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Beste buurtbewoners,

Gastredactie

Tekst: Peter Schouten | Fotografie : War Child

maar in de goede richting.
Daar doen we het voor.

Ruim een jaar geleden namen wij als War Child intrek
in een kantoorpand aan de Helmholtz-straat boven de
Albert Heyn. Ooit zijn we begonnen op de Singel, daarna
verhuisden we naar de Oranjekerk in de Pijp en nu zijn
we een trotse inwoner van de Watergraafsmeer in Oost.
Wij voelen ons hier heel erg thuis!
Dat wij in stadsdeel Oost zitten, is eigenlijk heel logisch.
Oost is net als War Child: creatief, open-minded en inspirerend. Het bruist in Oost van de
ideeën en start-ups. Oost stelt
mensen in staat zichzelf te
ontwikkelen. Om zelf aan een
betere toekomst te werken.
Oost tovert een glimlach op de
gezichten van velen. Dat alles
doet War Child ook, want ons
werk is helaas nog steeds hard
nodig.
Het lijkt soms wel alsof er
meer conflictgebieden dan
ooit op de wereld zijn. De
meest kwetsbaren in al die
oorlogen zijn kinderen. In landen als Syrië, Zuid-Soedan, DR
Congo en Irak lijden kinderen
onder uitzichtloos geweld.
War Child probeert in de
tien landen waar we werken
zoveel mogelijk oorlogskinderen hoop voor de toekomst te
geven.
Dat kunnen we niet alleen.
Daar krijgen we gelukkig heel
veel steun bij.

Zoals uit het bedrijfsleven.
In totaal zijn zo’n 800 bedrijven betrokken bij War Child.
Gemiddeld besparen we elk
jaar 2,5 miljoen euro dankzij
bedrijven die hun producten en diensten gesponsord
aanbieden. Van telefoons
en auto’s tot drukwerk en
juridische diensten. En van
de bakker op de hoek tot de
grote multinationals. Het is
heel simpel: met het geld voor
een printer kunnen weer tien
kinderen deelnemen aan onze
programma’s. En voor de prijs
van een reclamecampagne
kunnen we een paar duizend
oorlogskinderen helpen.

Dit jaar deden ruim 300.000
kinderen wereldwijd aan
onze programma’s mee. In
2015 hopen we nog veel meer
kinderen te kunnen bereiken.
Daar kunnen we elke vorm
van hulp bij gebruiken, ook uit
Oost!

Binnenwerk Bescherming: Syrische kinderen in Libanon

En wat te denken van de acties
van duizenden kinderen die
jaarlijks een spreekbeurt over
Warchild houden, onze schoolmusical opvoeren of geld
inzamelen? Geweldig!

ren de hulp te geven die ze
nodig hebben. We bieden een
mix van psychosociale hulp,
scholing en bescherming. Dat
doen we in zogenaamde safe
spaces. In een veilige omgeving, met unieke methodes.
Muziek, toneel en sport zetten
we in als wapens tegen angst,
depressiviteit en agressie. Met
deze creatieve aanpak hervinden kinderen hun zelfvertrouwen, durven ze zich weer te
uiten en contact te maken met
anderen.

Daarnaast zijn dat natuurlijk de honderden lokale
medewerkers van War Child
die dagelijks bezig zijn om
onschuldige oorlogskinde-

Veel van onze aandacht gaat
momenteel naar Libanon,
waar ruim een half miljoen
gevluchte Syrische kinderen verblijven. Zo’n 80.000

kinderen doen daar mee aan
onze programma’s. Ze hebben
de vreselijkste dingen gezien,
zoals Mariam (6 jaar). Haar
vader werd voor haar ogen
vier uur lang gemarteld. Zij
moest verplicht toekijken hoe
hij langzaam stierf. Na zijn
dood heeft zij eigenlijk niet
meer gepraat. Hoe kunnen
we je helpen, vroegen we. “Ik
hoef geen huis of spullen, het
enige wat ik wil, is dat het
geschreeuw van mijn vader in
mijn hoofd ophoudt”, antwoordde Mariam. Mede dankzij de programma’s van War
Child gaat het nu weer iets
beter met haar. Ze lacht weer,
bouwt vertrouwen op en sluit
vriendschappen. Langzaam,

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Het laatste nummer van dit jaar,
nummer 176. Natuurlijk gaan
we gewoon door in 2015. Met
minstens zo veel enthousiasme
en succes. Inmiddels is de stichting Dwars door Oost opgericht.
Mike de Kreek en Tim Stok
vormen samen met ondergetekende het bestuur. Het maakt de
krant onafhankelijker. Dynamo
en Wijkopbouworgaan zijn niet
langer nodig als intermediair
(m.n. op financieel terrein) tussen stadsdeel en Dwars.
In het volgende nummer zullen
we een pagina inruimen voor
onszelf. Terugblikken op twee
jaren ‘vrijwilligersDwars’. En
vooruitkijken naar nieuwe
jaren.
Nu eerst volop aandacht voor dit
nummer. Met weer twee bijlagen en met weer een breed scala
aan onderwerpen en stijlen. De
kerst- en oud en nieuw-periode
wordt door het lezen van Dwars
176 vast net nog iets aangenamer. #

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

Nummer 176

Dat kan als bedrijf of met de
hele straat natuurlijk. Wil
je weten hoe je in actie kan
komen voor War Child, neem
dan eens een kijkje op onze
website of kom langs aan de
Helmholtzstraat. Samen met
onze buren en vrienden uit
Oost halen we dan de oorlog
uit een kind. Want voor War
Child is één ding duidelijk:
kinderen horen niet thuis in
oorlog. Nooit.
Dank! #
Meer info: www.warchild.nl

Colofon

Column

Door: Gijs Lauret

Pief paf poef
Pief paf poef. Het kan zomaar gebeurd zijn
met je. In 2014 zijn er meerdere ernstige
schietincidenten geweest in en rondom Oost.
En geen uit de hand gelopen adolescentenruzietjes om een knap meisje hè. Echt dus
niet. Ik heb het over knetterharde liquidaties, of pogingen daartoe. De gewetenloze
kogels vliegen je om de verbijsterde oren.
Wildwest (wildoost?) taferelen.
Het is een huiveringwekkende gedachte dat er
figuren rondlopen die in de publieke ruimte
om zich heen knallen. Confrontatie met zulke
nietsontziende criminaliteit zou brave burgers
bespaard moeten blijven. Het is niet voor te
stellen wat het betekent om hiervan getuige te
zijn. Een posttraumatische stressstoornis zit in
een klein hoekje. Nu zijn wij bewoners van de
grote boze stad en gebeuren er in de grote boze
stad ook grote boze dingen. Zware criminaliteit
is zo oud als de mens zelf en zal blijven bestaan.
Daar kan geen goedbedoeld preventieprogramma tegenop. Opvallend is de toename van
vuurwapengekletter op openbare plaatsen. Het
wachten was daarom op de eerste onschuldige
dode, zo heette het. Stefano Eggermont werd
op 13 juli in de Conradstraat (Centrum-Oost)
doelgericht van het leven beroofd. Het lijkt erop

dat hij het tragische slachtoffer is geworden van
een fatale persoonsverwisseling. Op 11 oktober
wandelden twee zwaarbewapende heren Café
De Zon in de Pretoriusstraat binnen en schoten
wild in de rondte. Twee slachtoffers; één zwaargewond, de ander een doorzeefd been. Het kan
iedereen gebeuren, lijkt het wel. En dat is schokkend. (Van beide genoemde incidenten wordt
overigens een indirect verband vermoed met de
beruchte schietpartij in de Staadsliedenbuurt op
29 december 2012.)
Wie een beetje piekerachtig is aangelegd, zou
er zomaar voor kunnen kiezen de hele dag op
een stoeltje in de kelder te gaan zitten. Dan ben
je tenminste veilig. Maar... Wat als je van het
stoeltje af sodemietert? Met concretere woorden: deze nieuwe schiettrend is zorgelijk, maar
laten we niet hysterisch doen. Er is ook kans om
zomaar op een druilerige dinsdag te bezwijken
aan een zeldzame altvleesnierafwijking. Vooralsnog lijkt die kans me groter. Rest mij nog u allen
liefdevolle, pief-paf-poefloze feestdagen toe te
wensen. #
Lees meer van en over Gijs Lauret
op www.gijslauret.nl

Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2014 zeven
keer zal verschijnen. De krant wordt
huis aan huis verspreid in de buurten
Oud-Oost (Oosterparkbuurt,
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost.
Op meerdere openbare plekken in
Oost liggen exemplaren om mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 177 verschijnt 13 feb. 2015.
De deadline valt op do. 20 jan. 2015.
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Misschien gaat de Dappermarkt
wel verhippen

Nieuws 3

Ontwikkeling

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie : Hans Heitgeert

Het Karel Appelhuis wil in dit ‘Jaar van de Dappermarkt’ onderzoeken wat
cultuur, kunst en het leven van de markt voor elkaar kunnen betekenen.
Makelaar Jaap van Veen en ondernemer Chris Visser legden hun visie voor
aan studenten uit Maastricht.
De Dappermarkt is authentiek
en anders, met zijn drie paar
sokken voor vijf euro, tajerblad en de handigste tapijtreinigingsvloeistof die je je kunt
bedenken. Maar ja, wel dicht
als tweeverdieners ’s avonds
naar huis toe komen. En
zaterdag te druk om met een
bakfiets de kramen af te gaan.
Leven er bij de kraamhouders
ideeën om de markt verder te
ontwikkelen in deze tijd ?
Veranderen
Ondernemer Chris Visser
vertelt in het Karel Appelhuis
aan een groep nieuwsgierige
Limburgse studenten dat zijn
markt al 107 jaar oud is. Visser is voorzitter van Stichting
Koopcentrum Dappermarkt
en ziet beslist mogelijkheden.
‘Op het Dapperplein zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan
een food court, en ook op an-

dere plekken zou je zo kunnen
werken met zowel afwisseling
als branchegerichte stukken.
In de zomer een half uurtje
langer open zou ook goed
zijn.’ Het liefst zou hij zien dat
de markt meer in handen zou
komen van de kraamhouders
zelf : ‘Daar zit de know-how.’
De komst van de Lidl naar de
Tweede van Swindenstraat
ziet hij zeker als een sterke publiekstrekker waar de markt
ook van kan profiteren.
Verbinden
Het Karel Appelhuis wil zich
dit jaar meer richten op de
markt zoals die zich voor de
deur afspeelt en organiseerde
in oktober mede de aftrap
van ‘Het Jaar van de Dappermarkt’. De uitdaging is een
verband te creëren tussen cultuur/kunst, de Dappermarkt
en de nieuwe jonge eigenaren

van koopwoningen die zo
vaak worden weggezet als
yuppen. Want op Funda wordt
de nabijheid van de Dappermarkt vaak genoemd als pluspunt. Makelaar Jaap van Veen
relativeert: ‘Mensen die op
Funda kijken, weten vaak al in
welke buurt ze willen kopen.
Die kijken naar hele andere
dingen. Het fotomateriaal is
dan ook veel belangrijker dan
een tekst over de markt.’
Verhippen
Naar de markt komen veel
mensen van buiten met de
bus of tram. Op het Buikslotermeerplein, in de Amsterdamse Poort of bij de Ten Kate
vonden ze niet wat ze zochten. En op zaterdag puilen
de stoptreinen naar het Gooi
uit van de boodschappentassen vol exotische kruiden en
groenten. Maar de nieuwe

Even niemand aan het graaien...

bewoners van de appartementen die door woningsplitsing
en aankoop de buurt hebben
‘verrijkt’?
Dat markten ook in die doelgroep populair kunnen zijn,
bewijzen de Noordermarkt, de
Nieuwmarkt, of, dichterbij, de
Pure Markt in Frankendael.
Maar dat de buurt verhipt, is
meer te merken aan de aaneengesloten rij terrassen aan
de Linnaeusstraat dan aan het
aanbod op de Dappermarkt.
Alhoewel, de eerste biologische kaasboer is al gesigna-

Buurthuiskamer OASE vrolijkt
de Vrolikstraat op
Vrolik
Tekst: Mirry Dijkstra | Fotografie: Dineke Rizzoli

Een boek ruilen tijdens een kopje koffie geldt als een geslaagde ijsbreker. De
wekelijkse boekenruilochtend in Buurthuiskamer OASE is een van de geslaagde initiatieven van Stichting De OASE waardoor het burencontact in de
Oosterparkbuurt opleeft. Buurthuiskamer OASE op de Vrolikstraat 281 heeft
iets te bieden waar het in deze tijd nogal eens aan ontbreekt: een warme
gezellige huiskamer waar je gemakkelijk binnenloopt om onbekommerd je
buren te ontmoeten.
In een tijd waarin de meeste
buurthuizen hun deuren
noodgedwongen moesten sluiten lukt het De OASE om - met
de nodige ondersteuning maar
verder op eigen buurtkracht een laagdrempelige buurthuiskamer draaiende te houden.
Na de renovatie door Ymere
is het prettig vertoeven in de
ontmoetingsruimte. Er staan
lange eettafels waar iedere
eerste vrijdag van de maand
Eetkookclub OASE dineert (op
12 december het kerstdiner).
En maar goed dat de tafels
lang zijn en je de tijd kan
nemen in OASE want Eetclub
Oase met altijd een minimaal
driegangendiner is al jarenlang een begrip in de buurt.
Boekenruil
Achterin de tuin, waar de slingers van een onvergetelijke
buurtbarbeque nog hangen,

Een blik in Buurthuiskamer OASE

staat een degelijke zelfgebouwde schuur – ook door
burenhanden gemaakt. Daar
kunnen straks misschien de
boeken in zodat er een klein
bibliotheekje ontstaat waaruit

een ieder literatuur kan opduiken op de dinsdagochtend,
boekenruilochtend. Kruiden
plukken de buurtgenoten zelf
uit de zelf aangelegde moestuin.

Historie
Als we iemand eeuwig dankbaar moeten zijn voor het
bestaan van Stichting De OASE
en daarmee een leefbaarder
Vrolikstraat dan is het wel
het 12-jarige meisje dat hier
ongeveer twintig jaar geleden
op zeer wrede wijze de dood
vond. Vanaf dit onheilspellende moment drong het tot
alle bewoners door dat de
toen zo onrustige Vrolikstraat
flink verbeterd moest worden.
De oprichting van De OASE
was daarin een goed begin.
Om nooit te vergeten de vrede
te bewaren staat aan het
begin van de Vrolikstraat een
gedenkteken voor het arme
meisje, een boom. De kunstenares van het gedenkteken,
Marianne van den Heuvel,
koos – zo lees ik op de website
www.buitenbeeldinbeeld.nl,
voor die boom omdat deze
symbool staat voor de verbinding tussen hemel en aarde.
Energiek
Net zo erkentelijk voor het
succes van De OASE mogen we
Lenie, Jannie en Sylvia zijn die
tijdens het gesprek over OASE
aangevuld worden door Joke,
de docente Nederlands die net
haar avondles heeft voorbe-

leerd.
De toekomst van de Dappermarkt blijft spannend genoeg,
denken zowel Visser als Van
Veen. Zij nodigen de studenten
uit mee te denken over de mogelijkheden die er liggen. #
Het Jaar van de Dappermarkt
is een initiatief van Karel
Appelhuis Begane Grond,
Koopcentrum Dappermarkt
en de culturele ondernemers
van TAAK.
Meer informatie op facebook/
jaarvandedappermarkt.

reid. Zij houden Buurthuiskamer OASE draaiend en zorgen
keer op keer voor een hartelijk ontvangst en alle hand- en
spandiensten erom heen. Dat
houdt niet op bij koffie zetten:
Lenie heeft de afgelopen zomer met stenen lopen sjouwen
alsof ze 2 zomers jong was.
Als ze door de komst van een
zo goed als nieuwe vaatwasser tijd overhouden stoppen
ze hun energie meteen in een
van de andere taken die De
OASE in stand houden.
Mee met Oase
Het burencontact hoeft overigens niet op te houden bij
de voordeur van OASE. Het
pas nieuwe initiatief ‘Mee met
OASE’ probeert mensen met
dezelfde interesses met elkaar
in contact te brengen opdat
ze samen ook buiten de deur
eens kunnen afspreken. Bijvoorbeeld (zo neem ik rechtstreeks over van de flyer) om
“met iemand naar de bioscoop
naar een film waar je van
houdt te gaan.” “Of met een
groepje te gaan wandelen.”
“Of liever met enkele mensen
uit eten te gaan” of als je “misschien een vierde man zoekt
om te klaverjassen”. #
Als je Buurthuiskamer OASE
binnenloopt kan je je geluk
niet op aan het ruime en
gevarieerde aanbod aan
activiteiten.
Gaan dus, naar De OASE!
Of kijk eens op de website:
www.oasestichting.nl
Mailen kan ook naar info@
oasestichting.nl
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Een schilder die ‘rond’ kijkt
in Oost en daarbuiten

Nummer 176

Kunst

Tekst en foto’s: Ans van der Scheur

Achter een neutrale buitendeur aan de Middenweg bevinden zich enkele
onbestemde, houten schuren; in de achterste schuur is het atelier van
panoramaschilder Jacob Kerssemakers. In de kelder van het
winkelpand aan de straat heeft hij de beschikking over een ruimte waar hij
zijn langwerpige schilderijen kan presenteren.

Gezicht op de Ringdijk vanaf de Middenweg

‘Ik werk bijna altijd buiten en
mijn schilderij/tekening moet
in twee tot vijf uur af zijn. Ik
zoek dan een plek met ruim
zicht. Ik vind het fijn wan-

Jacob laat eent panoramaschilderij van Amsterdam-CS zien

neer er open stukken in een
panorama zitten. Zelden doe
ik er thuis nog iets aan. Met de
directheid, het tempo en het
formaat die ik mezelf daarbij
als beperkingen opleg probeer
tik mijn werk een grote spontaniteit mee te geven.
Zulke zelfgekozen regels,
houden je scherp. Ik kies
primair voor het plezier en de
uitdaging van het maakproces.
Karakteristiek voor mijn werk
is de beweeglijke horizon, de
verspringende kijkrichting, de
herhaling en het contrast.’
Ezels
De sfeer van zijn atelier is
intiem, naar binnen gekeerd.
Een grote ruit in het dak zorgt
voor voldoende daglicht. Het is
er vol, heel vol. Overal staan,
hangen en liggen werkstukken,
schilderbenodigdheden en
gereedschappen. Hij maakte
al meer dan negenhonderd
panorama’s. Vaak zijn het
landschappen, maar een
stedelijke omgeving of zelfs de
binnenkant van een gebouw
zijn mogelijk.
In het atelier zie ik minstens

vijf ezels, door Jacob zelf
ontworpen; ze zijn gemaakt
uit flexibele materialen. Die
nemen nauwelijks plek in,
want een belangrijk vereiste is
dat de ezels licht, opklapbaar
en compact zijn en mee kunnen in een rugzak. Hier, in dit
atelier, wordt niet geschilderd,
alleen uitgedacht, voorbereid
en afgewerkt.
Behoefte aan vrijheid
Jacob Kerssemakers, geboren
in Nijmegen, studeerde natuurwetenschappen in Delft, waar
hij ook promoveerde. Nog
steeds werkt hij drie dagen als
wetenschapper bij één van de
laboratoria in Delft. Van 2007
tot 2012 studeerde hij parttime
aan de Wackers Academie in
Amsterdam, een opleiding
voor kunstenaars die hun
vakmanschap willen vergroten. Hij kiest bewust voor die
twee werelden: het maakt hem
economisch onafhankelijk en
in zijn creatieve keuzes vrij.
De formaten die Jacob gebruikt
voor zijn doeken en tekeningen zijn fors, en dan voornamelijk wanneer het om de
breedte gaat. Doorgaans zijn
het rollen papier of linnen die
drie tot vijf meter lang zijn en
veertig tot zeventig centimeter
hoog. ‘Maar af en toe werk ik
op een rol van wel acht of tien
meter, zoals bijvoorbeeld bij
het Centraalstation.’
Op een ingenieuze manier
monteert hij de rol in zijn
opvouwezel en trekt er dan op

Ans Visser
Zondag
Uitslapen
Gezinnen wandelen in het park
Voor de meesten van ons een relaxte dag
Ik heb het niet zo op zondag
Als de avond nadert, kruipt de onrust binnen
Een donker gevoel
Ik kan de vinger er niet op leggen
Een sfeer van negatieve
opwinding
Angst, een verlaten gevoel
Zeven jaar
Op de stoep van het internaat
Een non doet open en laat ons binnen
Mijn vader loopt mee naar de groep
Na 10 minuten gaat hij weg
Daar sta ik dan

In Dwars 174 was er volop
aandacht voor Ans Visser.
Haar ‘Dichtsels en spinsels’ en
‘Leven met Passie’ waren net
verschenen. Op 15 november
j.l. werden bij poppentheater
Koos Kneus twee prentenboeken ten doop gehouden. ‘Pablo
de rolstoelpiet’ met illustraties
van Saskia Bouws is te bestellen via www.boekscout.nl.
‘Ippo’ met prenten van Hans
Marcus is te bestellen via de
site van Ans:
www.ansvisser.nl.
Voor een favoriet dichtsel van
Ans zouden wij bij het vorige
artikel ruimte maken. Dat is
door een redactionele fout mis
gelopen. Hiernaast plaatsen
wij alsnog de mooie regels
onder de titel ‘Zondag’.

uit. Dat kan vlak om de hoek
hier in Oost zijn, bijvoorbeeld
langs de Middenweg, op de
oude Joodse begraafplaats
in het Flevopark of aan de
IJ-oevers. Maar hij reist ook
naar bijzondere landschappen
in verre landen als IJsland en
Kenia.
Rondom-panorama
‘Voor mijn panorama zoek
ik een plek uit waar ik rustig
een aantal uren kan blijven.
In mijn hoofd ontstaat dan,
draaiend om mijn as, een
totaalbeeld en een sfeer. Ik
installeer mijn ezel, zelfs wel
eens op schoot wanneer ik bijvoorbeeld in een kano zit, en
begin direct met verf of inkt op
het doek. Omdat ik linkshandig
ben trek ik de rol steeds een
stukje van links naar rechts
over het frame van mijn ezel.
Beetje bij beetje draai ik de
ezel naar rechts. In drie á
vier uur is de cirkel rond. Zo
ontstaat er een rondom-panorama, opgerold op de rechter
spoel van de constructie.
Hier, vlak bij mijn atelier, vond
ik zo’n uitkijkpunt: de brug
naast de Hema aan de Middenweg. Over het water kijk je
richting Stadsdeelkantoor en
de nieuwbouw van Oostpoort.
Met een draai naar rechts
gaat je blik de diepte van de
Watergraafsmeer in, om via
de weidsheid van de Ringdijk
een blik te werpen op de hoge
Rembrandttoren. Met weer
een kwart slag zie je richting
Linneausstraat in de verte de
torentjes van het Tropeninstituut en de Muiderkerktoren.
Een prachtig voorbeeld van
rondom-panorama.
Bij mijn verkenning van Oost
heb ik me laten verrassen
door de grote verschillen. Ik
heb van links naar rechts, van

boven naar beneden en van
binnen naar buiten gekeken.
Ik heb die indrukken in kleur
en in zwart-wit neer gezet.
En soms, als ik zin had in een
verzetje, heb ik beeld op beeld
gestapeld, zoals bij het fietsenthema.’
Expositie
Ik zie onmiddellijk Panorama
Mesdag in Den Haag voor mijn
geestesoog. Mesdag maakte
buiten alleen de voorstudies
voor zijn rondom-doeken; het
echte schilderij ontstond binnen op zijn atelier.
Ik vraag Jacob wat er gebeurt
met de nog natte verf die met
deze snelle werkwijze onvermijdelijk in aanraking komt
met de achterkant van het
opgerolde gedeelte. ‘Ja, dat is
onderdeel van mijn techniek;
wat niet al droog is geeft af.
Daarmee ontstaan bepaalde
effecten, net als de regen of
sneeuw waar ik niet op had
gerekend. Zulke ongeplande
‘beschadigingen’ maken mijn
werk spontaner en soms abstracter. Daar hou ik van.’
Afgelopen herfst won Jacob
Kerssemakers de eerste prijs
bij Open Ateliers Oost 2014,
thema ‘Oost Grensverleggend’.
Dat was voor de eigenaars
van Het Faire Oosten, een
tijdelijke kunst-cadeaushop
in Oostpoort, aanleiding om
Jacob uit te nodigen voor een
kleine expositie van zijn werk.
Tot half januari zijn Jacob’s
Panoramaschilderijen daar op
werkdagen te zien en te koop.
info:
www.jacobkerssemakers.nl
Het Faire Oosten, Waldenlaan 208
www.hetfaireoosten.nl
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Eigenaar ‘Polder’ Hans van Twist:
‘Ik ben helemaal oost’
Verhalen
Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Ruim vier jaar geleden opende het bekende Amsterdamse horecaduo
Spanjer-Van Twist café-restaurant Polder in het Science Park aan de
Kruislaan. De opvallende Romney loods was een tijdelijke huisvesting tot de
naastgelegen historische boerderij de Anna Hoeve zou worden verbouwd.
Of de verbouwing doorgaat is nog steeds onzeker. Het wachten is al een paar
jaar op de vereiste vergunning. Hans van Twist en Dick Spanjer liggen niet
wakker van de onzekerheid. Hun druk bezochte locatie met groot terras en
gratis parkeerplaats is populair bij studenten, wetenschappers en bewoners
uit Oost en daarbuiten.

Hans van Twist

De picknicktafels op het grasveld zijn op deze zonnige
novembermaandag bezet
door studenten en mensen
die in het Science Park werken of in de buurt wonen.
Woordvoerder Hans van
Twist (56), jeugdige uitstraling en gekleed in modieus
stippeltjes overhemd, stelt
voor om binnen te praten.
Net als buiten valt ook in het
loodsachtige gebouw van
hout en golfplaat de gemoedelijke sfeer op.
Voor de naam Polder is
gekozen omdat het verwijst
naar de Watergraafsmeerpolder die in 1629 werd drooggelegd, en eind 17e eeuw het
woongebied werd voor rentenierende Amsterdammers die
er hofsteden lieten bouwen.
Het gemeentemonument
de ‘Anna hoeve’ herinnert
daar nog aan. De voormalige
boerderij wordt gezien als
een historische schakel in de
Watergraafs-meerpolder.
Nu ligt in deze voormalige
polder het Science Park met
zijn hoge en moderne gebouwen.
Polder is het vierde restaurant dat Spanjer-Van Twist
opende.
Van Twist: ‘Na onze start in
‘de Nes’, de theaterstraat van
Amsterdam, daarna de Leliegracht bij het Anne Frank
Huis en Plancius in de Plantage was de omgeving van het
Science Park voor ons deze
keer weer een geheel nieuwe
uitdaging.’

Waarom verkochten jullie
het succesvolle Plancius in
de Plantage?
Van Twist, die tijdens het
gesprek de activiteiten in het
restaurant volgt: ‘We waren
natuurlijk niet blij toen de
televisiestudio’s waaronder
De Wereld Draait Door met
Matthijs van Nieuwkerk naar
het Westergasfabrieksterrein
verhuisden.
Om die reden hebben we
Plancius verkocht en gekozen
voor de nieuwe omgeving
van het Science Park en daar
hebben we nog geen moment
spijt van gehad. Deze landelijke plek met universiteit en
wetenschappelijke bedrijven
is geweldig. De mensen die
hier komen voelen zich op
hun gemak in de ongedwongen sfeer en waarderen onze
keuken. Het heeft ook te
maken met dit gebouw in de
landelijke omgeving en de
inrichting.
Het was vanaf het begin de
bedoeling dat er grondig
verbouwd zou worden. Nadat
wij twee jaar in de loods zaten werd ons gevraagd of wij
interesse hadden om ‘straks’
de boerderij te exploiteren.
Het was vanaf het begin de
bedoeling dat we zouden
verhuizen en dat de naastgelegen Anna hoeve grondig
zou worden verbouwd. Het
wachten is al een paar jaar op
de vereiste vergunning maar
dat duurt langer dan we hadden gedacht. Aan de universiteit en de gemeente Amster-

dam ligt dit niet. De afdeling
Welstand van de gemeente,
waaronder de voormalige
boerderij valt, moet beslissen
of we een vergunning krijgen
om de historische hoeve te
verbouwen.’
De Anna hoeve, een oude
boerderij, is genoemd naar
Anna van den Broeke. Zij
erfde in 1850 de boerderij
die toen nog Landlust heette.
Anna heeft er niet gewoond,
ze overleed drie jaar later.
Haar zoon liet de boerderij
in 1901 grondig verbouwen.
In die tijd stonden hier meer
van dit soort boerderijen
en tot de vorige eeuw verkochten de boeren in de
Watergraafsmeerpolder hun
producten aan Amsterdammers. Anna Hoeve werd tot
1970 bewoond.
Van Twist: ‘Als we toestemming krijgen om de hoeve
grondig te verbouwen kunnen we beschikken over 280
vierkante meter. Met Polder
hebben we 360 vierkante
meter.’
Van Twist wijst zichtbaar
tevreden naar buiten waar
moeders met hun kinderen
uit school aanschuiven op het
terras waar de zon nog steeds
uitbundig schijnt.
Moestuin
Wij hopen dat op de huidige
plek van Polder fruitbomen
komen te staan. Iets verder
komt een moestuin van 2000
vierkante meter groot die
door biologiestudenten van
onze buur de Universiteit van
Amsterdam wordt onderhouden.
Ons café-restaurant in deze
Romney loods van golfplaten
en hout trekt veel verschillende mensen. Veel studenten,
wetenschappers en werknemers van het nog steeds
groeiend aantal technische
bedrijven in het Sciencepark.
En ook niet te vergeten veel
bewoners uit Oost en de andere Amsterdamse wijken. Ze
komen voor de keuken maar
ook voor de ongedwongen
sfeer.
We zijn ook een locatie voor
bruiloften, begrafenissen,
vergaderingen, feesten en
muzikale optredens en daar
gaan we ook mee door.

Woon jezelf in Oost?
Van Twist straalt: ‘Ik woon nu
zes jaar in Durgerdam waar
ik altijd graag heb willen
wonen. Als ik terugga naar
Amsterdam wordt het zeker
weer Oost of centrum Oost.
Vanaf 1983 wotonde ik een
tijd in de Tweede van Swindenstraat, daarna de Reinwardtstraat en later op de
Prinsengracht. Als ik vertrek
uit Durgerdam ga ik weer
terug naar Oost en zoek ik
samen met mijn hond een benedenetage in de Vrolikstraat.
Ik wil geen nieuwbouw, daar
heb ik niets mee, maar een
straat met een verleden. Als
ik rijk was kocht ik iets in de
Eerste Oosterparkstraat, een
bijzondere buurt waar het
mooi wonen is.’

in het oude postkantoor aan
de Linnaeusstraat een goede
horeca onderneming te starten. Maar daar hebben we
nooit iets op gehoord. Heel
vreemd en dat heb ik nooit
begrepen.
Heb jij ook iets met kunst
net als je broer Kees, de
oud-directeur van het Groninger Museum?
Van Twist lacht: ‘Zoveel kunst
als mijn broer heb ik niet.
Ik heb het geld niet om veel
kunst te kopen en ben maar
een bescheiden verzamelaar. Thuis heb ik werken
van verschillende moderne
kunstenaars, onder andere
van de overleden schilder Leo
Schatz. Een bijzondere man
die tot zijn dood in de Water-

‘Als ik rijk was kocht ik iets in de
Eerste Oosterparkstraat,’
Wat is voor jou het aantrekkelijke van Oost?
Van Twist: ‘De Linnaeusstraat
vind ik mooi maar de Middenweg moeten ze volgens
mij nog aanpakken met goede
winkels om de buurt te redden en een goed eigen gezicht
te geven.
Het nieuwe winkelcentrum
Oostpoort vind ik vreselijk
met al die troepwinkels. De
huizen zijn wel geslaagd en
van binnen ook mooi. Jaren
geleden hebben wij met Spanjer-Van Twist geprobeerd om

graafsmeer woonde en niet
zolang geleden nog in het CBK
in het Deelraadskantoor Oost
exposeerde.’#
Informatie Polder, Sciencepark 205, 1098 XH Amsterdam, email: info@cafe-restaurantpolder.nl

OBA opent nieuwe
bibliotheek aan de
Linnaeusstraat
Redactioneel

Vrijdag 16 januari 2015 opent
de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA) een nieuwe
bibliotheek aan de Linnaeusstraat 40. De bibliotheek krijgt
ruime openingstijden en legt
het accent op verhalen. In de
collectie komt de nadruk te
liggen op romans en leesboeken, reisverhalen, biografieën
en gedichten voor jong en
oud. Ook het activiteitenprogramma komt in het teken te
staan van verhalen vertellen.
Denk aan schrijfworkshops,
een literair café, voorlezen
en vertelprogramma’s. Waar
mogelijk werkt de OBA samen

met andere organisaties in de
wijk.
In de nieuwe bibliotheek aan
de Linnaeusstraat, waar voorheen een Albert Heijn gevestigd was, komen de Bibliotheken Oosterpark en
Watergraafsmeer samen.
Bibliotheek Watergraafsmeer
was tot begin 2014 gevestigd in een tijdelijke locatie.
Bibliotheek Oosterpark is op
zaterdag 10 januari 2015 voor
het laatst open. Bezoekers en
leden van deze vestiging worden persoonlijk nader geïnformeerd over de verhuizing.
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Bestuurscommissie Oost:
wat vindt GroenLinks er tot nog toe van?
Tekst: Arie van Tol

De visie van GroenLinks op de lokale praktijk van dit moment wordt verwoord door Rick Vermin. Hij is nieuw als gekozen vertegenwoordiger in
het stadsdeel. Zijn dagelijkse werk speelt zich af in Science Park: hij is opleidingscoordinator. Ook is hij pas voor het eerst trotse vader geworden.
De rol van de bestuurscommissie
‘In Oost wordt de verandering
anders vormgegeven dan in
andere stadsdelen, weet ik
door contacten met GroenLinks mensen uit die andere
stadsdelen. Wij proberen het
vooral samen te doen, optimaal dienstbaar te zijn naar
bewoners en ondernemers.’
In veel opzichten is er minder
wij/zij. Het verruilen van dualisme voor monisme heeft de
afstand tussen bestuur en
bestuurscommissie verkleind.
Er is veel minder coalitie
versus oppositie. En de toegankelijkheid van ambtenaren
is sterk verbeterd, waardoor
er meer een drie-eenheid is
tussen bestuur, commissie en
ambtenarij.’
Of er dan nog wel redenen
zijn om naar de stembus te
gaan op stadsdeelniveau? Er
wordt toch niet meer aan politiek gedaan?
‘Groen Links vindt bovengeschetste ontwikkelingen
positief. En er zijn nog steeds

genoeg onderwerpen over
waar keuzes op stadsdeelniveau gemaakt kunnen worden. Maar onze keus is het
niet geweest om de stadsdelen
af te schaffen.’
Ook Rick betitelt het bestaansrecht van de bestuurscommissie met de frase ‘ogen en oren
van de buurt’. ‘Wij moeten
zorgen dat de noden en wensen van de buurt gehoord en
vertegenwoordigd worden bij
de centrale stad. Hij voegt er
aan toe dat de bestuurscommissies ook inspreekrecht
hebben in de gemeenteraad.
Evenementenbeleid
‘Het evenementenbeleid
is zo’n onderwerp dat op
stadsdeelniveau kan worden
uitgevochten. Een wettelijke
status zal een besluit van de
bestuurscommissie over dat
beleid weliswaar niet krijgen,
voor de gemeentelijke politici
zal een besluit een zeer zwaar
wegend advies betekenen. Als
er de komende tijd veel van
dat soort besluiten uit de

stadsdelen sterk worden gewijzigd door de gemeenteraad
is er een probleem met het
nieuwe stelsel.’
‘Het Flevopark gaat in 2015
gebruikt worden voor het
festival Appelsap. Zeer tegen
de zin van GroenLinks. Twee
ecologische rapporten die een
evenement van een dergelijke
omvang als uiterst schadelijk
bestempelen worden eenvoudig terzijde geschoven. Eenmalige verhuizing naar eén
van de sportparken was veel
beter geweest. De portefeuillehouder bezweert dat het
geen euro extra gaat kosten
aan voorbereidings- dan wel
herstelkosten.’
‘Aan het bestaande evenementenbeleid hoeft wat GroenLinks betreft overigens weinig
te veranderen ten opzichte
van het vorige. Maar met zijn
beloften aan de Vrienden van
het Oosterpark aanpassingen
te zullen doen heeft portefeuillehouder Ivar Manuel het
zich bij voorbaat erg moeilijk
gemaakt.’

Rick Vermin

Zorg
Rick geeft aan dat zorg niet
zijn domein is. Collega Aisha
Schol zou daar meer over kunnen zeggen.
‘Dat er enorme veranderingen
op stapel staan is duidelijk.
Hoe die zijn beslag gaan krijgen in Amsterdam en de stadsdelen is veel minder duidelijk.
In Oost hadden we een zogeheten proeftuin, zowel in de
jeugdzorg als in de langdurige
zorg, waardoor we hopelijk
goed zijn voorbereid op wat er
gaat komen. De bestuurscommissie moet wat mij betreft
vooral tijdig signaleren en met
name de toegankelijkheid van
de zorg voor de kwetsbare
mensen waarborgen.’

Buurtdemocratie
Alvorens iets te zeggen over
participatie in Oost wil Rick
een niet mis te verstaan statement maken: ‘De participatiemaatschappij uit Den Haag
is vooral de ‘je-moet-het-zelfmaar-uitzoeken’maatschappij.’ Die toon is absoluut niet
die van GroenLinks.
‘Bij (buurt)participatie speelt
een al net zo immense bezuiniging als bij zorg. GroenLinks
wil vanwege de goeie ervaringen daarmee de buurtplatforms voortzetten. Wel
moeten we ons realiseren dat
kwetsbare groepen zich daar
misschien juist niet laten gelden. Ook communities hebben
zich tot een blijvende vorm
van participatie ontwikkeld.
En daarvoor geldt de notie dat
niet altijd de zwaksten in de
samenleving worden bereikt.’
‘De bestuurscommissie is de
afgelopen tijd nadrukkelijk
de buurten ingegaan. En blijft
dat doen. De vele signalen en
opvattingen uit de buurt gaan
samenkomen in gebiedsagenda’s. ‘Met een goede, serieuze
participatie wordt ook ruimte
gelaten aan beïnvloeding’. Het
Open Huis op 26 november
is in zekere zin een platform
voor het hele stadsdeel in één
keer.’

Bestuurscommissie Oost:
wat vindt Meerbelangen er tot nog toe van?
Tekst: Sander Alkema en Nico Dekker

MB

Als we alle drie van koffie zijn voorzien, neemt Sharona Ceha meteen het
voortouw. Ze vindt het jammer dat het interview nu plaats vindt. Het is wat
dubbelop. Er is ook net een artikel over haar gepubliceerd in de laatste ‘Amsterdam’, het nieuwe nieuwsmagazine van de stad. Dat dit nog in de pijplijn
zat was haar ontgaan. Ze is vooral druk bezig met de wereld, zowel dichtbij
(in Stadsdeel Oost) als ver weg, zoals in Mali waar ze betrokken is bij een
ontwikkelingsproject.
Als stadsdeelpolitica, nu in
haar eentje Meerbelangen
vertegenwoordigend, heeft
Sharona, met 12 jaar, een
lange staat van dienst. Van
haar had de deelraad niet
opgeheven hoeven te worden:
wat we ervoor teruggekregen
hebben (weinig politiek, geen
begroting) is zeker niet beter.
Maar ze houdt van pionieren,
uitproberen wat er nog wel
kan. Meer dan veel nieuwkomers heeft zij kennis van dossiers uit de afgelopen jaren.
De rol van de bestuurscommissie
Het ‘depolitiseren’, zoals het
werk in de bestuurscommissie
(BC) nu vereist, heeft niet haar
voorkeur, maar het is wel een

uitdaging. Je staat nu als commissie samen voor hetzelfde
doel, dat is de monistische
benadering. Gezamenlijk moeten we ons staande houden
tegenover de Centrale Stad
die over ons heen dreigt te
walsen, bijvoorbeeld met al
die adviezen die worden gevraagd met een reactietijd van
10 dagen! We willen de oren
en ogen van het stadsdeel zijn.
‘Daarvoor ga ik de wijken in
en zoek ik mensen op, bijvoorbeeld op buurtbijeenkomsten.
Andere commissieleden doen
iets dergelijks, en dan wisselen we onze ervaringen uit,
zowel positieve als negatieve,
op ‘kijk-op-de-wijk’- vergaderingen. Dat moet op den
duur leiden tot een actielijstje,

onderwerpen die we bij het
gemeentebestuur willen aankaarten.’
‘Binnen het BC werken we
vanuit wederzijds vertrouwen. Met elkaar vechten zit er
niet meer in. We vergaderen
nu eens per twee weken, lange
vergaderingen van half 8 tot
11 (te volgen per internet):
we moeten gezamenlijk de
problemen oplossen, want afschuiven naar het DB kan niet
meer. (Wie wil kan komen
luisteren of inspreken.) Het
betekent overigens niet dat we
het altijd met elkaar eens zijn.’
Zo heeft Sharona flink ruzie
gehad over haar standpunt
in verband met (eenmalige)
gebruik van het Flevopark
als evenemententerrein: haar

beroep op instanties in de
centrale stad om de kwetsbaarheid van het milieu te
laten prevaleren, werd niet
gewaardeerd.
Sharona Ceha

Buurtdemocratie
‘Buurtdemocratie’ vindt
Sharona een groot woord.
Ze gaat vaak op bezoek in de
buurten, want het is belangrijk te weten wat er gaande
is en wie daar een hoofdrol
speelt. Werken van onderop
is de aanpak die haar aanspreekt. Daarin heeft Oost,
wellicht meer dan andere
stadsdelen, een traditie. Tegen
beschikbaar stellen van geld
voor een buurtbegroting is
geen bezwaar, maar je moet
uitkijken voor machtsvorming
door baasjes die de lakens
gaan uitdelen.
Zorg
Ze maakt zich erge zorgen
over vereenzaming in de
wijken die het gevolg kan zijn
van de bezuinigingen vanaf
januari aanstaande; wat zijn
de gevolgen voor mensen die
AWBZ kregen en dan plotseling niets meer?
Sharona wijst op het ‘open
huis’ (op 26 november) in het

stadsdeelkantoor: we nodigen
iedereen uit voor de ‘gebiedsbriefing’ om kennis te komen
maken met de ‘gebieden
nieuwe stijl’. Ze prijst de buurtambtenaren in Oost die alles
doen om de komende schokken op te vangen.
Evenementenbeleid
Er is hierboven al iets over
gezegd. Wat de kwestie van de
evenementen betreft: er komt
een afwijkingsbrief (alleen)
voor 2015 omdat het Oosterpark dan niet beschikbaar
is. Sharona vindt dat gebruik
moet worden gemaakt van
sportparken voor de organisatie van evenementen, maar
Appelsap claimt alleen in
een park de juiste ambiance
te treffen en daarom alleen
naar het Flevopark te kunnen
uitwijken. Net als de stadsecoloog vindt zij dat dat niet kan,
maar ze vreest dat de meerderheid het toch doorzet. Die
vrees blijkt inmiddels terecht.
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Onbeperkt Oost maakt
de toegang vrij

Politiek 7

Toegankelijkheid
	
  

Tekst: Mirry Dijkstra | Fotografie: Bart Weggeman (Cliëntenbelang A’dam) en Dineke Rizzoli

Blinden en slechtzienden hebben baat bij tastbare overgangen tussen
stoepen en straten. Voor gebruikers van rolstoelen en rollators daarentegen
zijn hoge stoepranden niet te doen. Leden van Onbeperkt Oost -mensen met
een functiebeperking in de breedste zin van het woord- buigen zich
gezamenlijk over de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Oost.
Voorzitter Erwin Young, zelf blind vanaf zijn geboorte en bekend als zangleraar en dirigent van gospelkoor Deliverance, doet het woord.
Moet hier een geleidelijn
komen of een lage stoep? Staat
de afvalbak hier niet hartstikke in de weg? Onbeperkt
Oost adviseert ondernemers
en het stadsdeel gevraagd en
ongevraagd over mogelijke
belemmeringen in de openbare ruimte voor mensen
met een functiebeperking. De
wereld is dan wel nog steeds
voornamelijk ingesteld op de
gezonde mens, het toegankelijk maken van diezelfde
wereld voor personen met
een beperking doet ook een
appel op de laatstgenoemden.
Mede daarom is -na opheffing
van ZIN, Zeeburg inclusief en
Gehandicapten Belangen Oost
Watergraafsmeer (GBOW)- in
januari 2012 Onbeperkt Oost
opgericht: om met inzet van
alle ervaringsdeskundigen
die deel uitmaken van het
dagelijkse leven in Oost, Oost
toegankelijk te maken voor
iedereen. Laagdrempeliger,
gastvrijer, geduldiger en meer
open-minded. Grenzeloos.
Onbeperkt.
Een wereld van verschil
De inmenging van een blinde
toehoorder bij een powerpointpresentatie, met veel
beelden maar waarbij weinig
of onduidelijk gesproken
wordt, kan een wereld van
verschil maken. Pas wanneer

hij zich uitspreekt over de
onmogelijkheid om het onderwerp te volgen, omdat vrijwel
aan alles alleen maar visueel
uitdrukking wordt gegeven
en ook nog eens aangeeft dat
het veel uit zou maken als er
steeds ook gesproken begeleidend commentaar wordt gegeven, zal de wereld om hem
heen veranderen. Uit zo’n
alarm zal vervolgens ook blijken dat er veel mensen baat

Linnaeusstraat of gaat gebouwen schouwen en stuurt dan
foto’s van ontoegankelijke
situaties naar het stadsdeel.
Tijdens zo’n buurtschouw
loopt Handhaving ook mee,
bijvoorbeeld om uitbaters aan
te spreken op uitstallingen die
te ver uit staan.
Verkeerd geparkeerde bloembakken en fietsen maken de
openbare ruimte onbegaanbaar, niet alleen voor rolstoel-

De wereld is ingericht op de
gezonde mens
hebben bij verstaanbare taal.
Of geeft men opeens aan dat
de website ook toegankelijk
moet zijn zonder een muis.
Schouwen op mogelijke barrières
Teveel obstakels zijn voor
niemand goed. Onverwachte
hindernissen, zoals fout
geparkeerde fietsen, ook niet.
Juist door op gezette tijden het
accent op mogelijke barrières
in de leefomgeving te leggen,
wordt een hoop duidelijk. Van
tijd tot tijd een buurtschouw
houden, leidt tot openbaringen. Onbeperkt Oost gaat dan
de straat op, bijvoorbeeld de
Molukkenstraat of de

Bij de actie ‘Vriendelijk fietsparkeren’ werd de rode loper uitgelegd

gebruikers en slechtzienden
maar ook voor mensen met
kinderwagens. Niet voor niets
hield Onbeperkt Oost laatst de
Actie ‘Vriendelijk fiets parkeren’ in Oostpoort. Om mensen meer aan te spreken op
hun bewustzijn: probeer een
beetje na te denken waar je je
fiets neerzet en fiets niet op de
stoep of in winkelgebieden.
Details moeten vermeld worden: de plek van een fietsnietje kan groot verschil maken.
Hoe meer obstakels hoe
moeilijker de locatie vindbaar
is voor blinden. Om iedereen
tegemoet te komen zijn er de
verlaagde stoepen met voelbare elementen, zoals de

Voorzitter Erwin Young van Onbeperkt Oost

noppentegels bij de zebrapaden. Zij fungeren als waarschuwingsmarkering: pas op,
je nadert een trambaan!
Compromis over noppentegels
Alvorens deze er lag is iedereen om de tafel gaan zitten om
mee te denken over de vormgeving van de noppentegel.
Voor blinden en slechtzienden
moest hij duidelijk (tactiel, in
blindenjargon) voelbaar zijn,
voor slechtzienden contrasterend voor de omgeving. In het
belang van de rolstoelgebruiker is de noppentegel weer
niet te breed. Maar ook weer
niet te smal, want iemand die
blind is kan niet altijd even
goed in een rechte lijn lopen.
Het is een prima voorbeeld
van hoe je soms moet schipperen om een situatie in de
openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken.
Hoewel mensen met een
visuele beperking soms belangen hebben die tegenstrijdig
zijn aan die van mensen met
een auditieve of motorische
beperking, als je met elkaar
om de tafel gaat zitten en de
tekeningen er bij pakt kom
je heel snel tot overeenstemming. Bezig zijn met toegankelijkheidsvraagstukken in
de fysieke en sociale ruimte
van Amsterdam Oost betekent
vaak compromissen sluiten.
Tot nog toe gaat veel aandacht
uit naar het toegankelijk maken van de fysieke omgeving,
deze spreekt nou eenmaal
het meest tot de verbeelding.
Maar er staat meer op het
spel, zoals de sociale toegankelijkheid: houdt men rekening
met mensen met een beperking, voelt iemand met een
scootmobiel zich ook welkom
en serieus genomen? Momenteel probeert Onbeperkt Oost
ook de sociale toegankelijkheid van ‘huizen van de buurt’
en dienstencentra in Oost in
kaart te brengen.
Onbeperkt Oost vs. onbeperkt Amsterdam
Volgens de heersende trend
van de lokale democratie,
waarbij het voortaan wet is
om bewoners voorafgaand

aan de herinrichting van een
stuk straat of een gebied bij
bestemmingsplannen te betrekken, steekt ook Onbeperkt
Oost vroegtijdig in wanneer er
veranderingen in de fysieke
woonomgeving op de agenda
van het stadsdeel staan.
Naast Onbeperkt Oost is er
ook een Onbeperkt West, een
Onbeperkt Zuid en BTB Noord.
Bij stedelijke onderwerpen
is er tussen de organisaties
onderling contact, wanneer
een kwestie stadsdeelgericht
is, is alleen Onbeperkt Oost
aan zet. Typisch voor Oost zijn
misschien de geveltuinen en
te ver overhangend groen i.t.t.
Centrum, waar Erwin eerst
woonde. Juist omdat er meer
ruimte is voor groen om uit te
dijen, maar dat heb je ook in
Noord.
Soms sta je voor een dilemma:
hoe ga je bijvoorbeeld als
stadsdeelorganisatie om met
de (on)toegankelijkheid op de
arbeidsmarkt. Moet je dat wel
of niet opnemen op agenda
stadsdeel OO. Misschien zou
je bij confrontatie met werkloosheid in de eigen omgeving
een inventarisatie kunnen
maken van welke mensen in
Oost problemen ondervinden
bij toegang arbeidsmarkt. In
ieder geval draagt Onbeperkt
Oost uit dat ze het uitgangspunt delen dat mensen met
een functiebeperking in alle
sectoren zouden moeten
werken. Veel thema’s behoren
nou eenmaal tot de gemeentelijke zorg, zoals Werk (en
toegang tot de arbeidsmarkt
voor mensen met een beperking) en Onderwijs.
Inclusieve samenleving
In de aanloop naar de ratificatie van het VN Verdrag, beter
bekend als Agenda 22 (1993)
in 2015 streeft Onbeperkt
Oost er hoe dan ook naar de
inclusieve samenleving te implementeren in het stadsdeel
en de stad Amsterdam. Van de
meeste ontoegankelijkheidskwesties zou Onbeperkt Oost
graag gemeentebreed of liefst
wereldwijd beleid maken,
maar een betere wereld begint
vaak al bij kleine overwinningen in het lokale. #

8 Milieu #DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Binnenpret
Moestuiniers aan het woord

Moestuin

Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Als ik op het afgesproken adres arriveer, zit de hele kernploeg van moestuin
de Binnenpret me al op te wachten. Mirjam heeft gemberthee gezet en van
de appels uit eigen tuin heerlijke appeltaart gebakken. Margo, Marco, Judit
en Mirjam vormen de motor van de dit jaar gestarte moestuin in het blok bij
het Iepenplein.

Er worden ook feestjes georganiseerd, zoals een oogstfeest

Judit was al vanaf 2012 bezig
met plannen voor een gemeenschappelijke moestuin. En Mirjam was al jaren druk met de
verzorging van een stuk wilde
tuin op het binnenterrein van
het blok. Er was een plek waar
speeltoestellen hadden gestaan
en nu braakliggend terrein
was geworden. Een uitgelezen
plek! Met het plan werd eerst
Stadgenoot benaderd en de in
het blok zittende VvE’s. Veel
positieve reacties! Daarna
werd bij iedereen in het blok
een briefje in de bus gegooid
met de vraag mee te denken
en te doen. Er meldden zich 15
mensen; dat zouden de eerste
tuiniers worden.
De moestuin heeft een verenigingsvorm, dus werd een

Gehuld in een miezelregen
slenter ik door de winkelstraat. Het is al donker en er
zijn maar weinig mensen op
straat in dit grauwe, grijze
weer. De lichtpeertjes van de
feestverlichting zwiepen in de
wind en werpen een lichtschaduw op het glimmende asfalt.
Het melkwitte glas van enkele
lampjes is gebroken. Doelloos
zwaaien ze met de brandende
mee als in een carrousel op de
kermis. De feestdagen staan
voor de deur. In de verte hoor
ik een kerkklok die kordaat
vijf slagen slaat.
‘Danger de mort’ staat er in
kapitaal op een emaillen bord
in de etalage van nummer 13.
Een in pasteltinten gevat miniatuur draaiorgel en een schilderij trekken de aandacht. Een
mollige vrouw op het schilderij, met blozende wangen,
slaat verrukt haar spelende
kroost gade: het jongetje in
matrozenpak, het meisje in
een honingzoet jurkje.
Boven de winkel die zich op
antiek heeft toegelegd, kijkt

bestuur gekozen naast de initiatiefgroep. In de ledenvergaderingen werden de plannen allemaal besproken, en meestal
werden de voorstellen zonder
problemen aangenomen. ‘Geen
grote ego’s hier!’ Over de naam
is ook zo beslist. Er waren wel
tien namen voorgesteld, en het
is ‘Binnenpret’ geworden.

De groep had bij een excursie
naar de tuinen op het Afrikanerplein en de Wibauttuin al
ideeën opgedaan. Er is een
kruidentuin, er staan bankjes.
Margo vertelt dat de hovenier
de basisaanleg heeft uitgevoerd. Het pad en de schone
aarde lagen er dus, maar de
verdere inrichting is door de
tuiniers zelf gedaan. Niet zo’n
makkelijke klus! Marco ging
in de weer met de afboording
met zogenaamde ecolatten,
die milieuvriendelijk zijn en
in elke vorm kunnen worden
gebogen.

leggen. Het was iedere dag
klussen. Maar begin april was
het grote werk klaar en kon er
geloot worden om de kavels te
verdelen.
De groep tuiniers is een hele
gemengde groep, huurders
en kopers, jong en oud, en
allerlei nationaliteiten. Er is
nu een maandelijkse werkdag, de derde zondag van de
maand. Dan wordt algemeen
onderhoud gedaan. Er is nu
veel meer contact tussen de
bewoners onderling, aldus
Judit. Iedereen is erg blij met
de tuin. Marco noemt ook
Stadgenoot, die ze laatst nog
heeft uitgenodigd om te komen
dineren! Voor Stadgenoot is dit
een pilot. En makelaars gebruiken de aanwezigheid van een
gemeenschappelijke moestuin
als verkoopargument.
Margo vertelt dat ze vanuit
hun woning uitkijken op de
tuin; dan zie je de mensen naar
buiten komen om in de tuin te
werken. Soms komt er iemand
met een flesje wijn. Hartstikke
leuk! Ook mensen die geen
moestuintje hebben komen er
nu even zitten.
‘De sfeer is fijn, het is mooi
dat mensen elkaar ook dingen
gunnen’, vindt Margo. ‘Wij

mochten als eersten een tuintje
kiezen vanwege onze inzet.
We hebben veel gekregen, de
grond omzetten was eigenlijk
de grootste kostenpost. Zaad
ruilen we; ieder heeft teveel’.
De eerste oogst is geweest, het
was een superzomer voor de
moestuin! Wat mensen verbouwen is heel divers, kruiden,
tomaten, bonen, hele grote
pompoenen en paarse melde.
Dat is genieten! En via iemand
die op een zorgboerderij
werkt, waren er ook aardperen. ‘De tuin is een verlengstuk
van ons huis geworden’, zegt
Marco. ‘Soms keek je met
afgunst naar de courgettes die
in een ander tuintje veel groter
werden dan bij jezelf. We hebben in oktober een oogstfeest
georganiseerd, waar iedereen
wat te eten en te drinken had
meegenomen, als afsluiting
van het seizoen. We willen de
komende jaren nog meer de
omwonenden erbij betrekken.
Er zijn plannen genoeg!’ #
reacties: tonquichot@gmail.
com
e-mail: moestuinbinnenpret@gmail.com
sites:google.com/site/
moestuinbinnenpret

Er werd eerst bodemonderzoek gedaan, uitslag: licht
vervuild, zoals overal in
Amsterdam. Gekozen werd
voor een laag nieuwe aarde
in plaats van bakken. Van
de bovenlaag gravel zou een
pad gemaakt worden. Mirjam
heeft zitten puzzelen op het
ontwerp; het zijn 15 tuintjes
geworden met telkens verschillende, organische vormen.

Een tuin kan niet zonder
water. Maar hier was dat al
geregeld, voordat de tuin er
zelf was. Marco vertelt dat ze
contact hadden gezocht met de
eigenaar van een sportschool
in het blok. Deze Adolf was
meteen enthousiast, zodat
Stadgenoot het waterpunt kon
aanleggen.
Er was vijverfolie over en
er was een stukje tuin over.
Dus dat kwam goed uit: een
vijvertje met goudvissen! Er
staat nu ook een mooie kast
met gereedschap, dat vrij is
om te gebruiken. Wel met een
hangslotje erop omdat er ook
een gevaarlijk grote heggenschaar in ligt.
De initiatiefgroep heeft er veel
werk aan gehad, alles aan te

Er staat nu ook een mooie kast met gereedschap

een kalende man op me neer.
Hij neemt een slok rode wijn
en tuurt opnieuw. We tasten
elkaars blikken af. Wie houdt
dit het langste vol? Hij haakt
af en ik loop door.
Even verderop stap ik een
winkel binnen. Een belletje

ruw leder, lichtbruin, prachtig
van vorm.
‘Gemaakt met handjes. Mooi
hè?’
‘Prachtig.’ Mijn vingers betasten het leer. Ondanks de
ruwheid van het leer voelt het
toch heel zacht aan.

mijn lengte een wat klein uitgevallen voetmaat heb, maar
dat dit nu zo humoristisch is,
is me in de reactie van anderen nooit eerder opgevallen.
‘M’n opa had nooit schoen.
Liep op blote voet. Kilometers
op dag, als hinde. Had ook

Hindevoetjes

Onalledaags

Door: Méland Langeveld

boven de deurpost klingelt
in mijn oren. Aan de wand
hangen houten schilden en
speren, en op de grond staan
enkele trommels in diverse
maten willekeurig gegroepeerd. Vanachter een gordijn
komt een lange, iele man
in een kleurrijk Afrikaans
gewaad tevoorschijn. Hij
glimlacht me vriendelijk toe
en vraagt of hij iets voor me
kan betekenen? ‘Ik kijk even
rond.’ En dan valt mijn oog op
een paar schoenen in een rek:

‘Uit Tanzania. Doe ze maar
aan.’
Ik neem plaats op een kruk
die met een koeienhuid is
bekleed en trek mijn lompe
wandelschoenen uit. De verkoper lacht en heeft zijn ogen
strak op mijn voeten gericht,
als een tijger die de juiste
timing afwacht om zijn prooi
te bespringen.
‘Kleine voetjes komen uit
groot schoen,’ merkt hij verbaasd op. Hij schiet in de lach.
Ik moet toegeven dat ik voor

kleine voetjes. Daar moet ik
aan denken. Aan opa in Mali.’
Gebiologeerd houdt hij mijn
voeten in zijn vizier. Ik ben
bang mijn voeten aan hem
kwijt te raken en stop ze snel
in het handgemaakte schoeisel.
‘Mijn opa leek beetje op jou,
lang, met kleine voetjes. Wel
helemaal zwart.’ En weer verschijnt er een stralende lach.
Ik lach maar wat met hem
mee en zeg: ‘Nou misschien
zou ik daar wel willen wonen,

Nummer 176

lekker warm klimaat, geen
stress, back to basics.’
Hij schudt zijn hoofd. ‘Lijkt
daar mooi, maar heel benauwd, met familie en zo. Ben
daar weg. Het is écht armoe.
Geef mij maar regen.’ Hij kijkt
lachend naar de donkere winkelruit waar regendruppels
zich in stroompjes verzamelen
en naar onderen roetsjen.
‘Ik neem ze.’
‘Goed idee, stop mooie hindevoetjes maar in die mooie
schoenetjes, heb je beter leven
als opa.’
Ik trek de deur achter me
dicht. Nog even zwaait hij me
lachend na. In vlagen slaan regendruppels me in het gezicht.
Ik duw mijn kraag omhoog en
rits mijn jas dicht. Dan toch
maar het kille, vochtige Nederland. En die ruw lederen
schoenen moeten nog maar
even in de kast blijven tot beter weer in aantocht is... #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com
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Helpende handjes
Tekst: Hella de Groot | Fotorafie: Jan Bulder

Ontmoeting

Onlangs bezocht ik tot mijn eigen verbazing een nagelstudio... De studio aan
de Linnaeusstraat had me nooit zo getrokken: die roze banners aan de buitenkant alleen al...
Tot ik in Het Parool las dat
een manicure en pedicure er
‘slechts’ 45 euro kostten. En de
nagellak wel twee weken bleef
zitten. Ik rekende: 45 gedeeld
door 14 dagen... is ongeveer 3
euro per dag. Femke Halsema
komt er ook, vermeldde het
artikel. Een afspraak maken
hoefde niet. Ik naar binnen.
Aan de manicuretafels zitten
vrouwen en een enkele man
nagels te veilen van klanten. Een enkeling draagt een
mondkapje (de manicure,
niet de klant). De Aziatische
gastvrouw (ik denk Koreaans)
heet mij welkom en nodigt
me uit naar de vitrinekast
te lopen, pal naast de kassa,
om een kleur uit te kiezen.
Er staan tientallen potjes in
allerlei kleuren, van roze tot
purperzwart, van diepblauw
tot mintgroen (Femke?).
Helaas, mijn kleur zit er niet
bij. Ik houd van, hoe zeg je dat
in het Koreaans, diep herfstig
rood met een vleugje oranje.
De gastvrouw blijft naast me

staan, waar ik nerveus van
word. Ik kies voor een ietwat
uitbundige oranjeachtige tint
(‘Hé Hella, is het WK?’). Ik
neem het potje mee naar de
stoel die me wordt aangewezen. Het is een comfortabele
stoel die tot mijn verbazing
spontaan begint te bewegen.
Er zit iets in de rugleuning dat
langs mijn ruggengraat trekt
en mijn rug naar voren duwt.
Angstaanjagend.
Even later wordt ook mijn
onderlijf gemasseerd. Daarbij
klinkt een geluid dat ik absoluut niet thuis kan brengen.
Om me heen kijkt niemand
raar op. Ik voel me ondertussen meer onthutst dan ontspannen.
Blauw watertje
De pedicure (een vrouw van
weinig woorden) zet mijn
voeten in een badje met blauw
water. Ter reiniging, begrijp
ik. Na een tijdje haalt ze mijn
voeten – tjee, wat zijn ze eigenlijk groot – uit het watertje en
zet ze op de handdoeken aan

Het heilige van
de Kramatweg

de rand. De interactie tussen
de pedicure en mij ontbreekt.
Zij spreekt nauwelijks Nederlands, ze praat (Koreaans?)
met een collega die verderop
bezig is. Wonderlijk, ze praat
erg zacht en toch is ze verstaanbaar voor haar collega.
Even later komt ook een andere collega langs. Ze zegt iets
lachend (‘Wat moet zij nou met
die uitbundig oranje nagellak?!
Denkt zeker dat het WK is’),
waar haar collega’s zacht om
lachen. Wat ook wel weer een
prettige afwisseling is met je
Kaukasische kapper die maar
door blijft kletsten (‘Hoe is het
met je eh... werk? Wat ik nou
weer heb meegemaakt...’). De
pedicure kijkt me niet aan,
ze werkt efficiënt door. Eerst
maakt ze mijn nagels schoon,
ze trekt wat velletjes weg, vijlt,
knipt, knijpt wat ter ontspanning en lakt de teennagels die
in een tenenuitelkaarhouder
van kunststof staan. Oei,
wat lijkt die lak oranje in dit
licht! Haar collega is inmiddels begonnen met de mani-

Vertelling

Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer

Nu ik in Noord woon en mijn oude buurt vanaf
een afstandje bekijk, besef ik pas echt de waarde
ervan.
Met tevredenheid had ik eens
geconstateerd dat de Indische
Buurt één van de meest gemengde wijken in de stad was.
De statistieken bevestigden
het vermoeden dat mij steeds
naar de buurt had gedreven. De Javastraat had me al
vaker naar zich toegetrokken,
wanneer ik me weer met de
wereld wilde omgeven. Hier
lagen de meeste kansen op
een gelijktijdige ontmoeting
met vele culturen.
En dat allemaal op een stratenplan dat onmiddellijk naar
Indonesië verwees. De Indonesische straatnamen waren
hier heel consequent volgehouden. Maar ik wist niet dat
het lot in deze buurt nog meer
verrassingen in petto had.
Ik kwam te wonen op de hoek
van een van de twee straten
waar ik ooit een aangeboden
adres pertinent had afgewezen. Begrijpelijk, zag ik nu
in, want het was toen nog te
vroeg geweest voor mij om in
deze buurt te kunnen aarden.
De hospita had zich nooit met

mijn leefstijl van toen kunnen
verzoenen - echt het was een
drama geworden als ik haar
huisgenote was gewordenen ik had de waarde van de
buurt nog niet kunnen inzien.
Het moet dus haast wel mijn
intuïtie geweest zijn dat mij
jaren later vervulde van een
groot verlangen om juist daar
te willen wonen.
Het schijnbaar onmogelijke werd ommuurd door
de leegstaande woning op de
Kramatweg. Al wist ik dat het,
ondanks mijn lange inschrijfduur bij Woningnet, alsnog
vrijwel onmogelijk was om in
aanmerking te komen voor
het huis dat ik voorbij had
zien komen op de digitale lijst
sociale huurwoningen, ergens
was mijn oog op het juiste
moment op het huis gevallen.
Zelfs al had ik het huis niet
bezichtigd en bleek het even
later een wat duistere nieuwbouwruimte, ik moest en zou
er wonen, daar.
Het huis had inderdaad op ons
gewacht. Meteen de eerste dag

dat ik op de betonnen vloer
in de nog ongemeubileerde
slaapkamer mijn geluk overzag viel het zonlicht binnen.
Het had zijn weg langs de
schaduw kunnen vinden.
In de jaren dat ik in de Indische Buurt woonde, gebeurde
het onmogelijke: ik vond
mezelf terug, al moest ik er de
nodige offers voor indienen.
Bij aankomst op de Kramatweg werd ik al gewezen op de

Buiten is het herfst, maar op mijn nagels is het nog zomer

cure aan mijn linkerkant. Ze is
zomaar komen zitten zonder
begroeting. Ik voel me een
beetje verlegen met de situatie,
waarom weet ik niet precies.
Het is alsof het allemaal buiten
mij om gebeurt. De manicure
knipt, ontvelt, vijlt en lakt
geroutineerd.
Een klant op stilettohakken
neemt plaats aan de manicuretafel. Ze zegt dat ze hier al
jaren komt, ‘sinds hij’ (wijst
op haar zoontje) zó klein was
(wijst op de grond). Ik betwijfel
of ik hier ooit kind aan huis zal
worden. Mijn nagels zijn mooi
opgedroogd, maar waar is de
pedi- of manicure gebleven?
Ik doe mijn kousen en schoenen maar aan en sta op. Trip-

betekenis van het woord ‘kramat’, dat ‘heilig’ betekent. De
plek waarnaar de Kramatweg
wijst en die hoogstwaarschijnlijk als lokale heilige plek
wordt erkend, is de Joodse begraafplaats ertegenover. Hier
wachten zovelen overledenen
op verlossing door de komst
van de Messias. Ik woonde
blijkbaar tegenover een heilig
graf.
Over offers en begraven gesproken: ook ik heb meer dan
stoffelijke zaken aan de grond
van de Kramatweg toevertrouwd. In de periode dat ik
er woonde heb ik vele oude
gewoonten en dingen die me
belemmerden begraven.
In ruil daarvoor vond ik, te
midden van de vele cultu-

pel naar de kassa. Betaal voor
mijn mooie nagels en stap de
deur uit. Buiten is het herfst,
maar op mijn nagels is het nog
zomer. ‘Pas maar op dat DWI
je glanzende nagels niet ziet,
straks word je nog gekort op
je uitkering’, zegt een goede
kennis later gekscherend tegen
me. Maar wat is er heerlijker
dan jezelf te trakteren op iets
wat niet strikt noodzakelijk is
voor je levensonderhoud? Na
twee dagen begint de nagellak
overigens te bladderen. Ik haal
de lak er na nog eens twee dagen maar af en grijp naar het
potje met mijn eigen kleur.
Mooi hè?
Voor nog geen 3 euro aangeschaft bij de drogist aan de
overkant. #

ren die de buurt rijk is, mijn
eigenwaarde terug. Vele
zoekgeraakte puzzelstukjes
van mijn zelfbeeld vielen op
zijn plek. Door volledig op te
gaan in de diversiteit van de
buurt lukte het mijn uniciteit
te ontdekken. Door volledig
mee te gaan in de kleurrijkheid, durfde ik eindelijk kleur
te bekennen. Hier kon ik alle
kleuren van de regenboog
aannemen en nog steeds vond
ik goedkeuring.
En terwijl ik brood kon halen
bij bakker Fez in de wetenschap dat winkelcentrum Brazilië op een oogwenk afstand
lag, betrapte ik mezelf erop
dat ik gaandeweg streetwise
werd. #
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Adressen
Gebaseerd op het boek Brieven
aan Doornroosje van Toon Tellegen.
Kijk voor programmering in
januari en februari op
www.oostblok.nl.

Badhuistheater

Poppenspeler Koos Kneus in actie

Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie www.kooskneus.nl. Vrolijke
voorstellingen met schminken en
verkleedkleren, drankje en koek,
ook voor verjaardagsfeestjes.
Entree: € 8,- p.p., met stadspas
€ 6,- p.p.
NB je mag altijd 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op zondagen 21 en
28 december en alle zondagen
in januari en februari:
10.30: Avonturen van Haas en
Konijn: De Kaashaas, 2 – 4 jaar
Konijn vindt een supergrote,
oranje wortel. Blij meldt ze het
Haas, maar die lust alleen kaas!
Op een vindingrijke manier leert
ze hem toch wortels te eten.
12.00: Mol en Muis op bezoek bij
Kale Opa, 2 – 4 jaar
Mol en Muis gaan samen op de
thee bij Kale Opa. Opa heeft
heerlijke koekjes gebakken. Maar
een koekjesdief steelt ze. Agent
Speurneus gaat erachteraan!
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar
Een dolkomisch stuk vol verwikkelingen, over twee domme
zeerovers: boef Piet en kapitein
Haak, die een schatkist stelen.
15.30: Indiaan Tikkitakka maakt
vrienden, 4 – 8 jaar
Tikkitakka ontmoet cowboy Billy
met zijn koe Zwart Vlekje. Ze reizen naar het grote indianenland.
Daar maken ze kennis met het
indianenmeisje Poconhandtas.
Programma op woensdagen 24
december en alle woensdagen
in januari en februari (NB 31
december dus niet):
14.00: De verdwenen parels van
de koning, 4- 8 jaar
Een gemene heks steelt een kist
met parels van de koning en verstopt die onder de grond. Wies
de Mol, een vakkundige ‘wroetvrouw’, vindt ze in haar hol en
brengt ze naar de koning terug.
Maar de heks geeft nog niet op...
15.30: Paniek in de dierentuin,
4 – 8 jaar
Jaap de Krokodil maakt er in de
dierentuin een puinhoop van.
Hij bijt Beer, Kangoeroe, Pinguïn,
Wolf, Bever en Das in hun bil!
Maar de blotebillentante brengt
uitkomst.

De Mammies
Spelers Tjitske Cnossen en Nicolien van der Does
Na afloop van de voorstelling
mogen kinderen tekenen, krijgen
gratis limonade (ouders gratis

koffie of thee).
zo 28 dec 11.30: Woont er een
ezeltje op zolder?
Kijk voor januari en februari op
www.demammies.nl.

Oostblok
Alle hieronder genoemde voorstellingen spelen in de locatie
Sajetplein.
zo 21 dec 16.00: Een broer om in
te bijten (6+) – Theatergroep Fien
Een grappige voorstelling over
angst en elkaar nog banger
maken, over iemand ontgroeien,
maar niet zonder de ander kunnen.
zo 4 jan 16.00: Bino (4+) – Heer
Otto. Een winterse muziektheatervoorstelling naar de prentenboeken van schrijver Marcel
van Driel en illustrator Vera de
Backker.
wo 14 jan 10.30: Gonnie en haar
vriendjes (2+) try out – Joghem
Jalink
Een vrolijke poppenvoorstelling
gebaseerd op de Gonnie-boekjes
van Olivier Dunrea.
vr 9 jan en za 10 jan 20.00: Stof
#8 Op zoek naar junkie Yamilla –
Groenteman & Vrouw
Over drugs als lifestyle, verslaving als ziekte en de relatie tus-

vr 19 dec 20.15: Christmas Carol
– Theaterworks Amsterdam
Edited and directed by Donna
DuCarme, Christmas Carol is presented in the original English, and
is not recommended for children
under 12.
You’ve seen the movie, sung
along to the musical... now you
can hear the book! Theaterworks
Amsterdam presents a ‘Readers
Theater’ version of Charles Dickens’ original novella.
za 20 dec 18.30 en 20.15:
eerst eten, dan show: Ultimate
Christmas-Party
Feest met diner vooraf. Optreden Christmas Carol koor en
een nieuwe samenstelling van
de ACCU fanfare. Presentator is
Maarten Vos.
di 6 jan 20.15: Twelfth Night –
Shakespeare Karaoke
With Will Sutton and all the usual
suspects. Love, humour and
romance at the end of the Xmas
period.
zo 25 jan 19.30: Robbie Burns
Night
The birthday of Robbie Burns, the
Scottish Poet. Readings/history,
presentations, stories, campfire/
Music and food is promised...
zo 15 feb, ma 16 feb, di 17 feb
en wo 18 feb 20.15: De Bemiddelaar – Toneel
Exemplarisch voor het universele,
poëtische, rauwe en absurde theater. Tekst: Bahram Beyzai. Regie:
Alan Yadegarian. Spel: Alexander
van Heteren, Erik Koningsberger
en Vefa Ocal.
zo 15 feb 19.30: (voorafgaande
aan de voorstelling) een interview
met de regisseur
Zie verder
www.badhuistheater.nl. t

van za 20 dec t/m zo 4 jan, elke
dag, van 11.00 – 13.00 en 13.30
– 16.00: Creatieve kinderactiviteit: Slingers brengen geluk! (4
t/m 12 jaar)
van za 20 dec t/m zo 4 jan, elke
dag: MixMaxBrasil: de doe-tentoonstelling in Tropenmuseum
Junior
Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.

Poppentheater Koos
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
www.badhuistheater.nl
email: badhuistheater@
gmail.com

---TENTOONSTELLINGEN--t/m 25 jan 2015 in Tropenmuseum: Soulmade – Jasper Krabbé
meets Tropenmuseum
Met zo’n 1000 objecten heeft
hij negen kamers gecreëerd in
combinatie met eigen werk. [zie
artikel op pagina hiernaast]
t/m 22 mrt 2015 in Lichthal:
Grand Parade – Theatrale kunst
van Jompet Kuswidananto
Veel spektakel van licht, geluid en
beweging: trommels beginnen te
roffelen, handen te klappen, en
uit luidsprekers klinkt het feestgedruis van een optocht of het
rumoer van een betoging.
t/m 15 mrt 2015 in Parkzaal:
Look at me!
Een visuele ontdekkingstocht
langs portretten van mensen die
zelf bepalen hoe ze gezien willen
worden. En dat is van alle tijden.

Frankendael Foundation
t/m 4 jan: Wenn wir dich nicht
sehen, siehst du uns auch nicht
Fotografie uit de collectie van
Reyn van der Lugt in Huize Frankendael
Openingstijden: zo 12.00 – 17.00
uur en op aanvraag
Rondleiding (gratis): iedere zondag om 12 uur
Sluiting rondom feestdagen van
22 dec t/m 1 jan.

Etalagegalerie Inkijk
t/m 26 dec elke dag van 07.00
– 24.00: een installatie van Dan
Geesin, in Inkijk, metrostation
Weesperplein.
t/m 26 dec elke dag van
07.00 – 24.00: een installatie van
Niels Post, in Inkijk, metrostation
Wibautstraat.
vanaf 27 dec elke dag van
07.00 – 24.00: een ruimtevullende tekening van Charlotte
Mouwens, in Inkijk, metrostation
Weesperplein.
vanaf 27 dec elke dag van 07.00
– 24.00: lichtobjecten van Eun
Kyoung Hwang, in Inkijk, metrostation Wibautstraat.
Meer info: 020-6925733 of
www.polderlicht.com.

Bibliotheek Indische
Buurt
Javaplein 2
020-6681565
Bibliotheek Oosterpark
1ste Oosterparkstraat 236
020-6940773
Oostblok
locatie: 2e van Swindenstraat 26
Locatie: Sajetplein 29
www.oostblok.nl
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
NedPho-Koepel
Batjanstraat 3,
www.orkest.nl,
020-5217502
De Mammies
Theaterstudio Majella,
Tidorestraat 172,
www.demammies.nl,
020-6201513

OBA Indische Buurt

Charlotte Mouwens
sen drugsgebruik en kunst. Met
onder meer voormalig sterrenkok
Koen Terra, voormalig Doe Maar
drummer René van Collum en
ervaringsdeskundigen Marian
Ruisch en Foor Werner.
zo 11 jan 16.00: Tulpen uit Istanbul – Stichting Philomela
De Turkse bariton Sinan Vural
en de Nederlandse mezzosopraan Merel Huizinga stellen een
programma samen met hoogtepunten uit de Turkse en Westerse
klassieke muziek.
zo 18 jan 16.00: Doornroos (6+) –
L’amove Dancecompany
Een danstheatervoorstelling
over ergens in geloven en daar
vastberaden naar op zoek gaan.

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN--za 24 en zo 25 jan: Laatste kans:
Soulmade - Jasper Krabbé meets
Tropenmuseum
za 14 feb 12.00 – 16.00: 24h
Oost: Valentijnsdag in het Tropenmuseum
Verras je lief met een romantisch
museumbezoek.

---VOOR KINDEREN--t/m 8 maart 2015 elke za en zo:
MixMaxBrasil: de doe-tentoonstelling in Tropenmuseum Junior
van za 10 jan t/m zo 8 feb van
11.00 – 13.00 en 13.30 – 16.00
elke za en zo: Creatieve kinderactiviteit: Maak je eigen wajangpop (4 t/m 18 jaar)

elke woe 15.00: voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar, o.b.g.
van een ouder
elke woe 15.30: voorlezen voor
kinderen van 8 t/m 10 jaar
elke di 14.00 – 17.00: Leef en
Leer! – oefenspreekuur (vrije
inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl.
elke vr 10.00 – 12.00: spreekuur
Samenspraak
Een buurtgericht taalcoach
project.
woe 7 jan 18.00 – 20.00:
Werken met prentenboeken:
workshop voor peuterleid(st)ers.
In het kader van Nationale Voorleesdagen.

OBA Oosterpark
elke za 15.00: voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar
elke woe 15.00: voorlezen voor

Eun Kyoung Hwang
kinderen van 4 t/m 7 jaar
NB half jan sluit Oosterpark en
opent een nieuwe vestiging op de
Linnaeusstraat.
Voor actuele informatie:
www.oost-online.nl
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Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Sam Schuman

Meer dan honderd jaar geleden, op de plek waar nu AH
gevestigd is, stond op het Christiaan Huygensplein een
stadion van hout. Er speelde een jong voetbalcluppie, het
heette Ajax... Dat het plein werd vernoemd naar een sterrenkundige lijkt alleen maar toepasselijk. Kerst 2014 is
een mooi moment om stil te staan bij de ‘spelers’ en ‘supporters’ die Winkelplein Watergraafsmeer maken tot wat
het nu is.

Erik Rammeloo en Jeroen Haen

‘De BuitenBeter app van de gemeente
werkt echt,’ stelt Erik Rammeloo (42),
penningmeester van de winkeliersvereniging, tevreden vast. Gisteren
maakte hij via zijn mobieltje melding
van een loszittende stoeptegel bij het
Christiaan Huygensplein, oftewel
Winkelplein Watergraafsmeer, en
vanmorgen is de stoeptegel inderdaad
weer vastgezet.
Erik, afkomstig uit de financiële
dienstverlening, en betrokken buurtbewoner in Watergraafsmeer, is één
van de oprichters van de winkeliersvereniging die sinds het voorjaar
van 2014 actief is. Sindsdien zijn 35
winkeliers (dus nagenoeg allemaal)
op en om het Winkelplein Watergraafsmeer lid.
De aanleiding om een vereniging te
starten? ‘Simpel,’ zegt Erik: ‘ik doe
er altijd mijn boodschappen en het
viel mij als bewoner op dat er geen
feestverlichting was. Dat hoort toch

op een winkelplein!’ Er moesten mogelijkheden zijn om het ruimtelijke
plein mooier en sfeervoller te maken,
bedacht hij, maar om het allemaal in
je eentje te doen... Dus maakte hij een
afspraak met het stadsdeel waar burgerinitiatieven in het kader van de
participatiemaatschappij welwillend
worden ontvangen. ‘Ik kom daar, zegt
de participatiemedewerkster: da’s
ook frappant, er was hier laatst een
ándere buurtbewoner, die wilde ook
sparren over wat je met Winkelplein
Watergraafsmeer kunt doen.’
Verlichting
De andere buurtbewoner bleek
Jeroen Haen (37) te zijn. Jeroen, nu
voorzitter van de winkeliersvereniging, bezocht het plein al vaak, en
niet alleen omdat hij gehuwd is met
de eigenaresse van kapsalon Basic &
Extreme op de Middenweg. Jeroen:
‘Ik kom voor al m’n boodschappen op
Winkelplein Watergraafsmeer, maar

ik vond wel dat er weinig gebeurde...
geen leuke activiteiten voor kinderen
bijvoorbeeld. Zonde!’
Erik en Jeroen staken de koppen bij
elkaar en ontdekten bij hun rondes
langs de winkeliers dat er genoeg
animo bleek te zijn voor een winkeliersvereniging. Maar tijd om het mee
te helpen oprichten had niemand. De
winkeliers gaven aan welke issues ze
belangrijk vonden, zoals verlichting,
veiligheid, publiciteit en ze gaven
Erik en Jeroen mandaat om besluiten
uit te voeren. Het actiepunt ‘aanbrengen van (sfeer)verlichting voor de
winkelpuien op het plein’ is inmiddels verwezenlijkt. Sander Sprokkerieft van dierenspeciaalzaak Discus
is er blij mee: ‘Vroeger leek het rond
kersttijd wel januari. De ene hing hier
een slingertje op, de ander deed daar
wat... Nu ziet het er als een eenheid
uit.’
Milena van kledingzaak Parello op de
Middenweg is het ermee eens: ‘Wij
zitten hier in een hoek waar het in de
winter om vier uur al donker is. Nu
is er ten minste licht, dat is ook voor
klanten prettiger.’
Buurtfunctie
Jeanne (64) zoeft na een kopje koffie
op het terras van Lastig (‘Mijn koffiezetapparaat is stuk, ik had trek in een
écht bakkie koffie’) met haar scootmobiel langs de winkelgalerij naar de
Middenweg, terug naar Betondorp.
Ze woont daar heerlijk rustig, vertelt
ze, maar er zitten slechts twee (dure)
buurtwinkeltjes, daarom komt ze
‘minstens drie keer per week’ op
Winkelplein Watergraafsmeer voor
de dagelijkse boodschappen, vooral
bij AH. Andere Betondorpers komt
ze hier vaak tegen, het winkelplein
geeft haar een thuisgevoel. En sociaal
is het er ook: ‘Ik gooide zonet op het
terras een stoeltje om, wil ik uit mijn
scoot komen, zegt een mevrouw: laat
mij maar hoor, ik zet ’m wel neer.
Mensen zien je en helpen je.’ Sinds
de verbouwing een paar jaar geleden
vindt Jeanne het plein ‘ruimtelijker
en prima toegankelijk’ voor haar
scootmobiel. Ook Nico Droog van
Droog Cleaning Service, een van de
langst zittende winkels om het Huygensplein, benadrukt de buurtfunctie
van Winkelplein Watergraafsmeer:
‘Het is prettig toeven hier, het is
veilig. Het plein wás wat grijs, maar

het publiek is verjongd. Ik zeg wel
eens: zaterdag is bakfietsdag. Je kunt
hier voor al je dagelijkse boodschappen terecht. Het enige wat ontbreekt
is een goeie slager. Wat goed gedaan
is: de renovatie van het plein twee
jaar geleden heeft het plein mooier
gemaakt.’

Je kunt hier voor
al je dagelijkse
boodschappen
terecht. Het enige
wat ontbreekt is
een goeie slager
Zichtbaarheid
Over de renovatie van het plein zijn
de meningen onder de winkeliers
verdeeld: de een leverde stoepruimte
in, de ander kreeg er iets bij. De
herkenbaarheid van het plein als
winkelplek is behoorlijk, maar ook
voor verbetering vatbaar. ‘Als ik nu
’s ochtends met mijn fiets aankom
en ik kijk vanaf de Middenweg naar
de voorkant van het plein, met die
verlichting, dan vind ik het er mooi
uitzien,’ zegt Raymond van het Servicecenter op de Helmholtzstraat. ‘Ze
hadden van mij ook wel wat verlichting mogen hangen in de bomen
vóór Albert Heijn. Dan zouden ze nog
mooier zijn, die sparrenbomen. Of
zijn het dennenbomen? Dennenspar
zal ik maar zeggen... en hij schiet in
de lach. ‘Ja, je hoort ’t al, ik kom niet
vaak in de natuur...’
Er gaan bij meer winkeliers geluiden
op dat iets prominenter aangegeven
mag worden dat Winkelplein Watergraafsmeer een plein is waar je goed
terecht kunt voor je boodschappen.
Een winkelplein dat vanaf de Middenweg goed zichtbaar moet zijn
voor automobilisten die nu nog uit
gewoonte richting centrum rijden.
Op koningsdag mogen ze gerust bij
haar op het terras komen zitten,
zegt Cheryl Franke, eigenaresse van
lunchroom Lastig. En ze is niet de
enige die zag dat de slinger van particuliere verkopers op koningsdag al
bijna tot het Huygensplein reikte.
>
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Kaas en zo
Arno Cowan, 53 jaar is al 14 jaar ondernemer en heeft een zeer diverse winkel
waar naast allerlei romige en pittige kazen ook andere lekkernijen zoals noten
en wijn te koop zijn. Hij werkt eigenlijk al
zijn hele leven in de levensmiddelenwereld. Hiervoor werkte hij bij Jaq Hermans
en was hij verkoopmanager bij Albert
Heijn. Hij studeerde hard naast zijn
werkzaamheden en behaalde o.a. zijn
ondernemersdiploma en Nima A. Ook
nu heeft hij een pittig bestaan, met inbegrepen voorbereiding op het lopen van
een marathon. De winkel is zes dagen in
de week open, dat is nog ‘normaal’ maar
hij is nu ook op zondag open van 12 tot
17 uur tot 31 december.
Hij geniet van zijn werk, van de klanten
en van zijn winkel. Hij vindt het fijn om
zelf alles te kunnen bepalen. Hij gaat
graag voor kwaliteit. Die hoeft niet duur
te zijn. Het is zonde dat sommige mensen al bij voorbaat denken dat zijn producten wel behoorlijk aan de prijs zijn.
Klanten kunnen rekenen op gezelligheid
en vriendelijkheid in zijn winkel waarbij
hij zich als pittige persoonlijkheid niet
onder het tapijt zal laten vegen. Zijn
mening over het plein brengt hij dan ook
overtuigend. Hij vond de oude situatie
prettiger, want mensen moesten soms
zes rondjes rijden om het plein, waarbij
ze wel zes keer langs zijn winkel waren
gereden en inmiddels hadden bedacht
dat het wel een leuke winkel was om
even binnen te kijken. Arno is ook veelzijdig: in zijn weinige vrije tijd schrijft en
leest hij graag.

Joor Optiek
Bij Christiaan Joor spreek ik met Thijmen
en zijn moeder Sandra. Deze optiek
werd op 1 juli 2011 geopend. Helaas
overleed Chris, Thijmens vader, enkele
weken voor de opening. Het stelde de
familie wel aan alle kanten op de proef.
De nieuwe winkel moest doorgaan,
maar alle contacten die Chris had opgebouwd moesten overgenomen worden
en er moest iemand gezocht worden
met de juiste papieren. Uiteindelijk
kwam George in beeld en hij wilde graag
komen werken. Inmiddels is Thijmen
ook bijna klaar met zijn opleiding. Ook
Sandra assisteert 2½ dag in de winkel en
ook Fleur, de zus van Thijmen, werkt in
de winkel.
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Er is veel concurrentie in de wereld van
opticiens. Er wordt veel gestunt met
gratis brillen en andere kortingacties.
Bij Joor Optiek probeert de familie juist
onderscheidend te zijn in hun collectie.
Dus bezoeken ze beurzen en hebben
speciale mooie monturen die bijvoorbeeld in Parijs gemaakt zijn. Hiermee
richten ze zich dus op klanten die wat
meer willen uitgeven voor hun bril. Om
deze klanten te bereiken is Thijmen erg
actief op Facebook. De etalage is ook
een belangrijk middel om de belangstelling te trekken; hier wordt veel aandacht
aan besteed. De familie wordt blij van
de winkeliersvereniging en het enthousiasme dat de ondernemers hebben.
Ik ben al een paar jaar klant in deze
winkel. Dat Thijmen belangstelling
heeft voor zijn klanten bewijst hij in dit
gesprek. Hij weet nog feilloos wat de
aanleiding was dat ik voor de eerste keer
de winkel binnen liep, terwijl ik dit zelf
al vergeten was.

Grand Pianos Theodoor Dekker
Een bord met ‘Theodoor Dekker’ naast
Puur Tennis leidt de bezoeker naar een
deur op een binnenpleintje dat via een
trappetje leidt naar een uitgestrekte
kelderruimte van 250 m2.
Piano’s van alle merken zo ver het
oog reikt. Dit is het werkdomein van
Theodoor Dekker waar hij piano’s stemt,
repareert, verkoopt en verhuurt. Het
stemmen gebeurt vaak op een andere
locatie (kerk, concertzalen, Carré).
Zelf woont Theodoor al jaren in de
Transvaalbuurt, om de hoek bij de Smitstraat. ‘Daar ging ik altijd stemmen. Op
een politieke partij weliswaar. En ik stem
nog steeds...’ merkt hij lachend op.
Zijn vrouw zit in het onderwijs, met als
prettige bijkomstigheid dat het thuis niet
altijd over zijn werk gaat. In zijn atelier
maakt hij al genoeg uren, ook als erkend
leerbedrijf voor studenten Pianotechniek. Jaren geleden was zijn pianowinkel
gevestigd in de binnenstad en later
naast Albert Heijn in Watergraafsmeer,
maar het werd te klein.
In zijn huidige ruimte zit hij goed.
Theodoor speelt een stuk voor op een
prachtig gerestaureerde Bechstein vleugel. Zijn atelierruimte is goed geïsoleerd,
toch krijgen de bovenburen overdag
wel wat mee van het stemmen. Maar ze
klagen niet. ‘Goed volk’, weten ze.

uitkwam voor oprichter Renee Pater
om ook in Afrika dit brood te kunnen
verkopen.
Voordat iemand in Nederland in een
vestiging aan de slag gaat dient eerst
een trainingsprogramma doorlopen
te worden om deze speciale broden te
kunnen produceren. Volgens Theo heeft
een gewone bakker ook geen toekomst,
zeker niet als deze winkel vlak naast een
supermarkt zit.

Wong Koen
Vivien Shum is afkomstig uit Hong
Kong en begon ooit in de bediening
van Wong Koen. Het restaurant bestaat
waarschijnlijk al zo’n 60 jaar en is een
paar keer van eigenaar gewisseld. Vivien
is nu cheffin van dit restaurant met de
bekende naam in de Watergraafsmeer.
De naam is ook heel bewust hetzelfde
gebleven.
Het restaurant is al die jaren niet veel
veranderd: het is nog steeds een mooie
grote ruimte. Wat wel veranderd is, is
dat er in Amsterdam heel veel mogelijkheden zijn bijgekomen om avontuurlijk
te eten. Vivien merkt dat de klanten ook
wat avontuurlijker zijn geworden. Ze willen ook wel wat anders dan alleen Babi
Pangang of Nasi. En wat dat betreft is de
klant bij Wong Koen behoorlijk koning.
Aan allerlei specifieke wensen wordt tegemoet gekomen: geen ei, geen gluten,
geen knoflook: het kan allemaal. Bezoekers kunnen kiezen uit het Chinese of
Kantonese menu. Vivien benadrukt dat
het een zeer gezellige en ontspannen
samenwerking is tussen alle medewerkers van het restaurant. Het voelt alsof
het familie is. Daarnaast wordt er ook
hard gewerkt.
Vivien is opgegroeid met een cultuur van
hard werken in de 24-uurs eeteconomie
van Hong Kong. Ze benadrukt dat ‘van
werken nog nooit iemand is doodgegaan
en je er toch goed kan blijven uitzien.’

Bbrood
Bbrood heeft verschillende vestigingen
in Amsterdam, waarvan eentje op het
Christiaan Huygensplein. Het is niet
zo maar een doorsnee bakker. Je kunt
hier geen gewoon brood kopen, maar
eigenlijk alleen speciale broden zoals
Spelt of Allinson. En er wordt hier brood
gemaakt met behulp van desem in
plaats van gist. Door dit proces is het
brood niet even snel in een paar uur
klaar, maar krijgt het een paar uur de
tijd om zich te ontwikkelen. Ik verneem
dit allemaal van Theo, één van de bakkers van de vestiging op het plein.
Theo is ook in Afrika geweest voor
Bbrood. De organisatie stelt zich zeer
maatschappelijk bewust op. Dus worden
bijvoorbeeld in Rwanda en Oeganda
bakkers begeleid door iemand als Theo
om ze te leren brood te bakken volgens
deze formule. Het was een droom die

Intertoys
Energiek is ze, Debora (35), bedrijfsleidster bij Intertoys. En dat komt goed
uit, want in de decembermaand is het
loeidruk. Eigenlijk begint de drukte eind
september al, als de nieuwe catalogus uit is, vertelt ze. Kinderen komen
zelfstandig of met een ouder speelgoed
uitkiezen. Games zijn erg in trek, maar
ook traditioneel speelgoed als Lego
en gezelschapsspelen als Ganzenbord
blijven populair. Helemaal hype onder
de kids zijn Digibirds én Supersand:
anti-bacterieel zand voor binnen dat niet
plakt of kleeft aan de handen.
Overal waar je kijkt in de winkel staan
de dozen met speelgoed opgesteld en
in de kelder is het niet anders. Toch
weet Debora precies waar alles staat.
‘Echt, ik kan je zo vertellen dat die game
rechtsbovenaan op de derde plank staat.
En ik weet vaak ook nog hoeveel we in
voorraad hebben.’
Ze zit dagelijks even op haar bureaustoel
om de administratie bij te werken, maar
het liefst werkt ze in de winkel, vlakbij
de klanten en haar winkelverkopers. Die
zijn jong, scholieren nog, en ze komen
meestal direct vanuit school om mee te
helpen. En ook senioren komen langs
voor puzzels voor zichzelf en natuurlijk
cadeautjes voor de kleinkinderen.
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veel jonge gezinnen. Alistair pakt een sushi maker. En doet een perfecte imitatie
van een Tell Sell verkoper: ‘Vroeger kon
ik geen sushi maken maar look at me
now, ik ben nu een totale sushi master!’
Alistair schiet in de lach, hij is geen fake
maar the real thing.

Jan Snoek
Met zijn vrouw Willeke had Jan Snoek
jarenlang een viswinkel op het Robert
Kochplantsoen. Zoals veel visverkopers
komen ze uit Volendam. De opa van Jan
ging al met een kar langs de huizen om
vis te verkopen. Het kleine winkelcentrum hield op te bestaan en het oog viel
op het pand in de Helmholtzstraat waar
eerst een videotheek zat. Het waren wel
spannende tijden. De inventaris kon niet
mee verhuisd worden, dus de nieuwe
winkel vergde een flinke investering.
Gelukkig blijkt nu dat vrijwel alle klanten
uit de oude winkel zijn meegegaan en
daarnaast ook flink wat nieuwe klanten
hun vis komen halen op deze nieuwe
plek.
Jan staat elke dag vroeg op om op de
veiling mooie en verse vis aan te schaffen. Willeke is veel bezig om in de winkel
lekkere salades en goede kant en klare
maaltijden te kunnen verkopen. Ze zijn
heel tevreden over hun plek zo vlakbij
het Christiaan Huygensplein. Winkels
kunnen elkaar versterken. Alles is aan
boord op het plein en directe omgeving.
En ook zouden ze graag naar de vergaderingen van de nieuwe winkeliersvereniging komen maar de verleiding om
naar huis te gaan en onder de douche
de vis- en werklucht af te spoelen is tot
nu toe toch wel heel groot.

Hugo de Vries
Sinds 1983 knipt Hugo de Vries in de
Helmholtzstraat. Eerst was deze winkel
een grote kapsalon met een dames- en
een herenkapper, nu is het een kleine
zaak waar heren en dames welkom zijn.
Hugo komt nog uit de tijd dat het knippen voor dames en heren een apart vak
was, maar inmiddels heeft hij ook het
damesknippen bijgeleerd. Op zaterdag
staat zijn dochter in de zaak die een
recente opleiding genoten heeft waarbij
beide technieken toegepast worden.
Hugo is blij met het nieuwe plein. Hij

vond de oude situatie rommelig. Ook
vindt hij het fijn dat er een winkeliersvereniging is die het plein en omgeving
vertegenwoordigt.
Hugo heeft een mooi naambord aan de
muur hangen. Het lijkt er op dat hij al zo
beroemd is in de Watergraafsmeer dat
de Hugo de Vrieslaan naar hem vernoemd is. Een hele trouwe klant had dit
voor hem meegenomen. Waarschijnlijk
zou dit bord worden weggegooid. Hugo
zegt dat ‘het niet een man was die stiekem dit bord er af zou schroeven.’

vindt het een goede zaak dat de winkels
de krachten bundelen om het plein nog
meer uitstraling te geven.

Service Apotheek

Cook ’n Style
De opleiding tot kok die hij vroeger
heeft gevolgd komt Alistair MacDonald
(56) goed van pas in zijn winkel voor
kookapparatuur die hij sinds zes jaar
runt. Zowel de professionele kok als de
culinair aangelegde buurtbewoner kan
er z’n hart ophalen. Achter glas blinken
de keukenmessen je tegemoet. Vrouwen
snijden graag met lichte keukenmessen,
mannen houden juist van messen met
massa, vertelt Alistair met een charmant
Schots accent. Voorzichtig legt hij zijn
hand op het licht bollende deksel van
een zwarte pan van aardewerk die ook
prima dienst doet als tafelschaal. ‘Dit
is prachtig, a favorite of mine. Black
pottery uit Colombia, met de hand
gemaakt.’ Als zoete broodjes gaan de
prijzige pannen van Le Creuset waar een
‘levenslange garantie’ op zit. En als het
aan Alistair ligt blijft hij ‘levenslang zitten’ in Watergraafsmeer. Hij woont er al
24 jaar. Ooit was het grijs, nu wonen er

Traditiegetrouw is december een drukke
maand voor Apotheek Watergraafsmeer.
Klanten die hun gehele eigen risico
al hebben aangesproken kunnen nog
‘gratis’ medicijnen ophalen. Crisisgevoelig is de apotheekbranche niet zozeer
– mensen hebben altijd medicijnen
nodig – maar de omslag naar het nieuwe
verzekeringsstelsel maakte de marges
kleiner en de papierwinkel groter. De
drie apotheken in Watergraafsmeer van
Arnold Koomen (53) en Herman Nordemann (59) werden samengevoegd tot de
zaak die er nu zit, naast Etos.
En het is er druk! Per jaar draait de gemiddelde apotheek zo’n 80.000 recepten
uit, voor een groot deel uitgeschreven
door de huisarts, voor een kleiner deel
door het ziekenhuis, zegt Arnold: ‘En je
vermoedt het vast niet als je aan de balie staat, maar achterin de zaak zijn we
druk bezig met medicijnbewaking. Klopt
de receptuur? Zijn er geen fricties tussen
verschillende medicijnen die iemand
krijgt voorgeschreven? Ons computerprogramma geeft dat precies aan.’
De apotheek is daarnaast ook ‘gewoon’
een winkel waar tabletten, crèmes en
vitaminepreparaten worden verkocht.
Daarom aarzelde Arnold niet om lid te
worden van de winkeliersvereniging.
Dat de apotheek dankzij haar kennis ook
goed kan adviseren over middelen waar
geen indicatie voor nodig is, is een pré.

Ako
Lang geleden was er een boekwinkel op
het plein met de naam Jan Haverman.
En toen was ook Angeniet van Duin er
al. In 1982 nam Ako de boekwinkel over
en Angeniet bleef in de winkel werken.
Eigenlijk was ze opgeleid tot orthopedagoge, maar daar zat toch niet veel
brood in en ze vond het ook leuk om de
winkel te runnen in de buurt waar ze
ook zelf vandaan kwam. Het assortiment
veranderde wel wat: Jan Haverman was
meer een kantoorboekwinkel en Ako
profileerde zich lange tijd als ‘de leukste
leeswinkel’ zowel voor boeken als tijdschriften. De Ako winkels op de stations
zijn meer de winkels om even binnen te
wippen, maar ook hier is de wand met
tijdschriften indrukwekkend.
Grappig is dat heel soms nog steeds
mensen bellen en vragen of ze met Jan
Haverman spreken. En ook grappig is
dat Angeniet er dus zo lang staat dat
ze vroeger kinderen in de winkel heeft
gehad die nu weer met hun eigen kinderen komen. Het leesgedrag heeft ze
zien veranderen: mensen lezen minder
van papier en nemen ook wat minder de
tijd om te lezen. Ze is tevreden over het
plein en de verschillende winkels en ze

Snackbar het Hoekje
Mohammed Hassan is eigenaar van zowel snackbar het Hoekje als de sigarenwinkel ernaast. Hij nam de avondwinkel
over jaren geleden. Toen de winkelsluitingstijden uitgebreid verruimd
werden was het niet meer rendabel een
avondwinkel te runnen. Hij veranderde
toen de avondwinkel in een snackbar
en hij nam de winkel ernaast over en
richtte dit in als sigarenwinkel. Hij werkt
hierdoor zeer veel: zeven dagen in de
week is hij op het plein te vinden maar
‘dat hoort er nu eenmaal bij.’ Doordat
mensen minder te besteden kregen zijn
bij hem vooral de grote blikken shag
populair geworden. Voor de veiligheid
van het plein zou hij het wel goed vinden
als er veel camera’s opgehangen zouden
worden.

>

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 176

Nummer 176

DWARS DOOR DE BUURT

Dwars door
de buurt
Kerst door de ogen van onze fotografen
Dineke Rizzoli, Corrie Groen, Ans van der Scheur
en Hans Heitgeert

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 176

Winkelplein eer
tergraafsm

Wa

Dierenspeciaalzaal Discus
‘Zal ik mijn naam voor je spellen?’
vraagt eigenaar Sander Sprokkerieft
(28) behulpzaam. Zo helpt hij je ook in
de winkel waar álles te vinden is wat
je huisdier nodig heeft. Van voeding
tot vachtverzorging, van speelgoed tot
slaapcomfort. Om nog maar te zwijgen
van hondenparfum (m/v of uniseks).
De dagen dat alle honden Kazan heetten
en tevreden moesten zijn met droge
(want met graan gevulde) brokjes zijn
voorbij. Bij Discus zijn de worsten voor
de hond zo vlezig mogelijk. Voor de
hond met een eiwitallergie is er worst
van geitenvlees. Sander wijst op kattenspeelgoed waarin supersterk kattenkruid verwerkt is. Katten vinden de geur
van dit plantje onweerstaanbaar lekker.
Discus is een echte familiezaak. Sander
nam de winkel over van zijn vader die
nu volop van zijn pensioen geniet én
eindelijk tijd heeft om met zijn honden
te wandelen. Sander bestiert de zaak
met zijn moeder Yvonne (57). Sinds
Discus ook op de zondag open is, krijgen
ze hulp van iemand die in de dierenspeciaalzaak van Sanders broer staat.
Dat komt goed uit, want Sander is deze
zomer vader geworden. Maar in winkeltijden is iedereen welkom, ook Kazan en
zijn baasje.

Albert Heijn
Bij Albert Heijn spreek ik met de dagelijkse leiding die uit een nieuw trio
bestaat. M’hand Babaj is supermarktmanager en Sander en Roald zijn assistentmanagers. Alle drie werken ze al sinds
hun tienerjaren bij de winkelketen en
klommen ze op van voorraadmedewerker tot deze functie. Binnen AH is
een zeer uitgebreid pakket aan opleidingsmogelijkheden, het hebben van
een HBO opleiding als manager wordt
binnen het bedrijf eigenlijk wel als voorwaarde gesteld.
Er is geen groot onderscheid in de
taakverdeling tussen de drie. Vanuit AH
wordt aangemoedigd dat alle managers
veel op de werkvloer zijn. Functioneringsgesprekken worden gevoerd met
mensen die minstens twaalf uur in
dienst zijn. Prijzen worden van bovenaf
bepaald. Een belangrijke taak voor deze
drie is dat er goede producten in de winkel te koop zijn en dat deze producten
beschikbaar zijn. Ook is een belangrijke

en leuke taak om acties te bedenken
om de winkel aantrekkelijk te maken.
Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld hun
schoen zetten, is er poppenkast geweest
en ook eens een fotograaf voor kinderen
van 0-3 jaar.
Albert Heijn wil een goede werkgever
zijn voor medewerkers. Het jonge personeel in de winkel kan ook gebruik maken
van gratis huiswerkbegeleiding.
Bij de winkeliersvereniging is het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
een belangrijk agendapunt voor AH.
Het draait daarbij om schoon, heel en
veilig van winkels en openbare ruimte.
De verlichting is er onderdeel van. Het
gezelligheids- en samenwerkingsaspect
van de vereniging vindt M’hand natuurlijk ook belangrijk.

Droog Cleaning Service

Parello
‘Mij interviewen?’ vraagt Milena (60) ’n
beetje verlegen als we haar enkele vragen willen voorleggen. Ze vindt zichzelf
niet bijzonder. Ze doet gewoon haar
werk als verkoopster in damesmodezaak Parello, vier dagen per week, al
acht jaar lang. Dat dienstverlenende
zit er nu eenmaal in. In Kroatië werkte
Milena in de horeca en nu met veel
plezier hier, samen met collega’s Carla
en Elly. Voorkomend en vriendelijk staan
ze klanten bij in hun zoektocht naar
de geschikte blouse, jurk of pantalon.
Klanten stellen de persoonlijke aandacht
op prijs, dat is wat Parello onderscheidt
van de eeuwige jachtvelden van de grote
modeketens. ‘Je bouwt een band op met
je klanten,’ zegt Carla. ‘Soms vraagt een
nieuwe klant: op welke dagen werkt u?’
De klanten – vaak zijn het de (schoon)
moeders van buurtbewoners die op
hun kleinkinderen passen – komen niet
alleen uit Watergraafsmeer en Diemen,
maar ook uit Lelystad, Overijssel en Limburg. Twee keer in de week – op dinsdag
en donderdag – komt de bezorger een
lading nieuwe kleren brengen. ‘Welke
dat zijn is altijd weer een verrassing’,
zegt Milena glimlachend. Maar ze weet
zeker dat er iets bij zit wat zij en haar
klanten graag dragen.

65 is Nico Droog nu en hij werkt zes
dagen per week, zoals meer winkeliers
aan en rond het winkelplein. Er is weinig
tijd om na te denken over zijn opvolging,
al houdt het hem wel bezig. Makkelijk is
het niet, weet hij, ‘want dit is een goed
maar heel arbeidsintensief bedrijf.’ Zijn
vrouw helpt mee en hij vaart blind op
zijn bedrijfsleidster Joyce die al 17 jaar
bij hem werkt.
Stomen, wassen, kleding repareren,
Droog Cleaning Service doet het allemaal. Het hele jaar door. Toch zijn
er twee piekmomenten: als het winter
wordt brengen klanten hun zomerkleding ter verfrissing en in de zomer geldt

hetzelfde voor hun winterkleding. De
BN’ers uit de buurt komen bij Droog
Cleaning Service hun pakken laten
stomen. Niet seizoensgebonden, want
premières en rodelopermomenten gaan
het hele jaar door. Ook onder het personeel van organisaties uit de buurt, zoals
War Child, zitten vaste klanten. Kerstkleding gaat in de ‘wet cleaning’. Niet het
water zoals het in uw huishouden door
de machine gaat, het bestaat uit ‘milde
wasgangen’ met zachtere zepen.
Al komen er voortdurend nieuwe stoffen
op de markt, de reinigingslabels blijven
‘onze leidraad’ – en natuurlijk meer dan
45 jaar ervaring.

openingstijden. Huygens’dok heeft een
buurtfunctie, het is erkend als leer- en
werkbedrijf. In het nieuwe jaar gaat het
grand café aan de slag met stagiaires
van het ROC.

Huygens’dok
De naam staat in KAPITALE LETTERS
op de puien, toch is grand café Huygens’dok, waar voorheen het stadsdeelkantoor was gevestigd, voor sommige
buurtbewoners nog een goed bewaard
geheim. Een geheim dat je wilt delen.
Je gaat de trap op of je neemt de lift
naar de eerste etage – waar het een
en al licht en ruimte is. Vanuit de open
keuken waait zachtjes muziek de ruimte
in. Hier kun je op je gemak een lekker
broodje, soep, sap of een salade bestellen – net als het inpandig personeel
van de Alliantie, War Child en Bloomon.
In het weekend kun je van een brunch
genieten. De ingrediënten worden betrokken bij lokale producenten. ‘Zie het
hier als een binnentuin,’ zegt bedrijfsleider Tim Doornewaard (38), ‘en in de
zomer schuiven we de puien open’. Zelf
woont hij in de Indische Buurt en is hij
mede-eigenaar van Yokiyo, een modern
Koreaans restaurant in het centrum.
De ruimte van Huygens’dok kan ook
worden afgehuurd, juist door lokale
organisaties, maar wel buiten reguliere
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opende in sportschool Life City, naast
Huygens’dok. Iedere dag geopend, wel
op afspraak. Ook daar ben je zo geknipt,
geschoren en herboren.

Lunchroom Lastig
Lef heeft ze wel, Cheryl Franke (35):
zonder enige ondernemerservaring – ze
was werkzaam in de welzijnssector – een
lunchroom beginnen en die ‘Lastig’ noemen. Hoe kwam ze erop? Simpel, antwoordt Cheryl: ‘In de opstartfase zat ik
met vrienden te brainstormen over een
naam die goed bleef hangen. Op een gegeven moment hoorde ik mezelf zeggen:
een naam vinden, wat is dat toch lastig!
Toen viel het kwartje: hé, dacht ik, ‘Lastig’, dát is een goeie naam, catchy... en
mensen gebruiken het woord best vaak.
Het kan negatief overkomen, maar in
straattaal bedoelen jongeren met lastig
juist dat ze iets heel cool vinden.’
Knus is de goedbezochte lunchroom
ook. Buurtbewoners schuiven aan voor
een drankje en een hapje uit de Indonesische keuken van Cheryls moeder
en kinderen vanaf zes jaar kunnen in
de ruimte onder de lunchroom naar
hartenlust gamen. Reclame heeft Cheryl
niet hoeven maken, bewoners vertellen
het aan elkaar. En aan de media, want
het tijdschrift Ouders van nu noemde
Lastig al ‘buggyproof’. De tafels en
stoelen in de 80 m2 tellende zaak staan
zo opgesteld dat zowel kinderen en
ouderen alle ruimte hebben. Totaal niet
lastig dus, wel erg cool en gezellig.

Bosch bloemsierkunst
Al 57 jaar leidt Bosch bloemsierkunst
een bloeiend bestaan aan het Huygensplein. De wortels van het bedrijf gaan
zelfs terug naar de zeventiende eeuw,
toen de betovergrootvaderen van Ellen
Bosch in Haarlem een bloemkwekerij
dreven. En Ellens grootvader was tot
aan zijn dood (in 2010) nog wekelijks in
de winkel te vinden die Ellen sinds 1998
runt. ‘Mijn grootvader was een enorme
charmeur,’ zegt ze met een glimlach.
‘Dames kwamen graag langs voor een
praatje en een bloemetje.’
Zijn portret hangt nog steeds ter inspiratie in haar winkel. Ook Ellen is altijd
met bloemen bezig, zegt ze, ook in haar

(schaarse) vrije tijd. Als ze al niet de
administratie doet, dan bedenkt ze wel
ideeën voor boeketten. In de ochtend
maakt ze met een assistent bloemen
schoon: ontdoornen, ontbladeren en in
een schone vaas plaatsen om versheid
en hygiëne te behouden. Het mooiste
werk vindt Ellen het samenstellen van
een rouwboeket waarin de persoonlijkheid van de overledene tot uitdrukking
komt. ‘Als iemand zegt: mijn moeder was
een zomermens, dan weet ik meteen
welke bloemen ik kan gebruiken.’
Bij Bosch bloemsierkunst kun je ook terecht voor bloemen per stuk, als cadeau
voor jezelf of een ander.

Groentezaak Peter Holthuizen

Basic & Extreme
Er zijn kappers – we noemen geen
namen – waar je, zonder dat je als klant
iets in te brengen hebt, met een ultrahip
kapsel het pand verlaat. En je nieuwe
hoofd lijkt niet meer op de foto in je paspoort. Zo’n kapper is Basic & Extreme
niet. Hier krijg je het kapsel dat je staat.
Je kunt wild of degelijk geknipt worden,
wat je wilt – en zonder afspraak.
‘Het moet tegenwoordig allemaal snel.
Dat kan bij ons,’ zegt eigenaresse Diana
(40). ‘Soms gebeurt het dat je even
moet wachten, maar op de zaterdag
lopen er elf kappers rond, dan ben je zo
aan de beurt.’ Diana had het geluk dat
ze de vorige kapperszaak in het pand
kon overnemen. Ze zag precies voor
zich hoe mooi de zaak kon worden en
dat werd het ook. Voor voorbijgangers
op de Middenweg is Basic & Extreme
goed zichtbaar en ook ‘pinners’ bij haar
buurman, ING, willen nog wel eens naar
binnen komen. Maar ze kunnen ook terecht bij BE Haircity, het filiaal dat Diana

Al veertig jaar geleden had de vader van
Peter Holthuizen een groentezaak aan
de van het Hofflaan. In 1985 werd er een
tweede zaak geopend op het Christiaan
Huygensplein. Peter was net klaar met
de Havo, wist nog niet wat hij wilde en
kwam in de winkel terecht. Toen bleek
dat het toch wel erg lastig was om op
zo’n jonge leeftijd een winkel te runnen.
Peter was ook erg druk met het voetballen in het eerste van Diemen en ook was
uitgaan met leeftijdgenoten belangrijk.
Het avontuur in deze zaak was op een
gegeven moment voorbij.
Zo’n 19 jaar geleden kwam hij terug in
de zaak van zijn vader op het Christiaan
Huygensplein en sinds 13 jaar is hij echt
eigenaar van de winkel. Zijn vader helpt
hem nog 1 dag in de week en ook zijn
vrouw en zoon helpen mee in de zaak.
Het is een druk bestaan voor Peter.
Als ik hem spreek is hij bezig met de
erwtensoep. Nog steeds is hij druk in
de weer met de voetbalclub Diemen.
Hij speelt zelf nog in het derde en geeft
ook training aan de jeugd. In de winkel
komen meer en meer bewoners van
de Watergraafsmeer die toch vaak voor
kwaliteit gaan en bewuster gaan eten.

’t Zeekasteel Gudde VOF
‘Kijk, zo is het begonnen,’ vertelt
haringverkoper Jeffrey Gudde (28). Hij
wijst naar een miniatuurversie van een
handkar op de toonbank. ‘Het Christiaan Huygensplein is één van de plekken in de stad waar mijn grootvader
haring verkocht vanuit zijn handkar.’
Nu staat Jeffrey er op een vaste plek
met zijn ‘kasteel’ (kiosk) die hij samen
met zijn vader Marcel Gudde (56)
drijft. Samen vormen ze ’t Zeekasteel
Gudde, een fantasienaam die bedacht
werd door Jeffrey’s grootmoeder.
Haring, dat is waar de heren in gespecialiseerd zijn, en klanten komen van

heinde en verre om dat te proeven.
Maar ook voor diverse belegde broodjes, schalen, en catering kunt je bij ’t
Zeekasteel terecht. Jeffrey is de vierde
generatie ‘haringboer’ en hoopt die
traditie nog lang te kunnen voortzetten.
De crisis is niet funest, maar wel voelbaar. Naast ‘zwevende’ klanten zijn er
gelukkig altijd nog vaste klanten die net
dat beetje meer willen betalen voor een
lekkere, vette, goeie haring. ‘En dat geeft
ons ieder jaar weer de inspiratie om een
topproduct in te kopen,’ zegt Jeffrey.
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Puur Tennis/Hockey
Deze winkel is zo’n 8 jaar geleden opgericht door twee tennisleraren van VVGA.
Ze wilden de winkel draaien naast hun
tennisactiviteiten. Vorig jaar november
werd de winkel verkocht aan Christian
Spekreijse die ik nu spreek. Hij nam de
winkel over in het kader van de BV die
hij heeft met Mark Hakkeling. We kennen dit duo met name van Duosport dat
tot vorig jaar les gaf op de Edenbaan.
Daar richtten ze ook een schaatsvereniging op.
Ze besloten de winkel voort te zetten
onder dezelfde naam. Na het noodgedwongen einde van het lesgeven op de
Edenbaan had hij behoefte weer ergens
positieve energie in te steken. En hij
had voorheen al in de dienstensector
gewerkt. Hij heeft ondervonden dat het
inkopen van goederen in een relatief
kleine winkel niet eenvoudig is.
Christian ziet een duidelijke buurtfunctie
voor de winkel. Hij noemt het zelfs een
Sportbuurtsuper. De mensen die in de
winkel staan wonen in de buurt, sporten
in de buurt en zelf komt hij ook uit de
buurt. Hij vindt contact met de andere
winkeliers heel erg belangrijk.
Specialiseren is onvermijdelijk: onderkleding gaat belangrijk worden. En Christian is creatief en vol vuur om mensen
te laten bewegen: binnenkort kan jong
en oud voor de winkel springen volgens
een nieuwe formule en daarmee een
korting bedingen.

Daily Delis
Rond de feestdagen wil het wel eens
voorkomen dat klanten met een verwilderde blik en een kooktijdschrift in de
handen binnenkomen om dat ene ingrediënt te vinden dat hun recept compleet
moet maken. Grote kans dat eet &
drinkwinkel Daily Delis het in huis heeft.
Eigenaren Chiquita en Martijn weten de
weg in hun assortiment van minstens 50
kazen, worsten, kruiden, pasta’s, olie en
dranken. En ze kunnen je precies vertellen waar de producten vandaan komen,
sommige zelfs uit de directe omgeving
van Watergraafsmeer. Dit jaar viert Daily
Delis zijn 10-jarig bestaan met mooie
aanbiedingen.
Er is 100 m2 beschikbaar om al het lekkers te tonen – en het keramiek en hout
waarin je het opdient. Lokale bieren van
Pampus en De Vriendschap staan broe-

derlijk naast internationale bieren. Het
roggenbier van de dove Amerikaanse
brouwer Grateful Deaf, wordt gemaakt
in samenwerking met Jopen in Haarlem.
En je vindt hier Italiaans speltbier, Duchessa. December is een drukke maand,
begin januari nemen Chiquita en Martijn
even vrij. Een eigen zaak is hard werken,
ja. Maar nee, Chiquita heeft nog geen
moment terugverlangd naar de kantoorbaan die ze opzegde om Daily Delis met
haar partner Martijn te runnen.

werken in totaal vijf personen. SNS heeft
een campagne opgezet: ‘Heel Normaal’
met zanger Bennie Jolink in de hoofdrol
van de spotjes. De sfeer in de winkel is
in ieder geval gezellig en informeel. De
ontvangst is hartelijk. Zaken die inderdaad normaal zouden moeten zijn, maar
toch niet vanzelfsprekend voor elke
winkel die je binnen loopt.

Meester Schoenmakerij
Brahim Benhammou werkte eerder
in Den Haag en Rotterdam, maar het
dorpse karakter van het winkelplein in
Watergraafsmeer deed hem meteen
denken aan Nunspeet, waar hij opgroeide. Brahim trok in mei 2014 dan
ook graag in het pand waar voorheen al
een schoen- en sleutelservice gevestigd was. Bij Meester Schoenmakerij
Watergraafsmeer kun je je sleutels laten
maken en je kleding laten stomen en
repareren. Kleren (en gordijnen!) die je
een nieuw leven gunt kun je met een
gerust hart overdragen aan de zorgen
van kledingmaker Bilal Sari, vier dagen
per week aanwezig. Op de achtergrond
zul je wel af en toe het geluid van een
boor kunnen horen. De muur van de
zaak wordt doorgebroken zodat Brahim
in totaal 80 m2 tot zijn beschikking krijgt.
Hij toont alvast de wand die ruimte
biedt aan een uitgebreid sleutelrepertoire: van hypermodern (‘de CS206 is in
Watergraafsmeer de meest gebruikte
sleutel’) tot degelijke klaviersleutels.
Niet makkelijk meer te krijgen maar bij
Brahim wel, hij verkoopt niet graag ‘nee’.
Dat geldt ook voor zijn werk als schoenmaker. ‘Onmogelijke opdrachten’ vindt
hij het leukst om te doen. Daarom is zijn
deur van maandag tot en met zaterdag
geopend.

Hypotheker
Hans Veenendaal, zelf woonachtig in
Haarlem, is franchisenemer van de
Hypotheker Amsterdam Oost. ‘Klanten
kunnen hier terecht voor hun hypotheek
maar ook voor verzekeringen en een
breed financieel advies.’ De Hypotheker
functioneert als een soort loket naar
banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Doordat Hans en zijn collega’s
jarenlange contacten hebben met deze
geldverstrekkers kunnen zij de scherpste
markttarieven aanbieden.
De persoonlijk aandacht staat hoog in
het vaandel. Het is fijn om met mensen
aan tafel te zitten die een huis gaan
kopen of net gekocht hebben; zij zijn
meestal blij. Maar er zitten ook mensen
aan tafel met problemen, vanwege een
(echt-)scheiding, arbeidsongeschiktheid,
of het overlijden van een partner. Ook
in dit soort situaties proberen Hans en
zijn collega’s op een persoonlijke manier
klanten verder te helpen. De Hypotheker
heeft een landelijk opleidingscentrum,
maar ook, als enige landelijke keten,
een door de AFM goedgekeurde audit
afdeling. Elke dag worden klanten die de
vestiging bezocht hebben, steekproefsgewijs, gepolst door het hoofdkantoor,
over hun klanttevredenheid. Hans is
tevreden over de buurt, en de ontwikkelingen, maar vindt het jammer dat
meerdere nieuwbouw projecten nog
steeds stil staan.

SNS bank
Matthijs van Dongen komt uit Utrecht en
is financieel adviseur bij de SNS bank op
het Christiaan Huygensplein. Jarenlang
werkte hij bij een intermediair. Matthijs
werkt nu drie jaar bij de SNS bank.
Bij SNS kunnen mensen terecht voor hypotheken van verschillende aanbieders
en allerlei andere financiële dienstverlening zoals verzekering en producten
om bijvoorbeeld overlijdensrisico af te
dekken. Ook zzp-ers kunnen terecht
bij de SNS voor bijvoorbeeld specifieke
verzekeringen.
Na een periode van sluitingen van kantoren en zweren bij internet wil SNS nu
juist weer meer het ‘echte’ contact met
de burger mogelijk maken. Er komen
nieuwe vestigingen: de bank noemt het
winkels en geen kantoren. De winkels
houden zich ook aan de gangbare winkeltijden en zijn ook op donderdagavond
en op zaterdag open.
SNS doet het goed en zeker ook deze
vestiging in de Watergraafsmeer. Hier

Service Center
Meestal komt Raimond van der Toorren op de fiets naar zijn zaak, vanuit
Ouderkerk aan de Amstel is hij zó in
Watergraafsmeer. Hij noemt zijn zaak al
twintig jaar zijn ‘tweede huis’ en op het
winkelplein doet hij ook zijn boodschappen. Klanten uit de buurt kunnen bij
Raimond terecht voor kopiëren, printen,
lamineren, cartridges, pasfoto’s en
het bedrukken van t-shirts. Snelheid
is zijn sterkste punt en dat komt goed
uit met klanten die druk, druk, druk
zijn. Raimond, lachend: ‘Eén klant zei
onlangs letterlijk tegen me: ‘U moet de
tijd inhalen die ik met m’n studie ben
verloren!’ Want echt: ze studeren rustig
zes jaar en dan moet de scriptie binnen
een kwartiertje geprint en ingebonden
worden. Doe ik hoor. Kaftje eromheen
en weg zijn ze.’
Het accent is in tien jaar verschoven van
kopiëren naar thuisprinten. ‘Als mensen
zelf printen, dan hebben ze cartridges
nodig, die heb ik hier volop, dat loopt
goed.’
De crisis is nog altijd voelbaar, maar dit
jaar gaan de zaken veel beter. Raimond
noemt het ‘mazzel‘ dat hij geen personeelskosten heeft. Het betekent wel dat
hij zes dagen per week in zijn winkel
werkt. Raimond is onvervangbaar, niet
te kopiëren.
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Kerstverlichting in
Amsterdam-Oost

December

Door: Daan van Pagée | Fotografie: Henk Loendersloot

De kerstlichtjes weerspiegelen in de etalageruit van Tabaksspeciaalzaak
Dennis Voet in de Dapperstraat: ‘Koop hier uw winnende Oudejaarslot’. Het
voelt als een nederlaag, maar toch stap ik de winkel binnen en beland in een
wolk van tabak en drukinkt...

De Dominicuskerk is niet
zomaar een doorsneekerk.
Ten eerste is de architect van
deze kerk dezelfde Pierre Cuypers die het Centraal Station
heeft ontworpen, waar elke
werkdag en in het weekend
duizenden passanten en
toeristen kunnen genieten van
de vele fraaie details die er in
zijn architectuur te ontdekken
zijn. En ook het Rijksmuseum
is van zijn hand, waar eerder
dit jaar President Obama zijn
toespraak hield voor de Nachtwacht van Rembrandt. Naast
invloedrijke gebouwen heeft
Pierre Cuypers ook de troon
in de Ridderzaal ontworpen,
waar Koning Willem-Alexander ieder jaar de troonrede
mag uitspreken.

De oliebollenkraam op de hoek Ringdijk-Linnaeusstraat vlakbij de HEMA.

Ook binnen de Tabaksspeciaalzaak van Dennis Voet
branden de kerstlichtjes. Een
speciaalzaak, want je kunt er
een winnend Oudejaarslot kopen. In 2011, 2012 en in 1213
heb ik ook al eens geprobeerd
een winnend Oudejaarslot te
kopen. Kerst vieren met een
Oudejaarslot op de schoorsteenmantel, samen met een
wenskaart van een vriendin
uit een ver verleden; fijn dat
ik je even mocht aanraken...
Ik leefde in de sprookjeswereld van Anton Pieck en dat is
aangenaam veilig.
Winkelcentrum Oostpoort
Twee jaar lang mocht ik in
het huisje van de Kerk wonen
in de Smidsteeg, vlak bij de
kathedraal van Monnickendam. Nu woon ik weer in
Amsterdam-Oost en dat is
een heel ander verhaal. Want
wanneer ik op de website van
de Staatsloterij de zoekmachine naar verkooppunten
voor Staatsloten laat zoeken
vanuit de Smidsteeg in Monnickendam, binnen een straal
van vijf kilometer, dan heb ik
slechts één mogelijkheid: Top1
Toys, Zuideinde 6. Mocht ik in
deze speelgoedwinkel, waar
ze naast de Lego, Nintendo en
Playmobil ook populaire magazines, sigaretten en Staatsloten verkopen, niet terechtkunnen voor een Oudejaarslot
omdat ze op de wintersport
zijn, dan zal ik Monnickendam door de striemende kou
van Anton Pieck moeten verla-

ten, om via Katwoude naar
Volendam af te reizen om het
eerstvolgende verkooppunt
voor Staatsloten te vinden, de
Bruna in de Havenstraat van
Volendam.
Wanneer ik met de zoekmachine van de Staatsloterij
dit proces herhaal, maar nu
vanuit de Bron Kerk aan de
Middenweg vlak bij Park
Frankendael, dan bedekt
het zoekresultaat direct héél
Amsterdam met oranje ballonnetjes met dat witte visje erin.
Zelfs in een straal van twee
kilometer rond de Bron Kerk
kan ik al kiezen uit meer dan
vijfentwintig verkooppunten
en een besluit nemen waar
ik dit jaar mijn Oudejaarslot
ga kopen. Bijvoorbeeld bij
Vivant Aisha Ma in de Linnaeusstraat. Of bij de Appie op
het Land van Cocagneplein,
in het nieuwe winkelcentrum
Oostpoort.
Wereldreis
Fijn dat er een overheid
bestaat die een loterij met
een hoofdprijs van 30 miljoen
belastingvrij wil organiseren.
Door die Staatsloterij heb ik
nu alle mogelijkheid om binnen een bepaalde periode gezellig met familie en vrienden
te fantaseren over wat ik met
die 30 miljoen belastingvrij allemaal zou kunnen gaan doen.
Elke avond met hen gezellig
uit eten bij de Chinees bijvoorbeeld, of een wereldreis
maken...

ik van de gave van de samenleving in de vorm van een
UWV-uitkering. Maria is blij
om weer tussen de mensen te
zitten in de Dominicuskerk,
want thuis alleen wordt ze
stapelgek van de bovenburen.
Haar huis is nogal gehorig en
als fijngevoelig mens komt elk
klein geluidje als een mokerslag binnen, vertelde ze mij in
een bomvolle Dominicuskerk
op het kerstdiner van 2013.

Ja, dit is weer de periode
waarin ik mijzelf een potentiële winnaar mag voelen met
dat Oudejaarslot op zak. Al
heeft de aanschaf daarvan ook
iets wanhopigs, want ook ik
sta als gelovig mens in de rij
om mijzelf een kerstcadeau
te verschaffen dat mijn hele
leven radicaal zou kunnen
veranderen. Maar ook studenten uit het Science Park
doen mee en bouwvakkers,
postbodes, ambtenaren van
de burgerlijke stand, docenten
uit het basis- en voortgezet
onderwijs, de bakker, de
buschauffeur, bezoekers van
de Kraaipan, een pianist uit de
Eerste Van Swindenstraat, de
notaris zelf...
Ik wil je zien
Met zo’n Oudejaarslot inclusief mijn favoriete eindcijfer
in de binnenzak van mij
colbert is de kerst pas écht
goed begonnen. Op mijn oude
stadsfiets beweeg ik me als
potentiële winnaar van de
Oudejaarsloterij in de richting
van de Dominicuskerk in de
Spuistraat. Want daar ben ik
als uitkeringsgerechtigde van
harte welkom, om samen met
duizend andere Amsterdammers die ook aan de onderkant van de samenleving
leven van een ‘gratis’ kerstdiner te genieten. Misschien
zit ik wel weer naast Maria,
ook ruim in de vijftig. Ze is
actief geweest in het vluchtelingenwerk en heeft theologie
gestudeerd. En ze leeft net als

Pierre Cuypers
Ten tweede is de Dominicuskerk bijzonder omdat de kerk
ook op zondag vol zit met
mensen. Gelovigen die door
het Vaticaan de laan uit zijn
gestuurd, omdat ze door hun
eigen ervaring tot de ontdekking zijn gekomen dat onze
taal en dus ook die van de
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zijn... En hoe zou het kerstdiner er in 2015 uitzien wanneer alle uitkeringsgerechtigden in de laatste nacht van het
jaar 30 miljoen belastingvrij
uitbetaald zouden krijgen in
deze rechtstaat? Een uitgestorven Sint-Pietersplein in
Rome met voor het raam de
machtigste man uit Vaticaanstad, zijn ‘heilige gewaad’ in
duizend stukken, wanneer op
de valreep naar het nieuwe
jaar alle gelovigen hetzelfde
lot zou treffen in de nacht van
de Staatloterij?
Kerstpakket
Nog 10 dagen te gaan. Ik
besluit dit jaar mijn Oudejaarslot, te kopen bij de Primera
aan de Middenweg. Hier
kocht Theo van Gogh als vaste
klant zijn Gauloises sigaretten, zijn opiniebladen en de
Vanity Fair, voordat hij naar
zijn werk zou gaan. Met een
nog warm Oudejaarslot in
mijn handen stap ik de kou in.
Ontelbare dikke sneeuwvlokken dwarrelen als een glimlach van Anton Pieck uit de
hemel, de Middenweg wordt
een sprookje. Kerstverlichting
in Amsterdam-Oost, duizenden kerstlichtjes hangen
hoog aan weerszijden van de
Middenweg, tussen behoeften en verlangen. Kinderen
juichen van vreugd met beide
handen in de verse sneeuw.
De oliebollenkraam verspreid
zijn geur op de hoek RingdijkLinnaeusstraat. Een goedgeklede dame wandelt vrolijk
met kerstcadeautjes de HEMA
uit, terwijl een man op zijn
fiets balanceert, met één hand
aan zijn stuur, de andere rust
op het kerstpakket van zijn
baas. Ik volg het spoor van
zijn fietsbanden in de sneeuw,
een Labrador piest er een gele
plek in.

‘de Middenweg wordt
een sprookje’
Bijbel maar betrekkelijk is. In
de Dominicuskerk worden Bijbelse verhalen niet letterlijk
verstaan, maar als expressie
van de levenservaringen van
mensen, zo is te lezen op de
website van de kerk
(www.dominicusamsterdam.nl).
Avondjurk
Welke avondjurk zou Maria
gaan uitzoeken in de PC Hooftstraat voor het kerstdiner van
2015 wanneer ze dit jaar de
hoofdprijs van 30 miljoen belastingvrij wint?... Ronde hals
-en schouderbanden die op de
rug kruisen, met hoge split in
de zij? Tussen de vele honderden mensen in de
Dominicuskerk koos Maria
voor een uitkeringsgerechtigde, ik keek haar oprecht in
de ogen. Een arrenslee bracht
ons via het Damrak langs de
Bijenkorf naar de Gouden
Bocht in het centrum van de
stad, om één nacht samen te

The Sound of Music
De allersterkste mens uit
deze samenleving op gelijke
voet met de zwakste – en
alles daartussenin. Weerloos
in handen van de overheid,
via dat ene kwetsbare Oudejaarslot op zoek naar vrijheid
in het laatste uur van het jaar.
De notaris graait met beide
handen in een glazen bak
vol met favoriete eindcijfers.
Gevuld met hoop en verlangen naar beter. En thuis zitten
de kinderen veilig op de bank,
The Sound of Music op tv.
Cadeautjes in goudpakpapier
met een rode kerststrik erop
onder een stervende dennenboom vol engelenhaar; hij
heeft alles gegeven, zijn leven
lang, door weer en wind.
Kerstverlichting in Amsterdam-Oost, vrede op aarde
in mensen en oliebollen een
welbehagen. En een gelukkig
2015! #
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Oost door de ogen
Te zien
van Breitner
Tekst en fotografie: Anna ten Bruggencate

George Hendrik Breitner (1857-1923) is bekend als schilder van het
Amsterdamse straatbeeld rond 1900. Hij werkte korte tijd in een atelier bij
het latere Oosterpark, waar hij schetsen, een aquarel en het schilderij
‘Oosterpark in aanleg’ maakte. Deze zijn onderdeel van een totaaloverzicht
van zijn foto’s, schetsboeken, schilderijen, brieven en voorwerpen - tot
1 februari 2015 te zien in het Stadsarchief Amsterdam.
Uniek straatbeeld
George Breitner was al bij
leven een bekend en gewaardeerd kunstenaar. Tegenwoordig is hij bijna even beroemd
door zijn foto’s van de stad als
door zijn schilderijen. Behalve
foto’s gebruikte Breitner ook
schetsen als inspiratiebron
voor zijn kunstwerken. Na het
digitaliseren van zijn schetsboeken in 2012 deden het
Stadsarchief en het Rijksmuseum gezamenlijk nauwkeurig
onderzoek naar de relatie tussen de schetsen en de foto’s,
schilderijen en stadsgezichten.
Veel nieuwe informatie over
Breitners leven en werk kwam
hierdoor aan het daglicht. De
kunstenaar is nu als het ware
op de voet te volgen tijdens
zijn dagelijkse wandel- en

later fietstochten door de stad.
Hij woonde en werkte op verschillende adressen en kwam
geregeld bij zijn kunstenaarsvrienden over de vloer.
Vele verschillende locaties in
Amsterdam fotografeerde en
schetste hij om de beelden
later op zijn atelier in schilderijen te verwerken. Naast
hun grote kunsthistorische
waarde, geven Breitners
foto’s, schetsen en schilderijen
ook een uniek beeld van het
straatleven in Amsterdam
rond 1900.
Witsenhuis
Op de tentoonstelling is een
vitrine ingericht met documentatie over Breitners
Oosterpark-tijd. Hij betrok in
1887 een atelier op de Eerste

‘Oosterpark in aanleg’

De goeie ouwe tijd is
niet dood
Te zien
Tekst: Sjaak Brokx

Het leeft nog op ’n bijveldje van Zeeburgia, waar
de helden van vroeger met vrienden onder leiding van Sjaak Swart een rondootje spelen. Weliswaar lopen ze niet meer zo hard, maar de techniek is nog steeds fabelachtig.
Ook de geweldige Piet Keizer
was ooit een fenomeen in de
techniek. Grote namen van
vroeger zoals Keje Molenaar,
Simon Tahamata, Sjaak Swart,
Wisman, zelfs Guus Hiddink
en (zeer opvallend) entertainer Freek de Jonge zijn er
wekelijks te vinden.
‘Waarom ben jij er hier bij?’
vroeg ik Freek. ‘Het verheldert
mijn geest en ik krijg er een

betere conditie van. Daardoor
kan ik mijn programma beter
uitvoeren op de bühne. En het
enthousiasme van Sjaak helpt
natuurlijk. Niet lullen tijdens
het spelletje, dat doen we na
afloop wel. Dat lukt uitstekend.’
Wat beweegt deze groep
die glitter, succes, applaus,
bewondering en veel publiek
en volle stadions hebben

Het graf van Breitner op de Nieuwe Ooster

Parkstraat 438, dat later bekend werd als het ‘Witsenhuis’
(nu Oosterpark 82). Dit adres
vormde een ontmoetingsplaats van schrijvers, dichters
en kunstenaars (de vernieuwende groep
De Tachtigers), waaronder
Breitners boezemvriend
schrijver, fotograaf en kunstschilder Willem Witsen.
De schrijver Frans Erens
logeerde een tijdje in dit
atelier van Breitner (die zelf
in die tijd in De Pijp woonde).
Daar kwam een keer midden in de nacht Marie Jordan, vriendin en model van
Breitner, aan de deur. In,
zoals Erens in zijn memoires
‘Vervlogen jaren’ (1938) later
beschrijft, ‘genegligeerd toilet’.
Breitner en zij hadden ruzie
gehad en Marie stortte zich
huilend in Erens armen. Ze
vertrok kort daarna naar haar
eigen huis.
De volgende ochtend vond
Erens pas het briefje dat
Breitner voor hem had achter
gelaten: ‘François, doe me een
genoegen en laat onder geen
pretext Juffr. Marie binnen
vannacht. Ik ben op de vlucht.
George.’ Dit briefje is bewaard
gebleven en is te zien op de
tentoonstelling in de vitrine
over het Oosterpark. Breitner
trouwde overigens jaren later
wel met Marie!

Oosterpark in aanleg
Breitner had een grote
fascinatie voor bouwputten
waarvan er vele waren (zoals
anno 2014 nog steeds). Hij
gebruikte voor het schilderen
hiervan donkere kleuren en
aardetinten, bij voorkeur bij
druilerig weer. In de strenge
winter van 1891-1892 schilderde Breitner in zijn atelier
aan de Eerste Parkstraat het
terrein waar twee jaar later
gestart werd met de aanleg
van het Oosterpark. ’Oosterpark in aanleg’ (ook bekend
onder de titel ‘Gezicht op het
Oosterpark in Amsterdam in
de sneeuw’) toont het uitzicht
dat de schilder had vanuit
zijn werkruimte. Het laat het
oostelijke deel van het park
zien, waarbij rechts een aantal
huizen van de Linnaeusstraat
zijn geschetst. De Muiderkerk
stond er nog niet. Op de achtergrond staat een boerderij
met daglonershuisjes. Voor de
aanleg van het park moesten
die verdwijnen, evenals de
Oosterbegraafplaats (met
ingang aan de Mauritskade).
Het schilderij toont een grijze
winterdag, een verstild landschap zonder aanwezigheid
van mensen, waarbij de kou
bijna voelbaar is.
Het schilderij ruilde Breitner,
volgens overlevering, later
voor een fiets. Dankzij een

particuliere schenking van
de kunsthandelaar Noortman
kwam het schilderij in 1997
in bezit van het Rijksmuseum.
Willem Witsen maakte van
hetzelfde uitzicht een aquarel
die ook in dit museum is te
vinden.

meegemaakt om zo zonder
belangstelling met rondo’s bezig te zijn? De uitleg is simpel.
Ze doen het om de vriendschap vanaf hun jeugd vast
te houden en lichamelijk en
geestelijk op peil te blijven. Er
goed uitzien zoals Sjaak Swart.
En met Freek de Jonge in hun
midden zit het met de humor
wel goed.

Former, den Dolder, Mol,
tWiggemansen, waren spelers
op eredivisie-niveau. Een
aparte speler was ‘Pipo de
clown’ Stricker. Hij suggereerde op het veld een overtreding
of blessure, pikte dan de bal
op en scoorde. Op de tribune
schaterden ze van het lachen.
De ballen over het doel
waren voor mij als 12-jarige,
ik schoot ze terug vanaf de
spoordijk. Ik mocht van de
selectie blijven.

waar. Begin er dan ook aan.
Die tijd was goed, deze niet.
Die goeie ouwe tijd heb ik bij
Zeeburgia gezien en Ajax.
Wanneer komt ie terug in de
Arena? Bestuurders en trainers: weg met de systemen,
notitieboekjes, opdrachten en
besprekingen, laat de spelers
het zelf bepalen!

Mijn verhaal ‘Zeeburgia’
Mijn hart gaat altijd sneller
kloppen als ik de ingang van
Zeeburgia betreed. Daar waar
ik als kind alle jeugdelftallen
heb doorlopen, tot mijn 16e
jaar. Dat veranderde toen de
legendarische Jack Reynolds
me naar Ajax haalde. En
zowaar debuteerde ik op mijn
17e in Ajax 1. Ik keek mijn
ogen uit, samen met de grote
Rinus Michels.
Zeeburgia had in de jaren
50 een uitstekende jeugd en
goede seniorenelftallen. De
spelers in die tijd, van Biljouw,

Het heden
Advies aan de huidige technische staf: denk vooruit, niet
achteruit, train veel op rondo’s
en op pingelen. Waar zijn de
een-tweetjes gebleven? De
systemen moeten de prullenbak in, maar er moet wel zo
veel mogelijk met hetzelfde
elftal worden gespeeld. Met de
zakelijkheid in de Arena op en
rond het veld is er een tekort
aan kijkgenot.
Tijden veranderen, dat is

Begraven in Oost
De door zijn Amsterdamse
stadsgezichten zo bekend
geworden kunstschilder Breitner, werd in 1857 geboren in
Den Haag. In december 1886
verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij tot zijn dood
in 1923 bleef wonen. Hij
werd begraven op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats naast zijn
drie maanden eerder overleden vriend Willem Witsen.
(Het graf is te bezoeken;
grafnummer is te bevragen
bij de receptie van De Nieuwe
Ooster).
‘George Hendrik Breitner in
Amsterdam, impressies van de
stad’ – tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam, tot 1 februari
2015. Iedere zondagmiddag een
stadswandeling langs locaties
in het Centrum. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen een gelijknamig boek
van de onderzoekers Freek
Heijbroek en Erik Schmitz.
Info: www.stadsarchief.
amsterdam.nl
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Monument Slavernijverleden
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de serie Sculpturen van Oost het Nationaal Monument Slavernijverleden
van de Surinaamse beeldend kunstenaar Erwin de Vries. Het monument
staat sinds 2002 in het Oosterpark en bestaat uit drie delen.
De drie delen verbeelden het
verleden: de slavernij, het
heden: het doorbreken van de
muur van weerstand, en de
toekomst: de drang naar vrijheid en een betere toekomst.
Erwin de Vries, in 1929 in
Paramaribo geboren, volgde
zijn opleiding in Nederland.
Na zijn studie MO-tekenen
aan de Academie in Den Haag
studeerde hij beeldhouwen
bij onder andere Piet Esser
aan de Rijksacademie in Den
Haag. Ook was Erwin in de
leer bij Ossip Zadkine. In 1952
ging hij weer terug naar Suriname, en was daar tot 1958
kunstdocent. Maar hij wilde
toch liever kunstenaar zijn,
en besloot terug te gaan naar
Nederland waar hij aan de
Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam ging
studeren.
Erwin de Vries is vooral bekend door zijn portretten van
bekende Nederlanders waaronder Joop den Uyl, Simon
Carmiggelt, Ivo Opstelten en
vele anderen, en zijn ontwerp
voor het Monument Slavernijverleden.
Afschaffing slavernij
Elk jaar op 1 juli herdenken

Het monument verbeeldt het verleden, het heden en de toekomst

we dat in Nederland op 1 juli
1863 de slavernij wettelijk is
afgeschaft. Maar pas 139 jaar
na de afschaffing werd op
1 juli 2002 het Nationaal
Monument Slavernijverleden, door toenmalig minister
van Boxtel en in aanwezigheid van koningin Beatrix én
premier Wim Kok, onthuld.
De onthulling zorgde voor
grote opschudding, want het
speelde zich achter gesloten

Mijn Amsterdam Oost

en geblinddoekte hekken
af. Honderden Surinamers
wilden aanwezig zijn bij de
onthulling van ‘hun’ monument, maar de politie hield
hen tegen. Uiteindelijk
breekt de menigte door en
slaat de politie erop in. Luid
gejoel en emotionele taferelen en de woede tekent de
gezichten... Niet bepaald het
toonbeeld van politiek correct
optreden.

Rinkje Sorgdrager (59) werkt als wijkverpleegkundige voor Buurtzorg in de Dapper-,
Transvaal- en Oosterparkbuurt en aan de
Weesperzijdestrook. Ze woont samen en
is al jaren een tevreden bewoonster in
Watergraafsmeer.
Heb je altijd in Oost gewoond?
Nee, ik ben geboren op de Prinsengracht en
opgegroeid in Bos en Lommer. Toen ik daar
woonde dacht ik: Amsterdam Oost, ik moet er
niet aan denken! Nu woon ik er alweer dertig
jaar, nu denk ik dat juist van West!
Favoriete café/kroeg
Een kroegtijger ben ik niet maar ik kom wel
eens in het café. Polder op het Science Park
is mijn grote favoriet. Daar kun je je na het
sporten zo heerlijk aan de kachel warmen, met
een kopje chocomel. En ik spreek wel eens af
met een vriendin bij Genieten, onder het stadsdeelkantoor, de bediening is zo leuk! Vroeger
heette het Beautiful People, die naam is helaas
veranderd.
Favoriete eetgelegenheid in Oost?
La Vallade vind ik heerlijk en bij Genieten kun
je ook lekker eten. Meram in de Pretoriusstraat
is lekker én goedkoop en ik was laatst bij een
tapasrestaurant dat me goed is bevallen.

Sculpturen

Citaat uit een interview met
De Vries ter gelegenheid van
zijn tachtigste verjaardag in
2009: ‘De opdracht was om het
verleden van de slavernij en
het heden en de toekomst te
behandelen. Van het verleden
heb ik een geketende slavengroep gemaakt, van het heden
een slaaf die vrijkomt en het
grote ding is de toekomst: de
vrijheid in het geloof dat we
ooit helemaal vrij zullen komen van discriminatie.’
Vraag van de interviewer:
‘Had het beeld in het Oosterpark eigenlijk niet groter
moeten zijn?’
‘Ja, dat vind ik ook. Het had
ook een mooiere plek kunnen
krijgen. Het is nu een beetje
in een hoekje gedouwd. Er
zijn in het park van die mooie
stukken waar het veel sterker
zou werken, maar dat hebben
ze me niet gegund. Ik neem ze
dat niet kwalijk, want mensen
moeten eraan wennen dat een
zwarte man plotseling geweldige dingen doet. Vroeger
dacht ik daar nooit aan, maar
nu als oude man terugkijkend,
denk ik: wat jij gepresteerd
heb is niet mals.’ (citaat uit
NRC Handelsblad, 7 november
2009)
Spreekverbod
Eind juni 2002 loop ik langs
het zojuist geplaatste, immens
grote Monument. Werkmensen zijn nog druk in de weer.
Uit volle borst zingen enkele
vrouwen een religieus lied in

Dwars vraagt bewoners van Amsterdam Oost naar
hun favoriete plekken in dit prachtige stadsdeel.

Mooie plek 21

De onthulling
speelde zich
achter gesloten
en geblinddoekte
hekken af

het Sranan. Zwarte vrouwen,
in kleurrijk uitgedoste gewaden, met lappen stof om hun
hoofden geknoopt. Ze wijden
het Monument Slavernijverleden in. Werklieden gaan stug
door met het verankeren van
de in brons gegoten slaven.
Uit de emmer die naast de ‘bevrijde’ vrouwenfiguur staat,
haalt een van hen een bos
pioenrozen. Ze doopt de bloemen in het water, sprenkelt
het uit tegen de benen van
de bronzen vrouw en zegent
haar met woorden.
Een van de vrouwen vertelt
me later dat het monument
een begin is, en ze hoopt dat
het hier niet eindigt. ‘Want wij
zwarten hebben de woorden
over de slavernij ingeslikt,
omdat het spreken erover
door de witte man verboden
was en dat is zo gebleven. Die
woorden moeten er nu uit,
want de toekomst stoelt op het
verleden; het zwijgen heeft
lang genoeg geduurd.’ (in juni
2002 door mij opgetekend,
niet eerder gepubliceerd) #

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Dineke Rizzoli

Het zit op de hoek van de Valentijnkade en de
Molukkenstraat.
Waar doe je je boodschappen?
Bij de Lidl op de Nobelweg. Maar ik ga ook naar
Albert Heijn aan het Christiaan Huygensplein,
ontzettend handig dat je je boodschappen daar
zelf kunt scannen en afrekenen. Ik kom ook
veel op de Dappermarkt en Helal et Gida aan
de Pretoriusstraat is geweldig. Voor kleding:
de Roos op de Middenweg maar dan wel in de
uitverkooptijd.
Welke activiteiten doe je in Oost in je vrije
tijd?
Wandelen met een vriendin of sporten aan de
Oranje Vrijstaatkade. Prachtige locatie is het,
wel een dure club. Er zit ook sauna bij, maar
daar maak ik nooit gebruik van, zelfs douchen
doe ik het liefst thuis. In mijn vrije tijd doe ik
vrijwilligerswerk, maar dat heeft wel raakvlakken met mijn werk in de wijkverpleging. Ik
verzorg de drankjes bij het Alzheimercafé, op
de tweede dinsdagavond van de maand in café
Frankendael. En ik loop elke woensdagmiddag
mee met wandelclub De Weg Kwijt in de Indische Buurt. De wandelaars zijn vooral senioren
die te kampen hebben met vergeetachtigheid
en enkele vrijwilligers. We starten om twee uur
voor het Flevohuis.

‘Graag méér plekken
op straat om je fiets
te stallen’

Wat zou je in Oost willen verbeteren?
Graag méér plekken op straat om je fiets te
stallen! Watergraafsmeer is een fijne buurt
maar mensen zetten hun fietsen vaak zo schots
en scheef neer op straat dat rolstoelen er net
niet langs kunnen. In mijn werk merk ik het ook
dagelijks.
Heb je al een BN’er in Oost gespot?
In Watergraafsmeer zie je er zoveel in het wild
rondlopen! Tijl Beckand heb ik hier gezien,
Floortje Dessing, Herman Koch en natuurlijk die
ene van Lebbis en Jansen, Hans Sibbel. Theo
van Gogh woonde hier vroeger in de straat
en Hanneke Groenteman komt bij mijn buren
op bezoek. En Erik Scherder kom ik wel eens
tegen bij de Albert Heijn. Hij is ook eens spreker
geweest in het Alzheimercafé, ontzettend leuke
man! #

22 Vrijwillig
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Dansen met een missie
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Mantelzorg

Tekst en fotografie: Anna ten Bruggencate

In 2006 is de stichting Kids van Amsterdam Oost (KvAO) ontstaan vanuit de
wijkaanpak. In hun missie staat talentontwikkeling van kinderen en tieners
centraal. Na veel omzwervingen door de buurt heeft KvAO dankzij veel inzet
vanaf eind november een eigen locatie in Amsterdam-Oost.
Laagdrempelig
KvAO programmeert laagdrempelige activiteiten voor
kinderen en jong volwassenen
van 5 tot 25 jaar. Omdat de
stichting overtuigd is dat talent
los staat van leeftijd, ontstaan
er gemengde groepen met
gemeenschappelijke doelen.
De deelnemers ontwikkelen
hun ‘skills’ en meteen ook hun
creatieve en sociale vaardigheden. Kringgesprekken,
teambuildings-activiteiten
en goede-doelen-projecten
zijn onderdeel van het jaar-

programma. Dit alles in een
veilige omgeving, waardoor
kinderen problemen van thuis
even kunnen vergeten.
Activiteiten
Kinderen en jongeren kunnen
gedurende 50 weken per jaar
workshops en lessen volgen in
de gebieden muziek, dans, theater en kunstzinnige vorming.
Of een combinatie daarvan:
bij de sector Theater bijvoorbeeld dans, muziek, toneel, dj
en zang. Ieder jaar organiseert
KvAO theatervoorstellingen en

één buitenoptreden. Er wordt
opgetreden op buurtfestivals
en bijvoorbeeld bij openingen
van buurthuizen en de ‘kids’
nemen deel aan talentwedstrijden.
Betrekken van opvoeders
Door ouders en verzorgers
uit te nodigen bij de voorstellingen, realiseert KvAO haar
andere missie: het betrekken
van ouders/verzorgers bij de
schoolprestaties en creatieve
ontwikkeling van hun kind/
pupil. Voor de kinderen zelf
werkt dat extra stimulerend
en voor de ouders/verzorgers
betekent het ondersteuning bij
hun verzorgende taken.
De stichting KvAO heeft ook
een scholenprogramma via op
maat gemaakte dans, theater en muziek workshops.
Populair is vooral de drumworkshop voor de hele klas of
school maar ook de workshop
Garden of Roses is favoriet
als het gaat om een ‘egoboost’
voor de jonge dames vanaf 11
tot en met 25 jaar.
Lesgevers
De docenten van de workshops
zijn professionals en hebben
een voorbeeldfunctie. Sommigen van hen zijn bekend

Dansklasje (foto stichting KvAO)

Veiligheid rondom vuurwerk
Tekst: Henriette Langhout | Illustratie: Judith Lammers

Knallen

De veiligheid rondom vuurwerk is door de veiligheidsbril vertienvoudigd.
Het bekendste brilmerk is firegoogs. De bril wordt tegenwoordig wel vaker
op school uitgedeeld. Deze veiligheidsbril moet aan de veiligheidseisen
voldoen. Deze is te koop in ziekenhuizen, opticiens, bij gezichtsmeetkundigen en tegenwoordig bij de vuurwerkhandel. De risicogroep met letsel
is tussen de 10 en 19 jaar.
Tips om ongelukken door
vuurwerk te voorkomen:
- Geef voorlichting over veiligheid op scholen.
- Draag geen nylon of andere
brandbare kleding en geen
capuchon. Geen trainingspakken. Trek stevige kleding aan
die bestand is tegen vonken.
- Draag een vuurwerkbril,
ook als je vuurwerk niet zelf
afsteekt maar toekijkt.
- Bewaar vuurwerk op een
droge, veilige plek houd het
niet bij een warmtebron.
- Stop vuurwerk nooit in je
broek- of jaszakken
- Maak nooit zelf vuurwerk,
bundel het nooit en haal het
nooit uit elkaar.
- Lees eerst de gebruiksaanwijzing en afsteekinstructie.
- Maak gebruik van een

vuurpijlen-standaard.
- Zet pijlen in fles half gevuld
met zand en anders water.
- Zorg dat siervuurwerk altijd
stevig en stabiel staat. Sla een
pcv-buis in de grond voor grotere vuurpijlen.
- Steek vuurwerk af op een
rustige open plek zodat niemand wordt geraakt.
- Steek geen vuurwerk uit je
hand af.
- Gooi geen vuurpijl naar een
hond of naar een mens. Dat is
zelfs strafbaar
- Gebruik nooit lucifers of
een aansteker. Gebruik een
aansteeklont, bijvoorbeeld
een sigaret of sigaar of een
pyrotorch. Een pyrotorch is
een vuurwerkaansteker die
te koop is bij de vuurwerkhandel.

- Loop na het aansteken minimaal 6 meter naar achteren.
- Steek geen vuurwerk bij
ramen af.
- Steek geen twee vuurpijlen
tegelijk af, hoogstens ééntje.

van landelijke televisieprogramma’s zoals So You Think
You Can Dance. Uit het voortgezet onderwijs, MBO4 en HBO
(resp. Middelbaar en Hoger
Beroeps Onderwijs) komen
jongeren stage lopen en blijven
daarna vaak als vrijwilliger
betrokken bij de activiteiten
van KvAO.
Eigen locatie
De stichting KvAO is in 2006
opgericht door initiatiefnemers Nathalie Oldenstam en
Simone Vrieze en ontstaan in
de Transvaalbuurt als resultaat van de ‘betere buurtprijs’.
Vanaf het begin heeft KvAO
een zwervend bestaan geleid.
Met ingang van 28 november
2014 is er dan eindelijk een
eigen ‘headquarter’ in het
monumentale gebouw aan de
Zeeburgerdijk 19-21.
Door financiële en materiële
bijdragen van o.a. Stadsdeel
Oost, het Amsterdams Fonds
voor de Kunst en verschillende
sponsoren kreeg de ruimte een
professionele uitstraling. Een
van de sponsoren is de Nederlandse Bank. Ingrid Grünwald,
een van de drijvende krachten
achter de stichting, benaderde
Frery Winkel, toezichthouder
bij de Nederlandse Bank en
moeder van twee dansende dochters bij De Kids van
Amsterdam Oost. ‘Het bleek
mogelijk om voor dit initiatief
geld te krijgen,’ vertelt Frery,
‘het geld wordt gebruikt om
materialen aan te schaffen en
een aantal medewerkers van

- Steek oud en vochtig vuurwerk niet aan en steek
weigeraars niet opnieuw aan.
Raap nooit meteen vuurwerk
van de grond op als het niet is
afgegaan. Vuurwerk kan nog
steeds klappen en dan zijn de
gevolgen niet te overzien.
- Steek geen vuurwerk af
tegen de wind in als er veel
wind staat
- Koop nooit illegaal vuurwerk, illegaal vuurwerk heeft
geen CE-keurmerk.
- Sterretjes (‘kindvuurwerk’)
zijn gevaarlijk voor kleine
kinderen en zeker geen koudvuur. Vuur kan niet koud zijn
en is altijd heet. Er kan een
vonkje van een sterretje in
een oog komen.
- Stop watjes in je oren tegen
te hoge decibel en voorkom
gehoorschade.
- Gooi na het afsteken een
emmer water over het vuurwerk, zodat kleine kinderen
het niet meer kunnen afsteken en geen letsel krijgen.
- Stop watjes in je oren tegen
te hoge decibel en voorkom
gehoorschade.
We steken vuurwerk af om
de geesten van het oude jaar
te verdrijven en het nieuwe
jaar zonder kwade geesten
in te gaan. Vuurwerk is een
onderdeel van de Chinese

Ingang Zeeburgerdijk 19-21

de Nederlandse Bank helpen
mee met de voorbereidingen
van de opening.’
Uniek
Wat maakt De Kids van Amsterdam Oost zo uniek? En
waarin is de stichting anders
dan andere dansscholen en
creatieve cursussen voor
kinderen? ‘De omgang met de
kinderen is minder vrijblijvend,’ licht Glynnis Bergen,
stagiaire van de Event Academie Utrecht, toe. ‘Voordat de
kinderen met een activiteit
beginnen gaat de docent met
hen een kringgesprek voeren.
Over hoe het was op school en
zo. Kinderen met problemen
kunnen het op die manier
delen en de andere kinderen
leren luisteren.’ Frery Winkel onderstreept deze unieke
manier van werken: ‘Wat ik
zo leuk vind aan de Kids van
Amsterdam Oost is dat ze met
resultaat lesgeven. Het heeft
een doel. Ik merk dat mijn
meisjes met veel meer plezier
zijn gaan dansen.’ #

cultuur en de traditie komt
van oorsprong uit China.
Consumentenvuurwerk kan
29, 30 en 31 december gekocht worden. Als een van de
verkoopdagen op zondag valt,
dan wordt het vuurwerk vier
dagen van tevoren verkocht,
maar niet op zondag. Je hebt
keus tussen siervuurwerk en
knalvuurwerk en je mag totaal 25 kg per persoon kopen.
Het kan zijn dat je je moet
legitimeren. Afsteken mag
vanaf 31 december van 10:00
tot 1 januari 02:00 uur. Voor
en na deze tijd kun je een
boete krijgen.
Vanaf welke leeftijd mag
ik vuurwerk kopen? Vuurwerk in categorie-1 met een
leeftijdsgrens van 12 jaar
levert zeer weinig gevaar op
en heeft zeer weinig geluidsniveau. Er zijn vuurwerkpakketten. Vuurwerk voor
deze categorie is het hele
jaar verkrijgbaar. Er is ook
vuurwerk, waar geen vuur bij
komt kijken.
Categorie-2, voor vanaf 16
jaar en heeft meer gevaar en
een laag geluidsniveau.
Categorie-3 is nog gevaarlijker en is voor 18 jaar en
ouder en heeft een hoger
geluidsniveau. #
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Coördinatie: Veronica van Roon

Maak nu je eigen kunstcollectie
in een gezelschapsspel!
Het is alweer winter als de nieuwe Dwars op
uw deurmat ligt. Al is het scherm ons derde
oog geworden, misschien gaan tv, tablet of
i-phone toch nog een keer uit om eens een
ouderwets spel te doen of naar een museum te
gaan. En zie, daar is het grote kunstspel!
Op speelse wijze kun je je eigen kunstmuseum beginnen met prachtige reproducties
van schilderijen. Via thema ‘ s, stromingen en
namen van schilders kun je leren wat voor
keuzes je kunt maken bij het componeren van
een kunstverzameling. Ook leer je bij het kijken naar schilderijen dat elk schilderij in een
bepaalde tijd is gemaakt en wat voor keuze de
schilder maakte. In het spel zit een wedstrijdelement: wie heeft de beste kaarten en wie
weet het meest? Maar bovenal prikkelt het de
verbeelding en zie je op hoeveel verschillende
manieren je naar kunst kunt kijken en een collectie kunt vormen.
Actueel is nog steeds het schilderij van Tanner, zelf van gemengde afkomst die in 1893
heel goed besefte hoe mensen met een ‘zwarte

pietblik’ naar gekleurde mensen keken. Met
zijn schilderijen probeerde hij dat te veranderen. En hoe ‘ modern’ is de krantencollage
van Robert Rauschenberg? Om op een ander
moment weer weg te dromen in de tuinen van
Monet... Je maakt je eigen museum in huis
en krijgt vanzelf zin om ook de kunstwereld
buiten te verkennen!
Het Grote Kunstspel, Susie Hodge, uitgeverij
Lannoo, 2014, van 7 tot 107 jaar!

Van eigen buurt naar universum

Jeugd 23

Een andere wereld
Bijna iedereen droomt er van om de baas van de wereld te
zijn. Maar... wie is de baas van de wereld? Volgens mij is niemand echt de baas van de wereld!
Is de VN een goede baas?
Je kunt misschien zeggen dat de VN een soort baas van de
wereld is. De VN is in 1945, vlak na de Tweede wereld oorlog,
opgericht met als doel de vrede en veiligheid in de wereld te
handhaven. Maar werkt dat wel? Het is nog steeds continu
oorlog in de veel landen. En het lijkt erop dat er niet echt iets
verandert.
Ik als wereldleider...
Ik zou nooit de baas van de wereld willen zijn omdat ik niet
denk dat één persoon de wereldproblemen kan oplossen.
Als ik dan toch de baas van de wereld zou moeten zijn, wat
zou ik dan doen? Om te beginnen zou ik alle wereldleiders bij
elkaar roepen en goed naar ze luisteren. Maar... dat doet de
VN ook al!
Ik zie ook wel dat het een rommeltje is in de wereld. Misschien zou het goed zijn om een plek te creëren waar mensen
beter met elkaar omgaan! Ik ga met een aantal wereldleiders
om de tafel zitten. Wij komen uit verschillende landen, hebben verschillende meningen, en ook ons geloof en onze cultuur is anders. Die verschillen en dat je ervan kunt leren ben
ik gewend uit mijn jeugd in Amsterdam-Oost.
Dan gaan we brainstormen hoe zo’n plek eruit kan zien. Ook
ontwerpen we nieuwe huizen om in te wonen. Dat vind ik
interessant want ik wil architect worden. Iedereen kan meedenken vanuit zijn eigen deskundigheid. Die plek moet een
inspiratie zijn voor wereldleiders van landen in oorlog.
We kunnen ook de media gebruiken. Die breiden het onderwerp uit. Dit zal misschien een nieuwe stap zijn naar de
wereldvrede. Mensen kunnen naar deze plek emigreren. Het
zijn binnenkort meer plekken in verschillende delen van de
wereld. Als er echt geen oorlog meer is, dan zit mijn taak erop
en kan ik ontslag nemen als wereldleider en bijvoorbeeld
een nieuwe stad ontwerpen.
Achraf, 12 jaar

Kinderen en wetenschappers met elkaar in gesprek

‘Ik start een club en ik vraag er wetenschappers
bij. Er zijn twee regels in de club: alles kan en
fantasie is waar.’ Mira, een ‘gewoon’ schoolmeisje, is bang dat het niet goed gaat met de
wereld.
Ze ziet een film waarin de ijskappen smelten en
ijsberen sterven. Ze is bang dat de minister-president niet goed voor de dieren en onze planeet
zorgt. Zo begint ze haar project: mijn huis, de
rest van de wereld en daarbuiten. In dat project
stellen kinderen vragen aan wetenschappers.
Vragen als: hoe is het leven echt begonnen, zijn
er sterrenstelsels die wij niet kennen? Worden
er nog steeds nieuwe dieren ontdekt? Hoe ziet
het binnenste van de aarde eruit? Wat zijn de
geheimen van de oceanen waar niemand komt?
Volwassenen reageren vaak met: die vraag is
te moeilijk, maar de wetenschappers zijn vaak
met diezelfde vragen bezig. Zij geven in begrijpelijke taal antwoord of laten juist zien hoeveel
vragen nog niet beantwoord zijn. Kinderen
tekenen vol fantasie en creativiteit hoe in hun
verbeelding de nog niet ontdekte ruimtes eruit
kunnen zien.

Judith Nab maakt beeldend theater en installaties. Zij kwam op dit idee kinderen in gedachten en in hun verbeelding een reis te laten
maken door het heelal, de binnenkant van de
aarde en de diepzee.
Kinderen gingen de dialoog aan met wetenschappers. Het resultaat is een prachtig creatief
‘prentenboek’ met talrijke kunstwerken, visioenen, vragen en wetenschappelijke ontdekkingen. Het is een boek dat kunst, fantasie,
wetenschap en dromen met elkaar verbindt.
Gemaakt met en voor kinderen van 8 tot 12 jaar
maar eigenlijk voor alle leeftijden. Een boek
dat op elke school op de leestafel zou moeten
liggen!

Hoe ziet de ruimte er uit?

Mijn huis, de rest van de wereld en
daarbuiten, Judith Nab, uitgeverij Hoogland &
van Klaveren, 2014

Hoe ziet de ruimte boven onze aarde er uit? Misschien zijn
er wel aliens of andere wezens. Kijk, iedereen zegt dat aliens
boosaardig zijn en de aarde willen verwoesten maar is dat
wel zo? En zijn aliens wel groen of blauw? Misschien lijken ze
wel op mensen! En wie weet, zijn er wel aliens in ons zonnestelsel... wie weet. En praten ze helemaal niet raar. Maar
zitten de spaties op hun computer op een andere plek. Kijk,
net praatte ik in het Nederlands maar misschien staat dit er
ook in alien taal? E npr ate nz ehel ema alni etr a ar en daar
stond: En praten ze helemaal niet raar. En zijn de sterren
eigenlijk lampen van planeten en kometen? Misschien zijn de
planeten wel blauw, paars of roze. En zijn daar veel coolere
attractieparken, wie weet? En praten ze daar gewoon Nederlands maar dan omgekeerd; bijvoorbeeld Sdnalreden in plaats
van Nederlands. Nou als dat zo is, dan hoef je niet bang te zijn
voor aliens.
Badr Boubric, 10 jaar
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Tekst: Ouderen Advies Raad Oost | Fotografie: Dick Oosterbaan

De OAR sluit het jaar 2014 met gemengde gevoelens af. In Amsterdam Oost
hebben wij, ouderen, op een prettige wijze samengewerkt met de mensen
die actief zijn in het stadsdeel, met hen die in de buurten initiatieven namen
en met hen die net als de ouderen de dupe worden van de veranderingen
(bezuinigingen), die de nieuwe wetgevingen ons opleggen. Ook buiten
Amsterdam hebben wij ons verzet tegen de plannen van ‘Den Haag’. Dat
deden wij samen met de nationale organisaties van ouderen, gehandicapten,
de vakbeweging en de zorgaanbieders, zoals de huisartsen
We hebben wel wat bereikt.
De bezuiniging op de Hulp
bij het Huishouden is verlaagd van 70% naar 40% en
de persoonlijke verzorging is
definitief ondergebracht bij de
wijkverpleging, waardoor de
kwaliteit van deze verzorging
gegarandeerd is en er voor
deze hulp ‘geen eigen bijdrage’ kan worden opgelegd.
Focus op Amsterdam
De gemeenteraad heeft
inmiddels de Amsterdamse
WMO-verordening aanvaard.
Wij (de ouderen, verenigd in
het Netwerk Ouderenadvies
Raden, NOAR) hebben meegedaan aan de inspraak, mede
omdat deze verordening hier
en daar nog verder gaat (minder mogelijkheden geeft aan
hulpvragers) dan wat deze
nieuwe wet aan de gemeenten
oplegt. We geven een voorbeeld: de WMO geeft in heel
veel gevallen mensen de mogelijkheid om te kiezen tussen
hulp die verstrekt wordt door
een officiële zorgaanbieder
en hulp die men zelf aanwijst
via de vernieuwde ‘persoonsgebonden budget-regeling’
(de PGB). Maar in de Amsterdamse verordening (artikel
4.3.2 onder c) is het recht om
te kiezen voor de PGB als men
‘Maatschappelijke Opvang’ nodig heeft, niet erkend, terwijl
de wet aan de gemeente dat
wel voorschrijft. De gemeente
beperkt de PGB-keuze omdat
daar de officiële Amsterdamse
zorgaanbieders schade van
zouden kunnen oplopen...
Over deze kwesties zeggen de

OAR in gesprek met de gemeente

gemeenteraadsleden tegen
ons: maak je niet druk, in
2015 blijft alles wat de WMO
betreft, in Amsterdam bij
het oude. Het is een experimenteerjaar. De WMOverordening gaan we in de
loop van 2015 evalueren en
bijstellen. Maar ondertussen
is het beleid van de gemeente
aanvechtbaar en in strijd met
wat er in de verkiezingstijd
en bij de coalitievorming
werd beloofd. Wij constateren
onder meer dat de belangen
van zorgvragers en van de in
Amsterdam Oost opkomende

Zorgmarkt
Omdat er veel gaat veranderen op het gebied van zorg en welzijn
vanaf 1 januari 2015 organiseert het wijkteam Oud-Oost van
Cordaan een zorgmarkt.
Die wordt gehouden op donderdag 5 februari 2015 van 13.30 uur
tot 16.00 uur in verzorgingshuis de Gooyer, Von Zesenstraat 298 (aan
de Dapperstraat en Dappermarkt). Er zullen kraampjes van diverse
zorg- en welzijnsorganisaties zijn. Maar ook kunt u in contact komen
met deskundigen op het gebied van zorg en welzijn en kunt u deelnemen aan een debat en uw vragen stellen.
Noteer deze datum in uw agenda en laat weten dat u gaat komen aan:
Edith Schoen (fysiotherapeute Cordaan de Gooyer): via de mail
eschoen@cordaan.nl of telefonisch 06- 223 768 62.
Karin Heijne (wijkverpleegkundige team Zeeburg/Dapperbuurt):
via de mail kheijne@cordaan.nl of telefonisch 06- 223 806 37.
Tevens kunt u vooraf aangeven welke vragen u heeft zodat we hiermee
aan de slag kunnen gaan bij de voorbereiding van deze interessante
middag.
Indien wij de telefoon niet opnemen kunt u altijd een boodschap voor
ons inspreken.

buurtinitiatieven niet gehonoreerd worden en die van de
grote zorgaanbieders wel.
Verminderende koopkracht bij veel Amsterdamse
65 plussers
Ouderen met een inkomen beneden de 120% van het wettig
sociaal minimum, kunnen als
er extra hoge zorg- en/of huisvestingskosten zijn, vaak niet
meer rondkomen. De hoge
zorgkosten worden wellicht
voor een deel van hen per 1
januari a.s. gecompenseerd
in de nieuwe Amsterdamse
regeling ‘tegemoetkoming
meerkosten’, maar voor de
oudere minima die een hoge
huurquote hebben is dat geen
oplossing. Wij spraken bij de
desbetreffende commissies in.
Verheugend is, dat de wethouder ‘wonen’, ouderen met een
laag inkomen bij een verhuizing in de sociale sector wil
gaan vrijwaren van een hoge
huursprong, maar dat is geen
oplossing voor hen, die nu al
40% of meer van het inkomen
aan huur betalen. Dat zijn
veelal ouderen, die de laatste vijf jaar noodgedwongen
verhuisd zijn. Ons voorstel
is: compenseer deze mensen
zodanig dat er maandelijks
niet meer dan 35 % van het inkomen aan de kale huur (plus
de subsidiabele servicekosten)
moet worden uitgegeven.
Voor de gemeente zal dat een
kostenpost van zo’n 3 miljoen
euro zijn. Dat voorstel is nog

niet gehonoreerd, terwijl er in
de ‘Amsterdamse armoedepot’
nog geld op de plank ligt en
ouderen bij dit onderdeel van
de begroting, in verhouding
weinig toegedeeld krijgen. Een
ander kritiekpunt betreft de
plannen rond de deal die de
gemeente treft met een zorgverzekeraar. De keuzevrijheid
wordt daarbij teniet gedaan
en dat vinden wij onacceptabel.
Tekort aan (betaalbare)
sociale huurwoningen voor
ouderen
De gemeenteraad is dit najaar
met verschillende initiatiefvoorstellen gekomen om
ouderen en gehandicapten
aan passende woonruimte te
helpen. In de gemeenteraad
tekent zich een meerderheid
af, die leegstaande gebouwen
(leegkomende verzorgingshuizen en ook kantoorgebouwen,
etc.) beschikbaar willen stellen voor het huisvesten van
ouderen. Opmerkelijk is, dat
er geen oog is voor de reeds
aanwezige plannen vanuit
de mensen zelf. Men denkt
vooral aan de belangen van
marktpartijen (die woonruimte aanbieden in combinatie
met zorg). Wij ouderen vinden
een opzet, waarbij ouderen
zelf een woongroepachtige
vorm van met elkaar wonen
realiseren in samenwerking
met een woningbouwcorporatie, meer passen bij de huidige
tijd. Samen met de buurt kan
er dan een restaurant komen
en wat de zorg betreft, kan
gestreefd worden naar onderlinge hulp aangevuld met professionals, die (via een PGBregeling) door de zorgvrager
kan worden aangetrokken. De
nieuwbouw en de wijze van
samenwerking in en bij de
voormalige Kraaipanschool in
de Transvaalbuurt vinden wij
een goed voorbeeld. Die opzet
is onlangs in de media door
velen geprezen. Een ander initiatief met een vergelijkbare
opzet is ook in Oost te vinden.
In de Watergraafsmeer komen
80 sociale woningen voor
ouderen van de grond met als
trekker ‘Habion’. Daar wordt
nu ‘samen met de buurt’ deze
opzet vorm gegeven. Ook in
Oostpoort is ‘Habion’ aan het
bouwen voor ouderen en op
het Zeeburgereiland komt in
2017 de Akropolistoren voor
ouderen beschikbaar. Die
toren wordt door ‘De Alliantie’
gebouwd en zal ruim 80 huurwoningen tellen waarvan de
helft in de sociale sector wordt
verhuurd.
En daarmee sluiten we af. In
2015 gaan we in Amsterdam
Oost zo mogelijk (nog) strijdbaarder dan nu het geval is,
plannen maken en initiatieven
van anderen verwelkomen.
We zijn ten aanzien van de beleidsvoornemens op stedelijk
niveau gematigd optimistisch.
De gemeente zal in 2015 de

Hulp bij het Huishouden en
ook andere door de gemeente
aangestuurde zorgvoorzieningen blijven aanbieden, maar
het ‘Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015 - 2018’, laat
zien dat de gemeente wellicht
vanaf 2016 moet gaan beknibbelen omdat er uit ‘Den Haag’
te weinig voor de gemeentelijke ‘zorgtaken’ beschikbaar
wordt gesteld en de kosten
oplopen omdat met name de
sluiting van veel verzorgingshuizen meer ‘zorg aan huis’
vraagt.
Wat betreft de koopkracht van
ouderen met een laag inkomen is er vanuit ‘Den Haag’
weinig goeds te verwachten,
maar in de gemeenteraad en
bij de wethouder is er voor
dit probleem een groeiende
aandacht. Dat is mooi, maar
de ‘boter bij de vis’ ontbreekt
helaas nog grotendeels in
2015. Voorts kan de wethouder ‘wonen’ laten zien, dat
hij, nu hij van uit ‘Den Haag’
meer bevoegdheden krijgt
om de woningcorporaties tot
bouwen aan te zetten, dat
daadwerkelijk ook gaat doen
en dus de beloofde bouw van
500 ouderenwoningen per
jaar snel van de grond krijgt.
Met name voor ouderen, die
nu geen passende woonruimte
kunnen vinden, kan hij veel
ten goede laten keren. De
Kraaipan-opzet kan als voorbeeld dienen! #

Wij zijn bereikbaar via e-mail:
secretarisOARoost@gmail.
com of telefonisch via
020-6943748 of 06-51196725.
De OAR heeft bij de gemeenteraad aangedrongen dat Amsterdammers die te maken krijgen
met de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) bij het
‘keukentafelgesprek’ gebruik
kunnen maken van een gratis
en onafhankelijke cliëntondersteuner.
Ook heeft de OAR er op aangedrongen dat er een goede en
leesbare folder over de WMOwijzigingen en het zorgstel voor
1 januari as door de gemeente
verspreid zal worden.
Heeft u via het WMO-loket problemen bij een woningaanpassing? Dan horen wij dat graag
van u telefonisch of via de mail.
De vereniging OAR-Oost is op
zoek naar nieuwe (aspirant)
leden en een voorzitter. Heeft
u belangstelling meldt u dan bij
ons aan!
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Kindercentrum Kastanjetuin:
paradijs voor kinderen

Agenda

Het wordt een bruisend kindcentrum in Oost: de Kastanjetuin aan de
2e Oosterparkstraat 227. Een gebouw waar kinderen samenkomen voor leuke
activiteiten en samen kunnen spelen en leren. Dynamo heeft er vier mooie
ruimtes tot haar beschikking. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen samen spelen
en leren in de voorschool en kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen na school
meedoen aan activiteiten.

Alle Buurtpunten in Oost
Het Buurtpunt is er voor alle
vragen waar u alleen niet uitkomt.
Ook voor informatie over vrijwilligerswerk, activiteiten in de buurt,
mantelzorgondersteuning.
Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt,
De Gooyer, Von Zesenstraat 298,
woensdag 10.00-11.30 uur
Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal,
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur
Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof,
Kastanjeplein 60,
dinsdag 12.30-15.30 uur
Buurtpunt Oosterpark,
’s Gravesandeplein 19,
maandag, dinsdag en donderdag
9.00-12.30 uur
Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis,
Landbouwstraat 63,
dinsdag 15.00-16.30 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer,
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt ’t Hoeckhuys,
Fizeaustraat 3,
dinsdag 13.00-14.30 uur

Mantelzorg Lunchroom
3e dinsdag van de maand
(20 januari) in servicepunt
Kraaipan, Hofmeyrstraat 67
Info: Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl

Alzheimer Café
2e dinsdag van de maand in
Grand Café Frankendael,
Middenweg 116
13 januari
Een waardig levenseinde bij
dementie
19.30- 22.00 uur (gratis)
Info: Femke Schuiling van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
Voor alle activiteiten van Dynamo
zie www.dynamo-amsterdam.nl
Doe bijvoorbeeld mee met: koken,
eten, koffie, spelletjes, breien,
Nederlands leren, computerlessen,
muziek maken, lezen, solliciteren,
vrijwilligerswerk, Talententent,
opvoeden, sorteren, bijeenkomsten
over belasting en nog veel meer!
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl

Een paar kinderen zitten vol
aandacht te luisteren naar de
uitleg van hun ‘juf’ tijdens de
animatieles op dinsdagmiddag,
terwijl twee jongens buiten in
de tuin een balletje trappen.
De kinderen mogen alvast meedraaien met de activiteiten na
school van de Talententent van
Dynamo dat in februari 2015
officieel van start gaat.
‘Het was eigenlijk niet zo gepland maar het kwam hier wel
heel mooi samen’, zegt Judith
Pasman, manager Ontwikkeling en Opvoeding bij Dynamo
over de Kastanjetuin. ‘Toen
de vorige gebruiker van het
pand stopte, zagen we meteen
de mogelijkheden om hier een

voorschool te realiseren, én
een naschools programma op
te zetten, met activiteiten die
niet voor alle kinderen vanzelfsprekend zijn. Het gebouw
geeft een prettig thuisgevoel,
en de tuin... nu is het natuurlijk wat kaal, maar let maar
op, als het voorjaar wordt!’ Zo
mooi dat het gebouw + tuin
samen de naam Kastanjetuin
heeft gekregen. De tuin is een
speelparadijs voor kinderen
waar moestuintjes zullen worden aangelegd voor het (leren)
kweken van groenten, fruit en
kruiden.
Vergunningen
Zo ver is het nog niet. De voor-

school gaat naar verwachting
pas in februari 2015 van start.
Tussen de aanvraag en de toekenning van alle noodzakelijke
vergunningen zit tien weken.
In de ruimtes waar de voorschool is gevestigd dienen aanpassingen te worden gedaan
volgens richtlijnen van de wet
Kinderopvang: zo moeten er
bijvoorbeeld peutertoiletjes en
aangepast meubilair worden
aangebracht .
Naast de voorschool zal de
Kastanjetuin ook kinderen in
de leeftijd van 0 tot tweeënhalf
jaar welkom heten. En uiteraard ook kinderen uit groep
1 t/m 6 voor het naschoolse
activiteitenprogramma. Als
voordeel noemt Judith Pasman
dat Dynamo deze activiteiten
gebundeld kan aanbieden.
‘Ouders halen nu overal zelf de
cursussen voor hun kind vandaan. Ze brengen hun kind vervolgens naar plek A voor sport
en naar plek B voor muziekles.
Wij bieden het allemaal hier,
op één locatie, aan. De Kastanjetuin wil een plek zijn waar
verschillende kinderen en hun
ouders elkaar in een vertrouwde omgeving ontmoeten.’
Aanvullend zegt teamleider
voorscholen Cora Geijtenbeek:
‘De opvangbehoefte verandert.
Vroeger was de woensdagmiddag dé vrije middag waarin

Brinkhuisbibliotheek
De bibliotheek is terug in Betondorp! In het bibliotheekservicepunt (BSP) in
het Brinkhuis kunt u boeken lenen en kranten en tijdschriften inzien aan
de leestafel.
Ivar Manuel (voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Oost)
en Martin Berendse (OBA
directeur) openden maandag
8 december de nieuwe bibliotheek. De leestafel is voor alle
bewoners uit Betondorp toegankelijk, evenals het lenen of
reserveren van de boeken. Het
lenen van boeken bij het BSP
is mogelijk op maandag tussen
10.00 en 14.00 uur. Later in
2015 wordt het aantal uren
mogelijk uitgebreid. Tijdens de
openingstijden is een BSP-medewerker aanwezig om te assisteren bij de uitleen of overige
inlichtingen te verschaffen..
Sinds september 2014 opende
de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op verschillende
locaties in Amsterdam Bibliotheekservicepunten. Daarmee
komt zij tegemoet aan de leesbehoeften van buurtbewoners
waar eerder bibliotheken en

Alfred Runs van de Brinkhuisbibliotheek

leeszalen verdwenen. De BSP
maakt het daarbij mensen die
niet zelf naar een bibliotheek
kunnen gaan, vanwege bijvoorbeeld beperkte mobiliteit, makkelijker om toegang te krijgen

tot de collectie van OBA. #
Meer info:
Landbouwstraat 63,
Jo-Ann Watson van Dynamo,
tel. 020 46 20 331.

alle kinderactiviteiten moesten
plaatsvinden. Tegenwoordig
is de school elke middag al om
twee uur uit, dus neemt de behoefte aan naschoolse activiteiten alleen maar toe.’
In de aanloop naar de voorschool en de activiteiten zit
de Kastanjetuin niet stil. In
oktober-december 2014 zijn al
een aantal activiteiten gestart,
zoals animatie, vrijdagmiddaginloop, De kleine kunstenaars en Het groene atelier. De
naschoolse activiteiten worden
gegeven door vakdocenten op
het gebied van onder andere
sport, gezondheid, kunst, natuur en techniek.
Kastanje?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er in de Kastanjetuin
zelf (nog) geen kastanjeboom te
vinden is. Daarvoor moet je om
de hoek zijn, op het Kastanjeplein. Wel staan er in de tuin
speeltoestellen, een zandbak
en genoeg ruimte om in het
voorjaar te zaaien wat je in de
nazomer kunt oogsten: groenten en fruit in alle kleuren van
de regenboog. #

Stage Xperience
2015
Ben je mbo’er? Woon en/of
studeer je in Oost? Zoek je
een stage of wil je meer te
weten komen over hoe je moet
solliciteren? Kom dan naar de
Stage Xperience op 15 januari
2015 in Casa 400! Presenteer
jezelf aan bedrijven, volg
leuke workshops en trainingen en laat je professioneel
stylen inclusief een vette fotoshoot! Zorg ervoor dat je je cv
meeneemt, want dat is
je entreebewijs.
Club Info
Club Info is de plek in Amsterdam Oost waar jij met je vragen over allerlei onderwerpen
terecht kunt. Heb je vragen
over onderwerpen die je thuis
of in je vriendenkring niet kan
bespreken? Of heb je vragen over een stage en/of een
bijbaantje. Op onze website
vind je antwoord op de meeste
vragen. Zit jouw antwoord er
niet bij of heb je meer informatie nodig? Stel jouw vraag
op onze website of kom langs.
Spreekuren Club Info: dinsdag
en donderdag (14-17 uur),
woensdag (16-19 uur).
Mail: clubinfo@dynamo-amsterdam.nl
Facebook: Club Info Dynamo
Twitter: @ClubInfoDynamo
Website: www.dynamojongeren.nl
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Slim overstappen
van energieleverancier
= geld besparen
Redactie: Wijksteunpunt Wonen
Voor sommige mensen is het slim om over te stappen naar een
andere energieleverancier. Overstappen kan namelijk veel
geld besparen. Bewoners uit Amsterdam Oost, die willen weten
hoeveel men kan besparen op de energierekening, kunnen t/m
9 januari terecht in Post Oost (Wijttenbachstraat 36-H). Wijksteunpunt Wonen Oost helpt gratis met overstappen.
Overstappen van energieleverancier?
Volgens de Autoriteit Consument en Markt kunnen
bewoners tot honderden euro’s
per jaar besparen, door over
te stappen naar een andere
energieleverancier. Het blijkt
dat men het meest bespaart
door jaarlijks over te stappen
of deel te nemen aan collectieve inkoopacties. Wijksteunpunt Wonen helpt bewoners
met overstappen op basis van
de vergelijkings-website van
de consumentenbond: www.
consumentenbond.nl.

Hulp in Post Oost
Op de volgende vrijdagen
helpen wij van 14 tot 17 uur bij
het overstappen van energieleverancier: 5 december,
12 december, 19 december,
9 januari. Deelname is gratis
en vooraf aanmelden of een
afspraak maken is niet nodig.
Vergeet niet de jaarafrekening
2013 mee te nemen! #

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten

Sociale huurprijs boven
de liberalisatiegrens?
Redactie: Wijksteunpunt Wonen
Bij het Wijksteunpunt Wonen krijgen we nogal eens vragen over huurprijzen die als gevolg van
de huurverhoging boven het bedrag van e 699,48 zijn gekomen (de liberalisatiegrens in 2014).
Als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhogingen van 2013 en 2014, kan het zijn dat uw
huurprijs door deze grens is gegaan. Met percentages van 4, 4,5 en 6,5 % is dit een aantal huurders
overkomen. Wat betekent dit nu?
Is mijn woning nu
geliberaliseerd?
Nee, de vraag of uw woning is
geliberaliseerd hangt af van de
huurprijs die u betaalde toen
u in uw woning kwam. Als die
huurprijs onder de toenmalige
grens lag, dan maakt het niet
uit dat u nu boven de grens
betaalt en is uw woning nog
steeds niet geliberaliseerd.
U kunt dan ook gewoon een
beroep blijven doen op de
huurprijsbescherming en
zaken blijven voorleggen bij de
Huurcommissie.
Wat voor huurverhogingen
krijg ik in de toekomst?
De huurverhogingen voor
uw woning blijven door de

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

minister worden bepaald. De
percentages van de verhoging,
zijn de percentages die gelden
voor sociale huurwoningen.
In 2015 komt er overigens
wederom een inkomensafhankelijke huurverhoging.
Krijg ik nog wel huurtoeslag?
Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Indien u al
huurtoeslag had voordat uw
huur door de grens heen ging,
dan blijft u recht houden op
huurtoeslag. Voor het deel van
uw huur wat boven de
e 699,48 uitkomt ontvangt u
geen toeslag.
Indien u geen recht had op
huurtoeslag tot op heden en
uw huur inmiddels boven de

huurtoeslag grens is uitgestegen (699,48), en uw inkomen is
gedaald, dan krijgt u in principe
geen huurtoeslag. Dat kan hele
nare gevolgen hebben. In sommige gevallen en dan met name
voor huurders van een corporatiewoning, kan WSWonen
proberen uw huurprijs naar
beneden te laten bijstellen.
Daarmee zou u alsnog recht
krijgen op huurtoeslag. Mocht
u in een dergelijke situatie zijn
terechtgekomen, neemt u dan
vooral contact met ons op.
Wij hebben wekelijks spreekuur op maandag van 19 tot 20
uur en op woensdag van 9 tot
12 uur. Bellen of mailen kan
ook: 020-4620330 of oost@
wswonen.nl #

‘BUUV wil een
kerststukje
maken’
kijk op www.buuv.nu
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door
bewoners. Heeft u een vraag of wilt u iets doen
voor een ander? Doe mee en word ook BUUV.
Plaats een eigen bericht of reageer direct op
iemand anders.
Bellen kan ook 020 46 28 460.

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

Armanda van den Engh

ComputerLoods

Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging

“creatief-team”

CREATIEF-TEAM: Flyers ontwerpen!!!

Dat kan goedkoop bij het CREATIEF-TEAM van Computerloods. Wij zijn o.a.
gespecialiseerd in het maken van: Flyers, Visitekaartjes, Posters, Menukaarten, Party- en Eventflyers etc.
Zoek je ons?! Kom dan langs bij Computerloods!
Voor Info en Prijzen graag bellen of mailen.
Wij zijn te bereiken van maandag t/m donderdag van 10:00-17:00

Nummer 176

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

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

Te Koop
Een lescello van Duitse oorsprong,
± e 450, - ; een weinig gebruikte typemachine, merk Brother; 3 paar Friese
doorlopers, maten 20, 28 en 29.
Tel. nr. 020 - 663 87 00.
Parklicht
Op avonden van 8 t/m 11 januari vindt
lichtkunstproject Parklicht plaats in Park
Frankendael (zie middenpagina’s van
deze Dwars). Daarvoor zoeken wij nog
enkele gemotiveerde vrijwilligers die een
avondje willen suppoosten. We bieden
een vrijwilligersvergoeding! U kunt zich
melden bij Loes Diephuis 06 - 223 529 04.
Naailes
Iedere woensdagavond Naailes bij
Dynamo in Bc. Transvaal! Breng je stof
mee en maak een uniek kledingstuk
onder deskundige begeleiding. Krijg
antwoord op: hoe doe ik dat?
Info: textiel.han@gmail.com.
Gastvrouwen/-heren gezocht
LGBTQ Amsterdam is op zoek naar
gastvrouwen/-heren voor ons lesbo gay
bi transgender (netwerk) café. De functie
bestaat uit: bezoekers welkom heten, op

hun gemak stellen, informatie verstrekken, ruimte inrichten en versieren en
je inzetten voor de LGBTQ gemeenschap. Ben jij sociaal en behulpzaam?
Betrokken bij de rechten van lesbo gay
bi transgender? 1x keer per maand van
21:00 – 01:00 uur beschikbaar?
Meer info: lgbtqamsterdam@gmail.com,
www.lgbtqamsterdam.blogspot.nl
Pick-up
Ik zoek een pick-up om platen mee te
draaien. Ik hoop dat u er een heeft, het
mag ook wel tweedehands zijn en mag
ook wel iets kosten: tot 20 euro. Gratis
mag natuurlijk ook. Belt u mij als u er een
heeft: 020 - 773 62 27, Renate Jonker.
Honing
Honing uit Amsterdam-Oost, rechtstreeks
van de imker. Bel voor meer informatie:
06 - 308 466 97.
Ruimtes te huur
Twee mooie representatieve en sfeervolle
kantoorruimtes of behandelkamer te
huur (2x 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. Inlichtingen en reacties naar:
f.valkenburg@huisvanerasmus.nl of
06 - 448 848 63
Kinderkoor
Zin om in het nieuwe jaar te zingen? Laat
je stem horen! Bij Kinderkoor Watergraafsmeer zijn alle kinderen welkom. We
zingen een breed scala aan liedjes: van
vrolijke zangspelletjes tot meerstemmige
liederen in verschillende talen. Houdt je
van zingen en ben je tussen 4 en 12 jaar
oud? Dan ben je van harte welkom om op
woensdagmiddag een gratis proefles te
komen volgen.
Zie voor meer informatie www.kinderkoorwatergraafsmeer.nl
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De Dwarse Keuken
Recept: Adrienne Cramer | Tekst: Hella de Groot

Wildragoût met portsaus, aardappel/knolselderijpuree,
spruitjes en cranberriecompôte voor 4 personen
Ingrediënten
• Vlees: 800 g. wildragoûtvlees
van haas, ree, gans, konijn of
zwijn in dobbelstenen van
2 x 2 cm (vraag de poelier
of let op aanbiedingen bij de
super), maar ook mooie
sukadelappen zijn prima
(dan heet het gerecht runderragoût i.p.v. wildragoût).
• Marinade: 2 dl rode port,
3x laurierblad, vers gemalen
zwarte peper, 2 tenen fijngehakte knoflook, 4 kruidnagels
en ruim 2 theelepels zout.
• Puree: 700 g. kruimige aardappels, geschild en in vieren
gesneden; 300 g. knolselderij
(geschild en gesneden); 100 g.
ganzenvet of roomboter.
• En: 3 eetlepels gesneden ui,
700 g. schone spruitjes, versgeraspte nootmuskaat, 250 g.
cranberries, 100 g. suiker,
2 eetlepels bloem, 2 eetlepels
verse fijngehakte platte
peterselie, 100 ml. room.
Bereiding
Meng het vlees met alle ingrediënten voor de marinade
en laat ten minste 8 uur maar
liever een hele dag intrekken

(in een goede plastic zak in de
koeling, af en toe keren).
Laat het vlees uitlekken in een
vergiet en vang het sap op.
Strooi de bloem over het vlees
en bak in 80 g. heet ganzenvet,
reuzel of 40 g. boter & 40 g.
olie op hoog vuur even aan in
een ruime braadpan.
Draai het vuur laag als het
vlees begint te bruinen. Voeg
de uien toe, blijf erbij en roer
met een platte spaan over de
bodem van de pan om aanbakken te voorkomen. Voeg nu
de gezeefde marinade toe en
eventueel een scheutje water.
Laat 1½ uur heel zacht pruttelen, maar controleer af en toe
of het nog voldoende vochtig
is en schep voorzichtig van de
bodem. Roer er vlak voor het
opdienen de room door, proef
op smaak (extra zout/peper?)
en bestrooi met peterselie.

Kook de aardappelen in gezouten water, voeg na 8 minuten
de knolselderij toe, giet af na
nog 15 minuten (bewaar het
laatste kooknat om de puree
qua substantie eventueel
iets te verdunnen) en pureer
met boter en nootmuskaat (2
theelepels) met een stamper
(nooit met een machine, dan
wordt het een plakkerige en
minder smakelijke substantie), proef op smaak en dikte.
(Deze puree kan ook ruim van
tevoren gemaakt worden en
in een mooie ovenschaal met
een klontje boter er op in een
half uur in de oven (130 graden) van een korstje voorzien
worden).
Gaar de spruitjes in een ruime
pan gezouten kokend water
in 8 minuten beetgaar, giet af
(ook dit kan ruim van tevoren
gedaan worden). Verhit in
een brede koekenpan 50 g.
vet, bak de spruitjes zacht
met nootmuskaat gedurende
5 minuten, schep regelmatig
voorzichtig om.
Doe de cranberries met suiker
in een pannetje met dikke
bodem op zacht vuur gedurende 10 minuten, blijf roeren
tot de vruchten gecompôteerd
zijn, proef (extra suiker? naar
smaak).
Prettige dagen en eet smakelijk.

POST OOST HELPT JE RICHTING WERK!
In Post Oost is er elke donderdagmiddag van 1 tot 4
SOLLICITATIEWERKPLAATS waar je onder
deskundige begeleiding kunt werken aan je CV of
sollicitatiebrief.

do
Zoek je een leuke activiteit, werk of vrijwilligerswerk in Oost?
Maak een afspraak voor een gratis advies op maat door een
Post Oost adviseur!
ma

di

wo

Taalwijzer spreekuur
communicatietraining
NL tussenstap
Workshop voor o.a. zorg/huurtoeslag
Wijksteunpunt Wonen spreekuur

09:00 - 12:00

Taalwijzer spreekuur
beweegcoach (op afspraak)
wandelgroep
sollicitatietraining
Club Info – Jongereninformatie en Advies

09:00 - 12:00

Wijksteunpunt Wonen spreekuur
vaktaal (NL op de werkvloer)
NL voor gevorderden
beweegcoach (op afspraak)
‘slim zoeken naar een woning’ inloop
Club Info – Jongereninformatie en Advies

09:00 - 12:00

10:00 - 11:30
13:00 - 16:00

vr

09:30
sollicitatietraining
sollicitatiewerkplaats
13:00
workshop presenteren (3e donderdag)
13:00
organisatieadvies non-profit (oneven weken) 13:00
Club Info – Jongereninformatie en Advies
14:00
Club Info - Geld spreekuur
15:00

NL voor hogeropgeleide Engelstaligen
Geheugen van Oost inloop en fotoclub
UWV netwerkgroep 55+

- 12:30
- 15:00
- 17:00
– 16:00
- 17:00
- 17:00

09:30 – 12:00
13:00 - 15:30
13:30 - 16:30

13:30 - 15:30
19:00 - 20:00
09:00 - 13:00
10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
14:00 - 17:00
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
13:00 - 17:00
14:00 - 16:30
16:00 - 19:00

Verder:
 Open Leercentrum Oost: met hulp van de computer je taal- of
computervaardigheid verbeteren.
ma, do, vr 9:30 - 11:30; di 11:30 - 13:30 uur
 Taalwijzer telefonisch spreekuur: ma en di 9:00 - 14:00 uur
 Vrijwilligersuitzendbureau:
elke werkdag van 09:00 tot 17:00
 Dappertafel bewonersprojecten: Zie website!

#:-)

Bang in de nacht (>_<)
Met het licht aan kunnen we
de dingen om ons heen zien.
Zonder licht is het donker en
in het donker zien we niets.
In het donker kan een stoel
met kleren eroverheen gegooid er heel anders uitzien
dan met daglicht.

Dat is een beetje angstig.
Daarom voel ìk me een stuk
prettiger als ‘s nachts mijn
bedlampje brandt...
We herkennen de dingen aan
hun kleur. Je kunt zeggen dat
kleuren vormen zichtbaar
maken. Hoe zit dat eigenlijk?

O, regenboog
Het licht dat wij op aarde
kennen, komt van de zon.
Zonlicht ziet er voor iedereen wit uit. Maar eigenlijk
bestaat dat witte zonlicht
uit verschillende kleuren. Je
kunt het zien als je op een
regenachtige dag met veel
zon naar de hemel kijkt: dan
zie je een regenboog.
Als het zonlicht op regendruppeltjes valt, weerkaatsen de druppeltjes het licht.
Daardoor ‘breekt’ het licht
en valt het uiteen in kleuren
die in elkaar overlopen. Wit
licht zijn alle kleuren van
de regenboog bij elkaar. Dat
noem je een spectrum.
Waarom is een wortel oranje
en een citroen geel?
Een wortel heeft een ander
oppervlak – met andere
moleculen - dan een citroen.
Als er lichtstralen op een
wortel vallen dan kaatsen alleen oranje delen uit het licht
terug naar je ogen. Bij een
citroen kaatsen alleen gele
delen uit het licht terug. De
andere kleuren van de lichtstralen worden geabsorbeerd
(opgeslurpt) in het oppervlak
van de citroen.
Waarom zitten er geen zwart
en wit in de regenboog?
We weten nu dat zonlicht een
mengsel van kleuren is. En
dat vormen lichtdelen weerkaatsen die een bepaalde
kleur hebben. Een oppervlak
dat alle kleuren opslurpt
wordt zwart genoemd. Een
goed voorbeeld is het zogenaamde zwarte gat. Er komt
dan geen enkel licht terug
naar het oog. Daarom noemen we zwart een niet-kleur.
Een oppervlak dat juist alle
kleuren weerkaatst, is wit.

(*o*)

Alle kleuren komen daarin
samen. Net als zwart is wit
een niet-kleur.
Lichtkleuren kun je ook
mengen, dat heet optische
kleurmenging. Hoe meer
kleuren je mengt, hoe lichter
ze worden.
Wat de tv betreft, heb je drie
hoofd kleuren: rode, groene
en blauwe lichtpuntjes en als

die allemaal even fel branden zie je van een afstandje
wit licht. We kunnen met die
drie heel veel andere kleuren
maken.
Het mengen van lichtkleuren werkt anders dan het
mengen met verfkleuren. De
hoofd verfkleuren zijn rood,
geel en blauw en hoe meer
verfkleuren je mengt, hoe
donkerder ze worden.

Stinks schrijft zijn naam in de regen...

kleuren mengen met verf
Herman Kuijer, Lichtinstallatie in de toren aan de Borneohof, 2013 - 2014

Coördinatie en teksten Connie Dekker

kleuren mengen met licht
Kleurencirkel Johannes Itten en druppelen met de primaire kleuren geel, rood en blauw, Hortense, 8 jaar
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Kleuren maken alles mooi (O_o)
DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 176

Kunstenaars gebruiken kleur
in hun schilderijen. Om kleuren een beetje overzichtelijk
te maken, heeft men allerlei
systemen bedacht.
De kleurencirkel van Johannes Itten is een goed voorbeeld. In het midden zie je
drie kleuren rood, geel en
blauw. Deze noemen we deprimaire kleuren. Met rood,
geel en blauw kun je alle
kleuren maken die je wilt.
Ze staan in een cirkel om de
primaire kleuren heen .

Weetje: de schilder Piet
Mondriaan gebruikte in zijn
schilderijen alleen de drie
primaire verf-kleuren.
Zelf kleurencirkels maken
met inkt is een leuk experiment om kleuren te mengen.
En dan bedoel ik niet zo’n
strak kleurenschema. Het
willekeurig laten druppelen

van kleuren inkt op andere
kleuren inkt is veel spannender. Gebruik vloeipapier en
alleen de primaire kleuren

rood, geel en blauw. Ontdek
wat er gebeurt als je rode
inkt op geel druppelt of
blauwe inkt op rood.

www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/493/KLEUREN
www.willemwever.nl/vraag_antwoord/wetenschap-techniek/uit-welke-kleuren-bestaat-kleur

“Ik
het niet!”
O,kan
nacht
vol licht

De Javastraat heeft een lichttoren!
Heb je het al gezien? De prachtige
kleuren in het topje van de toren aan
de Borneohof?

“Het lukt

*(^o^)*
De gekleurde lichten in de
toren zijn een installatie
van de kunstenaar Herman
Kuijer (1954).
De dag dat Herman de gekleurde neons plaatste heeft
hij willekeurig ofwel ad random de kleuren uitgekozen.
Herman vindt dat niet alles
een patroon hoeft te hebben, dat je soms iets aan het
toeval over moet laten.
Die kleuren, in totaal zestien, maken reflecties en een
palet van mengkleuren op
pilaren en luifel. Als je heel
goed kijkt, zie je dat in de
hoeken van de toren geen
neons zijn geplaatst. Daardoor lijken de neons een
cirkel te vormen.
Goh, ik wou dat ik de toren
kon zien vanuit mijn slaapkamerraam! Dan had ik
nooit meer een bedlampje
nodig...
www.hermankuijer.com

Eureka! Stinks heeft het eerste alles-wegslingerende-witte gat gemaakt!
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