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Door: Arie van Tol
Koningsmaal: 25 april 
18.00 uur
Het festival start met een 
diner op straat voor ruim 1000 
mensen op het Hogewegplein. 
Heette het vorig jaar nog 
Queensdinner, dit jaar is het 
herdoopt tot Koningsmaal. 
Kaartjes moeten vooraf aange-
schaft worden en zijn meestal 
snel uitverkocht.

Opera-op-straat: 25 april 
21.30 uur Bredeweg
De Opera-op-Straat is Drama 
Queens, gebaseerd op 
Donizetti’s opera Anna Bolena 
(1830). Aan de vooravond van 
de eerste Koningsdag kunt u 
genieten van een bloedstol-
lend Koningsdrama over de 
zes vrouwen van Hendrik de 
Achtste. Laat u meeslepen in 
dit verhaal over gepassioneer-
de liefde en niets ontziende 
ambities. Hoe het afloopt? 
Engelse schoolkinderen leren 
het ezelsbruggetje: divorced 
– beheaded – died – divorced – 
beheaded – survived. Bij regen 
zet de gastvrije Hofkerk de 
deuren voor ons open. 

Samenwerking (top)profes-
sionals en (top)talent
Voor de Opera-op-Straat is 
de afgelopen twee jaar een 
samenwerking opgebouwd 
met het in het Stadsdeel 
Oost gevestigde Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het 
Nederlands Kamerkoor, met 
theatermakers uit de buurt en 

Misschien heeft u de prachtige lampenkappen op de straatlantaarns op 
de Bredeweg, Hogeweg en Linnaeusparkweg al gezien. Zij vormen de aan-
kondiging van het 37ste Bredewegfestival op 25 en 26 april. 
Een festival met Opera-op-Straat, theater tussen het publiek, podia met 
muziek en natuurlijk de gezellige kleinschalige kermis. Toegang is gratis 
en iedereen is van harte welkom.

Door: Annelies Buurman | Fotografie: www.bredewegfestival.nl Gastredactie

Ik kan u het best de hele in-
houd oplepelen, commentaar is 
overbodig. Ook Koningsdag, net 
als Koninginnendag, wordt het 
mooist op het Bredeweg Fes-
tival, daar wordt u op pagina 
2 aan herinnerd. Op pagina 3 
gaat het over de springlevende 
wijk Betondorp. Doortje Kal 
mag op pagina 4 uiteenzetten 
hoe belangrijk ‘het er bij horen’ 
is, voor iedereen. En of Chris 
Rademaker er nog bij hoort: 
met zijn 86 jaar is hij de oudste 
dj, lezen we op pagina 5. De 
opening van Oostpoort wordt 
‘Dwars’ verslaggegeven op 
pagina 6. Ja, de voorpagina was 
nog ‘Dwarser’...
En dan bent u pas bij pagina 7
en staan u nog te wachten 
artikelen over 4 mei op het 
Kastanjeplein (pag.11), over het 
Passantenhotel en een biljart-
club (pag.14), over schrijfster 
Maartje Wortel (pag.15), over 
NL Doet in het groen van de 
sportparken (pag.16), over 
4 mei in de Transvaalbuurt 
(pag.18), over modeontwerp-
ster Natalie de Koning (pag.20) 
en over een feestje bij tennis-
vereniging de Meer (pag.23).
Natuurlijk gaat u ook alle vaste 
rubrieken af: het milieu van 
Ton, de verhalen van Meland, 
Hella en Mirry, Uit in Oost, 
de fotopagina’s (terrasjes), 
jeugdverhalen, OAR, Dynamo, 
WSW, Dwarsliggertjes en de 
kinderpagina. Ben ik volledig? 
Nee: Post Oost. #

met de Dutch National Opera 
Academy en de Nationale 
Masterclass Orkestdirectie 
(conservatoria van Amster-
dam en Den Haag). Jong 
toptalent krijgt zo de kans met 
topprofessionals samen te 
werken, in een geheel andere 
context dan gebruikelijk. De 
Opera-op-Straat is daarmee 
een artistiek interessant en 
tegelijkertijd laagdrempelig 
podium geworden. Wereld-
top en buurt zijn met elkaar 
verbonden en opera wordt  in 
een geheel nieuwe dimensie 
gepresenteerd aan een zeer 
divers publiek.

Straattheater en festival 
op 26 april
Vanaf ’s morgens 9.00 uur 
bieden we een gevarieerd pro-
gramma op diverse podia. Op 
de Bredeweg hebben we een 
‘boomtheater’ met optredens 
van diverse muziekgroepen. 
Ook kunt u daar een Brazili-
aanse dansworkshop volgen. 
De levensgrote giraffen van 
vorig jaar zijn ook weer 
van de partij, net zoals Koos 
Kneus, Menno de Zweefmole-
naar en Umtata.

Theaterkade
De Linnaeuskade is omgeto-
verd tot een theaterkade met 
het beroemde stoomtreintje, 
een reizende pizzabakker en 
een poëtische circustheater-
voorstelling. Ook Abacus, de 
groep met de grote wagens ge-

Weg uit Oost
Door: Nina Schuttert 

Na 27 jaar trouwe liefde 
ga ik vreemd. Ik verlaat 
Amsterdam Oost voor 
Bologna-Zuid. 

Het is niet dat het niet goed 
ging tussen mij en Oost, het 
ging juist prima. Zelfs na zo-
veel jaar was het nooit saai. 
Ook al kenden we elkaar door 
en door, we wisten elkaar nog 
altijd te verrassen. Een nieuw 
cafeetje, spontane ontmoetin-
gen, zwoele zomer avonden. 
En toch is het tijd voor iets 
nieuws. Ik voel dat het nodig 
is. De liefde trekt me naar 
Italië. Daar zal ik nieuwe 
avonturen beleven, nieuwe 
mensen leren kennen en me 
hopelijk net zo thuis voelen 
als in Amsterdam Oost. 
Wie weet keer ik ooit weer 
terug. Misschien al over een 
paar jaar, of misschien als ik 
oud en verschrompeld ben. 
Ondertussen zal ik over Oost 
blijven dromen: over de gezel- 
lige chaos van de Dappermarkt, 
de groene oase van het Ooster- 
park, de ganzen van de rotonde. 
Zoals je stiekem altijd blijft 
dromen van je eerste liefde. # 

maakt van schroot is weer van 
de partij. En verder, van de 
Parade:  de Gillende Keuken, 
Max zijn illusie en Hendrick-
Jan de Stuntman.

Podia op de Hogeweg en het 
Hogewegplein
Muziek van het Kinderkoor 
Watergraafsmeer tot strakke 
ritmes en opzwepende riffs 
van Los Lamalos. Van 9.00 tot 
17.30 uur zijn de podia gevuld 
met een afwisselend program-
ma. En wil je even rust? Dan 
kun je knutselen in het atelier 
van Juffrouw Kikker. 

Alweer het 37ste festival!
Vaak vragen mensen ons naar 
het ontstaan van het festival. 
Hier in het kort de historie: 
In 1977 was de gemeente 
van plan van de groenstrook 

midden op de Bredeweg 
parkeerplaatsen te maken. De 
bewoners waren het daar niet 
mee eens en voerden actie. Hoe 
succesvol die actie was, kunt u 
zien als u op de Bredeweg wan-
delt. Om hun succes te vieren, 
organiseerden de bewoners 
een feestje. Omdat Koningin-
nedag een dag was waarop van 
alles kon zonder vergunningen, 
werd gekozen voor 30 april 
1977. The rest is history...

En wie organiseert 
dat allemaal?
Wij zijn een groep van elf 
buurtbewoners, die het Brede-
wegfestival met veel plezier 
en geheel vrijwillig organi-
seert. Sommigen doen dat al 
jaren, anderen pas een paar 
jaar. We zijn er het hele jaar 
mee bezig met uitzondering 
van de zomervakantie. Voor 
de lampenkappen en de orga-
nisatie van de opera werken 
we samen met (vrijwillige) 
professionals uit de buurt. #

Kijk voor informatie op 
www.bredewegfestival.nl

Column

Bredewegfestival op 25 en 26 april

Rectificatie 

In Dwars 171 zijn enkele 
storende fouten in de defini-
tieve papieren versie terecht 
gekomen. Met name Miranda 

van der Vegt verdient onze 
excuses: zij had in allerijl voor 
een passende foto gezorgd bij 
het verhaal ‘Leenhond’, maar 
kreeg daarvoor niet de credits 
(de naam was niet aangepast).
Een niet helemaal bijgewerkt 
colofon (een naam die er nog 
niet bij staat, een andere die 
nog niet is geschrapt) is over-
komelijk, maar de deadline-
vermelding 20 februari 
(i.p.v. 3 april) was wel erg 
onpraktisch.
Excuus aan ieder die last had 
van die en andere foutjes. #
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In 1989 nam Monique Vedder-
Jansen de zaak over van 
de oude eigenaar, meneer 
Lefeber. Het interieur van de 
herenkapper werd grondig 
onder handen genomen en 
dames- én herenkapper Kap-
salon de Meer werd geopend. 
Monique vertelt: ‘Toen ik 
destijds open ging, dachten de 
buurtbewoners dat de kapper 
verdwenen was en dat er een 
bloemist gekomen was, zoveel 
bloemen hadden we gekre-
gen!’

Voor de vaste klanten, al-
lemaal heren, was het even 
wennen: plotseling moes-
ten ze plaats nemen tussen 
de dames. Sommige heren 
dwaalden af naar de woning 
achter de zaak, opzoek naar 
een herenafdeling. Veel klan-
ten komen er al jaren, som-
mige vanaf de opening. Een 
groot deel komt uit de buurt, 
Betondorp en Park de Meer. 

Al een kwart eeuw gezelligheid 
bij Kapsalon de Meer
Tekst en fotografie: Melissa Plomp

Het lijkt wel een bloemenzaak binnen. Veel klanten zijn al langs geweest 
met een boeket ter ere van het 25 jarig jubileum van Kapsalon de Meer. 
Zowel van binnen als buiten is de zaak versierd met ballonnen en slingers. 
Een verrassing van de moeder van eigenaresse Monique, die haar dochter 
bij elk jubileum weer verrast met een prachtig versierde zaak.

Maar ook vanuit de rest van 
de Watergraafsmeer en vanuit 
Diemen komen veel klanten.

Eigenaresse Monique komt uit 
Betondorp, waar haar ouders 
vroeger een tabakswinkel 
hadden. De vorige eigenaar 
had vijf kinderen, maar geen 
van hen wilde de zaak overne-
men. Monique twijfelde of het 
wat voor haar was, een eigen 
zaak. Uiteindelijk besloot ze 
de stap te wagen. Ze begon 
klein, zonder personeel. De 
kapsalon was echter een groot 
succes. Nu werken ze er met 
vier mensen.

Er is in 25 jaar wel wat ver-
anderd. Zo kon men vroeger 
gewoon binnen wandelen, 
nu wordt er alleen nog op 
afspraak gewerkt. “Anders is 
het ook geen doen met par-
keergeld betalen. Als je moet 
wachten weet je niet hoeveel 
je in de meter moet gooien. 

Voor sommige klanten was het 
even wennen, maar we wer-
ken altijd netjes op tijd”, aldus 
Monique. “Ook de administra-
tie is tegenwoordig een stuk 
ingewikkelder. Alles moet nu 
op de computer en er moeten 
een hoop formulieren worden 
bijgehouden. Gelukkig doet 
mijn man, Cocky, dat prima!”

Sociaal en gezellig
Het is een gezellige boel in 
Kapsalon de Meer. De meeste 
klanten kennen ze er bij 
naam. Er is genoeg tijd voor 
een praatje en Monique zorgt 
met haar grapjes voor een vro-
lijke sfeer. Er is veel aandacht 
voor de klanten. Zo heeft Mo-
nique van verschillende vaste 
klanten een huissleutel of een 
telefoonnummer van familie. 
Als een oudere klant niet op 
een afspraak komt, of een tijd 
niet gezien wordt, informeren 
zij of alles wel goed gaat. “We 
moeten een beetje op elkaar 

letten. Je weet nooit of iemand 
bijvoorbeeld gevallen is en 
thuis in de gang ligt.”

Soms krijgt de zaak bezoek 
van een groepje peuters van 
een kinderdagverblijf. Zij 
komen een kijkje nemen in de 
kapperszaak om te zien wat 
daar nu eigenlijk allemaal 
gebeurt. Hoewel Monique het 
druk genoeg heeft met haar 
klanten, maakt ze er een feest-
je van. De kinderen zien dat ze 
bij de wasbakken geen sham-
poo in hun oogjes krijgen. De 
meisjes krijgen allemaal twee 
mooie vlechtjes, de jongens 
een stoere kuif met gekleurde 
gel. De juf wordt gewassen en 
geföhnd door de kleintjes. Ten 

slotte gaan ze met een, door 
Monique gemaakte, diploma 
en een tasje met lekkers weer 
naar huis. “Ik krijg wel eens 
de vraag of ik kinderfeestjes 
organiseer in mijn zaak. Dat 
doe ik niet. Daar hebben we 
het te druk voor. Maar zo af 
en toe zo’n groepje kindjes 
vind ik wel leuk!”

De kapsalon heeft net weer 
een verbouwing achter de 
rug. Vanwege de feestelijke 
dag worden de klanten op iets 
lekkers getrakteerd en bij het 
weggaan krijgen ze een mooie 
tas mee. Op naar het vijftig-
jarig jubileum? “Nou,” lacht 
Monique, “laten we zeggen, 
dat ik al over de helft ben!” #

Jubileum

Springlevende Wijk is een pro-
ject van stichting Academie 
van de Stad. Deze stichting wil 
de leefbaarheid en ontwikke-
ling van stadswijken verbe-
teren. In ruil voor een lage 
huur bedenken de studenten 
buurtprojecten voor de buurt 
waar zij komen te wonen. 

Er kwamen drie studenten in 
Betondorp wonen: Miriam, 
Phebe en Rick. Eind januari 
trokken zij in twee woningen 
in de buurt, één daarvan is 
het huis waar Johan Cruijff 
opgroeide. Op 11 maart startte 
het project met een quiz met 
vragen over de buurt. Zeven 
teams van buurtbewoners 
namen het tegen elkaar op. 
Ook werd er een ideeënbus ge-
opend, waarin bewoners hun 
ideeën kwijt kunnen voor het 
Springlevende Wijk- team. De 
studenten maakten ook een 
film waarin allerlei buurtbe-
woners vertellen wat zij van 
Betondorp vinden.

Studenten in Betondorp. In het begin werden ze door sommige bewoners 
met enige argwaan bekeken. Betondorp is geen studentenwijk bij uitstek. 
Toch zijn er door Academie van de Stad op verzoek van Stadsdeel Oost en 
wooncorporatie Ymere bewust een aantal studenten in deze wijk geplaatst. 

Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Academie van de Stad Sociaal

Inmiddels zijn de studenten 
een paar maanden verder. “De 
ideeën die we vanuit de buurt 
binnen krijgen, verschillen 
nogal,” zegt Miriam van der 
Waal, “het zijn bijvoorbeeld 
uitnodigingen om eens een 
kopje koffie te komen drinken, 
maar ook het verzoek om een 
pinautomaat in de wijk te 
krijgen, kwamen wij tegen. 
Daar kunnen wij trouwens 
niet voor zorgen.”

Vooral ouderen, maar ook 
voor jongeren
Voorlopig richten de studen-

ten zich op drie projecten. Zo 
willen zij een ‘groenproject’ 
opzetten. Hierbij is het de 
bedoeling dat buurtbewoners 
de tuinen gaan opknappen 
van buurtgenoten die hier zelf 
te oud voor zijn geworden. 
Miriam hoopt dat er genoeg 
mensen willen meewerken. 
“Ik hoop dat er straks niet 
alleen maar een heleboel aan-
meldingen komen van mensen 
die hun tuin opgeknapt wil-
len hebben. We hebben ook 
buurtgenoten nodig die het 
willen doen.”
Een ander project waar de 

studenten mee aan de slag wil-
len, is het verbeteren van de 
sociale veiligheid. Dat willen 
ze bereiken door mensen in 
een straat elkaar wat beter te 
leren kennen. 
Miriam merkt ook dat de 
ouderen in Betondorp moeite 
hebben met boodschappen 
halen. “Er zit geen echte 
supermarkt in het dorp. Dan 
moeten ze toch helemaal naar 
het Christiaan Huygensplein. 
Daarom denken wij als project 
aan iets als een boodschap-
penbus. Of dat we bijvoor-
beeld als uitje met een groep 
ouderen naar de markt in 
Diemen gaan.”
Soms vinden anderen aan-
sluiting bij het project Spring-
levende Wijk Betondorp. Er 
heeft zich pas iemand gemeld 
die een sportopleiding volgt. 
Zij wil nu een project begin-
nen om ouderen meer te laten 
bewegen.

Het project richt zich niet 
alleen op ouderen. “Voor de 
jongere bewoners van Beton-
dorp willen we ook wat doen. 
Wij werken nu mee aan de 
organisatie van het feest dat in 
september gegeven wordt, als 
Betondorp 90 jaar bestaat. Dat 
feest moet voor álle bewoners 
leuk worden.”
Miriam heeft het tot nu toe 

prima naar haar zin in Beton-
dorp. Buurtbewoners reage-
ren positief op de plannen. Zo 
bood een buurvrouw spon-
taan aan om tijdens de quiz te 
zingen. “De buurvrouw zingt 
in het plaatselijke smartlap-
penkoor. Maar de rest van het 
koor kon die avond niet. Nou 
ja, toen zong de buurvrouw 
gewoon alleen. Als het vals 
was, hadden we pech gehad, 
zei ze.”

Of het project nog verder 
wordt uitgebreid, weet Miriam 
niet. Er wordt in elk geval 
nog gezocht naar een vierde 
student om het team aan te 
vullen. Haar eigen huurcon-
tract is voor anderhalf jaar. Ze 
heeft geen idee of het project 
daarna nog doorgaat, met of 
zonder haar. Voorlopig zullen 
de bewoners van Betondorp 
de studenten in elk geval nog 
vaak gaan tegenkomen. #

Interesse gekregen in het 
groenproject? Neem contact 
op via: springlevendbeton-
dorp@gmail.com. Heeft u nog 
ideeën voor het Springleven-
de Wijk-team? De ideeënbus 
hangt op de Akkerstraat 32.

Betondorp moet weer een springlevende wijk worden

Eigenaresse Monique werd verrast met een versierde zaak

De studenten van het team van Springlevende Wijk Betondorp
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Kwartiermaken

Doortje: “Kwartiermaken - 
het wegbereiden voor een 
bijzondere groep - is eigen-
lijk een bijzondere manier 
van opbouwwerk, begin 
jaren negentig in Amsterdam 
vanuit de psychiatrische 
hulpverlening begonnen. 
Toen verhuisde het Provin-
ciaal Ziekenhuis Santpoort 
naar Amsterdam en gingen 
meer mensen beschermd of 
begeleid wonen. Patiënten 
moesten weer wennen aan 
de stad, maar we vroegen 
ons af wat de investering 
van de stad zou kunnen 
zijn. Konden de toenmalige 
patiënten wel gebruik maken 
van de gewone voorzienin-
gen in de stad? Het bleek dat 
daarvoor kwartier moest 
worden gemaakt.” De term 
kwartiermaken is tegen-
woordig ook in zwang bij 
pogingen de weg naar de 
samenleving vrij te maken 
voor andere buitenstaan-
ders, die om wat voor reden 
dan ook moeilijkheden 
ervaren in de volwaardige 
deelname aan de maatschap-
pij. Zo gaat Doortje bijvoor-
beeld in het boekje ‘Dat het 
gewoon is dat we er zijn’ 
dieper in op het kwartier-
maken voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Er 
wordt ook steeds vaker er-
kend dat ‘gewoon meedoen’ 
ook voor mensen uit andere 
culturen niet vanzelfspre-
kend is. 
Zo ervaren veel jonge Ma-

rokkaanse Nederlanders 
uitsluiting met als ernstig 
gevolg dat ze veel meer dan 
andere jongeren met psycho-
ses van doen hebben. 
Doortje Kal reist stad en land 
af om met haar lezingen het 
maatschappelijk belang van  
kwartiermaken zoveel en zo 
breed mogelijk aan de orde 
te stellen.

Hoe zou je de marge van 
Amsterdam Oost beschrij-
ven? 
 “Ik weet dat mensen met 
een psychiatrische of ver-
standelijke beperking vaak 
moeten vechten voor hun 
bestaan. Dan werpt zich de 
vraag op of het juist fijn is 
om in een wijk te wonen met 
veel mensen in de marge of 
juist niet. In wijken waar 
iedereen al een beetje an-
ders is kan het wel helpen...
het anders zijn wordt door 
minderheidsgroepen minder 
gevoeld als men bij elkaar 
woont.  Ik blijf echter wel 
pleiten voor een juiste mix 
en ik denk dat Amsterdam 
Oost dat heeft. Buurten moe-
ten niet overvraagd worden 
als het om de opvang gaat 
van mensen die het alleen 
niet zomaar redden. Kwar-
tiermakers proberen een 
besef te bevorderen dat 
sommige mensen hun weg in 
de samenleving niet vanzelf-
sprekend vinden en daar-
voor een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.”

Zie je in Amsterdam Oost 
projecten die eraan wer-
ken?
“Karen Soeterik was kwar-
tiermaakster in Oost voor 
mensen met een verstan-
delijke handicap. Zij on-
derzocht waar zij obstakels 
ervoeren in het meedoen. 
Vervolgens richtte zij zich op 
welzijnsorganisaties en in de 
buurt actieve verenigingen. 
Doel was een gastvrije en 
veilige omgeving creëren in 
reguliere vrijetijdscentra. 
Zo kwam ze bij een judoclub 
terecht, waar de kinderen 
zonder handicap de docent 
gingen assisteren bij de ju-
doles aan kinderen met een 
handicap.  Bovendien is zij 
langs allerlei plekken in Oost 
gegaan om aan de hand van 
de ervaringen van mensen 
met een beperking te peilen 
hoe ze zich daar voelden, of 
ze zich daar prettig konden 
voelen of niet en waarom 
niet, om daar vervolgens iets 
aan te doen. En ook in het 
buurtcentrum Oosterpark 
komen nu bijvoorbeeld in 
het buurtrestaurant of bij de 
bingo mensen met een ver-
standelijke beperking”.

Zodat een buurthuis  
toegankelijk wordt voor 
echt iedereen?
“Ja, want de samenleving is 
decennia lang opgevoed met 
het idee dat mensen met een 
psychiatrische achtergrond 
of een verstandelijke beper- 
king naar een inrichting 
moesten. Nog steeds moeten 
zorginstellingen ervaren dat 
deelname aan het gewone  
leven helend is; dat je men-
sen niet moet reduceren 
tot hun ziekte of handicap. 
Maar daarvoor is het wel  
nodig dat de samenleving 
open staat voor anders-zijn. 
Kwartiermakers proberen 
aan die betrokkenheid te 
werken.  

Karen heeft nog erg veel 
meer gedaan maar hier 
is het misschien goed de 
vrijetijdsmaatjes te noemen 
naar het voorbeeld van de 
vele maatjesprojecten die 
Amsterdam intussen telt. En 
om daar nog even op door 

te gaan: de Amsterdamse 
Vriendendiensten komen 
eigenlijk voort uit het eerste 
kwartiermaakproject dat wij 
in 1991 begonnen.
Speerpunt van de vrienden-
dienst is het één-op-één-
maatjescontact. Dit maat-
jesproject komt voort uit de 
vraag van bezoekers van een 
dagactiviteitencentrum om 
door iemand van buiten de 
psychiatrie meegenomen te 
worden, die samenleving in. 
Een paar jaar geleden zijn 
de Amsterdamse Vrienden-
diensten ook begonnen met 
netwerk- en talentcoaches. 
Studenten van de Hoge-
school van Amsterdam kun-
nen hun maatschap als stage 
opvoeren en ze leren daar 
opvallend veel van. 
De Vriendendiensten werken 
ook aan een ambassadeurs- 
pool: mensen met psychia-
trie-ervaring die voorlich-
ting geven aan bijvoorbeeld 
buurthuiswerkers, of de 
Wmo-loketwerkers. Zo’n 
voorlichting door de betrok-
kenen zelf doet echt wat met 
de beeldvorming. 
In de Meevaart in de  
Balistraat zijn ook mensen 
met een psychiatrische be- 
perking actief. In het Grand 
Café Genieten van het stads-
deelhuis werken mensen met 
een verstandelijke beper-
king”.

Zie je kansen in de partici-
patiemaatschappij?
“Jazeker. Te lang is het talent 
en de kracht van mensen in 
de marge genegeerd. Maar 
we moeten wel het hele ver-
haal vertellen. De participa-
tiemaatschappij kan alleen 
slagen als er ook aandacht is 
voor de kwetsbaarheid van 
mensen. Meedoen en erbij 
horen is van veel mensen in 
de marge een diep verlan-
gen, maar als het gepaard 
gaat met dwang, of als alleen 
gefocust wordt op kracht 
schrikt dat mensen ook af. 

Die blijven binnen omdat 
buiten (te) zeer doet. En die 
kwetsbaarheid geldt ook 
voor de overbelaste mantel-
zorger. Ik zie de participatie 
van burgers ook niet als 
vervanging van welzijns- en 
zorgprofessionals. In veel 
gevallen moet die participa-
tie ondersteund worden. Het 
vraagt wel een andere werk-
wijze van professionals.”      

Uit het verhaal van Doortje 
maak ik op dat het kwartier-
maken van tegenwoordig 
meer en meer de hoedanig-
heid krijgt van een beroep 
doen op de gewone burger 
en uiteenlopende professio-
nals om te werken aan een 
samenleving waarin ieder-
een zich welkom voelt. Het 
vraagstuk wordt dan hoe we 
de samenleving gaan inrich-
ten opdat iedereen mee kan 
doen naar eigen wensen en 
mogelijkheden. Er gaat een 
taboedoorbrekende werking 
uit van het opnemen van 
mensen met beperkingen 
in de samenleving. Datgene 
dat afwijkt van ‘het normale’ 
wordt vanzelf normaler als 
we het vaker gaan zien in 
onze omgeving. Het is hierbij 
belangrijk dat cliënten hun 
verhaal kunnen doen en 
hun wens om te participeren 
kunnen uitspreken. #

Door: Mirry Dijkstra | Fotografie: Dineke Rizzoli

Bijzonder lector Doortje Kal uit de Tilanusstraat verricht onderzoek naar het 
fenomeen kwartiermaken, een zoektocht naar manieren om de samenleving 
gastvrijer te maken. Kwartiermaken is letterlijk het voorbereiden van een 
nieuwe onderneming. Bij Doortje is dat de onderneming mensen met een 
psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking erbij te laten 
horen en mee te laten doen naar eigen wens en mogelijkheden. Het kan ook 
over andere (groepen) mensen gaan die in de marge leven. Voor het  
welslagen van deze onderneming is het nodig dat de samenleving ruimte 
maakt voor ‘anders-zijn’, de (andere) ander accepteert in/met zijn (eigen)
aardigheid.

Doortje Kal

Kwartiermaken is werken aan 
gastvrijheid

Literatuurverwijzingen: 
Kal, D. en Post, R. 
(2013). Verder met kwar-
tiermaker. Amsterdam: 
Uitgeverij Tobi Vroegh.
Kal, D. (2010). Kwar-
tiermaken. Amsterdam: 
Uitgave in eigen beheer. 
Kal, D. , Post, R. en 
Scholtens, G. (2012). 
Meedoen gaat niet van-
zelf. Amsterdam: Uitge-
verij Tobi Vroegh.         
Zie ook: www.kwartier-
maken.nl
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Verhalen

Het gesprek wordt op ver-
zoek van ‘ome Chris’ gehou-
den in het pas geopende 
Participatiecentrum Post 
Oost in de Wijttenbachstraat. 
“Omdat ik daar graag kom en 
iedereen zo gastvrij is.”
Met zijn outfit (zwart leren 
jack en bijpassende pet), lijkt 
hij af te willen rekenen met 
de 86 jaren die hij telt.
Dat hij de oudste dj in Ne-
derland is wil hij voor het 
verhaal wel even kwijt. “Ik 
heb altijd een eigen smaak 
gehad voor populaire mu-
ziek. Van smartlappen tot 
rock ‘n roll: Willeke Alberti, 
Johnny Jordaan. Lenny Kuhr, 
Frans Bauer, Ramses Shaffy. 
Veel meezingers waar de 
oudjes op dansen, dat is echt 
genieten. Ik verzamel de 
muziek en kan ook veel ver-
zoeknummers draaien.”
Tien jaar geleden, op zijn 
74e, is hij begonnen als dj. 
‘Ome Chris’. De mensen 
vonden het leuk. “Ik werd al 
gauw op verschillende plek-
ken uitgenodigd en draaide 
twee jaar in wooncentrum 
De Gooijer in de Von Zesen-
straat.” Hij is heel blij dat 
ze hem hebben gevraagd in 

april weer in de Gooyer op te 
treden.
“In de Kastanjehof draai ik 
iedere laatste vrijdag van de 
maand voor de bewoners. 
Ook 50 plussers uit de buurt 
zijn welkom. Ik kom ook 
als vrijwilliger op andere 
plekken in de stad als ze me 
vragen.”
Echtgenote Dini (84), met wie 
hij 63 jaar is getrouwd, gaat 
altijd mee. “We doen alles 
samen.” Dini is niet bij het 
gesprek in Post Oost omdat 
ze thuis moest blijven voor 
de verpleegkundige die haar 
kwam prikken.
Met pretoogjes achter zijn 
brillenglazen kijkt Chris 
tevreden naar de bezoekers 
die in- en uitlopen.
Rademaker glundert: “Dit 
is een mooie tijd om oud te 
zijn. Ik wil bezig blijven en 
kan niet stilzitten. Ik ga door 
tot mijn dood, misschien nog 
wel 40 jaar.”

Molukkenstraat
Voor het interview heeft hij 
oude foto’s en ansichtkaar-
ten van zijn ‘geliefde’ oost 
meegenomen. De Molukken-
straat, waar hij opgroeide, is 

ruim vertegenwoordigd in 
zijn verzameling. Hij be-
waart alles in een map met 
tientallen vakjes. “Deze map 
is nergens meer te koop. Ik 
kocht ‘m lang geleden op het 
Waterlooplein.”
 Trots vertelt hij dat hij 86 
jaar geleden is geboren in 
het OLVG.
De positieve verhalen over 
zijn huidige leven staan 
lijnrecht tegenover zijn her-
inneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog in de Moluk-
kenstraat. “Die oorlogsjaren 
waren verschrikkelijk. Ik 
was 14 jaar, de honger en de 
kou waren het ergste.”
Rademaker herinnert zich 
nog goed dat hij kolen 
weghaalde bij de spoorlijn 
in oost. “Samen met Jantje 
Burger, die naast ons woon-
de ,ging ik naar het terrein 
bij het Muiderpoort station 
om kolen te stelen. Vanuit 
een van de twee seinhuizen 
bij het station schoten Duitse 
soldaten in een van de klom-
pen die ik voor de kou droeg. 
We werden gepakt en tegen 
een muur gezet. Een uurlang 
hield een Duitse soldaat een 
revolver op ons gericht. We 

waren doodsbang dat hij op 
ons ging schieten.” Hij herin-
nert zich ook nog goed hoe 
bewoners de lege bijwagen 
van tram 11 omgooiden 
waarin joden werden weg-
gevoerd. 

Churchill
Mooie herinneringen heeft 
hij aan de jaren dat hij als 
typograaf werkte bij de 
Gebroeders Winter. “Het vak 
heb ik geleerd op de gra-
fische School in de Dintel-
straat. Omdat ik oprichter 
Winter kende kon ik daar 
werken. In 1941 heb ik een 
zakagenda voor ze gemaakt.”
Boek- en Steendrukkerij 
Mantgen op het Muntplein 
was zijn volgende werkge-
ver. Stralend: “Mantgen was 
hofleverancier. Ik kreeg 
na de oorlog opdracht om 
voor Winston Churchill een 
menukaart te maken bij een 
diner in Krasnapolsky waar 
de Britse premier eregast 
was.”
Door de woningnood in 
Amsterdam verhuisde hij in 
1964 na zijn huwelijk met 
Dini naar Schagen en later 
naar Purmerend. “Ik woon 
er nog steeds omdat er in 
Amsterdam geen betaalbare 
huizen meer zijn. Maar ik zit 
elke dag in oost, Amsterdam 
blijft mijn stad. Onze doch-
ter Ans, een van onze drie 
kinderen, woont in de Vijver-
straat, dichtbij het nieuwe 
Oost Poort. Zij is heel crea-
tief en stond een paar jaar 
geleden met haar tekeningen 
over buitenlandse kleder-
drachten in Dwars. 
Net als mijn dochter hou ik 
van uitdagingen. Toen er 
met de komst van nieuwe 
technieken minder werk 
was ben ik wat anders gaan 
doen. Gelukkig had ik nooit 
last van stress als ik weer 
aan iets nieuws begon. Toen 
ik op het Waterlooplein een 
kraam kon huren ben ik 
souvenirs gaan verkopen. 
Dat heb ik 20 jaar gedaan en 
daar kwam ik zulke leuke 
mensen tegen.”
Rademaker herinnert zich 
veel gebeurtenissen in zijn 
lange leven nog goed maar 
met data heeft hij duidelijk 
moeite. Verontschuldigend:  
“Als je 86 jaar bent, vergeet 
je wel eens wat.” 
.

Wat vind je van veranderd 
Oost?
Rademaker: “Dat de Etheto-
kerk aan de Insulindeweg is 
verdwenen vind ik vreselijk 
en wat ze er van hebben ge-
maakt is niet leuk meer.” 
Dan kijkt hij goedkeurend 
rond:“Het oude postkantoor 
is er ook niet meer, maar 
Post Oost vind ik geweldig en 
Oost Poort is een aanwinst 
voor  heel Amsterdam. Wa-
tergraafsmeer blijft gelukkig 
mooi. Ik vind niet alle veran-
deringen geslaagd, maar ik 
blijf helemaal gek op Oost.”
Bij het afscheid nodigt hij 
fotograaf Dineke Rizzoli en 
mij uit voor vrijdag 28 maart 
in de Kastanjehof. 

Bij binnenkomst in de voor-
malige Bonifatiuskerk aan 
het Kastanjeplein zien we 
‘ome Chris’ achter de gram-
mofoon temidden van zijn 
populaire singles. Er wordt 
enthousiast meegezongen 
door de bewoners van het 
zorgcentrum. Activiteitenbe-
geleidster Ineke is blij met 
de maandelijkse muziekmid-
dagen. “Iedereen zingt mee 
met de oude liedjes.” Echtge-
note Dini, die in een leun-
stoel meedeint op de muziek, 
schat dat Chris duizenden 
singles heeft.  
Als afsluiter wordt Ramses 
Shaffy’s ‘We zullen door-
gaan’ gedraaid. Iedereen 
zingt luidkeels mee en ‘Ome 
Chris’ geniet zichtbaar als 
een paar bejaarden met 
elkaar de dansvloer opgaan. 
“Daar doe ik het allemaal 
voor” zegt hij voldaan en 
draait de muziek harder.#

Chris Rademaker is er trots op dat hij met zijn 86 jaar de oudste dj in Neder-
land is. In woon- en zorgcentrum Kastanjehof en verzorgingshuis de Gooyer 
laat hij ouderen en 50+ buurtbewoners meezingen en rock ‘n rollen op  
toppers uit de jaren ’50 tot ’90.
“Het is fantastisch zoals die oudjes zich op de dansvloer uitleven. Ik doe dit 
omdat ik bezig wil blijven en niet kan stilzitten.”
Diskjockey ‘Ome Chris’ -zoals hij zichzelf noemt- is van plan om door te gaan 
tot zijn dood. “Misschien heb ik nog wel 40 jaar”.

Dj Ome Chris Rademaker

“Dit is een mooie 
tijd om oud te zijn”
Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Vrij dansen en zingen 
voor 50 plussers in de 
Kastanjehof vanaf 14.00 
uur. Toegang vrij in 
de Kastanjehof en de 
Gooijer, ook voor 50+ 
buurtbewoners. Infor-
matie tel. 0299 641413

Ome Chris met zijn vrouw Dini
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Oostpoort op volle toeren
Op woensdag 26 maart zijn ze al van ver zichtbaar: poortjes van gekleurde 
ballonnetjes om buurtbewoners uit te nodigen voor de opening van 
winkelcentrum Oostpoort. Al in de ochtend staan er rijen bij winkels die 
tot voor kort vooral in het centrum van Amsterdam te vinden waren: 
C & A, H & M, Hunkemöller, Vero Moda en Simon Levelt, om er maar een 
paar te noemen. Bewoners van Oost hebben steeds minder reden om hun 
buurt te verlaten...

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Even wennen is het wel: de 
bescheiden Albert Heijn op 
de Linnaeusstraat is na de 
verhuizing op het Land van 
Cocagneplein drie keer zo 
groot. Nurhan Sezer (47), een 
vertrouwd gezicht achter 
de kassa’s van de AH op de 
Linnaeusstraat, staat uitge-
rekend vandaag achter de 
servicebalie. De bedrijfskle-
ding is in de kast gebleven, 
ze draagt een mooie blazer 
met een Albert Heijn badge. 
Het staat haar goed, “maar,” 
zegt ze, “het voelt nog nieuw, 
op deze plek“. Haar dierbare 
kassadiensten van vroeger zal 
ze in de nieuwe winkel afwis-
selen met de servicebalie. 
“Ik sta, vroeger zát ik. Op de 
Linnaeusstraat was ik hele-
maal thuis, ik heb er 29 jaar 
gewerkt, fulltime. Hier is het 
groot en heb ik veel nieuwe 
collega’s, het is echt anders.” 
Tijd om te mijmeren heeft ze 
niet, een klant komt een pakje 
shag afrekenen. Hij vraagt of 
het mogelijk is om hier te par-
keren. “Zeker niet gratis hè?”.
“Vandaag wel.” 

Alleen vandaag, op de opening. 
Het zal niemand verbazen dat 
commercie belangrijk is in een  
winkelcentrum. Aardig is dat 
er naast de bekende merkna-
men ook kleinere winkels in 
Oostpoort aanwezig zijn, zoals 
Biolicious, Bakker Balvert en 
het Zwarte Fietsenplan. Het 
plezier lijkt voor de bezoekers 
voorop te staan tijdens de ope-
ning: ze maken graag gebruik 
van winkelacties, gaan graag 
op de foto met de goedlachse 
steltlopers en kinderen laten 
zich schminken en anderszins 
vermaken.

Demonstratie
Om een uur of twee is het 
rond het podium op het Land 
van Cocagneplein schuin 
tegenover café Roezemoes al 
bijna pretparkdruk. De zon 
helpt mee, het vooruitzicht 
dat Ali B. straks gaat optreden 
ook. Eerst vindt er een aan-
stekelijke demonstratie van 
Poekoelan plaats, een Indo-
nesische vechtsport die in de 
Wethouder Verheijhal (bij de 
Polderweg) wordt gegeven. 

Kinderen en volwassenen in 
zwart gevechtstenue doen 
de bewegingen voor, waarna 
de volwassenen zich door de 
kinderen moeiteloos naar de 
grond laten werken. Kinderen 
uit het publiek worden uitge-
nodigd om mee te doen, wat ze 
inderdaad enthousiast doen. 

Verderop staat een lange rij 
bij de suikerspinmachine. Het 
is mooi om te zien hoe in het 
tijdperk van de digitale spelle-
tjes een jongetje ademloos toe-
kijkt hoe een clowneske man 
figuren draait van ballonne-
tjes. Nog één knoop en voilà, 
daar is het hondje! (of was het 
nou een wolkje?). En kijk, daar 
zijn de twee steltloopsters 
weer. Overal lopen jongens en 
meisjes met flyers, in sommige 
winkels draait het personeel al 
overuren. Discreet aanwezig 
zijn de beveiligers, een man-
netje of acht die paraat staan 
in geval van calamiteiten. In 
hun duifgrijze pakken steken 
ze nogal af tegen de kleurrijke 
winkelpuien. De beveiligers 
hebben weinig om handen: 

in een ontspannen sfeer loopt 
hier alles door elkaar: klein en 
groot, (piep)jong en (stok)oud. 
Nee, vandaag heeft niemand 
behoefte aan calamiteiten.

Ali B.
 “Ik word hier wel vrolijk 
van,” zegt Annemarie, be-
woonster van de Wijttenbach-
straat die de opening met haar 
twee jonge kinderen bijwoont. 
Ze kijkt om zich heen: “Leuk 
dat ze dit doen, goed dat het 
winkelcentrum eindelijk open 
is. Handig is het ook, een H & M 
in de buurt. Daarvoor moest 
ik altijd naar het centrum.” 
De combinatie van de oude 
en nieuwe gebouwen vindt ze 
“goed gedaan” maar, moet ze 
bekennen, het oogt nog wat 
“kunstmatig. Maar ik heb hier 
toch wel een buurtgevoel”. 
Annemarie verwacht dat 
ze regelmatig in Oostpoort 
zal winkelen, net als vrien-
din Sonja, moeder van twee 
kinderen die onrustig staan te 
wiebelen omdat de grote Ali B. 
zo meteen zal optreden. Sonja 
zal Oostpoort vooral bezoeken 
voor H & M en C & A. Ze is 
ook blij met de nieuw Albert 
Heijn: “Op de oude vestiging 
hadden ze lang niet alles.”
Het nieuwe plein staat inmid-
dels vol als stadsdeelwethou-
der Thijs Reuten het podium 
betreedt. Reuten bedankt 
“iedereen” die heeft meege-
holpen aan de totstandkoming 
van Oostpoort. Een beleefd 
applaus is zijn deel. Al snel 
heet hij Ali B. welkom op het 
podium. Het publiek is door 

het dolle heen. Gevraagd naar 
zijn band met Oost antwoordt 
Ali dat hij er heel wat stapjes 
heeft liggen, hij heeft in Oost 
‘overal’ gewoond. Vandaag 
is hij hier met DJ Brownie 
en rapper Darryl. Vanaf 
zijn mobieltje leest Ali de 
tekst voor van een lied over 
Oostpoort, Brownie zingt zegt 
het. Verder brengen ze vooral 
hits als Leipe mocro flavour 
en Eeyeeyo. Bij dat nummer 
doet Ali een stapje terug voor 
de drie kids die hij op het 
podium heeft uitgenodigd om 
de tekst te zingen. En meteen 
is duidelijk waarom Ali B. de 
performer met misschien wel 
de grootste sociale intelligen-
tie van Nederland is. Vanaf 
het podium begroet hij zijn 
oude buren van de Tugelaweg, 
vraagt buurtgenoot Gerard 
met krukken op het toneel om 
Rosamunde mee te neuriën, 
knuffelt gezellig met oud-
stadsdeelvoorzitter Fatima 
Elatik, en roept percussieband 
Dale Cana kordaat tot de orde 
als ze iets te hard meetrom-
melt bij zijn laatste nummer. 
Ali B. plaatst de ene gevatte 
oneliner na de ander, is bijde-
hand en charmant en mijmert 
in een moeite door over de 
politie die hem als jochie 
aansprak omdat hij een reep 
chocolade had ‘ontvreemd’. 
Hij vraagt diezelfde politie 
om de kids op de voorste 
rij te arresteren omdat ze 
“neeeee!!” roepen als hij zijn 
laatste liedje aankondigt. En 
wat klinkt dat liedje lekker 
in die meedeinende menigte. 
Vier langharige tieners vallen 
naast het podium bijna in kat-
zwijm. Wat heeft die Ali toch, 
wat wij niet hebben? #

Oostpoort
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Vraaggerichte zorg, maar 
wat mag de cliënt vragen?

Wijkzorgteams gaan tot betere ondersteuning leiden tegen lagere kosten. Er 
komt minder professionele zorg, maar Amsterdam creëert randvoorwaarden 
zodat de burger het zelf kan doen. Vereenvoudigingen en innovaties in de 
zorg moeten tot 25% kostenbesparing leiden. Dat zijn de drie hoofdlijnen van 
de herinrichting van de WMO. Het laat ruimte aan veel onzekerheid en veel 
onduidelijkheid.

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

In een debat van (o.a.) Dwars 
door de buurt begin juni zal 
de beoogde organisatie van 
de zorg in Oost aan de orde 
worden gesteld. In dit artikel 
worden in grove lijnen de 
contouren geschetst waarbin-
nen die wijzigingen in de zorg 
haar beslag zullen moeten 
krijgen. In het debat zal de 
praktijk centraal staan: die 
van dit moment, de gewenste 
praktijk en de praktijk waar 
sommigen voor vrezen.
Ten grondslag aan de grote 
veranderingen die er in 2015 
aan staan te komen liggen drie 
decentralisaties: de Jeugdwet, 
de Participatiewet en de nieu-
we, sterk uitgebreide WMO 
komen onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeente. 
Hieronder gaat het alleen om 
die laatste.

Ideologie
Bezuinigingen zullen vast 
nodig zijn. En overbodige 
professionele hulp uitbannen 
is niet per se verkeerd. Maar 
de populaire ‘eigen kracht 
mantra’ is toch vooral liberale 
ideologie: ‘als de burgers meer 
zelf gaan doen is er minder 
professionele hulp nodig.’ 
Een iets minder cynische en 
minstens zo ware formulering 
is: ‘als er minder professionele 
hulp is zullen de burgers het 
zelf moeten doen.’

Het worden dan ook ten 
onrechte trends genoemd, 
niet opvattingen of keuzes: 
‘de moderne verzorgingsstaat 
wordt te duur’, ‘de overheid 
trekt zich terug uit de zorg’, 
‘een moderne lokale demo-
cratie steunt op burgerinitia-
tieven’ (iets van de overheid 
verwachten is ouderwetse 
democratie).
Eigen kracht, zelfredzaam-
heid en participatie zijn toch 
vooral van bovenaf opgelegde 
concepten, geen bedenksels 
van burgers. Waarom zou de 
gemeente Amsterdam anders 
zo druk aan de slag moeten 
met het ‘wegnemen van on-
rust’? De volgende communi-
catiestrategie wordt ontvouwd 

in ‘Amsterdam Zorg: Nood-
zaak Voorop’: 1) eerst infor-
meren, 2) partijen betrekken 
bij beleidsvorming, 3) gericht 
op gedragsbeïnvloeding en 4) 
begrip tonen voor emoties.

Bezuinigingen
Het verspreiden en minder 
duidelijk maken van verant-
woordelijkheden is zo moge-
lijk een nog geliefder procedé 
in Den Haag dan het afbreken 
van de verzorgingsstaat. 
Natuurlijk valt er iets te zeg-

gen voor decentraliseren, het 
dichter bij de burger brengen 
van de verantwoordelijkheden 
(kent de gemeente mij echt 
beter dan het Rijk?). Maar met 
de komende bezuinigingen 
zijn de teksten van wethou-
ders nu al te voorspellen: ‘Wij 
hebben te weinig financiële 
middelen om het gat dat het 
Rijk heeft laten vallen op te 
vullen.’
De gemeenten moeten een 
bezuiniging van 40 % reali-
seren op de huishoudelijke 
zorg, van 25 % op begeleiding 
en verzorging en van 40 % 
op doelgroepenvervoer. Ze 
krijgen geen extra geld uit 
Den Haag voor alle zogeheten 
frictiekosten: kosten die bij 
elke grote reorganisatie ge-
maakt worden. En die ook nu 
weer gemaakt worden: er zijn 
in het hele land vele extern 
ingehuurde deskundigen flink 
geld aan het verdienen (de 

adviesbureaus varen wel bij 
de ontwikkelingen naar eigen 
kracht!?). En dan gaat het pe-
perdure aanbesteden ook een 
nog steeds grotere rol spelen, 
omdat er nu eenmaal ooit is 
besloten aan marktwerking te 
gaan doen.
De zorg is in de toekomst niet 
meer te betalen als we niet 
bezuinigen, heet het dan altijd 
weer. Op welke zorgkosten we 
het best kunnen bezuinigen 
wil maar geen hot item wor-
den. De zorgelite – de zorgver-

zekeraars, management en 
specialisten van ziekenhuizen, 
de farmaceutische industrie 
en de industrie van de medi-
sche apparatuur – blijft buiten 
schot. De ruimte voor bezuini-
gingen wordt zoals gebruike-
lijk gezocht bij het kwetsbare 
segment, zowel in de cliënten- 
als in de werkershoek.

Amsterdam
De herinrichting van de WMO 
moet in Amsterdam vorm krij-
gen middels 22 wijkzorgteams 
die zorg en begeleiding gaan 
bieden aan zo’n 40.000 be-
woners per wijk. In de teams 
komen huisarts, wijkverpleeg-
kundige, verzorgende, woon-
begeleider en maatschappelijk 
werker samen om in overleg 
met de cliënt een plan te ma-
ken. Er wordt een dubbelslag 
gemaakt: betere ondersteu-
ning tegen lagere kosten.
Het principe één huishouden, 

één plan, één hulpverlener 
wordt leidend. Bij het inscha-
kelen van specifieke zorg of 
begeleiding moeten verschui-
vingen zichtbaar worden. Het 
aanbod moet a) van zwaar 
naar licht, b) van individueel 
naar collectief, c) van profes-
sioneel naar informeel en d) 
van zorg naar preventie. Kos-
tenoverwegingen zijn niet het 
enige motief. Met de nieuwe 
manier van doen wordt het 
betuttelen, het pamperen 
en het sterk aanbodgerichte 
definitief teruggedrongen, 
zo wordt met veel aplomb 
beweerd.
Dezelfde motieven liggen ten 
grondslag aan de zogeheten 
‘kanteling’: de zorgvrager 
wordt in het intakegesprek 
in een nieuwe volgorde 
bevraagd. Eerst wordt ge-
peild of hij wel echt hulp van 
zorginstanties nodig heeft, of 
hij het niet zelf kan regelen, 
niet op eigen kracht kan. Is 
het antwoord daarop negatief 
dan wordt het eigen netwerk 

uitgebreid onder de loep 
genomen. Als dat netwerk 
geen soelaas kan bieden wordt 
naar bestaande algemene 
dienstverlening gekeken. Pas 
dan komt al dan niet betaalde 
ondersteuning aan de orde: 
eerst de lichtere, goedkopere 
collectieve voorzieningen, pas 
in uiterste nood individuele 
zorg of begeleiding.

Duur en (te) optimistisch
Het tempo waarop grote 
organisatorische veranderingen 
moeten worden doorgevoerd 
is hoog. Er is bij gemeenten 
kennis vereist die niet direct 
voorhanden is. De hele opera-
tie gaat dan ook voor ie haar 
beslag heeft gekregen in 2015 
al miljoenen euro’s kosten. 
Het is hierboven al gezegd: 
het is een goudmijn voor de 
adviesbureaus. Van enige 
coördinatie (VNG), om het ef-
ficiënter en vooral goedkoper 

te houden, lijkt nauwelijks 
sprake.
Sinds jaar en dag zijn zorg 
en welzijn nogal gescheiden 
werelden. Het is goed dat daar 
verandering in gaat komen. 
Maar of de papieren inten-
ties (‘generalistische sociale 
wijkteams’) zo eenvoudig als 
gesuggereerd tot een gewenste 
praktijk zullen leiden is maar 
de vraag.
In rapporten die toch vooral 
vanuit overheid en zorginstel-
lingen zijn geïnitieerd wordt 
de huisarts als het lastigste 
obstakel gezien naar een 
goede samenwerking. Niet 
duidelijk wordt of dit met 
name te maken heeft met de 
vrees van de huisarts dat hij 
er weer een flink aantal taken 
en verantwoordelijkheden bij 
zal krijgen of met de zorg van 
die huisarts om de kwaliteit 
van de zorg. 

Integraal en informeel
Integrale wijkgerichte zorg zal 
toch vooral betekenen: goed 
afstemmen, goed communi-
ceren, goed samenwerken. 
Het selecteren van aanbieders 
gebeurt echter op basis van 
verschillen, concurrentie, 
marktwerking. Dit spannings-
veld wordt breed erkend. 
Niets valt er te lezen over de 
enorme overheadkosten van 
het aanbestedingssysteem (30 
aanbieders die meedingen 
naar een enkele opdracht van 
een gemeente is geen uitzon-
dering, en dat zelfde proces 
voltrekt zich dan enkele jaren 
later opnieuw).  
De informele zorg wordt ge-
acht taken over te nemen van 
de formele zorg. Bezuinigen 
gebeurt immers door minder 
professionals te betalen voor 
hun zorgtaken. Die taken kun-
nen best gedaan worden door 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
De toon is er één van dat daar 
nog heel veel rek in zit. Maar 
in Nederland zijn al ruim 2,6 
miljoen mensen die onbetaald 
langdurig of intensief hulp 
bieden aan mensen die onder-
steuning nodig hebben.
Verplichting tot mantelzorg 
en tot vrijwilligerswerk is al 
niet meer alleen bespreek-
baar, maar zelfs geaccepteerd 
aan het raken. Er wordt nog 
wel gewaarschuwd: (morele) 
verplichting kan averechts 
werken. Een minder discuta-
bele manier om meer vrijwil-
ligers te winnen voor de zorg 
is (digitaal georganiseerde) 
zorgruil: de één schildert bij 
de ander, de ander helpt bij de 
administratie bij de één. 
Was de hele zorg maar zo 
goed, zo gemakkelijk en zo 
logisch... #

Geraadpleegd o.a.:
•	 Amsterdamse	aanpak	decen-
	 tralisatie	AWBZ-begeleiding
 (uitgangspuntennotitie)
•	 Amsterdamse	Zorg:	Nood-
	 zaak	Voorop,	herinrichting
	 WMO	(koersbesluit)
•	 Op	naar	2022:	drie	toekomst-
	 scenario’s	voor	wijkgerichte	
 zorg en ondersteuning 
 (Vilans)
•	 Zelfsturende	teams	(KPMG	
	 Plexus	in	opdracht	van	
 Vilans)

Zorg

Als	de	burgers	
meer	zelf	gaan	
doen	is	er	minder	
professionele
hulp nodig

Scootmobielen:	meer	of	minder
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Onalledaags

Het lot van de Valreeptuin
Er is nog een ander lot. Het 
noodlot dat soms tuiniers treft 
kan ook uit een andere hoek 
komen. Uit de hoek van de po-
litiek, de beleidsmakers en de 
projectontwikkelaars, die dan 
bepalen dat het afgelopen is 
met een buurttuin, of soms met 
een heel volkstuincomplex. 
Dat lot treft nu de Valreeptuin. 
Het is afgelopen met tuinieren 
daar. Bulldozers nemen het 
over van de schoffelaars. Zand 
wordt gestort in plaats van 
compost. Voor planten is geen 
plaats meer. Je kunt er droevig 
over zijn of kwaad om worden. 
Een buurtinitiatief als de Val-
reep en de Valreeptuin passen 
niet in het idee dat het Stads-
deel heeft van buurtinitiatie-
ven. Buurtbewoners worden 
gefaciliteerd in hun bottom up 
initiatieven zolang die spo-
ren met de bureaucratische 
plannen. Anders gaat er zand 
overheen. En weg is de tuin.

De start van de Bajestuin
Maar de wind waait zo hij wil, 
het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en onkruid vergaat 
niet. Terwijl de Valreeptuin 
verdwijnt op de ene plek, 
ontstaat elders de Bajestuin. 
Een initiatief van de bewoners 
van Bajesdorp bij de Wencke-
bachweg. Op een grasveldje 
in dit aparte stukje stad wordt 

volgens de principes van de 
permacultuur een buurttuin 
aangelegd. Na een bescheiden 
start vorig jaar als kleine gue-
rillatuin, wordt nu groots inge-
zet. Er wordt hard gewerkt aan 
het aanleggen van kruiden-
spiralen, houtsnipperpaden 

en kassen. Is het symbolisch 
dat een deel van de aarde uit 
de Valreeptuin hier naartoe is 
verhuisd? De natuur laat zich 
niet klein krijgen. Wat op de 
ene plaats verdwijnt, komt op 
de andere plek weer boven.

In de info-folder van de Bajes-
tuin staat te lezen: ‘Je kunt je 
eigen zaaibed komen claimen, 
ons steunen met materiaal, of 
gewoon eens komen kijken. 
Er komt een lunchplek in het 
zonnetje, een vuurplaats en een 
speelplek. Op dit moment wor-
den er werkdagen gehouden op 
elke zondag. Het is dan bouwen 
en wroeten van 11u tot 17u. 
Kom graag eens langs!’

Tweede levens
Als ik aan kom rijden zie ik 
Sandra met hulp bezig de fun-
dering te leggen voor de grote 
kas die hier een tweede leven 
krijgt. Alles wordt met professi-
oneel gereedschap uitgemeten. 

Het is een behoorlijke klus om 
alles passend te krijgen.
In de moestuin ligt karton en 
stro op de grasbodem. De be-
doeling is dat het gras zo van-
zelf composteert en er daarna 
op gezaaid kan worden. Ik ben 
benieuwd!
Elders is Laura bezig de wa-
tercontainer van de Valreep 
schoon te spuiten met een 
hogedrukspuit. Aan de bin-
nenkant was er algengroei 
ontstaan. Ook deze container 
krijgt een tweede, of zelfs 
derde leven.

Er wordt vandaag naast het 
snipperpad een bessenstruik 
geplant. De compostbakken 
zijn vorige week al helemaal 
gereed gemaakt. Bij de krui-
denspiraal staat op de bordjes 
te lezen wat er allemaal is of 
nog wordt ingezaaid. De Bajes-
dorpers pakken het allemaal 
grondig aan! 

Tuinieren is het meebewegen met de seizoenen, het afstemmen op het weer 
en het openstaan voor veranderingen. In de moestuin is alles steeds in  
ontwikkeling. De tuinier heeft dit voor een deel in de hand, omdat hij degene 
is die zaait en plant. Maar voor het grootste deel is hij overgeleverd aan de 
spelingen van het lot, zoals een onverwacht late nachtvorstperiode of een 
hele zachte winter. Het is het lot dat wordt gestuurd door de natuur.

Tekst en fotografie: Ton Hendrix 

Komende en gaande tuinen
Groen

Er kruipt een insect over de 
armleuning van mijn stoel: 
het is bruin, twee centimeter 
lang en het heeft twee enorme 
voelsprieten. Ik probeer het 
dood te meppen, maar hij 
heeft me in de smiezen. Het 
roetsjt vlak voor de inslag 
van mijn hand de leuning af, 
sprint over de vloerbedekking 
naar de plint en verdwijnt 
door een kier. Een insect met 
zo’n vaart heb ik nog nooit 
gezien. Wat zou dit voor een 
snelheidsmonster zijn?
Enkele uren later kom ik mijn 
buurvrouw van tweehoog bij 
de voordeur aan de straat te-
gen. Ik vraag haar – terwijl ik 
met mijn duim en wijsvinger 
de grootte aangeef – of zij dit 
insect kent?
‘Nog nooit gezien,’ zegt ze 
kordaat.
Langzamerhand word ik wel 
erg nieuwsgierig naar dit 
rappe beestje. Terwijl ik de 
trap omhoog loop bel ik een 
vriend.
‘Het zijn kakkerlakken,’ zegt 
hij resoluut. Als de donder 
moet ik van hem de Ongedier-
tebestrijdingdienst bellen. 
Anders zal er onherroepelijk 

een gigantische plaag uitbre-
ken, voorspelt hij me met een 
zekerheid die met een eenvou-
dige optelsom maar tot één 
uitkomst kan leiden.
Ik kom mijn onderbuurvrouw 
de volgende dag op de trap 
tegen. ‘Het zijn mooi wel kak-
kerlakken hoor,’ zeg ik enigs-
zins aangedaan. ‘Ach buur-
man, geen paniek, die hebben 
we al járen in huis. Toen we 
hier zo’n veertig jaar geleden 
kwamen wonen, we waren 
net getrouwd, toen waren ze 
er al,’ zegt ze lachend. ‘Laatst 
zat er nog één in de kleren-
kast op ’t overhemd van m’n 
man. ’t Zijn trouwe beestjes, 
die doen je écht geen kwaad 
hoor.’ Ze strompelt de trap 
omhoog, met in elke hand een 
boodschappentas vol pakjes 
braadboter, instant aardap-
pelpuree en blikken groenten. 
Elke keer denk ik, als ik haar 
zie sjouwen met al dat spul, 
dat voor haar de oorlog mor-
gen weer kan aanbreken.
Enkele dagen later klopt er 
iemand aan de deur. Voor me 
staat een man met een don-
kergroene brommerhelm op 
zijn hoofd. Zijn lange lederen 

jas zit tot aan zijn nek dichtge-
knoopt.
‘Ongediertebestrijding,’ zegt 
hij met een plat-Amsterdams 
accent.
Ik laat hem binnen.
‘Ik kom net van tweehoog. 
Hordes kakkerlakken. Me-
vrouw had ’r een paar in ’n 
jampotje voor me verzameld. 
Van die dikke, weet u wel, vol 
met eitjes en hupsakee dat 
waren ’r anders weer ’n stuk 
of honderd geweest.’
Hij houdt zijn helm op, het le-
deren riempje zit strak onder 
zijn kin vastgesnoerd. Hij is 
zeker ver in de zestig. In zijn 
hand houdt hij een blocnote 
vast. Op zijn gerimpelde ge-
zicht verschijnt een glimlach.
‘Weet u, ik amuseer me koste-
lijk. Dat nou net híj kakkerlak-
ken heeft. Hij was m’n leraar 
op de boekhoudcursus. Altijd 
correct gekleed, in een streep-
jespak met stropdas. Tja, da’s 
alweer zeker bijna veertig jaar 
terug. Maar ik herkende hem 
meteen.’
‘Dat is grappig,’ zeg ik, ‘mijn 
buren schijnen die kakker-
lakken al jaren te hebben, al 
vanaf hun trouwen.’

‘Tja meneer, dat hoor ik vaker, 
maar ’t leidt tot reusachtige 
plagen. Vooral in die oude 
woningen en zeker als ’r van 
die houten schrootjes tegen de 
wand getimmerd zitten. Daar 
kruipen ze zo lekker achter. 
Van die heerlijke warme en 
vochtige plekjes, daar houden 
ze ontzettend graag van. Weet 
u, ze zijn óók nog ’ns herma-
frodiet. Begrijp u? ’t Is maar 
goed dat u ons gebeld heb.’
’s Middags kom ik mijn buur-
vrouw op straat tegen. Ze 
komt met twee zware bood-
schappentassen op me af sjok-
ken, en draagt een donkere 
zonnebril terwijl het zwaarbe-
wolkt is.
‘Buurman, ik heb zo’n vrese-
lijke last van m’n ogen.’
Ik vraag haar hoe dat komt? 

Ze vertelt me dat ze de kakker-
lakken met een spuitbus te lijf 
is gegaan. De nevel is op haar 
ogen neergeslagen.
Tien dagen later komen er 
twee mannen langs, in witte 
pakken gestoken en met reser-
voirs op hun ruggen. Samen 
met mijn hond verlaat ik het 
pand.
De afgelopen week was mijn 
buurvrouw nogal aan het 
kankeren. Ze moest door mijn 
toedoen haar enorme voor-
raad aan eten en serviesgoed 
uit de keukenkasten halen. 
Ook had haar zoon het afgelo-
pen weekend de vurenhouten 
schrootjes van de keuken-
wand gesloopt en dus keek ze 
nu, dankzij mij, tegen afge-
brokkeld stucwerk. #

Trouwe huisgenootjes
Door: Méland Langeveld \ Fotografie: Aleksander Willemse

De oosterse kakkerlak

Bajestuinders bezig met de aanleg van de grote groentekas

Buurtmoestuinen in Oost

Voor meer informatie of 
contact: 
Voor de Bajestuin: www.face-
book.com/pages/bajestuin of 
bajestuin@gmail.com
Voor de Valreeptuin: www.
valreeptuin.wordpress.com of 
www.facebook.com/groups/
valreeptuin of valreeptuin@
gmail.com

De natuur 
laat zich niet 
klein krijgen
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Ontmoeting

De bladen die ik graag lees 
(lees: doorblader), zijn te 
prijzig om nieuw te kopen: de 
FranseVogue bijvoorbeeld, of 
het Amerikaanse V magazine. 
De ‘problemen’ die in deze 
bladen aan bod komen (zal ik 
deze maand dat bloesje van 
Céline van 2300 euro kopen, 
of wordt het toch die swea-
ter van Rick Owens), zijn zó 
heerlijk onwerkelijk dat ik me 
er graag aan overgeef. 

Brian reikt mij de (oude) V’s 
aan, ik overhandig hem de 
Franse Vogues. We worden 
wederzijds blij van dit dure 
papier en dankzij onze deal 
doet het geen pijn aan onze 
portemonnee. Brian is met 
zijn OV-kaart vanuit Rotter-
dam naar het Amstel geko-
men. Hij zit in zijn laatste jaar 
aan de kunstacademie, bin-
nenkort wil hij als fotograaf 
aan de slag in de bladenwe-
reld, het liefst in Amsterdam. 
Ik had hem al gegoogeld en 
zijn website gezien. Die ziet 

er behoorlijk professioneel 
uit, vind ik.
‘Echt waar?’ vraagt Brian. ‘Er 
moet nog wel wat meer op. 
Ik heb niet veel opdrachten 
gedaan nog.’
‘Dat zou ik niet zeggen als je 
bij de redacties van de bladen 
langsgaat.’

‘Moet ik ook allemaal nog 
doen, bij redacties langs...
‘Doen hoor, je lijkt me er goed 
genoeg voor.’
‘Ja? Oké, ja, ik ben goed, ik 
hoor het vaak genoeg, maar... 
ik heb geen grote bek. Ik vind 
kwaliteit belangrijk. Als ik 
dan de Nederlandse Vogue 
doorblader ... die moderepor-

tage van Pietje P. laatst... met 
die harde kleuren,  zo... lelijk 
uitgelicht gewoon. Ik ben veel 
beter, denk ik dan. Maar ja, 
Pietje staat er in en ik niet. 
Wat ook niet helpt: ik schiet 
graag zwart-wit foto’s. Kleur 
leidt zo af, vind ik. Maar bla-
den doen weinig zwart-wit.’ 

Redacties
Hij wil de bladen benaderen, 
eerst moet hij zijn onzeker-
heid overwinnen. Brutaal 
met zijn map onder de arm 
op die redacties afstappen. 
En vooral niet bang zijn dat 
ze denken: hè, daar héb je 
er weer zo één met z’n map! 
Waarna ze zich ongetwijfeld 
zuchtend door zijn fotomap 
heen gaan werken, om ‘m 
vervolgens vast met een blik 
terug te geven, een blik die 
boekdelen spreekt. 
Nee, dank u.
Hij is wel eens met een vriend 
naar een feestje geweest. Om 
te netwerken. En wat hebben 
ze veel gepraat... met elkaar. 
Niet met de mensen ‘die er 
toe doen’.

Brian wil zo snel mogelijk 
naar Amsterdam verhuizen, 
want hier gebeurt ‘het’. Hier 
zitten de redacties en hier 

heb je cultuur.
‘In Rotterdam gebeurt toch 
ook veel op cultureel gebied,’ 
opper ik. ‘Boijmans, Kunsthal, 
Fotomuseum, en dan Hotel 
New York... dat uitzicht op de 
Maas!’
Brian kijkt bedenkelijk,  
Rotterdam heeft het gewoon 
niet. Ja, lage huren, dat heeft 
het. Uitstekend geschikt voor 
een student. Op die manier 
kan hij nog een beetje geld 
opzij zetten.

Londen
Brian kon zijn spaargeld goed 
gebruiken, toen hij stage 
ging lopen bij een bekende 
fotograaf in Londen. Die 
stage vond hij ‘zomaar’, via 
Facebook. Een shoot bij de 
Britse Elle: het budget leek 
grenzeloos. De assistent van 

de stylist had een assistent 
en ook die had weer een 
assistent. Zo krijgt iedereen 
daar een voetje of beter: een 
teentje tussen de deur. De 
catering? Fantastisch. Biolo-
gisch, uiteraard: een voortref-
felijk ontbijt, een fantastische 
lunch. Zo kan iedereen zijn 
aandacht richten op het werk 
dat verzet moet worden. Geld 
levert het niet op, overigens. 
De assistent van de assistent 
verdient niets, de bekende 
fotograaf evenmin. Wel levert 
het ‘exposure’ op om reclame-
campagnes voor grote mode-
merken binnen te halen. Daar 
zit het grote geld. En na zijn 
eindexamen wil hij naar hier, 
naar Amsterdam. 
Doen, Brian, gewoon doen. Er 
is hier plek, ook voor jou. #

In de hal van het Amstel Station heb ik afgespro-
ken met Brian, een student Fotografie uit  
Rotterdam. We hebben elkaar via Marktplaats 
gevonden, we gaan modebladen uitwisselen.

Duur papier

Op die bewuste dag liet ze zich 
zachtjes door het licht dalende 
trottoir in de richting van 
de tunnel trekken. Over het 
witte muurtje zag ze hoe een 
vrouw bij de barakken van het 
consultatiebureau met de rug 
naar haar toegekeerd stond te 
telefoneren. Het doordeweek-
se tafereel bevestigde nog 
eens dat het een doodgewone 
dag was, waarop ze niet alleen 
was, maar wel aan haar lot 
overgelaten. 
De overgang van licht naar 
donker ging geleidelijk - veel 
minder abrupt dan ze had 
verwacht. Hoe anders was het 
wanneer zo plotseling, van het 
ene op het andere moment, 
voetgangers en fietsers aan 
het oog werden onttrokken. 

Voordat ze er erg in had stond 
ze al onder de overkapping 
van het viaduct, waar geruis-
loos auto´s en trams overheen 
reden. Niets van het leven dat 
erboven reed was hoorbaar in 
de tunnel. 
Daar stond ze dan, in het 
object dat aanleiding gaf tot 
talloze gedachten, naar haar 
dromen wenkte, nachtmerries 
uitlokte en uitnodigde tot teke-
nen. Omgeven door het koele, 
witte beton dat koortsachtige 
dagen kon opvangen. Ze ging 
op in het viaduct dat haar 
altijd zo volledig in beslag kon 
nemen. De leegte in de tunnel 
was overweldigend. Het ge-
voel dat ze kreeg in de tunnel 
was zo onbestemd, net alsof 
alles erop moest wijzen dat de 

gang nergens naar toe leidde. 
Alleen de tussenkomst van 
een voetganger of een fietser 
die zich op hetzelfde moment 
aan de kille holte van het via-
duct liet onderwerpen, zou de 
stilte kunnen doorbreken. 
Ondanks zijn uitnodigende 
kaalheid waren de wanden 
van het viaduct verschoond 
gebleven van enige vorm 
van ongevraagde decoratie. 
Het had moeten uitlokken 
tot graffiti, maar iets had de 

verfspuiters ervan weerhou-
den om de vale witte muren 
te bevlekken. Zo onverschrok-
ken kaal en flets was het hier, 
dat niemand zich zomaar aan 
het wit van de muren leek te 
wagen. 
Er rolde een blikje frisdrank 

over de oudroze tegels. Het 
veroorzaakte enorme echo’s. 
Nauwelijks zichtbaar vloeide 
er wat roestbruin vocht uit. 
Vlak voor het midden van het 
brede fietspad rolde het blikje 
weer terug naar de goot, waar 
het roerloos in de naad van 
de stoeprand bleef liggen. Aan 
de boogrand van de tunnel 
hechtten zich steeds voor een 
fractie van een seconde kleine 
regendruppels. Het tochtte 
er, maar zo zacht dat het leek 
alsof de tunnel zuchtte. Ze zou 
hier al haar hartenkreten aan 
de gewelfde muren kunnen 
toevertrouwen zonder dat ze 
die al te hard teruggekaatst 
kreeg. #

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

Op de dag dat ze zelf toegaf aan het viaduct, was 
het regenachtig en grijs weer. Ze had bewust 
voor zo´n bewolkte dag gekozen. Hoe vaak las je 
niet dat juist op zonovergoten, klaarlichte dagen 
mensen van de wereld verdwenen? ´s Nachts de 
tunnel bezoeken was de goden verzoeken, daar 
had ze geen moment over getwijfeld. Daarom 
bleven de dagen over die donker waren, zodat de 
overgang van het daglicht naar het duister van de 
tunnel niet zo groot hoefde te zijn.

De overgang 
van licht 
naar 
donker ging 
geleidelijk

Vertelling

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Een blik die 
boekdelen 
spreekt

De bladen die ik graag lees, zijn te prijzig om nieuw te kopen
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes.  
Entree: € 7,- p.p.,  met stadspas  
€ 6,- p.p.
Programma op alle zondagen in 
april en mei:
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 april en mei:
14.00: De dappere ridder, de 
draak en de mooie prinses, 4- 8 
jaar
Een dappere ridder redt een 
prins uit de bek van een draak 
en brengt hem weer terug bij de 
mooie prinses.
15.30: Agent Speurneus vangt een 
boef, 4 – 8 jaar
Ukkepuk, een kinderdagverblijf-
baby, is jarig en krijgt een mooi 
cadeau. Maar een stoute boef, die 
een slechte jeugd heeft gehad en 
heel wat heeft in te halen, steelt 
het pakje. Wijkagent Speurneus 
gaat er snel achteraan!

Etalagegalerie Inkijk
t/m 3 mei elke dag van 07.00 
– 24.00: ‘The March Mellow’. In In-
kijk, metrostation Waterlooplein.
t/m 3 mei elke dag van 07.00 – 
24.00: een installatie van textiel 
van Willemien Schaap. In Inkijk, 

metrostation Weesperplein.
t/m 3 mei elke dag van 07.00 
– 24.00: ‘Yours’  –  een lichtinstal-
latie van Stephan Muis. In Inkijk, 
metrostation Wibautstraat.
vanaf 5 mei elke dag van 07.00 – 
24.00: een installatie van Mathieu 
Klomp. In Inkijk, metrostation 
Weesperplein.
vanaf 5 mei elke dag van 07.00 
– 24.00: een installatie van Erik 
Alkema. In Inkijk, metrostation 
Wibautstraat.
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com. 

Oostblok
vr 2 mei 20.30: Tandem #5  -  
Björk Hermansdóttir en TENT
Een dubbelprogramma waarin 
twee beginnende makers een 
avond delen.
Locatie: 2e van Swinden
zo 4 en ma 5 mei: De Woorden-
schudders; twee keer schudden
Een voorstelling van Jongerenthe-
ater DEGASTEN 
Tijd en locatie: www.oostblok.nl/
programma
wo 14 mei 10.30: In de verte 
(2+) – Peuterochtend: Loet Moet 
Zingen – Ruth Bakker
Locatie: Sajetplein
vr 16, za 17 en zo 18 mei: Oost-
blok Open
Drie dagen buitenshuis op diverse 
locaties in Oost. Een tipje van de 
sluier: een huiskamerroute, een 
openluchtfilm, (On)Gelovige Tho-
mas op het Sajetplein, maar ook 
Gianni Grot, Annemarie Suiker-
buik, Blonde Bizon, Groenteman & 
Vrouw en Nieuw Repertoire.
Zie verder: www.oostblok.nl/
programma
zo 18 mei 16.00: Buurman Xu (4+) 
– Er was eens in Oost
Locatie: Sajetplein 
zo 18 mei 20.30: LINES & SKIN. 
Body of Vapour  -  Monotak
LINES is een licht- en geluidscom-
positie van Katinka Marac en Ivo 
Bol. SKIN. Body of Vapour is een 
video- en rookcompositie van Paul 
Glazier.
Locatie: 2e van Swinden
vr 23 mei 20.00: STOF #4 – Cri-
mineel?
Zijn het de omstandigheden die 
de crimineel maken of is de mens 
in wezen goed of slecht? Stof#4 
gaat over daders, motieven, cri-
minele carrières en over de vraag 
of er in iedereen een potentiële 
dader schuilt.
Locatie: Sajetplein
za 24 mei 20.00: STOF #4 – Crimi-
neel? (zie vr 23 mei)
zo 25 mei 15.00: STOF #3 – Crimi-
neel? (zie vr 23 mei)
do 29 mei 20.30: Triple Bill – Artez 
Dans Makers
Drie jonge talentvolle dansmakers 
tonen drie uiteenlopende choreo-
grafieën.
Locatie: 2e van Swinden
za 31 mei 13.00: workshop   -  
16.00: voorstelling
Eerste Prijs: Wereldreis (7+)  -  
Show Your Skills: een uitdagen 
dans-, theater- en zangworkshop 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Locatie: 2e van Swinden
zo 1 juni 16.00: De Wereld (1+)
Locatie: Sajetplein
zo 1 juni 19.30: Next level – New 
Dance Studios
Locatie: 2e van Swinden
za 7 juni 19.30: Kitchen moves – 
bewogen keukens
Locatie: 2e van Swinden
wo 11 juni 10.30: Vroeeemmm 
(2+) - Peuterochtend
Locatie: Sajetplein

za 14 juni 20.00: Solar Nights
Locatie: 2e van Swinden
zo 15 juni 16.00: Het minirok 
concert van de Mormels (4+)
Locatie: Sajetplein
zo 15 juni 20.00: Een Klein 
Schaakstuk – Theater Zonder 
Grens
Locatie: Sajetplein
do 19 juni 23.00: (On)gelovige 
Thomas

Badhuistheater
do 8 mei 20.00: Er groeit gras in 
het Oosterpark
Een verhalenproject van het Bad-
huistheater, de Verhalenwinkel en 
het Geheugen van Oost, over de 
geschiedenis van de Oosterpark-
buurt.
zo 11 mei 15.30: The importance 
of being earnest – AUC
Studenten van Amsterdam Univer-
sity College spelen Oscar Wilde’s 
klassieker.
zo 18 mei 16.30: Theatergroep 
Thomas – Ikea monologen
Zeven mensen nemen je mee naar 
een wereld van reclameleuzen en 
onuitstaanbaar shopgedrag.
di 20 mei 20.00: Workshop 
Shakespeare  -  ‘the merry wives 
of Windsor’
do 22 mei 20.30: Shakespeare 
Karaoke ‘the merry wives of 
Windsor’

vr 23 mei 20.30 try-out: Rusal-
ski i.s.m. Amsterdam Chamber 
Theater – Kaj Jone, Romale? Een 
muziekvoorstelling met passie-
volle Romaliederen.
zo 25 mei 15.00 première: Rusal-
ski i.s.m. Amsterdam Chamber 
Theater – Kaj Jone, Romale? Een 
muziekvoorstelling met passie-
volle Romaliederen.
vr 30 mei 20.30: Inplayers Moun-
tain Language  van  Harold Pinter
wo 4 juni 20.00: De buurt draait 
door met Meester Cees
za 7 juni 20.30: Rauwe Vitrage 
– toneelcomedy naar Alex van 
Warmerdam
di 10 en wo 11 juni 20.30: The 
Witches van Roald Dahl – door 
theatergezelschap AUC
zo 15 juni 14.00: Het verhalen-
festival
zo 15 juni 20.00: Bloomsday, 
verhalen en toneelstukken van 
James Joyce
ma 16, di 17 en wo 18 juni 20.30: 
Boeing Boeing – Mooie vrouwen 

en stewardessen in een Engelse 
klucht

Frankendael Foundation
tot 1 juni: tentoonstelling Dieuw-
ke Spaans & Nick Oberthaler
In hun werk zien we een sterke 
relatie tussen tijd en landschap. 
Uitgangspunt voor de tentoon-
stelling vormt het eeuwenoude 
buitenhuis Frankendael, als een 
tijdscapsule vol van vervlogen ver-
halen en potentiële vertellingen.
Openingstijden: zo  12.00 – 17.00 
uur
Rondleiding: iedere zondag om 
14 uur
Meer info: anita@frankendael-
foundation.nl 

Tropenmuseum
t/m 1 juli in de Lichthal: ten-
toonstelling Zwart & Wit (8+)
t/m 4 mei in de Galerie: Monu-
menten voor de toekomst – Iris 
Kensmil & Willem de Rooij
van 23 mei t/m 6 juli in de Park-
zaal: Dutch Doc Photo
van 23 mei t/m 20 juli in de Ga-
lerie: Geuzen van de Cariben
27 april t/m ma 5 mei 11.00 – 
13.00 en 13.30 – 16.00: Maak een 
Afrikaans maskertje (4-12 jaar). 
Een creatieve kinderactiviteit in de 
meivakantie.
za 10 mei 15.00 – 21.00 & zo 11 
mei 12.00 – 17.00: Good Hair 
Festival
Lees meer op www.zwitenwart.nl 
7 juni 13.00 – 15.00: Lezing Vrije 
Academie
Een verdiepende lezing van histo-
ricus Dionijs de Hoog.
t/m 25 mei elke zo 12.30: Rond-
leiding langs hoogtepunten
Voor volwassenen en kinderen 
vanaf 8 jaar
t/m 25 mei elke zo 14.00: Rond-
leiding over de tentoonstelling 
Zwart & Wit Voor volwassenen en 
kinderen vanaf 8 jaar
t/m 13 juli elke za en zo en elke 
dag in vakanties: Copa MixMax 
Brasil
11.00 – 14.00: Open Huis (inloop 
elk half uur, alle leeftijden)

14.30 – 16.00: Juniorprogramma 
(6-13 jaar)
16.00 – 16.45: Open Huis (inloop, 
alle leeftijden)

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
zo 4 mei 14.00 – 16.00: Open 
Joods Huizen
di 20 mei 20.00: Hans Münster-
mann over Mischa 
za 24 mei 13.00: Architectuurwan-
deling door de Indische Buurt, de 
Dapperbuurt en Funen
di 17 juni 10.30: Mama is lief: 
dansles voor baby’s en dreume-
sen [Boekstart]

Theater Thopps
(Net niet Oost, maar de spelers 
wel)
vr 16 mei 20.30: ‘Vals Geld’, 
absurd muzikaal theater door Duo 
Bumble Bee met video en dans. 
Grote Wittenburgerstraat 9; info 
www.nino-kunstservice.nl, tel. 
020-4713361

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
020 6201513
info@demammies.nl

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

Voorgevel van het Tropenmuseum

Dieuwke Spaans

Mathieu Klomp
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Herdenking Joden Ooster-
parkbuurt
Namen en Nummers is een 
‘community art’ project dat 
de gedeporteerde Joden uit de 
Oosterparkbuurt wil her-
denken. Op 4 mei wordt  het 
Kastanjeplein ingericht als een 
ritueel parcours in de vorm 
van een  grote plattegrond met 
alle locaties die betrekking 
hebben op de Jodendeportatie. 
Zoals het Muiderpoortstation, 
de Hollandse Schouwburg. De 
trottoirbanden verbeelden de 
spoorrails.
De aanleiding voor het project 
Namen en Nummers is dat 
initiatiefneemster en kunste-
nares Ida van der Lee merkte 
dat in het dagelijks leven de 
2e Wereldoorlog in de ver-
getelheid dreigt te raken. Ze 
vertelt: “Ik woonde jaren in de 
Vrolikstraat maar hoorde pas 
veel later dat er 2400 Joodse 
bewoners zijn weggevoerd. 
En niemand die het daar meer 
over heeft.” 

Vormgeven aan rituelen
Deelnemers aan het project 
krijgen de gelegenheid om 
een persoonlijke inbreng te 
geven aan de herdenking. 
Ze ontfermen zich over een 
naam van een Joods slachtof-
fer uit de Oosterparkbuurt. 
Deze namen zijn afkomstig 

van de website www.com-
munityjoodsmonument.nl van 
het Joods Historisch Museum, 
waar alle namen en adressen 
van Joodse bewoners staan 
met daarbij vermeld waar en 
wanneer deze mensen zijn 
overleden. Kunstenaars bege-
leiden de deelnemers bij de 
vormgeving en helpen hen om 
hun persoonlijke gevoelens 
zichtbaar te maken. Ida van 
de Lee heeft allerlei voorwer-
pen verzameld die hiervoor 
gebruikt kunnen worden. 
Zoals koffers en andere voor-
werpen en materialen, die 
relateren aan de deportatie. 
Uiteindelijk worden de ge-
maakte herinneringen in het 
parcours uitgezet en daarmee 
groeit het Kastanjeplein uit tot 
één groot collectief herden-
kingsmonument.
“Een onderdeel van het ritueel 
is dat de mensen die deelne-
men even de tijd nemen; een 
moment van bezinning.” 

Samen (ver)werken
Na afloop hebben de deelne-
mers de gelegenheid  te praten 
over gevoelens die loskomen. 
Er zijn mensen aanwezig 
die voor opvang zorgen. Ida: 
“Iemand is vrij te kiezen om 
aan het project mee te doen. 
Het is best confronterend 
en niet iedereen wil op deze 

manier aan de dodenherden-
king deelnemen.” Het project 
heeft eerder in 2012 plaatsge-
vonden in een kleinere vorm 
en toen bemerkte Ida dat deze 
manier van herdenken heel 
goed uitpakte: “Het was intiem 
en integer.” Haar kennis en 
specialiteit om met rituelen 
te werken  vormt de basis om 
dit toe te passen in het grote 
gemeenschappelijke project. 
“Via de rituelen probeer ik 
allerlei gevoelens naar boven 
te krijgen, zodat mensen gaan 
nadenken over die persoon. 
Die wordt hierdoor uit de 
anonimiteit gehaald.”

Ida werkt o.a. samen met het 
Joods Historisch Museum en 
had contact met de Stichting 
Open Joodse Huizen. “Maar de 
hoofddoelgroep is niet direct 
de Joodse gemeenschap. Bij 
hen leeft die kennis wel. Het 
gaat vooral om bewoners van 
het Oosterpark die zich hier-
door realiseren wat er toen is 
gebeurd. Het is de geschiede-
nis van de buurt.” #

Website:
http://www.idavanderlee.nl/
projekten/Namen%20Num-
mers/concept.htm

Javastraat één dag 
Museumstraat
Door: Anna ten Bruggencate\ Fotografie: ???

Op 4 mei wordt het Kastanjeplein ingericht als  
ritueel landschap voor het project Namen en 
Nummers. Kunstenares Ida van der Lee realiseert 
met dit initiatief een nieuwe manier om de  
slachtoffers van Wereldoorlog II te herdenken. En 
in het bijzonder van de weggevoerde Joden uit de 
Oosterparkbuurt.

Tijdelijk monument 
voor oneindig verlies
Tekst: Anna ten Bruggencate | Beeld geleverd door Ida van der Lee 4 Mei

‘community art’ project op het Kastanjeplein

Kunst

Extra activiteiten

De herdenking zelf – om 20.00 uur - wordt ingeleid door een 
klankperformance waar bij een zestal koren naar het plein 
lopen, met hun eigen zang. De overgang van het lawaai van 
de koren naar de doodse stilte van het herdenkingsmoment 
zorgt voor een extra symboliek. 
Verder wordt gewerkt met fragmenten uit het dagboek van 
Klaartje de Zwarte-Walvisch, die in de 2e Oosterparkstraat 
woonde voordat ze gedeporteerd werd (Alles ging aan 
flarden’ Balans, 2009), en uit brieven die de jonge Flip Slier 
afkomstig uit de Vrolikstraat, schreef vanuit een werkkamp 
in Nederland.

Om de dialoog voorafgaand aan de 4e mei, in beweging te 
zetten, zijn er voor bewonersgroepen van Amsterdam-oost 
activiteiten gepland. Via De Rode Loper werken een aantal 
basisscholen aan dit project mee. Leerlingen maken naam-
bordjes en voeren een klein herdenkingsritueel uit. 
Activiteiten en data:
27 april 14 - 16 uur: workshop naambordjes maken met 
buurtbewoners in Woonzorgcentrum Kastanjehof, Kastan-
jeplein 60 (voor bewoners en buurtbewoners)
28 april 13 - 15.30 uur: workshop naambordjes maken, Gra-
fisch Werkcentrum Amsterdam, Molukkenstraat  200 P-1
29 april 19 - 21 uur: workshop naambordjes maken met 
buurtbewoners bij Assadaaka, lage gebouw Makassarplein
4 mei 11 – 18 uur: bouw stratenplan op het Kastanjeplein
4 mei 19.30 - 20.15 uur: herdenking met zangperformance 
van zes koren.

DEGASTEN  
met Woordenschudders

Jongerentheater DEGAS-
TEN maakt op verzoek 
van festival Theater na de 
Dam een voorstelling die 
gespeeld wordt op 4 mei, in 
het Oostblok. 
Deze voorstelling heet De 
Woordenschudders: twee 
keer schudden. Tijdens 
het optreden onderzoeken 
de jongeren samen met het 
publiek wat de kracht van 
het woord is, hoe groeps-
vorming ontstaat en hoe 
makkelijk het is om een 
leider te volgen. 
De voorstelling begint op 
het Kastanjeplein, na de 
2 minuten stilte. Dit op 
verzoek van festival The-
ater na de Dam, omdat er 
in deze wijk vroeger veel 
Joden gewoond hebben. 
DEGASTEN neemt het 
publiek al wandelend mee 
naar het Oostblok waar de 
voorstelling verder gaat in 
de theaterzaal.   
Meer informatie: www.
theaterdegasten.nl

Op 24 mei is de Javastraat 
voor één dag een Museum-
straat. Bewoners krijgen 
voorwerpen uit de collecties 
van Amsterdamse musea in 
huis en zijn voor een dag hun 
eigen museumdirecteur. En 
iedereen mag komen kijken. 
Een Rotterdams initiatief dat 
door studenten een pilot krijgt 
in Amsterdam-oost.

Open huis
Op zaterdag 24 mei zijn bewo-
ners van de Javastraat muse-
umdirecteur. Collectiestukken 
van Amsterdamse musea 
worden getoond bij bewoners 
thuis. De bewoners, of beter 
gezegd museumdirecteuren 
voor één dag, stellen hun 
huizen open en iedere Amster-
dammer die het leuk vindt om 
mooie kunst en interessante 
verhalen in de woonkamer 
van een buurt- of stadgenoot 
te zien, mag op bezoek komen.

Proefproject
Het idee en initiatief komt uit 
Rotterdam waar het al twee 
jaar succesvol is. Om te onder-

zoeken of een Amsterdamse 
editie in 2015 haalbaar is, 
organiseren studenten van de 
minor Cultureel Ondernemen 
van de aan de Dapperstraat 
gevestigde Reinwardt Aca-
demie (Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten) deze 
eendaagse pilot. Javastraat 
Museumstraat is dus een 
proefproject.

Kijken en luisteren
De collectiestukken zien er bij 
mensen thuis heel anders uit 
dan in het museum en ze ver-
tellen ook een ander verhaal, 
namelijk het verhaal van de 
bewoner van het huis. 
Zaterdag 24 mei van 12:00 
uur tot 17:00 uur is iedereen 
welkom om kunst te komen 
kijken, kennis te maken met 
buurtbewoners en mee te den-
ken over de mogelijke Amster-
damse editie in 2015. Toegang 
bedraagt nul, twee of vijf euro, 
afhankelijk van wat men zelf 
wil of kan betalen. Het totale 
programma en meer infor-
matie staat op www.museum-
straat.nl. #

Javastraat





Dwars door 
de buurt
Bijzondere terrassen in Oost. 
Foto’s van Dineke Rizzoli, Hella de Groot en Arie van Tol
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Hotel

HVO-Querido
Het Passantenhotel Boerhaave 
is geen gewoon hotel. Een 
toeristenbus vol met Chinezen 
zal er niet stoppen. En een 
groep Italianen in hun trendy 
kleding zul je er niet ontmoe-
ten. Net als in een gewoon 
hotel moet je in dit hotel in 
de Tweede Boerhaavestraat 
euro’s hebben om er te kun-
nen overnachten. Het grote 
verschil is: je moet dakloos 
zijn. En dat wil je niet, dakloos 
zijn. 
Om te bewijzen dat je dat wel 
bent, moet je ingeschreven 
zijn bij HVO-Querido, aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal 298. 
Het Passantenhotel is onder-
deel van deze instelling, een 
organisatie die mensen met 
een psychiatrische beperking 
of met sociaal-economische 
problemen ondersteunt in 
hun streven om zelf – op-
nieuw – de regie over hun 
leven te krijgen. 
Welke regie? Ik lig op mijn 
bed in een tweepersoonska-
mer van het Passantenhotel, 
wachtend op een nieuwe 
kamergenoot. Het weer in de 
spiegel verandert, de spiegel 

zelf niet. Ik hoor de kinderen 
zingen: ‘Advocaatje ging op 
reis, tiereliereliere;  advocaat-
je ging op reis, tierelierelom... 
Het Passantenhotel is vroeger 
een lagere school geweest en 
dat is nog goed te herkennen 
aan de hoge vensterramen.

Junk, alcoholist, intellectueel
Zou mijn nieuwe kamergenoot 
een alcoholist zijn, getekend 
door tattoos? Of een junk, met 
de geur van Zwarte Afghaan 
uit de coffeeshop? Of een 
brave echtgenoot die samen 
met de vuilniszak op straat is 
gezet? Of zou ik mijn eerste 
nacht in het Passantenhotel 
alleen slapen, in een tweeper-
soonskamer? Gelukkig heb ik 
nog wel een postadres. Voor 
leuke berichtjes van familie, 
vrienden of de Goldwing 
Riders uit het verleden. 
Ik besluit er even tussenuit te 
gaan. In het Oosterpark zie ik 
een schoolklas met een juf. Ze 
doen spelletjes, wedstrijdjes, 
en verderop in het park  

Tai Chi beoefenaars onder de 
muziektent. Terug in het Pas-
santenhotel duw ik nieuws-
gierig de slaapkamerdeur 
open, om mijn kamergenoot 
te begroeten. Geen alcoholist. 
Geen geur van zweet of wiet. 
Geen brave echtgenoot, zo 
blijkt. Maar een intellectueel 
in een houthakkersblouse, 
iemand met een universitaire 
opleiding. Mijn kamergenoot 
Rutger heeft carrière ge-
maakt. Hij heeft in een villa in 
Amsterdam-Zuid gewoond en 
kocht zijn nieuwe BMW net zo 
makkelijk als een rookworst 
bij de HEMA. Wie heeft hier 
nu de regie...

Miljoen euro’s
Rutger sprak aangenaam, 
rustig. Niet onverschillig en 
overdreven, maar open en 
uitnodigend. De econoom was 
als insider bij de verzekerings-
maatschappij niet opgewassen 
geweest tegen de verleiding. 

Meer dan een miljoen euro’s 
had hij naar zijn eigen reke-
ning gesluisd. Nu was Rutger 
‘alles kwijt’: zijn vrouw en 
kinderen, zijn BMW, de villa 
in Amsterdam-Zuid, zijn geld, 
zijn bloeiende adviesbureau, 
zijn roem en reputatie. 
Rutger was een bijzondere 
passant in het hotel. Hij viel 
op door zijn vrolijkheid en 
verkoos in het restaurant van 
het hotel alleen aan een tafel-
tje te zitten: om van het eten 
te genieten. Maar ook al was 
Rutger alles kwijt, hij wilde 
voor geen goud terug naar de 
wereld van glitter & glamour. 
Hij voelde zich nu zo vrij als 
een vogel, in een wereld die 
ook bleek te bestaan. 
Rutger zat niet stil in een 
hoekje tussen daklozen Am-
sterdammers. Als vrijwilliger 
was hij op dinsdag de ‘direc-
teur’ van de wasserette in het 
Passantenhotel. En buiten het 
hotel was Rutger vrijwilliger 
in de keuken van een inloop-
huis voor dak- en thuislozen. 
Broodjes smeren. De afwas 
doen. 

Roomboter of light
Het werd laat, die eerste 
avond in het Passantehotel. 
De volgende dag was Rutger 
alweer vroeg gevlogen. Net als 
in een echt hotel kun je hier 
rustig van je ontbijt genieten. 
Je hebt er de keuze uit diverse 
soorten kaas, vleeswaren, 
brood, roomboter of light, 
verse koffie of thee, jam en 
honingkuipjes. Je hoeft je niet 
te haasten voor een of andere 
bestemming. ‘Ik wil hier er 
nooit meer weg’, hoorde ik 
een hotelgast zeggen. Daar 
heeft de directie van het hotel 
wat op bedacht: maximaal zes 
maanden. Wel begrijpelijk dat 
je niet meer weg wilt. Heb je 
eindelijk vrienden...! #

Opeens had ik vrienden: dakloze Amsterdammers. 
Het gevoel van vrienden hebben had ik al eens 
eerder ervaren, toen ik als jongen van  
achttien met mijn Suzuki de A10 op draaide. Dan 
hoor je er opeens bij! Al had ik maar 350 cc, voor 
de motorfamilie maakte dat niks uit. Een  
Goldwing Rider van 1200 cc begroet je in die we-
reld net zo makkelijk.

Passantenhotel

Human Highway, in het Oosterpark

Door: Daan van Pagée | Fotografie: Joke van Vlijmen

Je hebt café’s in overvloed in 
Amsterdam. Maar café ‘Gijs 
de Rooy’ is een café met stip, 
daar kan geen ander café 
tegen op. Sfeer, gezelligheid, 
‘een biljartje’, ‘een kaartje’, een 
Ajax-legioen tijdens televisie-
uitzendingen van voetbalwed-
strijden.
De aardige Gijs de Rooy zorgt 
ook nog voor de nootjes, kaas, 
worst en soep. Dan ga je toch 
niet naar de Arena! Dat is een 
fabriek. ‘Dit is onze huiska-
mer,’ zeggen de vaste klanten. 
Ook de biljartclub is uniek. 
Welk café, welke biljartclub 
kan zeggen dat ze al 45 jaar 

bestaan? Sterker nog: er komt 
geen einde en ze zullen altijd 
blijven bestaan.
Vooral aan Tom, Willem en 
Gijs heeft de biljartclub veel 
te danken. Zij hebben de club 
nooit in de steek gelaten en 
mede door de passie van de 
deelnemers is het geworden 
wat het nu is. Velen slaan geen 
clubavond over, zij hebben het 
gouden trio gestimuleerd om 
door te gaan. En zeker Willem, 
de man van het eerste uur. Vol 
lof is iedereen over hem. Zelfs 
nu nog, alsof ie gisteren lid is 
geworden, geeft hij wekelijks 
een perfecte wedstrijdbegelei-

ding. Burgemeester van der 
Laan, waar blijft zijn lintje?
Lachen, gieren, brullen wordt 
het als de wedstrijden begin-
nen. Met een enorme pas-
sie worden de caramboles 
gemaakt. En alles wordt met 
humor opgelost. Of je nu 
wint, gelijkspeelt of verliest. 
Of je nu een mooie bal maakt 
of net mist. Klosbal, ketsen, 
krijtje zoek. En of je nu tactisch 
speelt, technisch, korte ballen, 
lange ballen, traag of snel: het 
kijkgenot is groot. Ze heb-
ben allemaal een andere stijl. 
Ze spelen natuurlijk wel op 
resultaat.
Als je de humor op zo’n club-
avond hoort is Toon Hermans 
er niets bij. Maar het belang-
rijkste is dat ze genieten van 
elkaar, ze zijn al jaren kamera-
den. Het personeel met Gijs als 
gastheer voelt de verschillende 
karakters goed aan. Dat is de 
grootste winst van de club-
avond: samen zijn!

Werkelijk imponerend is de 
inzet van Gijs, Viktor en de 
parmantige Alice. De klanten 
en de biljarters worden met 
een aardig woordje ontvan-
gen en vakkundig bediend. Ze 
corrigeren ook als het wat te 
rumoerig wordt, waardoor de 
spelers zich beter kunnen con-
centreren. Een uitstekend trio, 
daar kan Gijs trots op zijn.
Leuk vind ik ook altijd de 
opmerking van Gijs wanneer 
iemand één carambole maakt 
dat een mooie serie is! Of: ‘je 
mag zo hard stoten als je wilt 
met de ballen, het zijn toch je 
eigen ballen niet’. Het hoort er 

allemaal bij. Het spelletje 
moet niet al te serieus worden 
genomen. Een glas bier, een 
sigaretje. Ze spelen niet voor 
de bond, maar voor de gezel-
ligheid.
Ga eens lang bij ‘Gijs de Rooy’. 
Het is daar goed toeven. De 
klant wordt niet teleurgesteld. 
Het is vooral puur en echt. 
Het café is niet weg te denken. 
Maar ook ‘Borneo’ is niet weg 
te denken uit Oost. Ze zullen 
zich niet aansluiten bij de 50 
verenigingen die inmiddels 
zijn gestopt. Een diepe buiging 
voor het doorzettingsvermo-
gen van deze biljartvereniging! #

Al 45 jaar een grote  
Max Tailleurshow

Biljartvereniging ‘Borneo’ en café ‘Gijs de Rooy’ 
zijn niet los van elkaar te denken. Al 45 jaar lang 
maken biljarters hun mooiste stoten en ergste 
missers in het café op de hoek van de Javastraat 
en de Celebesstraat, bij de spoortunnel.

Door: Sjaak Brokx | Foto: geleverd door de biljartclub

Biljarters van ‘Borneo’

Biljartje
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Literatuur

We zitten tegenover elkaar in 
de bar van Hotel Arena. In een 
hotelkamer hierboven heeft 
Maartje haar hoofdpersoon 
James Dillard een tijdje laten 
wonen. En zelf woont ze hier-
naast in een woongroep. Het 
prettige gesprek gaat vooral 
over IJstijd, over het schrijver-
schap en over Oost.
Ze komt net van de Rietveld, 
waar ze doceert. Daar aan 
de Gerrit Rietveld Academie 
heeft ze ook haar studie ge-
daan: beeld en taal. De plaats 
van haar jeugd is Eemnes, het 
laatste decennium is ze van 
hot naar her getrokken door 
Amsterdam, en nu woont ze 
inmiddels 4 jaar in Oost.

Oost
We krijgen onze koppen koffie 
en glazen water geserveerd in 
een zo goed als lege en sfeerlo-
ze bar. Dit is de ideale plek, de 
plek zonder eigenschappen, 
om Maartje te horen vertellen 
over haar Amsterdam Oost.
“Aan Oost waardeer ik het 
ruimtelijke, wat zeker opvalt 
na mijn vorige woonplek in 
de Jordaan. Maar meer nog 
de mix aan bewoners: of je nu 
in de supermarkt komt, over 
straat loopt, in een kroeg zit 
of door het Oosterpark fietst, 
overal zie je de grote verschei-
denheid aan mensen.”
Dezelfde verscheidenheid is er 
in openbare gelegenheden: ze 
eet graag in een restaurant als 
La Vallade, maar drinkt even-
goed graag een biertje in Ruk 
en Pluk. Ze rakelt een mooie 
anekdote op.

“Ik zat daar een keer met mijn 
vader aan de bar, zo af en toe 
moet je toch eens bijpraten 
met elkaar, en kregen we in 
hoog tempo biertjes aange-
boden van achter en rond 
de bar. We raakten tamelijk 
dronken. Ik vroeg uiteindelijk 
waarom ze zo gul waren. Ze 
bleken een weddenschap te 
hebben over de vraag of de 
man naast me mijn vriend 
was of mijn vader.”

Vorig werk
‘Half mens’, de vorige roman 
van Maartje speelt in Los 
Angeles. De hoofdpersoon 
van het verhaal heeft de 
ziekte ‘Body Integrity Identity 
Disorder’: één van zijn twee 
benen voelt als te veel. De 
ziekte is wat haar betreft een 
metafoor voor de in deze tijd 
zo wankele individuele iden-

titeit. Anders dan voor ‘IJstijd’ 
heeft ze research gedaan voor 
dat boek: de stad Los Angeles 
en de ziekte zijn bezocht en 
bestudeerd.
Het eerste in boekvorm gepu-
bliceerde werk van Maartje 
is een verhalenbundel: ‘Dit 

is jouw huis.’ Toevalligerwijs 
licht ze in menig zaaltje het 
boek toe op het moment dat 
ze zelf (even) geen huis heeft. 
“Collega-schrijfster Franca 
Treur vertelde me dat er een 
plekje vrij was in haar woon-
groep. Daar woon ik nu, Fran-
ca zelf is daar nu vertrokken. 
Ja, het is de woongroep die 
model stond voor haar tweede 
roman ‘De woongroep’.”
In diverse literaire tijdschrif-
ten zijn verhalen of columns 
terug te vinden van Maartje. 
“En ook toen er nog niets van 
me was gepubliceerd was 
schrijven al mijn voornaam-
ste bezigheid. Ja, ook zonder 
lezers zou ik schrijven, zeker. 
Ik vind het mooi om lezers 
te hebben, natuurlijk. Maar 
het geeft ook een bepaalde 
druk. In je hoofd spreekt als 
het ware ook de stem van de 
lezer, waar ik uiteindelijk bij 
het schrijven niet naar wil 
luisteren.”

IJstijd
In haar nieuwste boek ‘IJstijd’ 
voert Maartje Wortel een held 
ten tonele die bij lezers nogal 
verschillende reacties kan 
losmaken. Is hij een verwende 
tijdverspiller, een weinig 
sympathieke, weinig onderne-
mende jongeman? Of leidt hij 
het leven dat in de kern lijkt 
op dat van vele flegmatieke 
dertigers, karakteriseert hij 
een generatie?
Bij de leesclub van Das Maga-
zin, 24 mensen lezen en be-
commentariëren het werk van 
een schrijver nog voor het in 
de boekhandel ligt, zijn de me-
ningen over James en de inter-
pretaties van de inhoud van 
het boek zeer uiteenlopend. 
De ene helft noemt IJstijd 
zwaar en enigszins deprime-
rend, de andere helft lichtvoe-
tig. De ene helft schaart James 
onder de absurde helden in 
de literatuur, de andere helft 
leest toch vooral een tamelijk 
gewoon alledaags verhaal, een 
werkelijkheid waarin niet zo 
veel spectaculairs gebeurt.
“Ik wil niet een dichtgetim-
merd verhaal schrijven, maar 
juist veel ruimte laten, veel 
ongezegd laten. Niets is per 
se wat het lijkt: wat groots en 
zinvol heet te zijn is zonder 
betekenis, wat niets voorstelt 
is betekenisvol. Als iemand 
een leven lang timmerman 
is gaat hij door voor nuttig 
en zinvol. Maar als iemand 
elke dag de afstand aflegt van 
zijn huis naar twee bepaalde 
lantaarnpalen, zoals mijn 

hoofdpersoon ooit deed, is hij 
gek. Hoezo?”
Nu ik dit opschrijf doemt toch 
de banale gedachte op dat ‘er 
toch wel iemand moet zorgen 
voor de dagelijkse aardappe-
len op mijn bord’.
 “Juist de kant van het leven 
waar tegen beter weten in 
naar iets onbestaanbaars 
wordt gestreefd, of waar 
iemand en passant iets beleeft, 
de kant van het leven die door 
de ander vaak als zinloos 
wordt bestempeld, die is ont-
roerend.” 
Onze kopjes koffie zijn leeg en 
alleen in mijn glas is nog wat 
water.
“Kenmerkend aan onze tijd is 
dat als iets niet gezien wordt 
iets niet van waarde is. De 
individu staat of beweegt zich 
in een showroom, pas als de 
ander ‘m ziet telt ie mee. En 
je wordt niet zo maar gezien. 
Je moet er wel iets voor doen, 
iets voor over hebben, je ta-
lent aanwenden.” #

Maartje spreekt in zekere zin 
zoekende net zoals ze zoe-
kende schrijft. Inhoud en stijl 
zorgen verder voor een sfeer 
die vooral de benamingen 
leeg, vervreemdend, droogko-
misch meekrijgt. 

Collega’s
Richard Yates is een favoriete 
Amerikaanse schrijver van 
haar. De verhalen van Tsje-
chov wil ze ook graag noemen 
als inspiratiebron. En in de 
Nederlandse literatuur heb-
ben wat haar betreft vooral 
Jan Wolkers en Gerard van het 
Reve hun sporen nagelaten.
Maartje leest veel, ook omdat 
de hedendaagse Nederlandse 
schrijvers elkaar regelmatig 
ontmoeten in het literaire cir-
cuit. Het boek dat recent het 
meest indruk heeft gemaakt 
is ‘Superba’ van Ilja Leonard 
Pfeijffer.
Als één van de ‘Schrijvers uit 
Oost’ heeft ze meegedaan aan 
een reeks literaire bijeenkom-
sten. De reeks die begon in 
Canvas, het voormalige Volks-
krantgebouw, en na diverse 
zalen te hebben aangedaan 
eindigde in Theater Vrijburcht 
heeft haar papieren neerslag 
gekregen in de verhalen-
bundel ‘Oost – Het literaire 
centrum van Amsterdam’.

Ten slotte
“Ik mag dan wel iets heb-
ben met Oost. Er is te weinig 
binding om me bijvoorbeeld 
voor de stadsdeelpolitiek te 
interesseren. Ik ben wel fana-
tiek in mijn politieke keuzes: 
iedereen mag of moet eigen-
lijk weten dat ik op Groen 
Links, op Andree van Es, heb 
gestemd. De ander doet er 
goed aan dat ook te doen. Ik 
heb haar wel eens ontmoet en 
Andree van Es is gewoon een 
wijs, beschaafd mens.”
Natuurlijk hebben we het nog 
over de achtertuin van dit ho-
tel Arena: het Oosterpark. Ze 
vindt het vreselijk hoe door de 
festivals het gras grote delen 
van het jaar in belabberde 
staat verkeert. En dat het park 
bij evenementen wordt afge-
sloten en alleen toegankelijk is 
voor betalende festivalbezoe-
kers is kwalijk. Op de hoogte is 
ze, maar zich bij één of ander 
actiecomité aansluiten zal ze 
niet snel doen.
Ze schrijft over deze tijd en 
over haar generatie, is op zoek 
naar de kern, de identiteit 
daarvan. Als ze door de deur 
naar buiten verdwijnt denk 
ik: is deze Maartje Wortel nu 
representatief voor haar gene-
ratie of juist een uitzondering? 
Hoe dan ook: haal beslist een 
boek van haar in huis!

Ze is één van de jonge literaire talenten en woont in Amsterdam Oost. In 
haar verhalen vermijdt ze oordelen, en ze wil minstens zo veel suggereren 
als ze met woorden prijsgeeft. Maartje Wortel, 31 jaar, schrijft haar boeken 
niet voor de bestsellerlijsten. Maar natuurlijk wil ze gelezen worden.

Tekst en foto: Arie van Tol

De roman ‘IJstijd’ speelt zich voor een 
belangrijk deel af in Oost

Omslag ‘IJstijd’

Maartje Wortel bij hotel Arena

Overal in Oost zie je de grote 
verscheidenheid aan mensen
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Fruit4Sport
Marc Ravesloot, de projectlei-
der van Fruit4Sport, demon-
streerde hoe er boompalen 
geplaatst moesten worden bij 
de “Gieser Wildeman” een 
stoofpeersoort, die lekker is 
en geen wespen trekt. Zo zijn 
de boompjes beter bestand 
tegen harde wind, naarmate 
zij groter worden. Vervolgens 
werden in de boomgaard 
van de appelrassen Topas en 
Santana de takken uitgebogen 
naar een horizontalere stand, 
opdat ze meer appels zullen 
dragen. Deze appelboomgaard 
aan de atletiekbaan is pas een 
jaar geleden geplant en heeft 
al een eerste oogst opgeleverd.

Fruit4Sport is een ambitieus 
project, dat voortkomt uit de 
denktank van het Ministerie 
van Economische Zaken in 
haar streven naar preventie 
van jeugdobesitas en suiker-
ziekte. Het concept is eenvou-
dig: tussen de sportvelden 
wordt fruit aangeplant, dicht-
bij de sportkantines, waar het 
fruit aan de man gebracht kan 
worden. Als bewegen gecombi-
neerd wordt met goed voedsel, 
dan zal dat de gezondheid van 
de sporter ten goede komen. 
In Amsterdam Oost is de eerste 
pilot tot stand gekomen, hier 
op Voorland-Middenmeer, 
onder de supervisie van de 
Universiteit Wageningen in 
de persoon van Marc Rave-
sloot. In dit sportpark staan 
inmiddels notenbomen, appels 

en stoofperen, hazelnoten, 
bramen en blauwe bessen. De 
boomgaardjes kunnen geadop-
teerd en verzorgd worden 
door burgerparticipatie. De 
hulp en instructie vanuit 
Wageningen blijft daarbij 
overeind. Het aardige is dat er 
naast het effect op de gezond-
heid van de bewoners ook een 
sterk leereffect uitgaat van 
dit project. Hier leer je boom-
gaarden planten en verzorgen 
vanuit Wageningen. En dat 
allemaal gratis!

Natuur je beste Buur
Natuur je beste Buur organi-
seert al sinds jaren - behou-
dens in de zomervakantie 
- iedere maand een actieve 
zaterdagochtend in het sport-
park voor iedereen, die het 
leuk vindt om mee te helpen. 
Zo heeft Natuur je beste Buur 
jaar voor jaar de duurzaam-
heid en de diversiteit van het 
gebied merkbaar verbeterd. 
Op de NL Doet dag heeft ook 
Natuur je beste Buur in de 
natuur van Voorland-Midden-
meer weer een grote prestatie 
kunnen leveren. Er werden 
nieuwe waterplanten geplant; 
een klusje dat alleen met lies-
laarzen gedaan kon worden. 
De jongeren hadden er geen 
enkele moeite mee. Daarnaast 
werd er een complete laan 
wilgen geknot tussen de A10 
en Hockeyclub Athena. Verder 
zijn er nieuwe vogelnestkast-
jes opgehangen en kapotte 
kastjes vervangen.

De takkenrillen zijn ver-
nieuwd, opgehoogd en van 
steunpalen voorzien. Deze 
rillen bestaan uit opgestapelde 
takken (overgebleven van het 
snoeien) die op hun plek blij-
ven door paaltjes. Zo ontstaan 
hoge stapels takken met  een 
vriendelijk milieu voor kleine 
diertjes, die op hun beurt 
weer als voedsel dienen voor 
vogels.

Het succes van Voorland 
Middenmeer
Hoe komt het nu eigenlijk dat 
het landschap van Voorland 
Middenmeer de laatste jaren 
zo geweldig verduurzaamt 
in de breedste zin van het 
woord? Dit stukje Amsterdam 
neemt een bijzondere plaats 
in, niet alleen binnen Amster-
dam, maar ook voor andere 
steden als het gaat om eco-
logische diversiteit en duur-
zaamheid. Heeft Voorland 
Middenmeer soms bijzondere 
mensen? Het antwoord is ja.  
Te beginnen natuurlijk met 
Nevin Özütok, die de dienst 
groenvoorzieningen mede 
ter beschikking stelde voor 
de door vrijwilligers gerunde 
activiteiten en die Fruit4Sport 
hier naar toe haalde, maar 
ook de “groene” ambtenaren 
Gerrit de Koe en Peter Ver-
geer, die hart hebben  voor 
de ecologie in het gebied en 
hun kennis en deskundigheid 
met alle plezier delen. En dan 
vervolgens een hele grote 
groep vrijwilligers, die ieder 
jaar groeit en gecoördineerd 
wordt door bewoonster Els 
de Vos. Zo staan op elk niveau 
alle neuzen dezelfde kant op, 
waardoor het productieniveau 
hoog is.

Els de Vos
Els de Vos, geboren en getogen 
Amsterdamse, vlotgebekt en 
goedlachs, trekt de kar als het 
gaat om de vrijwilligers. Zij 
vindt het – naast het aanstu-
ren van de activiteiten – ook 
altijd leuk mensen uit hun iso-
lement te halen en om bewo-
ners en sporters te verbinden, 
iets wat goed blijkt te lukken.

Els heeft haar liefde voor de 
ecologie al lang geleden opge-
daan door het ecologisch kam-
peerterrein in Hilversum, nog 
steeds een geliefde plek voor 
haar. Daar heeft ze gezien wat 
mens en dier voor elkaar kun-
nen betekenen. Deze liefde 
is meegenomen naar Park 

de Meer, waar ze woont en 
waar ze een bijna onbegrensd 
activiteitenterrein gevonden 
heeft in de sportvelden rond 
de wijk. Saai buurtje, Park de 
Meer? Nee hoor, maak maar 
eens een praatje met Els. Zij 
leert u wel te genieten van uw 
eigen buurt.

Ieder jaar wordt het veldje 
naast de tennisbaan van VVGA 
gezeist, zodat de tennissers 
bij het open toernooi  hun 
ballen kunnen vinden. Maar 
het zeisen is geen oubollige 
neiging van de vrijwilligers 
groep. De methode heeft er 
toe geleid dat het veldje naast 
de tennisbaan spontaan een 
grotere diversiteit oplevert, 
ieder jaar meer. Inmiddels 
staan er bij voorbeeld rietor-
chissen, prachtige bloempjes 
en ratelaars, plantjes, die 
leven op de wortels van de 
grasplant en die zo het veldje 

behoeden voor overwoekering 
van het gras.

Maar Els is nog lang niet 
klaar. Inmiddels staat er al 
weer een nieuw project op 
stapel: de vlinderidylle. Haar 
voorgedragen locatie voor een 
vlindertuin aan de rand van 
een voetbalveld op sportpark 
Middenmeer werd uit 80 voor-
stellen door de vlinderstich-
ting gekozen om in het komen-
de jaar te realiseren. Volgend 
jaar kan het sportpark naast 
een bloemenzee, een grote 
toename van vlinders, bijen 
en hommels verwachten. #

Meer weten over Fruit4Sport?: 
www.wageningenur.nl/fruit-
4sport en www.tofbuurtje.nl/
fruit4sport.html 
Meer weten over “Natuur je 
beste Buur”?: www.tofbuur-
tje.nl/bestebuur.html en 
www.vlinderstichting.nl

NL DoetGroene handjes op Voorland 
en Middenmeer
De voorspelling van een regenachtige morgen van 22 maart bleek het 
enthousiasme van de vele natuurliefhebbers niet te kunnen weerhouden. 
Ook jongeren kwamen in grote getale op de instructie van NL Doet af in het 
beheergebouw van het stadsdeel aan de Radioweg. En zo zwermden kort 
daarna maar liefst 42 vrijwilligers uit voor de diverse klussen in de natuur 
tussen de sportvelden van Voorland en Middenmeer. 

Tekst: Danielle de Loches Rambonnet | Fotografie:  Rick Angevaare

Marc Ravesloot verstevigt een perenboompje met een paal

Els de Vos aan de oever waar de vlinderidylle aangelegd gaat worden

Vrijwilligster bij de aanleg van nieuwe waterbeplanting
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Rose Mary de Boer, 
met illustraties van Vanessa Koster, 
uitgeverij Clavis 
  
Eindelijk is het er! Een vrolijk boek over het 
dagelijks leven van kinderen in twaalf ver-
schillende landen gezien door de ogen van 
kinderen. 
In gewone spreektaal vertellen ze hoe een 
dag in hun land eruit ziet en hoe ze die bele-
ven. Tussen de regels door maken we kennis 
met woorden uit hun taal, feesten, favoriete 
gerechten en alles wat zo speciaal is aan de 
plek waar zij wonen en de cultuur waarin 
zij leven. 
  
Zo leren we bijvoorbeeld dat in je in China 
eerst je achternaam zegt en dan pas je voor-
naam en dat je in IJsland soms zelf je brood 
moet bakken omdat je niet weg kunt door 
het slechte weer. Maar er zijn ook overeen-
komsten: elk kind houdt van feesten en heeft 
weleens geen zin in school. Ze dromen van 
vakantie en willen bijvoorbeeld strandwacht 
worden in plaats van rechter of advocaat, 
want wat is er heerlijker dan als je jong bent 
in Curacao, rondhangen bij de zee... 

Fatima schrijft over vrijdag en zondag in 
Marokko: “Iedere vrijdag is het moslimdag. 

Hallo Wereld

JEUGDVERHALEN

Dat noemen we ook wel Couscousdag, want dan 
eten we altijd couscous. Dan gaan we naar de 
moskee. Dan zie ik mijn nichtjes en neefjes en 
alle vriendinnetjes van school. 
Op zondag komt iedereen bij ons eten. Fami-
liedag zegt papa altijd. Marokkaanse mensen 
hebben vaak grote huizen met megagrote 
gebloemde banken, waar je op kunt eten maar 
waar je ook op kunt slapen. Soms blijft iedereen 
lekker op de bank slapen. Mijn moeder maakt 
op zondag heerlijke tajines. Dat zijn een soort 
pannetjes van klei, waar je met je handen uit 
eet. In het midden ligt het vlees en daaromheen 
allemaal groeten en aardappels.” 
  
De schrijfster van het boek, Rose Mary de Boer, 
geeft een deel van wat ze aan haar boek ver-
dient aan de organisatie ‘Save the Children’, een 
stichting die vecht voor betere leefomstandig-
heden van kinderen. #

Jan Paul Schutten, met illustraties van
Floor Rieder. Luisterboek voorgelezen door 
Isolde Hallensleben en Jan Paul Schutten 
  
Wat is leven precies? Hoe zijn planten, dieren en 
mensen op aarde ontstaan? Hoe maak je iets levend uit 
iets dat net zo dood is als een legoblokje? Waarom zit 
een eenvoudige cel nog knapper in elkaar dan de 
ingewikkeldste robot?
  
Op deze en veel meer grote vragen die kinderen geregeld 
stellen geeft de schrijver van dit boek Jan Paul Schutten 
een verhelderend antwoord. 
Nu is er ook het luisterboek. Juist ook voor de wat oudere 
kinderen en met eindeloos veel stof voor discussie, 
bijvoorbeeld tijdens een lange autorit. 
  
Schutten kreeg de gouden griffel voor dit boek en is een 
bekende schrijver van kinderboeken, Isabel Hallensleben 
is bekend als presentatrice van de wereld leert door. Met 
veel humor worden de verhalen voorgelezen. Floor Rieder 
maakte de tekeningen, originele kunstwerkjes op zich. #

Zeven dappere kinderen horen de meest vreselijke verhalen 
over ene mister Trrrt. Hij is een echte bullebak en heerst over 
het hele land. Ze moeten wat doen, maar wat? En hebben ze 
wel genoeg lef om iets te doen? 
Zo beginnen de kinderen aan een spannende reis waarbij ze 
veel moeten doen om hun doel te bereiken. Zal het hen lukken 
om genoeg lef te verzamelen en mister Trrrt  te verslaan? 
  
Op woensdag 9 en zondag 13 april speelde ‘De Lefhebbers’ in 
Tugela85. Deze voorstelling is bedacht en gemaakt door zeven 
kinderen uit de Transvaalbuurt. Zelf vertellen ze over hoe het 
stuk is ontstaan. 
Ze gingen bij elkaar zitten, het was heel gezellig en al gauw 
spatten hun ideeën als vuurpijlen de lucht in. Ze vonden dat 
er veel dans en muziek in de voorstelling moest en ook wilden 
ze graag iets doen voor de gevluchte kinderen uit Syrië. De 
opbrengst zou dan ook zijn voor die kinderen. 
Met spelbegeleiding van Mariken Bijnen bedachten ze zelf het 
scenario, maakten tekeningen voor de kostuums, ontwierpen 
het decor  zoals de tekening van een zelfgetekend paleis en 
kwamen met ideeën voor de dans en muziek. Ook bleek één 
van de spelers heel makkelijk twee rollen te kunnen spelen, 
zij was zowel een lefhebber als de boze maar ook grappige 
Mister Trrrt. 
  
Met een groep van 8 kinderen van verschillende leeftijden 
ging ik naar de voorstelling. Ze vonden het allemaal te gek en 
zaten helemaal in het verhaal. Aan het eind dansten ze alle-
maal mee met de acteurs. We hopen op een volgend stuk. #

Het raadsel van alles wat leeft

De Lefhebbers
Theater voor en door kinderen uit Transvaal

Gedicht van Veronica en tekening 
door Jabir (11 jaar)

Uitgestrekte toendra koud en vlak

De ijstijd in het hier en nu

Het rendier is op zijn gemak

Geen sneeuwlandschap is hem te cru

En vindt hij het leven soms knudde

Dan krijgt hij support bij zijn kudde

Gedicht

Stripverhaal door Jeroen

Coördinatie: Veronica van Roon
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Het gebeurde in Oost

“Ik woon bijna mijn hele leven 
in de Transvaalbuurt, maar ik 
ben in het centrum geboren. 
Dat was in januari 1944 in de 
Zwanenburgstraat, waar nu 
de Stopera staat. Kort daarna 
zijn we verraden en met 
ons gezin naar Westerbork 
gebracht. Mijn ouders hebben 
het me nooit verteld, maar 
wat ik heb begrepen, is dat het 
transport waar ze mij op zou-
den zetten niet is doorgegaan. 
Volgens mij waren de trans-
porten toen ook al een klein 
beetje aan het afnemen.”

Na de oorlog
Het gezin De Brave (ouders, 
zus, Wil, twee broertjes) over-
leefde de oorlog en vestigde 
zich in de Transvaalbuurt. 
“Mijn ouders zullen gezegd 
hebben: we willen naar Am-
sterdam terug en in de Trans-
vaalbuurt is ruimte dus laten 
we daar maar wonen. We 
kregen in de Louis Bothastraat 
een vierkamerwoning, een 
toilet, een keuken. Nou ja, een 
‘spoelhok’ heette dat toen.
We hadden verder niks, dus 
mijn ouders hebben zich twee, 
drie keer een slag in de rondte 
gewerkt om het gezin eten te 
geven en spullen bij mekaar 
te rapen. Over de oorlog werd 
gezwegen. Maar als kind voel 
je dat je ouders altijd met 
andere dingen bezig zijn. 
Daarbij komt: mijn moeder 
was, los van de oorlog, een 
koele kikker. De warmte zat 
bij mijn vader. Hij zorgde 
ervoor dat ons gezin ook na 
de oorlog intact bleef. In 1961 

is hij overleden, 45 jaar oud. 
Nierkanker.”

Een buitenstaander heeft Wil 
zich in haar jeugd zelden ge-
voeld, ook al was ze het enige 
joodse kind op een christelijke 
school in Oost. 
“Ik heb heel veel gehad aan de 
ouders van mijn vrienden en 
vriendinnen die mij opvingen. 
Mijn ouders werkten altijd. 
Dus ik was bij mijn vrienden 
en vriendinnen omdat ik 
het daar gezellig vond. Mijn 
vriendinnetjes  hadden wel al-
lemaal opa’s en oma’s. Als het 
zondag was gingen zij daar 
naar toe en dan ging ik met ze 
mee.” 

Nare momenten
Er waren wel momenten dat 
Wil zich ondanks het warme 
onthaal toch even anders 
voelde dan haar vriendinne-
tjes: “Wat ik altijd vervelend 
heb gevonden: dat zij een 
dubbeltje van hun familie kre-
gen en ik niets, want ik was 
hun kleinkind niet. Achteraf 
begrijp je dat wel want die 
mensen hadden zoveel klein-
kinderen en ze hadden weinig 
geld. Maar op dat moment sta 
jij met lege handen en dat is 
als kind een heel naar gevoel.”

Wil herinnert zich meer 
momenten waarop ze zich op-
eens pijnlijk ‘anders’ voelde. 
“Ik voelde me een buiten-
staander als ik ruzie kreeg en 
ze begonnen me uit te schel-
den voor klerejood.  
Nou, dat moesten ze dus niet 

tegen mij zeggen. Dan sloeg ik 
erop los.”

Wil trouwde jong, kreeg 
kinderen en was zeer actief 
in diverse buurtcomités in 
Transvaal. Met de oorlog was 
ze niet bewust bezig, herin-
nert ze zich. “Dat komt: je 
bent getrouwd, je hebt een 
gezin en dat moet groeien. Dat 
moet volwassen worden, dat 
moet eten, drinken, gekleed 
worden. Met mijn joods-zijn 
was ik toen niet zo bezig. Ik 
was met een katholieke man 
getrouwd en bij mij thuis 
werd na de oorlog niets meer 
aan het joodse geloof gedaan. 
Dus buiten de herdenkingen 
waar ik altijd emotioneel om 
was, is dat eigenlijk een beetje 
op de achtergrond geraakt.” 
Tot drie jaar geleden, toen die 
bijlage uit Het Parool bij haar 
op de mat viel.

Joodse bewoners
In de bijlage was precies 
per woning, per verdieping, 
aangegeven op welke huizen 
in de Transvaalbuurt joodse 
bewoners waren weggehaald. 
Wil zette zich schrap toen zij 
de bijlage opende: “Ik was 
helemaal gespannen om naar 
de drie adressen te kijken 
waar ik gewoond had... en 
of daar geen joodse mensen 
hadden gewoond. Het maakte 
mij op dat moment enorm 
emotioneel, omdat ik niet kon 
vatten... ik wist dat hier joodse 
mensen in de buurt hadden 
gewoond en dat hier een grote 
razzia geweest was maar dat 
ik zélf in zo’n huis gewoond 
zou hebben waar mensen zijn 
weggehaald, dat zou voor mij 
onverdraaglijk zijn geweest. 
Want ik heb hier toch, op mijn 
manier, gelukkige momenten 
gehad. 
Ik was zó blij toen ik in die 

bijlage zag dat zowel op onze 
etage in de Louis Bothastraat 
als op de Tugelaweg als hier 
geen joodse mensen hadden 
gewoond. Alle drie de wonin-
gen waren ‘schoon’. ‘Schoon’ 
mag ik niet zeggen. Vrij is 
een beter woord, vrij van het 
weghaalverleden. 
Er zijn hier 5500 joodse men-
sen weggehaald. De Trans-
vaalbuurt is overzichtelijk, de 
bezetter kon het zó afsluiten. 
Deze buurt is net een walvis, 
kijk maar op de kaart. Je hebt 
het spoor, hier de Wibauts-
traat, daar de Linnaeusstraat 
en dan ongeveer in het mid-
den, het Transvaalplein en het 
Krugerplein. Daar moest de 
mensen zich verzamelen voor 
ze met de trein werden weg-
gevoerd. 
Als wij dat niet doorvertellen, 
dan is het er niet meer. En 
daarom zijn die herdenkingen 
ook zo vreselijk belangrijk.” #

Tekst en foto: Hella de Groot

Herdenken in 
Transvaal

Wil Erents-de Brave (70) is één van de drijvende 
krachten achter de stille tocht van 4 mei in Oost 
en de kinderherdenking in april. Ze is weduwe 
en heeft twee volwassen dochters. Een paar jaar 
geleden werd ze onontkoombaar met het  
oorlogsverleden van ‘haar’ Transvaalbuurt  
geconfronteerd.

Wil Erents-de Brave

18.45 uur: stille tocht vanaf schoolgebouw Laing’s Nekstraat 44

19.30 uur: aankomst bij het monument op de Tugelaweg voor nr. 110 / muziek Klezmerband Ot  Azoj

19.33 uur: welkomstwoord: Kees Schakel gastspreker: Esther Jansma, dochter van beeldhouwer Adam Jansma (1929-1965)

19.59 uur: de Taptoe

20.00 uur: stilte voor de herdenking / Wilhelmus

20.03 uur: kranslegging en gelegenheid voor de aanwezigen om bloemen te leggen bij het monument / muziek

20.15 uur: muzikale afsluiting

Na afloop koffie en thee voor de aanwezigen in buurtsoos ‘de Ring’, President Brandstraat 32.

In de buurt zijn de volgende gedenktekens te vinden:

1.  Herdenkingsplaquette bij de ingang van het schoolgebouw aan de Laing’s Nekstraat 44

2.  Gedenkteken ‘de Davidster’ van Mieke Blits, Transvaalplein 1

3.  Struikelstenen ter gedachtenis aan Dina Vaz Dias-Okker en Joost Vaz Dias, Transvaalplein 1

4.  Struikelstenen ter gedachtenis aan Gerrit en Kaatje Kleerekoper-Ossedrijver 

en hun kinderen Leendert en Elisabeth, Transvaalstraat 136

5.  Het anti-apartheidsmonument van Pépé Gregoire, Krugerplein

6.  Gedenkteken Eli van Tijn (1902-1945) van Steffen Maas, Kraaipanstraat

7.  Het kindermonument in de speeltuin aan de Joubertstraat

8.  Het Buikschot van Adam Jansma, Tugelaweg t.o. nummer 110

4 mei herdenking in de Hofkerk

In de interviewrubriek ‘Het gebeurde in Oost’ vraagt de Dwars een bewoner van 

Oost naar een gebeurtenis die grote indruk op hem/ haar heeft gemaakt. Het kan 

alles zijn: het verlies van een dierbaar mens of dier, de (her)ontmoeting met een 

geliefde, een gebeurtenis in de oorlog, dat ene incident op school of die onver-

wachte carrièreswitch die uw leven veranderde. Bent u een bewoner van Oost 

met een bijzonder verhaal of kent u iemand anders met een verhaal dat zich in 

Oost afspeelde? Laat het ons weten, wie weet wordt uw verhaal opgetekend in 

Dwars door de Buurt. Mail naar helladeg@gmail.com. 

4 mei valt dit jaar op zondag. Traditiegetrouw wordt er in de avond in de 

Hofkerk een herdenkingsplechtigheid gehouden ter nagedachtenis aan de 

slachtoffers van de tweede Wereldoorlog, maar ook in de liturgieviering ‘s 

morgens wordt stilgestaan bij de 4e mei. Dan zal hr. Dik Heuwekemeijer 

vertellen over de liefdevolle opvang van vele Amsterdammertjes in West-

Friesland, maar dat niet alleen. Hij zal enige gebeurtenissen naar voren 

brengen die echt herdacht moeten worden, waar na de oorlog nauwelijks 

aandacht aan besteed is. Aanvang 10.30 uur.

’s Avond is er de 4 mei herdenking. Na enkele sprekers, de stilte en het 

zingen van het Wilhelmus zal het bekende Requiem van Gabriel Fauré ten 

gehore worden gebracht. Uitvoerenden zijn het vocaal ensemble Duodektet 

onder leiding van Christiaan Winter met aan het orgel Erik Jan Eradus. 

Aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. Na de bijeenkomst zal een collecte 

worden gehouden voor de onkosten.  

Hofkerk: Linnaeushof 94. Info: www.hofkerk.nl

Programma 4 mei herdenking 2014

Voor meer info: 

www.4en5meiamsterdam.nl/52939/nl/

herdenkingen
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De OAR-Oost gaat in ons 
stadsdeel nog meer dan 
eerder al het geval was, zich 
samen met andere bewo-
nersgroepen richten op de 
initiatieven die in de buurten 
tot stand komen. Ouderen 
hebben daarbij veel inbreng. 
Ze wonen vaak al lang in een 
buurt en veel ouderen heb-
ben tijd en ervaring beschik-
baar. Kortom de OAR blijft in 
Amsterdam Oost zich inzetten 
voor een prettige sfeer tussen 
buurtgenoten, de onderne-
mers en de instanties. De 
OAR-Oost werkt  bovendien 
aan goede contacten met de 
nieuwe bestuurscommissie en 
met de ambtenaren. Met een 
versterkt stedelijk opererend 
NOAR  krijgt de OAR  meer 
binding met wat er elders 
in de stad gebeurt en dat 
kan dan ook weer leiden tot 
nieuwe initiatieven. 

Samen staan we sterk
In zo’n grote stad als Amster-
dam richt de aandacht van 
het gemeentebestuur zich 
vooral op versterking van de 
economie. Voor mensen die 
gepensioneerd zijn is er min-
der belangstelling. Daarom 
is het goed, dat wij ouderen 
samen optrekken, want zo-
doende kunnen we een vuist 
maken. NOAR werkt al enige 
jaren samen met de grote op 
levensbeschouwelijke basis 
gegroepeerde ouderenorga-
nisaties in Amsterdam. Dat 
gaat prima. In 2013 trokken 
we gezamenlijk op tegen de 

in Amsterdam veel te forse 
bezuinigingen in het ‘zorg- 
en welzijnsaanbod’. Maar 
ook over het tekort aan voor 
ouderen en gehandicapten ge-
schikte woningen, namen we 
als ouderen gezamenlijk con-
tact op met de politici. Tussen 
de ouderen ontstond zo 
doende een goede samenwer-
king en het Overleg Ouderen-
organisaties in Amsterdam 
(OOA) is nu een begrip.
In de verkiezingstijd verza-
melde het OOA de ‘beloftes’ 
die politici deden. Dat is nu, 
in deze crisis niet zo heel 

veel. Het zijn vaak meer in-
tenties dan harde afspraken. 
Het OOA, heeft desondanks 
een harde uitspraak geno-
teerd over een voor ouderen 
belangrijke voorziening. 
Daarover is een brief geschre-
ven aan de fractievoorzitters. 
Die brief treft u hieronder 
aan. 
Na de verkiezingen heeft 
het OOA ook andere uitspra-
ken gebundeld en verwerkt 
tot suggesties. Die tweede 
brief is te lang om geheel te 
citeren. We doen daaruit dus 
een greep, maar wilt u ‘alles’ 
lezen, dan kunt u die brief bij 
ons opvragen. 

Open brief d.d. 17 maart 
2014 van het OOA aan de 
fractievoorzitters van de 
gemeenteraad van Amster-
dam,
Er is een discussie ontstaan, 
nadat de heer Paternotte, 
lijsttrekker voor D66, in de 
uitzending van Buitenhof op 9 
maart jl. de belofte uitsprak, 
dat de vertrouwde Hulp bij de 
huishouding (HbH) in Amster-
dam intact zou blijven, ook al 
zou de aangekondigde korting 
van 40% na behandeling in de 
Tweede en Eerste Kamer over-
eind blijven. D66 zou dat fi-

nancieren, door voor zorg 140 
miljoen euro op de gemeente-
begroting extra beschikbaar 
te stellen. Deze belofte wordt 
door fractiewoordvoerders 
van de Amsterdamse PvdA en 
van GroenLinks als onrealis-
tisch getypeerd. Zij schrijven 
in het Parool van 13 maart dat 
de 140 miljoen op drijfzand is 
gebaseerd en dat Paternotte 
zijn ‘zorgbelofte’ niet kan 
waarmaken. Wij constateren, 
dat een groot aantal kandi-
daten voor de gemeenteraad, 
de bezuinigingen op de HbH, 
alleen noodgedwongen zouden 
accepteren. De opeens door 
D66 geboden uitweg, door 140 

miljoen euro extra voor de 
HbH beschikbaar te stellen, 
geeft onrust.
Het Overleg Ouderenorganisa-
ties Amsterdam (OOA) maakt 
hierbij twee opmerkingen:
1. De HbH is bij het regeerak-
koord van Rutte II als een 
onbelangrijke voorziening 
weggezet en kreeg een bezui-
niging van 75% opgelegd. Na 
talloze discussies en protesten 
is er in het kabinet het inzicht 
gekomen, dat HbH voor veel 
ouderen en gehandicapten een 
niet te vervangen steun is, bij 
het zelfstandig wonen. In het 
huidige voorstel is de bezui-
niging ‘nog maar’ 40%. Ook 
deze 40% wordt onder meer 
door de ouderenorganisaties 
bestreden.
2. De belofte van Paternotte 
hebben wij met instemming 
gehoord. Als D66 straks 
toetreedt tot het College van 
Burgemeester en Wethouders, 
zal Paternotte, nemen wij aan, 
zijn belofte waar maken. En 
als de 140 miljoen euro niet op 
de door hem aangegeven wijze 
beschikbaar kan komen, dan 
is het zijn taak om dat geld 
elders ‘te vinden’. Hij weet, dat 
de 10.000 ouderen en gehan-
dicapten, die nu op voorstel 
van wethouder van der Burg 
een brief krijgen, waarin de 
opzegging van de HbH wordt 
aangekondigd, niet teleurge-
steld mogen worden.

Enige citaten uit de tweede 
brief d.d. 31 maart 2014 
van het Overleg Ouderen 
Organisaties in Amsterdam 
(OOA) aan de fractievoorzit-
ters van de nieuw gekozen 
gemeenteraad.
Samenvattend vragen wij u 
het volgende:
1 Voor zorg aan ouderen 
meer geld uit te trekken: het 
is broodnodig, en slim zoeken 
laat zien dat dit geld er ge-
woon is.
2 Op Hulp bij het Huishou-
den niet te beknibbelen: het 

gaat om een vitale functie 
die relatief weinig geld kost 
en waarschijnlijk geen vol-
ledig beroep zal doen op de 
door D66 beloofde extra €140 
miljoen.
3 Niet te tolereren dat er 
in Amsterdam steeds meer 
ouderen leven in armoede: 
er moet meer geld worden 
vrijgemaakt voor armoedebe-
strijding van ouderen. 
4 Onderzoek te doen naar de 
ontwikkeling van de koop-
kracht van oudere minima; 
het Overleg Ouderenorganisa-
ties Amsterdam (OOA) wordt 
hierin graag betrokken.
5 Te zorgen voor meer betaal-
bare woningen die geschikt 
zijn of geschikt te maken zijn 
voor ouderen.
6 Oudere minima die ge-
bonden zijn aan een te hoge 
huur, tegemoet te komen 
door een huurtoeslag uit het 
Woonfonds.
7 Te bewerkstelligen dat ou-
dere minima, die op medische 
gronden moeten verhuizen 
naar een woning met een 
veel hogere huur, worden 
gecompenseerd voor de huur-
sprong. 
8 Het openbaar vervoer 
toegankelijk te houden voor 
ouderen, door een optimale 
fijnmazigheid en waar dit 
ontbreekt, initiatieven te 
nemen door het inrichten van 
lokaal busjesvervoer. #

Ouderenadviesraad   19#DWARS

Nu de verkiezingen voorbij zijn en de gemeenteraad een groot aantal taken 
en bevoegdheden heeft teruggenomen van de stadsdeelbesturen (die nu  
bestuurscommissies genoemd worden), hebben de Ouderen Advies Raden 
(dus ook die van Oost) besloten om het Netwerk Ouderen Advies Raden 
(NOAR) te versterken. Er komt een website met NOAR-nieuws en we gaan 
met de andere actieve ouderenorganisaties de gemeenteraad voorzien van  
suggesties en van alternatieven. Zo nodig gaan we het gemeentebestuur ook 
confronteren met kritiek. Dan zullen we gezamenlijk van ons laten horen.

De OAR Oost staat in de 
startblokken

Wilt u meedoen of meer 
informatie? Dat kan. 
Ons adres is: Voorzitter: Tunny 
Jongejan-Maat, Middenweg 86, 
1097 BS Amsterdam, tel.: 020-
6943748.
Secretaris: Dick Oosterbaan, 
e-mail: secretarisOARoost@
gmail.com , tel.: 06-51196725.

Redactie: Ouderen Advies Raad 

Daarom is het goed, dat wij 
ouderen samen optrekken

Ouderenzorg

	  

Drumsters
Drumsters gevraagd voor een 
vrouwen-drumband. We drummen 
voor het behoud van de natuur en 
de vrede en trainen naar optredens 
toe. We drummen staande met veel 
beweging en teksten, geïnspireerd 
op o.a het Japans drummen. Doe je 
mee, bel dan: 06 - 338 980 15.

Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachten-
bureau is opgericht om ervarings-
deskundigheid in te zetten voor 
familieleden en patiënten met de 
ziekte van Alzheimer en andere 
vormen van dementie. En om 
problemen in de zorg te inventari-
seren. Het A.A.K. is gevestigd in De 
Meevaart, Balistraat 48A. U kunt te-
lefonisch af-spreken voor maandag 
of vrijdag tussen 
19 en 21 uur: 06 - 220 231 20.

De Groene Geveldag in de Trans-
vaal komt er weer aan!

Op zaterdag 3 mei organiseert de 
bewonersgroep Wij van de Wijk op 
het Krugerplein van 12:30 u. tot 
15:30 u. 
de Groene Geveldag. Er worden 
verschillende soorten geveltuin 
pakketten, bloeiende balkonplanten 
en balkonbakken en klimplanten 
verkocht. Tevens kunt u uw bal-
konbakken laten vullen met aarde 
en plantjes. Voor de kinderen is er 
weer 
potten beschilderen.
Naast deze gezellige plantenmarkt 
zal er ook een infokraam van de 
Buurttuinen op het plein aanwezig 
zijn, starten er rondwandelingen 
stadsecologie georganiseerd door 
de buurttuin Afrikanerplein en zal 
Motuin groene demonstraties, een 
workshop en bio-hapjes verzorgen.
Info: wijvandewijk@gmail.com

Kinderen meer de natuur in! 
Dat is wat Kindercentrum Water-
graafs-meer Amsterdam graag wil. 

We willen bv meedoen aan ‘Lekker 
naar de Boer’ op
21/22 juni (www.lekkernaardeboer.
nl/)!
We zijn in gesprek met Boerde-
rij Hartstocht (in het Gein, nabij 
Abcoude) om de kinderen uit Oost-
Amsterdam kennis te laten maken 
met het boerenleven! Het lijkt ons 
leuk om behalve onze eigen 
kinderen en ouders, ook andere 
kinderen en ouders (kosteloos ui-
teraard) mee te laten genieten van 
deze open dag! 
Meer info: neddo.siebum@kcwa.nl

Woningruil
Aangeboden fijne, lichte beneden-
woning met ruime tuin op het zui-
den in ons mooie Watergraafsmeer. 
Kunt u misschien moeilijk traplopen 
of wilt u graag een tuin? Wij zoeken 
ivm een woningruil een leuke 
bovenwoning in ruil voor onze zon-
nige tuin. Onze woning is geschikt 
voor 1 of 2 personen. Verhuiskos-

ten worden voor u betaald. Bent 
u ouder en wilt u naar beneden of 
wilt u dolgraag een tuin: stuurt u 
dan een e-mail naar: selmavande-
berg@yahoo.com
 
Ruimte te huur
Twee mooie representatieve 
en sfeervolle kantoorruimtes 
of behandelkamer te huur (2 x 
20m2), eventueel in deeltijd  in de 
Pontanusstraat bij St. Huis van 
Erasmus die maar weinig gebruik 
maakt van de ruimtes. De huurprijs 
is in overleg, mede afhankelijk van 
het aantal dagen per week dat een 
kantoor wordt gehuurd. Inlichtin-
gen en reacties naar: f.valkenburg@
huisvanerasmus.nl of 0644884863

#DWARS      liggertjes

De gratis advertentierubriek 
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service 
voor onze lezers. U kunt als particulier 
of stichting een gratis advertentie, 
oproep of mededeling plaatsen.  
Er worden geen commerciële 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.
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Gezond en actief met diabetes

Bij Gezondheidscentrum 
Oosterpark in Amsterdam 
werken de fysiotherapeuten 
van FysioHolland en diëtisten 
op locatie intensief samen om 
mensen met diabetes optimaal 
te begeleiden. Zo verbetert de 
kwaliteit van hun leven.

Wat is diabetes?
Diabetes mellitus, of kortweg 
diabetes, staat ook bekend als 
suikerziekte. Er is bij diabetes 
sprake van een verstoorde 
suikerwaarde in het bloed. 
Dat komt door het volgende. 
In onze voeding zitten veel 
eiwitten, vetten en koolhy-
draten die we nodig hebben 
voor onze dagelijkse energie. 
De koolhydraten worden in 
de dunne darm omgezet in 
suikers die via de darmwand 
in ons bloed komen en zo naar 
onze lichaamscellen worden 
vervoerd. Om de suikers ver-
volgens in de cellen te krijgen, 
wat nodig is voor onze ener-
gie, is het hormoon insuline 
nodig. Dit hormoon wordt in 
de alvleesklier aangemaakt 
en werkt als een soort sleutel 
voor de lichaamscellen.
Er zijn twee soorten diabetes: 
type 1 en type 2. Bij diabetes 
type 1 maakt de alvleesklier 
helemaal geen insuline aan. 
Bij type 2 wordt het lichaam 
steeds minder gevoelig voor 
de insuline en/of neemt de 
aanmaak van insuline lang-
zaam af. Bij een tekort aan, of  
een verminderende gevoelig-

Door: Sam Gabriel, diëtist

De afgelopen jaren is het aantal mensen met diabetes flink gestegen. 
In Nederland leven momenteel 740.000 mensen met diabetes en dit aantal 
blijft jaarlijks stijgen. Diabetes kan tot ernstige problemen leiden. 
Tijdige en goede behandeling is daarom noodzakelijk, net als een goede 
samenwerking tussen verschillende betrokken zorgverleners.

heid voor insuline kunnen de 
suikers niet (goed genoeg) de 
lichaamscellen in. Hierdoor 
stijgt de suikerwaarde in het 
bloed en kunnen de volgende 
klachten ontstaan: een droge 
tong, dorst, vaak plassen, 
vermoeidheid en (onbewuste) 
vermagering. 

Voorkomen
In Nederland komt diabe-
tes type 2 het meest voor. 
In het verleden werd type 2 
gezien als een ouderdoms-
ziekte, maar tegenwoordig 
ontwikkelt het zich ook op 
jongere leeftijd. De belang-
rijkste risicofactoren voor het 
krijgen van diabetes type 2 
zijn overgewicht, een onge-
zonde leefstijl (weinig tot 
geen beweging en ongezonde 

voeding) en erfelijkheid. Bij de 
aanwezigheid van meerdere 
factoren wordt het risico op 
het ontwikkelen van diabetes 
type 2 groter. 
De kans op problemen bij dia-
betes kan worden verminderd 
door behandeling waarbij een 
zo goed mogelijk evenwicht 
van het bloedsuiker voorop 
staat. Daarom is het belangrijk 
om diabetes zo snel mogelijk 
en goed te behandelen. Ook 
een goede samenwerking 
tussen verschillende zorg-
verleners helpt de kwaliteit 
van het leven met diabetes 
verbeteren.

Voeding en beweging
Gezonde voeding en een ac-
tieve levensstijl zorgen altijd 
voor een betere lichamelijk 

Fysio

en geestelijke conditie. Bij de 
behandeling van diabetes type 
2 zijn die gezonde voeding 
en voldoende beweging extra 
van belang. Meer lichaams-
beweging zorgt namelijk voor 
een lagere bloedsuikerwaarde 
- door de betere werking van 
het hormoon insuline, een 
gezond lichaamsgewicht en 
een kleiner risico op hart- en 
vaatziekten. 
FysioHolland biedt in Gezond-
heidscentrum Oosterpark een 
beweegprogramma speciaal 
voor mensen met diabetes 
aan. Deelnemers aan dit 
programma trainen twee keer 
per week samen met andere 
diabetici en onder professi-
onele begeleiding van zowel 
fysiotherapeuten als diëtisten. 
Zo werken zij op een leuke 
manier aan een gezonde en 
actieve levensstijl en een 
betere lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid.

Tips
Diabetes vraagt om een goede 
afstemming tussen gezonde 
voeding, lichaamsbeweging en 
medicatie. Hieronder volgen 
tips om tot een evenwichtige 
levensstijl te komen:
•	Eet	regelmatig	en	sla	geen
 maaltijden over: elke dag drie
 maaltijden en een aantal keren 
 iets (gezonds) tussendoor.
•	Kies	bij	voorkeur	producten	
 die weinig vetten bevatten 
 (producten met onverzadig-
 de vetzuren). 

Groene labels
“Hergebruik en duurzaam-
heid zijn belangrijke thema’s 
voor mijn ontwerpen. Dit zie 
je onder andere terug in de 
afstudeercollectie die ik in 
2011 maakte voor mijn bache-
lor ‘Fashion Design’ aan de 
Hogeschool	van	de	Kunsten	
in Utrecht. Ook in mijn eigen 
fashion labels zijn het de 
belangrijkste voorwaarden. 
‘I am Nold’ bijvoorbeeld staat 
eigenlijk voor ‘New, but slighty 
old’. De kledingstukken en ac-
cessoires die ik maak voor het 
label zijn allemaal van oude, 
hergebruikte materialen of eco-
logische en milieuvriendelijke 

Door: Gabrielle Francke | Fotografie: Hardy Berthold

materialen gemaakt. Daarnaast 
gebruik ik duurzame materi-
alen zodat mijn stukken ook 
kwalitatief goed zijn.”

C&A Re-Imagine Design 
Challenge
“Naast materialen inspireert 
het verleden me ook nog op 
gebied van ontwerp. Ik laat me 
veel inspireren door vintage. 
Kleuren,	vorm	of	materialen	
probeer ik mee te nemen in 
mijn eigen ontwerp. Op die ma-
nier hergebruik ik dus ook. De 
Re-Imagine Design Challenge 
van C&A, waarbij duurzaam-
heid en de geschiedenis van 
het bedrijf centraal staan, sluit 

•	Wees	voorzichtig	met	het
 innemen van suiker en 
 suikerrijke producten. 
•	Voldoende	voedingsvezels	
 uit fruit, groenten en peul-
 vruchten hebben een gun-
 stige werking op diabetes.
•	Ga	verstandig	om	met	
 alcohol: neem niet meer 
 dan 1 glas per dag.
•	Wees	zuinig	met	zout.
•	Drink	voldoende	water	(per	
 dag minimaal 1,5 liter).
•	Een gezond gewicht heeft een
 gunstig effect op diabetes.
•	Beweeg	regelmatig;	bij	voor-
 keur minimaal 30 minuten 
 per dag. Bij overgewicht 
 wordt geadviseerd om elke 
 dag 60 minuten te bewegen. 
•	Kies	een	activiteit	die	u	leuk
 vindt, die bij u past en die 
 u het liefst het hele jaar kunt
 doen.
•	Draag goede schoenen en sok-
 ken en controleer de voeten 
 regelmatig op afwijkingen.
•	Zorg	voor	een	goede	be-
 handeling van wondjes en
 blessures.

Heeft u diabetes of een ver-
hoogde risico op het ontwik-
kelen van diabetes? Dan 
kunt u (eventueel zonder 
tussenkomst van de huisarts) 
direct terecht bij de diëtist in 
Gezondheidscentrum Ooster-
park. Uw dieetadvies wordt 
individueel vastgesteld en is 
afhankelijk van uw lichaams-
gewicht, activiteitenpatroon 
en medicatie.
Zowel de diëtisten als fysio-
therapeuten van FysioHolland 
zijn de aangewezen personen 
om u zo goed mogelijk te 
ondersteunen en begeleiden 
bij het samenstellen van een 
persoonlijk behandelplan. 
Wordt	en	blijf	gezond	en	actief	
en verbeter de kwaliteit van 
uw leven met diabetes. #

Voor meer informatie over 
diabetes kunt u contact op-
nemen met: sam@fitfood.info
of info@fysiooosterpark.nl

Duurzame en eco-vriendelijke mode

Modeontwerpster Natalie de Koning heeft al meerdere keren 
verschillende collecties mogen tonen op bekende mode-
festivals. Ze heeft twee eco-fashion labels op haar naam staan: 
‘I am Nold’ en ‘Natalie de Koning’. In de Watergraafsmeer 
heeft ze haar eigen atelier. Daarnaast mag Natalie de Koning 
(25) zich ook nog eens één van de deelnemers noemen van 
de internationale designwedstrijd van modeketen C&A.

daarom ook goed aan op mijn 
eigen kijk op mode. Maar de 
andere acht deelnemers zijn 
ook erg goed, dus het wordt 
nog spannend wie de wedstrijd 
gaat winnen. Half april moet 
het design af zijn en eind april 
wordt de winnaar bekend 
gemaakt.”

Naaicursus voor iedereen
“In het atelier van mijn label ‘I 
am Nold’ op de Zaaiersweg 15 
in Amsterdam, geef ik samen 
met mijn collega-ontwerpster 
Thiska van den Heuvel iedere 
week ‘Nold’-naaicursussen 
voor zowel beginners als 
gevorderden. De cursus be-
staat uit vier lessen van twee 
uur, waarbij de cursisten zelf 
mogen kiezen wat ze willen 
maken, en wij begeleiden de 
cursisten bij het gekozen kle-
dingstuk/accessoire van begin 
tot het eind. Ik vind het leuk 
om deze manier te laten zien 

dat je met oude materialen nog 
steeds iets moois kunt maken. 
Veel	mensen	zijn	zich	eigenlijk	
niet eens bewust van hun eigen 
verbruik. Ik hoop mensen 
bewuster te maken en milieu-
vriendelijker.	Want	een	schone	
wereld is gewoon belangrijk 
voor iedereen.” #

Meer info over de modeont-
werpster: www.nataliedeko-
ning.nl. De C&A Re-Imagine 
Challenge is/was te volgen via 
de Facebook-pagina van C&A. 

Meer info over naaicursussen: 
http://naaicursusamsterdam.
com/ 

Fashion

Miriam Hoeller en rechts Natalie de Koning
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ComputerLoods, Steve Bikoplein 2 1092 GN Amsterdam Tel.: 020 4609339

ComputerLoods

 “creatief-team”

Posters

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

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

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

Specialisten in mens- 

en milieuvriendelijke 

producten

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

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

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

#DWARS
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

Inkomensgrenzen sociale huurwoning
Om in aanmerking te komen voor een sociale huur-
woning van woningbouwcorporaties (via WoningNet) 
mag uw inkomen niet hoger zijn dan:
•	Voor	1-2	persoonshuishouden:	e 34.678,-
•	Voor	gezinshuishouden	(min.	1	volwassene	en	1	kind	
	 onder	de	18	jaar):	e	39.202,-

Om in aanmerking te komen voor een sociale huur-
woning van particuliere verhuurders mag uw inkomen 
niet hoger zijn dan e	43.000,-

Tijdelijk behoud woonduur
Wilt u verhuizen en laat u een zelfstandige corporatie-
woning achter? U mag na ingangsdatum van uw nieu-
we huurovereenkomst, 5 jaar lang uw oude woonduur 
behouden. Mocht u  niet tevreden zijn met de nieuwe 
woning, dan kunt u dus 5 jaar lang verder zoeken met 
de oude (+ de nieuwe) woonduur. 
Voorbeeld:
Woonduur	vóór	verhuizing	 	 13	jaar
Woonduur na verhuizen     3 jaar +
Binnen	5	jaar	zoeken	met		 	 16	jaar

Regels, regels en nog meer regels
Redactie: Wijksteunpunt Wonen

Tijdelijk behoud inschrijfduur
Heeft u op inschrijfduur een (zelfstandige) corporatie- 
woning gevonden, maar bent u niet tevreden? 
U	mag	na	ingangsdatum	van	uw	huurcontract	2	jaar	
lang uw oude inschrijfduur optellen bij uw nieuwe 
woonduur en opnieuw zoeken. (let op: u moet zich 
wel herinschrijven bij Woningnet)
Voorbeeld:
Inschrijfduur voor verhuizing  6 jaar
Woonduur	na	verhuizen	 	 	 1	jaar	+
Binnen	2	jaar	zoeken	met		 	 7	jaar

Samenvoegen woonduur
Hoofdhuurders die allebei een eigen zelfstandige 
huur- of koopwoning hebben kunnen, als zij aan 
alle regels voldoen, in aanmerking komen om hun 
woonduur samen te laten voegen tot één woon-
duur. (let op: u moet zich wel herinschrijven bij 
Woningnet)
Voorbeeld:
Uw woonduur    6 jaar
Woonduur partner    5 jaar +
Zoeken	met	 	 	 													11	jaar

Overgangsregeling onzelfstandige eenheden
Huurders die een onzelfstandige woonruimte huren, 
waarvan de ingangsdatum van het huurcontract voor 
1	mei	2001	ligt,	kunnen	als	zij	aan	de	daarvoor	gelden-
de eisen voldoen, de opgebouwde woonduur gebruiken 
als woonduur.

Flexibel huren
Dit is een driejarig experiment in Amsterdam, waarbij 
huurders van een sociale huurwoning met een laag 
middeninkomen tussen de e	29.900,-	en	de	e 43.784,- 
een vrijesectorwoning kunnen huren met een bepaalde 
korting. Indien het inkomen van de huurders stijgt, 
daalt de korting.

Van Hoog naar Laag
Deze regeling geeft huurders van 65 jaar en ouder, die 
woonachtig zijn in een etagewoning de mogelijkheid 
om, indien zij aan alle voorwaarden voldoen, te verhui-
zen naar een woning op de begane grond, eerste etage 
of naar een complex met een lift.

Van Groot naar Beter
Indien een huurder een grote woning heeft en kleiner 
wil wonen, kan de huurder, indien hij aan alle voor-
waarden voldoet, met voorrang een passende woning 
aangeboden krijgen.

Veel	woningbouwcorporaties	hebben	ook	hun	eigen	
regelingen, die op hun eigen websites vermeld staan. 
Regelingen die betrekking hebben op een verhuis-
kostenvergoeding, kunnen niet met elkaar gecombi-
neerd	worden.	Voor	de	exacte	voorwaarden	van	de	
bovengenoemde regelingen kunt u onder andere 
terecht op de website van Woningnet. #

Woningzoekenden en huurders die op zoek zijn naar een (andere) sociale huurwoning van een 
woningbouwvereniging, moeten staan ingeschreven bij Woningnet. Dan kan de zoektocht naar 
een passende huurwoning beginnen. Er zijn tal van regels voor verschillende doelgroepen, wat het 
vinden van een woning moet vergemakkelijken. Maar, met zoveel regels kan het zoeken soms juist 
lastiger zijn. Hieronder een overzicht van een aantal van deze regels met een beknopte uitleg.

Armanda van den Engh
Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging

Innerlijke en uiterlijke schoonheid: 
‘het ware gezicht’

• Gezichtsbehandeling
• Harsen
• Acnebehandeling

• Lichaamsmassage
• Manicure
• Energetische behandelingen

2e Oosterparkstraat 178 D, Amsterdam, 
020 - 694 44 58, www.armandavandenengh.com,

a.vandenengh@zonnet.nl
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Als eerste vereniging in 
Amsterdam kunnen wij bij 
De Meer nu gebruik maken 
van ‘Gravel-plus’. Door deze 
ondergrond en de constructie 
met gootjes langs de banen 
zullen langdurige plassen na 
overvloedige regen nu tot het 
verleden horen.
Van regen is op deze dag 
gelukkig geen sprake: het is 
schitterend weer. Als ik om 
kwart over twee mijn fiets 
parkeer bij de vernieuwde 

fietsenstalling is het al heel 
erg druk. Wat ook meteen 
opvalt, is dat bij de renovatie 
de paden zijn verbreed zodat 
er meer gelegenheid is om als 
toeschouwer de wedstrijden 
te volgen. Ook is er een baan 
extra geschapen.

Het doet me plezier onder de 
bezoekers een aantal oud-
bestuurders van de tennisclub 
te treffen. Er is zelfs een oud-
bestuurder van de vroegere 

omnivereniging: bij De Meer 
waren voetbal, tennis en 
handbal nog niet zo heel lang 
geleden in één club verenigd. 
Naast deze bestuurders zijn 
er ook andere genodigden, 
waaronder mensen van het 
stadsdeel. En leden hebben in 
de buurt geflyerd: een enorm 
aantal aanwezigen is het 
resultaat.
Na de openingsrituelen geeft 
de nieuwe tennisschool een 
clinic voor de leergierige 
tennis-enthousiastelingen. 
De jonge tennisleraren kijken 
wat onwennig om zich heen, 
want er zijn wel heel veel 
mensen die aan de clinic mee 
willen doen. Snel bedenken ze 
een vorm waarbij de helft de 
gelegenheid heeft om enkele 
basale oefenvormen in de 
praktijk te brengen en de an-
dere helft vrij kan tennissen in 
de tossvorm waarbij willekeu-
rig twee mensen tegen twee 
anderen opgesteld worden. 
Meteen valt tijdens het spelen 
op dat de bal op de nieuwe 
ondergrond ook prima opstuit 
en dat de ondergrond heel 
prettig aanvoelt onder de 
voeten. Voor velen van ons is 
het hoe dan even wennen na 
een paar maanden niet geten-
nist te hebben of met een hele 
andere ondergrond. Tennis is 

Nieuw elan en gravel bij De Meer
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Stan Polman

Wil jij met de computer leren omgaan? 
Wil je Nederlands oefenen met hulp van de computer? 
De vrijwilligers van Post Oost helpen je aan de slag.
ma, di, do, vrij 9.30 - 11.30 uur (gratis)

Ook in Post Oost: Open Leercentrum Oost  

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

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

Taalwijzer spreekuur
beweegcoach spreekuur
wandelgroep
participatie/vrijwilligerswerk spreekuur
sollicitatietraining
Club Info – Jongereninformatie en Advies

Wijksteunpunt Wonen spreekuur
vaktaal (NL op de werkvloer)

09:00 – 12:00

10:00 - 11:30

13:00 - 16:00

10:00 - 15:00

13:30 - 15:30

19:00 - 20:00

 

09:00 – 12:00

09:00 - 13:00

10:00 - 11:30

10:00 – 12:00

13:00 - 15:00 

14:00 - 17:00

09:00 - 12:00

09:30 - 11:30

ma

di

wo

NL voor gevorderden 
participatie/vrijwilligerswerk spreekuur 
beweegcoach spreekuur
“slim zoeken naar een woning” inloop
Club Info – Jongereninformatie en Advies

Taalwijzer spreekuur
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+

09:30 - 11:30

10:00 - 17:00

13:00 - 17:00

14:00 - 16:30

16:00 - 19:00

09:00 – 12:00

09:30 - 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

do

vr

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

Vrijwilligersuitzendbureau Op afspraak, en ma, di, do 10:00 - 12:00

Dappertafel bewonersprojecten  Zie de website!

informatie       info@postoost.nl        020 460 93 80                   

wijttenbachstraat 36 hs        ma - vrij 9 tot 17 uur

nu in 
post oost

Zaterdag 29 maart was een gedenkwaardige dag voor De Meer 
Tennis, gelegen aan het Drieburgpad. Normaal gesproken wordt 
het tennisseizoen al feestelijk geopend. Dit keer was de opening 
extra feestelijk vanwege de grondige renovatie van de banen en 
de nieuwe onderlaag die deze banen gekregen hebben.

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhan-
kelijke lokale krant die in 2013 zeven 
keer zal verschijnen. De krant wordt 
huis aan huis verspreid in de buurten 
Oud-Oost (Oosterparkbuurt, 
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en 
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost. 
Op meerdere openbare plekken in 
Oost liggen exemplaren om mee te 
nemen. De oplage is 25.000.

Dwars 173 verschijnt 20 juni 2014 
De deadline valt op 28 mei 2014

Postadres:
Wijttenbachstraat 34-hs
1093 JC Amsterdam
telefoon: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com

Kernredactie:
Arie van Tol, 
Danielle de Loches Rambonnet, 
Melissa Plomp, Mirry Dijkstra 

Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman

Medewerkers:
Andrea Margelli, Anna ten Bruggen-
cate, Anneke Hesp, Brenda Wokke, 
Connie Dekker (kinderpagina), 
Dineke Rizzoli, Gabriëlle Francke,
Gijs Lauret, Hella de Groot, John Prop 
(voorpagina), Méland Langeveld, 
Miranda van der Vegt, Nico Essen, 
Nina Schuttert, Ruud Meijer, 
Sjaak Brokx, Stan Polman, Tim Stok, 
Ton Hendrix, Veronica van Roon 
en Wil Merkies.
Gastredactie: Annelies Buurman

Redactionele bijdragen:
OAR, Dynamo, WSW

Druk: Rodi Rotatiedruk

een leuke sport vanwege het 
spelelement en ook omdat het 
een zo technische sport is.

Na het tennissen is het bor-
relen geblazen en krijgen we 
een heerlijk buffet voorge-
schoteld. Vervolgens staat de 
pubquiz op het programma. 
Dit is al jaren een traditie van 
de club bij feestelijkheden. 
Ik heb gevraagd of ik achter 
de bar mag staan, want de 
vragen zijn altijd zo moeilijk 
dat ik meerdere keren met het 
team waar ik in zat als laatste 
eindigde. Ik beman dus de bui-
tenbar die voor deze gelegen-
heid is opgesteld. Meerdere 
keren hoor ik nu ook gesteun 
als ik glazen ophaal omdat de 
vragen zo moeilijk zijn. Uitein-
delijk levert dit wel een zeer 
voldaan winnend team op.
De avond wordt besloten 
met een feest met DJ. Er zijn 
helaas niet heel veel mensen 
meer, maar degenen die er 
zijn dansen en/of drinken er 
nog enthousiast op los want 
tenslotte moet ook het vat van 
de buitenbar nog leeg gedron-
ken worden.

De verbouwing van de banen 
en het enthousiasme van de 
leden zullen het komende 
seizoen zeker een hoop tennis-
plezier en een toestroom van 
nieuwe beginnende tennissers 
opleveren! #
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“Ik kan het niet!” 

Ik wil geen huisdier op 
vier pootjes maar eentje 
die kan vliegen! Een uil! 
Wie droomt er niet van om 
net als Harry Potter een uil 
als huisdier te hebben! 

Als hij moe is komt hij lekker 
op je schouder een dutje 
doen. Als bewijs van liefde 
knabbelt hij gezellig maar 
pijnlijk aan je oor... 

Toen ik op uilen ging 
google-en kwam ik dit ver-
drietige verhaal tegen:
“Enkele Engelse vogelreser-
vaten barsten van de uilen 
nu de laatste Harry Potter-
film achter de rug is. Nadat 
fans van Harry Potter uil 
Hedwig voor het eerst zagen, 
ontstond er een run op de 
vogel. 

Nu de serie ten einde is, heb-
ben fans geen interesse meer 
in hun gevederde vrienden. 
In heel Engeland worden 
uilen gesignaleerd. Het gaat 
om honderden vogels in 
opvangcentra en een nog 
onduidelijk aantal dieren in 
het wild.”

OK, geen echte uil dus. Dan  
ga ik er zelf maar eentje 
maken. Nog beter: ik ga er 
twee maken! Daar kan Harry 
Potter niet tegenop!

Benodigdheden:
Achtergrond: vel papier, 
blauwe, gele en rode ecoline, 
grote kwast, zout.
Uiltjes: wc-papierrolletjes, 
gekleurd papier, plakkaat-
verf, stiften of kleurpotloden.

Aan de slag!
Neem een groot vel papier.
Kies 1 kleur ecoline. Ver-
meng de ecoline met water. 
Hoe meer water hoe lichter 
de kleur. Schilder het papier 
in deze kleur. Op deze natte 
laag giet je een tweede kleur. 
Beweeg het papier, zodat de 
ecoline uitloopt. Denk eraan: 
de verf niet meer aanraken 
met kwast of handen!  Je 
moet de verf het werk laten 
doen. Als de eerste laag 
ecoline nog nat genoeg is 
vermengt het zich langzaam 
met de andere kleur.

Daarna neem je een derde 
kleur en druppel je het 
over het papier. De kleuren 
lijken vies te worden maar 
het droogt heel mooi op! Op 
de natte verf strooi je zout, 
dit zorgt voor een speciaal 
effect!

Het papier moet lang drogen, 
wel meer dan een dag, dus 
leg het op een veilig plekje 
weg. Nu kun je de uiltjes 
maken! Beschilder de rol-
letjes. Knip twee rondjes van 

papier voor de ogen. Teken 
de omtrek van je handen op 
papier. Knip ze uit. Dit zijn 
de vleugels. Als de rolletjes 
droog zijn kun je ze beplak-
ken met de ogen en vleugels.  
Ook kun je veertjes en oogjes 
tekenen met kleurpotlood 
of stift. Wanneer het grote 
vel papier droog is kun je de 
uiltjes erop plakken. 

Veel plezier en vergeet niet 
zijn oortjes in te vouwen! 

Uiltjes in de wolken. 

Uilen eten wat door hun 
mond past: muizen, mollen, 
ratten en andere hapjes. 

Ze slikken hun eten in één 
keer door, kauwen dus niet 
en bijten en trekken er geen 
stukjes af, zoals de meeste 
roofvogels. Op die manier 
proef je bijna niet wat je eet, 
en verder hebben ze ook 
weinig smaak. Veel minder 
dan wij in elk geval. 

Mensen hebben ongeveer 
tienduizend smaakpapil-
len voor alle sensaties van 

erg zoet tot erg zuur, uilen 
ongeveer vierhonderd. Dat 
is bijna vijfentwintig keer zo 
weinig. Voordat een uil iets 
niet lust moet het dus wel erg 
vies zijn. En dat is het geheim 
van padden. Die smaken zo 
vies dat een uil hem meteen 
weer uitspuugt. Het lijkt niet 
de meest veilige verdedi-
ging, vies smaken, want een 
roofdier moet al een hapje 
van je nemen om er achter te 
komen, maar in de praktijk 
werkt het uitstekend.

Uilen zijn geen lekkerbekjes
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Tekst: Ron de Zeeuw
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Stinks schrijft zijn naam in de regen...                 “Het lukt niet!”
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Jan Mankes hield veel van 
dieren. Een aantal dieren 
die hij schilderde waren 
zijn vriendjes. 

Mankes schilderde 
vooral veel vogels. Op 
een dag stuurde de 
kunstverzamelaar Pau-
wels hem een uil. De uil 
was de favoriete vogel 
van Jan Mankes. Hij 
hield hem in de woon-
kamer van zijn ouders. 
In het begin protesteer-
den zijn ouders wel een 
beetje...

Mankes bestudeerde 
zijn nieuwe vriend, de 
uil, heel lang. Toen hij 
de uil bijna dromen 
kon, ging hij hem schil-
deren. 

Waarom wachtte Man-
kes zo lang voordat hij 
de uil ging schilderen? 
Hij wilde namelijk niet 

zomaar een plaatje van een 
uil schilderen. Hij wilde het 
diepste wezen van de uil, zijn 
uil, laten zien. 

Mankes schilderde de uil 
zo precies dat je bijna geen 
kwaststreek kunt zien. Ook 
gebruikte hij hele zachte 
kleuren. 

Kun je zien dat Mankes 
heel veel, heel lang en met 
liefde naar het uiltje heeft 
gekeken? Ik denk het wel. 
Misschien lijkt de afbeelding 
daarom zo stil en dromerig. 

Toen zijn werk volbracht 
was, schreef hij een uitbun-
dig dankwoord aan de kunst-
verzamelaar Pauwels: “De 
overwinning is ons! Hij is er 
dan, hij, niemand en niets 
minder dan een heusche 
kerk - uil. Een zeer wonder-
lijk beest, van vorm, van 
kleur, van karakter, alles één 
idylle. Dit is nu werkelijk een 
beest uit mijn droomen”.

Jan Mankes is jong gestorven, 
hij was maar 30 jaar :-(
Hij leefde lang geleden, van 
1889 tot 1920.

voor de jeugd

“Een beest uit mijn droomen”

Uilen worden ook gesignaleerd in Amsterdam Oost... maar waar?                 

Wist je dat er in Amsterdam uilen wonen?!
Dat ze moeilijk te tellen zijn...
dat Vogelwerkgroep Amsterdam het een 
beetje geheim houdt omdat er een levendige 
handel in deze nachtdieren bestaat.               


