
Als huren  
horror wordt

pagina 5

Een millennium 
Amsterdam

pagina 4

#DWARS
Een lokale krant voor en door bewoners van Amsterdam Oost | Oplage 25.000  

Redactie en postadres: Wijttenbachstraat 34hs, 1093 JC Amsterdam | telefoon: 06 - 428 078 05

 e-mail: dwarskrant@gmail.com | website: www.oost-online.nl | facebook: Dwars door de buurt  

DWARS DOOR DE BUURT maart 2014

171
|  

En verder
  

Grand-café Roezemoes  3

Gelukkige prins 8

Het viaduct II 9

Meer natuur in huis 14

Sponsorloop Malawi 20

Kinderpagina: angst 24

Nieuw schrijf-
talent uit Oost 

pagina 18

Oostpoort West 
krijgt een smoel

pagina 2, 6



Nummer 171DWARS DOOR DE BUURT#DWARS2    Nieuws

Ruimte

Naast ‘gewoon’ boeken ver-
kopen, organiseren we ook 
lezingen, boekpresentaties 
(in oktober presenteerden we 
Oost – Verhalen uit het literaire 

centrum van Amsterdam, een 
musthave voor iedere buurt-
genoot!) en verzorgen we vaak 
de boekverkoop bij literaire 
evenementen buiten de deur.
Onlangs vierden we de Week 
van het korte verhaal, een 
initiatief dat we drie jaar 
geleden gestart zijn om het 
korte verhaal wat meer onder 
de aandacht te brengen. We 
begonnen drie jaar geleden 
met een tafel vol verhalen-
bundels met een bordje erbij 
(‘Week van het korte verhaal’) 
en dit jaar hadden we zelfs een 
speciale Avond van het korte 

verhaal, op 14 februari, World 
Short Story Day, of Internatio-
nal Short Story Day, of gewoon 
de Dag van het korte verhaal. 
Op 14 februari kwamen er 
maar liefst vijf auteurs voorle-
zen: Thomas Heerma van Voss, 
Maartje Wortel, Elke Geurts, 
Manon Uphoff en Ton Roze-
man. Het werd een afwisselen-
de, zeer onderhoudende, rijke 
avond, waaruit de veelzijdig-
heid van het genre goed naar 
voren kwam. Thomas Heerma 
van Voss probeerde een nieuw 
verhaal op ons uit dat zal wor-
den opgenomen in zijn bundel 
De derde persoon die in 
september verschijnt. Maartje 
Wortel deelde met ons haar 
fascinatie voor de beste en 
kortste waargebeurde verha-
len: de brieven van de achter-
pagina van de VPRO-gids. Elke 
Geurts las een verhaal over 

haar reis naar China. Was het 
een kort verhaal, een reisver-
slag, een essay? We konden de 
juiste stempel niet vinden, het 
was het allemaal en het was 
vooral ontroerend en raak. 
Na Elke kwam Manon Uphoff. 
Op de vraag hoe bijzonder het 
eigenlijk was dat vier van de 
vijf optredende schrijvers van 
die avond gedebuteerd waren 
met een verhalenbundel, 
terwijl veel mensen toch altijd 
moeilijk gaan kijken bij het 
woord verhalenbundel alleen 
al, hield zij een vurig pleidooi 
voor het korte verhaal. Alleen 
in Nederland wordt er moei-
lijk gedaan – in de rest van de 
wereld debuteer je júíst met 
verhalen – het is een proeve 
van bekwaamheid. Vervolgens 
las ze het openingsverhaal 
‘Verkloot’ uit De zoetheid van 
geweld. Zelden las iemand zo 
snel voor en zelden werkte het 
zo goed: Manon hield het zeer 
aandachtige publiek gevangen 
op het puntje van de klapstoel.
We sloten af met de koning van 
het korte verhaal: Ton  
Rozeman. Ton trakteerde ons 
op een reeks heel korte verha-
len (alle korter dan één A4’tje), 
alle met een eigen sfeer en 
scherpe pointe.
De avond werd gelardeerd met 

een aantal reclameblokjes: 
lezers mochten hun favoriete 
verhalenbundel aanprijzen.
Dat iedereen genoten had, 
bleek uit de zeer lange en 
geanimeerde nazit. 
Op 16 april hebben we weer 
een editie van onze leeskring: 
de LinnaeusLeestclub. We 
bespreken dan Een kamer 
in Rome van Sipko Melissen. 
Meer informatie vindt u op 
onze website of vraag ernaar 
in de winkel!

Je komt elkaar tegen bij  
Linnaeus Boekhandel. 

Gastredactie
Linnaeus Boekhandel is al meer dan twintig jaar 
een gevestigde naam op de Middenweg. Een ruim 
gesorteerde, algemene, zelfstandige boekhandel  
in een fijne buurt. Dankzij onze webwinkel 
(www.linnaeusboekhandel.nl) hebben we lande-
lijk bereik, 24 uur per dag.

Park de Meer heeft grote behoefte 
aan een buurtkamer
Door: Danielle de Loches Rambonnet | Fotografie: Stan Polman

Colofon
Dwars door de buurt is een 
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Nog meer leesvoer dan 
anders. Misschien kunt u dit 
keer het best in het midden 
beginnen. U heeft nog maar 
enkele dagen om uw stem 
te bepalen. U kiest voor de 
gemeenteraad, maar ook voor 
de nieuwe bestuurscommis-
sie. De verkiezingsspecial van 
Dwars helpt u daarbij.
Als u de verkiezingsspecial 
er heeft uitgelicht, treft u een 
tweede bijlage: die van Post 
Oost. Daarin leest u dat in een 
mooie, nieuwe ruimte heel 
veel nuttige informatie is te 
vinden en dat er in die mooie, 
nieuwe ruimte ook heel veel 
gebeurt. Ga er kijken! Op 
maandagmiddag kunt u er 
in ieder geval tussen half 2 
en 3 uur ook mensen van de 
Dwars vinden. 
Dan, als u Post Oost er heeft 
uitgelicht, ziet u twee pagina’s 
vol stijlvolle foto’s die met een 
bruiloft hebben te maken. 
En ook verder is ie weer zeer 
de moeite waard om te lezen 
en te bekijken, deze nieuwe 
Dwars door de buurt.

De eigenaar van het gebouw, 
de Alliantie, in de personen 
van Pieter van Dijke en Bianca 
Themen, pakte de problemen 
voortvarend op. Er werd een 
werkgroep opgericht, waarin 
alle betrokkenen zitting had-
den: de Alliantie, Ymere, Phila-
delphia, Osira, Dynamo (met de 
voorschool) en het stadsdeel in 
de persoon van Lieke Thesing. 
Hier werd unaniem de urgentie 
van het buurtkamer-project 
uitgesproken.
Park de Meer heeft een grote 
groep verstandelijk beperkten, 
die in een Philadelphia-vesti-
ging aan Anfieldroad wonen 
en tevens een groot aantal 
mensen die slecht ter been 
zijn of helemaal op de rolstoel 
zijn aangewezen en die al dan 
niet door Nieuw Amstelrade 
(het vroegere Osira) verzorgd 
worden. Tevens telt de buurt 
een grote groep alleenstaande 
ouderen. Het oversteken van de 
Middenweg is voor mensen, die 
niet goed uit de voeten kunnen, 

geen optie.
Eenzaamheid achter de voor-
deur kan lang onzichtbaar zijn, 
maar leidt uiteindelijk tot veel 
narigheid voor de betrokkene 
en kosten voor de overheid. 
Een buurtkamer kan in zo’n ge-
val een signaleringsfunctie heb-
ben. Ook is bekend dat het over 
het algemeen beter gaat met 
gehandicapten die participeren, 
dan met hen die dat niet doen. 
Het is dus zaak dat deze buurt-
bewoners kunnen ‘meedoen’ 
in de buurt. De zelfredzaam-
heid van vele buurtbewoners 
is wel degelijk in het geding en 
heeft  een voorziening nodig. 
De heterogene bevolking van 
Park de Meer vraagt om een 
open, ruime, frisse, gastvrije 
ontmoetingsplek, goed toegan-
kelijk (zonder trappen of liften) 
met een duidelijke relatie naar 
de buurt (zichtrelatie tussen 
buurtkamer en de straat), 
buitenruimte of terras. De 
schetsplannen van architecten-
bureau Josine Lambert, die op 

18 november aan de buurtbe-
woners gepresenteerd werden, 
voldoen aan deze eisen.
Achter de schermen wordt 
nog steeds hard gewerkt aan 
de realisering van die buurt-
kamer voor Park de Meer en 
de bijbehorende verbouwing. 
De roep vanuit de buurt om 
een buurtkamer is luid gewor-
den en dus hebben, vooruit-
lopend op de verbouwing 
van het buurthuis naar een 
echte buurtkamer op de begane 
grond met vrije inloop, Dynamo 
en Philadelphia samen met 
buurtbewoonster Renée Ritsma 
vast een proefje opgezet in het 
buurthuis. Vanaf heden kunnen 
bewoners van Park de Meer op 
de woensdagen tussen 11.00 en 
15.00 uur gezellig samenzijn in 
de cursusruimte op de eerste 
verdieping. Iedereen kan tegen 
een kleine vergoeding lunch en 
of koffie drinken. Deze tijdelijke 
en provisorische huiskamer is 
vast een eerste stapje naar een 
echte buurtkamer.
Op dit moment is de finan-
ciering van de buurtkamer 
Park de Meer nog niet rond. 
De buurt zal nog even moeten 
wachten en de hoop is dat er 
voldoende geld bij elkaar kan 
komen om de grootste wens 
van de bewoners te kunnen 
realiseren en de buurtkamer 
haar deuren kan openen. #

Meer » www.tofbuurtje.nl 
Artikel en foto eerder geplaatst 
op www.oost-online.nl 

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Je komt elkaar tegen bij  
Linnaeus Boekhandel
Door: Edith Vroon | fotografie: Jan Huiberts.

Na afloop ‘boek en borrel’

Park de Meer heeft grote behoefte aan een buurt-
kamer. Dat werd al zeer manifest tijdens de 
‘buurttafels’ van mei 2012. De klachten ten aan-
zien van het huidige buurthuis varieerden van 
‘ontoegankelijk’, ‘gesloten’, ‘ongastvrij’ tot ‘vuil’. 
Dat vervolgens als gevolg van bezuinigingen bij 
Dynamo de beheerder verdween en het sleutel- 
beheer overgedragen werd aan het buurtcentrum 
Betondorp, maakte de situatie er niet beter op.

De 5 aanwezige schrijvers op 14 
februari j.l.

Esplanade in Park de Meer
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Roezemoes

Terwijl Amsterdam tussen 
beide wereldoorlogen onder 
invloed van de legendarische 
wethouder Wibaut een gi-
gantische hoeveelheid sociale 
woningen bouwde, in een stijl, 
die door het ornamenterende 
gebruik van baksteen als “Am-
sterdamse School” de geschie-
denis in ging, gebeurde er in 
Betondorp iets anders. Daar 
werd op een afgelegen plek 
aan de nieuwe gemeentegrens 
– de gemeente Amsterdam had 
kort daarvoor de Watergraaf-
smeer geannexeerd – een wijk 
geprojecteerd, die eveneens 
een grote hoeveelheid soci-
ale woningbouw moest gaan 
opleveren, maar die tevens 
gebruikt werd om nieuwe 
bouwsystemen te onderzoe-
ken. Bakstenen waren duur 
in die tijd en men maakte van 

de nood een deugd door te 
experimenteren met nieuwe 
technieken in de betonbouw. 
Betondorp werd gebouwd voor 
een selecte groep van bewo-
ners, die politiek gezien links 
van het midden zaten: veel 
leden van de SDAP, de voorlo-
per van de PvdA. Dit gedach-
tegoed sloeg dus ook neer in 
de stedenbouwkundige opzet 
van het wijkje: een bibliotheek 
en een gemeenschapshuis aan 
de Brink en vooral geen kerk. 
De bibliotheek en het gemeen-
schapshuis zijn inmiddels her-
bestemd tot het buurtcentrum 
van Dynamo en de Shri Guru 
Ravidass tempel.
De architect van de Brinkbe-
bouwing, Dick Greiner, maakte 
ook het stedenbouwkundig 
plan van de wijk met de Brink 
als middelpunt: een ontmoe-

tingsplek, waar alle hoofd-
straten op uitkomen. Greiner 
moest met een nieuw materi-
aal bouwen, het zogenaamde 
“korrelbeton”, dat rondom de 
Brink gebruikt werd. Hij was 
niet blij met de kwaliteit van 
het materiaal en spuwde zijn 
gal in 1925 in het “bouwkundig 
Weekblad, nr 11” over de bui-
tenafwerking van het systeem. 
Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de bebouwing in de 
jaren tachtig aan een grondige 
renovatie moest worden on-
derworpen. Niemand minder 
dan Dick Greiners zoon Onno 
had de leiding over dit project.
De opvallende tweedeling van 
Betondorp in een bakstenen 
deel en een betonnen deel, da-
teert ook vanaf het begin. Wat 
men toen niet kon vermoeden 
was, dat juist het betonnen 

deel van de wijk tot over onze 
landsgrenzen beroemd zou 
worden. Het pakte de inter-
nationale tijdgeest op, die 
bijvoorbeeld Mondriaan zijn 
bekendste werken liet ma-
ken, overal herkenbaar in het 
betonnen wijkje, voor wie er 
oog voor heeft. En het idee van 
de Brink als ontmoetingsplek 
voor de buurt leeft vandaag de 
dag nog steeds voort onder de 
bewoners.
De Brink gaat nu weer een 
nieuwe fase in. Het stadsdeel 
gaat groot onderhoud plegen 
in Betondorp en nodigde op 
14 januari de buurtbewoners 
uit voor een “participatie-
avond” over de Brink. Er werd 

gebrainstormd over de wensen 
van de bewoners voor wat de 
Brink betreft. Talloze ideeën 
werden door de bewoners 
naar voren gebracht en toen 
de 12 jarige Joris voorstelde de 
Brink te gebruiken als podium 
voor “Brinkpop” kon de avond 
niet meer stuk. In het vervolg-
traject zullen met deze infor-
matie één of meer voorstellen 
uitgewerkt worden door het 
ingenieursbureau van het 
Stadsdeel. Deze conceptplan-
nen zullen aan de bewoners 
gepresenteerd worden op een 
inspraakavond, waar de bewo-
ners uiteindelijk hun voorkeur 
kunnen uitspreken voor een 
plan. #

De Brink opnieuw in 
ontwikkeling
Tekst en fotografie: Danielle de Loches Rambonnet 

Betondorp, dat oorspronkelijk Tuindorp Watergraafsmeer heette, viert dit 
jaar haar 90 jarig bestaan. Het hart van Betondorp, de Brink, is dus ook zo 
oud. Net als de rest van de wijk is de Brink al zo’n 90 jaar onderhevig aan de 
veranderingen, die de ontwikkelingen in de stad nu eenmaal met zich mee-
brengen. Toch zijn de sporen van het allereerste begin nog goed zichtbaar.

Ontwerp van de Brink van Architect Dick Greiner  
(Bouwkundig Weekblad nr 11, 1925)

Dat de brasserie met ook nog 
een groot terras voor de serre 
aan de Linnaeusstraat én ach-
ter het gebouw aan het plein 
levendig wordt, is wel zeker. 
Aan beide zijden van het pand 

kun je het nieuwe winkel-
centrum binnenwandelen. 
‘Roezemoes’ moet de trekker 
naar Oostpoort worden. Het 
pand is mooi gerestaureerd, de 
voorgevel opnieuw gereinigd 
en gevoegd en de daklijst en de 
kozijnen, die vroeger wit oog-
den, zijn in de oorspronkelijke 
kleuren teruggebracht.
We praten met de nieuwe eige-
nares en uitbater Jenny Chen, 
OCP- Oostpoort-directeur Fred 
Langeslag en architect Sjoerd 
Soeters.   
Het pand is in 1885 gebouwd 
door architect Isaac Gosschalk, 
in neo-renaissance stijl, net als 
de meeste andere gebouwen 
van de voormalige Ooster-
gasfabriek. Het is gebouwd 
voor de hoofdingenieur van 
de fabriek, die overigens al 
rond 1920 dichtging. Daarna 
kwam het politiebureau er in. 

Gosschalk ontwierp ook de 
Westergasfabriek.  

Over serres verschillen de 
meningen
Het pand is gemeentelijk 
monument en je vraagt je af 
of de serre wel voldoende 
aansluit bij het pand zelf. 
Langeslag: “Over die serres 
kun je van smaak verschillen.” 
De ontwerper, Sjoerd Soeters, 
ook stedenbouwkundige van 
Oostpoort, wilde de nogal ge-
sloten voorgevel van het oude 
politiebureau aanvullen met 
een levendige entree zodat het 
gebouw uitnodigender wordt. 
De ramen kunnen straks om-
hoog worden geschoven zodat 
er meer zicht op de mooie ge-
vel ontstaat . Het effect is, dat 
je bij minder goed weer achter 
de opengeschoven ramen bui-
ten lijkt te zitten en ondertus-
sen toch comfortabel binnen 
zit. Een soort veranda dus. En 
boven de serre wordt de gevel 
‘s avonds mooi verlicht.
Soeters zelf voegt daar aan toe, 
dat de serres niet willen sug-
gereren, dat ze er van oudsher 
staan en onderdeel waren van 
het historische gebouw. Ze zijn 
toegevoegd om de horeca- 
functie een levendige inter-

actie te laten hebben met het 
openbare gebied rondom. 
Hij hoefde op die manier het 
gebouw zelf niet aan te tasten 
door er grote gaten in aan te 
brengen. De kleur van de ser-
res is lichtgrijs dus zo min mo-
gelijk opdringerig ten opzichte 
van het gebouw.
De zijserre vervangt het lelijke 
voormalige cellengebouwtje 
op dezelfde plek. Toen die 
gesloopt was zag je een bescha-
digde zijgevel, die nu mooi is 
gerestaureerd.  De serres zijn 
al in 2007  zowel de monumen-
ten- als de welstandscommissie 
gepasseerd en alle vergun-

ningen werden vrijwel zonder 
discussie verleend.
Eigenares Jenny is in China 
geboren en op haar achtste 
jaar naar Nederland verhuisd. 
Daar groeide zij op in Spij-
kenisse bij Rotterdam, waar 
haar ouders al een restaurant 
dreven. Met haar Chinese man 
ging Jenny ook de horeca in en 

begon eerst bij Zutphen een 
restaurant en opende daarna 
grand-café ’s in Zaandam, in 
Amsterdam Noord aan het 
Buikslotermeerplein en nu 
hier. De laatste twee vestigin-
gen heten alle twee Roezemoes 
naar een oude naam van de 
vroegere brasserie in Noord. 
Jenny wil met haar grand-café 
met Europese keuken goede 
kwaliteit combineren met 
betaalbaarheid. De lunches 
worden inclusief een drankje 8 
euro en het driegangen-menu 
25 euro. Met de sfeer van het 
interieur wil zij het verschil 
maken met andere horeca 
door een warme inrichting in 
donkere tinten op een hout-
kleurige vloer. Niet bruine 
kroegachtig, wel eigentijds, 
maar ook weer niet te strak. 
Er is heel wat gebroken in het 
oude gebouw om ruimte te 
creëren voor maximaal 140 
gasten inclusief de serres. Aan 
de wanden komen foto’s te 
hangen, die herinneren aan 
de oude bestemming van het 
gebouw als politiebureau. 
Roezemoes moet een echte 
buurtfunctie krijgen waar je 
je buurtborrels kunt houden 
en straks bij het WK naar het 
grote scherm voetbal kan 
kijken. #

Grand-café Roezemoes levendige entree 
van winkelcentrum Oostpoort

‘Roezemoes’ luidt de grappige benaming voor het 
nieuwe grand-café, dat tegelijk met de start van 
winkelcentrum Oostpoort  26 maart open gaat. 
De meningen over de opvallende serres van de 
nieuwste brasserie in Oost mogen dan nogal  
verschillen, een aanwinst is deze entree naar 
Oostpoort zeker.  

Grand-café Roezemoes

Door: Jaap Kamerling | Fotografie: Arie van Tol

Brink

Grand-
café met 
Europese 
keuken
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In het ouderlijk huis in Mui-
den stond de radio altijd aan. 
Het carrièreverhaal van Rens 
is dat van het jongetje dat al 
in zijn vroegste kinderjaren 
met radio’s en opname-ap-
paratuur in de weer was. Als 
zijn moeder hem op 12-jarige 
leeftijd aanmoedigt eens con-
tact te zoeken met de lokale 
radiozender, gaat Rens’ loop-
baan officieel van start.”

Hebben jullie er bewust 
voor gekozen in Oost te 
komen wonen?
“Vrienden van ons woonden 
(en ze wonen er nog steeds) 
in de Watergraafsmeer, en 
die zeiden: “Rens, je moet 
gewoon in de WGM komen 
wonen.” Maar wij woonden 
dichtbij de Brouwersgracht 
en zeiden “No way, dat gaan 
we echt nooit doen, te saai en 
te ver weg.” In 2007 kwam 
deze woning kwam vrij,  
midden in de winkelstraat. 
Toen ik bij binnenkomst  
zag dat we uitkeken op ’t 
Rechthuis was ik meteen 
verkocht.”  

Wat betekent Oost voor 
jou?
“Nou, omdat we nu drie 
kinderen hebben, ben je veel 
meer gebonden aan de buurt 
dan toen je kinderloos was 
en een beetje rondfietste 
over de grachten. Nu we 
aan het kijken zijn naar een 

nieuw huis, kijken we niet 
meer zozeer in andere stads-
delen en dan vind ik Oost ge-
woon fantastisch. We hebben 
Quatfass hier en het nieuwe 
Noord-Koreaanse restaurant 
[red. Haedanghwa] dat ik 
iedereen aanraad. Ik ben 
er al twee keer gaan eten, 
ze zingen daar Noord-Kore-
aanse liedjes gecombineerd 
met Amsterdamse liedjes en 
hebben speciale klederdracht 
aan.”

Je werkt bij de BNR radio?
“BNR Nieuwsradio.Ooit 
toen ik er begon te werken 
in 2000 was het Business 
Nieuwsradio. In 2004 heb-
ben we dat afgekort naar 
BNR Nieuwsradio. Je krijgt 
natuurlijk een raar soort 
verdubbeling: Business 
Nieuws radio Nieuwsradio, 
net als bij APK-keuring. 
Maar de overweging was dat 
iedereen dacht: Business, 
dat is niets voor mij, terwijl 
het voor heel veel mensen 
wel wat is. Kijk, we benade-
ren de dingen wel iets meer 
met een zakelijke insteek en 
we kijken iets meer naar de 
economie dan andere zen-
ders, maar je hoeft echt geen 
aandelen te hebben om onze 
zender interessant te vinden. 
Dat was een beetje het gevoel 
erbij, daarom hebben we ge-
zegd: dan maken we er BNR 
Nieuwsradio van, dan komt 

de nadruk meer op ‘nieuws’ 
in plaats van op ‘business’ te 
liggen.”

Maar zakelijkheid hoeft  
helemaal niet ontoeganke-
lijk te zijn?
“Nee, en dat proberen we al 
sinds 1998 te bewijzen, dat 
zakelijkheid een toeganke-
lijk onderwerp is, want ik 
geloof er echt in dat onder-
nemers en ondernemingen 
grote impact hebben op onze 
maatschappij. Die rol wordt 
vaak niet belicht, al helpt de 
crisis nu wel mee. Wij maken 
radio voor ondernemende 

mensen, niet alleen onder-
nemers maar mensen die er 
proberen uit te halen wat 
erin zit. Er komt van alles 
langs, het kan over carrière 
te gaan, gezondheid vinden 
we belangrijk, duurzaamheid 
en ook juridische zaken. Het 
is redelijk breed.” 
Is er een typische relatie 
tussen BNR Nieuwsradio en 
Amsterdam Oost?
“We zenden uit in het hele 
land. Er is niet echt een 
specifieke link met Oost. Het 
is zelfs zo dat we proberen 
te voorkomen dat de gehele 

redactie uit Amsterdammers 
gaat bestaan. Voordat je het 
weet, vind je alles wat hier 
gebeurt belangrijker en kijk 
je niet meer naar wat er in 
Den Haag gebeurt. We heb-
ben ook twintig correspon-
denten over de hele wereld, 
ongeveer dertig procent van 
ons nieuws is buitenlands.” 

Hoe zie je business terug in 
Amsterdam Oost? 
“De Biertuin bijvoorbeeld, 
mensen die het caféconcept 
anders aanpakken en opeens 
een goede omzet draaien. 
En vergeet niet dat we daar 
(Rens wijst naar het oosten 
van Oost) een enorme cam-
pus hebben, het Sciencepark. 
Daar zit een mega internet-
knooppunt, er zijn talloze 
internationale studenten 
en er staan chinese tekens 
op het gebouw. Wat ik ook 
echt heel leuk vind aan de 
WGM is dat hier veel crea-
tieve ondernemers wonen en 
zzp-ers, overal, en dat maakt 
business wel toegankelijk. 
Nu is het een manier om te 
doen waar jij goed in bent, ik 
geloof dan ook echt heel erg 
in zzp-ers.” 

Hoe ben je zelf in het vak 
gerold?
“Ik ben geboren in Muiden, 
op een steenworp afstand 
van de Watergraafsmeer! 
Van jongs af aan was ik al in 
de weer met radio’s: cas-
settedek met dekbedden en 
kussens tegen de platenspe-
ler van mijn ouders, plaatjes 
opnemen en dan presenteren 
in mijn radio - dat bouwde 
zich uit tot op rommelmark-
ten: taperecorders kopen en 
platenspelers in elkaar zet-
ten. Op een gegeven moment 
had ik een hele deur op mijn 
kamer gezet waarin ik gaten 
had gemaakt, een platen-
speler erin had gezet en een 
mengpaneel. Toen dat plotse-
ling in vlammen is opgegaan 

- er was iets doorgebrand 
- zei mijn moeder, joh, er is 
hier een lokale radiozender, 
moet je daar niet heen?     
Ik was nog een beetje verle-
gen, maar ik heb me onder 
lichte druk van mijn moeder 
aangemeld. 103.3. Op de 
kabel en 105.8 in de ether, de 
lokale zender van Muiden, 
dat ben ik na meer dan 20 
jaar nog niet vergeten. 

Zijn de kinderen al bezig 
met wat je doet?
Fien wel, die vindt het na-
tuurlijk de normaalste zaak 

van de wereld. Bijvoorbeeld 
als ik de ochtendshift doe, 
dan staat de wekker-radio 
op BNR en dan is het van: 
“O ja, papa.” Ik heb Fien en 
de kinderen van de buiten-
schoolse opvang een dagje 
meegenomen naar BNR en 
ze uitgelegd wat nieuws is 
en wanneer iets nou nieuws 
is. En die kinderen hebben 
dat wel door. Ik werk bij 
BNR, ik heb een eigen bedrijf 
waarin ik veel congressen, 
evenementen en lezingen 
over business, ondernemer-
schap en menselijk kapitaal 
presenteer via de radio: RdJ 
Media en Events. Dat doe 
ik met mijn assistente Kim, 
mijn redactie en secretaresse 
in één, een enorme steun en 
toeverlaat die al jarenlang 
voor mij werkt. Ik ben net 
nog een ander bedrijf gestart 
dat ook met evenementen te 
maken heeft, BuzzTalk.nu, 
want waar ik achter kwam 
als presentator was dat we 
wel heel vaak interactie 
zoeken met het publiek. Toen 
heb ik iets laten maken, dan 
kom je op een evenement 
en dan pakt iedereen zijn 
Smartphone via connectie 
via WiFi en kan je vragen 
stellen aan de presentator, of 
allemaal aangeven waar ze 
hun zaak in Amsterdam zou-
den willen vestigen en dan 
zag je honderden poppetjes 
op de digitale kaart. Verder 
ben ik met AT5 in gesprek en 
met RTLZ, ik ben graag op 
heel veel podia aanwezig.”

Na publicatie van dit  
interview heeft het Festival 
of Failures, dat aangekon-
digd werd op de website 
van BNR, inmiddels plaats 
gevonden, waarvoor Rens 
een lezing schreef.
“Ik heb me altijd ontzettend 
geïnteresseerd voor inno-
vatie en menselijke denk-
patronen. Ik heb een lezing 
gemaakt voor het Festival of 
Failures, want als er iets be-
langrijk is bij ondernemers, 
is het dat je durft te falen. 
Want als je alleen maar 
dingen doet die je onder 
controle hebt, dan ontwikkel 
je je niet.  
If you have everything under 
control, you’re not driving too 
fast.
Het woord falen of misluk-
ken moet je vervangen door 
‘experiment’. Als er dan 
iets mislukt, moet je zeg-
gen, dat was een interessant 
experiment. Er zijn heel veel 
baanbrekende uitvindingen 
gekomen door een misluk-
king!” #

Door: Mirry Dijkstra | Fotografie: Dineke Rizzoli

Middenwegbewoner en presentator bij BNR Nieuwsradio Rens de Jong ziet 
zijn drie dochters Fien (5), Juul (2) en Cato (9 weken) graag groot worden in 
Amsterdam Oost. Zelf groeide Rens op in Muiden, “op een steenworp afstand 
van de Watergraafsmeer.” De studio van BNR Nieuws-radio bevindt zich 
nabij het Amstel Station.

Rens de Jong

Rens de Jong: ‘Een fout is een 
experiment’

“Ik ben graag op heel veel 
podia aanwezig.”

Meer informatie: 
www.rensdejong.nl
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Verhalen

In het gesprek benadrukt 
Hella de Groot dat zij met 
haar boekje geen ‘weten-
schappelijke pretenties’ 
heeft. “Cijfertjes of statistie-
ken zijn er niet in te vinden, 
ook pretendeer ik niet te 
spreken namens alle vrou-
wen. Toen het mij anderhalf 
jaar geleden overkwam wist 
ik van niets en ik kende ook 
geen vrouwen met een vlees-
boom.” Ze kwam erachter dat 
er weinig informatie over te 
vinden was op internet.  
Na de ontdekking van de 
vleesboom besloot ze het 
hele behandeltraject voor 
zichzelf en anderen vrouwen 
vast te leggen. 
Ze beschrijft haar overwe-
gingen om de vleesboom én 
haar baarmoeder operatief 
te laten verwijderen. De 
vleesboom bezorgde haar 
onder meer door het formaat 
(denk aan een reuzenmango) 
steeds meer ongemak, maar 
De Groot ging voor haar be-
sluit niet over één nacht ijs: 
“Zo’n operatie is ingrijpend. 
Je kunt geen kinderen meer 
krijgen en je komt mogelijk 
vervroegd in de overgang. 
Dat ik geen kinderwens heb, 
maakte de beslissing wel 
minder zwaar.” 

Ze noemt zich een ervarings-
deskundige en schreef een 
licht boek over een zwaar  
onderwerp – een boek waar-
in de humor niet ontbreekt. 
Aan de eettafel op haar gezel-
lige bovenetage in de Trans-
vaalbuurt praat ze nuchter 
over de ingrijpende periode 
in haar leven. 
Kunstenaar Pablo Picasso 
met een van zijn echtgenotes 
zijn levensgroot aanwezig 
op de foto van de wereld-
beroemde fotograaf Robert 
Capa. De Groot: “De poster 
die ik van het Joods Histo-
risch Museum kreeg, is wel 
wat groot uitgevallen vind  
je niet?”

Op de motor 
Ze beschrijft hoe ze voor 
de operatie alles regelde en 
boodschappen in huis haalde 
voor als ze weer thuis zou 
komen. Op de dag voordat ze 
geopereerd wordt, in de zo-
mer van 2012, bezoekt ze nog 
drie exposities die na haar 
herstel zijn afgelopen. Haar 
eerste uitstapje na de zware 
ingreep gaat ze achter op de 
motor met haar zwager naar 
een boekwinkel en ‘daarna 
een cafeetje’. Lachend: “de 
zijspan leek me niet zo’n 

geslaagde zitplaats voor mijn 
buik...”   
Haar gevoel voor humor laat 
haar ook tijdens de gesprek-
ken in het ziekenhuis niet 
in de steek. Als haar gynae-
coloog vraagt hoe het gaat, 
reageert ze: “Niet zo goed, ik 
heb geen job maar wel een 
blob.”
In de inleiding beschrijft ze 
haar besluit om de aanteke-
ningen die ze tijdens de on-

derzoeksperiode bijhield om 
te werken tot een volwaardig 
verslag. “De aantekeningen 
hebben mij geholpen om 
het vleesboomtraject te zien 
als een interessant project 
waardoor de zenuwen bij mij 
niet de overhand kregen.” 
Bovendien konden andere 
vrouwen in dezelfde situatie 
er iets aan hebben.
Als ze er met anderen over 
begint komt ze erachter dat 
het praten met vrouwen over 
de vleesboom makkelijker is 
dan met mannen. 

Lachend: “Een vleesboom 
is geen sexy onderwerp. 
Mensen lezen liever een boek 
over de kleding van lady 
Gaga, maar er was weinig 
te lezen over het hebben en 
laten behandelen van een 
vleesboom. Met het verslag 
geef ik een indruk hoe het 
traject bij mij is verlopen.”
Over de behandeling in 
het OLVG is ze tevreden op 
een paar puntjes na. “De 
operatie-intake was wel erg 
gehaast. Ik was heel zenuw-
achtig omdat het mijn eerste 
operatie was. De zes weken 
die voor het herstel staan 
vind ik achteraf aan de korte 
kant. Misschien geldt dit wel 
voor jongere vrouwen.” 
In het nawoord schrijft De 
Groot: Nu drie maanden na 
de operatie gaat het mij goed. 
De wond is genezen maar het 
litteken is nog goed zichtbaar. 
Het jeukt soms even, alsof 
het wil zeggen: ik ben er nog. 
Die jeuk duurt maar even. 
Mijn kortetermijngeheugen 
lijkt minder goed dan voor de 
operatie, al weet ik niet zeker 
of dat ook zo is. De volledige 
narcose is kort na de operatie 
in de meest technische zin wel 
uitgewerkt maar laat naar 
mijn idee haar sporen nog na.

Na een korte theepauze ver-
telt de Groot dat dit haar eer-
ste echte boek is, maar dat 
ze altijd heeft geschreven. 
“Voor de educatieve tak van 
Wolters Noordhoff schreef 
ik een uitgave over pestepi-
demieën en over reclame. 
Daarnaast schreef ik recla-
meteksten voor onder andere 
Het Parool en verder had ik 
administratieve baantjes.” 
Bijna verontschuldigend: 
 “Ja, altijd losvaste baantjes 
maar nooit vast werk. Ik 
werk het liefst op projecten, 
zoals dit boekje.”

Hoe lang woon je al in 
Oost?
De Groot: “Ik verhuisde 22 
jaar geleden van Amsterdam 
Oud-Zuid naar Oost, en ik 
woon nu twintig jaar in de 
Transvaalbuurt. Ik hou erg 
van de diversiteit in Oost. In 
Zuid was alles en iedereen 
wit, wit, wit en het leek ook 
alsof het er altijd zondag 
was. Toen ik 23 jaar geleden 
door de Linnaeusstraat liep 
dacht ik wel: hoe kun je hier 
nou wonen?! Nu vind ik het 
hier fijn. De Pretoriusstraat 
wás nogal rommelig, nu is 
het is een levendige woon- en 
winkelstraat, ook al gebeurt 
er wel eens wat naars. 
[Recentelijk kwam de Preto-
riusstraat in het nieuws met 
een schietpartij door vech-
tende jongeren in het nieuwe 
Dirk van den Broek filiaal, 
redactie]. Ik heb door mijn 
operatie ervaren hoe fijn het 
is om bij een ziekenhuis om 
de hoek te wonen. Het OLVG 
is echt een stadsziekenhuis, 

in een buurt waar mensen 
wónen.”

“Ik wil hier nooit meer weg. 
Onlangs zijn de ramen in 
onze straat door kunstenaars 
verfraaid. En het doet je, ten-
minste mij, als bewoner goed 
dat er moeite is gedaan om 
de straat mooier te maken. 
Sinds kort ben ik betrokken 
bij een buurtinitiatief van 
een werkgroep die bestaat 
uit bewoners en onderne-
mers uit de Transvaalbuurt. 
De werkgroep is opgericht 
nadat ‘Transvaal Steeds Be-
ter’ in 2013 was gestopt. Met 
elkaar maken we plannen 
voor de toekomst van Oost. 
Het motto is Transvaal Pakt 
Door. Ik ben heel positief 
over inzet en betrokkenheid 
van de deelnemers en wil 
graag meehelpen om onze 
buurt samen met anderen 
aantrekkelijker te maken. 
Ik vind het alleen jammer 
dat er geen Marokkaanse 
bewoners meedoen aan dit 
mooie initiatief. Iedereen is 
welkom.”#

Een op de vijf vrouwen krijgt een vleesboom: een gezwel in de baarmoeder. 
Hella de Groot (47) is een van de vrouwen die het overkwam en weet uit  
eigen ervaring dat een ‘myoma uteri’ goed is te behandelen. Over de  
verschillende stappen – van ontdekking tot operatieve verwijdering van het 
myoom in het OLVG – en het lange herstel schreef deze tevreden bewoonster 
van Oost een boekje waarmee ze vrouwen met dezelfde aandoening een  
hart onder de riem wil steken.

Hella de Groot

“Een vleesboom is geen sexy 
onderwerp.”

Een licht boek met een  
zwaar onderwerp
Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Voor informatie over 
‘Vleesboom’ kun je naar: 

http://vleesboomboek.
wordpress.com 
of mailen naar  

vbbook@gmail.com 

Gezellig 
Geheugen

Fotoclub ‘Gezellig Geheu-
gen‘ van het Geheugen van 
Oost kan nieuwe deelne-
mers plaatsen.
De fotoclub komt weke-
lijks bijéén op vrijdag van 
13.00-15.30 uur in Post 
Oost,  
Wijttenbachstraat 36. U 
kunt  op genoemde tijd 
langs komen om kennis te 
maken. Wij maken foto’s 
bij bestaande verhalen 
voor  www.geheugen-
vanoost.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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Oostpoort West krijgt een smoel
Er staat veel te gebeuren in Oostpoort rond deze tijd. 
Het gebied gaat een geheel nieuwe fase in. Er wordt keihard gewerkt om 
26 maart het nieuwe centrum te kunnen openen. Oostpoort West staat 
op afronden en de bouwactiviteiten zullen binnenkort doorschuiven naar 
Oostpoort Oost, een terrein dat inmiddels klaar ligt om de machines en 
de bouwvakkers te ontvangen. 

Tekst en fotografie: Danielle de Loches Rambonnet

Op 15 februari was het 
tijdelijke gebouwtje van de 
openbare bibliotheek, dat zich 
daar bevond, voor het laatst 
open. Het moet plaats maken 
voor de nieuwbouw. Pas als 
Oostpoort Oost helemaal klaar 
zal zijn, zal het gebied van de 
voormalige Oostergasfabriek 
uit 1885, weer volledig volge-
bouwd zijn.
Dat neemt niet weg dat alle 
faciliteiten, die men nodig 
heeft om comfortabel en 
plezierig te kunnen wonen, in 
en om het huidige bebouwde 
terrein nu al voorhanden zijn. 
Vele diverse winkels, par-
keerplekken onder de grond, 
gezellige, drukke winkel-
straatjes, rustige, ruime en 

lichte binnentuinen, scholen, 
sportfaciliteiten en gelegen-
heden om eens even op een 
terras te gaan zitten voor een 
kopje koffie. Zelfs aan het 
water van de ringvaart wordt 
zo’n gelegenheid gecreëerd. 
Het Oostpoortgebied heeft zelf 
al een dusdanige diversiteit, 
dat het een nieuwe centrum-
functie kan overnemen. Maar 
ook de winkelgebieden van de 
Linnaeusstraat en de Water-
graafsmeer zijn zo goed voor 
voetgangers bereikbaar, dat 
beiden in het leven van de be-
woners een rol zullen spelen.
Het stedenbouwkundig 
ontwerp van Sjoerd Soeters 
voorziet in kleine, smalle 
en kromme straatjes, kleine 

pleintjes, voetgangersvriende-
lijk en in de menselijke maat, 
waarbij ook bouwperioden uit 
vroeger tijd zijn af te lezen. 
Eigenlijk zijn dat precies die 
kenmerken, die de historische 
stadskernen zo aantrekkelijk 
maken. Het wandelen door 
Oostpoort is een beleving 
die verrassend is, die steeds 
weer iets nieuws laat zien. 
De laat negentiende eeuwse 
baksteen architectuur van 
Isaac Gosschalk, die naast de 
Oostergasfabriek ook de Wes-
tergasfabriek in Amsterdam 
bouwde, is ondanks de sloop 
van de fabriek nog aanwezig 
in het gebied. Het gebouw dat 
de meesten van ons kennen 
als het politiebureau maar dat 

als woonhuis ontworpen werd 
en nu een horecabestem-
ming heeft gekregen, is het 
beste voorbeeld. Maar ook het 
gebouw helemaal aan de an-
dere kant van Oostpoort, aan 
het einde van de Polderweg, 
vooral bekend als voormalig 
dierenasiel, maar als am-
moniakfabriek gebouwd en 
enige jaren geleden gekraakt 
door creatieve jongeren [de 
Valreep], draagt Gosschalks 
signatuur.
Daarnaast lieten befaamde 
twintigste eeuwse ontwerpers 
hun sporen achter in Oost-
poort. Mart Stam, die vooral 
beroemd werd door zijn stoel 
zonder achterpoten, ontwierp 
het flatgebouw op de hoek 
van de Linnaeusstraat en de 
Polderweg en even verderop 
bouwde Herman Hertzber-
ger, architect van o.a. het 
muziekcentrum Vredenburg 

in Utrecht, het Montessori 
College.
Nu is er weer een nieuwe fase 
aangebroken voor het ter-
rein, dat begon als gasfabriek, 
aan de toenmalige rand van 
de stad. Na oorspronkelijk 
particulier eigendom geweest 
te zijn, werd de gasfabriek 
kort daarna door de gemeente 
overgenomen. De straatver-
lichting werkte tot 1917 op gas 
en na een geleidelijke afbouw 
werd de gasfabriek uiteinde-
lijk in 1923 gesloten. Na een 
lange periode als bedrijven-
terrein, dat onder andere een 
tramremise, een HBS, een 
ambachtsschool, een brood-
fabriek en een melkfabriek 
huisvestte, werd de sterk 
vervuilde bodem gesaneerd. 
Pas daarna kon uitvoering 
gegeven worden aan een am-
bitieus plan om in het gebied 
wonen, winkelen en werken 
te combineren. Er is voor 
elk wat wils, hoofdzakelijk 
koopwoningen, voor alle Am-
sterdamse bevolkingsgroepen, 
maar ook incidenteel sociale 
huurwoningen, zoals bijvoor-
beeld voor een woongroep 
van Chinese senioren, die op 
hun eigen verzoek als ont-
moetingsruimte een Chinees 
theehuis hebben gekregen. #

Oostpoort

Binnentuin met op de achtergrond het dakje van het Chinese theehuis

Kleine, kromme, smalle straatjes

Woonkamers met panoramisch uitzicht Het braakliggende Oostpoort Oost: de volgende fase
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De kritiekloze sfeer rond jeugdwerkloosheid
Het was een zeer goed bezochte en levendige debatavond donderdag 
30 januari j.l. Jeugdwerkloosheid was het onderwerp. De conferentie werd 
georganiseerd door de Adviesraad Diversiteit Oost en een tiental jongeren 
uit Oost. De zeer diverse bijdragen aan de discussie lieten mij achter met 
gemengde gevoelens. Met elkaar zijn, met elkaar praten, met elkaar in 
gesprek zijn, het is altijd goed. Maar een soort van berusting in de hoogte 
van de (jeugd)werkloosheid maakt me ook kwaad. 

Door Arie van Tol | Fotografie: Albert van Woerden

Eén van de laatste sprekers 
uit de zaal verwoordde het in 
de volgende samenvattende 
zin: ‘De inbreng vanuit de zaal 
bleef steken in emotie en bij 
het panel ontbrak het aan een 
visie die perspectief en oplos-
singen bood.’
Discriminatie als onlosma-
kelijk onderdeel van jeugd-
werkloosheid werd onder 
aanvoering van Salahedinne 
helder en schrijnend op de 
kaart gezet. De praktijk is voor 
veel met name Marokkaanse 
jongeren niet rooskleurig.

Panel
Ik ben bang dat de overmaat 
aan emotie en het gebrek 
aan visie bijna onvermijde-
lijk zijn bij maatschappelijke 
problemen die onoplosbaar 
en bijna natuurwetmatig zijn 
of lijken. Van mensen uit de 
zaal en zeker van de jongeren 
onder hen mocht niet meer 
verwacht worden dan een 
statement over hun eigen 
kansen op werk of het ontbre-
ken daarvan. Van een panel 
deskundige betrokkenen hoop 
je altijd meer.
Eleni Achilleos - 23, mooi, 
positief en ambassadeur van 
‘Jeugd op Zoek’ – legde uit 

hoe je je kansen vergroot om 
tot de uitverkorenen voor 
een baan te behoren. Dat er 
gediscrimineerd wordt mag 
waar zijn, veel jongeren zet-
ten zichzelf met een slechte, 
slordige presentatie bij sol-
licitaties bij voorbaat op grote 
achterstand.
Robbert Coemans – jong en 
FNV – roemde enkele sti-
muleringsprojecten in den 
lande: de startersbeurs en het 
mentortraject. Zijn opmer-

king dat het de overheid al 2 
miljard euro had gekost, de 
jeugdwerkloosheid, en dat het 
geld beter besteed had kunnen 
worden kreeg geen vervolg in 
de discussie.
Harko van den Hende – PvdA 
en stadsdeel Oost – wilde aan-
vankelijk al te eerlijk en stellig 
zijn: ‘Wij gaan de jeugd-
werkloosheid niet oplossen!’ 

Later kreeg hij alsnog de
gelegenheid zijn betrokken 
kant te laten zien met de ver-
zekering dat Oost natuurlijk 
wel (kleine) initiatieven in het 
veld van jeugdwerkloosheid 
ondersteunt.
Tanja Jadnanansing – PvdA en 
Tweede Kamer – draaide zich 
vooral als een kundig politi-
cus uit de kritiek van mensen 
uit de zaal. Feit blijft dat het 
huidige kabinet van PvdA en 
VVD een beleid voert dat tot 

alsmaar meer (jeugd)werk-
loosheid leidt.
Maureen van der Pligt – SP 
en gemeenteraadslid – kwam 
ook niet met de oplossing. Wel 
sprak zij de niet verrassende 
en toch meest belangwek-
kende constatering uit: ‘Er zijn 
veel jongeren werkloos en er 
is meer dan genoeg werk te 
doen!’ 

Discriminatie
Terwijl van alle allochtone 
jongeren in Nederland 33 % 
werkloos is, is dat percentage 
voor alle jongeren in Neder-
land 16 %. 
Natuurlijk moet het aan de 
kaak gesteld blijven worden, 
het bestaan van discrimina-
tie en racisme. Maar het zou 
prettig zijn geweest als op de 
conferentie ook andere gelui-
den hadden geklonken dan de 
terecht opgewonden jasdra-
gende Marokkaanse jongere 
en de verontwaardigde politi-
cus of participatiedeskundige. 
Hoe kan een verschijnsel als 
sollicitatie, dat in de kern niets 
anders is dan discriminatie – 
eentje mag er aan het werk, de 
andere negenennegentig wor-
den buitengesloten – ooit an-
ders georganiseerd worden? 
Alleen kwaliteit telt, wordt er 
altijd netjes gezegd – en wat 
is dat dan, kwaliteit? – Kun-
nen we beter gaan loten? Rijk 
worden doen we ook al via 
de staats- en postcodeloterij! 
Of houden we het bij transpa-
rante vriendjespolitiek?
Laat ik wel wezen: als ik een 
eigen onderneminkje zou 
starten en één werknemer zou 
zoeken dan koos ik natuur-
lijk voor mijn beste werkloze 
vriend – die is dan wel 50+! - .

Ideologie
(Jeugd)werkloosheid is een 
variabele, een flexibele factor 
in ons economisch model. 
In crisistijd is die doorgaans 
hoog. Dat economische model 
is kapitalistisch (een ouder-
wets, maar wat mij betreft 
onvermijdelijk begrip) en 
wordt telkens opnieuw al dan 
niet stilzwijgend heilig en on-
bespreekbaar verklaard. Zelfs 
een SP-vertegenwoordiger 
vermijdt het de zaken bij de 
ideologische naam te noemen.
We zijn het logisch en aan-
vaardbaar gaan vinden dat er 
werk te over is, dat er mensen 
te over zijn die willen werken. 
We zijn het logisch en aan-
vaardbaar gaan vinden dat 
er voor veel nuttig en nood-
zakelijk werk niets of veel te 
weinig wordt betaald. We zijn 
het logisch en aanvaardbaar 
gaan vinden dat er gezien de 
economische dip bij onderne-
mingen en instellingen even 
geen plek is voor (nieuwe) 
werknemers. We zijn het 
logisch en aanvaardbaar gaan 
vinden dat tegelijkertijd grote 
winsten en torenhoge topsala-
rissen onaangetast blijven.
We zijn met handen en voeten 
gebonden aan de geglobali-
seerde economische werkelijk-
heid. Harko van den Hende 
heeft dus gelijk met zijn ‘we 
gaan de jeugdwerkloosheid 
hier niet oplossen!’ In het 
stadsdeel niet, op gemeente-
niveau niet, in de regio niet, 
maar ook op Rijksniveau en 
Europees niet. Niemand lijkt 
verantwoordelijk. Voor de 
absurditeit van het systeem 
sluit men de ogen. Als ie al 
eens onderkend wordt, blijft 
actie ook uit. 
Zo onmogelijk zou het toch 
niet per se moeten zijn om 
tot een andere (her)verde-
ling van werk te komen. Zo 
onmogelijk zou het toch niet 
per se moeten zijn om tot een 
andere (her)verdeling van 
geld te komen. Is het wel echt 
waar dat een overheid op dat 
front niets kan beïnvloeden? 
Is het wel echt waar dat er 
niets anders op zit dan wach-
ten op economische groei en 
werkgevers die weer jongeren 
zoeken?

Normen en waarden in het 
arbeidsveld kunnen toch 
verschuiven? Belast het extra 
werken boven de 36 uur in 
plaats van het zo toe te jui-
chen dat iemand zich 70 uur 
per week inzet voor de zaak! 
Betaal wat meer voor vies of 
eentonig werk en jongeren 
gaan ook wel weer op die 
functies solliciteren!

Realiteitszin
Het is allemaal zo vals en 
gemakkelijk. De verzekering 
dat er maar weinig kans is 
om aan je jeugdige werkloos-
heidsbestaan te ontsnappen, 
tenzij je je op de juiste wijze 
aanpast. De stelling dat er 
aan jeugdwerkloosheid niets 
gedaan kan worden op lokaal 
niveau. De constatering dat 
er werk in overvloed is vraagt 
om een (concreet) strijdplan. 
Er is meer nodig dan flanke-
rend beleid.
Het meest vals is de eigen 
kracht retoriek van een wel 
geslaagde jeugdige. Heel 
tienerNederland wordt opge-
zadeld met een klaterend me-
diapositivisme. Als je het echt 
wilt word jij de nieuwe Ali B! 
Als je het echt wilt word jij 
de nieuwe Wesley Schneider! 
Als je het echt wilt word jij de 
nieuwe Doutsen Kroes!
Als je het echt wilt zit jij hier 
volgend jaar in het panel om 
te vertellen dat je bijna 10.000 
jongeren aan werk hebt gehol-
pen! ‘Ik wist al precies wat ik 
wilde op mijn twaalfde en ben 
er voor gegaan...’ 

Telkens weer wordt ontkend 
en zal ontkend worden dat 
het huidige economische 
model niet kan zonder (jeugd)
werkloosheid en niet kan 
zonder ‘losers’. Maar als je 
die realiteit onder ogen ziet 
en woorden geeft heet je 
‘gespeend van realiteitszin’. 
Daarom eindig ik maar met 
een werkelijk onrealistisch 
idealistisch credo: ‘Ik wens ie-
dereen zo min mogelijk werk 
voor zo veel mogelijk inkomen 
toe!’ Ter overdenking. #

Het panel en debatleider Antoinette Tanja

Conferentie

Een jeugdig interview in de pauze

Het jeugdpreventieteam wordt voorgesteld
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Alledaags

Geen torenhoog hotel
Bart, samen met Jacoline 
initiatiefnemer, vertelt hoe 
de Vereniging Vrienden van 
het Wibautplantsoen van het 
Stadsdeel het medebeheer 
kreeg over de tuin. De ver-
eniging werd oorspronkelijk 
opgericht om het absurde plan 
te verijdelen om in het Wibaut- 
plantsoen een torenhoog hotel 
te bouwen. En dat is gelukt! 
Er staat nu wel een hotel in de 
tuin, maar dat is een bijenho-
tel! 

Bart: “Het is hier openbaar  
terrein maar mensen lopen 
niet zo gauw binnen. Om wat 
meer aanloop te krijgen heb-
ben we daarom borden opge-
hangen met ‘vrij toegankelijk’.” 
Jacoline, volgens Bart het groe-
ne kloppende hart van de tuin, 
woonde vroeger in één van de 
aangrenzende flats. Omwille 
van de ambitieuze Wibautas-

plannen werden de huurders 
goed- of kwaadschiks uit hun 
woningen gezet, soms zelfs 
op onwettige wijze. Achteraf 
gezien was al die ellende niet 

nodig geweest. De huizen zijn 
blijven staan en de tuin erbij. 

Er was nog een potje
De Wibauttuin heeft plek 

voor 21 tuiniers. Ieder heeft 
zijn/haar eigen perceeltje 
om groenten te verbouwen. 
Daarnaast zijn er drie gemeen-
schappelijke bakken. Eén voor 
kruiden, één voor eetbare bloe-
men en één als parkeerplek 
voor planten uit de tuintjes. 
Elke tweede zondag in de 
maand is er tussen 11u en 13u 
een gezamenlijke tuindag. Dan 
wordt er kennis uitgewisseld, 
wordt er algemeen onderhoud 
gedaan en is er tijd voor een 
gezellig babbeltje. 

Er staat ook een vijgenboom-
pje. Geplant en geschonken 
door Stadsdeelwethouder 
Nevin Özütok. Dezelfde wet-
houder die in het Oosterpark 
300 bomen wil laten kappen! 
Er was nog ‘een potje’ waaruit 
de aanleg kon worden be-
kostigd. Er was een goed hek 
nodig om de konijntjes uit de 
buurt weg te houden van de 
slaplantjes. En de bovenlaag 
aarde moest worden  
vervangen omdat die zoals 
bijna overal in Amsterdam 
vervuild was. In een diepere 
laag liggen hier nog de sintels 
van het rangeerterrein uit de 
tijd dat er nog een treinstation 
was bij het Weesperplein. 

Bekeken worden
“Er komt op deze plek veel 
fietsverkeer langs. Je moet er 
dus wel tegen kunnen om be-
keken te worden,” zegt Jacoli-
ne, “maar ik ben dat als docent 
wel gewend.” De voorbijgan-
gers zijn allemaal enthousiast. 
Het is een grote vooruitgang 
vergeleken met de bosjes van 
vroeger, die hoogstens voor 
de drugsdealers een geschikte 
plek waren. 
Er is een slimme oplossing 
bedacht voor de watervoorzie-
ning. Woningbedrijf Stadgeno-
ten wilde niet meewerken om 
via de regenpijpen regenwater 
op te vangen, maar organi-
seerde wel een vernuftige 
constructie zoals die in de 
landbouw wordt gebruikt. Nu 
kunnen de tuiniers makkelijk 
water pakken zonder dat er 
veel wordt verspild.
Ook de insectenbakken (gevuld 
met grote stenen) vallen op. Dit 
is een verblijfplek voor nuttige 
insecten, zoals lieveheersbeest-
jes. Die wil men hier graag te 
gast hebben!

Bij het weggaan duwt Jacoline 
me nog een zakje met aard-
peren en bietjes in de hand. 
Zojuist geoogst. Ik kan, al is het 
winter, nog mee-eten uit de 
tuin!#

Iedereen die vaker door het fietserstunneltje bij het metrostation komt, heeft 
het gemerkt. Ineens was dat onduidelijke groen voor de flats verdwenen. 
Een reactie van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen had met-
een effect. Er kwam een grote berg aarde te liggen. Even later waren het  
allemaal netjes afgezette kaveltjes. Een hekje eromheen, en er was een  
nieuwe buurtmoestuin bij gekomen: de Wibauttuin. Dat ging vlot!

Tekst en fotografie: Ton Hendrix 

De Wibauttuin
Groen

Verdwenen is ze, het schich-
tige meisje bij de ingang van 
mijn supermarkt – verkoop-
ster van Z!, de daklozenkrant. 
Wekenlang stond ze hier 
trouw in weer en wind.
Rijglaarzen tot even onder 
haar knieën, kort zwartleren 
jasje, sluik halflang blond 
haar, jeugdpuistjes: niet direct 
het figuur dakloos. Toch staat 
ze er met een paar krantjes 
in haar hand, op borsthoogte, 
onder het afdak dat haar 
droog houdt. Timide glim-
lacht ze naar me als ik mijn 
fiets met een ketting aan een 
lantaarnpaal bevestig. Naast 
haar ligt een grijszwarte hond, 
een kruising-bouvier. Hij ligt 
ineengerold op een dekentje.
“Kan ik ’m aaien?”
Ze knikt verlegen haar hoofd.
De schat blijft rustig liggen. 
Met trouwe oogjes kijkt-ie me 
aan. “Lieve hond hoor.”
Wederom knikt ze bedeesd.
Ik geef haar twee keer zoveel 
als dat het blad kost. Uit haar 
spijkerbroek dist ze wat klein-
geld op.
“Hou maar.”
“Dank u,” lispelt ze, terwijl ze 
het blaadje oprolt en het mij 
overhandigt.

“Wat was het net ’n regenbui 
hè, ik ben drijfnat geworden,” 
zeg ik.
Ze knikt instemmend.
Ik zeg haar gedag en loop de 
supermarkt binnen. Wat een 
verlegen meisje. Hoe komt 
het dat zo’n kind dakloos is 
geworden? Wat zou ze op 
haar jonge leeftijd al niet 
hebben meegemaakt? Incest, 
verkracht, uit huis gezet, tegen 
de verkeerde mannen aan-
gelopen? Zo’n meisje zou je 
toch in huis willen nemen om 
haar een duwtje in de juiste 
richting te geven.
Aarzelend steekt ze haar hand 
op als ik mijn fiets van de  
lantaarnpaal losmaak. Ik be-
antwoord haar groet, en trap 
met twee volle boodschappen-
tassen van haar weg.
Enkele maanden later staat ze 
er niet meer. Zou ze tegen een 
rijke man zijn aangelopen? 
Is het haar net als die andere 
daklozenkrantverkoper – een 
lange, stevige man – vergaan? 
Van de ene op de andere dag 
was hij door een nieuwe ven-
ter opgevolgd.
“Het is m’n eerste dag hier,” 
zegt de nieuwe venter als ik 
een krantje bij hem koop. “Een 

hartstikke goed plekkie man: 
’t krantje loopt hier goed.” 
Hij lacht en toont daarbij zijn 
deels verrotte gebit.
“Weet jij waar de vorige ver-
koper is gebleven, die lange, 
stevige man,” vraag ik aan 
deze vrolijke, nieuwe venter, 
terwijl ik hem een vijfje voor 
zijn blad overhandig.
“Ah die stevige, nou, die het 
mazzel man, is tegen rijk 
vrouwtje aangelopen... Plop, 
daar stond die opeens voor 
z’n neus, haha... Tja, d’r wacht 
ik nou ook al jare op man.” 
Opnieuw gunt hij mij een blik 
op zijn overgebleven zwarte 
stompjes.
“Ja, je krijgt geld terug hoor. 
Wees maar niet bang man. Ja, 
vroeger besodemieterde ik 
de mensen, maar dat doe ik 
niet meer. Nee, nou niet meer 
man.”
“Dat is dan wel een succes 
story van die ex-collega van 
je.”
“Tja, hij heb meer geluk als 
mijn... Bij mijn liep me vrouw 
met onze twee kindertjes 
weg... En dan gaat ’t snel man, 
voor je ’t weet sta je in je nakie 
op straat. Het huis uitgezet. Al 
m’n schulden met m’n inboe-

del motten aflossen... Ja, daar 
staan ik dan, domweg krantjes 
te verkopen. Maar misschien 
komt hier ook op een dag 
’n mooi, schatrijk vrouwtje 
voorbij...”
“Je weet maar nooit,” zeg ik 
en geef hem een euro fooi; 
misschien voor de renovatie 
van zijn gebit? Want met 
zo’n bouwval strijkt er nooit 
een mooie, schatrijke vrouw 

naast hem neer.
Maar ook hij verdween weer 
op een willekeurige dag, en 
het schichtige meisje nam zijn 
‘hartstikke goeie plekkie’ over. 
Zou ook hij dé gelukkige prins 
zijn geworden?#
 
 
Concept: Arno de Jong en 
Kasper van Delft.

Gelukkige prins 
Door: Méland Langeveld \ Fotografie: Aleksander Willemse

Eén uit een serie foto’s van de publiciteitscampagne 
voor Z!

Jacoline en Bart met de oogst uit de tuin

Buurtmoestuinen in Oost

Oproep: de Vereniging wil 
graag mensen helpen die de  
- ongebruikte- parkeerplaatsen 
bij de flats willen veranderen in 
een moestuin.
Contact: info@wibauttuin.nl en 
www.wibauttuin.nl
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Ontmoeting

Ik ga pas op weg als mijn 
haar droog is, want tot mijn 
verbazing lijk ik met vochtig 
haar al een beetje op de hond 
die ik ga uitlaten. 

Toby’s baas had al wat in-
structies gegeven over het 
uitlaten en omgaan met zijn 
pup; de opvoeding is volop 
gaande. Als hij te veel trekt, 
stilstaan, lijn strak houden, 
wachten tot hij opkijkt en 
door.

Dominant gedrag
Vlak bij de ingang van het 
Oosterpark is Toby bijna niet 
te houden. Bij de honden-
veldjes mag hij los. Hij stuift 
meteen op een kraai af die 
op het vochtige gras zit te 
chillen. Toby is het type hond 
dat in Wales werd ingezet bij 
de vogeljacht, hij volgt zijn 

natuur (of moet ik hem cor-
rigeren? Geen idee!). 
Op het veldje kijk ik eens 
om me heen. Waar zijn de 
andere honden? 
Daar komt het eerste hondje 

aandrentelen! Toby besnuf-
felt het. Een andere hond, 
een leuk, harig ding, komt 
aanwandelen ,maar loopt 
onverstoorbaar door als Toby 
contact zoekt. 
En opeens zijn er dan drie, 
vier honden op het veldje. 

Ik raak in gesprek met een 
vrouw met twee honden. 
Vanuit mijn ooghoek zie ik 
verderop dat “mijn” Toby een 
tikje krijgt van een vrouw. 
Ik loop op haar af en vraag 
waarom ze dat doet. “Hij ver-
toont dominant gedrag, hij 
was tegen die kleine aan het 
oprijen,” verklaart ze (type 
assertieve Amsterdamse). 
Die kleine was niet eens van 
haar!
“Ik zal jou eens een klappie 
geven voor je dominante 
gedrag,” antwoord ik (in mijn 
dromen althans, veilig geze-
ten achter de laptop, in het 
echt bracht ik een weifelend 
“Ach zo” uit).
Ik zeg tegen haar man: wat 
leuk, u hebt een bouvier, die 
zie je niet vaak meer. 
“Boefjee, boefjee? Het is geen 
boufjee, me broer, die heb 
een boefjee!”
“Ach zo,” zeg ik.

Pijn
 “Die honden lossen het 
onderling wel op, hoor,” zegt 
een vrouw die iets heeft op-
gevangen van het ‘gesprek’. 
“Je hébt hondenbezitters...” 
glimlacht ze, “ze weten alles 

van honden af en dat laten ze 
merken ook.”
Ze ziet dat ik wat onzeker 
ben met Toby.  Ze herkent 
het, ze had het een paar 
jaar geleden ook met haar 
leenhond, die Toby’s jonge-
honderigheid nu stoïcijns on-
dergaat. Het verzorgende ligt 
haar wel. Ze zou graag een 
kind willen. Ze heeft al een 
kind gekregen, vervolgt ze, 
het is in de vijfde maand van 
de zwangerschap overleden. 
“Het lijkt me in alle opzich-
ten pijnlijk,” zeg ik, “bevallen 
van een dood kind”. 
“Nee,” antwoordt ze, “het 
was juist mooi”. Ze had pijn 
– ondanks de ruggenprik –, 
maar de pijn in haar lijf was 
de perfecte afleiding voor de 

pijn in haar hoofd. Ze denkt 
er nu niet meer elke dag aan.
We kijken naar onze leen-
honden. We schudden elkaar 
de hand, ze vertrekt. Toby 
besnuffelt het gras terwijl ik 
richting uitgang kuier. Mijn 
eerste wandeling met hem zit 
erop. Morgen mag ik weer. #

P.S:  de hond op de foto komt 
niet in dit stuk voor.

Eén van de beste middelen tegen overmatig ge-
pieker, is het wandelen met een hond. Vandaag 
en morgen heb ik een leenhond, een zes maanden 
oude Welsh Spring Spaniel. Hij heet Toby. Bij de 
eerste kennismaking sprong hij al tegen me op, 
mijn dag kon niet meer stuk.

Leenhond

Overdag verdwenen er fiet-
sers in en voetgangers. Op 
klaarlichte dagen werden ze 
de donkere tunnel ingezo-
gen. Maar je wist dat ze er, 
even snel als ze aan het oog 
werden onttrokken, aan de 
andere kant weer uitgescho-
ten werden. 
 Het viaduct nodigde 
uit tot tekenen, omdat het 
zoveel eenvoudige verrassin-
gen verborg. Het barstte van 
de spannende lijnen en stond 
bol van de perspectieven. 
Zijn geheimzinnige trappen 
doken plotseling de hoek 
om. Tegen één zijde kropen 
stugge bosjes op. Twee kleine 
zuilen die eindigden in het 
kruipgewas ondersteunden 
de loopbrug. De grashelling, 
waarin na verloop van tijd 
twee voetpaden waren gesle-
ten, werd veel vaker geno-
men dan de trap, waarvan ze 
sinds kort wist dat de leuning 
langs de eerste treden be-
zweek onder ieder beroep op 
steun. 
 De trap en de gras-
helling werden in de lente 
omlijst door twee reusachtige 
boomtoppen, maar doken in 
de winter tussen een ge-

raamte van kale takken door. 
Alleen bezoekers van de 
nabijgelegen straten met een 
vast doel voor ogen, namen 
vastberaden de treden van 
de trap die hen de bewoonde 
wereld in loodste. Ze leken 
af te dalen als de sterren van 
een tv-show, die onderaan 
opgevangen werden door een 
onzichtbaar groot publiek 
dat vol verwachting naar ze 
uitkeek.

 Het viaduct bood 
vanaf een kleine afstand ook 
uitzicht op het leven dat er 
overheen liep: dat waren 
voornamelijk voetgangers 
die onderweg waren en die 
alleen even zouden stoppen 
om de zware boodschappen-
tas over te nemen van de ene 
in de andere hand. Het was 

geen loopbrug om op stil te 
gaan staan om het uitzicht 
te bewonderen. Hoogstens 
bracht het ze gedachteloos 
over naar een plek op een 
steenworp afstand verder.
 Voor velen maakte 
het viaduct waarschijnlijk 
een troosteloze indruk. Meer 
dan een kleine, grauwe 
versie van zijn veel grotere 

evenbeelden die zich breed 
uitstrekten over snelwegen, 
was het viaduct in veel ogen 
waarschijnlijk niet. Als het 
viaduct hen al niet onopge-
merkt was gebleven, dan viel 
het vast in het niet in ver-
gelijking met al die andere 
overbruggingen waar het 
kleine viaduct honderden 
malen in op zou kunnen 
gaan. Maar hoe langer je 
ernaar keek, hoe meer je erin 
zag en hoe meer het viaduct 
zijn geheimen aan je bloot-
stelde. #

Het viaduct II
Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer 

Beste lezer, dit is het 
tweede 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 Am-
sterdam Oost bevindt. 
Raadt u maar waar.

Het viaduct gaf aanleiding tot talloze gedachten. 
Het was het decor van een zonovergoten zomer-
dag, maar ook dat van een donkere winterdag. 

Het 
viaduct gaf 
aanleiding 
tot talloze 
gedachten

Vertelling

Door: Hella de Groot \ Fotografie: Méland Langeveld 

Een klappie 
voor je 
dominante 
gedrag

Honden lossen het zelf op
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, re-
serveren en meer informatie www.
kooskneus.nl. Vrolijke voorstellin-
gen met schminken en verkleed-
kleren, drankje en koek, ook voor 
verjaardagsfeestjes. Entree: € 7,- 
p.p.,  met stadspas € 6,- p.p.
Programma op alle zondagen in 
maart en april, alleen 21 april 
i.p.v. 20 april ofwel ma 2e i.p.v. 
zo 1e paasdag!:
10.30: Haas en Konijn gaan vlie-
gen!, 2 – 4 jaar
Haas is helemaal in de wolken: hij 
kan echt vliegen als een helikop-
ter€

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 tove-
naar, 4 – 8 jaar
Twee tovenaars spannen samen 
om een boze heks een lesje te le-
ren. Met een toverdrank brengen 
ze haar in een diepe slaap.   
15.30: Opa Warrowitz en de kan-
goeroe, 4 – 8 jaar
Opa Warrowitz is haaientemmer 
bij het circus. Ook kan hij verdwij-
nen in de buidel van een kangoe-
roe. En hij kan nog veel meer. 
Programma op alle woensdagen 
in maart en april:
14.00: De dappere ridder, de draak 
en de mooie prinses, 4- 8 jaar
15.30: Agent Speurneus vangt een 
boef, 4 – 8 jaar
Ukkepuk, een kinderdagverblijf-
baby, is jarig en krijgt een mooi 
cadeau. steelt het pakje. Wijkagent 
Speurneus gaat er snel achteraan!

CBK Amsterdam
t/m 19 apr: BE CALM (kunst uit 
Amsterdamse huiskamers)

Etalagegalerie Inkijk
t/m 2 mei elke dag van 07.00 – 
24.00: ‘The March Mellow’ – een 
serie schuimrubberen sculpturen 
van Serge Game. De beelden re-
fereren aan totempalen, groteske 
wezens, sjamanen en raadselach-
tige artefacten. In Inkijk, metrosta-
tion Waterlooplein.
t/m 2 mei elke dag van 07.00 
– 24.00: ‘Yours’  –  een installatie 
van lichtkunstenaar Stephan Muis. 
Achter een kerkelijk motief op de 
ramen staat een groot kruis van 
neonlicht, dat bij nadere beschou-
wing een spijkerbed blijkt te zijn. 
In Inkijk, metrostation  
Wibautstraat.
t/m 2 mei elke dag van 07.00 
– 24.00: Willemien Schaap zal ge-
durende een week of twee vrijwel 
dagelijks werken aan een instal-
latie, haar favoriete materiaal: 
stof. Daarna te bewonderen door 
passanten. In Inkijk, metrostation 
Weesperplein.
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com. 

Oostblok
zo 16 mrt 16.00: Kleine juffrouw 
Tofu (4+)  – Er was eens in Oost...

Locatie: Sajetplein
di 18 mrt 20.30: Verkiezingsavond 
i.s.m. Kriterion

Een avond vol film, tekst en kies-
pijn, met linkse en rechtse hapjes, 
fictieve toespraken, een alterna-
tieve stemwijzer en een vrolijke 
kiesquiz.
Locatie: Sajetplein 
do 20 mrt 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?’ 
Locatie: Sajetplein 
vr 21, za mrt 20.00: STOF #3 – 
Spreken en preken
Over leiders, speechschrijvers, pla-
giaatplegers en verhitte debatten. 
Theatergroep Don Majores speelt 
de satire Being There. Locatie: 
Sajetplein
za 22 mrt 20.00: STOF #3 – Oud 
(zie vr 21 mrt)
zo 23 mrt 15.00: STOF #3 – Oud 
(zie vr 21 mrt)
zo 23 mrt 19.30: Open Stage – 
New Dance Studios
Een broedplaats voor talentvolle 
beginnende dansmakers.
Locatie: 2e van Swinden
vr 4 april: Tandem #4
Een dubbelprogramma waarin 
twee beginnende makers een 
avond delen.
Locatie: 2e van Swinden
za 5 april 13.00: Dancing Alice (7+) 
– Show Your Skills
Om 16 uur geef je de voorstelling 
waaraan je daarvoor in de work-
shop hebt gewerkt.
Locatie: 2e van Swinden
zo 6 april 16.00: Het Kasteel (1+) – 
Wonderland
Dansers en  musici nemen je mee 
op een spannend avontuur in een 
kasteel.
Locatie: Sajetplein
wo 16 april 10.30:  In de verte (2+) 
– Peuterochtend i.s.m. Festival 2 
Turven Hoog
Een beeldende, muzikale voorstel-

ling over weggaan en weer thuis 
komen.
Locatie: Sajetplein
wo 16 april 15.00: In de verte (2+) 
– zie hierboven
wo 16 april: Binnen Buiten (2+) 
– Peuterochtend i.s.m. Festival 2 
Turven Hoog
Een installatie die doorlopend 
gratis is te bezoeken.
Locatie: Sajetplein
wo 16 april 9.30: Ieeewww – Stu-
dio 52nd i.s.m. Oostblok
Studio 52nd vroeg acht kinderen 
uit A’dam Oost om eens een heel 
vies verhaal te verzinnen.
50 vrijkaarten via info@oostblok.
nl !
Locatie: Tropeninstituut
wo 16 april 19.00: Ieeewww – 
Studio 52nd i.s.m. Oostblok (zie 
boven)
do 17 april 20.30: (On)Gelovige 
Thomas – Thomas de Bres (zie 20 
mrt)
Locatie: Sajetplein
zo 20 april 16.00: Het Thais 
Tierelantijntje (4+) – Er was eens 
in Oost...
Locatie: Sajetplein

Badhuistheater
do 20 mrt 20.30: Shakespeare 
Karaoke
Live improvisatie met teksten van 
Shakespreare; met optredens van 
acteurs, muziek en ook het publiek 
gaat meedoen!
vr 21 mrt 20.00: Verhalen van de 
straat
Verhalenman Karel Baracs ver-
zorgt een cursus verhalen vertel-
len, speciaal voor mensen die op 
straat hebben geleefd en nu op de 
terugweg zijn naar een leven in de 
maatschappij.
wo 26 mrt 19.00: Toastmasters 
speech contest
Hoe hou je een goede speech? Een 
wedstrijd! Alle deelnemers strijden 
om de beste spreker te worden.
za 29 mrt 19.00: Lezing van Shake-
speare’s De Storm door InPlayers
Engels gesproken.
do 3 t/m za 5 april 20.30: Theater-
groep Toetssteen – Rost
Een adembenemende thriller over 
Florrie Rost van Tonningen, ofte-
wel de zwarte weduwe. Kaarten 
bestellen via www.toetssteen.nl. 
zo 13 april 15.00: Paasconcert 
Tulos Kamerkoor o.l.v. Evert van 
Malkenhorst
Kamerkoor Tulos (The unbearable 
lightness of singing) bestaat uit 8 
heren en 12 dames.
wo 16 april 20.00: Meester Cees 
ontvangt buurtgenoten
Een vrolijke show met buurt-
talenten, 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,-.
za 19 april 20.00: Czech Easter 
comedy night
Stand-up comedy en een Tsje-
chisch biertje.
wo 23 april 20.30: Shakespeare 
Karaoke
Live improvisatie met teksten van 
Shakespreare; met optredens van 
acteurs, muziek en ook het publiek 
gaat meedoen!
do 24 april 19.30: Noordwijven 
van STUT theater
Over oma’s, moeders en dochters 
uit Amsterdam Noord, spelers zijn 
tussen 7 en 75 jaar en afkomstig 
uit verschillende delen van Noord.

Frankendael Foundation
tot 1 juni: tentoonstelling Dieuw-
ke Spaans & Nick Oberthaler
In hun werk zien we een sterke 
relatie tussen tijd en landschap. 
Openingstijden: zo  12.00 – 17.00 
uur

Rondleiding: iedere zondag om 
14 uur
wo 2 april vanaf 19.00: Art Dinner
Met de kunstenaars in gesprek 
aan tafel in de Salon van Huize 
Frankendael
Kosten € 45,- (3-gangendiner, incl. 
dranken)
Meer info: anita@frankendael-
foundation.nl 

Tropenmuseum
t/m 1 juli in de Lichthal: tentoon-
stelling Zwart & Wit (8+)
t/m 27 april in de Parkzaal: Foto-
studio Bagdad
t/m 4 mei in de Galerie: Monu-
menten voor de toekomst – Iris 
Kensmil & Willem de Rooij
za 19 april 16.00 – 20.00 in Mar-
meren Hal KIT: Algemeen Cool 
Nederlands
t/m 27 april elke zo 12.30: Rond-
leiding langs hoogtepunten
Voor volwassenen en kinderen 
vanaf 8 jaar
t/m 27 april elke zo 14.00: Rond-
leiding over de tentoonstelling 
Zwart & Wit Voor volwassenen en 
kinderen vanaf 8 jaar
woe 2 april van 13-16: Museum-
kids – Creatieve kinderactiviteit: 
Zwart-Wit Mix-spel (t/m 17 jr)
za 5 & zo 6 april van 10-17: Muse-
umweekend [entree € 1,-]
t/m 20 april elke za en zo 11-13 
en 13.30-16: Creatieve kinderacti-
viteit: maak je eigen wajangpop

Bibliotheek Indische 
Buurt 
Reserveren via ibu@oba.nl  / 020-
6681565
iedere woe 13.30 – 14.00: voor-
lezen voor kinderen van 4 t/m 7 
o.b.v. een ouder
elke di 14.00 – 17.00: Leef en 
Leer! – oefenspreekuur: vrije 

inloop voor iedereen die beter wil 
leren lezen, schrijven, rekenen of 
internetten
di 18 mrt 20.00: Jeroen Toirkens – 
Solitude  [Boekenweek]
Lezing in samenwerking met Java 
Bookshop.
di 25 mrt 10.30: Baby’s eerste 
concert [Boekstart]
Voor baby’s en ouders / verzor-
gers.
do 27 mrt 10-12: Johannes Pas-
sion – Johann Sebastian Bach
Een muziekhistorische lezing.
woe 23 april 14.30-16.30: Work-
shop Amsterdam-Oost in karton
Kunstenaarsduo Knip&Film voor 
kinderen (6+) en volwassenen 
[vrije inloop]

Bibliotheek Oosterpark
Reserveren via oos@oba.nl / 020-
6940773
di 25 mrt 20.00: Lezing Peter 
Delpeut: Kleine filosofie van het 
fietsen / Landschap
woe 16 april 10.30: Mama is lief: 
dansles voor baby’s & dreumesen
woe 24 april 20.00: Ariëlla Korn-
mehl: Wat ik moest verzwijgen
Lezing in samenwerking met Lin-
naeus Boekhandel.

Theater/studio Majella
Dansproducties Angoramuis: kijk 
op www.angoramuis.nl wanneer 
‘cowgirl Billie Boem en Indiaan uch 
uch’ speelt in de Tidorestraat 172.

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 Swinden-
straat 26
Locatie: Sajetplein 29
www.oostblok.nl

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

Theater/studio Majella
Tidorestraat 172 

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

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

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 www.
tropenmuseum.nl  
020 5688200

Thuis bij Mol en Muis

Show Your Skills in Ootstblok

Dieuwke Spaans

Willemien Schaap
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Een circus, maar dan net 
even wat anders
Jongleren, trapezes, hoela-
hoepen, één-wiel-fietsen, het 
is net zoals in het circus bij 
Boost allemaal mogelijk. Toch 
biedt Boost iets nieuws en 
onbekends aan in de circus-
kunsten. Er is veel meer te 
zien dan alleen jongleurs of 
acrobaten. Boost mengt de 
circuskunsten met andere 
talenten, zoals theater, muziek 
en dans. Met deze uiteenlo-
pende talenten stelt Boost 
een show samen. Hierdoor 
ligt de focus niet alleen op de 
circuskunsten, maar ook op de 

andere talenten. Er ontstaat 
niet alleen een andere manier 
van circus maken, maar ook 
een andere manier van thea-
ter maken.
Ook werkt Boost veel samen 
met festivals en andere activi-
teiten, zo stonden ze afgelopen 
zomer met een voorstelling op 
het 5D Festival op de NDSM-
werf in Amsterdam Noord.
 
Wat is er te doen bij Boost?
De docenten die rondlopen bij 
Boost zijn allemaal professio-
neel en ervaren op gebied van 
circus, theater, zang en dans. 
Dankzij de professionaliteit 

kan Boost workshops, trainin-
gen en coaching aanbieden, 
zowel aan ervaren als oner-
varen artiesten. Volwassenen 
kunnen acrobatieklessen en 
tissulessen (luchtacrobatiek 
met doeken) volgen bij Boost. 
Deze worden verzorgd door 
Stichting Stapel, een professio-
nele stichting voor acroba 
ten en Marcela Viola een 
professionele tissue-artiest. 
Naast de aangeboden lessen 
en workshops biedt Boost ook 
workshops op maat aan. Zo is 
het mogelijk om met familie-
feestjes en/of bedrijfsuitjes 
een workshop te volgen bij 
Boost. 

Voor volwassenen èn kinde-
ren
Ook kinderen zijn van harte 
welkom op de circuswerk-
plaats. Boost organiseert   
circustheaterlessen en 
muziektheaterlessen op de 
werkplaats. Bij de circusthe-
aterlessen gaan de leerlingen 
aan de slag met jongleren, 

acrobatiek en toneel. Bij de 
muziektheater 
lessen wordt er vooral veel 
aandacht besteed aan zang, 
dans en toneel. En dat is niet 
het enige wat er te doen is 
voor kinderen. Ook kinder 
feestjes kunnen gevierd 
worden bij Boost. Dan worden 
kinderen de eerste beginselen 
van onder andere jongleren, 
acrobatiek, koordlopen en 
clown spelen geleerd.

Interesse?
Interesse gekregen of zelfs zo 
enthousiast dat je je direct wil 
inschrijven voor het nieuwe 
seizoen? Dat kan door even 
langs te gaan bij Boost zelf: 

Marcusstraat 48 1091 TK 
Amsterdam, of het inschrijf-
formulier in te vullen op de 
website van Boost:  
http://www.cwboost.nl/.  

De Circustheatervoorstelling 
‘Redonda’ is op 13 april om 
14.30 uur in Jeugdtheater de 
Krakeling te zien.
Maar ook kun je in het week-
end van 15 en 16 maart meer 
zien van Boost. Er is een foto-
expositie, op 15 maart is er 
een open podium / feest en op 
16 maart zijn er workshops. 
Dat alles in de werkplaats en 
vanwege het 10-jarig bestaan 
van Boost in april! #

‘Meester Cees’ is de onstuitba-
re Alex van Heeswijk, organi-
sator van deze ‘bonte’ avond. 
In het dagelijks leven docent 
ondernemerschap aan de HvA 
profileerde hij zich hier als 
presentator met een knipoog 
naar De Wereld draait door 
inclusief muzikale intermezzi 
van Het Pakt. Deze vierkop-
pige band zette meteen in met 
hun nummer ‘Nooit meer’ - en 
toen kon de avond beginnen. 

Dwars
Eerste gast was Arie van Tol, 
hoofdredacteur en vliegende 
keep van deze krant die vooral 
verspreid wordt in ‘Oud Oost’ 
(en niet IJburg en Zeeburg). De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat op Cees’ vraag aan de zaal 
wie de Dwars allemaal kende 
lang niet alle handjes de lucht 
in gingen, maar daar zal deze 
avond verandering in bren-
gen. Van Tol bracht de plussen 
van de Dwars naar voren. De 
allernieuwste actualiteiten 
kan de krant door de verschij-
ningsfrequentie (7 keer per 
jaar) niet brengen, wél brengt 

ze waardevolle informatie 
over wat er ‘leeft’ in deze 
buurt. In verkiezingstijd zal 
Dwars nadrukkelijk in Oost 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
met een debat. Arie van Tol 
benadrukt ook de sociale func-
tie van Dwars, die de vrijwil-
lige buurtbewoner een prettig 
podium biedt om zijn/haar 
talent (schrijven, fotograferen) 
in te zetten, net als deelne-
mers aan deze avond. 

‘Ai ai Olga’
Tia Postma bijvoorbeeld is de 
motor achter het maandag-
ochtendkoor dat voor plezier 
nummers zingt in allerlei 
stijlen in haar woning aan de 
Blasiusstraat: Afrikaans, Su-
rinaams of Nederlandse mee-
zingers. Het koortje bestond 
uit Joke, Josefine, Jacqueline 
(‘De drie J’s’, merkte Mees 
Cees snedig op), Marja en 
Annet. Op Cees’ vraag ‘Is dit 
een oproep voor de mannen 
om mee te doen?’ antwoordde 
Tia opgewekt ‘Nee hoor’ en 
zette het koor enthousiast ‘Ai 
ai Olga’ in. Later bracht Tia 

mooie eigen composities ten 
gehore, begeleid door contra-
bassist Joerie (15 jaar). 

Fel licht
De genodigden werden overi-
gens wel hard beschenen door 
de felle spotlight - hopelijk kan 
het licht bij de volgende editie 
iets gedimder neerdalen op de 
podiumgasten. Mike de Kreek 
van de site ‘Het Geheugen 
van Oost’ droeg gelukkig een 
pet. Hij is docent aan de HvA 
en werkt momenteel aan zijn 
promotie over het vertellen 
en verzamelen van verhalen 
in Amsterdam Oost. De vraag 
die als een rode draad door 
zijn onderzoek loopt: ‘Wat 
betekent het vertellen van 
verhalen voor de mensen in 
de buurt?’ 
Behoorlijk wat, zo blijkt. De 
verhalen op de site  
geheugenvanoost.nl worden 
geschreven door buurtbe-
woners. Ook alles wat een 
minuut geleden gebeurde is 
geschiedenis en kan daarom 
een plek krijgen. Een bijdrage 
telt maximaal 400 woorden. 

De gemiddelde bezoeker blijft 
5,5 minuut op de site en leest 
dan twee tot drie verhalen.  
De Kreek vraagt zijn studen-
ten ook levensverhalen af te 
nemen: het zijn oefeningen in 
luisteren.

Rappen en zingen
Luisteren doen we ook als 
Mees Cees een gedicht over 
Theo van Gogh voordraagt 
van dichter Jonas Weelinck 
(zelf afwezig) en met Het 
Pakt het swingende ‘High 
Amsterdam’ brengt. Adem-
loos luisteren doen we als 
ROC-leerlingen aan de Wi-
bautstraat, Stacy en Griselda 
een solo zingen. Stacy (18) 
zingt het mooie Ave Maria van 
Beyoncé. Ook hun docenten, 
Naomi Rijker en rapper  
Kiddo-cee bezingen proble-
men en levensvragen. 
Met het aanwezige talent 

zou je de indruk krijgen dat 
zingen een vast onderdeel is 
van het ROC lesprogramma, 
maar niets is minder waar. 
Het begeleiden van leerlin-
gen in creatieve vakken doen 
Naomi en Kiddo-Cee vrijwillig. 
Budget voor creatieve vakken 
is er niet. “Zingen is een be-
langrijk expressiemiddel voor 
de leerlingen,” zegt Naomi 
tegen Mees Cees. Ze wil door 
middel van crowdfunding 
een creatief programma voor 
leerlingen opzetten. 
Het publiek wordt weer stil als 
Griselda (16) met een dijk van 
een stem een zelfgeschreven 
nummer ten gehore brengt.  
Je hoeft niet voor de televisie 
te zitten om te genieten van 
The Voice, ga gerust naar het 
theater om de hoek. # 

De volgende editie is op  
16 april.

Talent in alle soorten 
en maten
Door: Hella de Groot \ Fotografie: Arie van Tol

Op het adres Marcusstraat 48 in de zogeheten 
Weesperzijdestrook tussen Weesperzijde en  
Wibautstraat is wel een heel bijzondere werk-
plaats te vinden. Daar bevindt zich namelijk de 
circuswerkplaats van Boost. Professionele circus- 
en theatermakers werken daar samen aan een 
nieuwe vorm van circus maken.

Het nieuwe circus 
midden in de wijk!
Door: Arie van Tol | Beeld: geleverd door Alex van Heeswijk

Nieuw

‘Woon, werk of studeer je in Oost en heb je een talent dat je voor het  
voetlicht wilt brengen? Kom dan naar het Badhuistheater aan het  
Boerhaveplein!’ luidde de oproep. Onlangs  presenteerde ‘Mees Cees’ er voor 
de tweede keer een avond voor en door buurtbewoners. Er lijkt een traditie 
te ontstaan...

Meester Cees als zanger bij Het Pakt

Circuswerkplaats Boost

MC



Dwars door 
de buurt
‘Bruiloftsbeelden’: decoratie bij 
‘de mooiste dag van je leven’.
Foto’s van Dineke Rizzoli
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Rootfolk

De geur van de schapenwol is 
afkomstig van happy sheep op 
IJsland, die al eeuwen opgroei-

en zonder inmenging van 
andere rassen. De wol wordt 
milieuvriendelijk gekleurd en 

door Margot handgebreid tot 
een heerlijk warm plaid.

Handwerk
Margot is bedenker en maker 
van allerhande artikelen 
en gebruiksvoorwerpen die 
volledig zijn gemaakt van ke-
ramiek en textiel. Terwijl we 
met elkaar praten, vergaapt 
de een na de andere passant 
zich aan de etalage. Alles wat 
er in staat, komt uit haar han-
den. Rootfolk speelt in op een 
groeiende vraag naar duurza-
me en ambachtelijke produc-
ten, waarbij met respect is 
omgegaan met de natuur. En 
dat die vraag er is blijkt wel, 
tijdens ons gesprek komen ge-
regeld klanten binnen voor de 
aanschaf van een porseleinen 
kandelaar of een ivoorkleurig 
kussen met daarop een bonte 
pauw van stof. Iemand komt 
speciaal uit Deventer voor de 
ecologische binnenkussens. 

Ware natuur
Verbinding is een belangrijke 
gedachte achter Rootfolk: “Als 
we de schoonheid van de na-

tuur kunnen zien, zien we een 
stukje van onze eigen schoon-
heid, onze ware natuur.” Dit is 
een citaat van spiritueel leraar 
Eckhart Tolle, iemand door 
wie Margot zich laat inspire-
ren. En toch voelt Margot zich 
zelf geen duurzaamheidsdo-
minee. “Ik doe iets wat heel 
dicht bij me staat, iets waar 
ik al lange tijd mee rondliep, 
en nu kan verwezenlijken.” 
Bij alle creaties heeft Margot 
zich laten leiden door vormen 
en structuren uit de natuur. 
Een serie kandelaars, vazen 
en plaids zijn vormgegeven 
met de warme en vloeiende 
vormen van Lava en in een 
andere reeks bekers, bakjes 
en schalen zijn de vrijheid en 
kleuren van Birds verwerkt. 
Het verkochte pauwenkussen 
had zijn plek in deze vogel-
reeks. 

Doen
Margot wil workshops gaan 
geven waarin ze met deel-
nemers de natuur ingaat om 
vervolgens opnieuw te kijken 
naar die natuur en ruimte 
te geven aan expressie, een 
schets, tekening of beeldende 
vorm. “De workshop heeft een 
stukje persoonlijke ontwik-
keling als doel, veel mensen 
willen wel creatief zijn maar 
moeten toch een aantal drem-

pels over, het kan een enorme 
uitdaging zijn om jezelf kwets-
baar te durven opstellen.”
Een meisje van tien jaar staat 
in de winkel en verwondert 
zich over de mooie spul-
len die haar omringen, en 
de energie die loskomt van 
iemand die haar droom heeft 
waargemaakt: “Als je echt, 
ECHT graag iets wil, gaat het 
je lukken. Maar je moet er wel 
wat voor doen,” aldus Margot 
tegen het meisje, die daar wel 
oren naar heeft. 

Atelierwinkel Rootfolk, 
Linnaeusparkweg 144
www.rootfolk.com

Atelierwinkel Rootfolk aan de Linnaeusparkweg 
in de Watergraafsmeer is een kunstwerk op zich. 
Als je binnenkomt ruikt het naar schapenwol, en 
dat is precies de bedoeling, want als het aan  
Margot Kat ligt, halen we meer natuur in huis.

Meer natuur in huis

Margot Kat voor haar etalage

Tekst en fotografie: Loes Deutekom

De meeste mensen kijken hier 
al een heel jaar naar uit en 
hebben de meest kleurrijke 
ski-kleding ,snowboots en 
handschoenen weer uit de kast 
gehaald of aangeschaft. De  
ski’s en skischoenen worden 
meestal gehuurd in het dorp 
van de bestemming. Nu al-
leen nog hopen dat er genoeg 
sneeuw is gevallen en het kan 
niet anders dan dat het een top 
vakantie wordt.
Helaas echter komt 1 op de 20 
wintersporters van een koude 
kermis thuis. Vorig jaar is het 
aantal  ski-ongevallen met  
15 % toegenomen en zijn er 
door de ANWB 98 gipsvluchten 
ingezet die ernstig geblesseer-
de vakantiegang- 
ers hebben thuis gebracht. 
Daarnaast zijn er natuurlijk 
veel geblesseerden die met 
eigen vervoer huiswaarts 
keren en een aantal dat direct 
in een buitenlands ziekenhuis 
wordt geopereerd. Ook bij ons 
op de praktijk zien wij een 
grote toename van het aantal 
patiënten met blessures die zij 
tijdens de wintersport hebben 
opgelopen. 

Meest voorkomend
Wat zijn de meest voorkomen-
de blessures?  
Als we kijken naar de snow-
boarders, dan zien we daar 
voornamelijk aandoeningen 
aan de bovenste extremiteit 
(pols, elleboog en schouder), 
doordat, zeker bij de begin-
ners, vaak wordt gevallen op 
een uitgestrekte arm. Bij de 
skiërs zien we voornamelijk  
letsels aan de onderste extre-
miteit. Vroeger kwamen vooral 
onderbeens -, en enkelbreuken 
voor. 
Door veranderingen aan de 
skischoen komen deze letsels 
minder vaak voor. Er heeft een 
verschuiving plaats gevonden: 
door de stijvere  
skischoen zien wij nu voor-
namelijk ernstige knieletsels. 
Het is zelfs zo dat als we kijken 
naar het aantal uren sport 
per jaar en per sporter dan 
is skiën de absolute nummer 
één wat kruisband letsels aan 
de knie betreft. Letsel aan 
de kruisband is ernstig en 
vergt meestal een langdurige 
revalidatie al dan niet na een 
operatief herstel.

Vermoeidheid
In de eerste plaats lijkt ver-
moeidheid een belangrijke rol 
te spelen. Veel skiletsels ont-
staan de eerste of tweede dag 
van de vakantie. Een lange reis 
is achter de rug en men wil zo 
snel mogelijk op de latten.
Veel ongelukken gebeuren op 
de laatste dag van de vakantie. 
De fysieke inspanning vaak 
in combinatie met avonden 
gezellige late après-ski laat 
dan alsnog hun sporen na. Het 
risico van blessures hangt af 
van de mate van getraindheid 
en technische ervaring vooraf-
gaand aan de skivakantie. Veel 
mensen gaan op skivakantie 
terwijl zij gedurende het jaar 
weinig tot niets aan sport 
doen. Skiën vereist een goede 
conditie en spierkracht, anders 
vraag je om moeilijkheden. 
Het is daarom aan te raden om 
enige conditie- en krachttrai-
ning te doen en eventueel te 
oefenen op één van de skiba-
nen in Nederland. Dit is ook 
erg leuk als voorbereiding op 
de vakantie.

Skibinding
Skiletsels ontstaan ook vaak 
als de skibindingen van de 
vaak gehuurde ski’s niet goed 
(aangepast aan je niveau en 
gewicht) zijn afgesteld. Bij 
een verdraaiing of val gaat 
de ski niet uit en bestaat een 
grote kans op ernstig knielet-
sel. Hierbij speelt vaak ook 
overmoedig gedrag een grote 
rol. Door zelfoverschatting zal 
gemakkelijk te hard worden 
geskied of zal een te moei-
lijke afdaling (buiten de piste) 
worden genomen waarbij je 
de lichaamscontrole dreigt te 
verliezen. Dit levert niet alleen 

gevaar op voor jezelf, maar 
ook zeker voor anderen op 
de piste. Veel letsel ontstaat 
doordat mensen worden aan-
geskied.
Ook de weersomstandigheden 
zijn van belang. Door slecht 
zicht en sneeuwval neem je 
geen reliëf op de piste meer 
waar. IJzige pistes ‘s och-
tends vroeg of juist zware 
‘pap’sneeuw later in de middag 
maken het skiën moeilijk en 
riskanter, zeker voor minder 
geoefende vakantiegangers.

Spelregels om de kans op 
blessures te verkleinen:
* Zorg voor voldoende kracht 
en conditie. Vooraf trainen!
* Bezoek één van de skibanen 
in Nederland om je techniek 
op te frissen.
* Houdt je aan de skipiste-
regels.
* Zorg voor goed op jou afge-
stemd materiaal (bindingen en 
schoenen).
* Zorg voor goede kleding, 
skibril en skihelm. Neem je 

mobiele telefoon mee.
* Informeer naar de weersom-
standigheden en pas je snel-
heid aan aan het zicht.
* Wees terughoudend met 
alcohol en wees bewust van je 
niveau en snelheid.
* Buiten de piste (off-piste) 
skiën doe je alleen met een er-
kende skigids en in een groep.

Tot slot
Indien toch een skiblessure is 
ontstaan en u bent daar in het 
buitenland voor behandelt, 
neem dan zodra u terug bent 
in Nederland snel contact op 
met een orthopeed of fysio-
therapeut. De manier van 
behandelen en de adviezen 
voor herstel dáár verschillen 
namelijk meestal nogal van de 
behandelstrategie in Neder-
land.
Voor als u nog gaat: ik wens u 
een fantastische en blessure-
vrije wintersportvakantie toe.#

Voor verdere informatie:  
info@fysiooosterpark.nl

Sneeuwpret of 
gipsvlucht

Hij is al weer voorbij, de voorjaarsvakantie. De 
periode dat meer dan 1 miljoen Nederlanders de 
Franse- , Zwitserse-, of Oostenrijkse bergen gaan 
bestormen met ski’s of snowboards.

Door: Jules Alberga | Fotografie: Ruud Meijer

Bezienswaardige blessure?

Fysio
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Gebouw

Alarm, knipperlicht en het 
harde geluid van bing, bing, 
bing, bing. Onderaan de 
brandpaal wachten de pak-
ken en laarzen. Nog geen 
minuut later gaat het rolluik 
van kazerne Victor omhoog: 
de brandweer rukt uit. Soms 
voor een kleine melding, soms 
voor iets veel groters. Op de 
website van de brandweer 
van Amsterdam/Amstelland 
is voor iedereen te zien waar 
de klussen de afgelopen tijd 
waren: akkefietje bij de Jaap 
Edenbaan, afhijsen, reanima-
tie, afhijsen. Inhijsen gebeurt 
ook regelmatig; als mensen uit 
het ziekenhuis naar huis wil-
len komen om te sterven. 

Brandmeester Martin legt uit: 
“De Amsterdamse trappenhui-
zen zijn steil en nauw, dus dat 
hijsen gebeurt vaak terwijl de 
ambulance dan al klaar staat. 
Dan heb je ook wat ruimte no-
dig en niet iedere automobilist 
begrijpt dat.“ 

De brandweer krijgt natuur-
lijk ook wel veel positieve 
reacties. Dat is altijd van de 
mensen die uit de narigheid 
zijn gehaald. Er lopen in oost 
zelfs kinderen en poezen rond 
die vernoemd zijn naar een 
brandwacht. Dat had dan ook 
vaak met hijsen te maken zo-
als bij een moeilijke bevalling 
die afgerond moet worden  
in het ziekenhuis. Of als er 
een poes uit de boom wordt 
gehaald of zelfs gereanimeerd. 
Brandwacht Tony heeft er zijn 
bedenkingen bij: “Heb jij ooit 
het geraamte van een poes in 
een boom gezien?” 

Schijn ophouden kan niet
Reanimeren kan aangrijpend 
zijn voor de omstanders. 
Mensen begrijpen dan niet 
altijd wat die mannen nu 
precies aan het doen zijn met 

hun oma en worden agressief. 
Maar ook voor de brandweer-
mensen kan het zwaar zijn. 
Brandwacht Tony: “Als je zelf 
net vader bent geworden en je 
rukt uit om een kind te reani-
meren, dan kan dat hard bin-
nenkomen. We zitten hier in 
24 uursdiensten en je maakt 
elkaar van heel dichtbij mee. 
Je traint, doet de boodschap-
pen, vult de afwasmachine, je 
kookt; je beleeft de dag samen. 
Daarom heb je het ook in de 
gaten als iemand in zijn ge-
drag verandert.” Martin vult 
aan: “Bij een 8 uurs-dienst kan 
je dan nog wel de schijn op-
houden. Maar wij zitten met 
negen man dicht op elkaar en 
je merkt het gauw of iemand 
zich terugtrekt. En dan ben 
je er wel voor elkaar als dat 
nodig is. We zijn trots op onze 
baan, maar dit soort dingen 
maakt het beroep mentaal wel 
zwaar.” 

De eisen voor het beroep zijn 
ook zwaar. Om te beginnen 
moet het opleidingsniveau 
tenminste MBO zijn. Voor je 
negentiende hoef je niet te sol-
liciteren en dan wil men toch 

graag dat je wat werkervaring 
hebt gehad. In de brandweer-
kazerne zitten mensen die 
auto’s hebben verkocht, op 
de taxi hebben gezeten, in 
een kinderdagverblijf hebben 
gewerkt of bejaarden hebben 
verzorgd. Bij de sportselectie 
valt nog eens 70 procent af. 
Pas daarna kom je terecht 
op een van de 12 kazernes in 
Amsterdam-Amstelland. In de 
kleinere plaatsen als Diemen 
en Driemond wordt gewerkt 
met vrijwilligers. 

De bende bij de buren
Naast de voordeur van de 
brandweerkazerne in de Dom-
selaerstraat hangt een bordje 
– Informatiedienst Brand-
veiligheid van 9.00 tot 16.00 
uur. Komt er wel eens iemand 
informeren? “Misschien twee 
keer in het jaar,” zegt Niel. Het 
probleem is dat mensen die 
het nodig hebben niet te berei-
ken zijn met dergelijke stan-
daard informatievoorziening. 
Martin: “We komen altijd in 
contact met mensen bij wie 
het er thuis keurig uitziet. Die 
klagen hooguit over de buren 
omdat ze bang zijn voor brand 
daar. Maar de mensen die er 
een bende van maken, die 
doen echt de deur niet open 
als we aanbellen.” 
Het is Niel opgevallen dat 
brand vrijwel nooit uitbreekt 
bij rijke mensen, maar vaak 
bij arme mensen. “Brand dis-
crimineert. Bij mensen die een 
voedselpakket krijgen, zou je 
eigenlijk een keer gratis langs 
kunnen gaan om een rookmel-
der te plaatsen en te praten 
over de veiligheid. En dat kun 
je ook doen in aanleunwo-
ningen waar mensen kaarsen 
laten branden of vergeten het 
gas uit te draaien. En het zou 
een geweldige publieksactie 
zijn als we in groep 7 en 8 van 
de basisscholen een middagje 
les mogen komen geven met 
een lespakket en een testje en 
een diploma. Dat is helemaal 
niet zo moeilijk om te doen. 
Daar win je de jeugd toch mee 

en daarmee ook al die gezin-
nen? Die begrijpen dan wel 
wat er met hun oma gebeuren 
moet.“ 

Brandmeester Martin is het 
er mee eens dat rookmelders 
nu niet de mensen bereiken 
die hij wil bereiken. Maar er is 
meer. “Een rookmelder trapt 
de deur niet in en een rook-
melder reanimeert niet. Het 
blijft altijd een druppel op een 
gloeiende plaat.” 

Geen slotenmakers
Volgens Niel gaat er van 
iedere belastingbetaler in 
Nederland 90 euro naar de 
brandweer. Hij ziet dat als een 
investering in een landelijke 
verzekering: “Voor die 90 euro 
aan belastinggeld per jaar 
staan wij altijd klaar, voor 
iedereen.” Maar Martin wil 
dat wel even inperken. “Stel 
je deur dicht is en je roept ons 
erbij. Natuurlijk gaan we er-
heen. Want binnen kan er een 
pannetje op het gas staat of 
een kind ingesloten zitten. Of 
we nog verder kunnen helpen 
ligt een beetje aan de situatie. 
Zo’n beslissing neem je op 
ervaring en gevoel. Maar we 
zijn geen slotenmakers en dus 
gebruiken we waarschijnlijk 
wel de koevoet om de deur op 
te breken.”

We praten nog wat na bij het 
bankje dat de brandwachten 
gemaakt hebben rond de 
boom voor de kazerne. Een 
vrouw gaat zitten om een 
sms-je te sturen en een voor-
bijgangster wil nog wat kwijt 
aan de brandweermannen. 
Brandmeester Martin is de 
enige die geboren en getogen 
is in Oost, in de Tweede Oos-
terparkstraat. Maar iedereen 
op de kazerne heeft in Victor 
een wereldbaan gevonden. 
Tony: “Zo’n baan doe je niet in 
de eerste plaats om het geld. 
Het moet puur passie zijn.” 
Voor meer informatie zie http://
www.brandweer.nl/amster-
dam-amstelland

Brandweerkazerne Victor staat 24 uur per dag en zeven dagen in de week 
klaar voor Amsterdam Oost. Hoe kijken brandmeester en brandwachters 
tegen hun werk aan? 

Door: Anneke Hesp | Fotografie: Jasper Randoe

Een rookmelder reanimeert niet

Een sms-je, een praatje; Victor hoort bij Oost.

Brandweerkazerne Victor 
is in 1884 begonnen als 
post ‘V’ aan de (Pieter) 
Vlamingstraat. In 1890 
werd een nieuw brand-
weergebouwtje neergezet 
naast de school in de 
Tweede Oosterparkstraat 
276, maar die werd te 
klein.  
In 1912 werd de huidige 
kazerne Victor geopend 
aan de Dapperstraat 
met - toen al - elektrische 
automobielen. En een 

Brandweermannen van kazerne Victor

dependance aan  
de Tugelaweg. 
Victor was altijd een 
drukke kazerne met veel 
gedenkwaardige branden. 
Het oostelijk havengebied, 
de eilanden Wittenburg 
en Oostenburg, maar ook 
de oudere woonbuurten 
tekenden voor grote bran-
den zoals de Muiderkerk 
in 1989 en het oude  
Ajax-stadion in 1996. In 
2003 werd de kazerne 
helemaal gerenoveerd.

Geschiedenis Victor

Het hostel verhuist naar 
Noord en vestigt daar in het 
Groot Lab in Overhoeks een 
hostel met maximaal duizend 
bedden. De ondernemers die 
het pand aan de Weesperzijde 
voor 7 miljoen euro kochten, 
krijgen het pand in Noord nu 
in eigendom. De deal is met 
gesloten beurzen beklonken.
De komst van het megahostel 
bracht eind vorig jaar een 
hoop onrust in de Weesper-
zijdebuurt. De Ierse familie 
Dolan kocht het pand en had 
vergevorderde plannen om 
er een hostel te beginnen 
met 1.400 bedden. De buurt 
vreesde dat het voorbij zou 
zijn met de rust in hun buurt. 
Het protest was heftig. Zowel 
het stadsdeel als de centrale 
stad hadden de problemen 
onderschat en er werd samen 
met de eigenaren gezocht 
naar een oplossing.
In een interview met AT5 kon-
digde burgemeester Eberhard 
van der Laan onlangs al aan 
dat er een oplossing voor de 
toekomst van de voormalige 
brandweerkazerne op komst 
was. Nu legt hij samen met 
wethouder Maarten van 
der Poel in een brief aan de 
gemeenteraad uit welke oplos-
sing er is gevonden. De buurt 
kan nu opgelucht adem halen. 
Wat er met het pand aan de 
Weesperzijde gaat gebeuren is 
nog niet bekend.
Op vrijdag 14 maart viert de 
buurt de overwinning met een 
groots feest in het clubgebouw 
van roeivereniging de Hoop.

Het megahostel aan de 
Weesperzijde komt er 
niet. Het voormalige 
pand van de brand-
weer is weer eigen-
dom van de gemeente. 

Redactie

Geen 
megahostel 
Weesperzijde
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Het eerste wat me te binnen 
schiet is dat ik Vader en Opa 
Swart als kind mocht meema-
ken, het was in 1954. De twee 
waren zeer bekende verschij-
ningen op de Dappermarkt. Zij 
wisten zo goed wat er bij Ajax 
speelde dat drommen mensen 
zich rondom de kar verzamel-
de voor informatie. Opa was 
de humorist. Vader was een 
heer. Hun Sjakie was alles. Dat 
moest iedereen weten.

Nog vroeger
We praten nu nog steeds over 
Swart, Keizer, Abe, Wilkes, 
Moulijn en anderen. Maar ook 

in 1920 waren er de Messi’s en 
Ronaldo’s van hun tijd. Enkele 
namen: Gupfert, Kessler, Bok 
de Korver, Pelser, Hordijk, 
Verlegh, de Kruyff. Het waren 
fenomenen, veel one-man-
shows op het veld. Er was 
weinig collectief. Begrijpelijk 
dat het publiek genoot. 
De stadions puilden uit. Toe-
schouwers zaten op trappen, 
muren, op de grond, door het 
binnenglippen waren er geen 
stoelen meer over. De kaartjes 
waren uitverkocht.
Wat een spel lieten ze zien. 
Onbegrijpelijk als je bedenkt 
hoe matig de voorbereiding 

van toen was. Van wie hadden 
ze het voetballen geleerd?
De voetballerij werd toen ge-
leid door kapelaans, pastoors 
en kardinaal Casanova. 

Het hele team had mysteri-
euze krachten in hun lijven. 
Er was vriendschap: ze gingen 
samen op vakantie, naar 
elkaars verjaardagen. Er was 
kameraadschap in het veld en 
een enorme wil om te winnen. 
Een geweldige instelling, zeg 
nou zelf. Dit alles maakt een 
elftal toch onverslaanbaar!? 
En toen later de legendari-
sche Karel Lotsy als coach er 

bij kwam, werd het spel nog 
beter. Er kwam meer organi-
satie.

Voorbereiding
Karel Lotsy was een man 
met een enorme uitstraling. 
Hij wist de spelers van het 
Nederlands elftal met een bul-
derende stem te imponeren. 
Luid en duidelijk zweepte hij 
de spelers op om de wedstrijd 
te winnen. De bespreking was 
eigenlijk eenvoudig: mouwen 
opstropen, niet kijken, maar 
werken, willen winnen en er 
alles aan doen. ‘Speel voor je 
vaderland!’ Dat was alles.
Heel anders dan hoe het nu 
gaat: trainers met notitieboek-
jes, telefoons, computers, een 
medische staf, een technische 
staf... om een wedstrijdje te 
winnen. Lotsy was een tove-
naar. Hij stond er alleen voor. 
Geen poespas om hem heen.

Je gelooft je ogen niet hoe de 
voorbereiding toen was en 
toch presteren. De spelers gin-

gen met de trein naar uitwed-
strijden. Een lunchpakketje 
met koffie en brood mee. Ze 
moesten vaak het veld zoeken. 
Soms zelfs de koeien van het 
veld halen om te kunnen voet-
ballen. En aan een opstelling 
deden ze nauwelijks.
Helaas zijn velen uit die tijd 
er niet meer. Maar ze waren 
indrukwekkend in hun loop-
banen. Het zijn museumstuk-
ken. In het stadsarchief en in 
het Ajaxarchief is alles nog 
goed bewaard. Zo houden we 
ze eeuwig in ere.

Wat later was er Abe Lenstra, 
een naam die iedereen nog 
kent. Wat een trukendoos 
had die man. Hoe hij speelde 
vertelde die zelf: ik was 
een snoek, je hoeft niet veel 
te doen als je maar op tijd 
toehapt! Hij deed geen stap te 
veel. 
En dan Bep Bakhuys met zijn 
beroemde snoekduikkopbal in 
1934. 

Met al die mooie herinne-
ringen is het moeilijk om te 
genieten van het Ajax van nu. 
Frank de Boer is een uitste-
kende trainer, maar er lijkt 
toch vaak een gebrek aan tac-
tisch inzicht (de bal is te veel 
bij de verdedigers in plaats 
van bij de middenvelders) en 
vooral aan spelvreugde.#

15 jaar Kinderkoor Watergraafsmeer

2014 is een jubileumjaar voor 
het koor: het bestaat 15 jaar. 
Dat betekent dat er de nodige 
feestelijkheden gaan plaats-
vinden. Maar ook in 2013 was 
er een groot aantal optredens, 
meestal in de buurt: tijdens 
het korenfestival in de Mui-

derkerk, een zomeroptreden 
in de kerkjeschuilkerk De 
Hoop in Diemen, twee optre-
dens op de Pure Markt in Park 
Frankendael, een kerstcon-
cert in café restaurant Huy-
gens’Dok. Daarnaast zijn de 
kinderen met Sint Maarten 

langs de deuren gegaan met 
bijzondere en minder bekende 
Sint Maarten liedjes. Wat een 
verrassing voor de niets ver-
moedende bewoners!
Het koor is de laatste tijd sterk 
gegroeid. Ook melden zich 
steeds meer jongens aan voor 

het grotendeels uit meisjes 
bestaande koor. Momenteel 
zijn er 45 leden en beschikt 
het koor over 3 aparte leef-
tijdsgroepen: het kleine koor 
(voor 5, 6 en 7 jarigen), het 
grote koor (8 en 9 jaar) en het 
jeugdkoor (10, 11 en 12 jaar). 
De groepen repeteren apart 
op de woensdagmiddag in de 
Brede Daltonschool aan het 
gezamenlijke programma. Bij 
concerten staan alle kinderen 
samen op het podium.

Dirigent Manna van Assem 
introduceert ook muziekspel-
letjes, waarbij de kinderen 
tijdens het zingen bewegen 
of extra goed leren luisteren. 
Soms mogen kinderen ook op 
hun eigen instrument de lied-
jes instuderen zodat ze bij het 
optreden mee kunnen spelen. 
Manna bedenkt voor ieder 
seizoen een nieuw thema. 
Het afgelopen najaar leerden 
de kinderen Oost-Europese 
liedjes en voor het voorjaar 
is er weer een nieuw thema 
gekozen. Ben je nieuwsgierig 
en wil je weten welke? Kom 
dan een proefles doen en kom 
meezingen, of kom naar één 
van de optredens. Het koor is 
de komende maanden o.a. te 
zien met Koninginnedag op 
het Bredeweg festival, met het 
Muiderkerk Korenfestival, en 
op de speciale jubileumvoor-
stelling in juni. #

Voor meer informatie, 
kijk op: www.kinderkoor-
watergraafsmeer.nl

Door: Danielle de Loches Rambonnet | Fotografie: Giselka Gutschow

Repetitie in de Brede 
Daltonschool aan de 
van ’t Hofflaan

Eerst de koeien van het 
veld, dan voetballen
In dit artikel doe ik een poging wat voetbalverhalen, opmerkingen en 
gebeurtenissen van markante personen aan u over te brengen uit de 
periode van ongeveer 1920 tot 1970. Maar onze tijd blijft ook niet 
ongenoemd. Bijna alle voetbalverenigingen hebben nog herinneringen 
van vroeger boven de bar en in de kantine hangen. Ze vormen de schat-
kamer van wat ooit was. Helemaal compleet kan het niet zijn. 
Maar enkele passages zijn me bij gebleven.

Door: Sjaak Brokx

Het Kinderkoor Watergraafsmeer is een populair en actief koor. “Ieder kind 
is welkom” vertelt bestuurslid Lisette Klok, “we zijn een koor voor alle 
kinderen in de Watergraafsmeer. We hebben geen toelatingseisen en zijn 
ook niet aan een bepaalde school verbonden. We streven ernaar dat de 
kinderen hun eigen partij kunnen zingen in een meerstemmig lied.” 
De kinderen leren hun stem op een natuurlijke manier te gebruiken. 

Het Ombudsteam is een 
initiatief  van de PvdA afde-
ling Amsterdam-Oost en is 
bedoeld om U te helpen, als 
u een vraag of een probleem 
heeft waar u zelf niet meer 
uitkomt.

U kunt naar één van onze 
spreekuren komen. In prin-
cipe hebben wij elke maand 
drie spreekuren:
1. Op de eerste woensdagmid-
dag van de maand  van 16.00 
tot 17.00 u, Stadsdeelhuis Oost 
(Oranje-Vrijstaatplein 2,  volg 
bord Ombudsteam Oost);
2. Op de tweede woensdag-
middag van de maand van 
14.00 tot 16.00 u, Willem Drees-
huis (Hugo de Vrieslaan 65);
3. Op de derde donderdag-
avond van de maand van 
19.00 tot 20.00 u, Stadsdeel-
huis Oost.
Voor het spreekuur hoeft U 
geen afspraak te maken. Als u 
dat prettig vindt, kunt U ook 
iemand meenemen als u op 
ons spreekuur komt.
Buiten de spreekuren kunt u 
ons altijd telefonisch bereiken: 
020 2044529 of per mail:
ombudsteam@postlijst.nl
Onze hulp is gratis! Ook hoeft 
u geen lid te zijn van de PvdA. 
Wij helpen iedereen!

Ombudsteam

Meer digitaal nieuws 
uit Oost op 
www.oost-online.nl
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In dit nummer presenteert Veronica van Roon drie boekbesprekingen met illustraties en 
twee losse tekeningen van Daniel Limes (15 jaar) en Raja (6 jaar).

Eefje houdt alleen van donkerblauw. Maar 
als ze koning Goudgeel achter de duinen ziet 
opduiken, vindt ze geel ook wel oké. Ze kleedt 
zich nu in donkerblauw met gele stippen. Hun 
kinderen zien groen, behalve de jongste, die 
kleurt donkerblauw. Kleinkinderen krijgen alle 
kleuren van de regenboog...
Voorin dit fantasierijke prentenboek zitten drie 
filters, rood, geel en blauw. Kijk je erdoor dan 
krijgt de wereld vanzelf een andere kleur. 
Een fantasierijk verhaal met fantastische pren-
ten. #
 
Het boek ‘Eefje Donkerblauw’ is geschreven 
door Geert De Knockere, met prenten van 
Lieve Baeten, en is verschenen bij uitgeverij 
de Eenhoorn.

Liefde op het tweede gezicht 

Steeds vaker liggen er kleurrijke verhalenbun-
dels in de etalage, waarin niet alleen ver-
schillende schrijvers maar ook verschillende 
illustratoren hun kijk op de wereld tonen.
Het grappige van dit sfeervolle grote winter-
boek is dat er ook een gouden boekje van ruim 
een halve eeuw geleden in is opgenomen. Voor 
jonge kinderen verrassend modern, fris en 
levendig. Hooguit zullen sommigen zich even 

JEUGDVERHALEN

afvragen wat een hoepel is. Maar de beschrij-
ving van het dagelijks leven in een buurt van 
een stad is van alle tijden.

Het Gouden Orkest is een levendig boek over 
dieren en mensen die alle mogelijke instru-
menten bespelen of avonturen met geluiden 
beleven. 
De bijgesloten cd met prachtige voorleesstem-
men van acteurs en spannende geluidseffecten 
maakt deze combinatie een geweldige aanwinst 
voor beginnende lezers en luisteraars. #
 
Het Grote Gouden Winterboek ‘Het Gouden 
Orkest’ is een 
verzameluitgave van 
Rubinstein, muziek & geluid 
zijn van Henny Vrienten.

Voor alle leeftijden.

Pas verschenen is een nieuw voorlees-
boek van Vos en Haas in groot formaat. 
Vos en Haas krijgen een nieuwe buurman: 
Uil. Uil heeft zoveel spullen dat hij na de 
zoveelste doos met rommel en breekbaar 
spul besluit de helft aan zijn nieuwe 
buren te geven. Samen richten ze zijn huis 
gezellig in.
In een ander verhaal vindt vos het blauw van zijn trui 
maar saai tot hij ontdekt hoeveel verschillende dingen in de 
wereld blauw zijn. Dan is zijn lichtblauwe trui in het geheel 
niet saai meer.
Prachtig geschreven met veel humor en taal subtiel aange-
past aan de beginnende lezer. #
 
In ‘Het grote voorleesboek van Vos en Haas’ zijn 
de teksten van Sylvia Vanden Heede en de tekeningen 
van Thé Tjong-Khing (uitgeverij Lannoo, 2013).

Blauw is niet saai

Tekeningen

Het Gouden Orkest

Tekening: Daniel Limes (15 jaar)

Tekening: Raja (6 jaar)
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Vorm

Esther geeft haar kennis graag 
door in een branche waarin 
steeds meer bedrijven moe-
ten inkrimpen of fuseren. 
“Vroeger kon het niet op in de 
papierindustrie,” zegt ze, met 
een kop koffie gezeten aan 
de lange tafel waar ze bezoek 

ontvangt. “Er kwamen regel-
matig vertegenwoordigers 
langs met mooie collecties en 
luxe uitgaven, maar dat is snel 
veranderd in de afgelopen 
jaren. Er verdwijnt ook veel 
kennis. De meeste vakgere-
lateerde bladen bestaan niet 

meer. Ik wil mij hard maken 
voor het behoud van een 
stukje grafische cultuur. De 
Monsterkamer is een onafhan-
kelijk platform, waar op een 
toegankelijke manier kennis 
en informatie verzameld kan 
worden. Papier moet je ten-
slotte zien en voelen.” 

De Monsterkamer
Een opvallende naam, De 
Monsterkamer, maar een 
gebruikelijke in de papierin-
dustrie: papiergroothandels 
hebben meestal een eigen 
monsterkamer, dat is de ruim-
te van waaruit A4 monsters 
worden verstuurd naar klan-
ten. Wie De Monsterkamer 
van Esther Krop betreedt ziet 
aan de rechterwand prachtige 
papieren monsters. Allerlei 
soorten, van ruig tot glad, zelfs 
papier gemaakt van steen. 
Degene die (op afspraak) bij 
haar komt voor advies kan 
naar hartenlust kijken, blade-
ren en voelen. Ook vind je er 
informatie van en over druk-
kerijen, boekbinders, en tal 
van andere grafische bedrij-
ven. De Monsterkamer brengt 
producenten, leveranciers en 
ontwerpers bij elkaar. 

‘Verdienmodel?’
Een consult van Esther kost 
overigens... niets. Als een 
bezoeker in zee gaat met een 

bedrijf uit De Monsterkamer, 
dan ontvangt Esther daar-
voor geen commissie. Op 
de verbaasde vraag van de 
interviewer waar de eige-
naar van De Monsterkamer 
dán haar geld mee verdient, 
schiet Esther in de lach. “Dat 
vraagt echt iedereen, ‘wat is 
je verdienmodel?!’ Nou, de 
deelnemende bedrijven beta-
len een jaarlijkse contributie 
voor hun aanwezigheid in De 
Monsterkamer; ik organiseer 
workshops en heb een kleine 
boekwinkel. Daarnaast heb ik 
inkomsten uit mijn eigen uit-
geverij Alauda Publications.”

De ruimte is net zo strak inge-
deeld als haar tijd en dat moet 
ook wel want Esther houdt 
ook de website en de admini-
stratie bij. Dankzij een stagiai-
re en haar enthousiasme voor 
het vak lukt het. Ze zet graag 
digitale kanalen als de website 
en Facebook in ter promotie 
van De Monsterkamer en ter 
verspreiding van kennis over 
papier en het grafische vak.  

Papier vs. natuur
Op de eerste donderdag van 
de maand opent De Monster-
kamer bovendien haar deuren 
voor een informele borrel 
waar papier- en buurtgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten 
en inspireren. De werkweek 
van Esther zit bomvol, het 
weekend probeert ze papier-
vrij te houden. Ze wandelt en 
fietst graag, en ze is dol op de 
natuur, “al kom ik er niet zo 
vaak helaas, door tijdgebrek”. 
Het enige levende groen in De 
Monsterkamer bevindt zich in 
een vaas voor het raam. Het 
groen omsluit de gele bloemen 
van de Forsythia takken die 
mooi afsteken tegen de muren 
erachter. “Ze lopen uit nu, 
daar moet ik iets aan doen,” 
zegt ze. Doet ze het niet, dan 
wordt ook dát papier.

www.monsterkamer.nl & www.
monsterkamer.com 
De Monsterkamer zit in muzyQ 
aan het Atlantisplein, bij de 
Polderweg

Door: Hella de Groot \ Fotografie: Helena Lemonnier

Op bezoek in het 
papierwalhalla

De Monsterkamer

In de nok van muziekmakerscentrum MuzyQ is 
een aantal creatieve bedrijven gevestigd waar-
van De Monsterkamer van Esther Krop één van 
de opvallendste is. Vanuit haar beroepspraktijk 
als grafisch ontwerper en uitgever adviseert zij 
andere vormgevers en uitgevers over welk papier 
het beste past bij hun project.

Esther Krop

Hij is benoemd tot ‘één van de 
vijftig meest begeerde man-
nen van Nederland’ door het 
tijdschrift Jackie. Hij schreef 
onder andere voor de website 
Vice en was te zien op tele-
visie: bij RTL4 en BNN. Deze 
maand verschijnt de debuut-
roman van Yuki Kempees 
(27): ‘Cirkels zijn alleen mooi 

als ze rond zijn’. Voor Dwars 
spreekt hij over zijn debuut 
en over zijn woonplaats: Am-
sterdam Oost. 

Amsterdam
“Ik was twintig toen ik vanuit 
het Brabantse Oosterhout 
naar Amsterdam verhuisde 
en aan een studie begon. Het 
was tijd voor een nieuw begin 
in mijn leven en ik wilde 
hier ook graag wonen. Ik had 
heel erg het idee dat het voor 
mijn ontwikkeling beter zou 
zijn om naar een grote, frisse 
stad te verhuizen. Dat is nu 
zeven jaar geleden. Eerst heb 
ik op de Overtoom gewoond, 
daarna in de Pijp. Inmiddels 
woon ik al zo’n vijf jaar in de 
Javastraat. Hoewel zowel de 
Overtoom als de Pijp ontzet-
tend leuke plekken waren om 
te wonen, vind ik de  
Javastraat misschien wel de 
leukste straat van Amster-
dam.  
Ik houd van de chaos overdag 

en van de rust ’s nachts.”

Een carrière als schrijver
“Mijn schrijfcarrière begon 
toen ik online een blog bij-
hield. Daar schreef ik korte 
stukjes waar ik veel positieve 
reacties op kreeg. En dat ter-
wijl ik geen schrijfopleiding – 
of iets wat daar op lijkt – heb 
gedaan. Ik ben toen begonnen 
met het schrijven van mijn 
boek, in eerste instantie voor 
mezelf. Toen dat klaar was, 
was ik ontevreden. Ik schoof 
het aan de kant en begon di-
rect aan een tweede boek. Op 
een gegeven moment werd 
ik benaderd door verschil-
lende uitgevers, die interesse 
hadden in wat ik schreef. Zij 
lazen mijn verhaal en daar 
ontving ik feedback op. Met 
die feedback heb ik mijn boek 
verbeterd, totdat ik wel tevre-
den was.”

Geen autobiografie
“Het boek is deels gebaseerd 

op gebeurtenissen uit mijn 
eigen leven, maar er is ook 
zeker sprake van fictie. Het 
personage in het boek heeft 
elementen van mij en tegelij-
kertijd is hij heel anders dan 
ik. Zo maakt hij bijvoorbeeld 
keuzes die ik zelf niet heb 
gemaakt, maar ik wel had 
kúnnen maken. We hebben 
beiden te maken gehad met 
een onverwachts, groot ver-
lies. Het personage gaat daar 
anders mee om dan dat ikzelf 
heb gedaan. Ik merkte tijdens 
het schrijven dat ik bezig was 

met het verwerken van mijn 
verlies. Het personage zoekt 
zijn troost in alcohol, drugs, 
liefde en seks. Daarbij komt 
hij in een soort vicieuze cirkel 
terecht, waarbij hij alles wat 
hij opbouwt, ook weer af-
breekt. Dat is een andere weg 
dan de mijne.”
Het boek ligt vanaf maart in 
de boekhandels. Mocht je meer 
willen lezen van Yuki Kem-
pees, neem dan een kijkje op 
zijn website:  
www.yukikempees.nl 

Door: Gabrielle Francke

Nieuw schrijftalent  
uit Oost Inhoud

Meer van schrijvers uit Oost:
• IJstijd – Maartje Wortel
‘Haar derde roman is een nieuw  

bewijsstuk van haar kwaliteiten. 

Het verhaal is geestig, wijs, oor-

spronkelijk en goed geschreven.’

• De Ingreep – Carla de Jong
‘Een thriller die voldoet aan de  

belangrijkste aspecten voor een 

goed boek: een goede spannings-

opbouw, levendige personages, 

voldoende diepgang en rake 

beschrijvingen.’

• Auto-biografie
  Eric Corton
‘Hij neemt ons mee naar Ooster-

beek, waar de 17-jarige Eric smoor-

verliefd was: op een gele Citroën 

2CV welteverstaan.’

• Hemelvaart
  Judith Koelemeijer
‘Een mooi, persoonlijk verhaal over 

de dood van een jeugdvriendin. De 

literaire kwaliteit schuilt in de geraf-

fineerde compositie en thematiek, 

de heldere stijl.’

• De Fotodetective 
  Hans Aarsman
‘In korte, scherp geschreven hoofd-

stukken lezen we hoe we anders en 

beter naar foto’s kunnen kijken.’

• Het Geschenk 
  Philip Snijder
‘Het eind van dit mooie verhaal is 

dat de zoon op het afgesproken tijd-

stip bij zijn vader verschijnt om hem 

het geschenk te overhandigen...’
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In de gemeenteraad is onlangs 
de nota ‘ Met Zorg Wonen’ be-
discussieerd. Voorts is er een 
breed gedragen initiatiefvoor-
stel met als titel ‘Wij willen 
bouwen’ en heeft wethouder 
Ossel plannen gepubliceerd 
met daarin ‘nadere afspraken’ 
met de woningbouwcorpora-
ties. 
Tot ieders verbazing is er 
vooral in Oost positief nieuws. 
En dat in een tijd, van bezuini-
gingen, oplopende wachttijden 
en te weinig nieuwbouw !  
Het positieve nieuws moet u 
echter wel voorzichtig benade-
ren. Het zijn, met uitzondering 
van de woningbouw op locatie 
M. in Jeruzalem, plannen, 
maar wel serieuze plannen. Er 
komen ruim 80 sociale huur-
woningen op locatie M. En er 
is hoop dat deze woningen 
ook echt betaalbaar zullen zijn 
voor hen die een sociale huur-
woning zoeken. Want in Os-
sels, ‘nadere afspraken’ staat 
een plan om aan ouderen die 
moeten verhuizen naar een 
meer passende woning een 
regeling te bieden waarin 
men ‘de eigen huurhoogte’ 
mag meenemen. Dus voor 
hen geen ‘huursprong’ meer!  
Het goede nieuws is nog niet 
op: Er komt op nog een mooie 
plek in Oost nieuwbouw voor 
ouderen van de grond: op het 
Zeeburgereiland. En ten slotte 
: wellicht kunnen ouderen 
straks (na verbouw) ook gaan 
wonen in de voormalige 
brandweerkazerne aan de 
Weesperzijde...

Het woningaanbod voor 
Amsterdamse ouderen
De ouderenorganisaties 
hebben bij de behandeling 

van de nieuwe stukken in de 
gemeenteraad  ingesproken 
en duidelijk gemaakt, dat er in 
‘binnen de Ring’ , dus ook in 
Oost voor ouderen en gehan-
dicapten die op medische indi-
catie dienen te verhuizen veel 
te weinig aanbod is. In ‘Met 
Zorg Wonen‘ worden gegevens 
gepubliceerd. Daaruit kunnen 
we opmaken, dat in ons stads-
deel  ongeveer 10 % van de 75 
plussers ernstige problemen 
met het trappenlopen heeft en 
zou moeten verhuizen, omdat 
anders vereenzaming op de 
loer ligt. Dat veel ouderen te-
gen zo’n verhuizing opzien is 
niet te ontkennen, maar in de 
nota ‘Met Zorg Wonen’ wordt 
te weinig rekening gehouden 
met het feit, dat plaatsing 
in een verzorgingshuis nu 
vrijwel uitgesloten is. Dus 
dient er verhuisd te worden 
naar een beneden woning 
of een pand met een lift. Het 
Overleg Ouderenorganisaties 
Amsterdam sprak daarover in 
en vroeg aandacht voor twee 
belangrijke aspecten.           
Ten eerste het wonen in de 
eigen buurt. Ouderen zijn 
door de bezuinigingen bij 
‘zorg en welzijn’ meer dan 
ooit afhankelijk van het eigen 
sociale netwerk in de buurt. 
Het betreft zowel de hulp van 
(en soms ook aan) buren en 
buurtgenoten, maar ook die 
van professionals: de huisarts, 
de wijkverpleging, etc. Het 
loslaten van het netwerk door 
te verhuizen naar een woning 
in een buurt waar men ‘heg 
noch steg en kind noch kraai 
kent’ mag bij instanties die 
vooral op ‘wonen’ zijn gericht 
passend worden gevonden, 
maar dat is het veelal niet. 

Ten tweede een woning pas-
send bij de koopkracht. Het 
merendeel van de Amster-
damse 65 plussers is aange-
wezen op een woning in de 
sociale huursector. Helaas 
wordt bij verhuizing vaak 

de nieuwe huur tot aan de 
grens van de sociale sector 
opgevoerd (bijna 700 euro per 
maand). Voor wie alleen AOW 
heeft is dat, na aftrek van 
280 euro woontoeslag, zo’n 
40% van het inkomen. Voor 
wie een onvolledige AOW 
heeft is dat percentage nog 
hoger. Daarbij komt, dat deze 
ouderen hogere (zorg)kosten 
hebben. Bij het OAR-bestuur 
zijn berichten binnen geko-
men, dat er ouderen zijn, die 
na lang wachten een passende 
woning toegewezen kregen, 
maar vanwege de veel hogere 
huurprijs (‘de huursprong’) de 
woning hebben afgewezen.
Naast kritiek hebben de 
ouderen bij de inspraak ook 
waardering uitgesproken. In 
de nota ‘Met Zorg Wonen’ zijn 
veel voornemens opgenomen 
om ouderen en gehandicapten 
aan passende woningen te 
helpen. Zo krijgen de plan-
nen om ouderenhuisvesting 
in leegstaand (zorg)vastgoed 
te ontwikkelen steun. En er 
is het voornemen om samen 
met o.a. de ouderenorganisa-
ties te komen tot een betere 

voorlichting over de regels bij 
woningverdeling en woning-
aanpassingen. 
Kortom:  de nota ‘Met Zorg 
Wonen’ kan als de buurtge-
bondenheid van ouderen 
wordt erkend en de ‘huur-
sprong’ bestreden wordt,  voor 
ouderen van groot belang 
worden.    
Het Initiatiefvoorstel ‘Wij 
willen bouwen’ is, lijkt ons, 
van minder belang. Er is 
in heel Amsterdam en ook 
bij de Amsterdamse politici 
sprake van ongeduld. De meer 
linkse partijen willen naast 
duurdere woningbouw ook 
een percentage in de sociale 

sector. Anderen willen (bijna) 
uitsluitend duurdere huur- of 
koopwoningen toevoegen aan 
de voorraad. Hoe deze nieuw-
bouwplannen gefinancierd 
moeten worden is echter niet 
duidelijk. Daar zal het nieuwe 
College dat na de verkiezin-
gen gevormd wordt nog een 
probleem mee hebben.  

De ‘Nadere Afspraken bij 
Bouwen in de Stad II’
Nu het woonakkoord de 
Eerste Kamer gepasseerd is en 
de woningbouwverenigingen 
vaak bij verhuizingen de hoge 
grens van de sociale sector 
als huurhoogte noodgedwon-
gen aanhouden is er door 
de ouderen gepleit voor het 
verhogen van het budget van 
het  ‘woonfonds’ opdat alle 
Amsterdamse huishoudens 
met een  inkomen van hooguit 
110% van het wettelijk sociaal 
minimum, niet meer dan 30% 
van hun inkomen aan kale 
huur behoeven te besteden. In 
dat geval zouden de ouderen 
met zo’n laag inkomen een 
passende woning kunnen ac-
cepteren. 

Het voorstel van wethouder 
Ossel is niet helemaal datgene 
wat wij op 8 januari 2014 aan 
de gemeenteraad voorlegden, 
maar er is voor ouderen die 
moeten verhuizen een rege-
ling opgenomen, die hetzelfde 
effect heeft. Het voorstel is 
gericht op het bevorderen van 
doorstroming en houdt in: 
‘dat voor ouderen bij verhui-
zing maximaal de huur wordt 
gevraagd die het huishouden 
voor de achtergelaten woning 
heeft betaald’. 

Ten slotte: 
In Amsterdam Oost wordt 
meer dan elders in de stad 
gebouwd. Midden in ‘Jeruza-
lem’ op bouwlocatie M,  werd 
op 20 februari de eerste paal 
geslagen voor ruim 80 oude-
renwoningen in de sociale 
sector. Gevreesd werd, dat 
de huurprijs (bijna 700 euro 
per maand) te hoog zou zijn 
voor velen, die al jaren voor 
een dergelijke woning op de 
lijst staan, maar als de huur-
prijs dezelfde wordt als die 
van de oude woning, dan is 
dat probleem waarschijnlijk 
opgelost. Een vergelijkbaar 
project komt (als de plannen 
doorgaan) ook in 2014 van de 
grond. Het betreft ruim 80 wo-
ningen op een mooie plek op 
het eiland Zeeburg.  En voorts 
is er natuurlijk de kans, dat 
de oude brandweerkazerne 
(waarin dankzij de buurtac-
tie geen mega-hostel komt) 
geschikt wordt gemaakt voor 
ouderenhuisvesting...
Op die locatie aan de Weesper-
zijde kunnen na renovatie 
zelfs nog veel meer ouderen 
gehuisvest worden. Dat zou 
mooi zijn. #

Ouderenadviesraad   19#DWARS

Wij roepen u op om op 19 maart 2014 uw stem uit te brengen op zowel de sa-
menstelling van de nieuw te vormen bestuurscommissie van ons stadsdeel, 
als ook op die van de gemeenteraad. Leden van de OAR kunt u op verschil-
lende kandidatenlijsten aantreffen, maar de OAR is politiek neutraal: wij 
geven dus geen stemadvies. We kaarten dit keer een belangrijk thema aan, 
dat in deze verkiezingstijd veel aandacht krijgt in de gemeenteraad en in 
verkiezingsdebatten: het woningtekort.

De verkiezingen

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

Redactie: Ouderen Advies Raad 

De meeste ouderen zijn 
aangewezen op een woning in de 
sociale huursector.

Woningtekort

Dinsdag 18 februari jl. is in 
hotel Casa 400 het Fonds voor 
Oost gelanceerd. Dit fonds 
maakt het mogelijk om geld 
te doneren en na te laten aan 
de buurt. In het bijzijn van 
politici, buurtbewoners, on-
dernemers en initiatiefnemers 
lanceerde wethouder Carolien 
Gehrels, samen met Mus-
tapha El Jarmouni de website 
van Fonds voor Oost. Deze 
website telt af naar 1 mei a.s., 

de datum waarop de eerste 
aanvragen in behandeling 
worden genomen. Doneren 
kon vanaf dat moment al 
meteen. De eerste € 100,00 
werd gedoneerd door raads-
lid Marja Ruigrok (VVD). 
Haar initiatiefwetsvoorstel 
‘Amsterdam als goed doel’ is 
de aanleiding geweest voor 
Fonds voor Oost. 
Het Fonds zal uiteenlopende 
ideeën van bewoners van  

Amsterdam-Oost onder-
steunen als die de sociale 
samenhang in de buurt en de 
beleving van welzijn en geluk 
versterken. Een comité van 
buurtbewoners (Comité voor 
Oost) kent bedragen toe en be-
geleidt projecten waar nodig 
door te verwijzen naar advies 
en middelen. Het Comité voor 
Oost bestaat uit Marian Duff 
(B&A Groep en Fashion Plat-
form MAFB), Mustapha El Jar-

mouni (initiatiefnemer en ma-
nager Schaakschool Indische 
Buurt), Hans Vugts (directeur 
Casa400) en Duco Wildeboer 
(Directeur Euronext). Allen 
wonen in Amsterdam-Oost.
Het budget wordt beheerd in 
een Fonds op Naam bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Daarmee is het een betrouw-
bare plek om geld aan na 
te laten of periodiek aan te 
schenken. Ook voor bedrij-
ven is het aantrekkelijk om 
aan het Fonds bij te dragen. 
Doordat het Fonds gedragen 
wordt in de buurt (dankzij het 
Comité voor Oost en een grote 
groep betrokkenen) zullen 
donaties snel en gericht be-

steed kunnen worden aan het 
verbeteren van de buurt.  

Vanaf 1 mei a.s. verwachten 
we de eerste aanvragen. Kijk 
tot die tijd alvast op de web-
site van Fonds voor Oost. Het 
Fonds staat nu al open voor 
tips, plannen en donaties. 
www.fondsvooroost.nl

Voor meer informatie:  
Daphne Grimmelikhuijse  
06 19 69 57 42 #

Nieuw Fonds in Amsterdam-Oost  
voor en door bewoners
Door: Redactie
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Zaterdag 5 april: Sponsorloop voor Malawi

En ik voelde me echt trots dat 
deze school er staat. De leer-
krachten, maar ook de leer-
lingen zijn blij met de school. 
Zelfs de vertegenwoordigers 
van de regering kijken hun 
ogen uit als zij deze school 

Tekst en fotografie: pastor Nico Essen

Al zes jaar bouwt de Hofkerk in Mzedi, Malawi, een middelbare school. 
De St. Louis is al volop in gebruik. Afgelopen zomer bezocht ik Malawi. Een 
geweldige belevenis met als hoogtepunt het bezoek aan deze school.

zien. Wat is dit goed! 
Van Ajax had ik voor het voet-
balteam 18 complete voetbal-
outfits meegekregen. Onver-
getelijk was het moment dat 
de voetballers te voorschijn 
kwamen, toegejuicht door hun 

klasgenoten, als Ajacieden. 
Zoveel blijdschap had ik in 
Afrika nog niet gezien.
Het elftal werd opgesteld en 
samen met hen ging ik op de 
foto. En je zag die jongens 
groeien. Je zag ze denken: ik 
ben Daley Blind, ik ben Siem de 
Jong, ik ben Ricardo van Rijn.

Maar de school is nog niet 
af. Wij willen bij de school 
betrokken blijven totdat hij 
helemaal af is. Daarom orga-
niseren we ook dit jaar weer 
een Sponsorloop. Dit jaar is 
de opbrengst bestemd voor 
2 speciale gebouwtjes: een 
natuurkunde/practicumlokaal 
en het 2e gebouwtje wordt 
opgesplitst in een naaiklas 
en een bibliotheek voor de 
schoolboeken. En uw euro is 
dit keer meer waard dan ooit. 
Want het binnengekomen 
sponsorgeld wordt door de 
Wilde Ganzen opgehoogd 
met 55%. 

De sponsorloop wordt ge-
houden op zaterdag 5 april 
in park Frankendael
Tijd: tussen 13.00 en 16.00 
uur.
Vertrekpunt: het gebouw van 

Kerk

de schoolwerktuinen. 
Voor kinderen jonger dan 
8 jaar en 70-plussers is er een 
kleinere omloop. Kinderen 
ouder dan 8 jaar mogen ook 
steppen of skeeleren.
Het is ieder jaar een prachtige 
middag voor iedereen. Ook u 
kunt de school steunen door 

In de schoolbanken van de St. Louis

Geldigheidsduur
Een persoonlijke OV-chipkaart 
is vijf jaar geldig. Op OV-chip-
kaarten staat een ‘geldig tot’ 
datum. Tot deze datum kunt u 
uw OV-chipkaart gebruiken. Ná 
deze datum werkt uw OV-chip-
kaart niet meer; u kunt dan 
niet meer met deze OV-chip-
kaart reizen. Bij veel senioren 
is die gratis persoonlijke OV-
chipkaart (bijna) verlopen.
Ongeveer zes weken voordat 
uw persoonlijke OV-chipkaart 
verloopt, krijgt u een brief 
thuisgestuurd. Hierin staat dat 
u een nieuwe kaart kunt aan-
vragen op www.ov-chipkaart.
nl/verlopenkaart. Via deze 
website kunt u gelijktijdig het 
saldotegoed dat nog op uw 
oude kaart staat terugvragen. 
Heeft u géén brief ontvangen 
neem contact op met Klanten-
service OV-chipkaart. 

Niet per internet
In bepaalde gevallen kunt u 
géén OV-chipkaart per internet  
aanvragen:  

Door: Maria Zeestraten

•	U	heeft		géén	‘Mijn	OV-chip-
 kaart account’
•	U	maakt	géén	gebruik	van	
 digitale bankbetalingen via 
 internet (ideal-betalingen) 
Kunt u of wilt u uw persoon-
lijke OV-chipkaart niet ‘online’ 
via internet aanvragen? Dan 
kunt u bij de servicebalies van 
GVB Tickets & Info of de balie 
van de Nederlandse Spoor-
wegen (=NS) een papieren 
aanvraagformulier voor een 
persoonlijke OV-chipkaart ha-
len.	U		betaalt		bij	een	papieren	
aanvraagformulier een toeslag. 
U	heeft	de	nieuwe	kaart	binnen	

lopers te sponsoren of door 
een bijdrage over te maken 
naar: Triodos Bank, IBAN NL 
90 TRIO 0254 82 62 45 t.n.v. 
Stichting Lechner-Malawi.
Kijk naar: www.hofkerk.nl 
en download het deelname 
formulier.
Voor informatie over de St. 
Louis school in Malawi en de 
stichting Lechner-Malawi: 
www.lechner-malawi.com.
Ook: https://www.facebook.
com/LechnerMalawi?
ref=ts&fref=ts. #

Help, mijn gratis OV-chipkaart werkt niet meer!

Ongeveer 5 jaar geleden konden 65-plussers een gratis 
persoonlijke OV-chipkaart via het gemeentelijk vervoers-
bedrijf (=GVB) aanvragen. Om de aanschaf van de persoonlijke 
OV-chipkaart aantrekkelijk te maken kregen de aanvragers 
destijds 3 maanden gratis vervoer bij het GVB in de daluren. 
Maar wat nu, 5 jaar later?

drie weken in huis. Het saldo 
op uw ‘oude’ kaart wordt bin-
nen 30 dagen na het verlopen 
van uw kaart op uw bankreke-
ning overgemaakt. Staat op uw 
oude kaart een abonnement, 
dan wordt dit overgezet op 
uw nieuwe OV-chipkaart. Ook 
automatisch opladen wordt op 
uw nieuwe kaart overgezet. 
U	moet	dan	nog	wel	naar	een	
oplaadpunt om het ’automa-
tisch opladen’ te activeren. (zie 
onderaan dit artikel)

Andere kaart
Wellicht heeft u al een andere 
OV-chipkaart bijv. een  kor-
tingskaart of abonnement van 
de NS.  Deze kaart is ook bruik-
baar als OV-chipkaart. Dan 
hoeft u dus niet een nieuwe 
OV-chipkaart  aan te vragen. 
Tip: als u ook bij NS op saldo 
wilt reizen moet u extra ‘reizen 
op saldo bij de NS’ regelen. 
Kijk op de website van NS voor 
meer informatie. 
U	kunt	uw	nieuwe	OV-chip-
kaart ook activeren bij ser-
vicebalies van OV-bedrijven 
zoals GVB en NS.  Neem dan 
het volgende mee: de beves-
tigingsbrief van ‘Automatisch 
opladen’, uw OV-chipkaart en 
een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, identiteitskaart of 
Nederlands rijbewijs). Let op: 
u kunt niet iemand anders 

sturen. De baliemedewerker 
zet ’Automatisch opladen’ op 
uw OV-chipkaart. Vanaf dat 
moment werkt het ‘Automa-
tisch opladen’.

Gratis vervoer
Wellicht heeft u (opnieuw) 
recht op gratis vervoer in de 
daluren bij het GVB. Dit is een 
tijdelijke voorziening tot eind 
2014 van de Dienst Werk en 
Inkomen (=DWI). De regeling 
is  voor pensioengerechtigden 
die een AOW van de Sociale 
Verzekeringsbank ontvangen 
en een laag  inkomen en geen 
vermogen	hebben.	U	moet		
na ontvangst van de nieuwe 
OV-chipkaart uw kaartnum-
mer doorgeven aan DWI afd. 
voorzieningen.	U	ontvangt	dan	
opnieuw een bevestigingsbrief 
van de DWI. Hiermee gaat u 
met uw nieuwe persoonlijke 
OV-chipkaart naar één van 
ophaalpunten. Heeft u nog 
geen gratis vervoer en denkt u 
er wel voor in aanmerking te 
komen, dan neemt u contact op 
met de DWI.

Meer informatie
•	Dienst	Werk	en	Inkomen	
 afd. Voorzieningen, 
 tel. 020-3463684 voor het aan-
 vragen van het gratis reizen 
 bij de GVB in de daluren voor
 pensioengerechtigden.

•	Klantenservice	OV-chipkaart,	
 0900-0980 (€ 0,10 p.m.), 
 www.ov-chipkaart.nl
•	Servicebalies	GVB	Tickets	&	
 Info kunt u vinden: Stations-
 plein Centraal Station, Station
 Bijlmer ArenA, Station 
 Lelylaan en Station Zuid  
 (GVB  tel. 0900-8011 voor de
 openingstijden van de 
 servicebalies), www.gvb.nl
•	NS	klantenservice	telefoon-
 nummer 0900-20 21 163 
 (€ 0,10 per minuut),
 www.ns.nl 
 Er zijn NS service balies op 
 de volgende NS stations: 
 Centraal Station, Sloterdijk, 
 Amsterdam-Zuid en Amstel-
 station. 
•	Ophaalpunten	OV-chipkaart	
 zijn automaten met het 
 OV-chipkaart logo waar u ook
 uw saldo kunt opladen; deze 
 zijn te vinden bij GVB Tickets
 & Infolocaties of NS stations, 
 bij sommige supermarkten, 
 tabaksspeciaalzaken en boek-
	 handels.	U	moet	uw	kaart	in	
 de betreffende automaat 
 doen en kiezen voor de optie 
 ‘ophalen bestelling’. Daarna 
 is uw kaart reisklaar. #

Aan dit artikel kunt u geen 
rechten ontlenen, dat kunt u 
alleen aan de regeling zelf en 
dat OV staat voor Openbaar 
Vervoer wist u natuurlijk al. 

OV

Dromen in mooie tenues
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Agenda

Kijk voor alle activiteiten 
van Dynamo 
op www.dynamo-amsterdam.nl
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! 
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
 

Mantelzorg Lunchroom
3e dinsdag van de maand 
12.00-14.00 uur (gratis) 
in servicepunt Kraaipan, 
Hofmeyrstraat 67
18 maart
Hoe ga je om met iemand die 
aan het dementeren is?
15 april
Informatie over aanvullend 
openbaar vervoer 
Info: Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl 

Alzheimercafé
2e dinsdag van de maand 
19.30- 22.00 uur (gratis) 
in Grand Café Frankendael, 
Middenweg 116
11 maart
Re-activatie van hersencellen 
bij Alzheimer 
(Prof. Dick Swaab, AMC)
8 april
Dementie en gedragsverandering 
(Prof. Eric van Exel)
Info: Rinie Schmidt van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
e-mail rschmidt@dynamo-amster-
dam.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

Themabijeenkomsten

Allemaal vragen die u zelf kunt 
leren beantwoorden. Dynamo 
organiseert regelmatig gra-
tis bijeenkomsten waarin u 
kunt leren het zelf te doen. De 
bijeenkomsten vinden plaats 
bij u in de buurt. Voor al uw 
vragen en ideeën bent u ook 
altijd van harte welkom in het 
Buurtpunt bij u in de buurt. Zie 
het overzicht Buurtpunten ook 
op deze pagina. 

Sorteerpunt
Heeft u moeite met uw post? 
Moet u lang zoeken voor u een 
brief gevonden heeft? Bewaart 
u uw post  in een tas of los in 
een lade? Weet u niet goed 
welke papieren weg kunnen?  
Of begrijpt u een brief niet? 
Kom langs! U leert uw eigen 
administratie sorteren en 
op eenvoudige manier op te 
bergen in een map. Dynamo 
medewerkers staan klaar voor 
vragen en advies. Dynamo 
heeft op verschillende locaties 
sorteergroepen. Ga naar het 
dichtstbijzijnde buurtpunt bij u 

in de buurt en informeer naar 
de tijden. 

Formulieren invullen
Heeft u slapeloze nachten van 
formulieren? Dat is niet nodig! 
Kom met het formulier naar de 
themamiddag. U vult het for-
mulier zoveel mogelijk zelf in. 
Er zijn mensen aanwezig die u 
kunnen helpen en u leren hoe 
u het formulier in moet vullen. 
Iedere donderdag 13.30-15.30 

Bij Club Info kunnen jongeren 
van 15 t/m 23 jaar terecht met 
vragen. Club Info is gevestigd 
in Post Oost (Wijttenbach-
straat 36 hs) en neemt in Oost 
de functie over van het Jon-
geren Informatie Punt (JIP). 
Jongeren kunnen informatie 
krijgen over wonen, school, 
stage, werk, seksualiteit, drugs 
en verslaving en nog veel 
meer. 
Jongeren kunnen vrijblijvend 
en zonder afspraak binnen-
lopen tijden de spreekuren 

op dinsdag en donderdag van 
14.00–17.00 uur en woensdag 
van 16.00-19.00 uur. 
Soms zijn er speciale spreek-
uren, waar jongeren met 
specifieke vragen terecht 
kunnen bij specialistische 
netwerkpartners. 

Club Info voor jongeren
•	 informatie	over	allerlei	
 onderwerpen; 
•	 ondersteunen	bij	zoeken	
 naar stageplaats, opleiding
 en/of (bij)baan;

Club Info - Jongereninformatie en advies

Heeft u uw administratie niet op orde? Vindt u het lastig om 
formulieren in te vullen? Of komt u niet uit de toeslagen van de 
Belastingdienst? Weet u niet wat een DigiD is? Denkt u een 
kwijtschelding te kunnen krijgen voor uw gemeentebelasting 
of Waternet? Is er beslag gelegd op uw inkomen?

uur in buurtcentrum Trans-
vaal, Danie Theronstraat 2.
Informeer vooraf wat u moet 
meenemen bij één van onze 
buurtpunten. 

DigD
Gaat u naar een loket van een 
overheidsinstelling, dan moet 
u zich vaak legitimeren met 
uw identiteitskaart, paspoort 
of rijbewijs. Op internet kunt u 
dat doen door in te loggen met 
uw DigiD. Met uw persoonlijke 
DigiD kunt u zich identificeren 
op websites van de overheid en 
van organisaties die een over-
heidstaak uitvoeren. Iedere 
maandag 10.00-12.30 uur leert 
u DigiD aanvragen, activeren 
en gebruiken in buurtcentrum 
Oosterpark, 3e Oosterpark-
straat 159. De bijeenkomsten 
zijn bedoeld voor alle bewo-
ners van Oost en Watergraaf-
smeer. Informeer vooraf wat 
u moet meenemen bij één van 
onze buurtpunten. 

Toeslagen Belastingdienst
Heeft u moeite met aanvragen, 
wijzigen, controleren van uw 
toeslagen (Huurtoeslag, Zorg-
toeslag, Kinderopvangtoeslag)? 
Kom dan naar de Themamid-
dag Toeslagen Belastingdienst. 
Daar leert u hoe het werkt en 
met een beetje hulp kunt u dan 
voortaan zelf uw toeslagen re-

gelen! U kunt wekelijks terecht 
op maandag 13.30-15.30 uur 
in Post Oost, Wijttenbachstraat 
36 hs. Informeer vooraf wat u 
moet meenemen bij één van 
onze buurtpunten. 

Kwijtschelding gemeente-
belasting / waternet
U leert wanneer u kwijtschel-
ding van de gemeentebelasting 
of van Waternet kunt krijgen 
en wat u daarvoor moet doen. 
U leert het formulier in te vul-
len. Ook bezwaar en beroep 
staat op het programma. Op 
elke eerste en derde dinsdag 
van de maand 9.30-10.30 uur 
kunt u terecht in De Gooyer, 
Von Zesenstraat 298. Informeer 
vooraf wat u moet meenemen 
bij één van onze buurtpunten. 

Beslag op uw inkomen
Ligt er beslag op uw inkomen 
(loon of uitkering)? Of op uw 
toeslagen van de Belasting-
dienst? Wilt u nakijken of dat 
klopt? Of er niet teveel wordt 
ingehouden? En wilt u dat 
het aangepast wordt als het 
niet klopt? Kom dan naar de 
Themamiddag ‘beslag op uw 
inkomen’. Iedere woensdag 
14.00-15.30 uur in dienstencen-
trum Oosterpark, ’s Gravesan-
deplein 19. Informeer vooraf 
wat u moet meenemen bij één 
van onze buurtpunten. # 

•	 doorverwijzen	naar	specia-
 listische netwerkpartners;
•	 extra	ondersteuning	door	
 een ambulant jongeren-
 werker in de eigen buurt.

Meer informatie
Wouter van der Klugt van 
Dynamo, wklugt@dynamo-
amsterdam.nl, 06 19 92 77 18
Iliass Marghich van Dynamo, 
imarghich@dynamo-amster-
dam.nl, 06 26 63 52 41   
Locatie: Post Oost, Wijtten-
bachstraat 36 huis. #

Expeditie	Jij	helpt	jongeren	
van 12 tot 18 jaar om van hun 
overgewicht af te komen en 
gezonder te leven. Veel jonge-
ren proberen in hun eentje af 

te vallen, maar vaak stranden 
die pogingen al snel. Daarom 
nodigt Dynamo jongeren uit 
om	mee	te	doen	aan	Expeditie	
Jij. Zodat ze op een gezonde en 

veilige manier bezig kunnen 
zijn met een gezond gewicht 
en een gezonde levensstijl.                                                                                                                                     
       

De deelnemers starten hun 
expeditie	met	het	stellen	van	
een persoonlijk doel: wat wil 
je bereiken? In die mooie 
spijkerbroek passen of leren 
hoe je gezond én lekker eten 
kunt maken? Wat het doel ook 
is,	de	expeditieleden	moeten	
gemotiveerd zijn om er zelf 
iets voor te doen. 

De	expeditie	is	een	ontdek-
kingstocht langs sport, bewe-
ging en gezond eten, waarbij 
de deelnemers zelf de keuken 
ingaan en een maaltijd voor 
hun ouders bereiden. De leden 
krijgen ook mentale coaching. 
Als dat nodig is, vragen coach 
en deelnemer zich af of er een 
achterliggende reden is voor 
ongezond gedrag. Zoals te veel 
of te weinig eten door stress. 
Samen met hun coach kijken 

Expeditie Jij
Wil je af van je overgewicht? 

de	expeditieleden	wat	ze	nog	
nodig hebben om hun doel te 
bereiken.		Expeditie	Jij	wordt	
afgesloten met een feest. De 
deelnemers krijgen een certi-
ficaat en kunnen trots zijn op 
hun doorzettingsvermogen. 

Meedoen of meer weten?
www.dynamo-amsterdam.nl/
expeditie	

De	eerstvolgende	Expeditie	in	
Oost start woensdag 19 maart 
en duurt 13 weken. 
De bijeenkomsten zijn van 
16.00-17.00 uur of tot 19.30 
uur (kookles). 
Kosten € 25,- (is een borg).
Sportlessen in: gymzaal JP 
Coenschool, Balistraat 79.
Kooklessen en de bijeenkomst 
voor ouders in: Jav’Art huis, 
Javartplantsoen 6.

Bel of mail Wouter van der 
Klugt van Dynamo wklugt@
dynamo-amsterdam.nl of 
06 19 92 77 18. #

Help, mijn gratis OV-chipkaart werkt niet meer!
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ComputerLoods, Steve Bikoplein 2 1092 GN Amsterdam Tel.: 020 4609339

ComputerLoods

 “creatief-team”

Posters

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

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

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

Specialisten in mens- 

en milieuvriendelijke 

producten

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

Adverteren? 
Mail dwarskrant@gmail.com

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

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

#DWARS
NIEUW BOEK! VLEESBOOM

“Hoe is het om een vlees-
boom 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

Omdat niet altijd meteen dui-
delijk is wie de schuldige is aan 
een lekkage (is het achterstallig 
onderhoud, een bouwtech-
nisch gebrek of is de lekkage 
veroorzaakt door de bewoners 
zelf, of misschien door de bu-
ren?) wordt soms lang gewacht 
met het verhelpen van de 
schade . Als de schuldige niet 
duidelijk is, is het immers ook 
niet altijd duidelijk of de kos-
ten op de verhuurder verhaald 
kunnen worden. Het gaat vaak 
om behoorlijke kosten; niet 
alleen de schade aan goederen 
maar vaak ook herstel van de 
inrichting, het inhuren van een 
professioneel schoonmaakbe-
drijf of zelfs het regelen van 
tijdelijk vervangend verblijf. 
Als de gevolgschade van een 
lekkage niet snel aangepakt 
wordt kan dat flinke schim-

Heeft u al een inboedelverzekering?

melontwikkeling  tot gevolg 
hebben.
Ook al is de schuldvraag niet 
meteen duidelijk, een inboe-
delverzekering is in dit soort 
gevallen toch  veelal dekkend. 
Zo niet, dan wil de verhuur-
der vaak een bewijs van de 
inboedelverzekering hebben 
met uitspraak dat de verzeke-
ringsmaatschappij niet gaat 
uitkeren. Vaak wil alleen in dat 
geval de verhuurder opnieuw 
bekijken of zij toch nog gaan 
vergoeden aan bewoners. 
Zonder inboedelverzekering is 
het sowieso onmogelijk aan dit 
bewijs van ‘afwijzing vergoe-
ding’ te komen. Je kunt dan als 
bewoner nog proberen een ju-
ridische weg in te slaan, maar 
daar gaat veel tijd overheen. 
Terwijl juist bij lekkages een 
snelle aanpak vereist is. Nat 

Redactie: Wijksteunpunt Wonen

materiaal moet zo snel mo-
gelijk drogen of indien te erg 
aangetast door lekkagewater, 
meteen verwijderd worden. 
Dit om te voorkomen dat de 
boel gaat schimmelen en de 
schimmel vervolgens gaat uit-
breiden in de woning. Schim-
mel brengt gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Daarom raden 
wij kopers én huurders altijd 
aan een inboedelverzekering 
te nemen. #

Een inboedelverzekering kan een hoop problemen voorkomen in geval van 
inbraak, brand maar ook in het geval van bijvoorbeeld schade na lekkage.

Inloopspreekuur woningnet

Het pand is gerenoveerd en 
samengevoegd met 36-H. Om-
dat wij nu veel meer ruimte tot 
onze beschikking hebben zal 
m.i.v. 26-2 het inloopspreekuur 
woningnet in ons vernieuwde 
gebouw, PostOost genaamd, 
gehouden worden. Dag en tijd-
stip blijven gelijk, n.l. woens-
dagmiddag van 14 tot 16.30 
uur. Het spreekuur aan de 
Pretoriusstraat komt daarmee 
te vervallen.

Dus, heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar een woning 
op woningnet en kunt u zelf 
wel enigszins met computers 
overweg, dan bent u vanaf 
26-2 welkom in PostOost! 

Als u geen enkele ervaring 
heeft met computers kunt u 
bij de balie van een corporatie
terecht voor hulp en een 
uitdraai van de beschikbare 
woningen op papier. #

Redactie: Wijksteunpunt Wonen

Sinds een aantal weken is het Wijksteunpunt 
Wonen weer terugverhuisd naar de oude locatie 
aan de Wijttenbachstraat 34-H. 

Oude èn nieuwe locatie WSW
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borden, terugtraprem, 84 cm minimum 
zadelhoogte standaard voor-achterlamp 
met wieldynamo. Stuur kantelbaar 
verstelbaar. Zeer goede staat, ideaal voor 
opgroeiende tiener. Assa veiligheidsslot 
met rsv sleutel. 
Voor info: 06 18 11 70 76  of minomo@
xs4all.nl. 

Gesprekken
Ik ben Anne De Smet, filosofe, afgestu-
deerd in Amsterdam 2007. Sinds ruim 
3 jaar voer ik mijn filosofische praktijk 
waarin mensen in een 1 op 1 gesprek 
de kwestie die hen bezig houdt met mij 
diepgaand onderzoeken. Tijden: ma en di 
vanaf 10.00 uur. In buurtcentrum Trans-
vaal. Tel.nr. 06 48 82 05 01.

Rommelmarkt
Op zaterdag 29 maart van 13.00 tot 16.30 
organiseert bewonersgroep Wij van de 
Wijk een rommelmarkt in het Servicecen-
trum De Kraaipan, Hofmeyrstraat 67.
Wilt u spullen verkopen (alleen 2e hands 
en geen handelaren) en woont u in de 
Transvaalbuurt, neem dan contact op via 
wijvandewijk@gmail.com. Deelname is 
gratis.

Vrijwilligers (1)
Cordaan zoekt vrijwilligers om onder-
steuning te bieden bij activiteiten voor 
multiculturele vrouwengroep in de 
Kastanjehof. Bv. bij koken, creatieve 
activiteiten. We vragen met name vrou-
wen die Nederlands spreken en Turks of 
Marokkaans. 
U kunt contact opnemen met Henny 
Snel, coordinator vrijwilligerswerk: 
06-46236077 of hsnel@cordaan.nl.

Vrijwilligers (2)
Wij vragen ook maatjes die voor mensen 
met een verstandelijke beperking iets 
kunnen betekenen. B.v. een bezoek bren-
gen, leuke dingen ondernemen, spelletje 
doen. Het Diemer ontmoetingscentrum in 
Diemen is een dagbesteding voor mensen 
met een beginnende Alzheimer. De 
deelnemers zijn actieve mensen die nog 
volop in het leven staan. We organiseren 
activiteiten waarbij we hulp van vrijwil-
ligers goed kunnen gebruiken. 
Contact: Henny Snel (zie boven).

Vrijwillige begeleidsters gezocht!
Het Amsterdams Buurvrouwen Contact 
(ABC) biedt Nederlandse les aan huis, aan 
anderstalige vrouwen die de deur (nog) 
niet uit kunnen. Wij zoeken vrouwen die 
de vrijwilligers en degenen aan wie zij 
lesgeven begeleiden en ondersteunen. 
Voor informatie of aanmelden: aanmel-
ding@abcamsterdam.org, 020-320 27 10 
of www.abcamsterdam.org. 

Kledingbeurs
Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
worden gehouden op zaterdag 22 maart, 
11.00-13.00 uur. Let op de nieuwe locatie: 
Frankendael basisschool, Hogeweg 61, 
Amsterdam, kledingbeurswgm@gmail.
com

Gebruik aangeboden
Touw & blok en of aanhanger met oploop-
rem (bakmaat 255x 125cm) nodig? Tegen 
kleine vergoeding (€20) evt met netten.
Touw en blok (€15) om zelf te rijden ook 
geen probleem.
Bel  06 14 11 05 56.

Mattheus Passion
Luistercursus Bach – Mattheus Passion: 
woensdagavonden 2, 9 en 16 april 2014 
in Centrum Elsina (Burg. van Tienenweg 
20, Diemen). Contact: Marjanne Hendriks, 
06-16 55 20 44, www.bachpassie.nl. 

Fiets aangeboden
Licht-grijsgroene metallic Beatrix klein 
model DAMESFIETS met zwarte spat-

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

Reacties op artikelen en een foto in Dwars 170

In de februari-uitgave van 
Dwars las ik op pag. 2 het 
stukje ‘Eendjes voeren’.
“Eendjes voeren is de meest 
simpele bezigheidstherapie 
die er is,” schreef Nina.
Als je de wereld zo simpel wilt 
zien dan maak je elke bezig-
heid ‘meest simpel’.
Lees het stukje van Nina nu 
nog eens, maar dan met de 
wetenschap dat brood echt 
héél slecht is voor eend-
jes en gevogelte. Google ‘Is 
eendjes voeren gezond’: 
http://www.rijnmond.nl/
nieuws/20-09-2013/eendjes-
voeren-niet-gezond.
In Rijnmond was er onlangs 
een actiegroep die deze kennis 
groots onder de bevolking 
bracht.
Wat dan wél? Geef eendjes sla 
en/of andijvie en dergelijke. 
Of liever... helemaal niets. Een 
gezonde survival of the fittest 
past hier ook.
 
Ook de meneer die zijn zakje 
maar even omkiepert... Wat 
een doodzonde om alle activi-
teiten van stadsdeel Oost om 
zeep te helpen. Overal in de 
stad, in struikgewas kieperen 
ondernemers hun witte ronde 
broden in de struiken. Daar 

kwamen we achter tijdens de 
Wereld Schoonmaakdag en 
Keep It Clean Day. Toen trok-
ken we met vele wijkbewo-
ners door Oost om zwerfvuil 
en de tientallen niet opgegeten 
broden op te ruimen. Onder-
nemers denken ongetwijfeld 
op een simpele manier goed te 
doen. Ook dat idee moét snel 
de wereld uit.
Misschien kan de redactie van 
#Dwars een dwarse stads-
bioloog vinden met een warm 
hart die hier wél zinnig over 
kan schrijven.
 
Zakjes omkiepen, brood dum-
pen etc. brengt het Oosterpark 
en stadsdeel Oost heel veel 
ongedierte als ratten en mui-
zen. In de stad woekert een 
plaag van muizen en ratten en 
onze mevrouw Nina Schuttert 
en vele anderen (van geen 
kwaad bewust) krijgen steeds 
weer het gevoel ‘iets goed te 
doen’. Hoe warm hart ze ook 
heeft, het is heel naïef om je 
kinderen zo groot te brengen 
met deze bijdrage aan het 
stadsdeel. En trouwens... die 
kinderen weten wel beter! 
Die eten het liever zelf op. En 
ook dat is voor hen niet goed. 
Brood, zoals dat tegenwoordig 
gemaakt wordt is vaker géén 
gezonde voeding.

‘Survival of the fittest’ start 
in het Oosterpark bij gezond 
gedrag, vanuit gezond ver-
stand in een gezond lichaam 
(Mensana in Corpero Sano).
 
Drs Viktor Luttikholt

Toen de Dwars op mijn 
deurmat viel en ik de ruimte-
afbeelding zag, dacht ik dat 
de Dwars misschien wel de 
zoveelste krant zou zijn die 
van Scientology een Science-
Fiction verhaal probeert te 
maken.
Gelukkig bleek de journalist 
zijn research wel goed gedaan 
te hebben en was het een 
verhaal die goed weergeeft 
wat de praktische filosofie 
van Scientology is. Het werd 
neutraal uitgelegd en ik kon 
me erin herkennen. 
De openheid die ik bij de 
Scientology Kerk Amsterdam 
heb ervaren kon in terugzien 
in het artikel. Amsterdam Oost 
kan altijd meer instellingen 
gebruiken die zich inzetten 
voor de buurt door middel 
van mensenrechtenonderwijs, 
drugsvoorlichting, etc en ik 
ben blij dat de Dwars zich 
gewoon bij de feiten houdt. 

Dat kan niet van iedere krant 
gezegd worden!

Fredrik Chabot

In de Dwars werd ik nogal 
onaangenaam getroffen door 
een artikel uwerzijds met 
mbt deze sekte. Hopelijk gaat 
u nog soortgelijke artikelen 
publiceren over de mormonen 
bij mij om de hoek, de pink-

stergemeente, of de zwaar 
gereformeerde gemeente uit 
Staphorst. Anders heb ik toch 
het vage vermoeden dat het 
kopje ‘reclame’ boven het 
artikel vergeten is. Ergens 
via belasting oid betaal ik 
als inwoner van Amsterdam 
Oost mee aan het blad Dwars 
en wens, behalve duidelijk 
aangegeven als reclame, 
gevrijwaard te worden van 
dergelijke artikelen. 

Nico Troost

Stop-contact

Scientology (1)

Scientology (1)

Scientology (2)

Petra Boshuijs en Yvonne Goutier-Strickx, vennoten van Café Sport, 
schreven een brief waarin ze hun ontsteltenis uiten: niet over een 
foto, maar over het feit dat die foto deel uitmaakte van een serie 
‘troep na kerst en oud en nieuw’. We plaatsen de foto nog een keer, 
zonder context. Oordeelt u zelf of en hoe mooi die is en waarom.

Voor zijn programma zoekt 
Thomas naar de overeenkom-
sten en verbanden tussen ver-
schillende (geloof)stromingen. 
Thomas, die werd geboren als 
katholiek, bezoekt regelmatig 
de moskee, neemt deel in thao-
oefeningen, bezoekt yoga-
klassen en doet aan Kung Fu. 
Ook bezoekt de theatermaker 
kunstenaars, groeperingen, 
filosofen en religieuze instel-
lingen. Ieder van hen stelt hij 
dezelfde vraag: ‘Waar geloof 
jij in? Tijdens ‘(On)Gelovige 
Thomas’ krijgen alle betrok-
kenen de kans om op een 
kunstzinnige wijze antwoord 
te geven op diezelfde vraag. 
Het programma heeft elke 

maand een net andere insteek, 
die varieert van lichaam en 
geest, seks en spirit tot buiten-
zintuiglijke waarnemingen.
Van Bijbel tot Koran, van 
bijna-doodervaring tot tantra-
seks, alles kan en mag in 

Thomas’ alternatieve kerkdienst.
Afgelopen zomer deed Thomas 
een eerste proeve van ‘(On)Ge-
lovige Thomas’ op theaterfes-
tival de Parade. Uit het team 
van muzikanten, zangers, dan-
sers, schrijvers en sprekers 
dat hij verzamelde voor deze 
proeve behoren een aantal 
– waaronder zangeres Meral 
Polat en filosoof en kenner 
van het evangelie van Thomas 
Bram Moerland -  inmiddels 
tot zijn vaste team. 
Met ‘(On)Gelovige Thomas’ de-
buteert De Bres als theaterma-
ker. Na bijna 20 jaar ervaring 
als acteur bij toonaangevende 
gezelschappen als Toneel-
groep Amsterdam, Opium 
voor het Volk en Zina acht 
Thomas de tijd rijp om voor 
zichzelf te beginnen en zich 
als maker te ontwikkelen. #

(On)Gelovige Thomas staat 
elke derde donderdag van de 
maand in Oostblok. 
De eerstvolgende editie van 
het programma staat gepland 
op donderdag 21 maart. 
Meer informatie vindt u op 
www.oostblok.nl

Een kerk voor (on)gelovigen
Door: Anne Houwing

Theatermaker en acteur Thomas de Bres ervoer medio jaren 
’90 een reeks krachtige ervaringen. Ervaringen die hij nu weet 
te plaatsen als eenheids-ervaringen en uittredingen. Het liet 
hem niet meer los. 
Nu – meer dan 20 jaar later – resulteert het in ‘(On)Gelovige 
Thomas’, een theaterprogramma waarin hij antwoord probeert 
te vinden op de vraag ‘Waar geloven wij in?’ 

Seniorenkoor Zeeburg Zingt 
organiseert na het dave-
rende succes van afgelopen 
november op zondag 30 
maart opnieuw een gezel-
lige meezing- en dansmiddag 
met romantische muziek en 
popsongs. Het koor doet dat 
samen met de popgroep Forty 
Dollar Baby. 

Van een zwierige Engelse wals 
via de Quick Step naar de Rock 
& Roll. Wie heeft niet die her-
inneringen aan die spannende 
danslessen in de vijftiger en 
zestiger jaren? Een uitnodi-
ging om uw sociale leven een 
oppepper te geven. 

Plaats: Verenigingsgebouw 
Kindervreugd, Kramatweg 31a, 
Amsterdam-Oost, te bereiken 

met tram 7 en 14 en bus 37. 
Aanvang:14.00 uur. Toegang: 
€ 5,00, met stadspas € 4,00 
incl. thee, koffie en lekkers. 

Heeft u interesse? Wij repete-
ren op de woensdagochtend 
van 10 tot 12 uur op boven-
staand adres. 

Inlichtingen tel. 020-4191595 
of 06-46682088.

Thé Dansant
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Veel kunstenaars denken 
dat ze falen omdat ze vin-
den dat ze er niet in slagen 
dat ene grote meesterwerk 
te maken. 

Er zijn kunstenaars die werk 
maken waarin ze deze angst 
om te falen laten zien. Dan 
maken ze mislukken tot hun 
onderwerp in de kunst maar 
ze zijn niet zelf mislukt. 

Er zijn ook kunstenaars die 
zichzelf dingen aandoen 
omdat ze echt denken dat 
ze falen. Daardoor voelen 
ze zich eenzaam en worden 
depressief. Of krijgen een 
zenuwinzinking. 

Een beroemd voorbeeld is 
Vincent van Gogh met zijn 
afgesneden oorlel en zelf-
moord in 1890. 

Tachtig jaar later, in 1970, 
schreef de Nederlandse kun-

stenaar Bas Jan Ader op een 
foto van zichzelf waarop hij 
huilt: I’m too sad to tell you *. 
Er zijn twee mogelijkheden: 
of hij heeft gehuild, of hij 
heeft gespeeld dat hij huilde. 

Over het resultaat, want deze 
foto is bedoeld als kunst-
werk, hoeft hij niet treurig 
te zijn geweest. Net als het 
zelfportret van Vincent van 
Gogh, met zijn echt afgesne-
den oor, is de huilende Ader 
wereldberoemd geworden.

Denk je steeds dat je fouten 
maakt? Dat niemand je leuk 
vindt? 

Dan maak je jezelf bang. 
En als je bang bent krijg je 
buikpijn, trillende handen of 
kun je niet meer slapen. 

Dingen die je meteen kunt 
doen als je bang bent zijn: 
diep in en uit ademen (laat je 
buik hierbij op en neer gaan, 
dan word je vanzelf rustiger). 
Een eindje rennen om de 
spanning los te maken of met 
je moeder een kopje thee drin-

ken en erover praten. 

Natasha: “Ik heb geleerd om 
op te komen voor mezelf. Ik 
heb ook de vier G’s geleerd: 
gevoel, gedachte, gebeurtenis 
en gedrag.

Bijvoorbeeld als je een fout 
maakt, dan is dat de gebeurte-
nis. Hoe voel je je erbij? Wat 
denk je erbij? En wat is dan je 
gedrag? 

En je kan jezelf ook vragen 
stellen: is het echt heel erg als 
ik een fout heb gemaakt?”

“Iedereen lacht me uit!”

voor de jeugd
#DWARS
Coördinatie: Connie Dekker 

“Ik kan het niet!” 

In januari kreeg groep 7
van de Barbaraschool 
in Amsterdam-Oost de 
opdracht voor taal om een 
brief te schrijven aan je 
huisdier of aan een belang-
rijk persoon. Een belang-
rijker persoon dan Mark 
Rutte konden de kinderen 
niet bedenken, dus daar 
ging de brief naartoe. 

De kinderen leerden over 
een formele brief, welke 
aanhef en afsluiting gebruik 
je en hoe is je taalgebruik? 
Maar nog belangrijker: waar 
ga je hem over schrijven? 

Natasha Boakye (10 jaar) 
koos als onderwerp faal-
angst, omdat zij hier al een
tijdje erg veel last van heeft. 

Ze is zelfs op cursus geweest, 
‘Je bibbers de baas’, en dat 

helpt wel een beetje. Maar in 
tijden van Citotoetsen steekt 
de angst weer de kop op. 

In haar brief 
vroeg zij aan de 
premier of hij ook 
wel eens last van 
toetszenuwen 
heeft gehad!
Ze schreef ook dat het best 
wel goed ging in de klas en 
dat ze zelfs een 9 voor topo-
grafie had gehaald.

Ik ging door alle brieven 
heen en bedacht dat ik die 
van Natasha ook echt moest 
opsturen naar Den Haag, 
want hij was zo eerlijk en 
lief en ontroerend. Samen 
met Natasha en de klas heb-
ben we de brief op de bus 

gedaan. En toen moesten we 
wachten. Ze geloofde al bijna 
niet meer in een reactie...

Vorige week kwam ineens 
de directeur van onze school 
de klas in. “Ik heb hier een 
belangrijke brief uit Den 
Haag voor Natasha”, zei ze. 
Meteen ging de hele klas 
klappen, want iedereen wist 
dat het wel een antwoord 
van onze minister-president 
Mark Rutte moest zijn! En in-
derdaad, een heuse brief te-
rug voor Natasha, met daarin 
een persoonlijk verhaal.

Nee, hij had meestal geen 
zenuwen voor toetsen, hij 
gaf als tip dat je ouders 
en juf of meester kunnen 
helpen en dat het ook helpt 
als je weet dat je de leerstof 
hebt begrepen. Hij gaf haar 
ook een compliment voor 
haar 9 voor topografie. 
Ondertekend met een échte 
handtekening! 

Natasha glunderde van trots, 
en groep 7 ook, want wie 
krijgt er nou een persoon-
lijke brief van de minister-
president? 

Hartverwarmend voor 
Natasha en alle kinderen in 
de klas.

Jolien Ophof, juf van Natasha

Premier Rutte is zijn bibbers de baas! 
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Mensen zijn er al een paar 
miljoen jaar, en in de 
oertijd was er erg veel om 
bang voor te zijn.

Vooral gevaarlijke dieren. 
Leeuwen in bijna elk bos, 
ook in Europa, luipaarden 
die ‘s nachts om je hutje slo-
pen, groepen wolven, beren. 
Het was heel goed om daar 
bang voor te zijn, anders 
werd je niet oud. 

Pas sinds kort  - een paar 
duizend jaar - hoeven we 
daar eigenlijk niet meer bang 
voor te zijn. Maar dat goed 
ontwikkelde angst-mecha-
nisme hebben we nog steeds, 
dat gaat niet zomaar weg. 
Het werkt nu voor andere 
dingen: voor spreekbeurten, 
cito-toetsen en examens, in 
plaats van voor leeuwen en 
tijgers en slangen. 

“Ik ben bang!”
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* Ik ben te verdrietig om het je te vertellen
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Absolute aanrader: de 3D website www.lascaux.culture.fr

Stinks schrijft zijn naam in de regen...                 “Het lukt niet!”
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Van muziekmakerscentrum 
tot MuzyQ en verder
Als je al de lokale politiek probeert enigszins te volgen, dan evengoed raakt 
de actualiteit razendsnel in de vergetelheid. Ik ben nagegaan welke meer 
of minder controversiële grote onderwerpen de afgelopen 4 jaar de raads-
zaal van stadsdeel Oost haalden. Een fractie daarvan vindt u terug in 
onderstaande samenvatting.

Door: Arie van Tol | Illustratie: John Prop

In Stadsdeel Oost werden nog 
maar 4 jaar geleden de stads-
delen Oost-Watergraafsmeer 
en  Zeeburg samengevoegd. 
Met de afschaffing van de 
stadsdelen per 19 maart a.s. 
is een beoordeling of die 
fusie (schaal)voordelen heeft 
gebracht overbodig gewor-
den. Te bezien valt of in 
Amsterdam de praktijk van 
7 bestuurscommissies, met 
daaronder bestuurscommis-
sie Oost, tot een totaal andere 
lokale politieke sfeer zal lei-
den dan de 7 stadsdelen, met 
stadsdeel Oost.

Aftrap
Begin mei 2010 werden 5 
wethouders geïnstalleerd: 
Fatima Elatik (PvdA) als voor-
zitter, Nevin Özutök (Groen 
Links), Jeroen van Spijk (D66), 
Germaine Princen (PvdA) en 
Lieke Thesingh (Groen Links
Er werden door de nieuwe 
coalitie drie principes om-
armd die bij nieuw beleid en 
uitvoering richtinggevend 
zouden zijn: 1) solidariteit, 2) 
duurzaamheid en 3) de burger 
centraal. Verder waren er vier 
speerpunten: 1) vernieuwing 
sociaal domein, 2) verster-
king bewonersparticipatie, 3) 
opbouw efficiënte en buurtge-
richte organisatie en transpa-
rant bestuur en 4) efficiëntere 
inzet van middelen met maxi-
maal rendement.
Om het in modern jargon te 
gieten: de drie coalitiepartijen 
mogen op deze termen wor-
den afgerekend.

Rode draad
Het nieuwe bestuur kende 
een dramatische beginfase. De 
enorme financiële tegenval-
ler (misschien wel 25 miljoen 
euro) bij het muziekmakers-
centrum was weliswaar een 
erfenis van vorige bestuur-
ders en politici. Maar de wijze 
waarop dit bestuur aanvan-
kelijk vooral aan bagatellise-
ren deed en ontkende dat er 
bestuurlijke blunders waren 
gemaakt was beschamend. 
Het ging ook enkele PvdA-
raadsleden te ver. Fatima 
Elatik en Germaine Princen 
trokken hun conclusies en tra-
den af. Tenminste zo leek het.
Enkele weken later, toen de 
kruitdampen waren opgetrok-
ken van een onnavolgbare 

politieke strijd vooral binnen 
de PvdA, bleek Fatima Elatik 
er als stadsdeelvoorzitter 
gewoon nog te zijn. Germaine 
Princen werd wel geofferd, zij 
was dan ook feitelijk bestuur-
lijk verantwoordelijk geweest 
voor een verhoging van een 
garantstelling van 9 naar 
23 miljoen euro, zonder de 
raad daar duidelijk over in te 
lichten (dat alles in de vorige 
bestuursperiode). Thijs Reuten 
werd de nieuwe wethouder.
Om de kosten nog enigszins in 
de hand te houden zijn in vier 
jaar tijd vele inspanningen 
verricht. In de raad werden 
tientallen uren besloten ver-
gaderd, vooral over de vraag 
of MuzyQ al dan niet gekocht 
moest gaan worden en voor 
hoeveel dan maximaal. De 
schade moest worden beperkt. 
Honderden uren ambtelijke 
capaciteit en ingehuurde des-
kundigheid hebben juist naar 
een nog duizelingwekkender 
verlies geleid. Maar dat cijfer 
zal ongetwijfeld ook kabinet 
(politiek jargon voor geheim) 
blijven.
Hoe dan ook is MuzyQ inmid-
dels een geschenk uit de 
hemel voor veel cultuurmin-
nende bewoners van Oost en 
van ver daarbuiten. 

Andere kosten
Met de perikelen rond MuzyQ 
haalde stadsdeel Oost regel-
matig de gemeentelijke en lan-
delijke pers. Het beeld van een 
bestuur dat van buitenspo-
rige uitgaven niet zo’n punt 
maakte werd nog versterkt 
door verzet tegen een voorstel 
om tot een wat minder ruim-
hartige onkostenvergoeding 
voor bestuursleden te komen. 
De representatiekosten die 
Fatima Elatik bleek te hebben 
gemaakt bij Sail kregen ook 
alle aandacht.
Het nieuwe communicatiesy-
steem ‘Amsterdam Antwoord’ 
heeft merkwaardig genoeg 
nooit werkelijk ter discussie 
gestaan. Miljoenen heeft het 
gekost en kost het om de Am-
sterdammers telefonisch wat 
verder weg te houden van hun 
stadsdeelambtenaren en hun 
politici. Hoe hol de retoriek 
is van politici die participatie 
hoog in het vaandel zeggen te 
hebben wordt hier schrijnend 
duidelijk.

Ook de begrotingswanorde 
bij STAIJ (het bestuur van 
openbare basisscholen in 
Oost) tekende zich al af in de 
beginfase van dit bestuur. Het 
stadsdeel moest de afgelopen 
jaren meerdere gaten dich-
ten van miljoenen euro’s. De 
verzelfstandiging van het 
basisonderwijs was enkele 
jaren daarvoor zo ongeveer 
een hamerstuk geweest in de 
raad. Onbegrijpelijk, want er 
was toen al meer dan vol-
doende ervaring opgedaan 
met verzelfstandigingen: die 
gingen de overheid altijd extra 
geld kosten, vooral vanwege 
de riantere inkomens van 
bestuurders en stijgende over-
headkosten.

De eerste begrotingscijfers 
leidden vanzelfsprekend tot 
de conclusie dat er bezuinigd 
moest worden. De 7 miljoen 
euro werden voor meer dan 
de helft gezocht in de zogehe-
ten fysieke programma’s: de 
straten zouden minder goed 
onderhouden gaan worden 
en minder snel geherstruc-
tureerd worden. Een miljoen 
minder was er voor sociaal 
beleid. En ruim twee miljoen 
moest bespaard worden op 
het financieel-technische en 
organisatorische front.

Gebieden
Bestemmingsplannen vorm-
den één van de hoofdmoten 
van de raadsagenda. Het hele 
stadsdeel werd voortdurend 
opnieuw in kaart gebracht en 
vol getekend met al dan niet 
gewijzigde bestemmingen. 
Of de ambtelijk technische 
operatie wel voldoende nauw-
keurige controle van politici, 
laat staan van bewoners kreeg 
of kon krijgen is de vraag. Te 
denken geeft dat een wijziging 
snel gemaakt is, maar dan wel 
als een ontwikkelingsbelang 
wordt gediend, minder als 
bewoners aan de bel trekken.
In de Transvaalbuurt en de 
Indische Buurt is middels vele 
miljoenen Rijksgeld voor de 
wijkaanpak (‘Vogelaargelden’) 
flink geïnvesteerd. De link tus-
sen de meer fysieke invloeds-
sfeer – wonen en openbare 
ruimte – en de sociale – wel-
zijn, onderwijs en cultuur - is 
bij de wijkaanpak vanzelf-
sprekend, in die zin zou de 

wijkaanpak zeker als voor-
beeld voor andere beleidster-
reinen mogen dienen.
Met ‘De Kracht van Oost’ 
(een nota, maar vooral ook 
een credo) wilde het bestuur 
vooral een optimistisch kader 
scheppen voor zo veel mo-
gelijk buurtontwikkelingen. 
Bij buurtplatforms in meer-
dere deelgebieden wisselden 
bewoners, ondernemers en 
ambtenaren hun wensen, 
ideeën en kritiek uit. De uit-
komsten van de buurtproces-
sen werden nogal verschillend 
beoordeeld. Waar enerzijds 
het succes van communities 
en buurtbegroting werd be-
nadrukt, werd anderzijds de 
ondergang en verwaarlozing 
van buurtbeheer en opbouw-
werk betreurd. 

Sociaal
Eén van de meest verhullende 
benamingen bij beleidsont-
wikkelingen van de afgelopen 
jaren is ‘de versterking van 
het sociale domein’. Het prin-
cipe om in de wijken minder 
bureaucratische welzijn en 
zorg te organiseren wordt 
natuurlijk breed gedragen. 
Meer discutabel is het of die 
verandering als vanzelf tot be-
sparingen op uitvoerend werk 
kan en mag leiden. En of met 
de eigen kracht mantra niet al 
te zeer veronachtzaamd wordt 
hoe kwetsbaar en afhankelijk 
veel (mede)bewoners helaas 
zijn.
Merkwaardig aan het sociaal 
beleid van dit bestuur is dat 
benadrukt wordt hoe belang-
rijk ontmoetingsruimtes in 
een buurt zijn, maar toch 
diverse (kleinere) centra ge-
sloten of minder toegankelijk 
werden. 
Subsidies, met name die aan 
instellingen in de sociale sec-
tor, zijn in een kwaad daglicht 
gesteld. Dat was natuurlijk 
terecht in een aantal geval-
len. Maar het opportunisme 
van de VVD rond dit thema 
werd opvallend genoeg door 
de meerderheid van de raad 
maar lauw weersproken. 

Partijen 
Er valt nauwelijks politiek te 
bedrijven op lokaal niveau, zo 
wordt nogal eens gesteld. Ver-
schillen tussen partijen ma-
nifesteren zich in Den Haag, 

in de Tweede Kamer. De links 
-rechts tegenstelling is min-
der van belang. Toch speelt 
die wel degelijk een rol. De 
armoedebestrijding waarvoor 
de SP vaak aandacht vroeg is 
gebaat bij een zo links moge-
lijke coalitie. En het schrap-
pen in bijvoorbeeld welzijn, 
sport en cultuur zou met een 
rechtsere coalitie heel wat 
gemakkelijker zijn gegaan.
Toch was de tegenstelling coa-
litie – oppositie in 4 jaar raad 
veel duidelijker. Opvallend 
vaak vonden VVD en SP (en 
Meerbelangen) elkaar geza-
menlijk tegenover het bestuur 
en de coalitiepartijen. Meer 
dan om verschillende stand-
punten over beleid en visie 
ging het dan om de gebrek-
kige communicatie van het 
bestuur, of om het ontbreken 
van daadkracht, of zelfs om 
het ontbreken van beleid en 
visie.

De buurtbegroting en de 
besteding van 3 miljoen 
overschot zijn voorbeelden 
geweest van de vele terreinen 
waarop op constructieve wijze 
naar compromissen is ge-
streefd. Maar alles waar over-
eenstemming over was, was 
natuurlijk het snelst vergeten.
Tot de grootste consternatie 
de afgelopen jaren leidden 
het evenementenbeleid en de 
bomenkap in het Oosterpark 
en de parkeerplaatsensoap 
rond de sportterreinen in het 
Diemerpark. Op nogal uiteen-
lopende wijze is het begrip 
‘compromis’ inhoud gegeven. 
De omwonenden hadden en 
hebben het nakijken. Coali-
tiepartijen kunnen zich in 
deze gevallen niet verschui-
len achter hun bestuurlijke 
verantwoordelijkheid die 
geen ruimte liet voor alter-
natieven. Het werd in de vier 
jaar alsmaar duidelijker: de 
(vermeend) stoffige PvdA en 
Groen Links keerden zich niet 
(langer) tegen het bruisende 
elan van D66.

Zo mag dan een samenvat-
tende schets zijn gegeven van 
de afgelopen 4 jaar, met alle 
politieke toestanden van dien. 
De donkerste dag van deze  
periode was de dag dat raads-
lid Gerard van der Molen na 
een ziekbed overleed. #
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Iedereen moet kans krijgen iets 
van het leven te maken. Daarom 
een ongedeelde stad met betaal-
baar en gevarieerd wonen, goed 
onderwijs en veilige buurten. Sterk 
en sociaal, maatwerk per wijk, zo 
maken we samen het verschil.

Groen Links wil een leefbaar Oost, 
een Oost met oog voor groen en 
duurzaamheid met bewoners ipv 
over bewoners.

D66 is een sociaal-liberale partij 
die uitgaat van het individu en 
zich inzet voor vrijheid en een 
duurzame samenleving. D66 
vertrouwt op de eigen kracht van 
mensen. De overheid geeft ruimte 
en ondersteunt. 

Door actief te zijn in je eigen 
buurt bv. Ook op buurtplatforms, 
bijeenkomsten over inrichting 
van de straat, buurtbegroting 
en buurtbudgetten of door een 
bewonersinitiatief te starten kun 
je meedoen. 

Er zijn geen grenzen aan de 
participatie. Meer ruimte voor 
nieuwe vormen: de jongeren-, de 
buurt- en de groene community. 
Of digitale: IJburg droomt, IJburg 
doet. Participatie is veelzijdig en 
kent verscheidene vormen.

Bewoners en ondernemers 
weten het beste wat in hun buurt 
belangrijk is. Het stadsdeel kan 
faciliteren. D66 wil verder met 
de online buurtbegroting en bij-
eenkomsten waarbij betrokkenen 
kunnen meedenken.

Gemaakte afspraken blijven wat 
ons betreft staan. Evenementen 
horen bij de stad en dragen bij 
aan de levendigheid, maar het 
Oosterpark is allereerst een stads-
park, dus er wordt vooral ingezet 
op het beperken van de overlast.

Geen uitbreiding. Max. 2 grote 
evenementen per jaar naast 
1 groot evenement dat door de 
burgemeester toegewezen kan 
worden. Er kan nooit sprake zijn 
van volledige afsluiting. 

Mits het park dat aankan en 
omwonenden zo min mogelijk 
overlast ervaren. De parken zijn 
van iedereen. D66 wil dat mensen 
in alle parken van Oost kunnen 
genieten van natuur, muziek, 
cultuur en sport.

Het aantal bomen (waaronder 
ook zaailingen en zieke bomen) 
waartoe in de raad besloten is 
wordt gekapt als de uitvoering 
van fase 1 en 2 van start gaat, om 
andere bomen meer ruimte te 
bieden en het park te verbeteren.

Het kappen van bomen is nooit 
een doel op zich. Bij noodzakelijke 
kap moet er altijd 1 op 1 worden 
herplant. Zo veel mogelijk bomen 
behouden binnen de aanpassin-
gen in het kader van de diverse 
plannen.

Zo min mogelijk. Wel vindt D66 
het belangrijk dat het Oosterpark 
opgeknapt en uitgebreid wordt, 
er is jaren geen goed groot onder-
houd gepleegd waardoor de staat 
van het Oosterpark niet meer 
optimaal is voor de toekomst.

Door parken en plantsoenen 
te verbeteren. Door geveltuin-
tjes, zelfbeheer van groen door 
bewoners, energiebesparing en 
zonnepanelen te faciliteren. Meer 
ruimte voor fietsen, stimuleren 
OV en (elektrisch) autodelen.

Als stadsdeel moet je zelf het 
goede voorbeeld geven door zo 
klimaatneutraal mogelijk te ope-
reren. Meer groen in de openbare 
ruimte en regelingen voor bewo-
ners om energie te besparen. 

Door informatievoorziening of het 
ondersteunen van gezamenlijke 
inkoop van zonnepanelen. Het 
stadsdeel moet zelf het goede 
voorbeeld geven door de eigen 
gebouwen te verduurzamen. D66 
is ook vóór elektrisch vervoer.

De exploitant stelt het tarief voor 
de garage vast. De gemeente be-
taalt niet mee aan de garage. Alle 
bewoners van Oostpoort West 
parkeren ook in deze garage. Op 
maaiveld is slechts een beperkt 
aantal plaatsen voor bezoekers.

Liever auto’s in de parkeergarage 
dan op straat. Een verlaagd tarief 
voor bewoners zou hierbij een 
middel kunnen zijn.

Bij voorkeur voor een lager 
tarief, D66 is een voorstander 
van ondergronds parkeren.

Er komt een ‘knip’ is in de plannen 
is vastgelegd, geen door-gaande 
verbinding. Als dit niet goed 
uitpakt voor omliggende buurten 
of in samenhang met andere her-
profileringen zal er opnieuw naar 
gekeken moeten worden.

In de vorige raadsperiode is al 
besloten dat er een knip zit en er 
dus geen sprake zal zijn van een 
doorgaande verbinding.

Nee.

Ja, blok M wordt helemaal sociaal 
om de doorstroming binnen Jeru-
zalem op gang te helpen. Voor het 
vervolg is het sociaal plan leidend. 
Ook daarna moeten dus ook veel 
betaalbare woningen worden 
gerealiseerd of behouden blijven.

Ja zeker, er komen voldoende 
sociale huurwoningen. 

Het type woningen dat in Blok M 
wordt gebouwd zijn woningen 
geschikt voor ouderen, er is in het 
stadsdeel behoefte aan dit soort 
woningen. D66 zal zich inzetten 
voor voldoende sociale woningen 
bij nieuwbouwprojecten.

Het stadsdeel moet vooral 
zorgen voor afstemming tussen 
instellingen, zorgverleners en 
gemeentelijke partijen. De PvdA 
wil zorg kleinschaliger en zo dicht 
mogelijk bij mensen in de buurt 
organiseren.

Dit gaat om stedelijke bevoegd-
heden, het stadsdeel moet zorgen 
voor een goed vangnet zodat 
mensen niet tussen wal en schip 
raken. Belangrijk is het om nu al 
echt inzichtelijk te maken welke 
mensen dit betreft.

Dat is op dit moment nog niet 
helemaal duidelijk. D66 wil in 
ieder geval dat de traditionele 
welzijnsorganisaties in het stads-
deel efficiënter gaan werken en 
meer aansluiten bij de behoefte 
en activiteiten in de buurten.

Gratis OV voor ouderen met 
een laag inkomen. In Oost is de 
sportpas gerealiseerd en is extra 
geld voor schuldhulpverlening 
vrijgemaakt. Extra: nog meer 
informatie over voorzieningen 
waar mensen recht op hebben.

Inkomenspolitiek is landelijk, voor 
bestrijding armoede is flankerend 
beleid mogelijk; voorzieningen als 
de Stadspas en schuldhulpverle-
ning. De beste armoedebestrij-
ding is werk, dus Oost moet werk 
creëren in de wijk.

Zorgen voor goede voorlichting 
over budgetbeheer en voor vol-
doende en goede schuldhulpver-
lening. Kinderen mogen zeker niet 
de dupe worden van armoede. 
Welzijnswerk moet ook mensen 
naar werk helpen.

Minder geld naar de gemeen-
telijke organisatie. Het wordt 
belangrijker om in samenspraak 
met bewoners keuzes te maken 
en de beschikbare middelen slim-
mer in te zetten en bv goedkoper 
en soberder in te kopen.

Er kan minder geld naar camera-
toezicht. Dit geeft een gevoel van 
schijnveiligheid zonder dat het 
problemen echt oplost. 

Kosten worden minder door een 
efficiëntere organisatie. En met 
de vervanging van de stadsdeel-
raad door een kleinere bestuurs-
commissie wordt daarnaast veel 
geld bespaard op lokale politiek.

Eventuele ruimte inzetten voor 
veiligheid, werk, armoede-
bestrijding en een divers en goed 
onderhouden woningaanbod. 
Voor 2014 hebben we al fors geld 
gereserveerd voor o.a. veiligheid 
en armoedebeleid.

Er moet meer geld naar sociaal 
en leefbaarheid in Oost.

Naar ideeën en initiatieven van 
bewoners in Oost.

Wat onderscheidt uw partij het meest van andere? 

Hoe moeten / mogen / kunnen burgers participeren? 

Komen er in de toekomst meerdere grote evenementen
in het Oosterpark?

Hoeveel bomen moeten er worden gekapt in het 
Oosterpark?

Hoe kan / moet Oost groen en duurzaamheid 
stimuleren?

Kan in de parkeergarage Oostpoort voor het 
zelfde of een lager tarief geparkeerd worden als 
op het maaiveld?

Wordt de Polderweg een doorgaande verbinding 
tussen Linnaeusstraat en Archimedesweg?

Komen er in het nieuwe Jeruzalem (zgn. blok M) wel 
voldoende sociale huurwoningen? 

Welke rol speelt Oost bij de WMO en de AWBZ?

Wat kan en moet Oost (extra) doen tegen armoede?

Waar kan minder geld naar toe?

Waar moet meer geld naar toe?

II
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Liberaal: vrijheid en eigen ver-
antwoordelijkheid voor burgers 
en ondernemers. Een kleine effi-
ciënte overheid, goede werkge-
legenheid. In Oost vooral schone 
en goed onderhouden openbare 
ruimte en veiligheid.

SP is een actiepartij. Niet alleen 
politiek in de raad of commissie 
maar ook daarbuiten.

Een frisse blik, nu niet in de raad 
in Oost. De samenleving staat 
voorop: zuinig met belastinggeld 
en meer vrijheid aan burgerinitia-
tieven. Extra inzet voor veiligheid 
en schone straten.

We zijn onafhankelijk van ‘Haagse’ 
partijen. We zijn ondogmatisch en 
voor en door bewoners. Wij heb-
ben geen carrière-politici.

We zijn ontstaan uit diverse bewo-
nersnetwerken. We hebben een 
sociaal en groen profiel en zijn 
niet gebonden aan verkiezings-
programma’s of partijbelangen. 

De overheid werkt gezamenlijk 
met burgers aan een beter, 
mooier en veiliger Oost. Dat 
kan d.m.v. burgerinitiatieven, 
inspraak, wijkteams of het facilite-
ren van burgers om zelf zaken in 
hun buurt te verbeteren.

Burgers doen mee, dat wil zeg-
gen, zij zitten aan de tekentafel, 
zij beslissen, zij bepalen hoe de 
inrichting van de stad eruit ziet.

De bestuurscommissie heeft een 
ambassadeursfunctie naar de 
centrale stad. Betrokkenheid van 
bewoners kan bv via referenda of 
inspraakavonden. Politici moeten 
de straat op en bij buurtvereni-
gingen langs.

Alle mogelijke vormen: van 
geraadpleegd worden tot mee-
ontwerpen. De bewoners moeten 
in een vroeg stadium betrokken 
worden, nog voordat de eerste 
plannen gemaakt worden.

Bewoners zíjn al heel actief. Wat 
moet veranderen is dat beleid 
daarop flexibel inspeelt, verbin-
dingen legt, op voorzieningen 
wijst, ruimte beschikbaar stelt, 
deskundigheid aanbiedt.

Het Oosterpark is van en voor alle 
burgers in Oost. Naast ruimte om 
rustig te recreëren moet er ook 
ruimte zijn voor evenementen. 
Een goede afstemming tussen de 
organisatie en omwonenden is 
van groot belang.

Nee. Nee, parken vormen een belang-
rijk onderdeel van het sociale 
leven in de stad, evenementen 
ook. Maar meer daarvan in 
het Oosterpark leveren te veel 
overlast op. Uitwijken heeft onze 
voorkeur.

Wat ons betreft niet. Nog meer 
grote evenementen geven te veel 
overlast voor de buurt. 

Wij hechten aan de groene rust-
punten voor recreatie, rust of een 
wandeling. Omwonenden geven 
aan dat er nu te veel festivals 
zijn. Afsluitingen zijn helemaal 
onbespreekbaar.

Een mooi en groen Oosterpark 
hangt niet per definitie af van het 
aantal bomen. Uitgangspunt is 
dat mensen prettig kunnen recre-
eren, op een plek waar groen en 
evenementen samengaan.

Geen gezonde bomen. Het CDA is voor het behoud van 
zoveel mogelijk groen. Bomen 
mogen echter geen belemmering 
zijn voor het goede verbeterplan 
van het Oosterpark. Wel moeten 
er, waar mogelijk, nieuwe bomen 
worden geplant.

Alleen waar het noodzakelijk is 
voor het plan en zieke bomen. 
Bomen die in de weg staan voor 
het plan kunnen ook binnen het 
park verplaatst worden.

Bomen zijn goed voor schone 
lucht en een goed humeur. 
Alleen zieke bomen en slechts 
enkele ‘plan’bomen mogen gekapt 
worden, zoals ook in de raad is 
afgesproken.

Het stadsdeel zorgt voor groen-
voorzieningen. Bewoners hebben 
ook een eigen verantwoordelijk-
heid. Daarbij kan het stadsdeel 
wel faciliteren door ruimte te 
creëren en regels te versoepelen.

Door fietsen te stimuleren en 
autogebruik te verminderen.

Duurzaamheid stimuleren door 
overheidsgebouwen te voorzien 
van groene daken en muren en 
de introductie van biologisch 
bermbeheer. Bewoners voorlich-
ten over hoe duurzaam te leven. 
Niet te veel subsidiëren.

Pleinen niet geheel ‘verstenen’, 
maar daar meer groen planten. 
Groene daken  en zonnepanelen 
stimuleren en faciliteren.

Zonnepanelen, dubbel glas, groe-
ne daken, enz. stimuleren door 
te subsidiëren, maar ook door 
verbindingen te leggen tussen 
betrokkenen. Kennis en kunde uit 
de buurt gebruiken! 

De parkeertarieven zijn al te hoog, 
zowel in de parkeergarages als op 
het maaiveld. Het is goed waar 
mogelijk parkeerplaatsen op het 
maaiveld te vervangen door par-
keerplekken in parkeergarages.

Zelfde tarief. Parkeren in parkeergarages van 
de gemeente mag niet duurder 
zijn dan op straat. Het CDA is 
voorstander van meer buurtgara-
ges. Het geld dat wordt opgehaald 
met parkeren moet daaraan 
worden besteed.

Dat zou een goede manier zijn om 
het blik van straat te krijgen, als 
er tenminste voldoende parkeer-
plaatsen in die garage zijn. 

Uitzoeken met bewoners en 
ondernemers, afhankelijk van het 
(verwachte) gebruik en de par-
keerbehoefte van zowel bewoners 
als bezoekers van het 
a.s. winkelcentrum.

Mobiliteit is erg belangrijk. Indien 
een doorgaande verbinding de 
doorstroming verbeterd is dit een 
mogelijkheid. Het is niet goed als 
er onnodige verkeersstromen 
ontstaan door andere buurten.

Ja. Voor de bereikbaarheid van 
Oostpoort zijn maatregelen nodig, 
een doorgaande verbinding via 
de Polderweg is daarbij een mo-
gelijkheid. Maar eerst is daarover 
uitgebreide buurtinspraak nodig.

Nee, absoluut niet. Wij hebben 
ons er juist hard voor gemaakt 
dat er in Oostpoort en op de 
Linnaeuskade een knip komt: 
geen doorgaande route door 
woonwijken!

Het Polderweggebied zou autoluw 
worden. Doorgaande routes 
trekken verkeer aan, niet alleen 
bezoekend verkeer. Wij willen niet 
dat dit gaat gebeuren.

Er zijn in Oost te veel sociale 
huurwoningen. Er is een een-
zijdige buurtsamenstelling, de 
doorstroom stagneert en kansen 
voor middeninkomens op een ge-
schikte woning in Oost zijn slecht. 

Ja, meer dan 30 procent. Er zijn nu juist teveel sociale 
huurwoningen in A’dam. 
Er zijn meer koopwoningen in het 
middensegment en vrije sector 
woningen nodig. Deze zijn vooral 
voor starters en jonge gezinnen.

Wat ons betreft worden er zo 
min mogelijk gesloopt en sociale 
huurwoningen die wel gesloopt 
worden moeten worden terug-
gebouwd.

Komen er wel genoeg betaal-
bare sociale huurwoningen? De 
huurprijs van deze 80 woningen is 
te hoog voor mensen met alleen 
AOW. Nu is pas de helft verhuurd. 

Voorlopig is veel onduidelijk. De 
VVD is voorstander van de terug-
keer van de wijkverpleegkundige 
die beter zicht heeft op de speci-
fieke situaties en zorgproblemen 
in een buurt.

Oost wordt WMO proof, dat wil 
zeggen geen bezuinigingen op 
thuiszorg en kwetsbare ouderen 
worden getolereerd.

Mensen houden zoveel mogelijk 
zelf de regie over de zorg die ze 
ontvangen. Hun noden, wensen 
en bedenkingen dienen voorop 
te staan. Het stadsdeel heeft een 
signaalfunctie naar de centrale 
stad.

Er voor zorgen dat de ondersteu-
ning zo veel mogelijk voldoet aan 
de wensen en noden van degenen 
die er een beroep op moeten 
doen.

Wijkzorgteams moeten klein-
schaliger. De teams moeten van 
onderop ontwikkeld worden. 
Gebruikers en mantelzorgers 
moeten daarbij een gelijkwaar-
dige positie krijgen.

Het creëren van meer werkge-
legenheid is de sleutel tot het 
verminderen van armoede. Ook 
in Oost zijn veel mogelijkheden 
voor het stadsdeel om de kansen 
op werk sterk te verbeteren.

Actief verborgen armoede 
aanpakken: ‘achter de voordeur’ 
aanpak uitrollen over heel Oost. 
Betere info naar bv ouders en 
zzp’ers over kwijtschelding. Betere 
info over het bestaan van formu-
lierenbrigades.

Armoede wordt vooral opgelost 
door (begeleiding) naar werk. En 
verder: arme gezinnen krijgen bv 
een gratis sportpas. Bv het aan-
bieden van goedkope maaltijden 
wordt financieel ondersteund.

Door activering mensen uit hun 
isolement halen. Hulp bieden 
bij financiële administratie, 
bemiddelen bij kwijtschelding van 
schulden.

Preventie: armoede opsporen en 
mensen weerbaar maken, betrek-
ken bij buurtnetwerken. Verder: 
stage- en scholingsinitiatieven,  
administratieve ondersteuning en 
schuldhulpverlening.

Helaas gaat er in Oost nog steeds 
veel subsidie naar allerlei overbo-
dige projecten, zoals taalcursus-
sen en zonnepanelen, terwijl dit 
prima door de markt gefaciliteerd 
kan worden.

Inhuur externe adviseurs zoals 
advocaten en salarissen raadsle-
den, portefeuillehouders.

Het A’damse ambtenarenappa-
raat is veel te groot geworden. 
Vooral op beleidsambtenaren en 
hun huisvesting kan flink worden 
bezuinigd. Daarnaast wil het CDA 
subsidies opnieuw beoordelen.

Externe adviseurs. Beleid dat ontwikkeld wordt sa-
men met bewoners is effectiever 
en efficiënter, en dus goedkoper.

Het onderhoud, schoonhouden 
en bieden van goede voorzienin-
gen in de openbare ruimte ver-
dient meer prioriteit. Dit draagt 
ook bij aan een veiligere en pret-
tigere buurt om in te wonen.

Armoedebestrijding, opvangen 
bezuinigingen WMO en AWBZ, 
steun aan kwetsbare ouderen en 
gehandicapten.

Meer geld voor schone straten. 
Meer geld voor de handhaving te-
gen overlast en criminaliteit. Een 
fonds voor de meest kwetsbaren, 
zij die de dupe zijn van landelijk 
bezuinigingsbeleid in de zorg.

Onderhoud openbare ruimte, 
reiniging en handhaving.

Meer geld naar bewonersinitia-
tieven, armoedebestrijding & het 
weerbaar maken van mensen, 
naar stimulering van duurzaam-
heid, en naar beleid dat werk of 
stageplaatsen genereert.

III
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Computers besturen van alles

Mw. Van der Horst, 87 jaar, is 
sinds zeven maanden bewoon-
ster van het Willem Dreeshuis. 
Het bevalt haar er goed. Ze is 
voornemens 19 maart op de 
PvdA te stemmen. Haar zoon 
is lid van deze partij en ze wil 
hem graag steunen. 

Ze is in 1926 geboren in Am-
sterdam Zuid en was coupeuse 
van beroep. Ze heeft vanaf 
1964 negen jaar in de Domse-
laerstraat gewoond, waar ook 
haar zoon geboren is. 
“Toen moest je nog sleutelgeld 
betalen als je een woning 
wilde huren.” Ze is Oost toen 
gaan waarderen. De kinderop-
vang, de Dappermarkt en het 
Sportfondsenbad waren na-
melijk vlakbij. En zonder auto 
was het Muiderpoortstation 
om de hoek erg handig.

Door: Annelies Teunissen

Daarna zijn ze verhuisd naar 
de Bijlmermeer, want hun 
toenmalige woning had geen 
warm water of douche. Nu is 
ze weer terug in Oost, zodat 
ze vlakbij haar zoon woont, 
die sinds kort ook weer in de 
Domselaerstraat is gaan wo-
nen. Nu in een gerenoveerd 
huis.
“Van oorsprong was ik van 
katholieke huize en stemden 
mijn ouders en ik KVP. Later 
in mijn huwelijk stemden 
mijn man en ik ook wel eens 
op de VVD. Eigenlijk ben ik 
pas later, door mijn zoon op 
de PvdA gaan stemmen. Hij 
heeft al op jongere leeftijd 
voor het lidmaatschap van de 
Jonge Socialisten gekozen.

“Of ik ergernissen heb in 
Oost? Toen wij veertig jaar 

geleden uit Oost naar de Bijl-
mer vertrokken ging Oost wel 
achteruit. Nu zie ik dat er veel 
is verbeterd en veranderd. 
Ook omdat die computers 
van alles besturen. Ik noem 
computeren ook wel eens een 
derde wereldtaal. En stel dat 
ze er nou eens mee ophouden, 
dan klapt de hele wereldeco-
nomie in elkaar! Ikzelf heb op 
mijn 84ste jaar nog om leren 
gaan met een laptop, ik kreeg 
les van een hele geduldige 
docente en toen kon ik ook 
per email een boodschappen-
lijsten naar mijn schoonzoon 
sturen. Nu doe ik heel vaak 
spelletjes op de computer en 
als het mooi weer is ga ik wan-
delen in Frankendael.” #

Mw. haar naam is om reden 
van privacy veranderd.

Het gaat om groen en wonen

Wat ga je stemmen op 19 
maart tijdens de verkiezingen 
voor de Bestuurscommissie in 
Oost?
Erik 55 jaar, breed opgeleid, 
o.a. als regisseur met veel 
werkervaring denkt Groen 
Links te gaan stemmen.
Waarom deze keuze?
“Ik vind dat ieder mens recht 
heeft op de vervulling van de 
eerste menselijke basisbehoef-
tes: een dak boven je hoofd, 
voeding, genoeg warmte 
etc. Deze regering denkt aan 
welvaart in plaats van welzijn, 
de onderkant van de samenle-
ving voelt dit het eerste in de 
portemonnee, zeker nu met de 
crisis.”
Wat heb je de vorige keer 
gestemd?
“Dat weet ik niet meer, ik hoor 
dat de koers van de VVD en 

Door: Annelies Teunissen

de PvdA gericht is op zwaar-
dere woonlasten, D66 krijgt 
waarschijnlijk meer kiezers en 
volgt de kielzog van de VVD. 
De SP vind ik te weinig weer-
woord geven t.a.v. het beleid 
van de neoliberale koers.”
Wat is je grootste ergernis in 
Oost?
“Ik vind de humor verdwij-
nen, en de kwaliteit van de 
cultuur achteruit gaan. Deze 
tijd lijkt veel oppervlakkiger 
dan de jaren ’70-’80 en  men 
lijkt nu weinig meer aan in-
trospectie  te doen. Ik heb ook 
veel gereisd, en gemerkt dat 
Nederland aan het verande-
ren is al sinds de jaren ’90 . 
Wat is het grootste pluspunt 
aan Oost? 
“Waar ik trots op ben is dat 
we hier in de buurt Jeruzalem 
gezamenlijk op zoek zijn naar 
mogelijkheden en verbin-
dingen. Armoede brengt ook 
inventiviteit met zich mee, zo 
willen we duurzame energie 
promoten in samenwerking 
met de woningbouwvereni-
ging de Key en Zonopneder-
land.nl.”
Ken je een politicus in Oost?
“Nauwelijks, graag zou ik 
willen dat een raad van wijze 
mensen een visie ontwikkelen 
op humaan beleid, ook voor 
woonlasten, zodat ook in de 
toekomst de voorzieningen 
voor de fundamentele behoef-
ten van de bewoners gewaar-
borgd blijven.”
Zou je zelf ooit actief willen 
worden of was je het ooit?
“Ik maak deel uit van de 
bewonerscommissie van het 
woondeel de Key in Jeruza-
lem, en doe aan groenonder-
houd, ook hier  in de buurt. 
Als ik met pensioen ga over 
een jaar of 10, wil ik naar een 
zonnig land als bijvoorbeeld 
Portugal. Daar kun je  in het 
binnenland nog best rondko-
men van een AOW-tje.” #

Grofvuilafval bij de containers

Wat ga je stemmen op 
19 maart?
Marijke, buurtbewoonster 
Jeruzalem, werkzaam in 
verzekeringen, halverwege de 
40 twijfelt nog: “Ik ga Groen 
Links of voor de Partij van 
de Dieren stemmen. Waar zij 
voor staan, spreekt mij het 
meest aan. Groen Links omdat 
ze voor behoud van groen 
zijn in de stad. De Partij van 
de Dieren zet zich in voor 
het welzijn van dieren, dat 
omarm ik. Ik ben ook vegeta-
risch, zelfs bijna veganistisch 
om idealistische redenen. Als 

Door: Annelies Teunissen

er een vrijwillige dierenpo-
litie zou zijn, dan zou ik me 
aansluiten.”
Wat is je grootste ergernis in 
Oost?
“Sommige wijken vind ik 
armoedig en rommelig zoals 
rondom het Beukenplein, Pre-
toriusstraat. De Indische buurt 
vind ik deprimerend ondanks 
de upgrading van de buurt 
daar. Ik had daar een vriendin 
wonen, met een koffieshop 
naast haar. Het groenonder-
houd van de openbare ruimte 
hier in Jeruzalem vind ik niet 
zo goed, wordt er nog wel ge-

snoeid langs de straatranden? 
En er staat altijd grofvuilafval 
bij de containers. Ook erger 
ik me aan verwaarloosde 
tuintjes van buren. Ik krijg de 
indruk dat de bewoners hier 
zich niet zo verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen woon-
omgeving.
Ik vind het geen prettig idee 
dat we een HVO in de buurt 
gekregen hebben. Ook vind ik 
het belachelijk dat die krakers 
gedoogd worden in ons buur-
tje, wat een slap beleid van 
woningbouwvereniging Roch-
dale, zorg dat je je zaakjes op 

INTERVIEWS MET BEWONERS UIT OOST
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orde hebt dan had dit nooit 
kunnen gebeuren.”
Wat is het grootste pluspunt 
aan Oost?
“In ons wijkje Jeruzalem is het 
planologisch ruim opgezet, 
brede stoepen en veel bomen 
en een rustig wijkje. Het is 
hier wel aan het veranderen, 
de ouderen gaan langzaam 
aan weg. Het is een beetje 
anoniem wonen, vanwege het 
tijdelijke karakter van de ver-
huur van de woningen, het is 
al jaren wachten op renovatie. 
Er is hier nu wel zoiets als een 
Buurtkamer gestart, maar als 
werkende heb ik daar weinig 
profijt van.”
Ken je eigenlijk een politicus in 
Oost?

“Ik ken toevallig wel een oud-
politicus van dit stadsdeel: 
Peter Sertons. Zijn vader heeft 
mij nog Economie les gegeven 
op de middelbare school in 
Hilversum. Hij lijkt uiterlijk op 
zijn vader, maar hij is nu uit 
de politiek geloof ik.”
Zou je zelf ooit actief willen 
worden of was je het ooit?
“Nee, daar heb ik geen tijd 
voor en ik heb ook geen am-
bitie. Ik denk dat je een sterke 
overtuiging moet hebben en 
die vast moet kunnen blijven 
houden. Ik heb de neiging snel 
mee te gaan met de mening 
van een ander.” #
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oost aan de slag

Post Oost, gevestigd in het voormalig postkantoor aan de Wijttenbach-
straat, is dé plek voor informatie en advies over activiteiten in de buurt, 
vrijwilligerswerk en begeleiding naar werk. Een gesprek met 
projectleider Mariska van der Linden.

Mariska van der Linden, 
projectleider Post Oost

‘Iedereen is hier welkom’, zegt Van der 
Linden. ‘We hebben speciale aandacht 
voor mensen die de Nederlandse taal 
niet goed beheersen, financieel weinig 
mogelijkheden hebben, al heel lang 
thuis zitten of misschien nooit gewerkt 
hebben. We helpen mensen om betaald 
werk te vinden door het organiseren van 
sollicitatietrainingen en adviesspreek-
uren.’ Alhoewel werken de beste manier 
is om te participeren, is dat niet voor 
iedereen haalbaar. ‘Dus zoeken we hier 

ook naar andere manieren om aan de 
slag te gaan. De eerste stap is taal- en 
computerlessen, zodat je kunt commu-
niceren. Daarnaast proberen we mensen 
letterlijk te laten bewegen bijvoorbeeld 
door het organiseren van wandelingen. 
En we kijken of je misschien iets voor 
anderen kunt betekenen.’

Loop eens binnen
In Post Oost werken allerlei vrijwilli-
gers. ‘Mensen die op eigen initiatief 

Iedereen is welkom in Post Oost

Civic Amster-
dam, Dynamo 
en ViiA werken 
in Post Oost 
samen met 
verschillende 
organisaties 
die bewoners 
helpen om 
(weer) aan de 
slag te gaan.

vrijwilligerswerk
trainingen en cursussen

opstap naar werk

>
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iets organiseren, die werkervaring 
willen opdoen of mensen bij wie het 
om de gezelligheid gaat.’ Zo zijn 
de baliemedewerkers in Post Oost 
vrijwilligers en ook de medewerkers 
in de koffiehoek. ‘Bezoekers kunnen 
hier dagelijks van negen tot vijf koffie 
drinken voor 50 cent. Misschien leuk 
als je naar de markt bent geweest’, 
nodigt Van der Linden uit. ‘Dan zie je 
meteen wat we hier allemaal bieden.’ 
 
Geen wachttijden
‘De behoefte van bewoners staat 
centraal, met alle organisaties en 
specialisten in Post Oost kunnen 
we daarop inspelen. We hebben 

geen lange wachttijden of intake-
gesprekken in kleine kamertjes. We 
praten hier aan een grote tafel met 
een kop koffie erbij en kunnen mensen 
direct aan de juiste persoon koppelen.’ 
Civic, Dynamo en ViiA werken in Post 
Oost samen met verschillende orga-
nisaties. ‘Het is nieuw dat we met 
deze drie partijen onder één dak zit-
ten, samen met vele andere partijen 
zoals het Wijksteunpunt Wonen, een 
klantmanager van de Dienst Werk en 
Inkomen, Club Info voor jongeren, 
enzovoorts.’ 

‘Soms is de drempel groot om naar 
een sportschool te gaan, dan kan de 
wandelgroep een uitkomst zijn’, zegt 
Van der Camp. ‘We wandelen een 
uur door Oost, je leert je eigen buurt 
beter kennen en hebt aanspraak aan 
anderen. Mijn collega en ik lopen ook 
mee, onderweg kunnen we allerlei 
soorten vragen beantwoorden.’ 
Terug op Post Oost wordt gezamen-
lijk koffie gedronken. 

Voor iedereen die letterlijk en figuurlijk in beweging wil komen, biedt Dynamo vanuit 
Post Oost een wandelgroep en communicatievaardigheidstrainingen. Wilma van der 
Camp, maatschappelijk werker, begeleidt beide samen met een collega. 

In de communicatietraining ‘Zorg dat 
je gehoord wordt’ komen populaire 
thema’s aan de orde zoals grenzen 
stellen op je werk, thuis of in je 
vrijwilligersbaan, en hoe maak je 
duidelijk wat je wilt.
Van der Camp: ‘Ik zie bij beide 
activiteiten dat het zelfvertrouwen 
van de deelnemers groeit. Bovendien 
vind je herkenning bij en erkenning 
van anderen.’

Wilma van der Camp, 
maatschappelijk 
werker

Elke eerste maandag 
van de maand start 
om 10 uur een nieuwe 
Communicatievaar-
digheidstraining. Elke 
dinsdag 10 uur ver-
trekt de wandelgroep. 
Wilma van der Camp 
020 4620 300 
of 06 1607 7835

informatie of inschrijven        020 460 93 80                   
wijttenbachstraat 36 hs       ma - vrij 9 tot 17 uur

Het is niet altijd makkelijk om een 
sport te vinden die bij je past. 
‘Na een paar keer sporten stoppen 
mensen vaak omdat het niet bevalt, 
of ze beginnen er niet eens aan’, zegt 
De Jong. ‘Ik help mensen van 19 jaar 
en ouder met overgewicht, een chro-
nische ziekte of een (verstandelijke) 
beperking iets te zoeken wat wel bij 
hen past en wat leuk is. Zodat ze ook 
blijven sporten. We zoeken iets in de 
buurt en als het nodig is, ga ik ook 
een keertje mee.’

Regelmatig sporten en bewegen is goed voor ieder 
mens. Het houdt je fit, het ontspant en helpt als je 
wilt afvallen. Lara de Jong is een van de twee 
beweegcoaches in Post Oost. 

Ondersteuning van 
de beweegcoach is 
gratis. Spreekuur 
(alleen op afspraak) 
dinsdag  van 9 - 13 
uur en op woensdag 
van 13 - 17 uur. 
MEE Amstel en Zaan,
Lara de Jong, 
06 3943 5472 
of Jorinde Hunink 
06 3943 5474

Samen met collega Bertie Schouten 
organiseert Zanen voor de Dapper-
buurt de Dappertafel. ‘Wij ondersteu-
nen buurtbewoners bij de uitwerking 

Samen eten of goedkoop 
sporten in de buurt? Bij de 
Dappertafel in Post Oost worden 
ideeën concreet uitgewerkt, 
zegt Pieter Zanen, participatie-
medewerker van Dynamo.  

Pieter Zanen en Bertie Schouten zijn dinsdag t/m 
donderdag van 13 - 17 uur aanwezig in Post Oost.

van ideeën voor bijvoorbeeld sport, 
kunst en cultuur of groen, maar ze 
hebben zelf de regie. Zo is er recent 
een tafeltennisvereniging opgericht. 
We gaan letterlijk aan tafel zitten 
en vullen het idee concreet in: waar 
gaan we tafeltennissen, wanneer, welk 
budget hebben we nodig enzovoorts. 
Buurtbewoners die iets in de Dapper-
buurt willen doen, zijn welkom. Het 
stadsdeel heeft geld beschikbaar ge-
steld voor de uitvoering van dit soort 
ideeën. De eerstvolgende Dappertafel 
over groen en buurtrestaurant is op 10 
maart, daarna 31 maart in Post Oost.

postoost.nl

In beweging: iedereen is welkom 

Het Wijksteunpunt Wonen is weer terug in het voormalig postkantoor, nu Post Oost. 
Voor advies aan en ondersteuning van huurders en woningzoekenden. 
Algemeen spreekuur: maandag 19 - 20 uur en woensdag 9 - 12 uur
Hulp bij aanmelding op Woningnet: woensdag 13.45 - 16.45 uur

De beweegcoach  

De Dappertafel  

> vervolg van vorige pagina

Pieter Zanen, 
participatie-
medewerker

Bertie Schouten, 
participatie-
medewerker

Mariska van der Linden van Dynamo, 
mlinden@dynamo-amsterdam.nl

#DWARS22   Post OostB
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Ondersteuning aan startende 
ondernemers, organisatiead-
vies, het is een greep uit de 
diensten die KansenNet biedt 
vanuit Post Oost. 

‘We zijn een netwerk van vrijwilli-
gers’, aldus Pierre Olman, coach voor 
startende ondernemers. ‘Mensen die 
nog werken of kortgeleden gestopt 
zijn. We zetten onze kennis en erva-
ring kosteloos in voor inwoners en 
maatschappelijke organisaties in en 
om Amsterdam.’  
Edo Jongejan, organisatieadviseur, 

Voor meer informatie 
KansenNet.nl. 
De mensen van 
KansenNet zijn op
afspraak aanwezig 
op Post Oost. 
Op de website kun 
je een aanvraag-
formulier invullen. 
Op basis daarvan 
volgt een intake. 
Het begeleidings-
traject is geheel 
kosteloos.

‘Als je gezelschap zoekt of hulp nodig 
hebt, of je vindt het leuk om iets 
voor anderen te doen, kom dan bij 
ons langs. We koppelen vrijwilligers 
aan buurtbewoners en/of organisa-
ties. Wat je kunt doen is heel divers. 
Van een wandeling maken of een 
kopje thee drinken, tot huiswerk-
begeleiding of hulp bij administratie. 
Soms helpt de een de ander bij 
het lopen en krijgt daarvoor in ruil 
Nederlandse les. De hulp van vrij-
willigers maakt het leven van veel 
bewoners prettiger door de extra 
aandacht, een bezoekje, uitje enzo-
voorts. En als vrijwilliger geeft dit 
werk je niet alleen veel voldoening, 
je leert ook nieuwe mensen kennen 
en verbreedt je eigen interesses. 
Vrijwilligerswerk is eigenlijk altijd 
waardevol voor alle partijen.’

Saskia van Liempt is vrijwilligerscoördinator bij ViiA 
en gaat samen met Civic en Dynamo een 
vrijwilligersuitzendbureau opzetten in Post Oost. 

Loop eens binnen 
bij Saskia van 
Liempt of maak 
een afspraak bij de 
balie van Post Oost. 
Voor vrijwilligers-
vacatures: ViiA.nl

probleem dat voorbij komt, hebben 
we weleens bij de hand gehad.’ 
‘Of anders een van onze collega‘s 
uit het netwerk’, vult Olman, die zelf 
ondernemer was, aan. ‘Daarin zitten 
coaches vanuit diverse bedrijfstakken 
en disciplines, notarissen, marketing-
experts, mensen met ervaring in de 
horeca enzovoorts. Ondernemers 
met goede ideeën kunnen we zelfs in 
contact brengen met investeerders. 
Een startende ondernemer moet 
wel gemotiveerd zijn, afspraken na-
komen en zijn huiswerk doen. In die 
zin vragen we wel commitment.’ 

Samen met collega Iliass Marghich 
bemant Wouter van der Klugt de 
informatiebalie voor jongeren van 
15 tot 23 jaar. ‘Je kunt hier terecht
met al je vragen, we geven je 
informatie en advies en kunnen je 
bijvoorbeeld ondersteunen bij het 
zoeken naar stages, werk of een 
opleiding.’ Volgens van der Klugt is 
het een groot voordeel om in Post 
Oost te zitten. ‘Behalve dat het een 

Heb je vragen over school, stage, werk, seks, drugs of andere 
onderwerpen? Kom dan naar Club Info in Post Oost.  

Kom naar het spreekuur op dinsdag en donderdag 14 - 17 uur en 

woensdag 16 - 19 uur. Of lees meer op dynamo-amsterdam.nl 

prachtig gebouw is dat uitnodigt om 
naar binnen te stappen, zitten hier 
allerlei organisaties en specialisten. 
We kunnen jongeren dus makkelijk 
doorverwijzen als dat nodig is. Of 
specifieke vragen voorleggen aan 
experts in huis. We werken natuur-
lijk ook samen met onze collega’s 
van het jongerenwerk van Dynamo, 
die zelf informatie en advies geven, 
maar ook doorverwijzen naar ons.’

postoost.nl

was manager bij diverse overheids- 
en non-profitorganisaties. ‘Ik heb 
heel lang, heel leuk werk gehad en 
daar veel ervaring mee opgedaan. 
Het is me een genoegen om die er-
varing ter beschikking te stellen aan 
anderen.’ Bijvoorbeeld aan kleine 
maatschappelijke organisaties, een 
speeltuin, kinderboerderij of natuur-
organisatie. ‘Vaak werken daar 
mensen met veel hart voor de zaak, 
maar ja hoe organiseer je alles? Het 
opzetten van een administratie, een 
subsidieaanvraag, het opstellen van 
statuten, noem maar op. Bijna ieder 

KansenNet: advies van
ervaringsdeskundigen 

Informatie & advies voor jongeren  

Vrijwilligerswerk = waardevol

Wouter van der 
Klugt, jongeren-
werker

Iliass Marghich, 
jongeren-
werker

Saskia van Liempt,
vrijwilligers-
coördinator 

Pierre Olman, 
coach voor 
startende 
ondernemers

Edo Jongejan, 
organisatie-
adviseur
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Begeleiding bij de zoektocht 
naar (vrijwilligers)werk? 
Loop eens langs bij Zdenka 
Mijic, participatieadviseur 
van Civic.

initiatief groeit of succesvol wordt, is 
soms meer ondersteuning nodig zoals 
bij het maken van een communicatie-
plan of  een subsidieaanvraag. 
‘Daarvoor probeer ik oplossingen aan 
te dragen en te verwijzen naar de 
juiste partijen. Mijn missie: zoveel 
mogelijk mensen uit de buurt berei-
ken met deze initiatieven en zoveel 
mogelijk initiatieven laten ontstaan.’

Erik van de Lang-
kruis is op donder-
dag van 9 - 17 uur 
aanwezig in Post 
Oost. 

Halevi traint, coacht en begeleidt 
mensen naar werk. ‘Een training 
bestaat uit vier bijeenkomsten op 
donderdagochtend.’ ‘Onze aanpak 
is heel praktisch. We leren mensen 
onder meer een CV of een motivatie-
tekst schrijven en oefenen met 
sollicitatiegesprekken. Ook vertalen 
we trends in de arbeidsmarkt naar 
iemands persoonlijke situatie: hoe 
zet ik populaire wervingskanalen in? 
Omdat we in kleine groepen werken, 
is er veel individuele aandacht voor 
de deelnemers. Na een maand heb je 
een praktisch werkplan waarin stap 
voor stap staat beschreven wat je de 
komende periode gaat doen’, vertelt 
Halevi, die ook terugkomdagen orga-
niseert. De trainingen zijn kosteloos.

‘Als je werkloos wordt, kom je soms vast te zitten met 
solliciteren’, zegt Reuven Halevi van bureau Aan de 
slag. ‘Dat proberen wij te doorbreken met sollicitatie-
trainingen in Post Oost. Voor iedereen die in Oost 
woont en gemotiveerd is om betaald werk te vinden.’  

Je kunt je aan de 
balie van Post Oost 
opgeven, of via 
postoost.nl of 020 
4609 380. Na aan-
melding volgt een 
kort intakegesprek. 

‘Bewoners die op zoek zijn naar een 
reguliere baan of vrijwilligerswerk 
ondersteunen we met sollicitatie- en 
assertiviteitstrainingen, taallessen 
of praktische informatie over moge-
lijkheden in het stadsdeel’, legt Mijic 
uit. ‘Tijdens de intake stellen we veel 
vragen. Als blijkt dat iemand meer 
hulp nodig heeft, verwijzen we door. 
Bijvoorbeeld naar maatschappelijk 
werk of schuldhulpverlening. 
Wij bieden maatwerk met als doel 
mensen sterker te maken en hun 
economische positie te verbeteren.’ 

informatie of inschrijven        020 460 93 80                   
wijttenbachstraat 36 hs       ma - vrij 9 tot 17 uur

Sollicitatietraining  

Ondersteuning

‘Zoals het initiatief Muziek in de 
buurt uitgevoerd door vrijwilligers’, 
zegt Erik van de Langkruis, Civic’s 
participatiemakelaar. ‘Het initiatief 
staat voorop en ik ondersteun. Bij-
voorbeeld door op verzoek van de 
initiatiefnemers te kijken of ik vrij-
willigers kan koppelen aan verschil-
lende taken: hand- en spandiensten, 
reclame maken enzovoorts.’ Als een 

Meedoen in de buurt Bewoners helpen bij het opzetten van 
buurtinitiatieven. 

Zdenka Mijic is maandag t/m don-
derdag van 9 - 17 uur in Post Oost.

Het UWV organi-
seert elke vrijdag-
middag netwerk-
trainingen voor 
55-plussers met 
een WW-uitkering 
in Post Oost. 
www.werk.nl

postoost.nl

Zoek je informatie over activiteiten, cursussen of vrijwilligers-
werk? Vraag het bij de balie of maak een afspraak met een 
Post Oost adviseur. T 020 460 93 80 of postoost.nl

communicatietraining
NL voor hoger opgeleide beginners
participatie/vrijwilligerswerk spreekuur
toeslagen voorlichting
vrijwilligerswerk spreekuur
Wijksteunpunt Wonen spreekuur

beweegcoach spreekuur
wandelgroep
sollicitatietraining
Club Info – Jongereninformatie en Advies

10:00 - 11:30

13:00 - 16:00

10:00 - 15:00

13:30 - 15:30

14:00 - 16:00

19:00 - 20:00 

9:00 - 13:00

10:00 - 11:30

13:00 - 15:00 

14:00 - 17:00

ma

di

Wijksteunpunt Wonen spreekuur
vaktaal (NL op de werkvloer)
NL voor gevorderden 

sollicitatietraining
participatie/vrijwilligerswerk spreekuur
sollicitatiewerkplaats en workshops
workshop presenteren (3e donderdag)
organisatieadvies non-profit (oneven wk)
Club Info – Jongereninformatie en Advies

Geheugen van Oost inloop en fotoclub
UWV netwerkgroep 55+

9:00 - 12:00

9:30 - 11:30

9:30 - 11:30

9:30 - 12:30

10:00 - 15:00

13:00 - 15:00

13:00 - 17:00

13:30 - 15:00

14:00 - 17:00

13:00 - 15:30

13:30 - 16:30

nu in post oost

wijttenbachstraat
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Zdenka Mijic, 
participatie-
adviseur

Karina Pouentes, 
participatie-
adviseur

Reuven 
Halevi,  
coach

Demet Akpinar, 
participatie-
makelaar

Erik van de Lang-
kruis, participatie-
makelaar

en verder 
Open Leercentrum Oost individuele taal- of computerles via internet 
Elke  ma, di, do, vr van 9:30 – 11:30

Taalwijzer spreekuur  Elke ma, di, do van 9:00 – 12:00

Dappertafel bewonersprojecten  De eerstvolgende Dappertafel over 

groen en buurtrestaurant is op 10 maart en daarna op 31 maart in Post Oost.
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