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Mijn ontdekking van
Oost

Gastredactie

Door: Hans Plomp | Fotografie: Arie van Tol

In de jaren ’50 was Amsterdam Oost een andere
wereld voor een kereltje uit de Vechtstraat.
Met broertje en vriendjes hadden we een vlot
gebouwd in de Amstel. Toen het vaartuig klaar
was, staken we de brede rivier over, ongeveer
waar nu de Utrechtse brug ligt. Aan de overkant
begon de wildernis.
We meerden af in een nieuw
gegraven zijarm van de Amstel, waar we ons vlot verborgen in het riet. Onze prairie
lag in Oost. Daar speelden wij,
totaal vrij. In die woestenij
kwam nooit iemand.
Verder was Oost onbekend

gebied voor mij. Pas toen ik op
mijn 16e een leuke griet leerde
kennen uit de Dapperbuurt,
drong ik er dieper in door.
Voor het eerst zag ik het schitterende ‘paleis’ van het Tropenmuseum. Toen mijn vader
leraar werd op een school aan

De oostelijke Amsteloever

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Margreet de Vries heeft zich
teruggetrokken uit de kernredactie. Zij blijf wel deel
uitmaken van de gewone
redactie: ze blijft schrijven en
meedenken over de toekomst
van Dwars. Op deze plaats wil
ik Margreet hartelijk danken
voor haar inzet in het eerste
‘vrijwilligers’jaar van Dwars.
We zijn heel blij dat zich een
opvolger heeft aangediend:
Danielle de Loches
Rambonnet. Zij neemt veel relevante ervaring mee, waaronder die van een buurtkrantje
en site in Park de Meer: tofbuurtje (www.tofbuurtje.nl).
De kernredactie bestaat nu uit
Mirry Dijkstra, Melissa Plomp,
Danielle de Loches Rambonnet en Arie van Tol. Frits van
den Akker en Robert Nieman
zijn de vormgevers. Een goed
team, maar nooit compleet
genoeg om alle (sluimerende)
ambities bij Dwars waar te
maken. Meld je aan om mee
te werken aan onze mooie
krant. Als lid van de kernredactie, schrijver of fotograaf.
Of als die cyclus van 6 weken
je minder ligt en je wat vaker
en ongeregelder wilt schrijven of fotograferen, denk aan
oost-online.Maar we vinden
het ook fijn als je gewoon lezer
blijft. #

de Hogeweg, leerde ik ook die
prachtige buurt kennen.
Nescio kwam in mijn leven,
die zo liefdevol schreef over
de wandelingen met zijn
vrienden, over het Oosterpark.
Langzaam maar zeker ontdekte ik de charmes van de
Oostelijke Amsteloever.
Het lot bracht mij juist in Westelijke richting: in 1973 bezette
ik met een aantal kunstenaars
het dorp Ruigoord, dat gesloopt moest worden voor
uitbreiding van Amsterdams
industrie. Dertig jaar lang hebben we daar een opwindend
en avontuurlijk leven geleid,
totdat een jaar of 10 geleden de
industrie toch kwam. Er mocht
niet meer gewoond worden in
Ruigoord, maar gelukkig wel
gewerkt. De huizen werden
ateliers, ik kreeg een woning
in Oost, aan het Zeeburgerpad. Daar verblijf ik nu al een
tiental jaren en in die tijd ben
ik van Oost gaan houden.
Het is een stadsdeel vol afwisseling en verrassingen, van de
Dappermarkt tot het Flevopark.
Wat me echter het meest boeit,
is de bloeiende en creatieve

culturele ‘underground‘.
Het eiland Zeeburg, een spannende rafelrand, vol excentrieke creatievelingen. Theater
De Bochel, broedplaats Het
Blijvertje, de salon van Diva
von Dada, het schip Het Einde
van de Wereld, Cafe Zen, Mezrab Oost, plekken waar ik met
veel plezier optrad. Buiten het
officiële kunstcircuit is daar de
verbeelding aan de macht, zonder de corrumperende invloed
van commercie. Broedplaatsen, of beter gezegd broeinesten vol creativiteit.
Het kroonjuweel van de
alternatieve kunsten in Oost is
wat mij betreft De Valreep. Dit
laatst overgebleven gebouw
van het dierenasiel aan de Polderweg, heeft zich ontpopt tot
een belangrijk centrum voor
alternatieve, geëngageerde
kunstenaars. Op een steenworp afstand van het nieuwe
stadsdeelkantoor, in een kaalgeslagen woestenij, klopt het
creatieve hart van Oost!

‘Nescio
kwam in
mijn leven’
Schrijver Paul Schaaps, altijd
zeer actief in het organiseren
van literaire en muzikale
programma’s in de “underground”, vertelt over De
Valreep:

Eendjes voeren
Een zakje oud brood en een vijver. Meer heb je er
niet voor nodig. Eendjes voeren is de meest simpele bezigheidstherapie die er bestaat.
Het is rustgevend en geeft
je tegelijkertijd het gevoel
iets goeds te doen. Het
wordt vooral gedaan door
ouders met kinderen. Ikzelf bijvoorbeeld. Ik heb de
eendjes in het Oosterpark
jaren lang genegeerd. Tot ik
een kindje kreeg. Nu sta ik
weer regelmatig stukjes oud
brood in het water te mikken. Vaak vergezeld door
andere fanatieke ouders die
hun kroost enthousiast brood
in de verkleumde handjes
drukken en roepen “Gooi
maar! Dat vinden de eendjes
leuk!” Vaak vinden kinderen
het trouwens veel leuker het
brood zelf op te eten, maar
dat terzijde.
Net als vroeger heb ik altijd
voorkeur voor bepaalde
eendjes. Er zitten altijd twee
of drie extreem brutale exemplaren tussen die zich bijtend
en kwakend op het brood
storten. Ik probeer altijd zo
te mikken dat de verlegen
eendjes achteraan ook aan
hun trekken komen. Vooral
magere meerkoetjes kunnen
rekenen op mijn mededogen.
Opkomen voorde underdog

heet dat geloof ik.
Op een middag sta ik trots
mijn nobele taak uit te voeren
als er een oude Turkse man
richting de vijver loopt.
Zonder kinderen. Maar wel
met een grote plastic zak vol
brood.
In plaats van stukje voor
stukje brood naar de zielige
eendjes te gooien draait hij
zonder te kijken de plastic

“Het bewonersiniatief Op de
Valreep, in het oude gekraakte
dierenasiel, staat onder druk.
Het stadsdeel en de projectontwikkelaar zien het initiatief
van onderop niet zitten en willen de zoveelste (luxe) horeca
gelegenheid neerzetten. Ontruiming dreigt binnen afzienbare tijd als de bestuurders en
projectontwikkelaar niet op
andere gedachten worden gebracht. Terwijl er geen concrete plannen op tafel liggen over
de toekomstige invulling van
het gebouw. De enige partij die
wel ver ontwikkelde plannen
heeft is het collectief Op de
Valreep zelf. Zij worden echter
aan de zijlijn gehouden en krijgen geen kans om de voorstellen te presenteren. Voorstellen
die de nieuw te bouwen wijk
juist leven kunnen inblazen,
die oude en nieuwe buurten
verbinden, die bewoners in
Oost ten goede komen en niet
de megalomane ideeën van
stadsdeel en ontwikkelaars.
Het lijkt erop dat het oude
dierenasiel aan de hoogstbiedenden wordt verpatst in
plaats dat er naar de wensen
en behoeftes van de bewoners uit Oost wordt gekeken.
Zonder het burgerinitiatief
Op de Valreep zou de ontwikkeling van het complex
‘Oostpoort’ nog jaren op zich
hebben laten wachten. Het is
tijd dat te onderkennen en de
toekomstplannen van Op de
Valreep serieus in overweging
te nemen.” #

Colofon

Column

Tekst en foto: Nina Schuttert

Nummer 170

zak in één keer om in het water. Vervolgens draait hij zich
om en loopt weg.
Dit hele tafereel heeft niet
meer dan twee minuten geduurd. De eendjes vinden het
prima. Zo kan het natuurlijk
ook, denk ik, terwijl ik naar
mijn zakje kruimels kijk.
Survival of the fittest in het
Oosterpark.#

Dwars door de buurt is een
onafhankelijke lokale krant die in
2014 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.
Dwars 170 verschijnt 14 maart
2014. De deadline valt op 20
februari 2014.
Postadres:
Kamerlingh Onneslaan 34,
1097 DH Amsterdam
Telefoon: 06 42 80 78 05
E-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Arie van Tol, Danielle de Loches
Rambonnet, Melissa Plomp en
Mirry Dijkstra
Opmaak:
Frits van den Akker en
Robert Nieman
Medewerkers:
Andrea Margelli, Anna ten
Bruggencate, Anna Houwing,
Anneke Hesp, Brenda Wokke,
Connie Dekker (kinderpagina),
Dineke Rizzoli, , Gabriëlle Francke,
Gijs Lauret, Hella de Groot, John
Prop (voorpagina), Méland Langeveld, Merith Lebbink, Miranda
van der Vegt, Nico Essen, Nina
Schuttert, Ruud Meijer, Sjaak
Brokx, Stan Polman, Ton Hendrix,
Veronica van Roon en Wil Merkies
Redactionele bijdragen:
OAR, Dynamo, WSW,
Druk
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De Transvaalbuurt na
zes jaar wijkaanpak
Door: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Transvaalbuurt veel beter. Transvaalbuurt steeds beter. Transvaalbuurt is
terug. Aan in kleurrijke opmaak vervatte slogans geen gebrek. Wie beter dan
Els de Ruiter, al 26 jaar wonend in de buurt en een van de mensen die aan de
wieg stonden van de wijkaanpak, kan ons zeggen of de slogans holle retoriek
zijn of inmiddels de werkelijkheid benaderen?
Aan de officiële wijkaanpak in
het kader van de Vogelaargelden, van 2007 tot 2013, ging
al een aantal jaren van groeiende ergernis en groeiende
betrokkenheid van een groep
actieve bewoners vooraf. Nog
in de vorige eeuw werd er een
brainstormavond belegd voor
buurtbewoners en politici,
waar het vooral ging om de
vraag hoe de enorme drugsoverlast een halt toe te roepen.
Organisatie
Diverse problemen stonden al
langer op de agenda van het
buurtbeheer. Uit hun midden
werd een bewonerscommissie
voor de wijkaanpak geformeerd: de WAP-commissie.
Doel was: meedenken en -praten over de wijkaanpak met de
professionals van het Programmateam. Dat Programmateam
bestond uit mensen van het
stadsdeel, de woningcorporaties, welzijnswerk en de politie.
Naast de drugsoverlast moest
er in de buurt ook veel verbeterd worden op het gebied van
1) jeugd, 2) wonen, 3) winkels, 4) werk en 5) veiligheid
(schoon, heel en veilig) .
Toen de Transvaalbuurt in Den

Oost Online
Redactioneel
Begin februari is de nieuwe
website van oost-online.nl beschikbaar. De samenwerking
met Dwars door de Buurt en
met de website het Geheugen
van Oost zal dan nog duidelijker tot uitdrukking komen.
Artikelen uit Dwars vind je
terug in oost-online, als pdfbestand, maar ook als artikelen waarop je kunt reageren.
Er is echter meer vernieuwd
op de website met nieuws
en informatie voor mensen
die wonen en werken tussen
Amstel en IJ.
“Het is goed om te weten wat
bezoekers van de website
vinden,” zegt Stan Polman,
de spin in het web van oostonline.nl. “Naar aanleiding
van reacties van bezoekers en
van mensen die meewerken
aan oost-online.nl zijn veel
vernieuwingen aangebracht.
Dat is al merkbaar als je naar
de voorpagina gaat. Door
met de muis over de inhoud
te gaan, zie je direct wat er
in de rubrieken te vinden is.

Haag het stempel Vogelaarwijk
kreeg, zorgde dat vanaf 2007
voor flinke extra geldstromen
om ambities op bovengenoemde terreinen versneld te gaan
waarmaken.
Plussen
Els aarzelt geen moment over
haar eerste positieve punt.
De drugsoverlast is met groot
succes aangepakt. In anderhalf
jaar tijd hebben de politie en
een groep beveiligers, De Vliegende Brigade, de overlast op
straat behoorlijk verminderd.
Bovendien werden talrijke
drugspanden ontruimd; een
actieve opstelling in combinatie met wijziging van regels die
gedwongen uitplaatsing uit een
woning gemakkelijker maakten werkte. Afrikanerplein en
Krügerplein zijn al lang niet
meer interessant voor junkies
die van metrohalte Wibautstraat komen. Natuurlijk heeft
ook de hardere Amsterdamse
aanpak flink geholpen. Er was
wel bijna twee jaar lang een
externe mediator voor nodig,
maar Els vindt dat de samenwerking uiteindelijk goed is
verlopen. Een wijkaanpak kan
niet slagen zonder een heldere

Ook plezierig is de nieuwe
indeling waardoor nieuws en
informatie overzichtelijker
dan voorheen wordt gepresenteerd.”
Heel opvallend is de agenda
met activiteiten van de komende weken. “Die werden
op de voorpagina summier in
een rijtje vermeld. Nu bevat
dat overzicht op de voorpagina al veel informatie. Klik je
op een onderwerp dan krijg
je uitgebreide informatie over
die activiteit. Helemaal nieuw
is de bijdrage van cartoonist
Hans Mader op de voorpagina. Met de regelmaat van
de klok zal dat een glim- of
schaterlach opleveren.”
In Oost worden veel cursussen en workshops georganiseerd. “In oost-online tonen
we deze in de vorm van gratis
advertenties. Organiseer je
een cursus of workshop, meld
ze aan. Zulke advertenties
zijn er ook voor vacatures
voor vrijwilligers in Oost.
Daarmee bewijzen we hopelijk veel mensen een dienst.
Als er behoefte aan is, dan
kunnen we het aantal advertentie-onderwerpen verder
uitbreiden.” #

afstemming tussen stadsdeel,
politie, corporaties, welzijnsstichting en bewoners. In de
toekomst zal blijken of die
samenwerking ook lukt zonder
een bindende aanleiding als de
bestemming tot Vogelaarwijk.
Veiligheid behelst meer dan de
drugsproblematiek. De openbare ruimte is in alle opzichten
mooier en prettiger geworden.
Fysiek het meest opvallend zijn
geweest de vernieuwing van
het Krügerplein en de verbeteringen in de Pretoriusstraat.
Het vastgoed, de winkels, de
etalages, ze hebben allen een
flinke facelift gekregen. Ook
de tuinprojecten mogen niet
onvermeld blijven. En de
extra inzet bij het onderhoud
‘schoon, heel en veilig’.
Jeugd was vanaf het begin
speerpunt. Positief is Els vooral
over de resultaten bij de kinderen in de basisschoolleeftijd.
‘Wij van de Wijk’ heet het clubje betrokken buurtbewoners
dat hierbij aan de basis stond.
In het straatbeeld is veel veranderd: waar tien jaar geleden
kinderen dingen kapotmaakten, is dat nu drastisch minder
het geval. Grootste succes is de
zogeheten ‘Talententent’, een

Het Steve Bikoplein

project waar kinderen hun
creatieve talenten konden en
kunnen gaan ontdekken.
Een laatste, ‘overkoepelende’
plus is dat mensen in de buurt
actiever zijn geworden, meer
betrokken. Dat er meer samen
wordt ondernomen. De bewonersinitiatieven, één van de
voorwaarden van de Vogelaargelden, hebben daar een
belangrijke rol in gespeeld.
Minnen
Voorspelbaar en misschien onvermijdelijk waren de talrijke
scheve ogen bij de verdeling
van gelden. Sommige vrijwilligers met een bijstandsuitkering gingen rékenen op hun
vergoeding. Naar maatschappelijk ondernemers werd soms
gekeken alsof ze alleen hun
eigen belang dienden. Aan
binding met de buurt werd
getwijfeld. En ging er bijvoorbeeld niet te veel geld naar de
Krügerpleinfestijnen? Els betwijfelt of zo’n dure organisatie
het waard was, of de sociale
cohesie met andere besteding

van die vele euro’s niet meer
gediend was geweest.
Bij de Verbinding hoeft dat niet
eens te worden betwijfeld: het
is helaas, anders dan de opzet
was van het stadsdeel, geen gebouw voor de buurt geworden.
Veel (groepen) buurtbewoners
voelden zich niet welkom in
het multicultureel en multifunctioneel bedoelde centrum.
Waar de ambitie bij wonen
enigszins is gehaald [een meer
gemêleerde buurt] kan die bij
werk moeilijk als (deels) gerealiseerd worden gezien. Meer
buurtbewoners doen vrijwilligerswerk [Pitsstop], maar er
is niet meer werkgelegenheid
gekomen in de buurt.
Veel plannen zijn volgens Els
de afgelopen jaren al bijgesteld
omdat er minder geld beschikbaar kwam dan aanvankelijk
was beloofd. Nu de wijkaanpak ophoudt en de geldkraan
zo goed als dicht gaat dreigen
veel initiatieven gesmoord te
worden. Echte minpunt is dan
ook: de wijkaanpak duurt 5
jaar te kort! #

Oosterpark Poëzieprijs 2014
Het Oosterpark bruist! Tijd
voor een poëtische ode. Ons
Oosterpark organiseert de
‘Oosterpark Poëzieprijs 2014’,
een gedichtenwedstrijd voor
iedereen in Nederland vanaf
16 jaar. Het thema is ‘stadspark in het algemeen’ en het
mag een raakvlak hebben met
het Oosterpark. De jury bestaat
uit dichters. Juryvoorzitter is
Méland Langeveld.
Wij doen een beroep op u om

dit literaire project te sponsoren. Wie zijn wij? Wij hebben
passie voor het Oosterpark,
wonen in Amsterdam-Oost

en organiseren activiteiten
in en rond het park voor jong
en oud. Bezoek onze website
www.onsoosterpark.nl en facebookpagina Ons Oosterpark.
Vind je ons initiatief ‘Oosterpark Poëzieprijs 2014’ sympathiek: steun ons en geef
dichters een kans om in het
licht te treden! Dit kunt u doen
via: www.onsoosterpark.nl
(klik rechtsboven op ‘Oosterpark Poëzieprijs 2014’). #

Johan Bosma Symposium
Dinsdag 11 februari: participatie komt van onderaf!
Het Wijkopbouworgaan Oost wil
dit actuele thema voorleggen aan
bewoners, vrijwilligers, beroepskrachten en deskundigen. Zij zullen van gedachten wisselen aan
de hand van de volgende vragen:
•Wat hebben vrijwilligers en
actieve bewoners nodig?
•Wat zijn de mogelijkheden en
grenzen van vrijwilligers- en
bewonersprojecten?
•Welke rol kunnen bedrijven,

Datum:
Plaats:

dinsdag 11 februari
Muiderkerk
Linnaeusstraat

Aanvang: 19.30 uur
Inloop vanaf: 19.00 uur
Toegang gratis

ZZP’ers en organisaties spelen bij
bewonersparticipatie?
•Wat is de toekomst van het wijkopbouwwerk in een ‘participatiesamenleving’?

Het Wijkopbouworgaan Oost zet
zich al 55 jaar in voor het stimuleren
en faciliteren van bewonersinitiatieven en vrijwilligersprojecten. Er zijn
een aantal ontwikkelingen gaande:
1) er wordt een steeds groter beroep
gedaan op en vrijwilligers 2) er is
minder ondersteuning en 3) de
invloed van bewoners op beleid
dat hun eigen leefomgeving betreft
lijkt af te nemen. Waar liggen de
problemen en waar de mogelijke
oplossingen?
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Ex- Indische Buurtbewoner
André van Vught
Werk

Door: Mirry Dijkstra | Fotografie: Dineke Rizzoli

Ex-Indische Buurtbewoner André van Vught,
werkzaam bij stadsdeel Oost, erkent dat de
arbeidsmarkt van nu beroerd is. Maar hij weet uit
eigen ervaring, dat als je maar in beweging blijft,
je uiteindelijk wel in staat bent om ergens aan te
haken. Zelf deed hij, ook in crisistijd, maar dan
die van de jaren ’80, allerlei vrijwilligerswerk.
Zijn band met de Indische Buurt gaat terug tot de
tijd dat zijn grootouders in 1910 in de Indische
Buurt kwamen te wonen.

is in zijn algemeenheid heel
hoog in deze wijken. Daar
proberen we dan zoveel mogelijk aan te doen. We werken
in Amsterdam met een plan
van aanpak. Landelijk is de
bestrijding een speerpunt
met als ambassadrice Mieke
Sterk. Als stadsdeel probeer je
zoveel mogelijk aan te sluiten
en samen te werken met de
middelen die je hebt.
En waar vind je werklozen,
laten we beginnen met werkloze jongeren?
Ja, dat is natuurlijk de vraag,
wij hebben geen adresbestanden van jongeren die in het
stadsdeel werken, werkloos
zijn of naar school gaan. Dat
is iets dat zou moeten verbeteren.

verder gaan, dat ze doorleren, een stapje hoger komen,
dat ze van een startkwalificatie naar een hoger niveau
komen. Daarnaast probeer je
jongeren via werkervaringsplaatsen een vak te leren.
Dan bied je met behulp van
bestaande en nieuwe wijkinitiatieven jongeren een
werkervaringsplaats.
Die plekken zijn er wel?
Nou ja, die plekken moeten
worden gemaakt. Je werkt
samen met organisaties die
met 5 tot 10 jongeren aan de
slag gaan om op te leiden.
En zoals in de Meevaart
gebeurt, met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Die met zo’n opleiding
facilitaire dienstverlening een

“Als je maar in beweging blijft,
ben je uiteindelijk wel in staat om
ergens aan te haken.”

André van Vught: ex-Indische Buurtbewoner en beleidsmedewerker
stadsdeel Oost

Wat deed je destijds voor
vrijwilligerswerk?
“Het vrijwilligerswerk dat ik
heb gedaan was meestal als
bestuurder, zoals in de ledenraad van een woningbouwvereniging.
Begin jaren ‘90 had je bij de
Buurtwinkel een onderwijswerkgroep, daarin zat je met
de directeur van de lagere
school, een ambtenaar van
het stadsdeel en met betrokken ouders te kijken hoe het
met het onderwijs in de Indische Buurt ging. En zo kom je
dan ook in aanraking met het
LSA [red. Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
Burgers]. Ik ben lid van een
politieke partij, dat betekende
ook verkiezingskranten rondbrengen en flyers uitdelen
op straat. Ook heb ik voor de
toenmalige IB-buurtkrant de
Tong Tong geschreven.”
Wat is precies je functie bij
het stadsdeel?
“Ehm, ik ben als beleidsmedewerker begonnen bij Werkgelegenheid, Wonen en Economie en heb de arbeidsmarkt
ook altijd van twee kanten bekeken, zowel de aanbod- als
de vraagkant van de arbeidsmarkt. Maar ook het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap. Een project waar
ik de eerste 10 jaar van deze
eeuw aan heb mogen werken
was het Ondernemershuis,
dat ervoor zorgde dat star-

tende ondernemers steun
kregen. Zelfstandig ondernemen werd ook wel afgeraden,
want je zit ook niet wachten op een faillissement en
schulden. Belangrijk was de
Banenpool en het Jeugdwerkgarantieplan van eind jaren
’80. Later kwamen de Melkertbanen en de ID-banen. In
1996 is de Werkmaatschappij
Oost opgericht. Dat zat toen
in de net verbouwde Gerardus Majellakerk. Toen werkte
ik nog niet bij het stadsdeel.
De Werkmaatschappij was
opgericht om 1000 Melkertbanen te realiseren. En dat werden toen vooral conciërges
en klasse-assistenten in het
onderwijs. Bij het buurthuis
kwamen huismeesters en
meer functies in het welzijnswerk. En toen de Rijkssubsidies gestopt werden, hebben
gemeente en stadsdeel nog
lang geprobeerd om de klap
op te vangen. Daar is veel
geld en tijd in gestoken.”
Hoe kijk je naar de arbeidsmarkt van nu?
“Nou, die is beroerd, zonder
meer. En daarbij ontkom
je er, ondanks alle inspanningen, niet aan dat je in de
Transvaal en Indische Buurt
met hoge werkeloosheid zit.
Dan heb je toch wel zo’n 40
% werkloze jongeren. En dat
is heel schadelijk, zowel voor
hun eigen toekomst als voor
de wijk. De werkeloosheid

Voor een deel door gebruik
te maken van de kennis en
de ervaringen van de jongerencommunities die in
de buurt hun vriendjes en
vriendinnetjes wel weten te
vinden en ook weten wie er
werkloos is en, wie er een
opleiding doet. Verder heb je
het jongerenwerk hard nodig.
Jongerenwerkers die jongeren weten te vinden en die
ze ook letterlijk van de straat
plukken. Stadsdeel Oost heeft
een participatiecentrum en
een stagebureau. Wat dus wel
blijkt, is dat je niet achter je
bureau kunt blijven zitten. Je
zult de straat op moeten.
Wat doe je als je ze vindt?
Tot nu toe probeer je ze
vooral naar school terug te
brengen, er voor te zorgen
dat ze weer met een opleiding

startkwalificatie behalen en
daarmee meer kansen op de
arbeidsmarkt hebben.
Als er straks weer een hotel
geopend wordt, dan heb je
een heleboel mensen nodig.
En een nieuw filiaal van
Albert Heijn levert ook al
zo’n 50, 60 plekken op. Geen
wereldbanen, maar het is wel
eerlijk werk.
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toch ook ingezet worden?
Daar wordt relatief weinig
mee gedaan. De grote inzet is
gericht op de jongeren. Ongeveer 4% 45-plussers komt nog
aan een nieuwe baan. Maar
kijk, daar zijn het stadsdeel
en de gemeente niet altijd
even geschikt voor. Werknemers van een bepaalde
leeftijd vallen meestal onder
het UWV. Pas later komen
ze bij de bijstand uit. En dan
moet het ook nog niet toevallig een echtpaar zijn waarvan
er één verdient, want dan
komt die bijstand er niet. Dus
daar hebben we ten eerste
niet veel zicht op. Ten tweede,
er is een instantie voor: het
WerkgeversServicePunt. Dat
is een belangrijke spil in het
arbeidsmarktbeleid aan het
worden.
Denk je dat er voldoende
een brug wordt geslagen
tussen vrijwilligerswerk,
wat veel mensen nu doen
en wat goed is op je c.v. en
betaald werk?
Maar dat was halverwege de
jaren ‘8o, toen er ook crisis
was, ook. Toen had je ook
forse werkloosheid, er zijn
toen heel wat afgestudeerden
uiteindelijk in een banenpoolbaan terecht gekomen die nu
met pensioen gaan. Dus in die
zin is het van alle tijden. In
de jaren ’30 en ’80 zag je ook
heel veel vrijwilligerswerk en
heel veel mensen met kleine
baantjes ploeteren. Mijn opa
werkte in de haven, is in de
crisistijd een groentewinkel
begonnen, wat ook geen succes was. Uiteindelijk trok de
arbeidsmarkt toch aan. Als
je in beweging gebleven was
door vrijwilligerswerk, kon je
toch wel weer ergens aanhaken. Dat is mij tenslotte ook
gelukt.#

Hoe denk je over de werkloosheid onder ouderen?
Nou, de hele arbeidsmarkt is
slecht. Eigenlijk op alle fronten. Maar als je 50 geweest
bent, wordt het moeilijk om
snel aan het werk te komen.
Dat is bijna niet te doen, tenzij in hele specifieke functies.
Wat voor oplossingen worden daar dan bij bedacht,
want die mensen moeten

Gezellig Geheugen
Fotoclub ‘Gezellig Geheugen‘ van het Geheugen van Oost kan nieuwe deelnemers plaatsen.
De fotoclub komt wekelijks bijéén op maandag 13.30-15.30 uur bij Buurtonline: Pretoriusstraat 50. U kunt op genoemde tijd langs komen om kennis te maken.
Wij maken foto’s bij bestaande verhalen voor www.geheugenvanoost.nl. Zo mogelijk schrijven wij ook zelf een verhaal over Amsterdam Oost. Beginners krijgen meer inzicht in de werking van hun fototoestel. We houden ons ook bezig met een goede fotocompositie. Gemaakte
foto’s worden besproken met behulp van de beamer. Vaak werken wij met een thema dat per
seizoen wisselt. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Geheugen van Oost
www.geheugenvanoost.nl
De toekomst begint bij het verleden
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CBK Directeur Catherine
Steenbeek:
“Ons streven is een zo breed mogelijk
publiek bij beeldende kunst betrekken”
Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Verhalen

Het Centrum Beeldende Kunst in Oost bestaat in februari 30 jaar en dat
wordt met de bewoners van Amsterdam gevierd. Directeur Catherine Steenbeek en curator Hanne Hagenaars werken al maanden hard aan de jubileumtentoonstelling ‘Be Calm – Kunst uit huiskamers’ die 13 februari wordt
geopend. Met deze expositie toont het CBK, dat in 2014 moet worden verzelfstandigd, haar betrokkenheid met de stad.
Om het voortbestaan van het Centrum te garanderen is het Stadsdeel op zoek
naar een geschikte partij die de exploitatie van het goedlopend kunstcentrum wil overnemen.
Vijf jaar geleden betrok het
CBK de 1200 m2 in het gerenoveerde fabriekspand aan
de Oranje Vrijstaatkade waar
ook Stadsdeelkantoor Oost
is gevestigd. Een omgeving
waar directeur Steenbeek
(54) en haar medewerksters
zich thuis voelen en ook
willen blijven. Voor veel
bewoners uit Oost is het een
vertrouwde plek waar ze
graag komen voor exposities,
concerten, de kunstuitleen
en cultuureducatie.
Marian van Unen uit de
Watergraafsmeer hoopt dat
de activiteiten en “prachtige”
exposities na de verzelfstandiging doorgaan. Ze heeft
mooie herinneringen aan
tentoonstellingen van Aat
Veldhoen en Leo Schatz. “Het
Centrum zit op een prachtige
en gunstige plek in het Stadsdeelkantoor. Het zou doodzonde zijn als dit verdwijnt.
Ik zou wel graag meer
samenwerking en exposities
van kunstenaars uit Oost willen. Dat gebeurt volgens mij
nu te weinig.”
Voordat ik met Steenbeek
over het jubileum praat
bekijken we de tentoonstelling ‘Love or leave me’ van
Kim van Norren die tot 12
januari was te zien. Voor
fotografe Rizzoli is dit bezoek

CBK aan de Oranje Vrijstaatkade

een mooie aanleiding om ons
door de portretmachine te
laten vastleggen. Dit prominent aanwezige kunstwerk
is na vijf jaar niet meer weg
te denken uit de expositieruimte. Dankzij de simpele
bediening maakten bezoekers de afgelopen vijf jaar
duizenden foto’s van zichzelf
die op kleur zijn opgeslagen.
Steenbeek en twee medewerksters zijn in dienst van
het Stadsdeel. Zij werken
met een team parttimers, zzp
-ers en een stagiaire. “We
zijn er voor de buurt en voor
Amsterdam” vertelt Steenbeek in haar sober ingerichte

en het kunstcentrum. “Dat is
een politieke kwestie die al
drie jaar speelt.” Liever praat
zij over de jubileumtentoonstelling ‘Be Calm’ “waarmee
we laten zien hoe de hedendaagse kunst een plek heeft
gekregen in de huizen en
harten van de Amsterdammers.”
Waarom geen Nederlandse
titel voor deze expositie?
Steenbeek: “‘Be Calm’ is de
titel van het kunstwerk,
een theedoek + tekst van de
wereldberoemde Frans-Amerikaanse kunstenares Louise
Bourgeois (1911-2010).
We lenen 30 jaar kunstwer-

“De vuilnismannen verrasten
iedereen met hun ontdekte
kunstwerken.”
kantoor achter de balie in
het centrum. Zoals altijd is ze
in het zwart gekleed “omdat
dit bij mij past en ik me er
prettig in voel.”
Politieke zaak
Ze vindt het niet verstandig
om uitspraken te doen over
de verzelfstandiging en de
toekomst van de kunstuitleen

ken uit aan particulieren
en nu draaien we het om.
Het CBK leent nu werken
die bij de mensen thuis aan
de muur hangen of ergens
staan. Voor ‘Be Calm’ zijn
door de curator honderd
werken van leners gekozen
uit een aanbod van honderden inzendingen. Voor deze
tentoonstelling streven wij
naar een eenheid, de werken
moeten bij elkaar passen.”
Bij de opening 13 februari
van deze jubileumtentoonstelling presenteert het CBK
het boekje ‘Kan Kunst Leuk
Zijn?’. Het is de titel van de
eerste tentoonstelling 30 jaar
geleden in het Elisabeth
Otter Knollhuis in de 3e
Oosterparkstraat die door
Kees van Kooten werd geopend.
Steenbeek die kunstgeschiedenis studeerde werkt 18
jaar voor het CBK waarvan
2 jaar als vervangend hoofd
en sinds 2013 als directeur.
Ervaring voor haar werk
deed ze onder andere op in
Artoteek Westerpark waar
ze vier jaar werkte. Daarna
had ze een eigen atelier in de
Uijlenburgerstraat.

Be Calm - Kunst uit huiskamers

Lachend: “Ik heb ook een
opleiding M.O. tekenen. In de
twee jaar dat ik als kunstenaar werkte en ook exposeerde kwam ik er achter
dat het kunstenaarschap het
allermoeilijkste beroep is
dat er bestaat. In die twee
jaar kreeg ik veel bewondering voor de mensen die
altijd eenzaam in een atelier
werken.”
Daarna werkte ze 12 jaar bij
het SBK Oost dat in het Elisabeth Otter-Knolhuis aan de
Derde Oosterparkstraat was
gevestigd.
Op wie richten jullie je?
Steenbeek: “We zijn er voor
de buurt en Amsterdam. Ons
streven is een zo breed mogelijk publiek bij beeldende
kunst te betrekken. We zitten
op een ideale plek in een kinderrijke buurt en er wonen
hier veel kunstliefhebbers.
Met inmiddels 600 leners van
kunstwerken zitten we in een
stijgende lijn en dat geldt ook
voor de bezoekersaantallen
ruim 16.000.
Helaas is het hier door de
bouwwerkzaamheden voor
het nieuwe winkelcentrum
Oostpoort al jarenlang een
bouwput en dat is niet aantrekkelijk voor bezoekers om
naar dit gebied te komen.
Ondanks de ontoegankelijkheid van het bouwterrein was er dit jaar in mei
veel belangstelling voor de
expositie ‘De Keuze van de
Vuilnisman’. De stoere mannen van de afvalinzameling
Amsterdam Oost doken voor
hun persoonlijke keuze in
de digitale catalogus van het
CBK. Uit 3000 kunstwerken
kozen ze hun favoriete werk.
De vuilnismannen verrasten
iedereen met hun ontdekte
kunstwerken. Nol van
Kouwenberg was er een van.
Hij koos voor het schilderij
‘Soldaat en zijn geliefde’ van
de Amsterdamse kunstenaar
Aat Veldhoen. Het schilderij
deed hem denken aan zijn
diensttijd in Eefde waar hij
zijn vrouw ontmoette.”
Samenwerking scholen in
Oost
Over de onzekere toekomst
wil Steenbeek ook later in
het gesprek niet veel kwijt.
“Onze plek in het Stadsdeelkantoor bevalt prima en de
samenwerking met Stadsdeel
Oost is ook goed. Onze kracht
is waar we voor staan en

die kracht bestaat uit onze
collectie van 5000 werken,
de collega’s, ons netwerk, de
kunstwereld en de educatieve activiteiten.”
Enthousiast is ze over de samenwerking met de verschillende basis- en middelbare
scholen in Oost. De leerlingen komen hier en kiezen
een kunstwerk dat ze hier en
later op school bespreken.
Bij het afscheid vraag ik
Steenbeek, die getrouwd is
en een zoon heeft, of zij familie is van de bekende schrijfster Rosita Steenbeek.
Stralend: “Dat is mijn oudste
zus. Ik kom uit een familie
waar iedereen werkt in en of
nauw betrokken is bij kunst.’
Een week na dit gesprek kom
ik in Akantes aan de Nieuwe
Herengracht Liane Pielanen,
stadsdeelsecretaris Stadsdeel
Oost tegen. Zij is een van de
spreeksters van een drukbezochte bijeenkomst ‘Participatiesamenleving, gevolgen
voor vrouwen‘. Pielanen is
positief over het CBK maar
wil net als Steenbeek niet
veel kwijt over de ‘politieke
kwestie’.
Het CBK moet er volgens
haar “niet alleen zijn voor de
happy few maar een centrum
met educatie en activiteiten
voor alle bewoners. De expositie van de vuilnismanen
vond ik heel erg goed.”#

Catherine Steenbeek

Op 15 februari vindt in
het CBK om 16.30 uur het
jubileumconcert plaats
met altvioliste Esther
Apituley en de Viola Big
Band. In de bijzondere
industriële ruimte laten
zij zich inspireren door
de expositie ‘Be Calm’.
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Bevoegdheden zo dicht
mogelijk bij bewoners
Door: Sander Alkema en Arie van Tol | Fotografie: geleverd door Bas van Vliet

Bij Méérbelangen is ernstige twijfel geweest of het wel zin had mee te gaan
doen aan de verkiezingen voor een bestuurscommissie.
Doorslaggevend argument om dat toch te doen is dat Méérbelangen anders
dan andere partijen kan en wil proberen bevoegdheden vast te houden op het niveau het meest
Méérbelangen
dicht bij de bewoners.
Bas van Vliet staat ons te
woord in café Frankendael.
Hij is al jaren fractievoorzitter
van Méérbelangen. Dat zal hij
de komende vier jaar zeker
niet zijn, want al staat hij wel
op de lijst van Méérbelangen
voor Oost, hij hoopt via Red
Amsterdam een zetel in de gemeenteraad van Amsterdam
te gaan bezetten. Zijn huidige
fractiegenote Sharona Ceha of
zijn voorganger Frans Romkema zal hem als lijsttrekker
in Oost opvolgen.
Veranderingen
De afschaffing van de stadsdelen en de instelling van
bestuurscommissies zijn de
formele bestuurswijzigingen.
Het politieke belang schuilt
voornamelijk in de nieuwe
toedeling van bevoegdheden
die de gemeente heeft vastgesteld. Grofweg kan gesteld
worden dat voor alle beleid en
de begroting de gemeenteraad
eindverantwoordelijk wordt.
En dat de uitvoering van dat
beleid overgelaten wordt aan
de bestuurscommissie.
Maar daarmee is nog weinig
gezegd. Waar wordt beleid
uitvoering, op welk concreet
niveau? Bas noemt als voorbeeld de bestemmingsplannen. Formeel is het de gemeente die een plan vaststelt.
Van belang is hoeveel ruimte
de bestuurscommissie [en
bewoners?!] wordt gegund om
met bindende of op z’n minst
zwaarwegende adviezen te
komen. “Voor de gemeenteraad wordt het onbegonnen
werk om alle Amsterdamse
bestemmingsplannen serieus

Ingezonden brieven
Beste redactie,
Hierbij maak ik bezwaar
tegen het zeer tendentieuze
stuk over ‘dwangarbeid voor
bijstandsgerechtigden’. Het
woordgebruik (slavernij,
tewerkgestelden etc.) is dusdanig grievend en ongenuanceerd dat ik de Dwars zo de
open haard in wilde kieperen,
als ik die zou hebben. Wat wil
Dwars met dit stuk bereiken?
Naar goed journalistiek
gebruik zou u hoor en wederhoor moeten toepassen.
U zou op zijn minst dus een
reactie van Andree van Es
kunnen plaatsen. Ik heb het
hart op de goede plaats, dus

te behandelen. Mogen bestuurscommissies het formele
gat vullen of worden het de
ambtenaren?”
“Dat de invloed op het laagste
lokale niveau minder wordt
is zeker. De commissie wordt
een soort doorgeefluik. Maar
er valt nog wel wat te bevechten.” Bas vraagt zich overigens
af of er wel sprake zal zijn
van verminderde bestuurlijke
drukte, één van de doelen van
de afschaffing van stadsdelen.
Bij ‘grote discutabele besluiten’ [bv Guldenhof en Megahostel*] zal de procesgang
weinig veranderen. Insprekers zullen hun woordje ook
(moeten) blijven doen in beide
politieke arena’s.
Prioriteiten
Méérbelangen is in zekere
zin begonnen als een groot(s)
buurtinitiatief. De sterke band
met de kiezers stond en staat
voorop, al is die wellicht tegenwoordig minder concreet
dan in het Watergraafsmeerse
verleden.
De prioriteiten veranderen
ook bij de aankomende verkiezingen niet. “Alles begint
en eindigt bij de bewoner die
dè specialist is van zijn omgeving. Dat is de basisgedachte
van Méérbelangen.”
Met minder bevoegdheden
voor de stadsdelen kan het
partijprogramma een stuk
korter. Punten als het behoud
van groen, het behoud van
sociale huurwoningen en
de ‘menselijke maat’ blijven
actueel voor Méérbelangen..
De basisgedachte leidt logischerwijs tot de opvatting dat

nog altijd links, heb begrip voor
de problemen van mensen in
de bijstand, maar mijn compassie wordt bij tijd en wijle danig
op de proef gesteld. Tegenover
rechten zouden best wel af en
toe plichten mogen staan. Laat
uw krant niet misbruiken door
dit soort actiegroepen. Dit levert
geen enkele bijdrage aan de
verbindende rol in de wijk die u
met uw krant wilt bereiken.
Daar komt nog bij dat ik, met
heel hard werken in een eigen
bedrijf, qua inkomen niet zelden het bijstandsniveau niet
eens haal. Ik zou bijna rechts
worden. Misschien is de participatiemaatschappij zo slecht
nog niet.
Lex de Lang

bewoners een zo groot mogelijke invloed moeten kunnen
hebben op hun omgeving en
ook in een zo vroeg mogelijk
stadium. Bestemmingsplannen zijn al eerder genoemd.
Maar andere plannen in
en met de openbare ruimte
worden daarmee ook bedoeld.
En zeker ook op terreinen als
welzijn, onderwijs, veiligheid
en participatie is invloed van
de bewoners essentieel.
“De stadsdeelraad is geen
garantie gebleken voor het
organiseren van optimale
bewonersparticipatie. Maar
zeker toen de stadsdelen nog
kleiner waren, waren ze in ieder geval wel goed bereikbaar
voor de bewoners. Ik denk
niet dat de bestuurscommissies, met minder bevoegdhe-

Verkiezingen
In maart zijn er verkiezingen. Verkiezingen voor
de nieuw te vormen bestuurscommissies, de
opvolgers van de stadsdeelraden, worden ook gehouden op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.
Dwars door de buurt besteedt natuurlijk aandacht
aan de politieke vernieuwingen. In het vorige
nummer waren Tiers Bakker van de SP en
Ivar Manuel van D66 aan het woord. Op deze en
de volgende pagina’s leest u wat Bas van Vliet
van Meerbelangen, Thijs Reuten van de PvdA en
Ardine Nicolaï van Amsterdam Oost Verenigd in
interviews naar voren brachten.

den, de bewoners meer gaan
opleveren dan de stadsdelen
nu doen..”
De praktijk
“De ambtenaar is lachende
derde,” veronderstelt Bas. De
controle op de ambtelijke uitvoering zal duidelijk minder
worden. De groei naar grotere
diensten is al gaande, gemeentelijke diensten die het belangrijkste motief vormden om
stadsdelen in het leven te roepen: hun macht was te groot.

Bas van Vliet

Beste redactie,
Ik heb het artikel in Dwars
over Dwangarbeid met voorrang gelezen. Eigenlijk ben
ik het met Hendrix volkomen
eens.
De bijstand is bedacht om te
voorkomen dat mensen in
dit economisch rijke land in
aperte armoede raken. Voor
het krijgen van een uitkering
zijn niet veel voorwaarden:
als je niet in je eigen onderhoud kunt voorzien, krijg je
een uitkering; dat was het
idee. Het gaat om een maatregel van sociaal fatsoen.
In dit land wordt normaal
gevonden dat je in je onderhoud voorziet. De gemeente
wil je dus helpen een baan
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te vinden, en vindt dus dat je
zo nodig mee moet doen aan
activiteiten die ze aanbiedt.
Oké, maar helpen-om-werkte-vinden is wat anders dan
‘tewerkstelling’, een woord
dat volgens het Zwartboek in
Friesland schaamteloos wordt
gebezigd ondanks de associaties met de bezettingstijd
40-45.
Ik vind dus dat je iemand volgens de wet niet zijn uitkering
kunt ontnemen zolang hij/zij
bereid is aan ‘activiteiten mee
te doen om (passend) werk te
vinden’. De vraag is natuurlijk
in veel gevallen (bv. 55+ ers) of
dat kansrijk is gezien de werkloosheid van het moment.
Het beleid van de regering is
impliciet gericht op vergroting

Het primaat van het bestuurlijk-ambtelijke apparaat wordt
nu geformaliseerd. Politieke
invloed op het ambtelijke en
bestuurlijke apparaat wordt
nu in Amsterdam weer een
stukje teruggedrongen.
Praktisch gezien is er natuurlijk ruimte voor een vorm van
dualisme tussen enerzijds
B&W en gemeenteraad en
anderzijds de bestuurscommissie. ”Het maakt heel veel
uit wie er in de bestuurscommissie gaan komen en vooral
welke drie personen er dan
het dagelijks bestuur gaan
vormen. Laten zij hun oren
hangen naar hun partijgenoten in de Centrale Stad
of hechten zij sterk aan een
autonome positie voor hun
vroegere stadsdeel?”
En het is de vraag of er binnen
de bestuurscommissie voldoende dualisme zal zijn. Het
3-koppige dagelijkse bestuur
maakt immers deel uit van
de 15-koppige bestuurscommissie, terwijl in de huidige
praktijk db en raad tegenover
elkaar staan. Gelijke, gelijktijdige en volledige informatievoorziening aan alle leden,
dus ook aan de leden die niet
in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn, zal hopelijk
tot de goeie gebruiken van
de nieuwe commissie gaan
behoren. #

van de werkloosheid. Het is
dus consequent mensen die
geen zinnig werk kunnen
vinden met rust te laten.
Als iemand werk aanvaardt
behoort daar in dit land minimaal een door de overheid
vastgesteld minimumloon bij.
Tot werken met een bijstandsuitkering (lager dan het minimumloon) kan m.i. niemand
worden verplicht, tenzij men
de essentie van de bijstand
aantast.
Nico Dekker
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De ene buurt is de andere niet

PvdA

Door: Annelies Teunissen en Arie van Tol | Fotografie: Bart de Boer

Als lijsttrekker van de PvdA vragen we Thijs Reuten naar zijn kijk op de
verandering van stadsdeel naar bestuurscommissie. Prioriteiten van zijn
partij bij de komende verkiezingen van 19 maart zijn het tweede hoofdonderwerp. Maar eerst is Thijs Reuten nog even de wethouder Wonen
van stadsdeel Oost.
Een opvallende werkkamer
mogen we de ruimte waar
we hartelijk worden ontvangen wel noemen. Aan de ene
muur hangt onder andere een
fotolijst met vele prominente
PvdA leden: o.a. Joop den
Uyl , Ed van Thijn en Hedy
d’Ancona. Aan de andere
muur een expressionistisch
schilderij, qua sfeer doen denkend aan de violist van Marc
Chagall. Op de grond voor zijn
bureau net geordende stapeltjes papier.
We verleggen onze aandacht
van het decor naar de ‘bewoner’ van deze werkruimte.
Wat ziet Thijs zelf als het
grootste succes van zijn periode als wethouder?
Bouwproductie
“Het weer op gang krijgen
van de bouwproductie was
mijn belangrijkste taak. Dat
ging niet via nieuwe regels
of nieuwe plannen, maar
door veel onderhandelen en
slimme oplossingen verzinnen. Zo zijn bijvoorbeeld
duurdere koopwoningen naar
het middensegment gegaan
en projecten aangepast aan
de nieuwe tijd.” Hij heeft
onder meer het project O21
in de Oosterparkbuurt weer
in beweging gekregen. Er zijn
nieuwe afspraken gemaakt
om verder te kunnen met
Oostpoort en er gaat in Jeruzalem dit jaar met de bouw van
blok M begonnen worden. “Er
komen woningen in Oostpoort
voor ouderen met intensieve
zorg. En ook op IJburg wordt
weer verder gebouwd. Oost is
het stadsdeel met de hoogste
bouwproductie van de stad de
afgelopen jaren,” besluit Thijs.
Iets om trots op te zijn.
Bevoegdheden
Bespiegelingen houden over
hoe de lokale politiek zal
veranderen door het verdwijnen van de stadsdelen en het
verschijnen van de bestuurscommissies lijkt Thijs met
enige tegenzin te doen. Hij is
van het realistische, maar ook
activistische slag: “Maak optimaal gebruik van de ruimte
die nieuwe structuren bieden.
Mensen maken de politiek.
En ruimte voor belangrijke
keuzes die buurten raken zal
er ook in de nieuwe situatie
zijn.”
Enerzijds komt er veel op de
gemeenteraad af: taken vanuit
de Rijksoverheid en vanuit
de stadsdelen. Anderzijds is
er veel kennis en know how
in de buurten van Oost. De
gemeente is aangewezen op
die informatiekanalen in de
stadsdelen en het vele voor-

Thijs Reuten

werk dat bestuurscommissies
zullen doen. “Ik ben niet bang
dat lokale eigenheid verloren
gaat, maar dan moet de stad
wel ruimte laten om maatwerk te kunnen leveren. Geen
‘one size fits all’ beleid dus,”
stelt hij.
Balans
Thijs wil zich sterk (blijven)
maken voor een degelijk
bestuurlijk stelsel, ook financieel. Bestuurscommissies hebben daarin wat hem
betreft een grote verantwoordelijkheid. Het aantal formele bevoegdheden mag dan
afnemen, de bevoegdheden
die overblijven samen met de
vele uitvoeringstaken maken
de stadsdelen nieuwe stijl heel
belangrijk.
“We doen het allemaal voor
de bewoners. Bij het nemen
van besluiten moet de politiek
de balans vinden tussen soms
zeer uiteenlopende meningen
en voorkeuren en daarbij ook
het algemeen belang niet uit
het oog verliezen.” Balans zou
een kernbegrip genoemd kunnen worden in de bestuursstijl
en visie van Thijs. Evenwicht
vinden tussen meningen, feiten en argumenten.
“We moeten als stadsdelen
verder gaan met het transparanter maken van soms
ingewikkelde keuzes. Leg ’t
maar op tafel. Het mooiste is
als je samen tot een oplossing
of breed gedragen plan komt.
Als de randvoorwaarden en
ruimte die er is vooraf helder
wordt gemaakt is de kans op
succesvolle samenwerking
ook tussen bewoners een stuk

groter.”
Soms wordt je het niet eens en
is er ook boosheid. Thijs wil
graag met iedereen in gesprek
blijven. “Mensen moeten
elkaar niet te snel loslaten als
zij verschillende opvattingen
hebben.” De PvdA hecht aan
goede dienstverlening. En aan
dienstverlening die zo dicht
mogelijk bij de burger wordt
georganiseerd. De buurtbegroting is een mooi voorbeeld
uit Oost dat wellicht navolging
krijgt bij andere stadsdelen en
de gemeente.

Prioriteiten
De PvdA wil de komende jaren
voortbouwen op de inzet van
de afgelopen jaren. “Oost
is veiliger geworden, maar
we zijn er nog niet. Veilige,
schone en leefbare buurten
zijn een topprioriteit voor de
PvdA, ” begint Thijs. “Goed
onderwijs, behoud van een
betaalbare en goed onderhouden woningvoorraad, sportvoorzieningen op peil houden
en vooral kinderen aan het
sporten krijgen. Daar gaan we
voor. De nieuwbouw moet nog
gerichter, bijvoorbeeld meer
kleinere betaalbare woningen
voor ouderen en starters.”
Doe het zelf
We stellen Thijs de vraag of hij
het optimisme deelt van Pieter
Hilhorst, o.a. lijsttrekker van
de PvdA voor de Amsterdamse
gemeenteraad, maar ook
mede-auteur van ‘Sociaal-doehet-zelven’, over de kracht van
de burger.
“Zeker, wij willen hetzelfde
denk ik. Hilhorst was overigens al aan dat boek begonnen
voor hij wethouder werd en in
Oost werd ook al veel ge-doehet-zelft.” Weer toont hij zijn
bestuurlijke stijl, in politiekideologische wichelarijen
heeft hij geen zin. Hij komt
met een concreet voorbeeld:
“Op het Mariotteplein is na het
wegbezuinigen van het speeltuintoezicht, het heft door de
buurt zelf in handen genomen. Er zijn nu meer mensen
dan ooit betrokken bij het
plein, is mijn indruk. Dankzij
de bewoners.”
Dan volgen toch enkele kanttekeningen: “Wat in de ene wijk
lukt, lukt niet zomaar in een
andere wijk! Elke wijk is weer
anders. De overheid mag niet
haar verantwoordelijkheid uit
de weg gaan als het niet lukt,
maar het werkt als bewoners
een vorm van eigenaarschap

DE LOKALE VERKIEZINGEN
IN HET BADHUISTHEATER
woensdag 5 maart
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over hun wijk hebben. Amsteldorp is ook een goed voorbeeld: de buurt is door inzet
van bewoners zelf socialer en
veiliger geworden.”
Thijs zoekt voortdurend naar
de nuance, de balans. Ook als
hem voorgelegd wordt dat er
misschien wel te veel van bewoners wordt gevraagd. “De
overheid moet af van de rol
om alles voor de bewoner te
regelen, maar wel faciliteren
en verbinden.”
Tot slot
Het Oosterpark, het evenementenbeleid, het parkeren
bij het sportpark IJburg, de
heikele onderwerpen brengen
geen nieuwe standpunten.
Thijs blijft de balans zoeken,
ook de komende 4 jaar. “Dan
kun je niet altijd iedereen
tevreden stellen, eenvoudigweg omdat niet alle uitgangpunten door iedereen gedeeld
worden. Wat evenementen in
het Oosterpark betreft is de
ruimte die we nu bieden voor
de PvdA de grens.”
We eindigen waar we begonnen: bij zijn eigen portefeuille:
wonen. De actuele kwestie in
Middenmeer leggen we voor.
Een particuliere huiseigenaar
onttrekt zelfstandige woonruimte aan de betaalbare
voorraad door woningen
zonder vergunning ‘kamergewijs’ duur te verhuren aan
studenten. Thijs benut alle
mogelijkheden zegt hij om de
gewraakte handelwijze tegen
te gaan. Maar niet alles lukt
via het handhaven van regels.
Ook hier probeert hij onder
meer de centrale stad te overtuigen maatwerk mogelijk te
blijven maken.
Thijs wil eindigen met een
hartekreet: “We moeten keihard strijden tegen tweedeling
- tussen arm en rijk, tussen
sterke en zwakke scholen - en
tegen verharding. Amsterdam
moet die ongedeelde en verdraagzame stad blijven die het
is. Daar moeten we samen de
schouders onder zetten.” #

Op woensdag 5 maart tussen
half 8 en 8 uur ’s avonds kunt
u bij het binnengaan van het
Badhuistheater uw vraag aan
één van de aanwezige politici
inleveren.
Wat is uw vraag?

debat met en rond
lijsttrekkers Oost
inloop: 19.30 uur, begin: 20.00 uur
Organisatie:
(bestuurskundestudenten van) de HvA,
(politiek comité van) Dwars door de buurt
Badhuistheater

Aan welke partij /
vereniging stelt u uw vraag
bij voorkeur?
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Luisteren naar bewoners, naar
álle bewoners
Dapper

Door: Arie van Tol | Fotografie: geleverd door Ardine Nicolaï

Het gezicht is bekend, maar Amsterdam Oost Verenigd is gloednieuw. Ardine
Nicolaï is door actieve bewoners naar voren geschoven als het ideale gezicht
van een vereniging die mee gaat dingen naar een zetel in de (ook) nieuwe
bestuurscommissie.
In de huidige stadsdeelraad
vormt Ardine in haar eentje
fractie Nicolaï. Onverdedigbaar stemgedrag van collega’s
rond het parkeren bij sportpark IJburg in het Diemerpark
was voor Ardine een bevestiging van de juistheid van
haar keuze in het voorjaar:
toen stapte ze uit de fractie
van Groen Links. Ze verkoos
trouw aan haar kiezers, aan
bewoners, aan bewonersorganisaties boven trouw aan
haar partij, en bleef zitten in
de raad.
Ze denkt nu met het nieuwe
Amsterdam Oost Verenigd in
de bestuurscommissie het best
te kunnen waarmaken om
bewoners serieus een stem te
geven.
Bestuurscommissie
Over het afschaffen van de
stadsdeelraad was Ardine
verre van enthousiast. Toch
ziet ze de bestuurscommissie
niet louter als een doekje voor
het bloeden. De commissie
wordt belangrijk genoeg. “Met
het vele werk uit Den Haag
erbij (decentralisaties) zal de
gemeenteraad waarschijnlijk
veel zaken op buurtniveau aan
de commissies willen overlaten.”
Ze denkt dat het werk dat de
bestuurscommissie gaat doen
zich niet zal beperken tot uit-

voering van stedelijk beleid.
“Van de commissie wordt heel
wat verwacht: van voorbereiding van bestemmingsplannen, tot verregaande invulling van welzijnsbeleid of de
inrichting van de openbare
ruimte.”

Ardine Nicolaï

Amsterdam Oost
Nadrukkelijk afficheert Amsterdam Oost Verenigd zich als
vereniging en niet als partij. En
afkorten is uit den boze: dus
níet AOV.
Kernpunt van Amsterdam Oost
Verenigd is dat het bewoners

De tuin houdt een
winterslaap Milieu
Buurtmoestuinen in Oost
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

In de winter ligt de tuin er koud bij, alles staat stil.
De natuur keert in zichzelf, ze heeft het wel gehad
met de mensen. Ze was eerst groen, ze botte uit,
ze bloeide, ze droeg vruchten en ging over de top.
Werd oud en grijs en grauw.
Bladeren vielen af, stengels
verschrompelden. Wat eerst
een plant was, werd tot een
vormeloos geheel en ligt nu
rottend op de grond. De natuur is aan het recupereren.
De tuin bezint zich. Heb ik
volgend seizoen nog wel zin
om tomaten voort te brengen?
De tuinier zit thuis en heeft
niets te doen. Hij zit maar uit
het raam te staren en hoopt
dat het snel weer lente wordt.

serieus neemt. Daartoe zal
het contact met bewoners en
bewonersorganisaties veel
nauwer zijn dan bij politieke
partijen gebruikelijk. Er komt
een opzet en werkwijze waarmee burgers geholpen kunnen
worden om hun doelstellingen

Wat kan hij méér doen dan
wat aanharken? Ja, daar heb
je een lege tuin, maar dan wel
één die er netjes aangeharkt
uitziet. De tuin is winterklaar
gemaakt zeggen ze dan. Maar
als hij over zijn landje loopt,
ziet het er kaal en leeg uit.
Troosteloos! Of juist niet, en
borrelt er onder de grond
weer nieuw leven?
Beneden het oppervlak is
er een eindeloos gekrioel

te verwezenlijken en vragen te
beantwoorden.
Burgers kunnen ook meer zelf.
“Zelfs schuldhulpverlening
kan soms door burgers zelf
georganiseerd worden. Bewoners kunnen advies krijgen
als ze willen inspreken bij de

van micro-organismen. Als
gedachtespinsels waaruit
nieuw leven gaat voortkomen.
De aarde wordt weer Pachamama, de grote moeder die
alles voortbrengt. Maar eerst
houdt ze even pauze om tot
rust te komen. De tuin doet
aan consuminderen. Zij hoeft
niks meer, voorlopig. Ze heeft
genoeg gehad. De appelflappen kunnen op de compost.
Het is de tijd van remmen, tot
stilstand komen en stil blijven
staan. Enkel ademhalen, heel
langzaam, het ritme van de
akker. Langzaam uit en in
en uit. De natuur is aan het
reïncarneren. De tuin is een
leeg kader.
Niet gaan spitten nu, dan haal
je alles ondersteboven! Laat
de natuur maar betijen, ze
weet wel wat ze doet. Mensen
denken dat ze heel wat zijn,
maar de tuin lacht daarom.
Ze zaaien zoveel wat nooit
opkomt; er komt zoveel op
wat ze nooit gezaaid hebben.
Eén storm en alles ligt plat.
De mens wikt, moeder aarde
beschikt.
De natuur gelooft in wedergeboorte. Met plezier laat

bestuurscommissie of bij de
Centrale Stad. Maar belangrijker is het dat we al in een veel
eerder stadium bewoners op
de juiste weg willen helpen en
stimuleren om met elkaar in
gesprek te gaan.”
“Bij het Diemerpark vonden er
uitgebreide gesprekken plaats
tussen bewoners die het eerst
helemaal niet met elkaar eens
waren. Zij deden hun best
om toch gezamenlijk met een
advies te komen. Dat lukte.
Zo’n aanpak willen wij ook bij
andere kwesties ondersteunen. Diep treurig alleen dat de
politiek vervolgens toch zijn
eigen gang ging. Dat is precies
de reden waarom Amsterdam
Oost Verenigd nodig is.”
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sterk maken voor voldoende
sociale huurwoningen en
goede seniorenwoningen.
“Aan te hoge concentraties
fijnstof kunnen we op stadsdeelniveau weinig doen. Wel
kunnen we bij het bepalen
waar woningbouw komt
rekening houden met vervuilingscijfers. En natuurlijk
willen we liever meer dan
minder bomen.”
Ardine vindt het de verantwoordelijkheid van locale politici dat ze weten wat er leeft
in de buurt en wat bewoners
vinden van bepaalde zaken.
Uiteraard hebben ambtenaren,
zoals ook participatiemakelaars hierbij een rol. “De mate
van betrokkenheid van raadsleden bij bewoners kan en
moet veel beter dan zoals dat
nu gaat in de huidige raad.”

Locale politiek
Het ontbreken van een partijprogramma en verkiezingsprioriteiten betekent niet dat Amsterdam Oost Verenigd geen
mening zal hebben over beleid
waarbij bewoners niet betrokken (kunnen?) worden. Maar
Ardine is zich zeer bewust van
de geringe invloed die lokale
politici op bijvoorbeeld zaken
als luchtvervuiling, onderwijs
en woonbeleid hebben.
Ze stuurt het gesprek naar wat
wel kan: “Bij de inrichting van
de openbare ruimte moeten
bewoners in mijn ogen altijd
worden betrokken. Bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen.
Ook bij invulling van welzijnsbeleid is het van groot belang
dat we dat waar mogelijk doen
in samenspraak met bewoners.” En verder: wat Ardine
betreft zal de vereniging zich

Kleur
Ardine besluit: “Amsterdam
Oost Verenigd is er voor alle
mensen in stadsdeel Oost. De
vereniging heeft geen partijprogramma vol uitgewerkte
standpunten. Standpunten
willen we juist innemen in
samenspraak met de mensen
van Oost. De vereniging heeft
wel een kleur: twee uitgangspunten wegen zwaar voor ons:
één daarvan is het opkomen
voor groen. Zorgvuldig behoud
van parken en sportvelden
is dan een logisch uitvloeisel.
Het andere is het sociale hart:
opkomen voor mensen die
aangewezen zijn op voorzieningen.”
Op stadsdeelniveau is het
niet relevant ideologische
statements als basis te nemen.
Het gaat om de praktijk: hoe
pakt iets uit voor onze bewoners, voor jongeren, ouderen,
sporters, werkenden, minder
validen, ondernemers, parkbezoekers, enzovoort. De
vereniging Amsterdam Oost
Verenigd zal telkens te rade
gaan bij de mensen in Oost. #

de appelboom alle bladeren
vallen. Lekker licht zo, de kale
takken in de wind. Even een
tijdje niks doen en dan begint
het leven weer, botten de
takken weer uit, gaat het feest
weer beginnen. Maar nu even
niet. Een winterslaapje is wel
lekker, een tuinsiësta. Ook de
rucola is verdwenen, opgegeten. Tja, zo gaat dat. Maar
her en der is er een plantje in
geslaagd tot bloei te komen en
zaad aan te maken. Voldoende
voor een heleboel nieuwe

rucolaatjes in het volgende
seizoen.
De tuin lijkt dan wel niks te
doen, maar is keigoed in de
kunst van het wei woe wei, het
doen door niet-doen. Zonder
inspanning krijgt de natuur
alles voor elkaar. Dat is heel
wat anders dan die mensen
die lopen te zweten achter hun
kruiwagens! De bodem ademt
en is tevreden. De winter kan
haar niet lang genoeg duren. #
reacties: tonquichot@gmail.
com

De tuin is een leeg kader
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Alles naar wens in
2014?
Ontmoeting

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Natuurlijk: de situatie in Syrië is ernstig, overal is
het crisis en vrede bijna nergens, maar op huistuin-en-keuken-niveau is er ook iets te wensen.
De Dekamarkt terug in de Pretoriusstraat bijvoorbeeld, voordat ze werd opgeslokt door Dirk
van den B... En mag de vuilnisbak voor mijn deur
terug? Hij is onlangs zomaar verwijderd
Dit zijn particuliere wensen,
ik weet het. Tijd om ook
andere bewoners van Oost te
vragen naar hún ergernis in
de buurt. En wat zijn hun persoonlijke wensen voor 2014?
Het regent en het waait als
mijn oog valt op een postbezorger die onder het afdakje van de Hema op de Linnaeusstraat stapels tijdschriften uit zijn voorraadtas haalt.
Kan ik hem iets vragen?
“Nou, alleen als het héél snel
kan”, antwoordt hij met een
glimlach. Hij wijst op de in
knisperend folie verpakte
catalogi van H & M die hij zo
gaat rondbrengen. Eric (“51
jaar. Laat mijn achternaam
maar zitten”) heeft zeker
een persoonlijke wens voor
2014: “Snel een nieuwe baan

vinden! Volgende week is m’n
laatste werkweek...”. Eric is
een positief ingestelde man,
al jaren tevreden bewoner
van Oost ook, maar tijdens
zijn dagelijkse ronde over de
Dappermarkt ergert hij zich
enorm aan het nieuwjaarsvuil (vuurwerkresten!). “We
zitten nu één week in het
nieuwe jaar, je kan mij niet
wijsmaken dat er in die tijd
geen schoonmaakploeg langs
kon komen. Mijn eigen straat
is netjes, maar wat ik dáár
allemaal op straat zie liggen...
enfin, ik heb er nu contact
over met iemand van het
stadsdeel. Ik heb goeie hoop
dat ’t beter wordt.”
Graag een leuk koffietentje
De venijnige westenwind
blaast mij even later een

Het viaduct
Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer

Die ochtend was er weer
iemand onder het viaduct
verdwenen. Van het een op
het andere moment was de
vrouw aan het zicht onttrokken. Waar de vrouw gebleven
was, dat was een raadsel dat
onbeantwoord zou blijven,
zoals zoveel raadselen waarmee het viaduct omgeven was.
Misschien dat ze, nadat ze aan
de andere kant van de tunnel
weer was opgedoken, één van
de trappen naar boven had
genomen. Daarna kon ze alle
kanten op zijn gegaan. Misschien was ze wel doorgerend,
tot diep in het park. Als ze zich
dan verderop in het park om
had gedraaid, dan had ze de
grote gele flats hoog boven het
viaduct zien uittorenen. Of, als
ze op dezelfde plek had stilgestaan als zij laatst, dan had ze
nog net de schuine rode streep
van het dak van het kleine
huisje in de speeltuin, door
het gebladerte van de bomen
door kunnen zien aflopen. Dat
punt daar was een van de laatste plekken in de buurt van de
mensen. Even verderop liep
je al veel minder kans iemand
op je pad tegen te komen.
Het kon ook zo zijn dat ze
zich, na enkele coolingdownoefeningen, bij de mensen

had gevoegd die bij de halte
stonden te wachten op de
tram. Hiermee kon je je weer
terug de stad in laten rijden.
Ging je met de bus de andere
kant op dan koos je voor een
onmiddellijke verwijdering uit
de stad. Meteen na de eerste
bocht trok de bus je de brug
op waarna je met een enorme
slinger afgezet werd op de
andere oever.
Het viaduct lokte nachtmerries uit. Het wenkte naar je
dromen.
Het verborg een tunnel waar
je ’s nachts liever niet doorheen liep in je eentje. De
slecht verlichte gang waarschuwde iedere voetganger
dat hier de bewoonde wereld
ophield en een eenzaam
avontuur begon, zeker wanneer de nacht het voor het
zeggen had. Achter de tunnel
lag het grote park, dat met
zijn vele groen en zijn verlaten grasvelden zachtjes en
ongemerkt het einde van de
stad inleidde. Het groen leek
eindeloos te duren, met af en
toe een paadje dat de wandelaar van de grote paden af
liet dwalen. Een strook kleine
schilderachtige huizen midden in het park hield nog even
de schijn op: de stad was hier

winkel binnen en laat dat
nu toevallig (?) de Linnaeus
Boekhandel zijn waar het
droog is en warm. Verkoopmedewerksters Marianne en
Marijke werken en wonen
met plezier in Oost, Marianne in een huurhuis in de
Oosterparkbuurt, Marijke in
een koophuis in de Indische
buurt. Gevraagd naar hun
persoonlijke wensen in het
nieuwe jaar kijken ze peinzend: die zijn er wel maar dat
is persoonlijk.

tor even uit kan tijdens het
winkelen (kan vaak wel). Wat
haar leuk lijkt: een koffietentje op het Eikenplein of op het
Kastanjeplein.

Persoonlijke wensen voor het
nieuwe jaar
Beiden zijn tevreden over
wonen in Oost, maar zijn er
dingen in hun buurt die ze
anders willen zien? Na enig
nadenken schiet Marianne,
naast een lichte ergernis over
het zwerfvuil, ‘de draaiende
motor’ van winkelende klanten van de tropische markt
haar te binnen. Stank en
geluid van hun auto’s dringen
haar woning binnen.
Marianne stapt er soms op
af om te vragen of de mo-

Vertelling
dus toch nog niet opgehouden.
De wandelaar, totaal omgeven
door het groen, had zich
vergist. Totdat je plotseling
voor het grote water stond.
Hier kwam je erachter dat de
stad allang was opgehouden.
Het viaduct ving evengoed de
koortsachtigheid van drukke

Marijke knikt. Ze woont om
de hoek van het vernieuwde
Javaplein en vindt het nu
een prachtplek, alleen is er
geen rekening gehouden met
het gedrag van bewoners/
bezoekers van de Javastraat.
“Iedereen staat dubbel geparkeerd. En het is vreemd dat
er geen fietspad is gemaakt,
er is ruimte genoeg om dat te
maken!” Ander kritisch punt:
rondvliegend zwerfvuil waar
ze regel-

dagen op. Op het koele witte
beton kon je je verhitte gedachten laten afglijden. Vanaf
de blauwe reling volgde je het
witte beton tot in een van de
vele hoeken die het viaduct
rijk was. Het viaduct kon je
daarna uren zoet houden,
omdat het ondanks zijn ruwe
eenvoud toch zoveel geheimen verborgen hield. #

matig achteraan wervelt om
de straat netjes te houden.
En dat is ook de reden waarom ik mijn vuilnisbak terug
wil. Ik bel de gemeente. De
klantmedewerkster dient het
verzoek in voor een nieuwe
vuilnisbak. Indien gewenst
kan ik worden teruggebeld
over de reden waarom hij is
weggehaald.
Ik ben aangenaam verrast dat
ik enige invloed blijk te kunnen uitoefenen.
En dan ga ik nú nadenken
over de wereldvrede. #

Beste lezer, dit is het eerste
deel van het verhaal ‘Het
viaduct’. In de volgende uitgaven van Dwars krijgt het
verhaal steeds een vervolg.
Het verhaal is gebaseerd
op een viaduct dat zich
werkelijk in Amsterdam
Oost bevindt. Raadt u maar
waar.
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Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, reserveren en meer informatie www.
kooskneus.nl. Vrolijke voorstellingen met schminken en verkleedkleren, drankje en koek, ook voor
verjaardagsfeestjes. Entree: € 7,p.p., met stadspas € 6,- p.p.
Programma op alle zondagen in
februari:
10.30: Haas en Konijn gaan vliegen!, 2 – 4 jaar
Haas is helemaal in de wolken: hij
kan echt vliegen als een helikopter...
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 leren. 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 verdwijnen in de buidel van een kangoeroe. En hij kan nog veel meer.
Programma op alle woensdagen
in februari:
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 kinderdagverblijfbaby, 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!

CBK Amsterdam
9 feb om 11.30: koffieconcert met
Maartje Meijer, Tobias Nijboer en
Joan Terol Amigo
14 feb t/m 19 apr: BE CALM
(kunst uit Amsterdamse huiskamers)
15 feb om 16.30: Esther Apituley
en haar Big Band spelen voor
jubileum CBK
9 mrt om 11.30: koffieconcert met
Ensemble Seconda Prattica
wo 4 dec t/m za 25 jan: Yvon Visser - Sieraden en keramiek

Etalagegalerie Inkijk
t/m 28 feb elke dag van 07.00 –
24.00: ‘Sin City’ – Marije Vermeulen
maakt heldere grafische schilderijen, installaties en muurschilderingen met strakke geometrische
vormen in onverwachte kleuren, in
Inkijk, metrostation Wibautstraat.
t/m 28 feb elke dag van 07.00
– 24.00: ‘Shots Being Fired’ – een
installatie van Thijs Linssen in
Inkijk, metrostation Weesperplein,
‘...ik tracht deze virtuele wereld
naar een persoonlijk en menselijk
niveau terug te brengen, die weer

Marije Vermeulen: ‘Sin City’

Shakespreare; met optredens van
acteurs, muziek en ook het publiek
gaat meedoen!
zo 23 feb 16.00: Theatergroep
Sterrenstof speelt De Minnaar
Theaterklassieker van Harold
Pinter wordt gespeeld door theaterstudenten Roos Dros en Stein
Janssen.
wo 5 maart 20:00: DWARS verkiezingsdebat

Frankendael Foundation

Thijs Linssen: ‘Shots Being Fired’
tastbaar te maken.’
t/m 28 feb elke dag van 07.00 –
24.00: ‘La-Dieren – een installatie van Elisa van Schie in Inkijk,
metrostation Waterlooplein, ‘ik
heb een aantal vreemdgevormde
nachtkastjes geplaatst, die grote,
donkere schaduwen werpen op de
muren.’

Borneohof
tot eind feb 2014 elke avond
van zonsondergang tot middernacht: Stichting Polderlicht
presenteert: Lichtkunst in de
Borneohof, deel 3.
Na Peter Vink en Paul Baartmans
is Herman Kuijer alweer de derde
kunstenaar die gedurende een
winter een lichtinstallatie laat zien
in de nok van verzamelgebouw
De Borneohof aan het Javaplein te
Amsterdam-Oost.

Oostblok
za 1 feb 13.00: De Hippe Sprookjesmix (7+) – In de nieuwste editie
van Show your Skills verandert het
sprookjesbal in een hippe disco!
Locatie: Sajetplein
zo 2 feb 16.00: De Kosmos (1+) –
Wonderland
Dansers en musici nemen je
mee op een spannende reis door
het heelal, speciale improvisatie
technieken.
Locatie: Sajetplein
vr 7 feb 20.30: Tandem #2 – deze
maand muziektheater van Tessa
Tiesma en een multidisciplinaire
performance van Hanneke Kuijpers.
Locatie: 2e van Swindenstraat
wo 12 feb 10.30: Peuterochtend
Dikkie Dik en de Taart (2+) – Joes
Boonen
Locatie: Sajetplein
zo 16 feb 16.00: Doerak en zijn
Punkvriendjes (4+) – Er was eens
in Oost
o.l.v. Myrna Versteeg
Locatie: Sajetplein
wo 19 feb 9.30 & 19.00: Uitblinkers en doorbijters – Studio 52nd
Professionele acteurs en regisseurs brengen toneelstukken
van de kids van Studio 52nd ten
tonele. Toegang gratis, reserveren
aanbevolen.
Locatie: Tropeninstituut
do 20 feb 20.30: (On)gelovige
Thomas – Thomas de Bres
Elke derde donderdag van de
maand probeert acteur Thomas
de Bres antwoord te vinden op de
vraag ‘Waar geloven wij nog in?’
Van Bijbel tot Koran, van bijnadoodervaring tot tantraseks, alles
kan en mag in zijn alternatieve
kerk. Met elke maand wisselende
gasten, onderwerpen en artiesten.
Locatie: Sajetplein
vr 21 feb 20.00: STOF #2 - Oud
‘Youth is wasted on the young’

beweerde de Ierse toneelschrijver
George Bernhard Shaw. In deze
editie van Stof vragen wij ons af
of dat waar is. En: wat blijft er
over van de liefde, de idealen en
de energie als je oud wordt? Wat
win je en verlies je met de jaren?
Worden we ooit onsterfelijk? En
willen we dat? Het ouder worden
wordt onderzocht via het verstand
en de verbeelding, met theater,
dans, film en literatuur. Met o.a.
de muziektheatervoorstelling
Als je mij maar niet vergeet van
Groenteman & Vrouw, gesprekken
met Remco & Deborah Campert,
Hedy D’ancona en Aat Veldhoeven
en het Amsterdamse seniorenpopkoor Lust for Life.
Locatie: Sajetplein
za 22 feb 20.00: STOF #2 – Oud
(zie vr 21 feb)
zo 23 feb 15.00: STOF #2 – Oud
(zie vr 21 feb)
vr 28 feb 10.30 & 15.00: Vakantie
in Oostblok met o.a. Cowboy Billy
Boom en de circusdirecteur (4+)
Circus met o.a. acrobaten van
Circus Boost die een workshop
geven.
Locatie: Sajetplein

Badhuistheater
di 4 feb 19.30: The Vagina monologues – AUCSA
Een toneelstuk van de Amerikaanse schrijfster en feministisch
activiste Eve Ensler (1953), een
aanklacht tegen seksueel geweld
en mishandeling; in het Engels
opgevoerd door de Amsterdam
University College Student Association.
wo 19 feb 20.00: Meester Cees
ontvangt Buurtgenoten
Een vrolijke show met buurttalenten, buurtnieuws en vooral ook
met buurtgenoten. Je kunt zelf actief komen voor het open podium,
of actief komen om te genieten en
te klappen! Entree aan de zaal:
€ 3,=. Zaal open 19.30 uur, aanvang show 20.00 uur.
do 20 feb 20.30: Shakespeare
Karaoke – The Winters Tale
Live improvisatie met teksten van

tot 23 feb: tentoonstelling Stella
van Flavio de Marco (Lecce, 1975)
De Marco laat ons kennismaken
met een bijzonder eiland in een
uitgebreide serie tekeningen en
schilderijen...
Openingstijden: zo 12.00 – 17.00
uur op afspraak
De rest van de week op aanvraag.
1 maart – 1 juni: Dieuwke Spaans
& Nick Obenthaler
Opening: vr 28 feb om 17.00
Werk waarin een sterke relatie
tussen tijd en landschap is te zien.
Dieuwke Spaans maakt collages:
beelden van oorlogstaferelen en
natuur. Nick Obenthaler maakt
werk op papier en abstracte
driedimensionale installaties:
weidse werelden, metafysische
landschappen.

Nummer 170

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
Bibliotheek Indische
Buurt
Javaplein 2
020-6681565
Bibliotheek Oosterpark
1ste Oosterparkstraat 236
020-6940773
Oostblok
locatie: 2e van Swindenstraat 26
Locatie: Sajetplein 29
www.oostblok.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

‘Nick Obenthaler’

Tropenmuseum
t/m 2 maart elke zo 12.30: Rondleiding langs hoogtepunten (8+),
reserveren is raadzaam
t/m 2 maart elke zo 14.00:
Rondleiding over de tentoonstelling Zwart & Wit (8+), reserveren is
raadzaam
t/m 8 maart 2015 in weekenden:
MixMax Brasil: de doe-tentoonstelling in Tropenmuseum Junior
Nieuwsgierig: www.tropenmuseumjunior.nl, voor meer info over
inhoud, tijden en prijzen.
za 1 feb 14.30: Filmmusical: De
Bolletjes Blues
zo 2 feb 13.00 – 16.00: Sporters
op podium in de Lichthal
t/m 9 feb elke za en zo 11.00 –
16.00: Creatieve kinderactiviteit:
hippe kralen uit Oeganda (4 t/m
12)
za 15 feb 10.00 – 16.30: Capoeira
Dag (15+), reserveren is raadzaam
15 feb t/m 9 maart 11.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: maak je
eigen wajangpop (4 t/m 12)
do 20 feb 17.00: Lezing Charl
Landvreugd over Edgar Cairo en
de zwart-Nederlandse subjectiviteit (vanaf 16.00 bezoek tentoonstelling Zwart & Wit)

Bibliotheek Indische
Buurt
Reserveren via ibu@oba.nl / 0206681565
iedere woe 13.30 – 14.00: voorlezen voor kinderen van 4 t/m 7
o.b.v. een ouder

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 www.
tropenmuseum.nl
020 5688200

elke di 14.00 – 17.00: Leef en
Leer! – oefenspreekuur: vrije
inloop voor iedereen die beter wil
leren lezen, schrijven, rekenen of
internetten
za 8 feb 14.00: De stem van de
dichters – een documentaire en
dichters Jörgen Gario, Ramon Haniotis, Nafiss Nia en Albana Shala
die werk voordragen
di 18 feb 20.00: Jan Geurtz: Verslaafd aan liefde / Verslaafd aan
denken
do 27 feb 10.00 – 12.00: Stabat
Mater-composities: muziekhistorische lezing door Wout Strootman
1e deel van driedelige lezingenserie Muziek in de Lijdenstijd; 2e en
3e deel 13 en 27 maart

Bibliotheek Oosterpark
Reserveren via oos@oba.nl / 0206940773
woe 26 feb 20.00: Stine Jensen
over Licht op het Noorden
Lezing i.s.m. Linnaeus Boekhandel
Bibliotheek Watergraafsmeer
ma 17 feb: deze vestiging sluit
haar deuren
Muiderkerk
vr 21 feb 15.00: concert – Gran
Partita van W.A. Mozart door het
Haags Ooievaar Ensemble, o.l.v.
dirigent Anna Duiker
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De buurt draait door

Show

Door: Arie van Tol | Beeld: geleverd door Alex van Heeswijk

Ja wel, op woensdag 19 februari om 20 uur in het
Badhuistheater: Meester Cees ontvangt Buurtgenoten! Een vrolijke show met buurttalenten,
buurtnieuws en vooral ook met buurtgenoten.
Je kunt komen genieten en klappen! Je kunt actief worden op het open podium! Of je kunt je
aanmelden als je de buurt iets te vertellen hebt:
a.m.van.heeswijk@hva.nl
Meester Cees is de vrolijke
gastheer en presentator van
een programma dat een
natuurlijke aaneenschakeling
moet worden van muzikale
optredens, interviews en presentaties. Het Pakt is de jonge
band die de muzikale omlijsting van de show verzorgt.
Talenten op het gebied van
muziek en theater kunnen
hun kunsten komen vertonen.
Maar ook ondernemers en
dienstverleners kunnen hun
producten en diensten per-

soonlijk komen presenteren.
De opzet
Alex ‘Meester Cees’ van Heeswijk is tekst- en muziekschrijver, evenementenorganisator,
docent ondernemerschap aan
de HvA en een gemakkelijk
prater. Het lijkt dan ook niet
meer dan logisch dat een aantal signalen uit de buurt(en)
hem tot een creatief concept
voor een avondvullend buurtprogramma heeft aangezet.
Er leeft het gevoel dat bewo-

Meester Cees

Een nieuw podium:
Oostblok
Nieuw
Door: Gabriëlle Francke

Tijdens het laatste weekend van januari krijgt
Amsterdam Oost een nieuw buurttheater. Het
Pleintheater en het Muiderpoorttheater bundelen
hun krachten en worden samen één theater, met
twee verschillende vestigingen: Oostblok. Artistiek leider Marijke Schermer vertelt Dwars wat
we kunnen verwachten van Oostblok.
Samen één
Beide theaters bestaan sinds
begin jaren tachtig en hebben
afzonderlijk van elkaar goede
en mindere tijden gekend.
Marijke vertelt: “Om financieel te overleven waren beide
theaters genoodzaakt om de
zalen veel te verhuren.
Daarmee raakte het artistieke
profiel meer op de achtergrond. Met Oostblok proberen we in balans te blijven:
we blijven zalen verhuren
voor repetities, amateur-voorstellingen en/of feesten, maar
willen ook een eigen artistiek
programma op de kaart zet-

ten. Dit doen we door voorstellingen te programmeren
van jonge theatermakers, met
huisgezelschap Nieuw Repertoire, en met meer gevestigde
namen zoals Thomas de Bres
die met het maandelijks
programma ‘De (On)gelovige
Thomas’, een soort kerkdienst
voor ongelovigen biedt.”
Oud en nieuw publiek
Beide buurttheaters hadden
verschillende kinderprogramma’s op de agenda, wat na
de eenwording een belangrijke doelgroep blijft. Ook wil
Oostblok zich gaan richten op

Door: Redactie

ners best nieuwsgierig zijn
naar wat er in hun eigen
buurt allemaal gebeurt en mogelijk is. Creatieve bewoners
willen een podium om zich te
laten zien en horen, en dat is
niet bij iedereen The Voice op
de televisie. Winkels willen
buurtpromotie. Bestuurders
en organisaties willen hun
verhaal kwijt aan buurtbewoners in een andere setting dan
eigen arena’s. Toneelgroepen,
zangkoren en bands zijn op
zoek naar nieuwe leden. En
last but not least; buren willen
elkaar in een ongedwongen
sfeer ontmoeten.
De gasten
Stel dat u in de buurt net een
winkel bent begonnen. Of
een onderneming. Stel dat u
net een initiatief bent gestart
waarin u als zzp’er dan wel
vrijwilliger de buurt iets wilt
bieden. Of een vereniging. Een
community. Stel dat u een expositie onder de aandacht van
de buurt wilt brengen. Of een
voorstelling. Of andere kunst.
Dan is het verstandig om een
mail te sturen naar Meester
Cees: a.m.van.heeswijk@hva.
nl. Want hij ruimt dan wellicht op woensdag 19 februari
tijd in om u te interviewen
over uw onderwerp. Of hij
geeft u zelfs de gelegenheid
een presentatie te verzorgen
over uw onderwerp.
Het kan ook zijn dat u een
bescheiden podium zoekt. Dat
u nog niet toe bent of nooit
toe wilt komen aan grotere
podia. Maar dat u wel graag

nieuw publiek.
“Om zichtbaarheid te vergroten en de connectie met de
buurt te versterken, organiseren we in april ‘Oostblok
Open’, waar we buitenshuis
gaan spelen. Denk aan een
voorstelling in een verzorgingstehuis, waar niet alle
bewoners de mogelijkheid
hebben om ons te bezoeken
in het theater. Een voorstelling op een plek waar wij
nieuw publiek vinden, maar
nieuw publiek ook ons kan
vinden. Tijdens dat festival is
er ook een open podium waar
talent uit de buurt zich in
de schijnwerper kan zetten..
Publiek wat ons om financiële
redenen niet kan bezoeken
proberen we te bereiken. Dit
doen we door samenwerking
met de Voedselbank.
Niet alleen theater
Om nieuw leven in te blazen
zal Oostblok zich niet alleen
maar focussen op dans en/

Boost
10 jaar

aan anderen wilt laten horen
hoe mooi uw muziek is. Aan
anderen wilt laten zien hoe
mooi uw performance is. Uw
kunstje aan de openbaarheid
prijs wilt geven.
Stuur dan een mailtje naar
Meester Cees [a.m.van.heeswijk@hva.nl]. Maar u kunt
ook wachten tot de avond van
19 februari zelf. Met of zonder
aanmelding kunt u na de
pauze voor een minuut of tien
het podium beklimmen.
Het publiek
Voor slechts 3 euro kunt u al
dat moois uit de buurt gaan
zien en horen! De zaal gaat
open om half 8, de show
begint om 8 uur. Woensdag 19
februari in het Badhuistheater.
Twee buurtkoren staan in
ieder geval op het programma. En ook ik mag als redacteur van Dwars die avond gast
zijn van Meester Cees...#

of theater. “We blijven een
theater, met een professionele programmering. Toch
willen we ons niet alleen
beperken tot theater en dans,
maar willen we het programma uitbreiden. In maart
gaan we samenwerken met
filmhuis Kriterion, die bij ons
programmeert en met wie we
een film- en debatavond organiseren op de avond voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Iedere maand behandelen we
met het programma ‘Stof’ een
nieuw onderwerp. Theater
komt daarbij om de hoek
kijken, maar we willen het
onderwerp ook met andere
invalshoeken belichten, zoals
literatuur, film en muziek. Zo
hebben we in februari in ‘Stof
‘een voorstelling over ouder
worden van actrice Kiki Jaski
en muzikant Jan Groentemans. Daarbij hebben we ook
beroemde senioren onder
wie Remco Campert en Hedy
d’Ancona te gast.”
“Naast deze goedgevulde
agenda openen we een
restaurant onder leiding van
chefkok Samantha Vonk.
Sommige mensen kennen
haar misschien als een van
de finalisten van het RTL4
programma Topchef. Zij heeft

In april bestaat Circuswerkplaats Boost 10 jaar. In het
weekend van 15 en 16 maart
wordt dat gevierd met een
jubileumkrant, een fotoexpositie, op 15 maart een
open podium / feest en op 16
maart workshops.
In 10 jaar is Boost (adres:
Marcusstraat 48) flink gegroeid. Er komen bij Boost
wekelijks 120 kinderen en
jongeren voor circus- en
theaterlessen. Er trainen
wekelijks 50 (semi)professionals. Er zijn wekelijks
10 lessen/workshops voor
volwassenen.
Vele artiesten doorlopen een
artistieke coaching. En na
vier festivalproducties valt
er nu de première van onze
circustheaterproductie van
een uur lang te beleven.
Voor het jaar 2014 heeft
impresariaat ‘Alles voor de
Kunsten’ ons opgenomen:
Boost zal met de contemporary circus voorstelling
‘Redonda’ gaan touren door
Nederland.
Kijk voor een impressie op
http://www.youtube.com/
watch?v=YsRZ8c4Qfs4.
En dat alles met eigen inkomsten en projectsubsidies.
In de volgende Dwars, die
net voor of tijdens het jubileumweekend uitkomt, staat
Boost echt in de schijnwerpers!

ook een relatie met de buurt:
haar moeder heeft een kookstudio in de Dapperbuurt.”
Neem zelf eens een kijkje!
Kortom, Oostblok belooft heel
veel nieuws en interessants
voor het leukste stadsdeel van
Amsterdam. Zo zal Oostblok
verschillende ‘ruildagen’ organiseren voor het interieur
van het theater. #
Voor meer informatie over
de ruildagen, het programma, het restaurant en/
of kaartverkoop kijkt u op:
www.oostblok.nl.

Dwars door
de buurt
Ook in Amsterdam Oost laten kerst en
oud en nieuw hun sporen na.
Foto’s van Miranda van der Vegt, Hella de Groot en Dineke Rizzoli
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Plezier en prestaties
voor zwemmers van ’t Y
Door: Anneke Hesp | Fotografie: Rosa Randoe

’t Y

De vrijwilligers van ’t Y hebben enorm veel
Amsterdamse kinderen leren zwemmen. Van het
afzwemmen maken ze altijd een groot feest.
Gaat het ze om de lol of om de prestatie?
Van de zwemverenigingen
die gebruik maken van het
Sportfondsenbad is ’t Y wel
de oudste en misschien ook
de meest ambitieuze. Met
een voorzitter die thuis een
gouden medaille heeft ligt
dat ook wel voor de hand.
Hellen Boering was erbij in
1991 toen de Nederlandse
waterpolosters wereldkampioen werden. Toch vond de
doelvrouw het minstens zo
mooi om mee te doen aan
de Olympische Spelen van
2000 in Sydney waar de ploeg
net geen bronzen medaille
haalde. “Meedoen is belangrijker dan winnen!“ Zo klinkt
het motto van de Olympische
Spelen. Is dat dan toch waar?
De voorzitter van zwemvereniging ‘t Y heeft zeker
ambitie. Boering: “We hebben
ons een doel gesteld voor
2017. Dan bestaan we 125
jaar. We willen een gezonde
moderne wedstrijdsportvereniging zijn met betrokken
leden van 4 tot 84.”
Toppers
Zelf is ze begonnen bij vereniging De Swaenen in
Zwanenburg. Maar dat was
puur voor het plezier. Pas
later kwam de topsport. En
daarna volgde onverbiddelijk de weg terug. “Ik ben
vijf jaren aan het aftrainen
geweest. Dat gebeurde bij ’t
Y. Ik vond het daar zo leuk.
Typisch Amsterdams: een
zootje, maar een gezellig
zootje. Dat trekt mij. Ik werd
een goed jaar geleden voorzitter en heb de taak om het
goed te organiseren. Met een
beleid en een visie op, zeg
maar, die stip aan de horizon
die we willen bereiken.”
Veel leden willen gewoon
voor hun plezier zwemmen,
er zijn ook toppers bij. De estafetteploeg die van de zomer

Vrienden maken bij het Paasontbijt

het Kanaal overzwom bestond uit zulke toppers. Maar
wellicht nog grotere topper
is Enith Brigitha. In 1970
kwam ze over vanuit Curacao
naar Nederland en begon bij
‘t Y te zwemmen. Ze was de
eerste zwarte zwemster ter
wereld die medailles won bij

jeugdopleiding en ben blijven
hangen. Het is gezellig. We
bemannen de bar bij toerbeurt. En op internationale
toernooien zijn we altijd de
gangmakers als we ’s avonds
een feestje bouwen met de
tegenstanders. Amsterdamse
branie, hè?”
Maar die Amsterdammers
kunnen ook heel serieus zijn.
Sluis: “Als we de ochtend
daarna weer zwemmen, dan
gaan we ook tot op het bot!”
Opleider Joke Claus is al
dertig jaar één van de vrijwilligers. Ze heeft veel kinderen
zwemles gegeven voor hun

kampen en het Paasontbijt
met de ouders. Maar ook de
tombola of bingo in het bad.
Ja, er moet toch ook geld binnenkomen bij de vereniging.”
Band tussen leden
Ex-voorzitter Piet Hesterman
beaamt dat: “In 1892 betaalden de 36 leden twee gulden
vijftig contributie. Dat kon
toen met nog wat donateurs
erbij. Maar de badkosten zijn
nu een stuk hoger en die moeten opgebracht worden door
zo’n 450 leden. En gelukkig
ook wat donateurs.”
Net als Daan Sluis werd hij
op zijn zesde lid van ’t Y.
Ook hij haalde tientallen
jaren geleden verscheidene
trainersdiploma’s en geeft
nog steeds twee keer in de
week waterpolotraining. Nu
is hij het lopende geweten en
geheugen van ‘t Y. “Winnen is
zeker niet alles. Het plezier is

De geschiedenis van Sportfondsenbad Oost
Om deze winter te zwemmen in Oost, moet je eerst je weg zoeken in
een volkomen ander landschap. Hoe lang ligt dat zwembad daar? En
hoe is het er gekomen?
Honderd jaar geleden
waren er in Amsterdam
twee overdekte zwembaden, het Zuiderbad en de
Heilige Weg. Dat was lang
niet genoeg voor de grote
toeloop van zwemmers en
de zwemvereniging
’t IJ voelde zich helemaal
klem zitten. De club was
ontstaan in een café aan
de Warmoesstraat in
1892. In de buurt was er
alleen maar een zwemschool in het open water
aan de Westerdoksdijk in
de buurt. De 36 oprichters
wilden nu ook in de winter
wedstrijden organiseren,
maar daar was veel te

de Olympische Spelen. Nog
steeds is ze betrokken bij
haar oude zwemvereniging.
Branie en paasontbijt
Daan Sluis is lid van de
waterpoloploeg. “Ik werd lid
op mijn zesde. Ik kwam in de

weinig plek voor.
Maar in 1923 moest de
Oostergasfabriek dicht.
In de ammoniakfabriek
kwam een dierenasiel.
Het woonhuis van de
assistent-ingenieur aan
de Linnaeusstraat werd
politiebureau. Waarom
zou de koolgasstokerij niet
kunnen worden verbouwd
tot een goed wedstrijdbad?
De penningmeester van ’t
Y kreeg een helder idee;
als er nu eens spaaraandelen werden verkocht. Zelf
moest Jac Bierenbroodspot
nog studeren, maar zijn
vriend Eddie van Es kwam
net uit militaire dienst en

die zou er voor zorgen dat
er binnen een jaar 1000
spaaraandelen in de N.V.
Sportfondsen zouden worden geplaatst bij leden van
’t Y en buurtbewoners.
Dat maakte het mogelijk
om in 1929 het eerste
Nederlandse Sportfondsenbad te openen – het
Sportfondsenbad Oost. Je
kon er zwemmen voor 50
cent en dan kreeg je nog
een unisex kriebelbadpak
dat helaas enorm lubberde
in het water.
Meer weten? https://nl-nl.
facebook.com/SportfondsenAmsterdamOost
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zijn wel ouders. Die brengen
en halen groepen kinderen
met de auto, maar ze kamperen dat weekend op een apart
veld. De oudere leden zorgen
voor jongere. Je krijgt zo een
band tussen de leeftijden. En
dan merk je dat er contacten gelegd worden zodat die
oudere gaan helpen bij het
maken van het huiswerk en
soms zelfs wiskundebijles
gaan geven.”
Zaterdagochtend
Het is dus niet moeilijk om
hier vrienden en vriendinnen
te maken. Charlotte Pernot en
Rosa Randoe hebben elkaar
bij de zwemles ooit ontmoet.
Ze zijn allebei 16 en helpen
bij de kleintjes op zaterdagochtend. “Dat is zo mooi als
je ziet hoe ze vooruit gaan,”
zegt Rosa vertederd.
Ze krijgen een opleiding voor
zwemtrainer en verbinden
zich dan voor minstens twee
jaar aan ’t Y. Daarnaast hebben ze nog een paar keer in
de week training voor wedstrijdzwemmen. Ondertussen
gaan school en huiswerk ook
gewoon door. Rosa vindt de
activiteiten leuk, sinterklaas,
kerst, de feestjes. En binnenkort gaat ze een keer waterpolo proberen.
Charlotte van zestien vlindert drie keer in de week. De
vlinderslag is erg vermoeiend
en veel van haar vriendinnen
van ’t Y doen daarom liever
de schoolslag of de wisselslag. Charlotte niet: “Ik dacht,
laat ik die vlinderslag maar
nemen. Dan heb ik meer kans
om te winnen.” #

diploma. En ze traint in Sportfondsenbad Oost kinderen
die beginnen met wedstrijdzwemmen.
Claus: “Via mijn eigen kinderen ben ik er in gerold. Ik
organiseer ook dingen als het
Sinterklaasfeest, trainings-

heel erg belangrijk, de beleving, de binding met de club.
Want we zijn in feite gewoon
een lokale club.”
Eén van de hoogtepunten
vindt hij elk jaar weer de
internationale zwemontmoeting in het Duitse Neheim. Er

Vrienden maken bij de zwemclub

Evelien en de jonge wedstrijdzwemmers van ’t Y

Meer weten? Zie http://
www.het-y.nl
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Scientology Kerk komt naar Oost

Oost 15

Gebouw

Door: Gijs Lauret | Fotografie: Arie van Tol

De Scientology Kerk gaat verhuizen naar een groot bedrijfspand aan de
Wibautstraat 112-128. De organisatie zal eerdaags haar vestiging aan de
Nieuwezijds Voorburgwal verruilen voor deze nieuwe locatie.
In dit artikel zal ik kort ingaan
op wat Scientology is. Ook
sprak ik met Robert Kruijt van
de Scientology Kerk Amsterdam over de voorgenomen
verhuizing naar Amsterdam
Oost en de omstredenheid van
de stroming, die in Nederlandse media vaak als sekte
wordt aangeduid en ook in de
ons omringende landen nogal
eens als zodanig wordt gezien.
Wat is Scientology?
De website van de Amsterdamse tak van Scientology
bevat een grote hoeveelheid
informatie over de stroming,
die in de tweede helft van de
twintigste werd vormgegeven
door de Amerikaan L. Ron
Hubbard. Scientology ziet
zichzelf als een religie die de
mens helpt om totale vrijheid en geestelijke verlichting
te bereiken. De mens is in
beginsel goed. Zijn geestelijke
redding is afhankelijk van
hemzelf, de medemens en het
vinden van broederschap met
het universum.
Scientology gaat uit van enkele fundamentele waarheden.
De drie belangrijkste zijn:
- De mens is een onsterfelijk,
spiritueel wezen;
- Zijn ervaringen reiken veel
verder dan een enkel leven;

- Zijn vermogens zijn onbegrensd, zelfs als men zich daar
nu niet van bewust is.
(Bron: www.scientology-amsterdam.org)
Robert Kruijt van de Scientology Kerk Amsterdam is
betrokken bij Externe Zaken,
wat onder andere het opzetten van maatschappelijke
campagnes inhoudt. Hij gaat
in op de aankoop van het
bedrijfspand aan de Wibautstraat, waarmee ongeveer
vijf miljoen euro gemoeid is.
Het pand is van de stichting
Naar een Betere Samenleving
(Nabesa), een overkoepelende
organisatie van de Scientology
gemeenschap.
Hoe gaat u erop vooruit met
de nieuwe vestiging?
“Het was niet gemakkelijk
een nieuwe locatie te vinden,
maar we zijn blij met deze
oplossing. Het wordt een
multifunctioneel gebouw,
waarin we er in ieder geval
qua omvang flink op vooruitgaan. Op onze huidige locatie
in Amsterdam Centrum is het
hiermee al langere tijd schipperen. De extra ruimte voor
de kerk willen we onder meer
inzetten voor het organiseren
van cursussen en auditing.
Auditing is een één op één gesprek en zou je met een biecht

kunnen vergelijken. Ook komt
er een kapel. Tenslotte zal het
organiseren van maatschappelijke campagnes, bijvoorbeeld tegen drugsgebruik,
gemakkelijker zijn vanuit de
nieuwe vestiging. Er zullen
ruimtes zijn voor de verschillende campagnes.”
Wat verwacht u toe te voegen aan Amsterdam Oost en
te betekenen voor de bewoners?
“We hopen onder andere
te zorgen voor een goede
informatieverstrekking in het
stadsdeel, bijvoorbeeld op
het gebied van mensenrechten. Ook het tegengaan van
drugsgebruik is een belangrijk
speerpunt voor ons. Verder
willen wij graag discussieavonden organiseren met vertegenwoordigers van andere
religies. Dat hebben wij eerder
ook gedaan en de ervaringen
zijn positief. Zo kunnen wij
informatie uitwisselen en kan
er samenwerking ontstaan op
punten die we gemeenschappelijk hebben. Ons doel is een
wereld zonder krankzinnigheid, oorlog, drugs en zoveel
mogelijk spirituele vrijheid.
Wij hopen de bewoners hierbij te helpen.”
Welke rol speelt God of een
’opperwezen’ binnen Scientology?

Ontwerpen met een
rauw randje
Design
Tekst en fotografie: Hella de Groot

De tijd dat er winkeltjes zaten op de Pretoriusstraat waarvan niemand wist wat ze nu eigenlijk
verkochten is voorbij. Op de hoek van de
Pretoriusstraat/Smitstraat zit de strakke
studioruimte van grafisch ontwerper Nouchka
Huijg (32).
De ruimte die Nouchka sinds
anderhalf jaar bij Stadgenoot huurt lijkt in niets op
de vage, duistere shop die
stond volgestouwd met oude
televisies. De wanden zijn wit
en met uitzondering van een
compositie van portretfoto’s
zijn de wanden vrijwel leeg.
Twee kasten met boeken over
design zijn in de hoek op kleur
ingericht.
Handgemaakte lampen hangen boven houten bureaus.
Achterin het pand is een keuken en een kleine ruimte voor
besprekingen. Nouchka deelt
de huur met Tertium, een

bedrijf dat bijeenkomsten organiseert om bewoners meer
te betrekken bij maatschappelijke thema’s als duurzaamheid in de wijk.
Nouchka maakt illustraties,
grafisch ontwerp en ze denkt
mee over de visuele uitstraling van bedrijven. Daarnaast
geeft ze les bij academie
Artemis. Rustiger wordt het
niet, eerder drukker. Soms nodigt ze freelancers uit die bij
haar op kantoor de opdracht
mede vormgeven.
Binnenkort krijgt ze een
stagiair.

Nouchka Huijg

Hoe kwam je op deze plek
terecht?
“Ik werkte in een anti-kraak
pand in de Czaar Peterstraat,
een heel leuke ruimte, daar
moest ik al na twee weken uit.
Via Young Startup
[red. een netwerkorganisatie
voor jonge ondernemers]
kwam ik erachter dat dit
leegstond. Ik vond het meteen
superleuke plek, in een goeie
buurt en de prijs was oké.”
Je zei destijds in een
interview dat Oost nog onontgonnen gebied was. Het
mocht wel wat hipper.
“Daar denk ik nu heel anders
over. Als ik kijk naar de Pijp...
echt alles is al bedacht, dáár
zit het zoveelste koffietentje,
hier weer een pop-up store.

“We gaan ervan uit dat de
mens zelf een spiritueel
wezen is, zijn eigen ziel, in
dat opzicht is het goed vergelijkbaar met bijvoorbeeld het
Boeddhisme. Daarnaast hebben we een concept van God,
die we ook wel omschrijven
als ‘oneindigheid’. Er is echter
geen specifieke of symbolische omschrijving van God.
Naarmate iemand meer over
zichzelf als geestelijk wezen
ontdekt, zal hij een concept
van God of Oneindigheid ontwikkelen. De religie richt zich
echter directer op de mens als
spiritueel wezen.”
In de media en in de volksmond wordt Scientology
nogal eens een sekte genoemd.
“Mijn ervaring is dat de
Scientology Kerk heel open is.
Mensen die naar informatie-

avonden zijn geweest en zich
niet bij ons aansloten, beamen
dit ook. De deuren staan altijd
open voor bijvoorbeeld een
rondleiding. Dat komt niet
overeen met een sekte. Het
woord sekte heeft een erg
negatieve bijklank. Ik denk
dat die typering vooral wordt
gebruikt omdat wij nog niet zo
groot en vrij nieuw zijn. Maar
in de krant of op televisie
mogen mensen zeggen wat ze
willen. Daar kan ik niets aan
doen. Wel kan ik toevoegen
dat het gerechtshof Amsterdam, in tegenstelling tot de
rechtbank Haarlem daarvoor,
ons recent volledig heeft gelijk
gesteld met de grote traditionele religies.”
Lees meer van en over Gijs
Lauret op www.gijslauret.nl

Het gebouw waarin de Scientology Kerk zich gaat vestigen

Dat zie je in deze straat ook.”
Ze doelt op de pop-upstore die
onlangs even op de plek zat
waar voorheen een videotheek voor Indiase films was
gevestigd. “Een beetje een
onbestemde winkel was het,
niet helemaal af, dat vind ik
juist leuk in een buurt. Bruine
cafés, die er al heel lang zitten.”
Je bedoelt Ruk en Pluk?
Ja, Ruk en Pluk, geweldig!
En De Zon, hier tegenover.
Authentiek, dat zou ik meer
willen zien in de buurt.
Wat vind je het leukste aan
je werk?
“Illustreren vind ik lékker om
te doen, maar in de praktijk ga
ik steeds meer de kant op van
concepten bedenken. Vanaf
het begin meedenken hoe je
een merk op een andere manier kunt opbouwen, samen.
Ik schakel voortdurend tussen
uitvoerend en conceptueel
werken, die afwisseling is heel
fijn.”
Haar ontwerpen lopen uiteen
van een strak vorm gegeven
catalogus voor een modeontwerper tot het bedenken
van een brand book voor een

modemerk tot een illustratie
voor Bakker Baard of de museumn8. Zwierige illustraties
zijn het, met een rauw randje.
Dezelfde zwierigheid herken
je op de tatoeage aan de onderkant van haar linkerarm.
Ook voor een kinderboek
draait Nouchka haar hand
niet om. “Leuk om te doen,
maar het luistert nauw en het
kost tijd.”
Het leeuwendeel van haar tijd
is Nouchka in Oost, ook omdat
ze er woont. Haar opdrachtgevers zitten in heel Nederland,
maar het creëren zelf begint
in de Pretoriusstraat. #
Meer weten over Nouchka?
Check Nouch.com.

Portetfoto’s
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Rugklachten: beperkend
maar vaak onschuldig

Fysio

Door: Jeroen Bezemer

Rugklachten, bijna iedereen krijgt er in zijn leven wel eens mee te maken.
Wanneer je last hebt van rugklachten, roepen familieleden, kennissen en
collega’s al snel dat het vast spit of ischias is. “Of misschien wel een hernia,
omdat het zo lang duurt?” Maar is het wel meteen zo ernstig?
Hernia
De onderrug bestaat uit vijf
lendenwervels en vijf heiligbeenwervels. Daartussen zitten de tussenwervelschijven.
Men noemt de klachten een
hernia wanneer de tussenwervel uitstulpt en tegen een
zenuw aandrukt die doorloopt
naar het been. Het meest typische symptoom hiervan is niet
primair rugpijn, maar juist
pijn in het been. Een hernia
wordt tegenwoordig bijna niet
meer geopereerd omdat het
meestal goed herstelt zonder.
Wanneer mensen steeds meer
uitval van de beenfunctie
krijgen, doordat de zenuw de
signalen niet meer goed door
kan geven, is een operatie nog
wel de aangewezen oplossing.
Ischias
Ischias is een afkorting van

nervus ischiadicus, een zenuw
die in het been loopt. Als deze
zenuw geprikkeld wordt, kan
dit scherpe pijnklachten geven
in de bil- en beenregio. Dit kan
lijken op klachten als gevolg
van een hernia, maar het
heeft een andere oorzaak en
geneest met gedoseerde rust
ook meestal spontaan.
Aspecifiek
De meeste rugklachten vallen
echter in de groep van onschuldige rugklachten, ook
wel ‘aspecifiek’ genoemd. Dit
betekent dat als er aanvullend onderzoek, zoals een
Röntgenfoto of MRI, wordt
gedaan, er geen afwijkingen
te zien zijn. Dit wil niet zeggen
dat er niets aan de hand is, of
dat het tussen de oren zit. Er
kan wel degelijk een probleem
met de rug zijn maar er zijn

gelukkig geen structuren van
het lichaam kapot. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat het gewricht tussen de wervels: het
‘facetgewricht’, niet goed functioneert. Dat geeft vervolgens
beperkingen en pijnklachten
van de rug. Deze rugklachten
zijn meestal het gevolg van
een overbelasting van de
spieren en gewrichten van de
wervelkolom, maar kunnen er
ook acuut ‘inschieten’. Bijvoorbeeld bij het aantrekken
van de schoenen of het maken
van een misstap. Door al je
dagelijkse- en sportactiviteiten
weer te hervatten binnen de
pijngrens, zijn rugklachten
gelukkig vaak binnen 6 weken
weer zo goed als hersteld. Dus
blijf bewegen (fietsen, wandelen) maar til of versjouw geen
zware dingen en houd dus rekening met de belastbaarheid.

Tips
Ook als je geen rugklachten
hebt en bijvoorbeeld gaat verhuizen of een vloer leggen, is
het van belang om op de juiste
manier te tillen. Dit geldt natuurlijk ook voor fysiek werk
of fysieke hobby’s die gepaard
gaan met veel tilwerk. Hier-
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onder volgen een aantal tips
om verantwoord te tillen en
de kans op rugklachten te
verminderen:
1. Gebruik hulpmiddelen, bijvoorbeeld een steekwagen.
2. Til niet te zwaar, loop liever
twee keer.
3. Til het gewicht vanuit een
rechte positie op, zonder
draaiing van rug.
4. Draag het gewicht zo dicht
mogelijk bij je lichaam.
5. Luister naar je lichaam en
forceer het niet.
6. Zorg bij sporten die de rug
belasten (tennis, golf, etc.)
voor een goede warming up.
Fysiotherapie
Heeft u rugklachten die lang
duren of regelmatig terugkomen en u maakt zich zorgen
over het herstel? De fysiotherapeut en fysio-manueeltherapeut zijn de aangewezen
personen om rugklachten te
onderzoeken en beoordelen.
U kunt, zonder tussenkomst
van de huisarts, bij hen
terecht. Uw therapeut kan
informatie verstrekken over
de mogelijke aard van de
rugklachten, u van adviezen
voorzien en indien nodig
behandelen om zo uw rugpijn
te verlichten. #
Voor meer informatie over
rugklachten kunt u contact
opnemen:
info@fysiooosterpark.nl

Uit het straatbeeld weggenomen
Door: Méland Langeveld | Fotografie: Méland Langeveld
Terwijl ik uit het raam over
het plein kijk, dringt het tot
me door dat ik haar al dagen
niet heb gezien. Omaatje met
haar blauwe hoedje. Driemaal
daags schrijdt ze met haar
wandelstok en haar hondje
over het plein.
Ik denk terug aan de spekgladde trottoirs van een aantal
winters geleden. Op goed
geluk bel ik bij omaatje aan.
Het duurt even voordat ik het
koord hoor schuiven en de
deur met een klik openvalt.
Een vrouwenstem vraagt me
wie ik ben.
“Komt u maar boven,” roept
ze, nadat ik heb verteld wie ik
ben.
Het licht springt aan. De
loper op de trap vertoont slijtageplekken en zit nog maar
op enkele plaatsen met roeden
vast.
“Zal ik uw hondje uitlaten,
het is erg glad buiten?”
“Komt het u niet al te ongelegen?” vraagt ze.
“Wel nee, het is voor mij een
kleine moeite.”
“Dat vind ik reuze fijn van u.”
Buitengekomen glibbert
Shirley achter me aan. Het
onberispelijk opgevoede
hondje blijft op het trottoir
door glibberen terwijl ik het
bevroren gras verkies dat minder glad aanvoelt. Halverwege
het plein draait Shirley zich
ineens om. Het koord rolt uit

en ik schuifel achter haar aan
terug naar haar huis.
Omaatje is verbaasd over
het gemak waarmee ik Shirley
mee naar buiten heb gekregen. Ze nodigt me uit voor een
kopje thee.
De woonkamer is schaars
verlicht. In de hoek staat een
altaar met een twinkelend
waxinekaarsje in een rood
glaasje. Erboven hangt een
portret van Jezus met blonde
haren, met zilver omlijst.
Naast het altaar een Mariabeeld dat me lief toelacht. Een
kerkorgel met koperen pijpen
staat tegen de muur. De witte
en zwarte toetsen glimmen
sterk.
“Mijn man was orgelbouwer.
Dit orgel komt uit een kerkje
dat gesloopt werd. Dat vond
mijn man zonde en nam het
maar mee naar huis.”
“Dat u aanbelde om mijn
hondje uit te laten, beschouw
ik als een wonder.” Haar stem
klinkt onaangetast.
“Ach, het is toch veel te glad
voor u. Ik had u nog niet met
uw hondje zien lopen, en
dacht ik bel gewoon aan.”
“Nu ja, normaal gesproken
doe ik niet open, maar zo net
in ’t nieuwe jaar dacht ik dat
u misschien m’n zoon zou
zijn...,” zegt ze. Haar stem
slaat iets over. “Hij heeft al
bijna zeven jaar niets meer
van zich laten horen.”

Een winters straatbeeld

Ze schenkt een kopje thee in
en praat in rap tempo door.
“Daar zat m’n man...” Ze

wijst met haar geplooide hand
naar de eettafel in de achterkamer. ‘...de boekhouding te

doen en zakte ineens in elkaar. Hartstilstand. Mijn zoon
en ik zaten hier in de voorkamer toen het gebeurde...’
Ze vertelt dit zonder een
spoor van emotie. Het gebeurde jaren geleden toen ze
zeventig was, nu is ze negenentachtig.
Gedurende de eerste week
van het nieuwe jaar laat ik
trouw haar hondje uit tot het
moment dat de dooi intreedt.
Na afloop beloof ik haar spoedig weer eens te bezoeken,
maar daar is het nooit meer
van gekomen.
Nu, enkele jaren later ga ik
net als toen naar haar toe.
Ik druk op de bel, de deur
springt open.
“Wie is daar?” vraagt een
mannenstem ergens boven in
het trappenhuis.
Ik frons mijn wenkbrauwen.
“O, sorry, ik vroeg me af hoe
het met de oude mevrouw is.
Is alles goed met haar?”
Even is het stil.
“Mijn moeder is vorige week
overleden,” klinkt het dan
nors.
Ik slik, condoleer hem en
wens hem sterkte.
Hij mompelt wat. Dan trek ik
de benedendeur dicht.
Later die middag zie ik het
altaar, het Mariabeeld en het
kerkorgel in een vrachtwagen
gaan. Het omaatje met haar
hoedje en haar hondje zijn
voorgoed uit het straatbeeld
verdwenen. #
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Een dag een superheld
Door: Yassine (9 jaar) | Tekening: Ikram (12 jaar)

In dit nummer presenteert Veronica van Roon drie verhalen van scholieren uit Oost
en een eigen recensie van het tienerboek ‘Wonder’.

Mijn eerste t.v. programma
Door: Souraya (8 jaar) | Tekening: Souraya (8 jaar)

Hé allemaal, ik heb al tien jaar een eigen programma. Hebben jullie het gezien? Het is een
lollig programma, maar dit is de laatste dag. Ik
zal je vertellen hoe ik mijn eigen programma

heb samengesteld, Ik speelde in een film die
‘Speese’ heette. De regisseur zei dat ik een
natuurtalent was. Ik was blij dat te horen.
Toen de film eindelijk af was, was hij een groot
succes. De eerste bioscoop die de film draaide,
was ‘Het Blauwe Oor’. Alle mensen kwamen.
Het was een groot succes.
Ik vond het heel leuk om in een film te spelen.
Dus ik dacht, tv is leuk en ik kan ook een programma samenstellen. De volgende dag dacht
ik nog steeds ‘Wat voor programma zal ik nu
maken?’
Ik dacht en dacht en dacht. Ik heb het. Ik
maak een film over zangeressen. Ik vond het
een goed idee. Dus ik ging naar de gemeente.
Ze vonden het ook een goed idee. Ze gaven
me een cameraman en een geluidsman. We
begonnen... #

Uiteindelijk doet uiterlijk er niet toe
Recensie van het tienerboek
‘Wonder’ van R.J. Palacia, vertaald door Esther Ottens.
“Ik heet August en ik ga niet
beschrijven hoe ik eruit zie. Wat
je ook denkt, ik weet bijna zeker
dat het erger is...”
Auggie Pullman is geboren met
een gezichtsafwijking en ook
na vele operaties ziet hij er
voor anderen afschrikwekkend
uit. Zijn ouders hebben hem
altijd thuisonderwijs gegeven,
maar als hij tien wordt, besluiten zij dat hij toch naar school
zal moeten.
August is daar doodsbang voor,
maar ook hij begrijpt dat het
tijd wordt een stap te zetten
in de buitenwereld. De schooldirecteur laat kinderen van
de school August rondleiden.
Sommigen durven hem niet
recht aan te kijken. Het contact
met andere kinderen is stroef,
maar één jongen, Jack Will,
trekt zich er niets van aan en
praat gewoon met hem.
Veel kinderen zullen het herkennen als August het heeft
over het wennen aan school.
“Ik was niet gewend om zo
vroeg op te staan. Ik was niet
gewend aan het hele idee van
huiswerk maken. En aan het
eind van de maand had ik
mijn eerste toets. Ik had nooit
toetsen toen mijn moeder me
lesgaf. Ik vond het ook niet fijn
dat ik geen vrije tijd meer had.
Vroeger kon ik spelen wanneer ik wilde, maar nu leek het
wel of ik altijd iets voor school
moest doen.”

De schrijver zet August neer
als een hele gewone jongen
van tien, met een gezichtsafwijking.
Juist doordat hij zo gewoon,
grappig en slim is, kruip je als
lezer makkelijk in zijn huid
en voel je hoe erg het is steeds
maar te worden aangestaard of
aangesproken op een uiterlijk
waar je niks aan kunt doen.
Maar de kinderen die August
steeds leuker gaan vinden, vergeten zijn uiterlijk na enkele
weken. Of ze maken er samen
een grap over. Zo suggereert
Jack als advies tegen al die
mensen die hem aangapen:
“Je moet eigenlijk een geheim
waterpistool hebben of zo, dat
je aan je ogen vastmaakt. En
elke keer als er iemand naar je
staart, spuit je in zijn gezicht.”
Als August stiekem een gesprek
afluistert tijdens Halloween,
zijn lievelingsfeest, want dan
kan hij zich eindelijk vermommen, denkt hij dat ook zijn
vriend Jack de vriendschap
niet echt meent. Later blijkt
dat Jack zijn vriendschap met
August bij enkele klasgenoten
ontkent om maar niet uit de
toon te vallen. Dit komen we
als lezer te weten omdat ook
Jack zijn verhaal in het boek
vertelt.
Ook Via, de zus van August
vertelt haar verhaal. Om altijd
gezien te worden als zus van
een misvormde broer is niet
eenvoudig. Zij wil dan even op
haar nieuwe school niet met
haar broer gezien worden.
Daarmee worstelt ze, want ze
houdt heel veel van hem.

Ik werd wakker op een zaterdagochtend. Ik liep de trap
af naar de keuken maar daar was niemand. Toen ging ik
naar de woonkamer maar daar was ook niemand. Ik rende
door heel het huis en schreeuwde: “Papa, mama, is daar
iemand?” Het huis is helemaal leeg.
Ik ging terug naar mijn kamer en opeens zag ik een kabouter. Ik schrok en schreeuwde dat hij weg moest wezen.
De kabouter stelde zich netjes voor: “Hallo, ik ben Mario,
Mario de kabouter. Ik ben hier om jou voor 24 uur toverkracht te geven.” Ik was verbaasd en vroeg aan Mario waar
mijn ouders, zus en zusje waren. Mario antwoordde: “Vandaag is jouw dag, daar hoeft niemand zich mee te bemoeien.
Morgen zijn ze er weer.”
Ik was blij en vroeg aan Mario wat ik ervoor moest doen.
Mario zei dat ik mijn ogen moest sluiten en mijn hoofd
leegmaken.
Voordat ik het wist had ik toverkrachten. Even later vloog ik
door de lucht. Ik kwam Mega Mindy tegen. Ze vroeg me om
mee te gaan op missie. Na even twijfelen ging ik toch mee.
In een oude loods vond ik een oud vrouwtje dat stevig
vastgebonden was aan een stoel. In een seconde bevrijdde
ik haar met mijn laser-ogen. Daarna moesten we zo snel
mogelijk wegwezen... Er was een hele grote zware deur
die op slot zat. Met mijn superkracht brak ik de deur open.
De vrouw bracht ik naar het politiebureau. Ze was al vier
dagen vermist.
Ik kwam in de krant met mijn heldendaad.
Even later kwam ik Mario weer tegen. “Je hebt het prima
gedaan,” zei hij, “je hebt je toverkracht voor anderen gebruikt
en daar draait het allemaal om, mensen helpen met wat je
hebt.” #

De pauze brengt August door
met Summer, een heel knap
meisje. Ze komt eerst uit medelijden bij hem zitten, maar
al gauw ontdekt dat ze August
echt leuk vindt en dat je alles
tegen hem kunt zeggen. “Hij
is gewoon een jongen. Oké,
een jongen met een heel raar
gezicht. Maar gewoon een
jongen.”
Door steeds andere personen
uit August ‘s omgeving aan
het woord te laten, blijft het
boek spannend en afwisselend.
Iedereen die weleens gepest
wordt of zich buitengesloten
voelt, kan zich in dit boek
herkennen. Het is in 25 talen
vertaald en op veel scholen
gebruikt om te discussiëren
over anders zijn of er anders
uitzien.
Maar dit boek is niet alleen
maar een zwaar boek. Het is
met veel vaart geschreven, ik
heb er vaak hard om moeten
lachen. Het geeft een realistisch beeld van iemand die laat
zien dat uiterlijk er UITEINDELIJK niet toe doet, ook al ben je
puber... #

Mijn leven over 20 jaar
Door: Anissa (11 jaar) | Tekening: Anissa (11 jaar)

Ik wens dat ik nu 20 jaar ouder ben. Yasmina was het zat dat
ze nooit wat mocht. Ze wou ook volwassen zijn net als haar
moeder en vader. Daarom wenste ze 20 jaar ouder te zijn.
De volgende ochtend staat ze op. Ze gaat naar de spiegel en
schrikt. Ze is heel lang en heeft een paar rimpels in haar
voorhoofd. Maar dat vond ze niet erg. Opeens stond er een
kind naast Yasmina. Het kind zei steeds ‘mama mama’. Maar
toen ging ze naar de woonkamer en daar zat een man. En
ra, ra wie was dat? Dat was nu haar man. Hij riep haar en
zei in het Arabisch: “Breng jij nu de kinderen naar school.”
Ze zei: “Ik voel me niet lekker.” Ze wist namelijk niet waar
de school van de kinderen was.
Na de middag was Yasmina het zat. Ze miste zichzelf. Ze
wilde geen kinderen en ook geen man. Ze was er nog niet
klaar voor. Dus ze wenste dat ze weer Yasmina zou zijn.
De volgende ochtend was ik weer gewoon Yasmina. Ik was
heel blij. Ik zou nooit meer zo’n wens doen. #
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Nooit te oud om een
droom te verwezenlijken
Actief

Tekst en fotografie: Brenda Wokke

Trinette Kuypers is onlangs 75 jaar geworden.
Zij vond dat zelf een mooie leeftijd om afscheid
te nemen als coördinator van de Koffieochtend
van Amsteldorp Actief. Maar niet om definitief op
haar lauweren te rusten. Integendeel...
Trinette is bij de Koffieochtenden ooit begonnen als vrijwilligster in de keuken. Nadat
ze dat enige tijd had gedaan
maakte ze tamelijk plotseling
promotie. Rond de kerstperiode enkele jaren geleden stopte
de toenmalige coördinator.
“Voor de Kerstbrunch hadden
zich 40 mensen ingeschreven,
daarbij waren allemaal heel
lieve en actieve vrijwilligers.
Iemand moest nog vóór die
brunch het voortouw nemen.
‘Wil jij het niet overnemen?’
werd er aan mij gevraagd.”
Vanaf dat moment heeft zij
de coördinatie van de Koffieochtenden overgenomen. Dit
houdt het volgende in. Op
maandag en op vrijdag moet
Trinette voor de koffieochtend/lunch alle boodschappen
doen en er op toe zien dat
alles goed loopt.
In de eerste maanden stopten er twee vrijwilligers. Op
de vergadering van Amsteldorp Actief heeft zij toen een
oproep gedaan. In totaal zijn
er nu vier vrijwilligers en dat

gaat goed. De taken zijn verdeeld en het team draait nu
al jaren met dezelfde vrijwilligers.
Trinette vertelt over de
hoogtepunten van haar tijd
als coördinator: “De paasbrunches, de nationale Burendag:
we hebben toen buiten op
straat gegeten, heel gezellig,
met allerlei hapjes. In de Dulongstraat waren partytenten
neergezet. En de Kerstbrunches, die zijn altijd bijzonder.
Met zijn veertigen zijn we dan
wel. Met al die mensen heb ik
in de loop der jaren een vertrouwensband opgebouwd.
Een vaste vertrouwensrelatie
is heel belangrijk, een direct
contact met de mensen waardoor je hun geschiedenis kent.
Als ze bijvoorbeeld ziek zijn
ga ik er even heen en breng
een bloemetje. Of ik stuur een
kaartje. Van alle gasten die
hier komen heb ik het telefoonnummer, als iemand een
paar keer niet komt nemen
we contact op. We doen ons

Trinette Kuypers

best dat iedereen kan blijven
komen.”
“Ik zal de individuele contacten met de mensen missen,” zegt Trinette. “Het zijn
allemaal vrienden van mij
geworden.” Terwijl ik met
haar praat komt er een buurtbewoonster bij ons zitten. “Ik
zal geen zakdoek maar een
laken meenemen bij de laatste
koffieochtend,” zegt zij.
Trinette is sinds 2009 vrijwilliger bij Amsteldorp Actief. Zij
is begonnen bij de Buurtmusical. Daarna heeft zij een tijdje
meegedraaid bij de Groene
Vingers. En de volgende stap
was die naar de Koffieochtenden.
Oorspronkelijk komt Trinette
uit Roermond. Daar heeft ze
op de toneelschool gezeten. Na
een jaar werd ze weggestuurd
omdat ze vonden dat ze niet
voldoende talent had. Ze is
verder gegaan met amateurtoneel en in Duitsland terecht
gekomen. Als Limburgse heeft
ze geen problemen met de
Duitse taal: “Omdat ik muzikaal ben spreek ik vreemde
talen mooi.”
Zeven jaar heeft zij in verschillende theaters in Duitsland gewerkt, gedanst en
gezongen in verschillende
voorstellingen. In 1972 had
zij genoeg van Duitsland en
kwam terug naar Nederland,
naar Amsterdam, om geld
te verdienen. In haar vrije
tijd leerde zij het poppenspel
kennen. Door haar toneelachtergrond was de dramaturgische kant van het poppenspel
geen probleem en zij begon te
spelen.
Trinette speelde voor de kast
in interactie met het publiek
en met de poppen (achter de
kast). Zij maakte drie voorstellingen voor kinderen in
theaters en scholen: zij trok
door het hele land en trad
ook weer op in Duitsland. Zij
betrok het publiek bij haar
voorstellingen: “Als de poppen
foute dingen zeggen, moeten
jullie niet gaan lachen maar ze

Houten dierentuin
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Op het eilandje in het Oosterpark staan dieren als in een
dierentuin. Veertien levensgrote, van afvalhout gemaakte dieren. Een giraffe,
een kameel, een neushoorn
en zelfs een krokodil staan
er wezenloos voor zich uit te
staren.
De Wooden Zoo is het werk
van kunstenaars Ruben la
Cruz en Karoline Helweg.

Het verwijst, aldus de kunstenaars, speels en zonder
een oordeel te geven naar
actuele thema’s als: wild/
getemd, inheems/uitheems,
autochtoon/allochtoon,
vreemd/vertrouwd.
Het schouwspel roept vragen
op over “hoe wij in onze
geciviliseerde ‘westerse wereld’ denken over en omgaan
met onze ‘wilde dieren’,

bijvoorbeeld in dierentuinen
en circussen. Tegelijk houdt
het ons ook een spiegel voor
over hoe we omgaan met het
‘vreemde’ of met vreemden,
ook al zijn deze vreemden
hier
geboren...,” aldus de kunstenaars. #

Trinette (links) bij de kerstbrunch

helpen door ze te verbeteren.”
Het werkte altijd.
Eind jaren ‘80 speelde Trinette
in een voorstelling met zeven
poppenspelers, waaronder
een collega uit Purmerend,
Hendrik de Groot. Zij zijn op
tournee geweest naar Athene,
Berlijn, Kopenhagen en Brussel. Daarna heeft Trinette nog
een solovoorstelling gespeeld.
Met de auto reed zij door
Nederland en regelde alles
alleen.
Zij maakte een voorstelling
met als thema ‘de dood is ook
maar een mens’. De inspiratie
kreeg zij door het overlijden
van haar moeder. “Zij was 91
jaar en woonde in een tehuis.
Om drie uur ’s nachts zat zij
met haar jas aan en een boodschappentasje op haar schoot
naar buiten te kijken. Er staat
iemand naar mij te kijken,
vertelde zij het personeel van
het tehuis. Het raam keek
echter uit op een blinde muur.
Een verzorgster heeft haar
weer in bed gestopt. De volgende morgen was zij dood.”
Trinette: “In het stuk sta ik op
de grens tussen leven en dood,
het is mijn werk. Ik breng de
poppen over de grens. Het

gaat om dood materiaal, de
poppen. Door het spelen met
de poppen breng ik ze tot
leven om ze vervolgens dood
te laten gaan.”
De voorstelling draait om twee
zussen die elkaar één keer per
jaar ontmoeten op hun moeders sterfdag. Ze hebben een
verkeerde afspraak gemaakt
waardoor zij allebei in een
ander restaurant op elkaar
wachten. De dood moet één iemand meenemen, de persoon
die altijd te laat op een afspraak komt. Maar wie is dat?
De dood gaat twijfelen, geeft
de schuld aan God, wordt
onzeker. Dan gaat hij naar een
zus en hoort hij dat de andere
zus vroeger veel uitging en altijd te laat thuis kwam. Vervolgens gaat hij naar de andere
zus toe, die denkt dat de ober
er aankomt. Het is inmiddels
na sluitingstijd. ‘Ga je mee
dansen?’ vraagt de dood. Het
stuk eindigt als ze dansend de
dood in gaan.
Trinette laat mij weten waarom zij gaat stoppen als vrijwilliger bij de Koffieochtenden:
“Ik heb nog een droom, ik wil
zo graag nog een voorstelling
maken.” #

De Koffieochtend vindt
elke maandag en vrijdagochtend (11.00–13.00 uur)
plaats in het Hoeckhuis
en is bedoeld voor mensen
uit Amsteldorp.
Aansluitend wordt een
lunch geserveerd, voor
een bijdrage van € 1,50.

Nummer 170

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT
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Woonzorg

Redactie: Ouderen Advies Raad

In dit jaar wordt er in Den Haag in de Tweede- en Eerste Kamer hoogst waarschijnlijk een besluit genomen over de bezuinigingen en vernieuwingen in
de ‘zorg’. Men wil een deel van de zorgtaken overhevelen naar de gemeenten. Hoe dat precies gaat, is nog niet besloten, maar dat er bij deze decentralisatie van de ‘zorg’ ook fors wordt bezuinigd is duidelijk.
Ouderenorganisaties, de
huisartsenvereniging, de
vakbeweging etc. zijn bij
voortduring aan het lobbyen en daarmee worden
niet onbelangrijke successen
geboekt. Zo is de bezuiniging
op de Hulp bij het Huishouden (die ook wel ‘thuiszorg’
genoemd wordt) in de loop
van 2013 teruggeschroefd
van 75% naar 40% en wordt
de ‘persoonlijke verzorging’
(die hulpbehoevende thuiswonenden bijvoorbeeld nodig hebben bij het onder de
douche gaan) bij de planvorming nu voor 95% niet meer
een taak van de gemeenten,
maar komt deze zorg bij het
systeem waarin de huisartsen en de wijkverpleging
functioneren.
De gemeente Amsterdam is
onverstandig bezig
In Amsterdam wordt meer
dan elders in ons land
vooruitgelopen op de bezuinigingsplannen in de ‘zorg’sector. De ouderen organisaties in Amsterdam hebben
zich daar tegen uitgesproken,
maar wethouder Erik van
der Burg is samen met de
zorgaanbieders aan de slag
gegaan. Stapels nota’s, besluiten, modellen etc. etc. worden sinds begin januari 2013
besproken op inspraakbijeenkomsten. Erger is nog, dat
sommige reorganisaties al
worden uitgevoerd. Zo is Amsterdam nu in 22 zorgwijken
ingedeeld en zijn er proeftuinen gevormd, waarin dit jaar

al ouderen en anderen die
zorg nodig hebben, te maken
krijgen met nieuw beleid
waarin ‘zelfredzaamheid’, ‘
mantelzorg’ en ‘verhoogde
eigen bijdragen’ kernbegrippen zijn. Ook ons stadsdeel
heeft een ‘proeftuin’: de Indische Buurt samen met het
Oostelijk Havengebied.
De OAR doet aan de inspraak
over de nota’s mee, ook al
vinden wij dat Amsterdam eigenlijk zou moeten wachten
met het invoeren van bezuinigingen totdat er definitieve
besluiten in Den Haag zijn
gevallen. Daar komt bij, dat
er op 19 maart 2014 een
nieuwe gemeenteraad komt
en dat ook het bestuur in ons
stadsdeel dan verandert .
De Hulp bij het Huishouden
(HbH)
De bezuinigingen die vooral
hard aankomen bij ouderen,
gehandicapten en chronisch
zieken zijn voor een deel
reeds in 2012 in ‘Den Haag’
besloten. Maar nu worden
de gevolgen zichtbaar. Het
betreft het besluit waarbij
kwetsbare ouderen met een
laag of modaal inkomen alleen nog toegelaten worden
in een verzorgingshuis als zij
zeer veel zorg nodig hebben.
En dat leidt nu tot het sluiten
van verzorgingshuizen en tot
verwaarlozing van kwetsbare mensen of tot overbelasting van mantelzorgers.
In de media wordt daarover
uitvoerig bericht. En ook
over het feit, dat ouderen als

de huidige plannen zouden
doorgaan ook nog de bezuiniging op de HbH te verwerken
krijgen. Deze plannen waarbij op de HbH zo’n 40 % (van
de uren) zou worden weggesneden, staan nu terecht
bij de politici in ‘Den Haag’
onder druk.

Ouderenadviesraad 19

uur hulp toegewezen hebben alsmede aan hen die nu
hulp ontvangen en 85 jaar of
ouder zijn. Gelukkig is de
gemeenteraad, mede door de
protesten vanuit het Overleg
Oudenorganisaties Amsterdam met een motie gekomen,
waardoor de wethouder nu
mee moet denken over ‘het
behoud’ van de HbH ook
voor mensen, die minder dan
6 uur in de week hulp nodig
hebben. Dat betreft vooral
ouderen, die met steun van
een vertrouwde HbH-medewerker zo lang mogelijk
zelfstandig in de eigen buurt
(willen) blijven wonen. Die
motie is gebaseerd op het
‘Tilburgse model’ en wordt
trouwens door de wethouder
als niet uitvoerbaar weggezet. Het OOA hoopt nu dat
de indieners (de PvdA en
GroenLinks) samen met ons

Amsterdam loopt vooruit op
de bezuinigingsplannen in de
‘zorg’-sector

Het beleid van de gemeente
ten aanzien van HbH
In Amsterdam is de wethouder tot nu toe meer dan
nodig aan het bezuinigen op
het budget van HbH . In 2011
werden er 2. 281 duizend
uren hulp verstrekt, in 2012
waren dat er 2.184 en in 2013
waren dat er nog maar 1.934
duizend. Daarop is kritiek:
er is in die jaren voor dit
doel ‘geld op de plank blijven
liggen’. Ook de categorie
hulpbehoevenden kan niet
geslonken zijn. Immers: ook
in 2013 konden er al minder
mensen naar een verzorgingshuis verhuizen.
Het plan van de wethouder hield in, om in 2014 de
bezuiniging fors op te voeren
en per 1 januari 2015 alleen
nog maar HbH te verstrekken aan hen, die minstens 6

Amsterdam Oost Verenigd

de eventuele zwakke onderdelen van het Tilburgse model laten vallen en aandacht
geven aan datgene wat in
Amsterdam in de buurten en
in de OAR-en wordt uitgewerkt.
Ons voorstel
De wijkverpleging kent onder
de naam ‘buurtzorg’ een
structuur, die in de prijzen
valt en in Amsterdam bij
ouderen zeer positief wordt
beoordeeld. Het model gaat
uit van een ploeg wijkverplegers die met elkaar in
een buurt de nodige zorg
aanbieden zonder dat er een
werkgevers/werknemers
relatie bestaat en ook zonder
een sterk bureaucratische
(dure) organisatie. De HbH
zou gedeeltelijk op dezelfde
wijze kunnen worden georganiseerd. In Tilburg kost
een HbH medewerker zo’n

Vereniging

Redactie: Amsterdam Oost Verenigd

Een aantal mensen binnen
de Ouderen Advies raad Oost
is al enige tijd betrokken bij
initiatieven op het gebied
van de lokale democratie. Zo
volgden en volgen zij de vele
presentaties en debatten over
dit onderwerp in pakhuis ‘De
Zwijger’, met als resultaat dat
de OAR Oost als één van de
dertig bewonersorganisaties,
communities en burgerinitiatieven in juni 2013 via een
gezamenlijk persbericht naar
buiten kwam, om de krachten
in Oost te bundelen en om zo
een goede uitgangspositie op
te bouwen bij de veranderingen in 2014 bij de gemeente
Amsterdam.

In december 2013 hebben
actieve bewoners uit alle
hoeken van Oost bij de notaris
de vereniging ‘Amsterdam
Oost Verenigd’ opgericht. Zij
wil belangen behartigen van
mensen die wonen, werken
en sporten in Oost en hun
zeggenschap bevorderen bij
beleid, o.m. door actief in contact te staan met bewoners,
ondersteuning te bieden aan
bewonersinitiatieven, en door
bij de komende verkiezingen in maart a.s. een stem te
verwerven in de bestuurscommissie van het stadsdeel; met
een sociaal hart en oog voor
groen.

12 euro per uur en kost de
overhead 10 euro, schrijft
de wethouder. De 22 euro is,
stelt hij een te hoog bedrag,
waardoor het in Tilburg
bedachte plan niet uitvoerbaar zou zijn in Amsterdam.
Wij stellen echter, dat als
er per buurt kleinschalig
(maar goed georganiseerd)
een HbH-groep op non-profit
basis gevormd wordt, de
overhead zeker met de helft
kan worden teruggebracht.
En zodoende is er een uitvoerbaar plan denkbaar.
Ons plan richt zich op de
mogelijkheid om ouderen (en
anderen die hulp behoeven)
een betaalbare en betrouwbare HbH- voorziening aan
te bieden. Uiteraard is ons
voorstel niet in overeenstemming met de huidige plannen
van de grote zorginstellingen
en met hetgeen de wethouder voorstaat. Met name het
huidige aanbestedingsbeleid
(met de grote overhead als
basis) wordt door zowel
het ‘buurtzorg-model’ van
de wijkverpleging als ook
door ons buurt HbH model
niet gevolgd. Mede daarom
verwachten we van de
wethouder geen steun voor
dit, of een dergelijk plan.
Wel hopen wij op steun in de
(nieuwe) gemeenteraad en
op die van de (nieuwe) bestuurders in ons stadsdeel. #

Het spreekuur van de Ouderen
Adviesraad Oost:
Elke maandag van 14.00-16.00 uur
in Zorgcentrum Ingenhouszhof
(voorheen Tabitha),
Ingenhouszhof 15, Amsterdam.

De vereniging ‘Amsterdam
Oost Verenigd’ wil niet als
de zoveelste politieke partij
functioneren, maar via de
nieuwe bestuurscommissie
(opvolger van de stadsdeelraad) bewoners rechtstreeks
in staat stellen van onderop
invloed uit te oefenen op hun
directe leefomgeving. Het
uitgangspunt daarbij is het
initiatief van de burger en
de vraag hoe de overheid dat
initiatief kan ondersteunen en
faciliteren en niet de overheid die bepaalt in hoeverre
burgers mogen participeren
bij besluitvorming. #
Meer informatie is te vinden
op de website www.amsterdamoostverenigd.nl
Daar kunt u ook voor vijf
euro per jaar lid van de vereniging worden.
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Nieuw aan de Wijttenbachstraat: Post Oost
Door: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

De ene helft was vroeger een postkantoor, de andere een dienstencentrum.
Een grondige verbouwing heeft nu geleid tot een gebouw dat bestemd gaat
worden tot het participatiecentrum van Oost: Post Oost.

Er wordt gewerkt in het vroegere kantoor van Dwars

Tijdgeest
Al jaren is participatie een
sleutelbegrip in organisaties als DWI, UWV, Dynamo
en Civic. Pas afgelopen jaar
raakte het begrip wijdverbreid. We leven inmiddels in
een participatiemaatschappij,
heet het. De interpretaties
over wat daarvan dan de kern
is lopen nogal uiteen. De mate
van enthousiasme is ook zeer
divers en van verschillende
aard. En of met deze participatiemaatschappij nu definitief
de verzorgingsstaat ten grave
is gedragen blijft onderwerp
van discussie.

Aan de Wijttenbachstraat 36a
gaat duidelijk worden wat
in Amsterdam Oost verstaan
wordt onder participatie. Onder die noemer worden in dit
open centrum vele diensten
aangeboden voor alle bewoners van Oost.
Informatie
In Post Oost vindt de bezoeker een compleet overzicht
van de participatiekaart van
Oost: informatie over laagdrempelige activiteiten. De
verspreiding ervan kan gaan
via 1) persoonlijke adviesgesprekken tijdens de dagelijkse
inloopspreekuren, 2) groepsvoorlichtingen, 3) website
www.postoost.nl en 4) folders/
posters.
Matching
Dynamo, Civic en VIIA
(vrijwilligersuitzendbureau
IJburg) werken samen bij
de matching van vraag en
aanbod in vrijwilligerswerk.
Er is persoonlijke begeleiding
bij het vinden van passend
vrijwilligerswerk.

Concreet
Er is dus meer dan informatieverschaffing, doorverwijzing
en matching. Er worden in het
participatiecentrum allerlei
activiteiten aangeboden die
bewoners van Oost helpen om
concrete stappen te maken
richting (vrijwilligers)werk.
Zo zijn er sollicitatietrainingen
en een sollicitatie-inloop. Er
zijn taallessen Nederlands en
trainingen communicatieve
vaardigheden. Er zijn voorlichtingen over de diverse
vormen van vrijwilligerswerk.
Maar ook is er, veel minder
op (vrijwilligers)werk gericht,
een laagdrempelige wandelgroep waardoor iemand
gemakkelijker kan beginnen
met bewegen/sporten.

werklunches, activiteitentours
en voorlichtingen.
Onder de noemer ‘Dappertafel’ [zie elders in deze krant]
komen bewoners uit
de Dapperbuurt bijeen om
initiatieven te bedenken
en om te zetten in concrete
activiteiten. Buurtbewoners
kunnen elkaar in Post Oost
ook simpelweg ontmoeten.
Bovendien kan er gebruik
gemaakt worden van vergaderruimte en wifi.
De terugkeer van Wijksteunpunt Wonen op de Wijttenbachstraat mag zeker niet onvermeld blijven. Zo is er naast
het stimuleren tot activiteiten
ook ruimte voor het stimuleren tot actie!

Ander doel
In Post Oost kunnen ook de
professionals terecht. Voor
hen zijn er bijvoorbeeld net-

Dapperbuurters: kom in
beweging!

Door: Aleksandar Vuckovic

Door: Jan Molenaar

voor mensen die weinig kennis
over het computergebruik hebben. Op deze lessen wordt onder andere geleerd hoe je kunt
internetten, mailen of skypen.
De eerste les is gratis, daarna
kost een les e 2,-. Het wordt
betaald door een strippenkaart
á e 10,- voor 5 lessen in onze
winkel te kopen.
Mede dankzij deze lage prijs,
loopt ’s woensdags ons leslokaal vol met mensen die hun
plek op de digitale snelweg
komen opeisen. De lesruimte
beschikt over 10 werkplekken
en geïnteresseerden worden
door twee zeer ervaren docenten, Gerard en Jill, begeleid.
Ons adres in de Transvaalbuurt: Steve Bikoplein 2,
telefoon 020 - 460 93 39 #

PS Mariska van der Linden
van Dynamo gaat leiding geven
aan participatiecentrum Post
Oost; zij heeft de informatie
geleverd voor bovenstaand
artikel

6 TREDEN PARTIPATIELADDER

Het is nooit te laat om nieuwe
kunstjes te leren
De Computerloods is een gezellig gezelschap van vrijwilligers
overwegend uit AmsterdamOost. Wij zijn een kleurrijke
verzameling van buurtbewoners met uiteenlopende
etnische en culturele achtergronden, doch samengesmeed
door de overtuiging dat onze
kennis en ons enthousiasme de
meerwaarde in deze leefomgeving kan toevoegen.
Bij ons zijn alle klanten welkom, maar wij richten onze
activiteiten voornamelijk op de
medebewoners met een krappe
beurs, met een handicap, chronische ziekte en ouderen. Naast
de reparatie en verkoop van de
tweedehands computers, organiseren wij iedere woensdag
tussen 13-17 uur inlooplessen

Tot slot
In het postkantoor kwam je
vroeger met name voor geld
en postzegels. Een scala aan
diensten verrijkte het assortiment in de loop der jaren.
Geld en postzegels werden
steeds minder belangrijk. Het
oude postkantoor werd overbodig, want de secundaire
producten konden goedkoper
elders worden geleverd.
Post Oost staat aan een begin.
Er wordt van alles geboden.
Participatie is vooralsnog
een niet al te welomschreven
begrip. Misschien moeten
bewoners het centrum vooral
gaan leren kennen als een
plek waar je (informatie over)
vrijwilligersvacatures en
cursussen kunt krijgen. #

Bron: Binnenlands Bestuur

Het voormalige postkantoor
werd op 13 november 1928
geopend. Het is nu al weer
enige tijd geleden gesloten. Op
donderdag 6 februari 2014 om
half 10 zal Post Oost haar deuren openen voor de eerste bezoekers. Medewerkers zullen
dan hun al dan niet flexibele
werkplek hebben ingenomen
om die bezoekers alles op het
gebied van participatie te kunnen aanbieden.

Leerlijnen
In een participatieladder is
met 6 treden een schematische voorstelling gemaakt van
waar een bewoner gepositioneerd kan worden wat betreft
maatschappelijke activiteiten.
[zie figuur]
In Post Oost worden bewoners
geholpen bij een volgende
stap op die ladder. Zij worden
gestimuleerd en ondersteund
in hun ontwikkeling richting
werk. Werk is het doel, participeren de norm.
De aangeboden cursussen en
activiteiten vinden plaats in
‘doorlopende leerlijnen’. Alle
aanbod is continu in ontwikkeling.

Participatie

Welzijnsorganisatie Dynamo
heeft in samenwerking met het
stadsdeel een nieuw project
gelanceerd om volwassenen in
de Dapperbuurt te activeren op
allerlei gebied.
Met een zekere regelmaat organiseren participatiemedewerker Bertie Schouten en Pieter
Zaanen zogenaamde ‘Dappertafels’. Aan deze tafels bespreken
zij samen met mensen uit de
Dapperbuurt initiatieven die
bewoners hebben om activiteiten op te zetten in de buurt.
Op 2 december was ik aanwezig in het Dapperpunt bij
de eerste Dappertafel. Onder
het genot van koffie en koekjes ging het deze avond over
verschillende vormen van

Dappertafel

goedkoop bewegen. In de Dapperbuurt hebben we natuurlijk
niet veel ruimte om te sporten
maar niettemin was er aan
ideeën geen gebrek.
Het opzetten van een wandelclub, een schaatsuitje organiseren en tafeltennissen waren
plannen die ter ‘Dappertafel’
kwamen. De bedoeling van het
project is dat Dynamo financieel en praktisch ondersteunt bij
het opzetten van de initiatieven
en dat op langere termijn deze
clubjes en activiteiten zich zelf
kunnen bedruipen.

activiteit? Neem dan contact op
met Bertie Schouten of Pieter
van Zaanen en praat mee met
een volgende Dappertafel! Wil
je alleen meedoen? Ook prima!
Hou daarvoor de Dwars in de
gaten en/of de website van Oost
Online(www.oost-online.nl) en
/of de site van Dynamo(www.
dynamo-amsterdam.nl/). #

Leuk! Sporten en bewegen
met mensen uit je eigen buurt.
Tevreden ging ik naar huis.
Woon je in de Dapperbuurt en
heb je ook een idee voor een

Meer digitaal nieuws
uit Oost op
www.oost-online.nl
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Buurtkamer Park de Meer
opent haar deuren

Agenda
Wandelgroep Oost
Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur
in Post Oost,
Wijtenbachstraat 36 a
wandelgroepoost@gmail.com
(t.a.v. Dinie)

DigiD en uw financiën!
DigiD aanvragen:
iedere maandag, start om
10.00 uur tot 12.30 uur.
DigiD activeren en gebruiken:
iedere maandag, start om
14.30 uur tot 15.30 uur.
in buurtcentrum Oosterpark,
3e Oosterparkstraat 159

Mantelzorg Lunchroom
3e dinsdag van de maand
in servicepunt Kraaipan,
Hofmeyrstraat 67
17 februari
Rouw en mantelzorg
21 januari
Hoe ga je om met iemand die
aan het dementeren is?
12.00-14.00 uur (gratis)
Info: Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl

Alzheimercafé
2e dinsdag van de maand
in Grand Café Frankendael,
Middenweg 116.
11 februari
Dementie en beweging
Gerdien Douma, VU Medisch
Centrum Amsterdam
11 maart
Re-activatie van hersencellen
bij Alzheimer
Prof. Dick Swaab, AMC
19.30- 22.00 uur (gratis)
Info: Rinie Schmidt van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
e-mail 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 15.00-16.30 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer,
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt ’t Hoeckhuys,
Fizeaustraat 3,
dinsdag 13.00-14.30 uur

En nog veel meer...
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

Woensdag 12 februari opent
buurtkamer Park de Meer
haar deuren. De buurtkamer is een huiskamer voor
en door buurtbewoners.
Buurtbewoners kunnen hier
terecht voor een bakje koffie,
een leestafel of een gezellige
activiteit.
Het idee is dat bewoners allemaal een handje helpen en
er met elkaar een gezellige en
waardevolle buurtplek van
maken.

Buurtkamer Park de Meer,
iedere woensdag
11.30–15.00 uur: inloop en
koffietafel, een praatje, lees=
tafel, diverse activiteiten
vanaf 11.30 uur: buurtbewoners en vrijwilligers bereiden
lunch met elke week een
andere soep
12.30-13.30 uur: lunch (huisgemaakte soep)
U bent van harte welkom in
de buurtkamer! Vindt u het
leuk om mee te helpen en de
buurtkamer vorm te geven?
Ook daarvoor bent u van
harte welkom.

De paden op met buurtgenoten

Wandelgroep Oost
Voor al uw goede
voornemens
Heeft u goede voornemens
in 2014? Ook meer beweging
hoog op uw lijstje staan? Wandelen is niet alleen goed voor
uw lichaam, maar ook voor
uw geest. Wilt u een uurtje
wandelen in de week maar
niet alleen? Samen wandelen
is nog veel leuker. Sluit u dan
aan bij de Wandelgroep Oost.
Het is gratis en iedereen is
welkom. Iedere dinsdag om

10.00 uur. Wij beginnen met
koffie in Post Oost (Wijttenbachstraat 36 a) en gaan
daarna op pad.

DigiD en uw financiën!

ties dat ze echt met u te maken
hebben.

Wilt u meer overzicht in uw
financiële situatie en dit kunnen bekijken wanneer u wilt?
Kom dan naar de gratis bijeenkomsten over DigiD! Want:
met DigiD doet u mee!

DigiD bijeenkomst
Iedere maandagochtend is er
een korte voorlichting en leert
u zelf een DigiD aanvragen.
Start om 10.00 uur tot 12.30
uur. Iedere maandagmiddag
(start 14.30 uur tot 15.30 uur)
leert u uw DigiD te activeren
en vervolgens te gebruiken.
De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor alle bewoners van Oost
en Watergraafsmeer. Neem

uw legitimatiebewijs, pen en
papier mee naar de eerste
bijeenkomst. Neem uw gebruikersnaam, wachtwoord en de
brief met activeringscode mee
naar de volgende bijeenkomst.
De DigiD bijeenkomsten vinden plaats in buurtcentrum
Oosterpark, 3e Oosterparkstraat 159.

Wat is er zoal te doen in de
buurtkamer? Bewoners kunnen een boek of tijdschrift
lezen aan de leestafel, een
praatje maken met elkaar,
sjoelen met andere buurtbewoners, puzzelen, tekenen,
breien, haken, borduren. De
koffie staat klaar en bewoners
van Philadelphia maken verse
soep! De buurtkamer is een
initiatief van vrijwilligers,
Philadelphia en Dynamo.

Wat is DigiD?
Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een
andere overheidsinstelling,
dan zult u zich in veel geval-

Meer info
Louise Maks van Philadelphia,
tel. 06 47 46 21 38, l.maks@
philadelphia.nl,
Raymond Chrispijn van
Dynamo, tel. 06 49 35 63 47,
rchrispijn@dynamo-amsterdam.nl) of (tot 10 februari)
Marike Soeterik van Dynamo,
tel. 06 49 35 63 50, msoeterik@
dynamo-amsterdam.nl #

len moeten legitimeren met
uw identiteitskaart, paspoort
of rijbewijs.
Op internet kunt u dat doen
door in te loggen met uw
DigiD. Met uw persoonlijke
DigiD (een gebruikersnaam en
wachtwoord) kunt u zich identificeren op websites van de
overheid en van organisaties
die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisa-

Dappertafel
De Dappertafel = bewegen,
culturele activiteiten en nog
veel meer in Dapperbuurt!
De Dappertafel is voor alle
buurtbewoners die de Dapperbuurt een warm hart toedragen. De Dappertafel is een
platform voor actieve buurtbewoners die plannen voor de
buurt concreet uitwerken en
ook uitvoeren. Medewerkers
van Dynamo ondersteunen de
Dappertafel. Schuif eens aan
en praat mee in het Dapperpunt aan de Pieter Nieuwlandstraat 31.
Iedere maand nieuw thema
Iedere maand is er een Dappertafel met een nieuw thema.
U bent altijd welkom om aan
te schuiven en mee te praten
en helpen. Veelal is er een
klein opstartbudget beschikbaar. Misschien heeft u een
goed idee voor de Dapperbuurt? Laat het ons weten!
Informeer naar het thema van
deze maand.
De eerste Dappertafels
Afgelopen december was er
een drukbezochte Dappertafel
over goedkoop sporten en be-

Meer informatie
Pieter Zanen van Dynamo,
pzanen@dynamo-amsterdam.nl, 06 47 94 13 62 of
Wilma van der Camp van
Dynamo, wcamp@dynamoamsterdam.nl, 06 16 07 78 35
of mail naar: wandelgroepoost@gmail.com t.a.v. Dinie. #

Meer informatie?
Abhisha van Tatenhove staat u
graag te woord, atatenhove@
dynamo-amsterdam.nl #

wegen in de Dapperbuurt. Dit
heeft onder andere geleid tot
de Wandelgroep Oost. Buurtbewoners wandelen eens per
week onder leiding van Dinie.
Voor meer informatie: wandelgroepoost@gmail.com.
Eind januari was er een nieuwe Dappertafel, over goedkope culturele activiteiten in
de Dapperbuurt. Denk aan:
museum- en theaterbezoek,
filmavond met soep. Spreekt
dit u aan? Help mee met het
organiseren van culturele activiteiten voor de Dapperbuurt.
Meer informatie?
Pieter Zanen, 06 47 94 13 62,
pzanen@dynamo-amsterdam.
nl of Bertie Schouten,
06 17 59 15 55, bschouten@
dynamo-amsterdam.nl staan
u graag te woord.

Op www.dynamo-amsterdam.nl
staan alle activiteiten van
Dynamo. Doe bijvoorbeeld mee
met: koken, eten, koffie,
spelletjes, breien, klaverjassen,
Nederlands leren, computerlessen, solliciteren, vrijwilligerswerk, Talententent, opvoeden,
sorteren, muziek maken, bingo,
lezen, en nog veel meer!

22 Wonen

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Woningruil en ‘indeplaatsstelling’
Redactie: Wijksteunpunt Wonen

Als u wilt verhuizen maar u heeft te weinig
woon- of inschrijfduur om via woningnet een
andere woning te vinden, dan is woningruil
misschien een idee.
Bij woningruil is het de bedoeling dat u zelf een ruilpartner
vindt, bijv. via een advertentie
in de krant, in de supermarkt,
via uw eigen netwerk of via
een speciaal daarvoor bestemde site als www.woningruil.nl
of www.woningruil.startpagina.nl.
Eisen bij woningruil
Bij woningruil moeten beide
ruilpartners aan een aantal
voorwaarden voldoen:
• beide huurders moeten
toestemming voor de ruil
hebben van de huidige
verhuurders;
• er mag geen sprake zijn van
huurachterstanden;
• beide ruilpartners moeten
voldoen aan de wettelijke

inkomenseisen voor sociale
huurwoningen*;
• de woningruil kan alleen
plaatsvinden tussen hoofdhuurders (huurders die
het contract op hun naam
hebben staan);
• er mag geen woning bij de
ruil betrokken zijn die al leeg
is; ook mag er na de ruil geen
woning leeg achterblijven;
• u krijgt geen toestemming
voor woningruil wanneer
één van de betrokken huishoudens op het moment van
indiening van de ruilaanvraag al een woning heeft
gekocht, gehuurd of toegewezen gekregen die niet bij
de ruil betrokken is;
• sommige woningen hebben
een bijzondere bestemming,

zoals voor invaliden aangepaste woningen, seniorenwoningen met zorg (voorheen ook wel wibo woningen
genoemd), wisselwoningen,
bedrijfswoningen, of woningen die op de nominatie staan
gesloopt of gerenoveerd te
worden; in principe is
woningruil waarbij een
dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan; woningruil is echter wel mogelijk als
de ruil kandidaat in aanmerking komt voor de woning
met bijzondere bestemming;
• daarnaast kunnen verhuurders aanvullende eisen aan
de woningruil stellen; zo is er
bijv. soms de eis dat men na
de ruil tenminste een jaar in
de woning blijft wonen.
Als u toestemming van beide
verhuurders hebt gekregen
voor de ruil is er, als het een
particuliere huurwoning
betreft, ook nog toestemming
van de Dienst Wonen nodig. U

heeft dan n.l. een huisvestingsvergunning nodig. Formulieren voor woningruil kunt u
aanvragen via 14 020 of downloaden via internet. U mag de
woning pas betrekken, als u
schriftelijk bericht heeft ontvangen van de Dienst Wonen,
Zorg en Samenleven dat u de
huisvestingsvergunning krijgt.
Voor woningen van woningcorporaties is geen huisvestingsvergunning vereist.
Bij woningruil hebben beide
verhuurders de mogelijkheid om de huur te verhogen.
Vaak wordt door verhuurders
aangegeven dat de woningruil
wel toegestaan is, maar dat de
woning een vrije sectorwoning
wordt. Dat kan als het puntenaantal van de woning meer is
dan 142. Bij veel woningen in
Amsterdam is dat het geval.
Ook kan het zijn dat de verhuurder de woning graag wil
verkopen. In dat geval wordt
de woningruil afgewezen.
Bij afwijzing misschien
‘indeplaatsstelling’
Mocht de woningruil door één
of allebei de verhuurders afgewezen worden, of wil één van
de verhuurders (of allebei) de
huur van de woning dusdanig
optrekken dat de huur niet
meer op te brengen is voor
de ruilpartner, dan bestaat
de mogelijkheid om via een
rechtszaak ‘indeplaatsstelling’
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te vragen. Dit houdt in dat er
door de rechter toestemming
gegeven wordt dat huurders
elkaars contract overnemen,
dus voor dezelfde prijs en
tegen dezelfde voorwaarden
als de ruilpartner de woning
huurt. Of deze ‘indeplaatsstelling’ wordt verleend hangt o.a.
af van de redenen die beide
ruilpartners hebben om de ruil
te willen. Hoe zwaarwichtiger
de redenen zijn, des te meer
kans dat de ‘indeplaatsstelling’
wordt toegekend.
Denkt u samen met uw
ruilpartner in aanmerking te
kunnen komen voor een ‘indeplaatsstelling’? Meldt u dan bij
het Wijksteunpunt Wonen. Als
wij denken dat het kansrijk is
kunnen wij u doorverwijzen
naar een advocaat die voor u
kan proberen de ‘indeplaatsstelling’ te realiseren. Wij
hebben spreekuur op maandagavond van 19 tot 20 uur
en op woensdag van 9 tot 12
uur. Bellen of mailen kan ook:
op 020-4620330 of op oost@
wswonen.nl. #
* Voor corporatiewoningen
ligt de inkomensgrens
op max. e 34.678 en voor
woningen van particuliere
verhuurders op max.
e 43.000. Daarnaast gelden
er in sommige gevallen
minimumeisen. Informeer
hiernaar bij de verhuurder.

NIEUW BOEK! VLEESBOOM
Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten

#DWARS
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

ComputerLoods

“creatief-team”

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, Menukaarten, 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

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

“Hoe is het om een vleesboom te hebben en hoe
kom je er weer vanaf?”
Ervaringsdeskundige
Hella de Groot beschrijft in
dit persoonlijke verslag de
onderzoeken, de operatie in
het OLVG, de opluchting erna
en het lange, lange herstel.
www.vleesboomboek.wordpress.com
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Gehandicaptenparkeerkaarten
Door: Maria Zeestraten

Voor gehandicapte automobilisten en passagiers met
een handicap bestaat de
mogelijkheid de Europese
gehandicaptenparkeerkaart
(= GPK) aan te vragen.
Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten:
1. De bestuurderskaart (met
letter B van bestuurder): als
degene die de auto bestuurt
zelf gehandicapt is of een
aandoening of gebrek heeft
waardoor men niet in staat
is om meer dan 100 meter te
voet af te leggen.
2. De passagierskaart (met de
letter P van passagier): als de
gehandicapte niet zelf rijdt,
maar wordt gereden. Deze
persoon moet niet in staat
zijn om meer dan 100 meter
te voet af te leggen én continu
afhankelijk zijn van de bestuurder (bij vervoer van deur
tot deur).
De bestuurderskaart en passagierskaart zijn persoonsgebonden, dus niet gekoppeld
aan een auto.
De GPK kaart kunt u op 2
manieren bij uw stadsdeel
aanvragen:
1. U vraagt de Europese ge-

handicaptenparkeerkaart (=
GPK) aan bij het loket Vergunningen van het Stadsdeelhuis,
Oranje-Vrijstaatplein 2. Voor
uw aanvraag dient u een
geldig legitimatiebewijs en
twee recente pasfoto’s mee te
nemen. Voor meer informatie
tel. 14020 (gemeente Amsterdam).
2. Of het digitaal formulier
gebruiken. Dit formulier
vindt u op de website van de
gemeente Amsterdam. Hier
kunt u ook nalezen wat u
nodig hebt om een Europese
gehandicaptenparkeerkaart
aan te vragen. www.cition.nl /
gehandicapten.
Om voor een Europese GPK in
aanmerking te komen, moet
u door een GGD-arts worden
gekeurd. Let op! bij het indienen van de aanvraag moet u
de kosten van de vergunning
en de keuring direct betalen.
Wordt uw aanvraag afgewezen, dan worden deze kosten
niet terugbetaald. Twijfelt u of
u voor een GPK in aanmerking
komt, raadpleeg dan eerst uw
huisarts.
Deze GPK vergunning is
maximaal vijf jaar geldig in de
hele Europese Unie en geeft
de houder van een GPK onder
andere het recht de auto te
parkeren op algemene voor

gehandicapten gereserveerde
parkeerplaatsen in heel
Nederland. De overige regels
kunnen per gemeente verschillen. Voor meer informatie
per gemeente: www.gehandicaptenparkeerkaart.nl.
In Amsterdam mag u met de
Europese GPK uitsluitend op
de algemene voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen staan; u hoeft op deze
plaatsen niet te betalen, maar
u dient uw Europese GPK
zichtbaar in de auto te leggen.
Op gewone parkeerplaatsen
waarvoor wel betaald moet
worden is de Europese GPK
niet geldig.
Amsterdam heeft voor bewoners en bezoekers een eigen
aanvullende gehandicaptenparkeerkaart. Als de Europese
GPK kaart wordt toegekend
aan een bewoner van Amsterdam dan regelt het Stadsdeel
de Amsterdamse gehandicaptenparkeervergunning voor
u. U hoeft hier dan niets voor
te doen. Cition stuurt u een
bevestiging van deze vergunning. Als u al eerder een GPK
heeft dan moet deze nog minstens 3 maanden geldig zijn
om in aanmerking te komen
voor de Amsterdamse gehandicaptenparkeervergunning.

U hoeft geen kentekenhouder
te zijn om voor deze vergunning in aanmerking te komen.
De Amsterdamse GPK is een
digitale parkeervergunning;
er ligt niets zichtbaar meer in
uw auto. Parkeercontroleurs
kunnen aan de hand van uw
kenteken zien dat u gratis mag
parkeren. De parkeervergunning voor passagiers is ook
een digitale vergunning, waar
maximaal drie kentekens op
vermeld kunnen worden.
De Amsterdamse gehandicaptenparkeerkaart is geldig op
álle Amsterdamse parkeerplaatsen waarvoor parkeergeld betaald moet worden; ook
in de zogeheten e 0,10 zones
bij winkelstraten, sportvelden
en begraafplaatsen. De parkeerjaarkaart is niet geldig in
parkeergarages en op parkeerterreinen met een slagboom. #
Voor meer informatie
tel. 14020 (tel. Gemeente
Amsterdam) of www.cition.nl/
gehandicapten of het
Parkeerloket Cition in Oost,
Stadsdeelhuis
Oranje-Vrijstaatplein 2.
Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag,
vrijdag 08.30 - 16.00 uur en
donderdag 13.00 - 16.00 uur
U kunt zich aan dit artikel geen
rechten ontlenen dat kunt u
slechts aan de regeling zelf.

#DWARS
liggertjes

De gratis advertentierubriek
van Dwars door de Buurt

Deze rubriek is bedoeld als service
voor onze lezers. U kunt als particulier of stichting een gratis advertentie, oproep of mededeling plaatsen.
Er worden geen commerciële boodschappen 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.

Tekenen en schilderen
Teken- en schilderclub ‘De Spetters’ heeft
nog plaats voor twee nieuwe leden. Wij
komen bij elkaar op dinsdagochtend van
9.30 tot 12.00 uur in het Brinkhuis in
Betondorp. De begeleiding is in handen
van Marja Broersen. Materiaal is aanwezig. Voor opgave en inlichtingen:
telefoon 020 - 692 97 17.

Dansexpressie
7 keer op dinsdagavond vanaf 4 febr. in
Meevaart, Balistr. 48. We dansen en zingen ons vrij m.b.v. de Natuur en Muziek.
Dan komen we tot rust. Daarna beleven
we de vreugde van het bewegen alleen of
samen ! Info: bomardhams@gmail.com,
075 - 670 85 52.

Cursus creatief schrijven
Sieneke de Rooij (schrijver, redacteur en
docente creatief schrijven) geeft vanaf
5 maart in samenwerking met de OBA
weer een cursus creatief schrijven. De
cursus omvat 8 lessen op de woensdagochtenden in maart en april 2014. Er is
plaats voor 8-12 deelnemers: volwassenen met zin in schrijven en behoefte aan
inspiratie.
Kosten: met OBA-pas e 180,- / normaal
e 220,- (8 lessen van 2,5 uur)
Aanmelden: m.mondeel@oba.nl.

Kantoorruimtes te huur
Twee mooie repres. kantoorruimtes te
huur (17 + 20m2), eventueel in deel-
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Workshop Geheugen
van Oost
Doe mee aan een workshop
en maak een verhaal voor het
Geheugen van Oost
Gepensioneerd journaliste
Wil Merkies (o.a. Het Parool
en de Volkskrant) leert u een
goed verhaal te schrijven.
Veel verhalen op de website
van het Geheugen van Oost
zijn gebaseerd op eigen
herinneringen, maar om die
leuk op te schrijven vergt wat
oefening. In de Workshop ‘Hoe
schrijf ik een goed verhaal’
gaat u onder persoonlijke
begeleiding van Wil zelf aan
de slag. De workshop bestaat
uit drie bijeenkomsten op de
dinsdagmiddag met telkens
twee weken ertussen, zodat
uw vorderingen besproken
kunnen worden. Het resultaat
is een verhaal dat op de website
geplaatst kan worden.
Data: 4 februari, 18 februari
en 4 maart. Tijd: 14-16 uur
(inloop vanaf 13:30 uur).
Locatie: Computerloods op
Steve Bikoplein 2. Eigen
bijdrage: 6 euro. Aanmelden:
U kunt zich opgeven via wil@
merkies.com of door even bij de
open inloop van het Geheugen
van Oost binnen te lopen
op maandag van 13-15 uur:
Buurtonline, Pretoriusstraat 50. #

tijd in de Pontanusstraat bij St. Huis
van Erasmus die maar weinig gebruik
maakt van de ruimtes. De huurprijs is in
overleg, mede afhankelijk van het aantal
dagen per week dat een kantoor wordt
gehuurd. Inlichtingen en reacties naar:
f.valkenburg@huisvanerasmus.nl of
06 - 448 848 63.

Voorlichtingsbijeenkomst
borstvoeding
Data: 1 & 15 februari , 1 & 16 maart
Tijd: 12:30 - 14:30 uur
Locatie: OLVG locatie Oosterpark,
Oosterpark 9
De lactatiekundige van het OLVG geeft
informatie over borstvoeding en het
belang van een goede voorbereiding,
aanlegtechnieken en houdingen bij
borstvoeding en over wat u kunt doen
als borstvoeding niet lukt.
Aanmelden via lactatiekundige@olvg.nl
of 020 - 599 22 04.

Ombudsteam
Het Ombudsteam is een initiatief van
de PvdA afdeling Amsterdam-Oost en is
bedoeld om U te helpen, als u een vraag
of een probleem heeft waar u zelf niet
meer uitkomt.
Spreekuren:
1. Op de eerste woensdagmiddag van
de maand van 16.00 tot 17.00 u, Stadsdeelhuis Oost (Oranje-Vrijstaatplein 2,
volg bord Ombudsteam Oost);
2. Op de tweede woensdagmiddag van
de maand van 14.00 tot 16.00 u, Willem
Dreeshuis (Hugo de Vrieslaan 65);
3. Op de derde donderdagavond van
de maand van 19.00 tot 20.00 u, Stadsdeelhuis Oost.
Buiten spreekuren: 020 - 204 45 29 of
per mail: ombudsteam@postlijst.nl
Onze hulp is gratis! Ook hoeft u geen lid
te zijn van de PvdA. Wij helpen iedereen!

Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau
is opgericht om ervaringsdeskundigheid in te zetten voor familieleden en
patiënten met de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie. En om
problemen in de zorg te inventariseren.
Het A.A.K. is gevestigd in De Meevaart,
Balistraat 48A. U kunt telefonisch afspreken voor maandag of vrijdag tussen
19 en 21 uur: 06 - 220 231 20.

Coördinatie: Connie Dekker
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10.000 bevroren groetjes uit...

Sapporo! Wil je meer dan
10.000 sneeuwpoppen zien?
Dan moet je even naar Sapporo. Nou ja, even...

sneeuwpop maken. Ieder jaar
willen ze hun eigen wereldrecord voor de meeste sneeuwpoppen verbeteren.

Deze grote stad ligt in het
noorden van Japan. Ieder jaar
in februari vieren ze het Sapporo Sneeuw Festival. Het is
de enige plaats op de wereld
waar zoveel sneeuwpoppen
bij elkaar staan. Iedereen
die de stad bezoekt mag een

Wat vind je? Zullen we dit in
het Oosterpark gaan organiseren?! Dat zou nog eens super
cool zijn!
O ja, er moet dan wel sneeuw
liggen...

Yeti schedel in Tibetaans klooster,
echt of niet echt?
foto © Nuno Nogueira

Verschrikkelijke Sneeuwman

Iedereen heeft wel eens
gehoord van de Verschrikkelijke Sneeuwman.
In Nepal wordt hij Yeti
genoemd. Mensen die hem
hebben gezien zeggen dat hij
op een aap lijkt van ongeveer
1.20 m, met diep liggende
ogen, een puntig hoofd en
grijs haar.

Een Britse professor heeft
haren bestudeerd die zijn
gevonden in het Himalaya
gebergte. Hij zegt dat de Yeti
een kruising is tussen bruine
beren en afstammelingen
van de oeroude ijsbeer.
De schedel van de Yeti in het
Tibetaanse klooster is in ieder geval door de monniken
gemaakt van geitenhuid.

Nu ik de film Frozen heb
gezien hoop ik zó dat het
nog gaat sneeuwen! Dan
kunnen we sleetje rijden en
sneeuwpoppen maken!
In Frozen speelt Olaf de
sneeuwpop! Hij is de favoriet
van de kinderen in de zaal.
Het stukje waarin Olaf over
de zomer droomt is erg grappig. Olaf zingt dan: “..Mijn
sneeuw warmt zich aan het
zand, oppassen dat mijn neus
niet verbrandt!” Kristoff, een
stoere bergjongen, zegt dan
de hele tijd: “Iemand moet
het hem vertellen...”. Olaf
heeft namelijk geen idee wat
er met hem zal gaan gebeuren als de zon gaat schijnen...
Olaf is gemaakt van drie
sneeuwballen. Hij heeft een
heel groot hoofd, bijna net
zo groot als zijn hele lijf. De
onderste sneeuwbal noemt
hij zijn ‘billen’.
Wil je zelf een sneeuwpop
maken? Eentje die anders is dan anderen? Kijk
dan even naar het stripje
Stinks.
Het belangrijkste materiaal
is natuurlijk sneeuw. Poedersneeuw werkt niet. Je moet
kleefsneeuw hebben om een
stevige sneeuwbal te kunnen
maken. Eerst maak je een

Olaf, nagetekend door Nienke 12 jaar

kleine ronde bal van sneeuw
en die rol je over de grond
door de sneeuw. Je zult zien
dat de bal steeds groter
wordt. Als je drie grote ballen hebt gerold, stapel je ze
op elkaar. Daarna kun je de

sneeuwpop aankleden.

En wat is dat hoopje sneeuw
waar nog iets uitsteekt?

landschap’ noemen. Het is
een landschap waar je een
beetje angstig van wordt als
je er te lang naar kijkt.

Als er geen sneeuw ligt, kun
je een sneeuwpop tekenen.
Gebruik Olaf of de sneeuwpoppen in Stinks als voorbeeld om na te tekenen.

Zonder Titel
Gé Karel van der Sterren is
een bekend kunstenaar en
heeft een atelier in Amsterdam Oost. Hij heeft deze
sneeuwpop geschilderd.

Gé Karel van der Sterren, z.t., 120 x 100 cm, 2000
website: www.gekarel.com
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DWARS DOOR DE BUURT
Over Olaf en het maken van een
sneeuwpopNummer 170

Zijn sneeuwpop kijkt niet zo
vrolijk als Olaf uit de film
Frozen. Zijn ogen glijden
naar beneden. Samen met
zijn mond, een hangende
grasspriet, geven ze hem een
trieste uitdrukking. Hij heeft
een kroon van takjes.
Had de pop armen? Zijn ze
gesmolten? Zijn onderkant
is in ieder geval wél aan het
smelten. Hij hangt een beetje
voorover. Om hem heen
hangt een groene waas.
De achtergrond lijkt op een
vulkaan landschap met een
rivier van vuur. En is dat een
kerncentrale in de verte?
Deze is groen, net als de
waas rond de sneeuwpop.

Met een moeilijk woord kun
je het een ‘apocalyptisch

