Om de 
zorgtaken vol te houden, is het 
belangrijk om er even tussen-
uit te gaan en tijd voor u zelf 
te nemen! Mantelzorgers, die 
wonen in Amsterdam Oost, 
kunnen op vrijdag 8 novem-
ber mee met een gezellige, 
onbezorgde dagtocht (10.30-
16.00 uur). 
Heeft u thuis vervangende 
zorg nodig gedurende deze 
dag? Wij gaan dan samen met 
u op zoek naar een oplossing. 
Aanmelden bij Marike Soeterik, 
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl, 
020 46 09 330 of 020 69 39 923.

Even bijpraten: Mantelzorg-
lunchroom
De Mantelzorglunch wordt 
verzorgd door professionele 
mantelzorgondersteuners 
van Dynamo. Tijdens een 
lekkere lunch kunt u erva-
ring uitwisselen met andere 
mantelzorgers, worden er 
praktische en informatieve 
thema’s behandeld maar kunt 
u natuurlijk ook u persoon-
lijke vragen kwijt. De mantel-
zorglunchroom vindt iedere 
3e dinsdag van de maand 
plaats, van 12.00 tot 14.00 uur 
in buurtrestaurant Transvaal, 
Hofmeyrstraat 67. Toegang is 
gratis. 
Meer info: Marike Soeterik, 
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl, 
06 49 35 63 50. 

Ontmoet de mantelzorg-
makelaar
Zorgt u  voor iemand uit uw 
omgeving? De mantelzorgma-
kelaar geeft informatie over 

voorzieningen en mogelijkhe-
den, maar geeft ook advies op 
het gebied van zorg, welzijn, 
wonen, werk, financiën, juri-
dische zaken en belangen. 
Zonder afspraak binnenlopen 
in Buurtpunt.
Elke vrijdagochtend kunt u, 
zonder afspraak, bij de man-
telzorgmakelaar terecht met 
uw vragen in Buurtpunt Oos-
terpark, ’s Gravensandeplein 
19 van 9.00-12.00.
Bijeenkomsten over 
vergoedingen
Als u mantelzorger bent, 
heeft u soms recht op een 
vergoeding. Elke laatste vrij-
dag van de maand is er een 
bijeenkomst waar u hulp kunt 
krijgen, als u een aanvraag 
wilt doen.
Meer info: Mantelzorgmakelaar 
Amber Leenders, 020 46 20 300 of 
mantelzorgmakelaar@dynamo-
amsterdam.nl

Cursus Administratie, 
Budget en Zorg (gratis)
Deze cursus is bedoeld voor 
mantelzorgers die op een  
systematische manier een 
administratie willen leren voe-
ren, op de hoogte willen zijn 
van regelingen en voorzie-
ningen speciaal voor mantel-
zorgers en een betere balans 
willen vinden in de zorg die u 
geeft aan een ander en de zorg 
voor uzelf. 
Wanneer? Vrijdag 15 novem-
ber t/m vrijdag 20 december 
(6 bijeenkomsten)
Waar? Servicepunt Kraaipan, 
Hofmeyrstraat 67
Meer info: Gaby Terlingen 
of Maria Zeestraten, 
telefoon 020 46 20 300. 

Buurtsupport
Mantelzorg  vraagt vaak veel 
tijd en energie. Tijd voor uzelf  
is daarbij niet altijd vanzelf-
sprekend. Dynamo-Buurtsup-
port heeft vrijwilligers die 
voor een paar uur in de week 
u als  mantelzorger willen ver-
vangen zodat u even tijd voor 
uzelf heeft.
Dynamo Buurtsupport is een 
vrijwilligersproject gericht op 
mantelzorgers en op buurtbe-
woners die een maatje willen 
in de stadsdelen Oost en Zuid 
(Rivierenbuurt en Buiten-
veldert). #
Meer info: Ellis Middelhuis, 
06 44 13 98 58, 
dynamo-buurtsupport@dynamo-
amsterdam.nl.

Participatiecentrum Oost 
(Pitstop)
De heer Oueslati bezoekt de 
laatste tijd regelmatig het 
Participatiecentrum Oost 
(Pitstop). Hij kwam met zijn 
vrouw, die door het ABC 
(Amsterdams Buurvrouwen 
Contact) was doorverwezen. 
Zij is nog niet zo lang geleden 
uit Tunesië naar Nederland 
gekomen en zoekt werk. Zij is 
geholpen met haar CV en het 
aanmaken van een email-

account, zodat ze online kon 
gaan solliciteren. 

De heer Oueslati had zelf ook 
allerlei vragen: CV maken, 
werk zoeken, computerles, 
verbeteren grammatica, 
overzicht pensioen en zoeken 
van een passende woning. Na 
een moeilijke periode heeft 
hij weer kracht om aan de 
toekomst te werken. Hij wil 
‘graag blijven bewegen’ en 
is heel blij dat hij samen met 

het Participatiecentrum Oost 
(Pitstop) op weg kan gaan. 
Daarnaast kan hij voor enkele 
vragen terecht bij Buurt- 
online en een Buurtpunt van 
Dynamo. Hij benadrukt dat 
niet alles tegelijk hoeft te luk-
ken, maar dat hij zich zeker 
geholpen voelt om dichter bij 
de oplossing te komen.

Op weg naar werk
U bent al een tijd op zoek, maar
het lukt niet om werk te vin-
den? Dynamo geeft een inten-
sieve praktische training om 
werk te vinden dat bij u past. 

U maakt in deze training zelf 
een plan over hoe u aan de 
slag gaat. U woont in Amster-
dam Oost, u bent minimaal 
18 jaar. De training is gratis 
maar u moet er zelf ook wel 
iets voor doen. U bent gemoti-
veerd om de training te volgen 
en doet actief mee. Dat leidt 
tot de beste resultaten. # 

De training gaat plaatsvinden 
op maandag 13.00-15.00 uur. 

Bel naar Participatiecentrum 
Oost (020-4609359) of kom 
langs, Steve Bikoplein 4.

Meedoen, Leren, Winnen
Jongeren uit Transvaalbuurt organiseren 
evenement voor de buurt

Gemotiveerde en sportieve 
jongeren uit de Transvaal-
buurt organiseren zelf een 
evenement voor de buurt. In 
samenwerking met de Johan 
Cruyff Foundation is Dynamo 
gestart met het Coach-project  
Meedoen, Leren, Winnen in de 
Transvaalbuurt.
Jongeren van 14 tot 18 jaar 
uit de Transvaalbuurt ko-
men wekelijks bij elkaar op 
woensdag 19.00–20.30 uur in 
buurtcentrum Transvaal. Er 
wordt gebrainstormd, over-
legd, een plan gemaakt en 
taken worden verdeeld. In 
het project Meedoen, Leren, 
Winnen leren jongeren hoe ze 
een evenement voor de buurt 
kunnen organiseren. 
Het einddoel is een door 
jongeren zelf georganiseerd 
evenement voor de buurt.

Wat betekent Meedoen, Leren, 
Winnen?
•	Meer	activiteiten	op	het	
 Cruyff Court; 
•	Jongeren	die	meedoen	
 worden een voorbeeld voor
 andere jongeren; 
•	Jongeren	voelen	zich	ver-
 antwoordelijk voor de voor-
 zieningen op het Cruyff 
 Court en op andere plaatsen 
 in de buurt; 
•	Meer	binding	tussen	jonge-
 ren en de bewoners van de
 buurt.
Na dit project ontvangen de 
jongeren een certificaat en 
hebben ze ervaring en kennis 
om evenementen te organi-
seren. #

Info: Dynamo, Badr Sadqi, 
bsadqi@dynamo-amsterdam.nl 
of telefoon 06 – 49356331

Heeft u een idee om uw buurt 
te verbeteren? Zoekt u vrijwil-
ligerswerk? Heeft u proble-
men met een instantie of 
begrijpt u een brief niet? Weet 
u welke financiële regelingen 
misschien wel voor u bestemd 
zijn? 
Kom naar een van de buurt-
punten in Oost. Hier kunt u 
tijdens openingstijden gemak-
kelijk even binnenlopen, een 
kopje koffie drinken en uw 
vraag stellen. Er zijn verschil-
lende medewerkers van Dy-
namo om u op weg te helpen. 

Buurtpunt Transvaal nu in 
servicepunt Kraaipan
Het Buurpunt in de Trans-
vaalbuurt vindt u niet meer 
in buurtcentrum Transvaal 
maar in servicepunt Kraaipan. 
Iedere vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u terecht met 
uw vragen, zorgen, ideeën en 

plannen of gewoon voor een 
kopje koffie op de Hofmeyr-
straat 67. U bent van harte 
welkom!

Servicepunt Kraaipan is de 
ontmoetingsplek voor alle 
buurtbewoners van Trans-
vaal. Er is veel te doen, zoals: 
koken en eten, koffie-ochten-
den, leesclub, taalactiviteiten, 
bewegen, dagcentrum voor 
dementerende ouderen. 
Buurtbewoners kunnen 
ook zelf iets organiseren in 
servicepunt Kraaipan. #

Meer info?
Kom naar een buurtpunt bij 
u in de buurt. Zie het over-
zicht van de buurtpunten op 
deze pagina bij agenda. 
Mail naar buurtpunt@
dynamo-amsterdam.nl of kijk 
op www.dynamo-amsterdam/
buurtpunt. 

Weer op weg via...

Buurtpunt



open: maandag en woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
en op afspraak
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ComputerLoods, Steve Bikoplein 2 1092 GN Amsterdam Tel.: 020 4609339

ComputerLoods

 “creatief-team”

Posters

Steve Bikoplein 2
1092 GN Amsterdam
020-460 93 39
balie@computerloods.nl 
Openingstijden 
maandag t/m donderdag 
10.00 tot 17.00 uur

CREATIEF-TEAM: Flyers ontwerpen!!!
Dat kan goedkoop bij het CREATIEF-TEAM van Computerloods. Wij zijn o.a. 
gespecialiseerd in het maken van: Flyers, Visitekaartjes, Posters, Menukaar-
ten, Party- en Eventflyers etc.
Zoek je ons?! Kom dan langs bij Computerloods!

Voor Info en Prijzen graag bellen of mailen.
Wij zijn te bereiken van maandag t/m donderdag van 10:00-17:00

Specialisten in mens- 

en milieuvriendelijke 

producten

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

Dwars zoekt altijd nieuwe 
vrijwilligers...
natuurlijk buurtgenoten die 
willen schrijven, die willen 
fotograferen...
maar vooral zoeken we nu een
boekhouder en versterking 
voor de kernredactie...

meld je aan: 06-42807805 of 
dwarskrant@gmail.com 

#DWARS

Het Wijksteunpunt Wonen 
Oost biedt, naast ondersteu-
ning aan huurders, sinds kort 
ook advies aan eigenaar-bewo-
ners (VvE-leden). Zo kunnen  
ook eigenaar-bewoners  sinds 
1 juli jl. op onze wekelijkse 
spreekuren (ma. 19-20 u. en 
woe. 9-12 u.) terecht voor al 
hun vragen omtrent het reilen 
en zeilen van de VvE. Daar-
naast worden er in opdracht 
van het Wijksteunpunt Wonen 
dit najaar ook diverse voor-
lichtingsavonden gegeven door 
het bureau VvEgemak. Deze 
avonden zijn in eerste instantie 
bedoeld voor leden van kleine 
VvE’s, tot max. 12 leden. Kleine 
VvE’s kunnen zich daarnaast 
aanmelden voor een individu-
eel begeleidingstraject, waarin 
concrete hulp geboden wordt 
bij het op orde krijgen van de 
VvE.
De avonden worden gegeven 
op 30 oktober en 13 november 
in het dienstencentrum Ooster-
park, ’s Gravesandeplein 19, 

Voorlichtingsavonden 
voor kleine VvE’s

grote zaal. Ontvangst vanaf 
19.00 u., aanvang 19.30 u. Het 
programma is beide avonden 
hetzelfde. Aan de orde komen 
onder meer het beheer, het 
voeren van de administratie, 
het maken van een begroting, 
het opstellen van een meer-
jaren onderhoudsplan en het 
vormen van een reservefonds. 
Ook wordt aandacht besteed 
aan de besluitvorming bin-
nen uw VvE, met uitleg over 
de daarbij behorende wet- en 
regelgeving. 
U dient zich voor zowel de 
avonden als het begeleidings-
traject op te geven. Er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus meld u snel 
aan! Stuur een e-mail naar 
oost@wswonen.nl onder ver-
melding van uw naam, adres 
en telefoonnummer, de naam 
van uw VvE, met hoeveel per-
sonen u wilt komen en welke 
datum uw voorkeur heeft. U 
kunt zich ook telefonisch  aan-
melden: 020-4620330. #

€ 200.000,- voor bewonersinitiatief 
Tweede Oosterparkstraat

Het bewonersinitiatief voor 
dubbel glas in de Tweede 
Oosterparkstraat is één van de 
winnaars van de Tender Duur-
zame bewonersinitiatieven 
van het Amsterdams Investe-
ringsfonds (AIF). De huurders 
en eigenaar-bewoners krijgen 
de mogelijkheid om € 200.000,- 
te lenen tegen een laag 
rentepercentage van 1,99% 
bij de gemeente Amsterdam. 
Deze lening maakt het voor de 
bewoners mogelijk hun lang 
gekoesterde wens naar warme 
winters en lagere stookkosten 
te vervullen.
Bijna 10 maanden geleden 
meldden de huurders uit de 
Tweede Oosterparkstraat 
zich met de wens voor dubbel 
glas. Samen met de bewoners 
is een initiatiefgroep opge-
richt die is ondersteund door 
Wijksteunpunt Wonen Oost en 
Huurdersvereniging Oost. De 
initiatiefgroep heeft vervol-
gens met de Energiebus een 
draagvlakonderzoek verricht 

bij alle 80 bewoners van het 
complex. Hieruit bleek dat 
een overgrote meerderheid 
van de bewoners graag dubbel 
glas wil en bereid is daar een 
redelijke huurverhoging voor 
te betalen.
De Key liet aanvankelijk 
weten dat zij op dit moment 
eerst investeren in gevaarlijke 
woningen met open verbran-
dingsinstallaties en daardoor 
de komende jaren niet kunnen 
investeren in dubbel glas. De 
Key stond vanaf het begin wel 
positief tegenover het bewo-
nersinitiatief en wilde graag 
meewerken aan alternatieven 
om het dubbel glas toch moge-
lijk te maken. Wijksteunpunt 
Wonen Oost heeft vervolgens 
een aanvraag ingediend 
namens de VvE, de bewoners 
en De Key bij het investerings-
fonds om het project alsnog 
mogelijk te maken. De cheque 
is tijdens de opening van 
Amsterdam Klimaat & Ener-
gie in de Amsterdam Arena 

aan de bewoners uitgereikt 
door wethouder Maarten van 
Poelgeest.

Van Energielabel D naar B
Het gehele complex zal door 
het dubbele glas twee label-
stappen maken, van label D 
naar B, zo is berekend door de 
stedelijke Energieadviseur van 
de wijksteunpunten. Hiermee 
gaan de woningen voldoen 
aan de gemeentelijke wens om 
in 2025 alle woningen op label 
B te krijgen. Door een combi-
natie van het aanbrengen van 
dubbel glas en radiatorfolie 
krijgen de huurders een zui-
nigere en energie-efficientere 
woning en kunnen zij tot 27 
euro per maand besparen op 
de gaskosten. Wijksteunpunt 
Wonen Oost gaat de bewoners 
na de plaatsing van het glas 
ook voorlichten (Energiebe-
sparing = Geldbesparing) over 
het effect van het woongedrag 
op de energierekening om 
de energierekening ook in de 
toekomst zo laag mogelijk te 
houden.

Met dit project wordt jaarlijks 
1.054.500 kg CO2 bespaart. #
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Goed nieuws voor kinderen 
uit de Transvaalbuurt.  
Het speeltuinhuisje op het 
plein aan de Joubertstraat 
is weer open.  
Vrijwilligers lenen er twee 
keer per week sport- en 
spelmateriaal uit.  
 

De kinderen zien het  
meteen als ze aankomen.  

Het speeltuinhuisje is open en 
dat betekent dat ze vandaag 
volop kunnen sporten en spelen  
op het plein aan de Joubertstraat. 
Er is van alles te leen: ballen,  
springtouwen, tennisrackets,  
skates, diabolo’s, noem maar op.  
‘Meester, mag ik beschermers?’  
‘Meester, deze basketbal is zacht!’ 
 
Leuk om te doen 
Het speeltuinhuisje is twee middagen per week open 
dankzij twee vrijwilligers uit de buurt. Zij lenen het sport- 
en spelmateriaal uit en letten op of alles goed gaat. ‘De 
kinderen moeten zich inschrijven en krijgen een pasje’, 
vertelt El Moufadal El Haddad. ‘Daarmee mogen ze 
lenen wat ze willen.’  
Het is een komen en gaan van kinderen. Ook de andere 
vrijwilliger heeft er zijn handen vol aan. Muhammed  
Ferruh Cayir woont aan het plein en heeft zelf ook kinde-
ren. ‘Ik heb zelf eerste klasse voetbal gespeeld’, vertelt 
hij. ‘Ik wil nu graag kinderen helpen om te sporten. Het 
is leuk om te doen en ik kan zo goed de taal oefenen.’ 
De vrijwilligers mogen op kosten van het stadsdeel de 
cursus leider sportieve recreatie volgen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Goede voorbeeld 
Vorig jaar werd het plein aan de Joubertstraat opge-
knapt. Er kwam een Cruyff Court omringd door een at-
letiekbaan, groen, fitnessapparaten, speeltoestellen en 
een drinkfonteintje. Als de kinderen druk aan het spelen 
zijn, loopt El Haddad rond met een papierprikker. ‘Het 
goede voorbeeld geven!’ roept hij, ‘dat hoort er ook bij!’ 
 
De sport- en speluitleen is open op woensdag en don-
derdag van 14-17 uur. Het stadsdeel en Dynamo zijn op 
zoek naar meer vrijwilligers. Misschien kan het huisje 
dan meer middagen open gaan. Heeft u interesse? 
Neem dan contact op met Wouter Stoeken, participatie-
makelaar stadsdeel Oost: w.stoeken@oost.amsterdam.nl, 
telefoon 06 301 393 59.•

We zijn druk bezig de Transvaalbuurt 
te verbeteren. Bewoners, onderne-
mers, het stadsdeel, woningcorpora-
ties en Dynamo.  

Lees nieuws over de buurt op  
www.transvaalsteedsbeter.nl en volg 
ons op Facebook (transvaalsteeds 
beter) of Twitter (@transvaalbuurt).

 Het huisje is woensdag- en donderdagmiddag open.  Foto: Suzanne Blanchard

Speeltuinhuisje 
Joubertstraat is weer open
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Ruim 5 jaar geleden begon de wijkaanpak ‘Transvaalbuurt steeds  
beter’. Samen is het ons gelukt om de Transvaalbuurt flink te  

verbeteren. Aan het einde van dit jaar stopt de wijkaanpak in zijn 
huidige vorm. Zaterdagmiddag 14 december is er een slotfestijn van 
‘Transvaalbuurt steeds beter’ op het Krugerplein. Dan blikken we terug 
én vooruit. Zet 14 december (16.00-19.00 uur) alvast in de agenda!•

Slotfestijn Transvaalbuurt steeds beter

 

Wie heeft het beste idee voor de Transvaalbuurt? Een buurtblog,  
een ruilwinkel, burenhulp of iets heel anders? Bewoners en onder-

nemers uit Transvaal maken kans op geld om hun idee uit te voeren. 
Dien je idee voor 1 november in via www.besteideevoortransvaal.nl of 
neem contact op met Wouter Stoeken, participatiemakelaar stadsdeel 
Oost: w.stoeken@oost.amsterdam.nl / 06 301 393 59.•

Beste idee voor Transvaal

Mantelzorg?
Op vrijdag 15 november a.s. begint de 
cursus ‘Administratie, Budget en Zorg’ 
helpt u een handje! In 6 bijeenkomsten, 
in de periode tussen vrijdag 15 nov en 
vrijdag 20 dec, komen diverse onderwer-
pen aan bod die een link hebben met 
mantelzorg.
Voor meer informatie en aanmelding 
belt u op werkdagen tussen 9 en 11 met 
Gaby Terlingen of Maria Zeestraten van 
Dynamo Ouderen tel. 020-4620300. 
Er is plaats voor maximaal 15 personen. 
Deelname is gratis. Meldt u zo spoedig 
mogelijk aan dan sturen wij u nadere 
informatie toe. Plaats: servicepunt 
Kraaipan, Hofmeyrstraat 67.

Repaircafé
Vanaf 23 oktober in het Karnhuis, 
Karnstraat 2 (zijstraat Tuinbouwstraat, 
Betondorp) elke 4e woensdag van de 
maand van 2 tot 16.30 uur: repaircafé!
Meer info bij Theo van den Akker, 
tel.nr. 020-6990841.

Haak-In
Een atelier en galerie die de buurt een 
groene impuls geeft! Kom kijken en kopen
in de Molukkenstraat 68-70. Hoe creatief 
kan er worden omgegaan met oude 
spullen!

Foto’s gezocht
Acht verhaaltjes te lezen over de Simon 
Stevinstraat (www.fhvanzelm.com - 
[Blog]). Ik mis er foto’s bij. Wie stuurt een 
scan van: 1) de Paasetalage van slijterij 
Van Doornik (met kuikentjes), 2) de licht-
krant boven het Rechthuis, in werkende 
toestand, 3) het ‘landje’ in de hoek Sene-
felderstraat / James Wattstraat (spelende 
kinderen), 4) de meubelfabriek van mijn 
opa Ketting (binnenterrein Ringdijk 10). 
Ik zocht ook oude interieurs van diverse 
winkels aan de Middenweg, zoals 
De Gruyter (met die glimmende koffie-
molens) en de grote zaal van de BIO 
(bioscoop), en op de Ringdijk: a) Quatfass, 
ijzerwaren, b) fietsenmaker Kramer, c) 
Koehof, leerbewerker, d) Le Minje, sigaren 
en boekjes en e) het manufacturenwinkel-
tje van de gezusters Van der Kuyl.
Het gaat om de periode 1960 - 1970, 
ongeveer. 

Aangeboden
2 sets SAAB wieldoppen 900 en 99; 
enkele antieke typemachines; een klas-
sieke buitenboordmotor Evinrude, model 
Sportwin uit 1965; een mooie lange lede-
ren motorjas merk GELMOK, maat 38/40; 
Pioneer Tuner versterker/microfoon 
Quadrafonisch 4boxen QX9900.
Voor info bel 06-18117076 of mail  
minomo@xs4all.nl.

Voetreflextherapie
Open dag op zaterdag 2 november in 
de Graaf Florisstraat 3. Korte work-
shops: 10.00 – 10.30: kennismaken met 
voetreflexologie, 11.00 – 11.30: wat 
voetreflextherapie kan doen voor je kind, 
12.00 – 12.30: hoe herstel je van stress. 
Open inloop van 14.00 – 17.00: voor een 
feestelijk drankje, even binnenlopen, 
kennismaken, mogelijkheid tot 15 min. 
Korte voetbehandeling.
Tel.nr. 020-6711606  www.josedebets.nl  

Kindertherapie
Ik help ouders en kinderen als het 
niet goed gaat. Als uw kind vaak boos, 
verdrietig of angstig is wilt u vast dat dit 
verandert. Het kan moeilijk zijn om dit 
zelf voor elkaar te krijgen. Het kan zo 
fijn zijn als iemand met u meekijkt en 
meedenkt. Uw kind zal genieten van de 
persoonlijke aandacht en zorg die ik bied 
en in staat zijn te veranderen. Door hulp 
op maat zorg ik dat zowel ouders en kind 
weer gelukkig door het leven gaan. 
Bel gerust voor informatie: 06-49916919. 
www.kindertherapieamsterdam.nl

#DWARS      liggertjes
De gratis advertentierubriek 
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service 
voor onze lezers. U kunt als particu-
lier of stichting een gratis adverten-
tie, oproep of mededeling plaatsen.  
Er worden geen commerciële bood-
schappen geplaatst. Uw informatie 
moet voor de deadline bij ons binnen 
zijn en mag hooguit uit 200 tekens 
bestaan. Zie pagina 2 in het colofon 
voor de deadline en het mailadres.

Programma buurtkamer Jeruzalem,  november 2013

Alle buurtbewoners zijn 
welkom in de Buurtkamer 
Jeruzalem. Koffie en thee staat 
voor u klaar. Buurtkamer 
Jeruzalem is dé ontmoetings-
plek voor en door bewoners 
uit Jeruzalem. 

In de buurtkamer kunt u met 
vragen, ideeën of gewoon 
voor een gezellig kopje koffie 
met buurtbewoners. Woont 
u in Jeruzalem en vindt u het 
leuk andere buurtbewoners te 
ontmoeten en samen activi-
teiten te ondernemen? Als u 
het leuk vindt kunt u meedoen 
aan activiteiten. Maar u kunt 
ook gewoon langs komen voor 
een gezellig kopje koffie of 
informatie. 
U bent van harte welkom!

Buurtmuur
In de Buurtkamer is ook een 
“Buurtmuur”. Op deze muur 
kunt u informatie over de 
buurt vinden, maar ook zelf 
informatie of oproepjes op-
hangen. Misschien zoekt u wel 
een ‘kaart maatje’ of iemand 
die ook van wandelen houdt. 
Of misschien houdt u van 
tuinieren en wilt u graag het 
tuintje van iemand onderhou-
den die het zelf niet meer kan. 
Weet u al wat u op de Buurt-
muur kwijt wil? 

Marike Soeterik is uw aan-
spreekpunt in de Buurtkamer 
en kan u ondersteunen bij uw 
vraag, maar ook bij uw idee 
voor de buurt.

Programma
Iedere maandag van 10.00-
12.00 uur: creatieve inloop & 
spelletjes inloop

Spelletjes Inloop met vrijwil-
liger René Arnoldi: kaarten, 
dammen, schaken, Triviant, 
Risk, Monopoly etc. Er zijn 
geen prijzen, het gaat niet om 
het winnen, het gaat om de 
Gezelligheid, met zijn allen 
maken we er een leuke och-
tend van! Voor koffie wordt 
uiteraard gezorgd. 

Creatieve Inloop met vrijwil-
ligster Annelies Teunissen: ha-
ken, boetseren, schilderen etc. 
Bent u goed in handvaardig-
heid of wilt u juist wat leren. 
Kom langs, neem materialen 
mee en leer van elkaar! 

Iedere donderdag van 10.00-
12.00 uur: ‘Ontmoet je buur!’
Coby Wolfrat, ouderenwerker 
bij Dynamo, organiseert deze 
activiteit: verhalen delen over 
je buurt, je huis, je leven, je 
dromen... U bent van harte 
uitgenodigd! 

Iedere vrijdag van 10.00 – 
12.00: koffie inloop & samen 
zingen! 
Ieder vrijdag kunt u gezellig 
meezingen met Ton de Rooij. 
Buurtbewoner Ton de Rooij 
is accordeonist en zanger. Hij 
heeft een brede variatie aan 
liedjes in zijn repertoire. U 
hoeft niet goed te kunnen zin-
gen om mee te doen. Het gaat 
om de gezelligheid!

Amsta organiseert voor 
buurtbewoners van 65+
Handwerken, elke dinsdag van 
10 tot 11.30 / 12.00 uur in de 
Oude Hal.

Kaarten maken, elke dinsdag 
van 14.30 tot 16.00 uur in 
Oase.  

Bingo, elke woensdag van 
14.30 tot 16.00 uur in het 
Restaurant. 
Voor deze 3 activiteiten geldt: 
kosten e 1,25 per keer, te beta-
len bij de receptie. #
                           
Voor vragen of meer informa-
tie kun u contact opnemen 
met Marike Soeterik
participatiemedewerker van 
Dynamo, msoeterik@dynamo-
amsterdam.nl, 
tel: 06 49 35 63 50 

Wij zien u graag in Buurtka-
mer Jeruzalem! 
Adres: Ingenhouszhof 15

Alle buurtbewoners zijn welkom in de Buurt-
kamer Jeruzalem. Koffie en thee staat voor u klaar. 
Buurtkamer Jeruzalem is dé ontmoetingsplek voor 
en door bewoners uit Jeruzalem. 
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In de tentoonstelling ‘Pen-
selen in het Rijksmuseum’ 
zijn de bekroonde ‘Met Vlag 
en Wimpels’ te zien. 

Je zou bijna denken dat de 
penselen van Rembrandt 
tentoongesteld worden... 
Maar nee, je kunt er boeken 
bekijken die Met Vlag en 
Wimpel zijn bekroond. En 
het Gouden Penseel is de prijs 
voor het boek met de mooiste 
tekeningen.

De boeken liggen een beetje 
verstopt in een gang tussen 
twee zalen. Ik liep er heel 
snel doorheen op zoek naar 
een grote statige zaal vol met 
kinderboeken. Ik dacht, dit 
zijn ze nog niet... Maar ze 
waren het wel. 

Toen ik ze één voor één rustig 
ging bekijken zag ik dat het 
hele bijzondere boeken zijn. 
En het is natuurlijk wel een 

heel grote gang... 

Aan de muren hangen zelfs 
de originele prenten van de 
winnaars van de kinderboe-
kenprijzen. 

Het vrolijkst werd ik van het 
boek ‘Vriendjes’ getekend 
door Mies van Hout. In het 
boek krijgen felgekleurde 
monsters, die eerst vriendjes 
zijn, ruzie met elkaar. Wat 
denk jij dat ze gaan doen? 
Vechten, weglopen of lekker 
knuffelen om het weer goed 
te maken? 

Je moet echt even gaan 
kijken naar ‘Penselen in het 
Rijksmuseum’, de tentoon-
stelling is open tot en met 
10 december 2013. 

Hoezo de Zilveren Slipper? 
De Zilveren Griffel zal je be-
doelen! De Griffeljury heeft 
het boek ‘De Slipper van 
Maria Bonita’ van Tropen-
museum Junior bekroond 
met De Zilveren Griffel. Het 
werd geschreven door Lies-
bet Ruben en Babette van 
Ogtrop.  

De slipper van Maria Bonita 
is een verhalen- en fotoboek. 
Het leuke is dat je zowel voor 
als achter in het boek kunt 
beginnen. 

In het roze gedeelte van het 
boek zwerft Maria Bonita 
rond in haar geboortestreek. 
Maria bezoekt Dona Noêma, 
zij maakt beeldjes van klei en 
ze is opgevoed door een heks. 

In het blauwe gedeelte vertelt 
breakdancer Nino over zijn 
leven in de stad. Hij is door 
zijn moeder het huis uitgezet. 

Nino kent veel kunstenaars. 
Zij maken mooie dingen met 
afvalmateriaal. Fabio weet 
bijvoorbeeld hoe je dieren van 
plastic flessen kunt maken. Hij 
ziet een dier in elke fles. 

Inmiddels hebben tiendui-
zenden schoolkinderen het  
boek ‘De slipper van Maria 
Bonita’ gekregen, vooraf-
gaand aan hun bezoek aan 
MixMax Brasil. 

Je kunt de kunstenaarswijk-
MixMax Brasil bezoeken met 
je school. Je leert er Brazili-
aans dansen, mooie dingen 
van plastic flessen maken en 
veel meer. Ook mag je je eigen 
coctail mixen in de vrolijke-
Braziliaanse keuken.

Ben jij al met je school naar 
MixMax Brasil geweest?

Voor meer informatie: 
www.tropenmuseum.nl

De Zilveren Slipper

voor de jeugd
#DWARS
Coördinatie: Connie Dekker                                          www.conniedekker.nl

Met vlag en wimpel in het Rijksmuseum 

Wij zijn achtste groepers 
van Basisschool de Dapper. 
Vlak bij onze school is het 
Tropenmuseum. In Tro-
penmuseum Junior is nu 
de tentoonstelling MixMax 
Brasil.  Wij gaan er met 
school naar toe. 

Babette en Liesbet schrijven 
boeken bij de tentoonstel-
lingen. Het boek bij MixMax 
Brasil heet ‘De slipper van 
Maria Bonita’. Zij kregen de 
Zilveren Griffel 2013 voor dit 
boek. Wij mochten met hen 
mee naar het Kinderboeken-
bal.

Wij zijn de beste lezers van 
onze school. Misschien komt 
dat omdat we altijd voorgele-
zen zijn. 

Wij zijn dol op lezen. Liever 
een spannend boek dan een 
enge film. Bij een boek kun 
je je eigen beelden maken en 
het positief houden.   

We houden ook van verhalen 
die echt gebeurd zijn, zoals 
in het boek ‘De Slipper van 
Maria Bonita.’ 

Op het Kinderboekenbal heb-
ben we van alle schrijvers 

die we zagen een handteke-
ning gekregen.
We willen alle vier schrijver 
worden, Yasmina journalist. 

De nacht na het Kinderboe-
kenbal droomde Nada dat ze 
landde op het podium met de 
Gouden Griffel. Alle schrij-
vers gooiden hun boeken 
naar haar toe. Het was goed 
bedoeld. 

Het Kinderboekenbal is de 
traditionele opening van de 
Kinderboekenweek.

Dit jaar werd het gehouden 
in het Muziekgebouw aan  
’t IJ. Het motto van de kin-
derboekenweek was: Klaar 
voor de start! Het Muziek-
gebouw was omgetoverd tot 
een hele grote sporttempel 
waar je van alles kon doen.

Sara, Jihad, Nada en Yasmina gingen op 1 oktober naar het 

Kinderboekenbal voor de uitreiking van de Gouden Griffel 
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Boekomslag ‘De slipper van Maria Bonita’, uitgegeven door KIT publishers

Sommige dieren zijn eerst 
vrij gewoon, daarna wat 
zeldzamer, en ineens zijn 
ze er niet meer. 

Zo is het in Nederland ge-
gaan met de wolf, de otter 
en de bever. De otter en de 
bever zijn er nu weer wel. 
Ze zijn hierheen gebracht en 
vrijgelaten in de hoop dat ze 
het goed doen en dat we op 
die manier weer otters en 
bevers hebben. Met boeken 
gaat het soms net zo. Jullie 

grootouders lazen bijvoor-
beeld graag een boek als 
Toivo de gestolen zoon, over 
een jongetje in Lapland, met 
sneeuwstormen en wolven 
en mensen die kinderen 
stelen. Het is een erg mooi 
boek, maar bijna uitgestor-
ven. Het is niet meer nieuw 
te koop en bijna ook niet 
tweedehands. Misschien 
wordt het boek nog wel eens 
herdrukt, net als de otter en 
de bever een nieuwe kans 
hebben gekregen.

Uitgestorven boek...

tekst: Ron de Zeeuw

Op weg naar het Kinderboekenbal!

Kinderen van de Dapperschool ‘Klaar voor 
de start’ van het Kinderboekenbal!


