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Studenten helpen senioren
Tekst: Desirée Nelissen | Fotografie: Stichting SeniorenStudent

Het is een regenachtige zomerdag in Amsterdam
Noord. Studentvrijwilliger Marijke is op bezoek
bij mevrouw Westra (86). Dochter Ronneke
Jansen Westra is ook even komen buurten.
Stichting SeniorenStudent
Sinds april komt Marijke Visser
(22) elke twee weken bij Mevrouw Westra op bezoek. Ze
doen mee aan het project
Jong+Oud=Goud van Stichting
SeniorenStudent. Bij dit project
worden studenten aan senioren
gekoppeld voor hulp en gezelschap. Mevrouw Westra las
over het project in de buurtkrant. ‘Het idee sprak me erg
aan, dus ik heb het artikel
meteen uitgeknipt.’ Toch duurde
het nog een tijdje voordat mevrouw Westra zich inschreef.
‘Het is toch iets nieuws. Ik vond
het spannend om mezelf op te
geven.’ Tot ze het krantenartikel
aan haar dochter liet lezen. Ronneke spoorde haar moeder aan.
‘Ik zei meteen: doen mam!
Dat is toch een hartstikke leuk
idee?’
Marijke studeert International
Public Health aan de Vrije Universiteit. ‘Bij mijn studie kreeg
ik colleges over de ouderenzorg.
Hierdoor realiseerde ik me dat
we allemaal een beetje moeten helpen zodat ouderen niet
in een isolement komen.’ Het
leek Marijke leuk om meer met
ouderen in contact te komen.

Ze is blij met haar match met
mevrouw Westra. ‘Het leuke aan
dit project vind ik dat het beide
kanten op werkt. Je helpt de
senior en steekt er zelf ook nog
wat van op.’
Wandeling
Marijke en mevrouw Westra zetten samen thee. ‘Daar beginnen
we altijd mee: thee en praten.’
Bij het vorige bezoek hebben ze
een wandeling gemaakt met de
rollator. De bestemming was het
BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam Noord.
Marijke is daar geboren en was
er sindsdien niet meer geweest.
Het was een pittige wandeling.
‘Maar het is goed gegaan, we
hebben het gehaald,’ vertelt
mevrouw Westra trots.
Mevrouw Westra heeft altijd
een druk leven gehad. Dochter
Ronneke somt lachend op: ‘De
zwemclub, de praatclub, de
volkstuin, gymnastiek Soms had
ze niet eens tijd voor bezoek
met al die clubjes.’ Maar bijna
drie jaar geleden kwam mevrouw Westra lelijk ten val met
haar elektrische fiets. Er volgde
een lange en intensieve revalidatieperiode. Het herstel

Samen foto’s van vroeger bekijken
verliep moeizaam waardoor ze
veel activiteiten op moest geven,
waaronder haar grote passie
tuinieren.
Volkstuin
Meer dan vijftig jaar tuinierde
mevrouw Westra op tuinpark
Buitenzorg. Ze werd er in 2013
voor gehuldigd. Er was bijna
geen jaar waarin mevrouw Westra geen prijs won met haar
volkstuin. Trots laat ze foto’s
zien aan Marijke. Samen hebben ze de tuin ook al eens
bezocht, Marijke met de fiets en
mevrouw Westra met de scootmobiel. ‘We hebben ook nog

een ander project liggen.’ Mevrouw wijst naar de achterkamer. Marijke lacht: ‘Inderdaad,
de legpuzzel!’ Ze zijn er al een
tijdje mee bezig, maar het is een
lastige puzzel met veel stukjes.
Gelukkig hebben ze geen haast.
De man en zoon van mevrouw
Westra zijn overleden. Enige
dochter Ronneke komt regelmatig op bezoek, maar zij heeft
ook een druk leven. ‘Ik werk
en ik heb zelf ook dochters en
kleinkinderen.’ Ze vindt het fijn
dat Marijke nu regelmatig langskomt om haar moeder te helpen
en van gezelschap te voorzien.
‘Mijn moeder kan het heel goed

vinden met Marijke, ik ben blij
dat ze zo’n goede klik hebben.’ #
Wilt u ook een jaar lang de hulp
van een SeniorenStudent?
Momenteel wordt er gewerkt
aan uitbreiding van het project,
waardoor er binnenkort 50 extra
plaatsen beschikbaar komen.
Neem voor meer informatie
contact op met Stichting
SeniorenStudent:
info@stichtingseniorenstudent.nl,
020 308 09 16.
Ook in Oost heeft de stichting
koppelingen lopen en worden
nieuwe senioren gezocht!

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Het is onvermijdelijk er enkele
woorden aan te wijden. Drie jaar
geleden besloot het stadsdeel
de subsidie aan Dwars zodanig
te verminderen dat de betaalde
redactie moest verdwijnen. Zo’n
25 vrijwilligers namen het redactiewerk over, zodat de krant kon
blijven verschijnen. De komende
maand buigen de politici in Oost
zich opnieuw over de urgentie
van subsidies. Er moet (van de
gemeente) in drie jaar tijd 1,1
miljoen euro geschrapt worden
van de ruim 11 miljoen euro
die stadsdeel Oost aan subsidies
verstrekt.
Wij hopen dat uw leesplezier
en het enthousiasme waarmee
wij als redactie in touw zijn
voor Dwars gewicht in de schaal
leggen. Wij hopen dat de lage
kosten van onze buurtkrant
politici tot een krantvriendelijke
keuze zullen brengen. Want
drukken en bezorgen kunnen
echt niet gratis. Dwars verbindt
de bewoners van Oost en ondersteunt met haar berichtgeving
hun initiatieven. Een onmisbare
functie, vinden wij. #

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

Column

Door: JaBo

Eindelijk vakantie
Ik zou met T. op weg naar Portugal, maar vlak voor vertrek moesten we
met de trein een U-bocht naar Alkmaar maken: het ging slechter met
mijn moeder.
De ellende was ruim een jaar geleden begonnen met een operatie vanwege een gebroken heup, waarna haar dementie verergerde. Een sterk
verlaagde bloeddruk, blaasontstekingen, totale afname van eetlust en
algehele zwakte deden de rest. De toestand sleepte zich voort en voort
en sloopte niet alleen mijn moeder, maar ook bijna mijn vader, die haar
op een gegeven moment weer in huis had genomen om haar lief, trouw
en koppig te blijven verzorgen.
We zoefden langs Assendelft.
Daar gaat mijn vakantie, dacht ik.
Niet erg natuurlijk, en helemaal in de lijn van onze familiegeschiedenis,
want mijn moeder had een hekel aan vakantie. Dat vond ze gedoe. Texel
was ver weg genoeg en dan liefst niet langer dan een week. De laatste
jaren was ze er door haar verslechterde conditie al helemaal nooit meer
tussenuit geweest. De afstand van eettafel naar keuken werd voor haar
-zelfs met rollator- een minuten durende marteling. Uiteindelijk trokken
we met zoveel mensen over mijn moeders toestand aan de bel dat ze
weer in het ziekenhuis belandde.
Haar zogenaamde blaasontstekingen bleken daar een vergevorderde
vorm van blaaskanker, en de koude voeten waar ze steeds over had
geklaagd het gevolg van verstopte aderen. Toen de chirurgen zich bij
ons voegden met het bericht dat ze onze moeder in leven zouden kunnen houden als ze a) haar linkerbeen af zouden zetten en b) haar blaas
zouden verwijderen kozen mijn vader, zussen en ik na lang overleg voor
wat ze zo mooi noemen ‘palliatieve sedatie’.
Om beurten waakten we bij mijn moeders bed.
Tegen mijn vader had ze de eerste dag nog de tegenwoordigheid van
geest om te zeggen: ‘Je hebt het goed gedaan.’
Het laatste wat ze in haar van morfine doordrenkte toestand tegen mij

zei was ‘meneer, mag ik nu eindelijk gaan slapen?’, wat ik mooie laatste
woorden vond.
Mijn zussen sliepen die eerste nachten bij toerbeurt bij haar.
Ik was blij dat zij het voortouw namen, want zelf was ik daar te schijterig
voor.
Toch was het nadat mijn moeder een paar dagen hijgend als een trekpaard had liggen vegeteren nu echt mijn beurt om een keer te waken.
Maar net toen ik per trein op weg was, sprong de dood er tussen.
‘Het is gebeurd, jongen,’ zei mijn vader met verstokte stem door de
telefoon.
Terwijl T. mijn hand vasthield schoven buiten bollenvelden voorbij
in schitterend zomerlicht. Ik begon hardop te huilen, misschien van
verdriet, misschien van opluchting, misschien van allebei. Mede-treinreizigers keken me meevoelend aan en ik weet nog hoe ik dacht dat al
dat gemopper over hoe de mensen steeds egoïstischer en hardvochtiger
worden helemaal niet klopt.
Toen we aankwamen in het ziekenhuis was mijn moeder nog warm.
Mijn vader vertelde hoe hij had bedacht dat hij maar weer eens ‘een
praatje’ met haar moest gaan maken. Hij had zijn krant opgevouwen en
zich over zijn stervende vrouw heengebogen. ‘Als je wilt, mag je gaan
hoor,’ had hij gefluisterd. ‘Maria wacht op je.’
Dit waren kennelijk de woorden waar mijn moeder op had liggen
wachten.
‘En hop -daar ging ze,’ zei mijn vader.
Alsof ze onverwacht een streekbus had genomen, kopje onder was
gegaan bij het bejaardenzwemmen of - en dat leek me de beste fantasie
- plotseling was opgestegen met een heteluchtballon.
Ik kneep mijn ogen stijf dicht en verdomd, ik zag haar weer - in leven.
Daar vloog ze, naar ons zwaaiend vanuit het mandje onder de ballon,
enthousiast en blij, alsof ze - eindelijk, eindelijk - eens een keer lekker
lang op vakantie mocht. #
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Subsidies: het moet weer met minder
Tekst: Arie van Tol | Illustratie: Judith Lammers

De huidige Amsterdamse coalitie van VVD, D66 en SP laat zich kennen.
De geringschattende kijk op zowel bestuurscommissies als subsidies vertaalt
zich in een buitenproportionele taakstelling op subsidies. Min of meer
gelijkelijk verdeeld over 2016, 2017 en 2018 moet in Oost uiteindelijk een
bedrag van e 1.111.345,- bezuinigd worden. Dat is 10 % van de subsidies
van stadsdeel Oost, voornamelijk in het sociale domein.
Vorige bezuinigingsoperaties
in Oost – gelegitimeerd met
termen als Eigen Kracht en
Zelfredzaamheid en verhuld
toegelicht in resp. de visie
Versterking Sociaal Domein en
de Participatienota Kracht van
Oost – zijn nog maar nauwelijks afgerond. De welzijnsorganisaties moesten flink
inleveren om de Civil Society
(buurt- en bewonersinitiatieven) meer ruimte te geven.
De vernieuwing was wellicht
discutabel, een visie was er.
De visie van het huidige
Amsterdamse bestuur lijkt
een stuk pragmatischer: ‘we
willen dat 25 miljoen bezuinigd wordt op de subsidies, en
daarvan mogen de bestuurscommissies er 7½ voor hun rekening nemen.’ Dat is relatief
heel veel, want maar 14 % van
de gemeentelijke subsidies
wordt door de bestuurscommissies verstrekt.
Behoorlijk bestuur
De gemeenteraad heeft B&W
niet alleen gesteund bij haar
subsidievoorstellen in de
Voorjaarsnota 2015, ook de
bedenkelijke procedures kregen groen licht. In een brief

verstuurd op 28 mei kregen
de bestuurscommissies van
het Amsterdamse bestuur de
opdracht uiterlijk 3 juli door te
geven hoe de invulling van de
taakstelling 2016 op programmaniveau zal zijn. Een dergelijke termijn gaf onvoldoende
ruimte aan bestuurders en
ambtenaren, laat staan aan
belanghebbenden en burgers,
om hun gefundeerde zegje te
doen.
Enkele andere bestuurscommissies hebben desalniettemin keurig hun huiswerk
ingeleverd vóór 3 juli, of de
eer van het maken van keuzes
aan de gemeenteraad gelaten.
De commissie van Oost heeft
laten weten die termijn onhaalbaar te vinden en in een
antwoordbrief uiteengezet
hoe zij na een zo zorgvuldig
mogelijk proces op 27 oktober een definitief besluit zal
nemen over de invulling. In de
Stopera zijn ze er schoorvoetend mee akkoord gegaan.
Uitgangspunten
Bij de taakstelling hanteert het
dagelijks bestuur enkele uitgangspunten die waarschijnlijk worden overgenomen

door het algemene bestuur
(AB, de bestuurscommissie).
1. De bezuinigingen voor 2016,
2017 en 2018 gaan in één
besluit worden ingevuld.
2. Bij voorkeur komt er geen
kaasschaafmethode: alle
subsidies met 10% verminderen.
3. Er wordt rekening gehouden met spreiding van
accommodaties en basisvoorzieningen over de
gebieden (eerlijk delen over
de wijken in Oost zal er mee
bedoeld worden).
Hiermee lijkt nog niet heel
veel gezegd: er worden bijvoorbeeld geen beleidsprioriteiten genoemd. Al telt alles
wat tot nog toe in beleidsnotities is neergeslagen aan beleid
natuurlijk mee.
Proces
Het is een open deur dat een
goede voorbereiding vooral
bestaat uit het informeren
en inzicht bieden aan alle AB
leden. Alle relevante bestuurlijke stukken gaan al dan niet
in samengevatte vorm voorgelegd worden aan het AB.
Omdat het de grootste subsidieontvangers zijn krijgen

Civic en Dynamo een speciale
behandeling. Met die organisaties wordt vooraf gesproken.
Van de andere zal het initiatief
zelf moeten komen: lobbyen
lijkt noodzakelijk.
Vooralsnog is op dinsdag 1
september (dat is dus al geweest als u dit leest) een eerste
sessie van het AB gepland
rond de taakstelling. Bestuurlijke prioriteiten gaan dan
omgezet worden in bezuinigingsvoorstellen. De uitkomsten van deze sessie worden
verwerkt in 3 of 4 scenario’s.
De ambtelijk uitgewerkte en
in het DB besproken scenario’s staan centraal in sessie 2,
gepland op dinsdag 22 septem-

ber. Consequenties worden
geschetst en wederom krijgen
Civic en Dynamo gelegenheid
tot een eigen inbreng. Het AB
kiest uiteindelijk één voorkeursscenario.
Op dinsdag 29 september
krijgen de gesubsidieerde
organisaties gelegenheid tot
inspreken. Dit moment is
zoals het in het verleden altijd
geweest is: inspraak na de
bestuurlijk / politieke keuze.
Een reactie op een dreigende
bezuinigingsmaatregel. Het is
onduidelijk waarom actuele
informatie van de organisaties
niet onderdeel is van de informatieve voorbereiding. Nog
vreemder is het dat nergens
de burger ofwel de gebruiker,
de cliënt wordt uitgenodigd
iets te vinden van (voorgestelde) bezuinigingen.
Hoe dan ook beslist op 27 oktober het AB definitief over de
invulling van de bezuinigingen over de drie jaren. #
Dwars door de buurt is één
van de gesubsidieerde instellingen. De afgelopen jaren,
na de enorme bezuiniging
waardoor de betaalde redactie moest verdwijnen, krijgt
Dwars nog e 23.000,- per jaar.
Daarvan worden vooral de bezorg- en drukkosten betaald.
Of de ruime goodwill bij de
lezer, bij diverse partnerorganisaties, bij diverse politici en
andere stadsdeelbetrokkenen
een overtuigend argument is
en reden is af te zien van een
verdere aantasting van dat
budget zal de komende weken
duidelijk worden.

Van het Steve Bikoplein naar
de Stadsschouwburg
Tekst: Redactie | Illustratie: Hans Heitgeert

Parkennieuws
Tekst: Redactie
Oosterpark
Dat de renovatie van het Oosterpark nog verre van voltooid
is kan iedereen sinds afgelopen juni zelf constateren. Toch
zal er zaterdag 26 september
een officiële opening van het
vernieuwde park georganiseerd gaan worden. Veel valt
er (enkele weken vóór die datum) op voor de hand liggende
sites nog niet over te lezen.
De site van het Badhuistheater
verraadt dat er in ieder geval
muziektheater zal zijn in de
theatertent in het Oosterpark.
Het Badhuistheater (behalve
de naam van een plek is het
de naam van een gezelschap)
speelt Het Oude Café, dat
gaat over de geschiedenis
van de Oosterparkbuurt en
in het bijzonder dat van het
Weesperpoortstation. Muzikale begeleiding is er van het

Shakespeare gaat vanuit het hart van de wijk naar hèt huis
van het theater. Heim’s Romeo|Julia is nog één keer te zien:
op 17 oktober om 13 uur.
Oosterparkorkest.
Maar natuurlijk staat er veel
meer op het programma. Zie
daarvoor www.oost-online.nl.
Park Frankendael
Elke laatste zondag van de
maand is er Pure Markt in
Park Frankendael. Op zondag
27 september zal er rond de
stand van de Vrienden van
Frankendael een feestje worden gevierd. Want de Vereniging Vrienden van Frankendael bestaat 25 jaar!
Wat er allemaal gaat gebeuren
is ook hier nog niet duidelijk.
Behalve dat er een jubileumuitgave gaat komen van de
Frankendael-nieuwsbrief
waarin leden van de vereniging hun korte verhaal doen
over het park.
U kunt het laatste weekend
van september met een gerust
hart in Amsterdam blijven, in
Oost blijven, om te feesten in
het stedelijke groen. #

Heb je HEIM Romeo|Julia op
het Steve Bikoplein gemist? Of
smaakte de voorstelling naar
meer?
Op 17 oktober 2015 presenteert kunstenaarscollectief
Moving Arts Project Shakespeares klassieker voor de
allerlaatste keer en wel in de
Amsterdamse Stadsschouwburg! Het is nu of nooit.
Spelers, theatermakers en
decorbouwers komen uit
Amsterdam Oost en omgeving,
voor één keer wordt de openlucht verruild voor het echte
theater. Waarom maken die
Capulets en Montagues elkaar
het leven zuur? Kunnen ze
hun denken en doen veranderen? HEIM Romeo|Julia is een
eigentijdse versie van Shakespeares tragedie over polarisatie en onmogelijke liefde. Ga
naar www.heimintransvaal.
nl/romeojulia en bestel je
kaarten nu!

In juni 2015 trok HEIM
Romeo|Julia volle tribunes in
een tijdelijk openluchttheater
in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Speciaal voor de
tragedie was er een prachtig
openluchttheater op het Steve
Bikoplein gebouwd. In de
voorstelling schitteren spelers
uit Amsterdam Oost en omgeving, van beroepsacteurs tot
bewoners die voor het eerst
op het podium staan. De bijzondere mix van spelers zorgt
voor een unieke kruisbestuiving op het toneel. Samen met
het artistieke team bewerkten
zij Shakespeares tragedie tot
een actuele en voor velen
herkenbare voorstelling.
Bezoekers vonden HEIM
Romeo|Julia ‘ontroerend’,
‘magisch’ en ‘indrukwekkend’.
Speciaal voor deze gelegenheid bewerkt het artistieke
team de openluchtvoorstelling
tot een nieuwe versie. Daar-

voor maken ze gebruik van
het toneelbeeld van Medea
door Toneelgroep Amsterdam.
Deze keer geen optrekkende
scooters en langsscherende
duiven tijdens het zwaardvechten, maar de rust van het
theater met gemakkelijke stoelen. De Veronese huizen van
schilderijlijsten uit de Transvaalbuurt zijn vervangen
door videoprojecties. Maar no
worries, Julia heeft nog steeds
haar balkon! #

4 Oost
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Gezond worden in
het Oosterpark

Het blijkt, dan al, zijn natuurlijke omgeving te zijn.’ (www.
robdenijs.nl/biografie)

School

Tekst: Méland Langeveld | Foto: Algemeen Hollands Fotopersbureau

Grenzend aan het Oosterpark opent in 1931 een bijzondere school zijn
deuren. Het is een gemeentelijke openluchtschool. De openluchtschool is
speciaal voor kinderen met astma of bronchitis, want zij lopen het gevaar
tuberculose (tbc) te krijgen. Frisse lucht, veel licht en een aangename
omgeving zijn goed in tegenstelling tot dichte, donkere schoollokalen waar
de kans op infectieziekten groot is.

Licht en lucht
Alle voorzieningen zoals
lokalen, buitenterras, doucheruimte, dokterskamer en
eetzaal zijn ondergebracht in
één gebouw. De leslokalen liggen, met brede openslaande
deuren, direct aan het terras
op het zuiden, aan de kant
van het park. De tafels en
stoelen van de leerlingen zijn
van licht materiaal gemaakt
en kunnen gemakkelijk naar
buiten.
In 1967 krijgt de school een
andere naam, de W.B. Noteboomschool, en sinds 1982
is de school officieel een
School voor Langdurig Zieke
Kinderen. In 2003 verhuist
de school naar een nieuwe
locatie in Zuidoost, en is het
gebouw niet meer in gebruik
als school. Maar sinds kort
zitten er weer kinderen
in de school: er is een kinderdagverblijf in gekomen
met speciale aandacht voor
muziek, dans, en theatervoorstellingen.
‘We mankeren hier allemaal
wat’
Ter illustratie van hoe het
eind jaren zestig toeging op
de school volgt hieronder
een fragment uit ‘Openluchtschool in het Oosterpark’ van
Yolanda Jansen. Het gaat over
haarzelf.
‘Ik ben opgegroeid in de
Derde Oosterparkstraat. Het
was een rustige buurt. Ik zat
in de tweede klas van de
Linnaeusschool toen ik
vanwege mijn astma naar
de Openluchtschool in het
Oosterpark ging. Dit was voor
mij letterlijk en figuurlijk
een “verademing”. In het
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begin was het erg wennen op
school. Het waren lange dagen van acht uur ’s ochtends
tot vijf uur ’s middags. Later
versoepelde dat en kregen
we op woensdagmiddag vrij.
Er werd een bepaald ritme
aangehouden op school. Zo
kregen we ’s ochtends ontbijt, ’s middags warm eten en
voor dat je naar huis ging nog
een boterham. We aten heel
gezond: fruit, dadels, vijgen
en noten, en dronken melk of
room. We deden aan heilgymnastiek. ’s Middags moesten
we rusten. Met mooi weer
buiten op britsen of anders
boven op de slaapzaal.
Het was geen buurtschool.
Er zaten kinderen uit heel
Amsterdam met allerlei
aandoeningen: hartpatiënten,
kinderen met bloederziekte.
Het kwam zelfs weleens voor
dat ernstig zieke kinderen
overleden. Als kind sta je
daar niet zo bij stil, pas later
besefte ik wat dat betekende.
Ondanks dat er een dokter en
zuster op school waren, werd
je niet als patiënt behandeld.
Ik kreeg er doorzettingsvermogen, want er heerste de
mentaliteit: “we mankeren
hier allemaal wat”. Je leerde
hoe je het beste met je ziekte
kon omgaan. Buiten schooltijd speelde ik met kinderen
uit de buurt. Het was dan ook
niet zo dat ik werd gepest
omdat ik op die school zat.
Enige jaren geleden was er
een reünie. In werkelijkheid
bleek alles veel kleiner te zijn
dan in mijn herinnering. Ook
de gymmeester was in mijn
gedachten twee meter lang
en twee meter breed en dan
kom je binnen en bleek het eigenlijk een hele gewone man.
De Openluchtschool in het
Oosterpark is nog steeds mijn
favoriete plek in Oost.’ #

Rustpauze, 4 oktober 1950

Een van de meest bekende
leerlingen van deze school is
Rob de Nijs. Hij is een buurtgenoot. Rob de Nijs is in de
Linnaeusstraat op nummer
72 geboren. Citaat uit Robs
biografie: ‘Zoals meerdere
kinderen die tijdens de oorlog

ter wereld komen, heeft Rob
last van zijn luchtwegen.
Muffe klaslokalen zijn uit den
bozen. Samen met zijn lotgenootjes geniet hij lager onderwijs op de Openluchtschool
Oosterpark. Het is hier dat
zijn artistieke talenten voor

het eerst de kop opsteken.
Daar is ook alle ruimte voor.
Er wordt op deze school veel
waarde gehecht aan creatieve
vakken. Tijdens schoolvoorstellingen ervaart de jonge
Rob voor het eerst hoe het is
om op een podium te staan.

Workshop Schrijven
Doe mee aan een workshop en maak een verhaal voor het Geheugen van Oost
Data: 5 oktober, 19 oktober, 2 november en 16 november 2015
Tijd: 13.30-15.30 uur (inloop vanaf 13 uur)
Locatie: Post Oost, Wijttenbachstraat 36
Eigen bijdrage: 8 euro
Gepensioneerd journaliste Wil Merkies (o.a. Het Parool en de Volkskrant) leert u een goed
verhaal te schrijven. Veel verhalen op de website van het Geheugen van Oost zijn gebaseerd
op eigen herinneringen, maar om die leuk op te schrijven vergt wat oefening. In de Workshop
Schrijven gaat u onder persoonlijke begeleiding van Wil zelf aan de slag.
De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten op de maandagmiddag met telkens twee weken
ertussen, zodat uw vorderingen besproken kunnen worden. Het resultaat is een verhaal dat op
de website geplaatst kan worden.
Aanmelden: U kunt zich opgeven via geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl onder vermelding van ‘Workshop’ of door op vrijdag even binnen te lopen bij de open inloop
van het Geheugen van Oost (van 13-15.30 uur): Post Oost, Wijttenbachstraat 36.
www.geheugenvanoost.nl

Open Inloop
Het Geheugen van Oost organiseert elke vrijdag vanaf 13 uur:
OPEN INLOOP / MAKKELIJK SCHRIJVEN,
FOTO-VERHALEN-CLUB ‘GEHEUGENFLITS’
in Post Oost, Wijttenbachstraat 36.
Het programma ziet er dit najaar als volgt uit:
13.00 uur ontvangst, bijpraten
13.30 uur vertoning youtube filmpje over graffiti en werken
aan
		
ons project ‘Graffiti en reclames in Oost’
13.45 uur discussie over het filmpje en praten over fototechnie
ken die bij het project nodig zijn
14.00 uur met de eigen camera proberen we dingen uit
14.30 uur pauze en daarna
    • Foto’s beoordelen en uitzoeken, uitgezochte foto’s
op usb-stick plaatsen, de foto’s combineren met het
geschreven verhaal (door een ander of jezelf)
    • Oefenen met Picasa, foto’s op windows 8, scannen,
moviemaker, opmaak word.
Dit najaar zijn er 2 excursies en zo mogelijk een uitleg:
• Bezoek aan Oma Ietje en bezichtiging graffiti daar in de omgeving
• Bezoek aan de tentoonstelling ‘New York meets the DAM’ in
het Amsterdam Museum in oktober
• Een graffiti-schrijver komt iets vertellen over zijn werk
De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
De eerste bijeenkomst was 4 september, maar u kunt altijd
inlopen!
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Schrijven over Latijns-Amerika
in Amsterdam-Oost
Romans
Tekst: Wil Merkies / Fotografie: Dineke Rizzoli

Als kleuter van vijf vluchtte Carolina Trujillo met haar moeder en zus voor
de dictatuur in Uruguay naar Nederland. In 1991 werd haar eerste
Spaanstalige novelle bekroond in Argentinië. Trujillo, die bekendstaat om
haar krasse uitspraken, woont in Oost en vindt er bijna alles goed. Met haar
roman De terugkeer van Lupe García werd ze in 2009 genomineerd voor de
AKO Literatuurprijs. Daarna won ze er de BNG Nieuwe Literatuurprijs mee.
de wacht, in Argentinië.
‘Ze deden zo lang over de
bekendmaking van de winnaars – een jaar! – dat ik al
bijna niet meer wist dat ik
had meegedaan. Ineens stond
mijn opa met de telefoon in
zijn hand en tranen in zijn
ogen: “Carolina, ze zeggen dat
je iets gewonnen hebt!”
Ik mocht een paar dagen naar
Buenos Aires om de prijs in
ontvangst te nemen. Duizend
dollar kreeg ik. Van dat geld
kon ik de reis betalen.’

Carolina Trujillo: ‘Helaas valt Amsterdam ten prooi aan mensen met
geld en worden de minima verjaagd’

Mijn eerste ontmoeting met
Carolina Trujillo (1970) was
op het Marineterrein voor
de presentatie van Het land
binnen de muren, verhalen uit
het Marineterrein Amsterdam.
Met deze interactieve website
is de geheimzinnige wereld
van het Marineterrein – waar
de marine gaat vertrekken
– voor het eerst toegankelijk
gemaakt voor het publiek.
Als enige van de vijf bekende
schrijvers las Trujillo tijdens
de presentatie haar bijdrage
‘Gevlochten land’ voor. Omdat zij café De Ponteneur een
prettige locatie dicht bij haar
huis in de Indische Buurt
vindt, spreken we daar af
voor het interview.
Waarom kozen jullie voor
Nederland?
‘Nederland was min of
meer toevallig. In de Argentijnse vluchtelingenopvang
in Buenos Aires kwamen
toestemmingen binnen voor
willekeurige landen en toen
wij aan de beurt kwamen
om te vertrekken waren er
een paar uit Nederland. Mijn
eerste woorden Nederlands

leerde ik in het asielzoekerscentrum in Wijk aan Zee en
het allereerste woord was
water. Zo kon ik de man die
de kantine beheerde om water vragen. Mijn eerste roman
publiceerde ik in het Spaans,
maar ik schrijf al heel lang
uitsluitend in het Nederlands.
De zangbreker, mijn laatste
boek, verscheen in 2014.’
Lacht: ‘Ik ben niet zo’n snelle
schrijver, maar volgend jaar
heb ik weer een nieuw boek.
Het verhaal speelt weer in
Zuid-Amerika, zoals al mijn
eerdere boeken, maar komt
nu voor het eerst naar Nederland. Het gaat over vriendschap en rebellie.’
Voel je nog een sterke band
met je geboorteland?
‘Ik kom geregeld in Uruguay.
Dat mijn romans in ZuidAmerika spelen, heeft niet
zozeer met de geografie te
maken. Schrijvers putten
vaak uit hun jeugdjaren
en een deel van mijn jeugd
bracht ik nu eenmaal door in
Uruguay.’
Op haar 21ste sleepte Trujillo al haar eerste prijs in

Uit je boeken blijkt dat je
je goed voorbereidt op het
schrijven.
‘Ik research vrij veel. Voor
de komst van internet hield
ik lijstjes bij met vragen.
Hoe snel gaat een hogesnelheidstrein? Hoeveel schoten
lost een Heckler & Koch per
seconde? Hoe schrijf je na-

Indiaas. Benoem het en je
kunt het in Oost eten. Er is
ook veel groen dichtbij. Ik
ben lid geworden van de Vereniging Flevoparkbad en ik
had een moestuin, maar alles
ging bloeien en dat was met
sla en zo niet de bedoeling,
dus die moestuin heb ik maar
weer ingeleverd.’

moeten, tot de rijken dat weer
opeisen, en dan gaan we naar
Terschelling.’

Wat zou beter kunnen in
Oost?
‘De Indische Buurt is aan het
veryuppen, dat is heel jammer. Huizen worden duur. In
plaats van rommelige zaakjes
komen er nu van die coffeecorners met internationale
koffiesmaken die net zo duur
zijn als een wodka. Die koffiezaken worden weer gevolgd
door sushibars en allerlei
onpersoonlijke, exclusieve en
onbetaalbare tenten. Jammer,
jammer, jammer.
Het is ook van de pot gerukt
dat je niet mag fietsen in dat
hele gebied van Oostpoort.
Wel shoppen, niet fietsen.
Een gestoorde tendens, zowel
voor de gezondheid van de
mensen als voor hun portemonneetjes. Je kunt wel zien
dat het gebied is ontworpen
door iemand die niet fietst.
Langs de kade is ruimte zat
voor terrassen, wandelaars
én fietsers, maar nee, je mag
er niet fietsen en daarom
staan er hele dagen duo’s in
gele hesjes om hoekjes opgesteld om je te beboeten. Dat
is dus het enige hele stomme
in Oost. Eigenlijk zouden we
massaal moeten gaan fietsen
op die kade. Liefst in gele
hesjes.’

Inspireert Oost je en zou je
erover kunnen schrijven?
‘Waarschijnlijk wel, maar
meer in de toekomst. Het is
niet altijd handig om te schrijven over dingen waar je midden in zit. Mijn huis wordt
overigens gesloopt, maar ik
hoop hier op een andere plek
terug te komen. Ik woon prettig in Oost. Bijna alles is hier
goed. De Marokkaanse groenteman, de Dappermarkt, de
Ponteneur, allerlei exotische
eettentjes: Surinaams, Thais,

Kun jij leven van het schrijven of moet je er andere
dingen bij doen?
‘Om wat bij te verdienen
geef ik workshops, lessen en
lezingen. En soms krijg ik
schrijfopdrachten zoals dat
Marineverhaal.’ En bij het
afscheid, voordat ze op haar
gele racefiets wegrijdt: ‘Sinds
een jaar schrijf ik verhalen
voor het literaire sportmagazine Hard Gras en dat vind ik
heel leuk.’ #
Zie ook: www.trujillo.nl

men in grafstenen? Dat soort
vragen. Dan ging ik naar een
bibliotheek en bracht dagen
door met het zoeken van
antwoorden. Nu is dat met
internet een makkie.’
Hoe was het om een verhaal
te schrijven over het Marineterrein?
‘Het is de leukste opdracht die
ik gehad heb en ik kijk sindsdien met andere ogen naar de
stad. Met meer historisch besef, denk ik. Maar ik vind het
jammer dat de hele stad ten
prooi valt aan mensen met
geld en dat de mensen zonder
geld weggejaagd worden. Het
zal me niet verbazen als ook
het Marineterrein bevolkt
gaat worden door de hoge
belastingschijven, de expats
en suv’s. Met de minima
zullen we dan naar Noord

‘Dat je in Oostpoort niet mag
fietsen, is het enige hele stomme
in Oost’
Met je roman ‘De terugkeer
van Lupe García’ gooide je
ook hoge ogen. Is waardering een stimulans voor je?
‘Ja, tot mijn spijt denk ik dat
ik daar heel blij van word en
dat ik er ook zin van krijg om
door te gaan met schrijven.’

Interview 5

Twee boeken van Trujillo die lovend zijn ontvangen
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Juffrouw Hundt

Ik herinner me juffrouw Hundt
als een grote vrouw met een
lief gezicht en een bril. Ze was
streng als je stout was, ‘naar het
kamertje van juffrouw Hundt’ te
moeten was erg.
www.geheugenvanoost.nl/156

a.v.v. Madjoe
De allereerste a.v.v. Madjoe reünie is een feit en zal zijn op...
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015
Ben jij een oud-lid van Madjoe
mail dan je naam en email naar
fortius1993@gmail.com De
kosten zijn € 15,00 per persoon.

www.geheugenvanoost.nl/42603

Badhuis Javaplein
Op het Javaplein stond het
badhuis. Ik ben er een paar keer
geweest om te douchen.
Onze huizen hadden natuurlijk
geen van alle een douche, je ging
als kind op zaterdagavond in de
tobbe op het aanrecht.
Water erin dat gekookt werd op
het gasstel (geen geiser).
Later waste je je gewoon bij de
kraan, je wist niet beter.

Een heerlijk wandelgebied
Tekst: Geheugen van Oost / Joop Jansen | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

Ik wil u meenemen voor een wandeling vanaf de
Ouderkerkerdijk, richting Duivendrecht. Het is
1953, ben al een grote kerel aan het worden en
loop met mijn vrienden over de oude spoorbaan.
Rechts van ons de volkstuinen, waar veel Wetbuurters een tuin, wij zeiden een landje, hadden.
Verder pratend liepen wij langs het terrein van
de Zuidergasfabriek, die ook eigen spoorwagons
met een locomotief had en de loods waar deze in
stond pal langs de oude baan. Altijd een fijn gezicht, al was deze loc klein.

Verder lopend, hier en daar wat mensen, die daar zaten of lagen te
genieten van de natuur, gedag zeggend komen wij langs de golfbanen. Er was ons verteld, dat er veel golfballetjes in die sloten lagen
en wij hebben eens getest of dat wel waar was. Nou veel kan ik u
niet zeggen, maar we stonken zo dat we het niet de moeite waard
vonden om dit nog eens te doen.

Beste mensen. Niets is er meer terug te vinden, het houten spoorhuis is weg, de volkstuinen....weg, de Zuidergasfabriek.....weg,
het locomotievenloodsje....weg, de golfvelden...weg, en de oude
spoorbaan is de Spaklerweg.

In elk nummer van Dwars staat
voortaan een pagina die gevuld
is door het Geheugen van Oost,
de website met verhalen van
buurtbewoners.

Tuinpark
Nieuwe Levenskracht
Tekst: Jo Haen | Fotografie: Beeldbank Amsterdam

Naast de gasfabriek bewonderden wij de karakteristieke ophaalbrug en de installatie voor het lossen van de aangevoerde kolen
uit de schepen. De Zuidergasfabriek werd in 1943 gebombardeerd
door de ‘Tommies’ (Engelse bommenwerpers). Zij lieten hun bommen per ongeluk vallen op de fabriek. Of het ’s nachts of overdag
was is mij ontgaan. Alleen werd er toen verteld dat het tijdbommen waren en deze nog tot ontploffing moesten komen en dat
gebeurde dan ook, tot zelfs drie dagen daarna.

Wij lopen dat stuk langs dezelfde route weer terug en bij het begin
daarvan, zo heb ik mijn vrienden nog verteld, heb ik hier op deze
spoorbaan nog kuilen gegraven om kooltjes te zoeken.
Met mijn vriendin, die later mijn vrouw is geworden, heb ik ook
hier ook vaak gewandeld en genoten we van de vrije natuur.

www.geheugenvanoost.nl/8606

Amstelkwartier



Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/55919

Het valt me meteen op als ik over de paden
van Tuinpark Nieuwe Levenskracht aan het
Voorlandpad loop. Bijna ieder toegangshekje
is anders en getuigt vaak van creativiteit van
de bewoners. Zie diverse hekjes op de middenpagina.
Marja de Wit zit met een
breiwerkje lekker in het
zonnetje voor haar tuinhuisje als ik bij haar een
kopje koffie kom drinken.
Ze woont in de 3e Oosterparkstraat maar in de
zomermaanden verruilt ze
haar flat voor deze gewel-

dige plek in de Watergraafsmeer. Een volkstuin van
300 m2. vol bloemen en
planten en een huisje van
alle gemakken voorzien.
Lees verder op www.geheugenvanoost.nl/101904
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Amstelkwartier op oud
bedrijfsterrein

Amstelkwartier

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Het uitzicht vanuit de Bijlmerbajes is ingrijpend
veranderd de afgelopen jaren. En de ontwikkelingen aan de westkant van het spoor zijn nog lang
niet in hun laatste stadium. Een nieuwbouwwijk
verrijst. Fase 1 van ‘Plan Amstelkwartier’ vordert
gestaag. Er wordt al volop gewoond in middelhoogbouw van meer of minder gesloten bouwblokken. Momenteel zijn hogere bouwwerken in
de uitvoeringsfase. Fase 2 bestaat alleen nog maar
op papier.

In het Amstelkwartier komen 3000 woningen

Amstelkwartier is vooral
bestemd tot woonzone van het
grotere plangebied Overamstel. De woningbouw wordt in
hoge dichtheden gerealiseerd.
In de plinten van de stadsstraten is de functie werken
gepland. Ook zijn en komen er
woonwerk-woningen.
De norm van 30% sociale
huur, stellig genoemd in het
Stedenbouwkundig Plan
Amstelkwartier, wordt geheel

conform de Amsterdamse
tijdgeest volledig losgelaten.
Naast de vrije sector huurwoningen, koopwoningen en
koopstudio’s zijn er, ingegeven door diezelfde tijdgeest,
projecten met collectieve en
individuele zelfbouw.
Het nieuwe kantoor van Waternet is er al jaren. Inmiddels
is er een basisschool. Er is een
café: tHUIS aan de AMSTEL
(zie elders op deze pagina).

Roeivereniging, jachthaven en
bijgaande horeca zijn voorzien aan de Amstel. Voor een
kleine supermarkt is ruimte
gemaakt. En voor een hotel:
een groot, hoog, duurzaam
hotel.
Entree
Een onduidelijk bedrijfsterrein waar energie en water
de boventoon voerden, een
gebied dat je onopgemerkt
links liet liggen als je vanuit
Oost aan de rustige zijde van
de Amstel naar Ouderkerk
fietste. Of rechts als je via de
Spaklerweg naar Gamma of
Ajax ging. Wat er verder aan
industriële activiteiten gaande
was, had je nooit kunnen
boeien.
Wat er sinds kort aan dat
begin van die route langs de
Amstel te zien en te beleven
is, is op zijn minst opvallend
te noemen. In het gras van
een grote zonneweide aan het
water liggen de nieuwe buurtbewoners, maar ook anderen
van verder weg uit de stad. Er
liggen bootjes langs de kades
en steigers. Er is een gebouw
waar roeiboten liggen opgeslagen en waar de roeivereniging haar kantine heeft. Het
komende jaar zal er helemaal
aan het begin een jachthavengebouw [1, zie kaartje]
verrijzen. Park Somerlust is
de naam die de strook heeft
gekregen.
Opgeleverd
Tussen de Spaklerweg en
de Amstelvlietstraat, met de
Welnastraat als tussenstraatje,
is een complex van in totaal
348 studio’s gebouwd: Villa
Mokum. Aan de Amstelvlietstraat, meer centraal in het

gebied, zijn door ‘de Acht’ 109
luxe vrije sector huurappartementen gerealiseerd. Iets
verderop in de straat wonen
tientallen mensen inmiddels
in ruime koopwoningen.
Een huurblok van Rochdale
completeert vooralsnog de
westkant van de Amstelvlietstraat. Achter het kantoor van
Waternet [op de kaart tussen
2 en 3] zijn een school, koopen huurwoningen gebouwd.
In ontwikkeling
De ‘Maarsen Groep’ gaat
aan de Amstelvlietstraat nog
eens 139 luxe vrije sector
huurappartementen bouwen. Bovendien mag deze
ontwikkelaar de bouw van
44 koopappartementen voor
haar rekening nemen, in het
zgn. ‘Kopblok’ achter tHUIS
aan de AMSTEL. [4] Zuidelijker in dezelfde straat [8] gaat
op korte termijn de bouw van
‘Gebouw Nieuw-Amstel’ van
start. Alle woningen zijn in
optie verkocht. Aan de andere
kant van de straat komt een
speelplek [3].
Zelfbouwkavels (individuele
en collectieve) zijn vooral
uitgegeven tussen het nieuwe
Jachthavengebouw en het
oude ROC [tussen 1, 2 en 7].
Sommige eigen woningen na-

deren hun voltooiing, bij veel
andere moet nog aan de bouw
worden begonnen. In hetzelfde gebied staan uiteindelijk ook nog twee woontorens
gepland. Eén op de plek van
het ROC, het gebouw waarin
nu nog ‘Arbeidszorg op Maat’
zit. Er schijnen nog geen
belangstellende ontwikkelaars
voor te zijn.
Meest opvallend bij de nieuwbouwontwikkelingen is de
‘groei’ van een toren die als
hotel [6] gaat fungeren. Niet
alleen qua hoogte en hoeveelheid kamers wil dit hotel van
zich doen gaan spreken. Nee,
het concept wordt heel speciaal: er is een integrale duurzaamheidsvisie uitgewerkt. Bij
het zeer innovatieve ontwerp
worden de vier kringlopen op
het gebied van energie, water,
afval en materiaalgebruik
zoveel mogelijk gesloten.
Tot slot worden gebouwen
gesloopt in de zogeheten weststrook [5] om terrein bouwklaar te maken voor fase 2. En
de Spaklerweg [7] ligt deels
open omdat Nuon daar aan
de uitbreiding van het Warmtenet Amsterdam werkt. Als
alles af is, is Amsterdam een
woonwijk met zo’n drieduizend woningen rijker.#

In korte tijd een begrip in Oost
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Het is vast goed wonen in al die nieuwe gebouwen in het Amstelkwartier.
Maar voor de sfeer van ontspanning is dan toch een oud huis nodig. De
voormalige ‘ingenieurswoning’ van de Zuidergasfabriek is nu een culinair en
artistiek café: tHUIS aan de AMSTEL.
Het wordt steeds moeilijker
om een keuze te maken uit
de vele (nieuwe) terrassen in
Amsterdam-Oost. Bij tHUIS
aan de AMSTEL aan de Korte
Oudekerkerdijk 45, net buiten
de stad, heb je een prachtig
uitzicht op de rivier en op
de stedelijke horizon. Culinaire kwaliteit is er meer dan
voldoende. Er is een vaak wisselende avondkaart en elke
dag is er een andere daghap
vlees, vis of vegetarisch, zeer
betaalbaar. Voor alle daarbij
te gebruiken producten geldt
dat ze vers, ambachtelijk en
van dichtbij zijn.

De vele grotere en
kleinere stijlvolle
ruimtes binnen
kunnen door
iedereen betreden
worden als de
deuren open staan.
Ze zijn ook te huur:
voor vergaderingen, workshops,
exposities, private
dining, proeverijen,
borrels, feesten,
etc.
Op het grote terras waan je je geheel buiten,
terwijl de stad nabij is.

Ingenieurswoning
Van begin 20ste
eeuw tot midden

jaren zestig woonden in de
ingenieurswoning van de gemeentelijke Zuidergasfabriek
verschillende directeuren met
hun families. Kunstenaars
en musici zijn er met name
vlak na de oorlog kind aan
huis geweest. Toen in 1965 de
gasfabriek en dus ook de directeur ervan overbodig werd,
door de overschakeling van
kolengas op aardgas, betrok
kunstenaar Joost van Roojen
de woning die eigendom was
van de gemeente Amsterdam.
Hij woonde er tot 2008.
Toen het gebouw in 1988 de
status van rijksmonument
kreeg, ontstonden nieuwe
plannen. Maar pas in 2013,
met de nieuwe eigenaar
Stadsherstel, ging er echt iets
gebeuren. Via een ingrijpende
restauratie is de woning
zoveel mogelijk in oude stijl
teruggebracht. Ook de tuin is

aangelegd naar het originele
ontwerp.
Historisch interieur
Overal binnen is goed te zien
dat recht is gedaan aan het
verleden van het gebouw. De
bar en lampen zijn speciaal
ontworpen. Van het voormalige Nuon bedrijfsmuseum zijn
veel artikelen overgenomen
die met de productie van gas
en elektriciteit te maken hebben: van schakelborden tot
consumentenartikelen.
Lokale kunstenaars kunnen
in ’t Huis aan de Amstel hun
kunst tonen via tijdelijke exposities. Momenteel (tot 2 november) exposeert Margo van
Oosterhout met eigentijdse en
kleurrijke vrouwenportretten.
En in het najaar zal er op de
zondagmiddagen ook weer
jazz te horen zijn.#
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‘Keb n tuintje in
me hart’

Moestuin

Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Het gaat niet makkelijk om het hek open te krijgen dat toegang geeft tot de
binnentuin. Stephan moet er doorheen met de bakfiets. Daarop liggen
planten die Renske net heeft weten te redden. Is daar nog plek voor in de
moestuin?

Er wordt hard gewerkt in de moestuin

In het grote blok aan de Oosterparkstraat was de gemeenschappelijke binnentuin al
jaren verwaarloosd. De natuur
heeft zijn gang kunnen gaan
en het oogt als een parkje met

veel bomen en wilde struiken.
En daar middenin zijn de
mensen van ‘Keb n tuintje in
me hart’ een paar maanden
geleden een moestuin begonnen. Ze hebben het braaklig-

Appeloogst

Gezond

Tekst: Melissa Plomp | Foto: HC Athena.nl

Op zaterdag 19 september gaat het project
Fruit4Sport appels oogsten op Sportpark
Middenmeer-Voorland. De appels worden geoogst
door vrijwilligers. Fruit 4Sport wil sportkantines
gezonder maken. Als alternatief voor een patatje
mayo of een gevulde koek, bieden zij de
sportclubs gratis appels, van bomen die op het
terrein van de sportclubs zijn geplant.
Per sportclub helpt een aantal
vrijwilligers mee met de oogst.
Aan het eind van de dag, kunnen zij dan een kistje appels
meenemen naar hun vereniging, om ze daar uit te delen
of te verkopen in hun kantine.
De appels worden ook uitgedeeld aan voorbijgangers.
Vorig jaar werd een deel van
de oogst afgestaan aan de
wijk Park de Meer, voor hun
Burendag. Dit jaar zullen twee
vrijwilligers om de beurt ook
appelsap gaan maken van de
appels.
Een drijvende kracht achter
Fruit4Sport in Oost is

Annelies Teunissen. Zij vertelt
dat vorig jaar de vogels (duiven, merels en halsbandparkieten) de helft van de
appeloogst hebben verorberd
en dat de andere helft vroegtijdig geplukt is door onbekende voorbijgangers. ‘Daarom
zijn er dit jaar netten gespannen. Ook is er een aantal zieke
boompjes vervangen, want
er wordt namelijk niet met
bestrijdingsmiddelen gespoten
en de zwarte meikevertjes op
de bladeren zijn natuurlijke
bestrijders. Het onderhoud
van fruitbomen vraagt wel
om kennis en dat is iets wat
er bijgeleerd kan worden. Dit

gende terrein geclaimd voor de
buurt.
Stephan: ‘We hoorden dat
Stadgenoot de huizen hier wil
slopen. Er wonen nog maar
een paar oorspronkelijke

jaar is er gestart met het geven van een snoeicursus door
Remco, een volleerd hovenier
uit Driemond in dienst van de
sportvelden. Zo is meewerken
aan dit project niet alleen
ontspannend en gezond, maar
ook heel leerzaam!’, aldus
Annelies Teunissen.
Plukinstructie
Voor de vrijwilligers is er een
uitgebreide plukinstructie.
Want hoe pluk je nu precies
appels? En hoe weet je wanneer de appels aan je boom
rijp zijn? Het is allereerst natuurlijk belangrijk dat je zorgt
dat de appels én de bomen
niet beschadigd raken.
Op Sportpark MiddenmeerVoorland staan twee appelrassen: de Topaz en de Santana.
Deze twee rassen zijn op twee
verschillende moment klaar
om geplukt te worden. De
Topaz is langer houdbaar
dan de Santana, die dus het
eerst opgegeten moet worden.
Appels zijn niet rijp als ze
een mooie rode kleur krijgen,
maar wanneer de achtergrondkleur van groen naar
geel verandert.
Een appel pluk je niet door
er aan te gaan trekken of
draaien. Je tilt de appel een
klein stukje op en als deze

bewoners. Die mensen hebben er wel voor geknokt dat
bij nieuwbouw de voorgevels
behouden blijven. De sloop
begint pas over zo’n anderhalf
jaar, dus in de tussentijd kunnen we hier tuinieren.’
Renske: ‘Het Oosterpark is het
hele seizoen dichtgegooid. Ik
woon drie hoog achter, dan
heb je geen buitenmomentje
meer. Daarom kom ik hier
naar de tuin, om een rondje te
lopen alleen al.’
Aanvankelijk waren ze vanuit
de gekraakte panden begonnen met wat planten op het
dakterras van hun anti-kraak
(!) benedenbuurman. Maar
dat was niet zo’n succes. Toen
besloten ze te vragen of ze via
diens achtertuin de binnentuin konden gebruiken. Dat
vond hij alleen maar prachtig!
Ook de andere buren vonden
het leuk dat er eindelijk iets
gebeurde met de verwilderde
tuin.
Stephan: ‘Mem was de initiatiefnemer. En de mensen
van de Bajestuin hebben ons
gereedschap geleend en ons
geholpen de tuin op te zetten.
Maar eerst was het vuilnis
ruimen, er lag veel zwerfafval.
Een heleboel mensen vinden
het leuk om een moestuin te
beginnen, maar het is ook veel
werk. Er is nu een groep van
ongeveer 28 mensen, en een
harde kern van vijf’.
Renske: ‘We zijn allemaal
nieuw en hebben weinig
ervaring. Maar we hebben al
er erg veel bijgeleerd. Het is bij
ons niet zo dat ieder een eigen
stukje heeft, we delen de tuin
met zijn allen.’
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den eerst discussies of het wel
of niet zou lukken. Maar nu
groeien er bonen, tomaten,
pompoenen, et cetera! We hebben brandnetelgier gemaakt,
dat ruik je wel, dat is sterke
mest. We gieten het bij de
planten en ze nemen meteen
een spurt!
Mem: ‘Toen ik klein was heb ik
het van mijn moeder afgekeken hoe ze het deed. Ik weet
dat je niet zomaar kunt gaan
planten, eerst moeten de oude
wortels eruit. Tuinieren is ook
een meditatieve bezigheid, ik
kan uren achtereen bezig zijn
met mijn handen in de aarde.
Het is je handen en je hart erin
steken, liefde geven aan de
planten, dat krijg je ook weer
terug.’
Stephan: ‘Ik had een schep
geleend en heb een tuintje gegraven, eerst deze rechthoek.
Toen dacht ik, nee. Een paar
dagen erna ben ik toen met die
planken andere vormen gaan
leggen en heb zo de andere
tuintjes gemaakt.’
‘Soms komen ook kinderen
hier kijken. Dan vragen we of
ze mee willen doen. We willen
meer mensen erbij betrekken.
We moeten nog tuintjes erbij
gaan graven, we hebben extra
ruimte nodig.’
Renske: ‘Ieder kan zijn eigen
ding doen hier, je kan ook een
kleioven maken of een project
starten. Er staat een hek voor,
maar het is een open tuin.’ #

Stephan:’Dit is de eerste
moestuin die ik doe. We had-

FB : https://www.facebook.
com/groups/Eerster.Parktuin. ‘Keb n tuintje in me
hart’.
Hier kun je je opgeven als je
mee wilt doen.
reacties:
tonquichot@gmail.com

rijp is, laat hij los van de tak.
Het steeltje moet aan de appel
blijven zitten, voor een
langere houdbaarheid. Het is
ook belangrijk dat je de appel
niet beschadigt, door er te
hard in te knijpen, de appel te
laten vallen of bijvoorbeeld
door het plukken met lange
nagels. De appels moeten vervolgens voorzichtig worden
neergelegd.
Appels die op de grond gevallen zijn, houdt je apart. Door
het vallen op de grond raken
ze direct besmet met tien-

duizenden schimmelsporen,
waardoor de appel sneller bederft. Appels die op de grond
gevallen zijn of op een andere
manier beschadigd, ‘besmetten’ de gave appels waar ze
tussen liggen, waardoor de
houdbaarheidsdatum van alle
appels hard achteruit gaat.
De beschadigde of gevallen appels smaken wel heerlijk als je
ze gelijk opeet, of wanneer je
er iets van maakt: appelmoes
of appeltaart, misschien iets
minder gezond maar wel heel
erg lekker. #

Een Fruit4Sport-appelboomgaard op sportpark Middenmeer-Voorland
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Kwestie van ingrijpen

Onalledaags

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In het Oosterpark is een klein
eilandje dat volgepropt zit met
eenden, ganzen, waterhoentjes, twee nijlganzen en een
zwaan zonder partner. Het
is in de ochtend als ik er met
mijn hond, Roos, langsloop en
we samen opgeschrikt worden
door het gekrakeel van twee
vechtende mannetjes eenden.
De aanvaller heeft zijn snavel

stevig in de nek van de ander
gezet en probeert hem eronder te krijgen. Uit de hoek van
het eiland komt een witte gans
aangewaggeld, hij heeft zijn
vleugels wijd uitgespreid en
zijn hals naar voren gestrekt.
Met een hoop kabaal struint
hij op de agressor af. Wat een
gedonder daar op de vroege
morgen, denkt-ie vast, daar

Enkele meters voor het groepje slaven zet-ie zijn straal uit.

Metro

zal ik eens korte metten mee
maken! Maar de eend is er
niet van onder de indruk, hij
houdt zijn soortgenoot nog
steeds in de houdgreep. De
gans staat nu naast hen en
gakt luider en luider. Het is
me een kabaal van jewelste op
deze zonnige ochtend. Plots
port de gans met zijn snavel
flink in de rug van de eend. En
nu is het afgelopen, lijkt hij te
zeggen... De eend kermt even
en laat van schrik de ander
los. Beide eenden druipen af
en de gans plukt zich uitgebreid in de veren. Het is alsof
hij zijn kleren na een robbertje vechten weer in het gareel
trekt.
Ik loop weer door,nagenietend
van dit tafereeltje.
Even verderop werpt een
jongen in het voorbijgaan een
blikje fris op de grond, terwijl
er op steenworp afstand een
prullenbak staat ‘Zeg, gooi dat
eens in de prullenbak,’ roep
ik zonder nadenken. Zonder
me aan te kijken raapt de
jongen het blikje op en loopt
ermee naar de afvalbak. Als
een soort van robot voert-ie

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Hij wierp schichtig een blik op
de klok in de stationshal. Die
smeris zou er zo onderhand
toch moeten zijn! Zijn ogen
schoten heen en weer tussen
de verschillende ingangen
van het Amstelstation, bleven
even hangen bij de schildering
met treinen. Op blijven letten.
Elk moment van onachtzaamheid kon fataal zijn. ‘Rustig,’
fluisterde hij bij zichzelf, ‘ze
kunnen onmogelijk weten
dat je hier bent om de boel te
verlinken.’
Hij was expres te vroeg
gekomen. Hij had wat rond
gehangen in de winkeltjes in
de hal. Hij had een kopje koffie
gedronken in de restauratie.
Ondertussen had hij elk plekje
in de hal bestudeerd, tot hij
besloten had waar hij zou gaan
staan. Een plek met goede
rugdekking, van waar hij de
hele hal zo’n beetje kon overzien. Daar stond hij nu al tien
minuten, met Het Financieel
Dagblad onder zijn arm, zoals
afgesproken.
Het eerste dat hij merkte, was
een prikkelend gevoel op zijn
rechter arm. De haartjes op
zijn arm kwamen rechtovereind. Hij wreef er over en
wierp een blik om zich heen.
Niets vreemds te zien. Hij
probeerde zich een houding te
geven en bladerde wat door de
krant. Saai. Financiële berichten die hem niets zeiden.

Een gevoel alsof iemand naar
hem keek. Met een ruk hief hij
zijn hoofd, scande alle gezichten in de stationshal. Niemand
keek zijn kant op. Niemand
gedroeg zich verdacht. Nerveus vouwde hij de krant op,
stopte die weer onder zijn
arm. Hij wierp een blik op zijn
horloge. Die smeris kwam echt
niet meer opdagen. Hij kon
maar beter gaan. Maar wat áls
ze iets vermoedden? Dan was
hij zijn leven niet meer zeker.
Toch nog maar even wachten
dan.
Een man, capuchon diep over
de ogen, keek net een tel te
lang zijn kant op. Via de ingang
aan de overkant een jongen
die druk liep te bellen. Hun
ogen zochten elkaar in de menigte. Heel kort. Een blik van
verstandhouding. Een miniem
hoofdknikje van de capuchon
in de richting waar hij stond.
Nauwelijks zichtbaar. Maar hij
had het gezien.
Langzaam schuifelde hij langs
de muur met zijn rug. Zijn
ogen hield hij strak op de twee
mannen gericht, die door de
menigte heen zijn kant op
kwamen. Net als alle andere
mensen op weg naar de trein
of de metro. Hij wist wel
beter...
Natuurlijk was het not-done
om je matties te verraden. Als
je van matties kon spreken,
tenminste. Hij was ongevraagd

met hen in contact gekomen.
Deed soms een klusje voor
zijn baas, dat op de rand van
criminaliteit balanceerde.
Beetje cash witwassen, pakketje afleveren. Deze shit ging
zijn grenzen ver te buiten.
Intimidatie, afpersing, mishandeling... liquidaties.
En nu waren er onschuldige
slachtoffers gevallen. Mensen
die toevallig op het verkeerde
moment op de verkeerde plek
een biertje hadden gedronken.
En hij had informatie. Informatie die dit kon stoppen.

klakkeloos mijn opdracht uit!
‘Dank je,’ zeg ik nog, maar hij
heeft z’n blik alweer op z’n
smartphone gericht.
Ik ben volkomen verbaasd,
geen weigering, geen gemopper, en geen gescheld.
Hoe vaak kijken wij maar weg,
of zeggen er maar niets over
omdat we denken dat we met
onze opmerkingen toch maar
een hoop gezeik over ons heen
krijgen...
Nou, laat ik me maar eens wat
meer als de gans gaan opstellen!
Roos en ik vervolgen ons dagelijks rondje door het onlangs
gerenoveerde park, en even
later zwalkt er voor ons een
man met grijzend kroeshaar.
Zijn joggingbroek is vuil, zit
vol gaten en hangt halverwege
zijn kont, zijn schoenen half
versleten. Hij braakt kreten
uit die voor mij niet langer tot
een taal te herleiden zijn. We
naderen het Slavernijmonument.
‘Effe pissen,’ hoor ik hem dan
in plat-Amsterdams murmelen. Enkele meters voor
het groepje slaven zet-ie zijn

Hij ademde snel, paniekerig.
Hij probeerde uit alle macht
rustig te blijven, niet op te
vallen. Hij dwong zijn voeten
richting de metropoortjes. Hij
voelde in zijn zak naar zijn
chipkaart. Zijn vingers sloten
zich er om heen. De mannen
versnelden hun pas, duwden
ruw de mensen aan de kant. Ze
namen niet langer de moeite
om onopvallend te zijn. Hun
handen gleden routineus over
de binnenzak van hun donsjassen. Zijn instinct nam het over.
Hij zette het op een rennen.
Hij gooide een vrouw op de
grond, die wilde inchecken bij
het poortje. Hij trok zijn kaart
te voorschijn en hield hem
voor de lezer. Gepiep. De lezer
kleurde rood. Shit, shit, shit!

Verhalen 9

straal uit. ‘Je toont wel erg
weinig respect voor je voorvaderen,’ spreek ik hem vermanend toe.
Vrolijk lalt-ie door.
Vanaf de andere zijde van
het immense Slavernijbeeld
schreeuwt een Creoolse
vrouw: ‘Hé man, zoek eens ’n
zielenknijper op.’ Stoïcijns pist
en murmelt-ie door.
‘Laat je toch nakijken man,’
galmt het weer, en de Creoolse
loopt hoofdschuddend door.
Ik kijk er niet écht vreemd
meer van op, in mijn buurt
lopen veel verknipte types
rond. Vrouwen met lege
kinderwagens, of met een
kat of hond erin. De immer
scheldende man zonder benen
in zijn rolstoel. Of de alcoholist in zijn scootmobiel, die je
steeds net niet voor je sokken
rijdt, en laatst stond er een
man zich uitgebreid te wassen
aan een waterhappertje. Zelfs
zijn pik nam-ie grondig onder
handen. Het zijn maar enkele
voorbeelden van de mafkezen
uit Oud-Oost. Het zijn stuk
voor stuk de figuren waar een
verhaal in zit: wat dat betreft
ben ik blij met dit buurtje. Ze
geven me steeds weer stof om
over te schrijven... #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com

Nogmaals. Met een voet trapte
hij tegen het hek. Mensen
staarden hem aan. De kaart
gleed weer langs de lezer.
Ditmaal ging het poortje open.
Mensen gilden achter hem.
Rennende voetstappen.
Hij vloog het poortje door.
De trap op naar het perron.
Mengde zich tussen de mensen. Daar kwam de metro.
Godzijdank. Dat kon zijn
redding zijn. De metro was er
bijna. Hij spande zijn spieren
om er als eerste in te springen.
Hij keek om zich heen. Niets.
Plots een duw in zijn rug. Zijn
armen zwaaiden door de lucht.
Hij zag zijn chipkaart op het
spoor vallen. De metro kwam
akelig dichtbij. Eén moment
hing hij nog in de lucht. #

10 Uit in oost
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Adressen
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 soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor de
prijs van 1
Programma op de zondagen 13, 20
en 27 sept.:
10.30: Mol en Muis op bezoek bij Kale
Opa, 2 – 4 jaar
12.00: Avonturen van Haas en Konijn:
De Kaashaas, 2 – 4 jaar
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar

Koning Neptunes en piraat
15.30: Indiaan Tikkitakka maakt vrienden, 4 – 8 jaar
Programma op de woensdagen 16,
23 en 30 sept.:
14.00: De verdwenen parels van de
koning, 4- 8 jaar
15.30: Paniek in de dierentuin, 4 – 8
jaar
Programma (nieuw) op de zondagen
4, 11, 18 en 25 sept.:
10.30: Waar is mijn die-da-doedelzak?
2 – 4 jaar
Ver weg, in Schotland, woont een
knappe prins. Hij is verdrietig, want
prinses Esmeralda is zoek. Gelukkig
komt Diederik de doedelzakspeler
langs.
12.00: Kale Opa gaat op reis, 2 – 4 jaar
Kale Opa stoot altijd zijn kale kop. Daar
geeft Oma dan een kusje op. Ze heeft
het maar druk met haar kusjes. Alle
dieren willen wel een kusje van Oma.
14.00: De heks en de blauwe tovenaar,
4 – 8 jaar
Een gemene heks heeft een heerlijke
toverdrank gebrouwen. De prins drinkt
ervan, verandert op slag in een kikker.
Zal de tovenaar met blauw bloed de
prins terugtoveren?
15.30: In de bananenschijn! 4 – 8 jaar
De maan schijnt, maar Jaap Aap kan
niet slapen. Hij droomt van een grote
banaan. Hij wordt wakker van de honger. Bij zijn bed staat een kangoeroe
met een banaan in zijn buidel!
Programma op de woensdagen 7,
14, 21 en 28 sept.:
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: Ukkepuk en de schildpad, 4 – 8
jaar
Ukkepuk is een kinderdagverblijfbaby.
Zijn papa en mama zijn hem vergeten
op te halen. Maar niet getreurd, hij vermaakt zich opperbest met alle dieren
van de opvang.

Oostblok
za 19 sept. 20.30: De Onzichtbare
Danser en Zichtbare Muziek - Eline van
Ark en Marion van Tilzer
In het eerste deel een zinnenprikkelende dansvoorstelling die ervaren wordt
met de ogen dicht. Het tweede deel
een pianosolo van Marion van Tilzer:
Nachtvlinder.

Locatie: 2e van Swindenstraat 26
vr 25 en za 26 sept. 20.30: MIND THE
ROAD – Liat Magnezy
Een voorstelling met twee dansers en
live opgenomen en bewerkte filmprojecties. Hoe werkt empathie? Is het
mogelijk jezelf te zien door de ogen van
iemand anders?
Locatie: 2e van Swindenstraat 26
za 26 sept. 20.30: VOOR DE LEEUWEN
– Studio Act@Act
Dit improvisatietoneel kenmerkt zich
door de zoektocht naar waarachtigheid in een verhaal. Humor wordt
niet geschuwd, maar ook niet direct
opgezocht.
Locatie: Sajetplein 39
vr 2 en za 3 okt. 20.30: Stand up, lie
down – De Gemeenschap
Queer Comedy van twee vrouwen
en drie mannen die hun gay zijn
aangrijpen om er een vrolijke, brutale
en strijdbare stand-up-avond van te
maken.
Locatie: Sajetplein 39
zo 4 okt. 16.00: Reismus – Garage TDI
(4 – 9 jr)
Het Drentse jeugdtheatergezelschap
Garage TDI maakt dans- en theatervoorstellingen.
do 8 okt. 20.30: Bullshit Night Cinema
– Finnish double feature
Locatie: Sajetplein 39
wo 14 okt 10.30 en 15.00: Aaipet –
Bonte Hond (2 – 6 jr)
Twee goochelaars beginnen vrolijk met
hun act. Maar de truc komt in opstand!
De iPad ontpopt zich tot een brutale
grapjas die de show danig in de war
stuurt.
Locatie: Sajetplein 39
vr 16 en za 17 okt. 20.00: Stof #12 Ben
en Badr op vakantie in Nederland –
Ilrish Kensenhuis
Een epos boordevol beloftes, bergen
baklava, brandnetels, bidkleedjes, blind
vertrouwen, buitengewoon briljante
bluf en andere goed bedoeld bullshit
met een bestemming ergens tussen
Zagora en Zaandam.
Locatie: Sajetplein 39
zo 18 okt. 16.00: IJzersterk – Toneelschap Beumer & Drost (8 – 88 jr)
Twee broers accepteren een klus om
een oud vrachtschip ‘weg te brengen’
tegen een riante vergoeding. Ze worden zwaar op de proef gesteld.
Locatie: Sajetplein 39
wo 21 okt. 10.30 en 15.00: Help, ik
heb een vlieg ingeslikt – Mark van Vliet
(3 – 8 jr)
Voor en na de voorstelling kan je
tekenen, knutselen, lezen en lunchen.
De foyer wordt verbouwd tot vrolijk
kindercafé.
Locatie: Sajetplein 39
do 22 okt. 20.30: Alsof het gedrukt
staat – De Kretenzers
Een nieuwe literaire show waarin vier
kandidaten opdrachten uitgereikt
krijgen die zij ter plekke moeten oplossen of beantwoorden. Het komt aan
op verbale lenigheid en improvisatievermogen.
Locatie: Sajetplein 39
vr 30 okt. 20.00: Verse Vis #6
Een kakelvers programma waarin pril
werk van jong talent voor het eerst
wordt getoond aan publiek.
Locatie: Sajetplein 39
Kijk verder op www.oostblok.nl.

Badhuistheater
za 19 sept. 20.00 – 01.00: Alive and
kicking
Swingend dansfeest met zomermuziek:
latin, blues, rock & roll, Afrikaans en
veel meer... Voor onder en boven de
40! Met DJ Mister J.A.N.
za 26 sept.: Opening Oosterpark
Het Badhuistheater speelt 2x het bonte
muziektheaterstuk Het Oude Café in de
theatertent in het Oosterpark. Het gaat

over de geschiedenis van de Oosterparkbuurt en in het bijzonder het
Weesperpoortstation. Met begeleiding
van het Oosterparkorkest.
zo 4 okt 14.00 – 20.00: BADht Plein
Festival
Een begrip in de buurt. Kom gezellig
dansen op het Boerhaaveplein! Ook
voetbal voor de kinderen, muziek,
theater, hapjes en drankjes. En Shakespeare karaoke en live muziek.
vr 23 en za 24 okt. 20.15: The 39
Steps... I counted them (Peter Wear)
The famous Richard Hannay Spy
Parody, written by Peter Wear, based
on the novel by John Buchan. It is a
comedy spy-thriller about the First
World war.
Zie verder www.badhuistheater.nl.

Peter Wear

Tropenmuseum
---VOOR KINDEREN--elke zo in sept. van 12.00-16.00:
Creatieve kinderactiviteit: maak je eigen
ocarina fluit (4 t/m 18 jaar)
elke za en zo in okt. 12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: feestelijk
Mexicaans skelet maken (4 t/m 18 jaar)
elke dag in de herfstvakantie, van
17 okt. t/m 1 nov.: ZieZo Marokko –
Reis mee met Esmaa, Fatima, Nasrdin
en Yousef
Experience – tentoonstelling & programma’s
idem in de herfstvakantie 12.00
– 16.00: Creatieve kinderactiviteit:
feestelijk Mexicaans skelet maken (4
t/m 18 jaar)
idem in de herfstvakantie 10.00
– 17.00: Buiten westen (8-12jr) & De
Wereldboom (4-8jr) – avontuurlijke
doeboeken voor in het museum
idem in de herfstvakantie 10.00 –
17.00: Machtige dieren – dierenspeurtocht voor in het museum
za 17 en zo 18 okt.: Feestelijk openingsweekend ZieZo Marokko
Met o.a. Henna painting, Darbouka
spelen en Verhalen uit Marokko.
za 24 en zo 25 okt.: Suriname – Nederland – 40 jaar geschiedenis
Films, debat en Life Writing i.h.k.v. de
Maand van de Geschiedenis
za 31 okt. en zo 1 nov.: The Sixties –
Rondleiding en Jeopardy Quiz
Interactieve rondleiding en een quiz
waarbij je de vraag moet verzinnen bij
het antwoord van de quizmaster!
Voor actuele prijzen en tijden: www.
tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--vanaf 16 okt.: The Sixties – A Worldwide Happening
vanaf 17 okt.: ZieZo Marokko – Reis
mee met Esmaa, Fatima, Nasrdin en
Yousef

Etalagegalerie Inkijk
t/m 29 okt. elke dag van 07.00 –
24.00: In Transit – Carin Baeten en
Karen Maes verzamelden lege plastic
flessen, flacons en jerrycans, maakten
ze schoon en camoufleerden ze met
een ‘dekmantel’ van textiel; in Inkijk,
metrostation Weesperplein.
t/m 29 okt. elke dag van 07.00 –
24.00: Pink Space Station – Stefan
Gross maakt stoere-jongens-beelden,
maar de objecten zijn speelgoedroze van kleur; in Inkijk, metrostation
Wibautstraat.

t/m 29 okt. elke dag van 07.00 –
24.00: Just A Shitload of Sculptures
– beelden van Jeffry Koopman; in Inkijk,
metrostation Waterlooplein.
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com.

OBA Javaplein
elke woe 14.00: Samen lezen voor
kinderen van 8 t/m 10 jaar
elke woe 15.00: Voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar, o.b.g. van
een ouder
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.
vr 18 sept. 15.30: Kinderboekenweek
– Workshop Glas: word een glasexpert!
(vanaf 8 jr)
di 22 sept. 20.00: Gerrit Hoogstraaten
over Wat kan ons gebeuren
Presentatie van zijn nieuwe roman.
woe 23 sept. 09.15 – 11.45: Creatief
schrijven voor beginners (8 lessen)
Sieneke de Rooij, schrijver, redacteur
en docente creatief schrijven geeft
de cursus vanaf 23 sept. op elke
woensdagochtend; meer info: www.
sienekederooij.nl; aanmelden: i.hulst@
oba.nl.
vr 25 sept. 10.30 - 12.00: Tablet café
(vrije inloop)
do 1 okt 10.00 – 12.00: Antonio Vivaldi
in Venetië: muziekhistorische lezing
door Wout Strootman (zie ook 15 en
29 okt.)
De lezing wordt geïllustreerd met
muziekfragmenten.
woe 7 okt 15.30: Buurman in de bieb!
(6-12 jr) – i.h.k.v. de Kinderboekenweek
do 15 okt 10.00 – 12.00: Symfonie
‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonin
Dvorak: lezing door Wout Strootman
(zie ook 1 en 29 okt.)
di 27 okt. 20.00: Donderweg: Literaire
One Man Rock & Roll Talk Show
Jaap Boots vertelt en zingt zijn
levensverhaal in de fast lane van de
popmuziek.
do 29 okt 10.00 – 12.00: Dichterliebe’
van Robert Schumann: lezing door
Wout Strootman (zie ook 1 en 15 okt.)
vr 30 okt. 10.30 - 12.00: Tablet café
(vrije inloop)
---EXPOSITIES--t/m 31 okt.: Het gezicht van Oost:
foto’s van Marleen Hoogkamp
OBA Linnaeus
elke woe 15.00-15.30: Voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar
wo 16 sept. 14.30: De Billenbijter: Roos
Dansverhalen (2-4 jr)
za 19 sept. 14.00 – 16.30: Schrijfcafé:
inspiratie en advies
De schrijvende zusjes Eva & Renee
Kelder zorgen voor de professionele
begeleiding.
vr 25 sept. 15.30: Kinderboekenweek
– Workshop Glas: word een glasexpert!
(vanaf 8 jr)
vr 7 okt 15.30: Buurman in de bieb! (612 jr) – i.h.k.v. de Kinderboekenweek
vr 16 okt. 10.30 – 12.00: English Spoken: Ngozi Adichie and Americanah
The discussion will be presented by
Loes van der Zande en Anneke Hesp.
za 17 okt. 14.00 – 16.30: Schrijfcafé:
inspiratie en advies
De schrijvende zusjes Eva & Renee
Kelder zorgen voor de professionele
begeleiding.

NedPhO
woe 23 sept. 15.00 – 16.00: Koepelconcert voor Kids
Hans en Grietje (Humperdinck) en
Assepoester (Boyle) in een spannend
muzikaal jasje. Bart van Gerwen is de
verteller.

Poppentheater Koos
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200
NedPho-Koepel
Batjanstraat 3,
www.orkest.nl,
020-5217502
Muiderkerk
Linnaeusstraat 37
tel 020-668 22 02
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl

zo 4 okt. 15.00 – 16.00: Zondagmiddagconcert
Mendelssohns Strijkoctet op. 20 door
musici uit het Nederlands Kamerorkest, waaronder concertmeester en
artistiek leider Gordan Nikolic.
woe 7 okt. 15.00 – 16.00: Koepelconcert voor Kids
Frank Groothof sleept je mee in het
verhaal van Hans en Grietje en de heks
Baba Jaga, op de betoverende melodie
van Tsjaikovski’s Souvenir de Florence.
vr 31 okt. 12.00 – 13.00: Openbare
repetitie
Nederlands Philharmonisch Orkest
o.l.v. Joshua Weilerstein repeteert Mozarts Symfonie nr. 41 met de bijnaam
Jupiter.

Muiderkerk
za 3 okt. 14.15: Oostpoort Sinfonietta
o.l.v. Cat Jary
Op het programma werken van Sibelius, Bach en Beethoven.

Q-Factory
zo 13 sept. 16.00: Rock Books met Jaap
Boots
Live ‘rock-talkshow’ met dit keer auteur
Constant Meijers (Forever Young) en
muzikant Henk Koorn (Hallo Venray).
za 19 sept. 20.30: Tax and the Outsiders (legendarische nederbeatgroep uit
de jaren ’60)
woe 23 sept. 21.00: Mario Biondi
(Soul / Vocal Jazz)
Voor actuele informatie zie:
www.oost-online.nl
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Etalagegalerie Inkijk
exposeert
in metro
Tekst: Ellen Groeneweg / Fotografie: Stichting Polderlicht

Etalagegalerie Inkijk van Stichting Polderlicht
voorziet al 16 jaar drie metrohallen van kunst:
Wibautstraat, Weesperplein en Waterlooplein. De
tentoonstellingen in leegstaande ruimtes wisselen
elke twee maanden. De exposities van de
Inkijkgalerie kun je alleen door een etalageruit
bezichtigen, want je mag er niet naar binnen,
vandaar deze naam.
Vroeger vond in de metrohallen regelmatig drugshandel
plaats en was er door de vele
overlast geen vruchtbare exploitatie van de winkelpanden
mogelijk. Ook is de bouwconstructie van de metrolijn achterhaald. De organisators en
kunstenaars Loes Diephuis en
John Prop hebben zestien jaar
geleden het GVB benaderd om
de sfeer in de metrostations te
verbeteren met hun kunst en
hebben als eersten hun werk
kunnen exposeren. Diephuis
met houten tulpen en Prop
met rekwisieten van congressen en kartonnen decorstukken. Dat werd bij het GVB
goed ontvangen en de organisatie van andere exposities
kreeg in de loop der jaren een
organisch en steeds professioneler verloop.
Prop is freelance illustrator
en (wand)schilder, werkzaam
voor de gemeente Amsterdam
en non-profit organisaties (hij
verzorgt ook de cover van dit
blad). Diephuis organiseert al
vele jaren kunstprojecten in
openbare ruimtes, waaronder
haar fameuze ‘babbelbakken’
aan de Wibautstraat, maakt
sculpturen van piepschuim en
grote, kleurrijke, zachte stoffen knuffels.
John Prop: ‘In 2001 hebben wij
samen Stichting Polderlicht
opgericht. Met enige regelmaat organiseren we kunstprojecten, met de nadruk op
lichtkunst, in de openbare
ruimte van Amsterdam en
met name in Oost. We streven ernaar om grote groepen
mensen op laagdrempelige
wijze met kunst in aanraking
te laten komen zonder al te
veel concessies te doen aan
kwaliteit of toegankelijkheid.
We werken vrij intuïtief, zijn
wars van vakjargon en hebben door de jaren heen een
eigen, herkenbare signatuur
ontwikkeld.’
Tweelingstation
De bouw van de metrolijn in
de jaren zeventig was in de
tijd van de Koude Oorlog. De
gemeente Amsterdam heeft
het metrostelsel toen in het
geheim een dubbele functie
gegeven, waarvan de restanten nog duidelijk zichtbaar
zijn.
Prop: ‘Wat veel mensen niet

weten is dat de metro tevens
een schuilkelder is, rekening
houdend met een eventuele
derde wereldoorlog. Er zijn
verschuifbare stalen deuren
bij de ingang, die de metrohallen in tijden van gevaar
totaal kunnen afsluiten van
de buitenwereld. Metrostation
Weesperplein heeft tegen het
plafond verplaatsbare panelen die naar beneden gehaald
kunnen worden en kunnen
dienen als eettafels. Ook zijn
er vele verscholen ijzeren
deuren in de muur waarach-

de ruimte of door iets anders.
De kunst die we exposeren
moet een directe eyecatcher
zijn voor het reizende publiek.
Het moet meteen een eerste
indruk oproepen van “Hé,
wat zie ik daar” en even het
voorbijlopen van de reizigers
onderbreken. Het directe
visuele aspect is daarom belangrijk. Daar staat tegenover
dat de kunst die we tonen ook
weer niet meteen toegankelijk hoeft te zijn. We hebben
enige tekst en uitleg op de ruit
hangen. We presenteren niet
alleen Nederlandse kunstenaars en ons eigen werk, maar
ook werk van buitenlandse
kunstenaars.’
De kunstwerken zijn ook zonder dat je gebruik maakt van
de metro te bezichtigen. Je
kunt dat doen via de dichtbij
gelegen drie ingangen die
hierna staan beschreven.

‘Pink Space Station’ van Stefan Gross.

ter zich keukens, douches en
toiletten bevinden. Probeer je
eens voor te stellen hoe dat er
nu uitziet: stoffig, grijs en verlaten. Het is zelfs zo dat er een
tweede, onafgemaakte metrolijn onder de Weesperstraat
loopt, een stuk van een andere
route in de richtingen Amstelhotel en Tropenmuseum.
De kunstenaar Jan Theun
van Rees heeft een fotoreportage van het tweelingstation
gemaakt en afbeeldingen
daarvan tentoongesteld in de
wel gebruikte metrohal. Een
surrealistische expositie van
foto’s van een leeg en desolaat
station in een drukbezocht,
levendig station. Een andere
kunstenaar, Bas Peeters, heeft
zich laten inspireren door de
dreiging van de Koude Oorlog
en een installatie gemaakt met
de tot de verbeelding sprekende titel “De Russen komen”.’
Eyecatcher
Diephuis: ‘We hebben transport en vervoer als regelmatig
thema voor de exposities,
maar het is geen verplichting.
We laten de kunstenaars vrij
zich te laten inspireren door

Metrostation Wibautstraat,
ingang Vrolikstaat
Hier is werk te zien van
Stefan Gross, die vanuit
bestaande vormen afgietsels
maakt van roze kunststof.
Hij heeft onder andere een
levensgroot roze JSF-vliegtuig
gebouwd van afgietsels van
bierkratjes met de flessen er
nog in, stopcontacten, speelgoed en plastic van allerlei
soort. Gross kiest welbewust voor de kleur roze, je
krijgt daardoor een optische
tegenstelling te zien tussen
mannelijke en vrouwelijke
elementen. Het roze verbeeldt
de onschuld en het meisjesachtige, terwijl de vorm
van de JSF verwijst naar het
expansieve, harde mannelijke
vol testosteron.
Gross’ werk doet denken aan
de Pop Art-beweging die vanuit Amerika in de jaren vijftig
overwaaide naar Europa,
waarbij allerlei afvalmaterialen werden gerecycled naar
kunstvoorwerpen. Deze beweging verkreeg haar inspiratiebron vanuit de consumptiemaatschappij en populaire
strips. In combine paintings

‘In Transit’ van het duo Baetenmaes.

(van bijvoorbeeld Robert Rauschenberg) en in assemblages
werden allerlei producten
zoals klokken, tandenborstels,
plastic bekers etc. bijeengebracht tot een ‘gecombineerd’
kunstobject. Gross laat in deze
tentoonstelling een roze satelliet aan het plafond zien van
ongeveer twee en een halve
meter, ‘Pink Space Station’.
Metrostation Weesperplein,
ingang Mauritskade
Dit station toont een installatie van het bij gelegenheid
geformeerde samenwerkingsverband ‘Baetenmaes’ van
het kunstenaarsduo Carin
Baeten en Karen Maes, ‘In
Transit’. Lege plastic flessen,
flacons en jerrycans zijn even
anoniem als functioneel. Baeten en Maes verzamelden vele
tientallen van deze alledaagse
gebruiksartikelen, maakten
ze schoon en camoufleerden
elk exemplaar met een ‘dekmantel’ van textiel. Daardoor
kregen ze ieder een eigen
karakter; tegelijkertijd werden
ze nog gezichtslozer dan ze al
waren. Net als reizigers die,
elk voor zich op weg naar de
eigen bestemming, opgaan in
de massa. Deze vervreemding
die door verpakking ontstaat,
kan je terugvinden in de tijd.
Begin jaren zeventig met de
bekende vet- en viltkunstenaar Joseph Beuys en later de

inpakkunst van Christo met
zijn verpakte Reichstag in
Berlijn en de Pont Neuf in
Parijs.
Metrostation Waterlooplein,
ingang Stadhuis
In dit station zijn sculpturen
en installaties te zien van
Jeffry Koopman, ‘A Shitload
of Sculptures’. Evenals het
werk van Stefan Gross is het
werk van Koopman beïnvloed
door de Pop Art-beweging.
De sculpturen en installaties
roepen in eerste instantie
een vergelijking op met een
hoop schroot. Zijn ruimtelijke
beelden bestaan uit gevonden
voorwerpen en materialen,
ogenschijnlijk nonchalant
geordend. Maar doordat de
beelden allemaal volledig
witgekalkt zijn, transformeren
ze tot een homogeen geheel.
Ondanks Koopmans rauwe,
dynamische handschrift en
een ruw, onafgewerkt oppervlak krijgen de werken een
bepaalde sereniteit, alsof ze
uit een andere wereld afkomstig zijn. #
Meer info: www.stichtingpolderlicht.com. De exposities
zijn vrij te bezichtigen t/m
29 oktober. Daarna volgt een
aantal lichtkunstinstallaties
in het kader van het Amsterdam Light Festival dat 26
november begint. #

‘A Shitload of Sculptures’ van Jeffry Koopman.
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Vrijwilligers sorteren de ongeopende post
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Hans Heitgeert

De opluchting bij klanten is vaak enorm. Ivy Kampe (65) draait elke dinsdag
als vrijwilliger twee uur mee in een Sorteergroep van Dynamo. Mensen kunnen langskomen met alle post die zich heeft opgestapeld, desnoods een vuilniszak vol. ‘Mensen zijn zó dankbaar! Ze vliegen je nog net niet om de hals.’
Portret van een vrijwilligster in hart en nieren.

Ivy Kampe bekijkt de post van een klant

Ivy Kampe woont sinds
anderhalf jaar in Amsterdam. Ze komt uit Hendrik
Ido Ambacht, maar toen haar
man overleed, besloot ze naar
haar dochter in Amsterdam
te verhuizen. Sinds ze werd
afgekeurd voor haar betaalde
baan, heeft Ivy altijd vrijwilli-

gerswerk gedaan: met kinderen, in een asielzoekerscentrum, naailes voor allochtone
vrouwen. ‘Het ging me aan het
hart dat ik mijn werk als wijkverpleegster moest opgeven.
Ik denk dat ik in het vrijwilligerswerk dezelfde dingen
zoek: mensen helpen.’

Meer rust
Toen Ivy in Amsterdam
gewend was, werd het tijd
bezigheden te gaan zoeken.
‘Ik zag bij Post Oost in de
Wijttenbachstraat de vrijwilligersvacatures op het raam
en liep naar binnen. Daar heb
ik toen een gesprek gehad.’ In
Post Oost is ViiA gevestigd, het
uitzendbureau voor vrijwilligerswerk in Amsterdam-Oost.
ViiA heeft altijd allerlei vacatures in de aanbieding. ‘En het
grappige is: de vrouw die mij
toen heeft aangenomen is nu
mijn vriendin geworden! We
maken kleding en struinen
samen alle markten af.’
Sorteergroepen bestaan in
meerdere wijken van Oost.
Vrijwilligers openen en ordenen alle achterstallige post
van klanten, waardoor die
weer overzicht krijgen over
hun inkomenssituatie en de
eventuele schulden. ‘Mensen
krijgen dan meer rust in hun
hoofd,’ zegt Ivy, ‘daar zijn

ze heel opgelucht over. Het
maakt erg angstig om misschien allerlei schulden te
hebben, zonder dat je precies
weet hoe je ervoor staat.
Natuurlijk is het een hele stap
om al je post aan iemand toe
te vertrouwen. Maar als mensen eenmaal bij ons komen,
hebben ze hun schroom al
overwonnen. Vaak beland
je in persoonlijke gesprekjes
tijdens het ordenen. Ik heb
meestal erg met ze te doen.
Het is zo mooi om dan aan het
eind hun opluchting en dankbaarheid te zien.’
Ambtelijke taal
Sinds kort heeft Ivy een
tweede vrijwilligersklus. ‘Ik
ben taalmaatje voor een Letse
vrouw. Ze zit op Nederlandse
les, maar ze heeft faalangst
om zich in het Nederlands uit
te drukken. Ze komt bij mij
thuis en dan praten we consequent Nederlands. Ik leer haar
om kortere zinnen te maken.
Ik geef haar ook opdrachtjes, nu heb ik bijvoorbeeld
gevraagd of ze haar weekindeling wil opschrijven. Voor
haar is zo’n informeel contact
een veilige manier om echt te
leren zich in het Nederlands te
redden.’
Over de Sorteergroep wil Ivy
nog kwijt dat het best nog wat

drukker zou mogen worden.
Mensen kunnen maar beter
in een vroeg stadium komen,
nog voor de problemen uit
de hand gelopen zijn. ‘Soms
weten ouders bijvoorbeeld
helemaal niet dat hun kinderen telefoonschulden hebben,
ze zijn dan verbijsterd als die
rekeningen uit de enveloppen
tevoorschijn komen. Tegelijk
bewaren mensen uit onzekerheid ook weer veel te veel.
Dus we gooien ook veel weg.
Mensen krijgen zóveel post
van al die instanties! En dan
ook nog in ambtelijke taal
gesteld. Er komen veel Marokkanen en Turken die zulke
post gewoon niet kunnen
begrijpen.’
Het ordenen doen de vrijwilligers zoveel mogelijk samen
met de klant, zodat die er iets
van opsteekt. ‘Ze krijgen ook
richtlijnen mee voor thuis. En
dan vertrekken ze dolgelukkig
met een gloednieuwe multomap met keurige indeling. Ja,
het is echt mooi werk!’ #
Wil je ook vrijwilligerswerk
doen? Kijk voor actuele
vacatures op viia.nl. Meer
weten over het bezoeken
van een Sorteergroep? Bel
020-4620300.
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Roman over politieman in oorlogstijd
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Uitgeverij De Brouwerij en NIOD

In Amsterdam-Oost speelde zich een aanzienlijk
deel van de Jodenvervolging af. De Transvaal- en
Oosterparkbuurt waren in sterke mate Joods.
Bovendien verliep het transport naar Westerbork
via het Polderwegterrein en het Muiderpoortstation. De Amsterdamse politie assisteerde bij het
ophalen en bewaken van Joden. Hoe voelden die
agenten zich daar eigenlijk bij? Buurtbewoner
Gerrit Hoogstraaten, wiens opa politieagent was
tijdens de bezetting, schreef een historische roman over moeilijke keuzes in oorlogstijd.

Gerrit Hoogstraaten
Gerrit Hoogstraaten las op
vier mei in de OBA Linnaeusstraat voor uit zijn toen nog
ongepubliceerde roman Wat
kan ons gebeuren. Het fragment speelt op vrijdagavond 2
oktober 1942. De Amsterdamse politiebrigadier Herman
Hoogenbosch wordt ingezet
om Joodse gezinnen in de
buurt van het Oosterpark te
begeleiden naar de wachtende
treinen op het Muiderpoortstation.
‘In het doodstille donker staat
inderdaad al een groepje mensen te wachten. Er is niemand
die ze tegenhoudt om op de
vlucht te slaan, maar waar
zouden ze heen moeten? Wie
zouden ze om hulp kunnen
vragen en wie zou ze nog kunnen helpen? Herman kan zich
nauwelijks voorstellen dat het
echt is wat hier gebeurt. Het
is zo onwerkelijk. Daar staan
ze nu, vijf man sterk, om een
paar Joden naar een rangeerterrein te brengen.
Om zich een houding te geven
begint hij de namen op te
lezen. Wie zijn naam hoort
meldt zich present. Het neemt
flink wat tijd in beslag. Maar
wat heeft het voor zin? Wat
levert het op? Wie kan nog
iets anders doen met die tijd
dan langer uitstellen wat toch
onafwendbaar is? (...) Als ze
klaar zijn zet het gezelschap
zich weer in beweging. Een
absurde optocht van vijf agenten en een paar vrouwen en
kinderen die haast bezwijken
onder de last van hun bagage.
Herman kan het niet langer
aanzien, hij neemt zonder iets
te zeggen een van de valiezen

over. Zijn mannen volgen aarzelend zijn voorbeeld, maar
Herman blijft zwijgen, zodat
het iets vanzelfsprekends
wordt. Zo hoort een politieman zich te gedragen.
Ze naderen het terrein aan de
Polderweg. Links het Muiderpoortstation, waar de treinen
al klaarstaan. Daarvoor de
vlakte van de verzamelplaats.
Een macaber kermisterrein
aan het einde van de wereld,
in een nachtmerrie waaruit
geen ontwaken mogelijk lijkt.
Af en toe regent het weer
zachtjes, de miezer vormt
een lichte nevel rond het lila
schijnsel van een paar afgeschermde lantaarnpalen.
Het terrein is al aardig volgelopen. Wagens rijden af en
aan. De mannen die al eerder
van de projecten zijn afgehaald helpen hun vrouwen en
kinderen bij het uitstappen.
Men is blij weer bij elkaar te
zijn. Het feit dat ze niet van
elkaar gescheiden worden
is misschien een goed teken,
misschien valt het mee, misschien valt het allemaal nog
mee.’
Echt gebeurd?
Is dit echt gebeurd op de
manier waarop schrijver
en theaterregisseur Gerrit Hoogstraaten (1953) het
beschrijft? Hij kan het niet
garanderen, maar het moet er
wel heel dichtbij zitten. Zijn
belangstelling voor de rol van
Amsterdamse politieagenten
in de Tweede Wereldoorlog
is begonnen bij zijn opa. ‘Hij
is overleden in 1963, toen ik
tien was. Dus zoveel heb ik
er niet van meegekregen. En
mijn vader vertelde alleen de
mooie verhalen.’
Pas nu, zeventig jaar na dato,
en mede door het werk aan
het boek, kwamen andere
verhalen naar boven. Niet
alleen over opa’s werk als
politieagent in bezettingstijd,
maar ook over de oom naar
wie Gerrit werd vernoemd.
Die werkte bij de belastingdienst, maar dook onder in
de Beemster. Om onder de
arbeidsdienst uit te komen en
niet naar Duitsland te hoeven?
Of was hij een verzetsheld?
‘We moeten iets doen,’ zou die
Gerrit gezegd hebben, ‘want
ze roven ons land leeg.’ Dat
past wel bij een ambtenaar
die zicht had op wat er met

Op 25 mei 1943 wachten Joodse buurtbewoners op het verzamelterrein aan de Polderweg op hun
transport via het Muiderpoortstation.
het geld gebeurde. Hij werd
verraden en gefusilleerd.
Niet vanaf buitenkant
Maar waarom een roman,
waarom niet dichter bij de
werkelijkheid gebleven?
Hoogstraaten haalt journalist
Jannetje Koelewijn aan die
in de verantwoording van
haar boek De hemel bestaat
niet stelt: ‘Ik had het mezelf
gemakkelijker gemaakt als
ik de namen in dit boek had
veranderd en het een roman
had genoemd.’
Maar is het schrijven van een
roman inderdaad makkelijker? Hoogstraaten heeft tien
jaar geleefd met het verlangen
dit verhaal te vertellen. Hij
vulde de verhalen van zijn
vader aan met onderzoek
in boeken, artikelen uit illegale kranten als Trouw en
Het Parool, het dossier van de
Zuiveringscommissie over zijn
grootvader en talloze websites
met persoonlijke getuigenissen over de oorlog.
‘Is Herman Hoogenbosch uit
de roman mijn opa? Nee. Ik
was al drie jaar bezig met
onderzoek en schrijven toen
hij tegen mij begon te praten
als een romanpersonage. Toen
kon ik de vorm vinden die
ik uiteindelijk koos. Zoveel
historie is beschreven vanuit
de buitenkant, vanuit de grote
lijnen. Ik wilde een levende
persoon, die helemaal nog niet
weet hoe het allemaal gaat
aflopen en zijn afwegingen
maakt.’
Hoogenbosch is zo’n personage. Hoogstraaten las in een
studie naar de houding van de
Amsterdamse politie tijdens

de bezetting, Dienaren van het
gezag van Guus Meershoek,
dat er van alle Amsterdamse
agenten maar één is geweest
die niet met de Duitsers mee
wilde werken. Hij werd op
staande voet ontslagen. Na
de oorlog kwam hij weer in
dienst. Zijn collega’s werden
in zijn persoon geconfronteerd met een wandelend
geweten en meden hem zoveel mogelijk. Terwijl Hoogenbosch een agent is die, vanuit
wat voor motieven dan ook,
gewoon zijn werk bleef doen.
Toelaten of afschermen
De ‘waarheid’ van meer dan
zeventig jaar geleden is niet
eenduidig. Er is twijfel, er zijn
vermoedens. Hoogstraatens
familierelaas is geen wetenschappelijk te bewijzen verhaal, maar een roman heeft
wellicht nog meer de kracht

om het verleden tot leven te
brengen.
Hoogstraaten: ‘Nog steeds
hebben we in Nederland het
idee dat de Duitsers het leuk
vonden om grof op te treden.
Maar ze maakten juist heel
slim gebruik van mensen
als mijn grootvader om de
mensen rustig mee te krijgen. De mensen kenden de
wijkagent, ze vertrouwden
hem. Hij was dezelfde agent
die voor de oorlog de huisvrouwen in de straat nog een
waarschuwing gaf dat ze niet
’s ochtends vroeg de kleedjes
al mochten kloppen. Daarom
moesten uitgerekend hij en
zijn maten de gang naar het
Muiderpoortstation voor hun
rekening nemen.’
De details, de twijfels en
zeventig jaar. Het geeft de
roman een afstand en tegelijkertijd een nabijheid die onontkoombaar is. Hoe zouden
wij partij gekozen hebben in
die tijd? En welke afwegingen maken we zelf bij het
toelaten of afschermen van
onrecht en pijn in de huidige
wereld? Gerrit Hoogstraaten
is de werkelijkheid heel nabij
gekomen. #
Wat kan ons gebeuren van
Gerrit Hoogstraaten is een
uitgave van Brainbooks en kost
€ 19,99.
Het boek wordt 22 september
om 20.00 uur gepresenteerd
in OBA Javaplein. Oud-hoofdcommissaris Bernard Welten
neemt het eerste exemplaar
in ontvangst. Toegang € 5,00
reserveren: 020-6681565 of
javaplein@oba.nl.
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Justus van Maurik-bank

Sculpturen

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost, de Justus van Maurik-bank van beeldhouwer Ed Jacobs. De marmeren bank staat in het Oosterpark, en is daar in 1904
geplaatst.
Jolleman aan de ene zijkant,
de vrouwen Mea de Porster en
Oude Sientje aan de andere.
Van Mauriks taalgebruik is
karakteristiek, zo schetst hij
bijvoorbeeld Oude Sientje:
‘Een klein verschrompeld
gezichtje met uitstekende
jukbeenderen, een neusje,
dat nog pogingen doet om
zich recht te houden, en een
ingevallen mond waarin één
enkele tand als een obelisk op
vroeger tijden wees. Rimpelig
als een overjarige pimpeling
en sproeterig in het gelaat,
dat, begroeid door spaarzaam
grijs, bijna wit haar, uit haar
grooten hoed opdoemde.’

Justus van Maurik bank
Alledaagse taferelen
De bank is van massief wit
marmer, en je kunt er aan
beide kanten op zitten. In de
rugleuning staat Justus van
Maurik Bank gebeiteld, en aan
de zijkanten staan, in reliëf,
afbeeldingen van personages
uit de boeken van de schrijver
Justus van Maurik (18461904). Hij is eigenaar van een
sigarenfabriek, en daarnaast

een bekend en populair
schrijver van sentimentele
toneelstukken en novellen
waarin alledaagse taferelen
met mannen en vrouwen van
de straat centraal staan. Zijn
personages zijn aan het eind
van de negentiende eeuw zeer
populair. Aan de beide zijkanten van de marmeren bank
staan ze afgebeeld: de mannen Isaak van den Dam en Tijs

Vergetelheid
De beeldhouwer Ed Jacobs
(1859-1931) raakt, evenals het
literaire werk van Van Maurik, in de vergetelheid. Maar
anders dan Van Maurik heeft
Jacobs nooit succes met zijn
beeldhouwwerk. Hij studeert
aan de tekenacademie in
Brussel en volgt ook opleidingen in Parijs, Florence en
Rome dankzij het winnen van
de Prix de Rome. Tussen 1891

en 1903 werkt hij in Amsterdam en maakt onder andere
het beeld van Hendrik de
Keyzer aan de gevel van het
Stedelijk Museum. Na zijn Amsterdamse periode verhuist hij
naar Laren waar hij in 1931
overlijdt.
Amsterdamse chroniqueur
Als jongen zwerft Van Maurik
door de straten en steegjes
rond het Oudekerksplein (de
Wallen), waar de arbeiders en
het havenvolk wonen. Hij ziet
er zeelui, ‘hannekemaaiers’ –
arbeiders uit Duitsland die in
de hooimaanden gras komen
maaien –, schoenpoetsers,
marskramers, haringpakkers
en liedjeszangers. Van Maurik doet er de ideeën op voor
zijn talloze verhalen. Net als
Simon Carmiggelt bijna honderd jaar later doet, gaat hij
ergens zitten en noteert wat
hij ziet en hoort. Zo neemt hij
op een stoepje plaats en luistert naar het levensverhaal
van een oude porster die haar
geld verdient met het wekken
van mensen, of hij raakt in
een volks oploopje verzeild
om een dronken doodbidder die een overlijden komt
aankondigen. Zijn rondhangen op straat maakt van hem
een uitstekend kenner van het
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Amsterdamse straatleven met
zijn markante volkstypes.
In zijn eigen tijd is Van Maurik
razend populair. Behalve
talloze toneelstukken schrijft
hij honderdvijftig verhalen
die letterlijk stuk gelezen
worden, en de vele lezingen
die hij geeft, zijn altijd uitverkocht. Aan literaire erkenning
heeft het Van Maurik echter
altijd ontbroken. Als schrijver
leeft hij in de schaduw van
de Tachtigers – die in Van
Mauriks ogen aanstellers en
anarchisten zijn – maar die
wel tot de literaire elite behoren. Van Maurik daarentegen
met zijn simpele humor stelt
in de ogen van de individualistische Tachtigers niet veel
voor en zo kan het gebeuren
dat deze typisch Amsterdamse
chroniqueur in het vergeetboek raakt. In de Schets van de
Nederlandse letterkunde van
De Vooys en Stuiveling wordt
maar één zinnetje aan hem
gewijd: ‘Het humoristische
proza van de Amsterdamse
sigarenfabrikant Justus van
Maurik (1846-1904) had een
groot maar oppervlakkig succes.’
Van Maurik is overigens een
van de redacteuren van het
in 1877 opgerichte De Amsterdammer, een dagblad voor
handel, industrie en kunst.
Dat later als opinie weekblad
De Groene Amsterdammer
is doorgegaan en nog steeds
verschijnt. #

Hospicezorg Willem Dreeshuis
zoekt vrijwilligers
Zorg

Tekst en fotografie: Anna ten Bruggencate

In Amsterdam-Oost is na de sluiting van het verpleeghuis Sint-Jacob, nieuwe
hospicezorg ontstaan in het Willem Dreeshuis. Mensen die niet meer beter
worden, kunnen er hun laatste levensfase doorbrengen. Vrijwilligers zorgen
voor rust, een huiselijke sfeer en speciale aandacht.
Goed alternatief
Hospicezorg biedt palliatieve
zorg (zorg voor de ongeneeslijk zieke) in een huiselijke
sfeer. Ongeneeslijk zieken
kunnen hier tot hun dood verblijven. Soms is een verzorging thuis geen optie en dan
biedt hospicezorg een goed
alternatief. Gerda Naber, coördinator van de vrijwilligers
van de hospicezorg in Amsterdam-Oost: ‘Bijvoorbeeld
omdat het te zwaar is voor de
familie, omdat er geen mensen zijn die kunnen helpen of
omdat het huis te klein is en
er een grote inbreuk op het
gezinsleven ontstaat.’Door de
huiselijke sfeer wordt verblijf
met hospicezorg als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch ook
voldoende medisch personeel
aanwezig is.
Hospicezorg Willem Dreeshuis
De nieuwe hospicezorg van
Amsterdam-Oost is in april
van dit jaar geopend. Een

aantal kamers van het Dreeshuis werd verbouwd tot een
gemeenschappelijke woonkamer en vijf kamers voor de
‘gasten’ (de vaste benaming
voor mensen die hier verblijven). In de gastenkamers
bevinden zich een eigen
douche en toilet plus een keukenblokje. Ook kan iedereen
met persoonlijke spullen zoals
foto’s of een favoriete stoel,
een huiselijke sfeer creëren
in zijn of haar eigen kamer.
Familie en vrienden mogen de
voorzieningen als een tweede
thuis beschouwen.
De medische en verpleegkundige zorg maar ook
bijvoorbeeld het eten wordt
betrokken van het Willem
Dreeshuis. De bewoners van
het Dreeshuis en de gasten
van de hospicezorg kunnen op
deze manier contact hebben
met elkaar.
Vrijwilligers
Binnen de wereld van de
palliatieve zorg is het werken

met vrijwilligers een bekend
verschijnsel. Gerda Naber
is op zoek naar een ruimer
vrijwilligersbestand. Naber:
‘Op dit moment zijn circa 15
vrijwilligers hier actief, maar
om meer aandacht te kunnen
geven aan de gasten en hun
familie, wil ik dat uitbreiden
naar zo’n 40 vrijwilligers.
Lichamelijke en medische
verzorging is gespecialiseerde
zorg en daardoor niet de taak
van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn nodig voor een
luisterend oor, om een praatje
te maken of een glaasje water
te brengen. Kortom: ‘er zijn’
voor de mensen, in de breedste betekenis van het woord.
Mensen, zowel de gasten als
hun naasten, moeten zich zo
comfortabel mogelijk voelen
in deze ingewikkelde levensfase.’
Training
Een vrijwilliger hoeft geen
zorgachtergrond te hebben
om zich aan te melden bij de

Het terras biedt een prettige plek om buiten te zitten
hospicezorg van het Willem
Dreeshuis. Bovendien krijgt
iedereen een training van vijf
dagdelen over het geven van
hospicezorg. Gerda Naber
vertelt wat gevraagd wordt
van een vrijwilliger: ’Je moet
goed kunnen luisteren. Een
antenne hebben voor wat
iemand nodig heeft.’ In het
vrijwilligersbestand zitten
mannen en vrouwen met
verschillende achtergronden
en motivaties. ‘Mensen doen
dit soms naast een vaste baan
omdat ze iets zinvols willen
betekenen voor de samenleving. Anderen hebben zelf
iemand verloren waardoor
ze behoefte hebben hier hun
steentje bij te dragen.’ Een
van de vrijwilligers antwoordt
op de vraag waarom ze dit
werk is gaan doen: ‘Waarom

zou je dit werk niet doen? Ik
vroeg me af wat ik nu, op dit
moment, kan betekenen voor
iemand in deze situatie. Ik kan
lopen, ben gezond en kan dat
inzetten voor iemand die daar
niet meer toe in staat is.’
Informatiebijeenkomst
Hospicezorg in AmsterdamOost organiseert een informatieavond voor geïnteresseerden op 16 september om 20.00
uur in het Willem Dreeshuis,
Hugo de Vrieslaan 65. Ook kan
een afspraak worden gemaakt
met Gerda Naber | 06 2215
3678 | gnaber@amstelring.nl
Het Willem Dreeshuis gaat per
1 juli 2016 sluiten en daardoor
zal de hospicezorg volgend
jaar verhuizen naar een andere nog niet bekende locatie
in Amsterdam-Oost. #
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Gejengel om vrijwilligers
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Regenboog Groep

‘Mag ik je zeggen? Fijn. Als jij dan ook jij tegen mij zegt…’ De vrouw is iets
ouder dan ik ben. En komt zelden de deur uit. Ik maak kennis met haar vanuit mijn functie als coördinator bij de Amsterdamse Vriendendiensten (AV).
Ze wil graag een maatje: iemand die haar eens in de week of eens per twee
weken meeneemt voor een uitstapje.

Ze blijkt een prettige gesprekspartner. Ze laat een glimp
zien van haar vermoedelijk
behoorlijk dramatische verleden. Maar ook de koetjes en
de kalfjes zijn bij haar in goeie

handen. Niet onder stoelen
of banken steekt ze dat zij
haar enige kind, een zoon van
inmiddels 42, aanbidt. Dat ze
maar weinig contact met hem
heeft, en dan meestal telefonisch, vindt ze moeilijk.
‘O, van alles vind ik wel leuk.
Een ommetje in de buurt.
En natuurlijk zou ik ook wel
weer eens naar de film willen.
Of naar de markt.’ Het is een
weinig verrassend antwoord
op de vraag wat ze met een
maatje zou willen gaan doen.
Weinig verrassend, maar
daarmee niet minder urgent.
Ik zeg haar eerlijk dat ik waarschijnlijk niet één, twee, drie
een maatje voor haar heb. De
lijst wachtenden is al lang.
‘Maar ik doe mijn best.’
Ontboezemingen
Ik doe mijn best, maar mijn

volgende kennismakingsgesprek is wederom met een
‘deelnemer’. Zo noemen we
de persoon die om een maatje
vraagt en die bij de Vriendendiensten een link moet hebben met de psychiatrie.
De man die opendoet is nerveus en heeft een ongemakkelijk dik lijf. Hij is een tiental
jaren jonger dan ik en natuurlijk tutoyeren we elkaar. De
nervositeit leidt niet tot ongemakkelijke stiltes. Integendeel,
een reeks aan ontboezemingen volgt. Het is prettig om
naar hem te luisteren. ‘En wat
doe je nu zoal?’ Hij zit beslist
niet stil: doet zelf gemiddeld
twee dagen per week vrijwilligerswerk en beweegt volop
(wandelclub en fitness).
‘Je ontmoet dus eigenlijk best
veel mensen!? Waarom wil je
een maatje?’ Het is duidelijk:

hij hoopt bij een één op ééncontact iets meer vertrouwdheid met iemand te krijgen.
Hij wil vooral ook af en toe
iemand ontmoeten die niet in
het psychiatrisch circuit zit.
Ik begrijp hem en ga ook voor
hem mijn best doen.
De moeite waard
Op kantoor verricht ik
plichtmatig mijn administratieve taken. De dossiers zijn
in orde. Mijn lange lijst met
deelnemers die wachten op
een maatje, krijgt er twee
namen bij. En dan gaat ons
team om de tafel zitten, om te
bespreken hoe we aan nieuwe
vrijwilligers moeten komen.
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‘Ja, we moeten meer ons best
doen…’, is een conclusie. Ik
sputter nog wat tegen: ‘Dat
gejengel om vrijwilligers, dat
is mijn ding niet.’ Maar niet
veel later beloof ik dit stukje te
schrijven.
Waarin ik uiteindelijk toch
jengel: ‘Kom op, word vrijwilliger! Echt, het is heel erg de
moeite waard. Het is geen
eenrichtingsverkeer. Ik zal je
aan een passende deelnemer
koppelen. Met wie je kunt
gaan wandelen, een terrasje
pakken, naar het museum, etc.
Bel me: 06-14934334 en ik geef
je meer informatie en/of maak
een afspraak met je voor een
kennismakingsgesprek!’#

Boer Geert:
niet weg te denken op de Dappermarkt
Tekst: Sjaak Brokx | Fotografie: Jo Haen

Boer Geert – een legendarische naam, maar eigenlijk familie Koster – is al 50 jaar niet weg te denken op de Dappermarkt. En nog steeds zeer populair. Het einde is zeker nog niet in zicht. Want de
kwaliteit wordt alleen maar beter en beter, en de
klandizie meer en meer.
De mooiste winkel en de mooiste kraam heeft Boer Geert op
de Dappermarkt. Het is een familiebedrijf. Ook die enkeling
die er werkt en geen familie is
voelt zich familie. Dat maakt
de werksfeer zo bijzonder. Ik

begrijp nu waarom Willem
en Moniek het zo lang hebben volgehouden. Het is de
verdienste van de fam. Koster
die zo goed met medewerkers
weet om te gaan.
Maar ook het interieur van

de winkel en de kraam ziet er
schitterend uit: alle kazen en
al het beleg op de juiste plaats.
Je waant je in het Rijksmuseum: als een schilderij zo mooi
is het er. Meneer Koster is al
vroeg in touw om kilo’s beleg
af te snijden en alles mooi te
sorteren. Zeer aantrekkelijk
voor de klant. Je slaagt altijd.
Wat ze niet hebben hebben ze
ook.
Het leuke van de winkel is: het
gaat niet alleen om de handel.
Het sociale contact met de
buurtbewoners is
ook belangrijk, de
dag doornemen,
vooral met humor.
Max Tailleur zou
zich er thuis voelen.
Wat een onvergetelijke jubileumdag
moet dat voor de
fam. Koster zijn
geweest: 50 jaar op
de Dappermarkt
en ook 50 jaar
getrouwd. Zichtbaar genietend
met een lach een
traan namen ze de
felicitaties en kussen in ontvangst.
Ex-medewerkers,
buurtbewoners en
vele klanten kwamen langs. Iedereen
toonde een grote

vriendelijkheid. Wie goed doet
goed ontmoet: Ferry en Gerda
waren voor de medewerkers
ook een vader- en moederfiguur. Volkszanger Peter
Beense maakte er een mooie
afsluiting van de dag van. Er
werd volop meegezongen en
gedanst.
Over de toekomst hoeft men
zich niet druk te maken.
Marcel en zijn vrouw Sharon
zijn voortreffelijke opvolgers.
Zoals hij zijn kraam opbouwt
met de precisie van een Zwitsers horloge, dat doet ie zeer
bekwaam en kan niet beter.
Ook hij heeft al weer 25 jaar
ervaring en met de humor

van zijn vrouw komen er nog
vele jaren bij.
De fam. Koster kan trots zijn,
en gerust: de zaak wordt er
niet minder om.
Maar ere wie ere toekomt: de
twee topmedewerkers Willem
(werkt er 47 jaar) en Moniek
(werkt er 17 jaar) hebben ook
grote indruk gemaakt bij de
opbouw van de zaak. Werkelijk uniek in Amsterdam.
Wat waren ze trouw aan Boer
Geert! Willem is met pensioen,
maar Moniek is er nog steeds.
De goeie werksfeer daar
draait het om. De bediening,
de leiding en de kwaliteit van
de kaas zijn onovertrefbaar. #
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Financiële hulp:
MOI meegenomen!
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: MOI

In enkele wijken en aan de rand van de stad kom je ze wel tegen:
goudwisselkantoren waar je je bezittingen kunt inruilen tegen geld. Het is
een alternatief voor de Stadsbank van Lening, met dit verschil, dat je het
risico loopt meer rente te moeten betalen dan de waarde van je bezittingen
in fine oplevert. De mensen die financiële hulp hard nodig hebben, kunnen
onder meer terecht bij Stichting Maatschappij Ondersteuning & Integratie
(MOI) in Amsterdam-Oost.

Shazia Ishaq

De zusjes Shazia (28 jaar) en
Jasmin (25 jaar) Ishaq, met
een Pakistaanse vader en
Surinaamse moeder, hebben
het kantoor opgericht in 2009.
Er komen allerlei mensen
met financiële problemen:
mensen met een uitkering,
ondernemers, jonge gezin-

nen, mensen met volwassen
inwonende kinderen die geld
verdienen. Er lopen eveneens
aanvragen van hoger opgeleiden met een studieschuld. De
formule voor de (kosteloze) financiële hulp bestaat uit een
betalingsplan voor particulieren dat binnen twee weken
wordt opgesteld. Daaraan
voorafgaand wordt binnen
48 uur een afspraak gemaakt
met de klant.
De grootste som geld waar het
om schuldsanering ging, is
400.000 euro geweest. Gemiddeld gaat het om een bedrag
van 5000 euro. Het aantal
aanvragen is opgelopen van
550 in 2012 tot 801 medio
2015. Er is nu een stagnatie
opgetreden. Shazia’s rechterhand Jasmin, belast met projectcoördinatie, voegt hier-

aan toe: ‘De stichting is een
vangnet onder het bestaande
vangnet. Er wordt echter wel
van de cliënten verwacht dat
zij iets terug doen: zelfredzaamheid moet gestimuleerd
worden.’ Zo wordt van de
klant verlangd dat hij een
jaar lang aangesloten blijft
bij MOI. De gemeente Amsterdam voorziet MOI van
subsidie. Eigen verdiensten
leveren 50 % van de inkomsten op.
Laagdrempelig
Er zijn klanten bij die van
buiten Amsterdam komen
(Den Haag en Rotterdam)
voor financiële hulp en cliënten die de weg naar Oost moeten lopen vanuit een ander
stadsdeel. Je moet je voorstellen dat sommige mensen van

Kamperen tussen kruitdampen
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Saluut Batterij

9 oktober 1811: Keizer Napoleon Bonaparte rijdt
met veel ceremonieel vertoon Amsterdam binnen,
via de Oetewalerweg, nu de Linnaeusstraat, toen
nog aan de rand van de stad. Bij het Rechthuis
kreeg hij symbolisch de sleutel van de stad
overhandigd. Dit alles gebeurde ruim 200 jaar
geleden, maar de Saluut Batterij Amsterdam R.A.
doet deze tijden nog vaak herleven.
Op 11 december 2000 werd
de Saluut Batterij Amsterdam
R.A., wat staat voor Rijdende
Artillerie, een officiële vereniging. En artillerie hebben ze!
Deze groep van 17 mensen
heeft maarliefst twee kanonnen. Het grootste, Moeder
Overste, werd in 2000 bij de
oprichting van de vereniging
aangeschaft. Een iets kleinere,
werd een paar jaar geleden
gekocht op Marktplaats. Schieten doen ze alleen met losse
flodders.
Eén van de mensen die een
vergunning heeft om met het
kanon te mogen schieten, is
Petra Seel uit de Watergraafsmeer. Haar ouders richtten
de groep op. Doordeweeks
werkt ze met peuters op
Voorschool Frankendael, maar
in de weekenden verruilt ze
haar gewone kleding voor

die van een ‘marketenster’
uit de tijd van Napoleon. In
dit kostuum stapt ze zonder
problemen voor de deur in de
auto. ‘Alleen als mijn man in
zijn kostuum staat te tanken,
worden we wel vaak vreemd
aangekeken’, lacht ze. Het
grootste deel van de kostuums
wordt zelf gemaakt.
Bij de familie Seel doet iedereen mee: echtgenoot Frank,
de kinderen, de schoonzoon,
Petra’s broer met zijn gezin.
Haar broer Bas heeft als ‘opperwachtmeester’ de leiding
over een groep van zes kanonniers, een wachtmeester en
een kwartiermeester. Verder
zijn er ook zogeheten ‘burgers’, waaronder een paar
kinderen. Zij beelden samen
een kampement uit de periode
1813-1815 uit. Re-enactment
heet dat, het zo getrouw
mogelijk naspelen van een

historische periode. Wanneer
het kamp is opgezet en de kostuums aan zijn, vraagt Petra
vaak aan de groep of iemand
weet hoe laat het is. ‘Degene
die zijn horloge vergeten is
af te doen, valt gelijk door de
mand.’
Melkpoeder
De vereniging heeft een
speciale beschermheer. Op de
bonnefooi besloten ze burgemeester Van der Laan te
benaderen, of hij er wat voor
voelde om hun beschermheer
te worden. Tot hun verrassing
accepteerde hij het aanbod
enthousiast.
De vereniging geeft met hun
kanon vaak het startschot bij
marathons, waaronder een
paar keer die van Amsterdam.
Ze nemen deel aan taptoes,
zoals die in Ahoy Rotterdam.
Vanaf mei zijn ze weer elke
tweede zaterdag van de
maand bij hun standplaats in
Fort Abcoude te vinden, waar
ze demonstraties geven. Daarnaast doen ze mee aan activiteiten van de Napoleontische
Associatie der Nederlanden,
een Overkoepelend orgaan
voor Nederlandse verenigingen voor levende geschiedenis
gericht op de Napoleontische
periode. Soms worden er
door meerder groepen samen
heuse veldslagen nagespeeld.
Met echte paarden. ‘Dat is

leefgeld leven: variërend van
50 tot 100 euro per week. Dat
verklaart misschien waarom
Openbaar Vervoer dan voor
hen geen optie is. Op de vraag
of de methodiek van MOI onder de supervisie van Shazia,
met de inzet van haar vrijwilligersteam, niet in het vaarwater komt van maatschappelijk werkers, antwoordt
zij: ‘In het begin was er geen
contact (bij gebrek aan een
vergunning) maar tegenwoordig wordt MOI als een aanvulling gezien.’ De stichting heeft
als meerwaarde dat zij laagdrempelig is, er geen postcodegebieden bestaan en er persoonlijke aandacht is voor de
mensen. ‘Wij werken niet in
hokjesvorm’ aldus Shazia. Als
ik haar vraag of de methode
voorkomen is beter dan genezen wellicht een betere aanpak zou zijn, zegt ze: ‘Het zou
inderdaad beter zijn als er
geen kostendelersnorm zou
zijn (Als u een woning deelt
met meer volwassenen, wordt
uw bijstandsuitkering daarop
aangepast, Red.).’ Er zijn ruim
6000 Amsterdammers die
door de kostendelersnorm
geraakt worden(bron: MUG
augustus 2015).
Sociaal ondernemen
Intussen hebben Shazia en
Jasmin ook met succes andere
projecten opgezet die sociaal
ondernemen en participatie
hoog in het vaandel dragen.
Het project Cooking Ladies,
gericht op integratie op de ar-

soms wel eng,’ zegt Petra, ‘die
mannen vallen er af en blijven
voor dood liggen, terwijl
de paarden gewoon verder
lopen.’ Koken gebeurt in een
pot boven een kampvuur en
slapen doen ze in eenvoudige
tentjes op de grond. Dat is
soms wel afzien, vooral als het
koud is.
De kanonnen worden geladen
met zwart kruit, maar er gaat
ook melkpoeder in. Melkpoeder? ‘Heb je dat wel eens zien
fikken?’ vraagt Petra, ‘Dat
zorgt voor een geweldig effect met vlammen!’ Sommige
kinderen vinden de knallen
van de kanonnen nog steeds
een beetje te hard. Die maken
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beidsmarkt, heeft 36 vrouwen
die graag weer aan de slag
wilden gaan, de kans gegeven
kennis en werkervaring op
te doen. Zij zijn in de leer gegaan bij een bakkersschool en
doen de catering voor private
en publieke opdrachtgevers.
De projecten Humanity Wish
en CCO (Canta Commissie
Oost) springen in het gat dat
bij de gemeente is ontstaan
als gevolg van bezuinigingen.
Zij voorzien onder meer in
dagbesteding, het verkleinen
van isolement en de begeleiding bij boodschappen en
artsenbezoek bijvoorbeeld.
De mensen kunnen met een
mini elektrische wagen begeleid worden. Een geduchte
concurrent voor Connexxion
gezien de prijs per rit (die is
maar 1 euro!).
Onlangs is Stichting Muzieksleutel opgericht, waarbij
sleutelfiguren uit de wijk
muzieklessen krijgen aangeboden door twee musici van
het orkest, te weten Nando
Russo en David Kutz. MOI
verzorgt de foyer-coördinatie
in het Nederlands Philharmonisch Orkest: een participatieplek die als muziek in de
oren zou moeten klinken van
de schrijvers van de jaarlijkse
Troonrede!
Shazia is een allround speler
die haar vizier openhoudt
voor nieuwe uitdagingen. En
die zijn er genoeg nu de overheid zich terugtrekt om civil
society - via participatie - een
sleutelrol te laten spelen. #

liever een ommetje, wanneer
het kanon wordt afgeschoten.
De eerst volgende mogelijkheid om Saluut Batterij
Amsterdam R.A. in actie te
zien, is op 20 september op het
Museumplein, bij het schuttersfeest van de Amsterdamse
Schutterij. En wie weet zien
we ze ook weer eens aan het
werk in Amsterdam Oost,
waar Napoleon zelf ooit de
stad binnen reed. #
Wil je meer weten of lijkt
het je leuk om mee te doen?
Kijk op www.saluutbatterij.
nl of op https://nl-nl.facebook.
com/pages/Saluut-Batterij-RAAmsterdam.

Het afschieten van het kanon is een serieuze taak, die veilig moet
gebeuren
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Het Danspaleis in servicepunt Kraaipan

Senioren uit Amsterdam
Oost en omgeving opgelet:
het Danspaleis komt er weer
aan! Dit ouderwets gezellige
dansfeest strijkt binnenkort
neer in servicepunt Kraaipan.
Woensdag 30 september
2015 van 13.00 -15.00 uur!
De PD (=PlatenDraaier) trekt
de ouwe krakers uit de koffer, zoals Johnny Hoes, Louis

Prima, Doris Day en vele andere sterren van weleer. Van
meezingers tot tranentrekkers,
van polonaise tot ouderwets
rock-en-rollen: met het Danspaleis is het altijd bal.
Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement met
een bevlogen PD, een rijdend
discomeubel, glimmende
dansvloer, feestelijk decor en
gastvrouwen geïnspireerd op

Houseconcerts in Oost

Tekst: Meland Langeveld

U kunt vooraf ook komen
lunchen: van 12.00 tot 13.00,
voor e 2,50. Meldt u zich dan
uiterlijk maandag 28 september 15.00 uur aan bij: jsoolsma@dynamo-amsterdam.nl
of 06-18678454 of persoonlijk
bij Joke of bij Mohamed, de
beheerder van de Kraaipan.

De dichters die optreden zijn: Aya Dürst Britt, Erik Lindner, Frouke
Arns, Jana Beranová, Rashid Novaire (schrijver) en Nafiss Nia.
De korte films die vertoond worden zijn: ‘Vast’ van Naomi Bais en
Arzu Kõkeng, ‘Bunda di Rumah’ van Raoul Groothuizen, ‘Reizigers
in de Nacht’ van Ena Sendijarevic, ‘Groen’ van Lucas Camps, en
‘Het beloofde pand’ van Shariff Nasr.
De danser is: Dipa de Ridder-Flohr. Zij zal een gedicht van een wijlen
Nederlandse dichter in dans vertalen.

Na deze editie zal de Danspaleis karavaan verder trekken
langs de verschillende zorg-en
buurtlocaties in Amsterdam. #
Kijk in de agenda voor de
andere data: www.hetdanspaleis.com.

Op 20 september, de laatste dag van de zomer, start het
evenement Duizendenéén Film & Poëzie haar vierde seizoen
met een zonnige editie gericht op de plek waar de zon
vandaan komt: Oost!
Onder het thema ‘Oost best’ brengt Duizendenéén Film & Poëzie een
ode aan Oost in het algemeen – het verre Oosten, Midden-Oosten,
Oost-Europa, Oostenrijk, Oost-Nederland – en Amsterdam-Oost in
het bijzonder.
De deelnemende dichters, schrijvers, filmmakers en een danser die
hun werk komen voordragen/vertonen, hebben op een of andere
manier een verband met het thema ‘Oost best’.
De presentatie is in handen van Jennifer Muntslag.

Duizendenéén Film & Poëzie is een evenement van Stichting Granate
waar dichters voordragen uit hun werk. De gedichten worden afgewisseld met korte films. #
Tijd: Zondag 20 september 15.00-17.00 uur (inloop 14.30).
Plaats: Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam.
Entree: e 10 (e 7,50 voor Vrienden van Granate, studenten,
CJP- en stadspashouders).
Voor meer info: www.stichtinggranate.nl

Een wijkagent stelt zich voor

op het podium bij Elsa’s te
zien. Het publiek kan uit maximaal 30 personen bestaan. De
middag duurt van 17.00 -19.30
uur (inloop vanaf 16.30 uur). #
Dit jaar staan op het programma: 27 sept.: Angela
Skala, viool, en Brian Fieldhous, piano, met muziek van
Franz Schubert. 25 okt.: Melijn
Nash, zang en piano, en Stefan Schmiele, zang en gitaar.
22 nov.: Julia Oschweski, zang,
en Cristian Pabst, ‘piano met’:
Berlin und Marlene Dietrich
op muziek van Friedrich Holländer.
Voor meer info: 06-114 070 85

Een ode aan Oost

de jaren ’40 en ’50. Het is een
vrolijk feest van herkenning.
Ook dansen en zingen zoals
vroeger? U bent van harte
welkom bij deze vrolijke middag op 30 september 2015
van 13.00 uur tot 15.00 uur in
servicepunt Kraaipan in de
Hofmeyrstraat 67 in Amsterdam Oost.
Kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers, buurtbewoners en
andere bekenden zijn ook van
harte welkom! De entree is
gratis!

Sinds een aantal jaren organiseert Desiree Schillings, samen
met haar man Eugéne, concerten in hun huiskamer aan de
Linnaeusstraat. Ze verbouwen voor ieder concert de gehele
kamer tot een klein theater.
De gasten krijgen voor e 7,niet alleen een exclusief
optreden maar ook een lekker
drankje en een lekker stuk (eigengemaakte) Franse quiche
of een maaltijdsalade. Deze
combinatie maakt de middag
tot een waar feestje! Eén van
de gasten merkte eens op dat
het hier net ‘een mini Roode
Bioscoop’ was.
De artiesten die optreden zijn
zeer divers: klassiek, jazz,
blues, singer-songwrite-muziek, maar ook cabaret staat
soms op het programma. Een
enkele keer komt er een hele
band spelen! Zo waren er de
Beatnotes, zij zijn regelmatig

Uit de buurt 19

Frank Westerop is in mei
2015 aangesteld als wijkagent van de Archimedesbuurt in Watergraafsmeer.
Westerop was voorheen
werkzaam in Nieuw-West en
stelt zich hieronder graag
voor.
‘De Archimedesbuurt is een
veelzijdige wijk. Dan voel ik
mij als een vis in het water.

Er is het winkelcentrum op het
Christiaan Huygensplein, waar
we bezig zijn om de eerste ster
te halen voor het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). Verder bevinden zich 3 scholen in
de wijk, die de nodige aandacht
verdienen, alsmede een speeltuin en een kinderboederij.
Daarbij is het een woonbuurt.
Hier kunnen allerlei zaken
spelen, zowel in de prive-sfeer
als op straat.’
‘De taak als wijkagent is
meervoudig: het zorgdragen
voor de veiligheid in de buurt,
de vooruitgeschoven post zijn
van de politie, het probleem
daar neerleggen waar het
thuishoort, netwerken en veel
meer. Netwerken is belangrijk, omdat je korte lijnen creëert. Zo kunnen bijvoorbeeld
Gemeente, GGD en Jeugdzorg

belangrijke partners zijn; problematische situaties hoeven
niet onnodig lang te duren.’
‘Informele contacten in de
wijk vind ik belangrijk. Vaak
ga ik zonder specifieke opdracht de straat op. Dan sta ik
bijvoorbeeld bij een school op
tijden dat deze uitgaat. Als ik
daar sta, kom ik in contact met
de ouders, de docenten en de
kinderen. Ouders gebruiken
de politie soms als dreigement als hun kinderen lastig
zijn. ‘Luister naar mij, anders
neemt de politie je mee’. Ik
zeg daar altijd iets van. Je wilt
toch dat je kind de politie als
veilige haven ziet als er iets
is! Die boodschap verspreid ik
graag. Mensen denken vaak
dat er iets is, als ik ergens ben.
Die drempel wil ik waar mogelijk wegnemen. De wijkagent
is er ook ‘zomaar’. Ik zeg wel:
de wijk leer ik niet kennen
vanachter een bureau.’ #

Club Info: Geen enkel onderwerp taboe
Ben je een jongere, woon je in
Oost of ga je daar naar school
en kun je ondersteuning
gebruiken? Kom dan gerust bij
ons langs.
Bij Club Info kun je terecht
met al je vragen over allerlei
onderwerpen die je bezighouden. Wij geven niet alleen advies maar verwijzen ook naar
andere organisaties of regelen
begeleiding en ondersteuning
door een jongerenwerker van
Dynamo in je eigen buurt. Je
kunt je vragen in alle openheid en vrijblijvendheid stellen. Ook buiten onze spreekuren kun je meestal gewoon
terecht, de deur staat van
maandag t/m donderdag voor
jou open.

Jong in de schulden?
De komende tijd richten we
ons nog extra op jongeren met
schulden of financiële problemen. Club Info en jongerenschuldhulpverlening van
Dynamo werken nauw samen
door middel van gezamenlijke
spreekuren en doorverwijzing. Want als je schulden
hebt zijn er vaak nog andere
zaken die spelen zoals het
vinden van een (bij)baan of
andere belemmeringen, waardoor het lijkt of je niet verder
komt. Wij kunnen je hierbij
helpen.
Je meldt je bij ons aan en we
maken een afspraak. Als je
al begeleiding hebt van een
instantie, dan kan je eventu-

eel samen met je begeleider
komen. We inventariseren
jouw situatie. We gaan dan
met jou na wat jouw inkomen
is, welke vaste lasten je hebt
en welke schulden je hebt.
Daarna maken we een plan
dat er uiteindelijk voor moet
zorgen dat je geen schulden
meer hebt.
Bekijk de Money-sixpack (soap
van 6 filmpjes over jongeren
en schulden) op Youtube
kanaal: Dynamo beweegt tot
meedoen. #
zie verder agenda Dynamo
op pagina 21

“Iedereen heeft behoefte aan een goede buur, iemand
die dichtbij is, naar je luistert en je helpt”
Wij zijn op zoek naar:

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
Lijkt het jou leuk om 2-3 uur per week een gezin te
ondersteunen door het bieden van praktische hulp en
een luisterend oor? Wil je meer weten?
Kijk dan op www.home-start.nl of bel 06 - 351 155 37

20 Ouderenadviesraad

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 181

Hoe wordt de stad vriendelijk voor ouderen?
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: Jos Gadet

In de verschillende ouderengroepen wordt discussie gevoerd over hoe de
Amsterdamse ouderen in de nabije toekomst zo optimaal mogelijk hun leven
kunnen inrichten. Daarbij hoort ook de vraag: ‘hoe vriendelijk is onze stad
voor ouderen nu en in de toekomst en wat is onze invloed daarop?’
NOAR (het netwerk van OARen) heeft concrete gedachten
over deze vraag. Er is de wil
om, meer dan nu het geval
is, de belangenbehartiging
te bundelen. Daarover is
een discussiestuk in omloop
gebracht.
Dit denken over meer structuur is onder meer een reactie
op de veranderingen waarmee
wij ouderen te maken hebben.
Die veranderingen pakken
vaak erg ongunstig uit. In het
kort noemen we enige zaken,
maar we zouden deze pagina
daarmee gemakkelijk geheel
kunnen vullen.
Om te beginnen hebben we te
maken met de bezuinigingen
op ‘welzijn en zorg’, zowel
in de stadsdelen als ook op
stadsniveau. Voorspeld wordt
dat in 2016 er wellicht aan de
‘keukentafel’ nog meer bezuinigingen worden aangemeld.
Daarnaast is er het huisvestingsbeleid: er zijn nu meer
nieuwbouwplannen voor
ouderen, maar door de sluiting van verzorgingshuizen
en de gestage verkoop die de
corporaties uitvoeren in de sociale sector, neemt het tekort
aan voor ouderen geschikte
woningen toe.
Er is nu meer begrip voor de
situatie van de oudere minima. Er zijn in Amsterdam
enige ‘reparatiemaatregelen’,
maar toch stijgt het aantal
arme 65 plussers.
Bij ‘verkeer en vervoer’ gaan
de bezuinigingen ook veelal
ten koste van door ouderen
benutte diensten. Tramhaltes
worden opgeheven en dat
geldt ook voor sommige buslijnen in de buitenwijken.
Ook heeft de gemeente besloten om veel organisaties geen
subsidie meer te gaan geven.
Een groot aantal ouderenor-

Gelukkig oud worden in een ‘age-friendly city’, wie wil dat niet?

ganisaties wordt daardoor in
hun bestaan bedreigd.
Gelukkig gaan de ouderenorganisaties en daarbij ook de
Ouderen Advies Raad Oost (de
OAR, die verantwoordelijk is
voor de bijdragen in dit blad)
nog wel een jaar gewoon door.
In dat jaar gaan we de bezuinigingsdrift bestrijden. Het
plan is om dat zo veel mogelijk
samen te doen, want ’samen
staan we sterk’.
Age Friendly City
De gemeenteraad heeft een
jaar geleden besloten om een
wethouder ‘ouderenbeleid’
aan te stellen. Vervolgens is
besloten om Amsterdam aan
te melden bij de ‘Age Friendly
Cities’. Dat is een internationaal netwerk van steden die
onder de vlag van de World
Health Organisation (WHO)
op acht domeinen extra actief
zijn. In de startnotitie Agefriendly City, die deze zomer
verscheen wordt een eerste

inventarisatie gegeven van
wat de gemeente Amsterdam
in de AFC-domeinen nu doet.
Nieuwe plannen staan daar
niet in, want, zo zegt de gemeente: ‘Dat gaan we samen
met de Amsterdammers doen’.
De inventarisatie betreft de
volgende onderdelen:
1. buitenruimte en bebouwing
2. vervoer
3. huisvestingsbeleid
4. sociale participatie
5. respect en sociale inclusie
6. maatschappelijke participatie en werk
7. communicatie en informatie
8. maatschappelijke onder
steuning en gezondheidszorg
Opmerkelijk is, dat de wethouder en zijn staf zo weinig
op de hoogte zijn. Veel zaken
die in de stad van belang zijn
voor ouderen, worden niet
genoemd in de inventarisatie.
Ook de wijze waarop wij ouderen georganiseerd zijn, wordt

over het hoofd gezien. Zo geeft
fase 1 van de planning (die tot
december 2015 loopt) ‘organiseren ouderenbetrokkenheid’
als eerste punt aan. Op het
stadhuis weten ze dus niet, dat
de Ouderen Advies Raden in
de stadsdelen juist de genoemde domeinen al in lengte van
jaren tot hun ‘domein’ rekenen en een gedegen kennis
hebben opgebouwd. Kortom,
zowel de inventarisatie zelf
als ook het communiceren
met de ouderen, die al jaren
actief zijn in een stadsdeel of
ook wel in de gehele stad, kan
nog sterk verbeteren. Deze
opmerkingen zijn echter niet
meer dan een kleine domper.
Eigenlijk zijn wij erg ingenomen met het project.
Het reglement van AFC geeft
aan, dat wij ouderen intensief
betrokken moeten worden
bij het tot stand komen van
een stad waarin ouderen

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten
Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

Wie het discussiestuk wil
ontvangen en mee wil doen
aan de discussie wordt hierbij uitgenodigd om zich te
melden bij: noaramsterdam@
gmail.com

Woonduur per 1 juli vervallen
Nogmaals: we schreven er
voor de zomervakantie al
over: de Woonduur is per 1
juli j.l. vervallen!
Als bewoner van een woning
heeft u in de afgelopen jaren
dat u op een adres woont,
zogenaamde ‘woonduur’
opgebouwd. Deze ‘woonduur
jaren’ zijn per 1 juli j.l. vervallen en als u niks hebt gedaan
dan staat de teller op nul.
Tot uiterlijk 31 december a.s.
kunt u er nog voor zorgen dat
de woonduur jaren worden
omgezet in inschrijvingsjaren bij Woningnet. Vergeet u
dus niet in te schrijven! Deze
inschrijving verplicht u niet
om nu een andere woning
te huren, maar legt wel het
aantal jaren vast dat u bent
ingeschreven en bepaalt
als u later moet verhuizen
wel de voorrang die u heeft
opgebouwd als inschrijfjaren,
alleen uw inschrijfduur bij
WoningNet telt straks nog mee

Wij zijn bereikbaar via e-mail:
secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch
via 020 - 665 10 63 of 06 - 511 967 25.
Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

zich thuis voelen. Dat geeft
perspectief. We moeten dat
dan wel waarmaken. Dus: er
moet een structuur voor deze
inbreng van de Amsterdamse
ouderen komen en dat komt
goed uit, want wij ouderen
waren al van plan om een
ouderenplatform of ‘seniorenraad nieuwe stijl’ te gaan
oprichten. Daarover praat de
OAR-Oost ook mee. En ook u
kunt daarover, uw bijdrage
leveren.
De vraag die dit najaar aan de
orde is, luidt: ‘Een platform
van ouderen met als kenmerken onafhankelijk in advisering en acties en democratisch
samengesteld, willen we dat?’ #

De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) komt
maandelijks voltallig in vergadering bijeen op de
eerste donderdag van de maand om 14.00 – 16.00
uur in de Raadzaal van het stadsdeelhuis, Oranje
Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam.
Dus weer na de zomervakantie op donderdag 3
september a.s. en vervolgens op donderdag 1 oktober a.s. om 11.30 – 14.00 uur (let op afwijkend
tijdstip!) tussendoor is een lunch en aansluitend is
een bijeenkomst van 15.00 – 17.30 uur over Wijkzorg in de Muiderkerk, Linneausstraat 37.
De bijeenkomsten van de OAR-Oost zijn voor het
publiek toegankelijk en u kunt ons als senior of als
belangstellende uiteraard volgen en meedoen aan
de discussie.

als wachttijd voor een sociale
huurwoning.
Meer informatie over dit
onderwerp staat op: www.
woningnetregioamsterdam.nl.
De OAR-Oost heeft over deze
nieuwe regels een brief gestuurd aan de directeur van de
Amsterdamse Federatie van
Woningbouwcorporaties en
mede op grond daarvan is de
termijn om u te melden verlengd tot uiterlijk 31 december
2015. Dus vergeet dit niet te
doen! #

Het bestuur van de OAR-Oost vergadert (bijna)
elke maandagmiddag in het Servicepunt Jeruzalem
in de Van ’t Hofflaan 29A in de Watergraafsmeer.
Wij houden daar dan tevens spreekuur tussen
14.00 – 16.00 uur, meldt uw komst vooraf even
aan via onze email of telefonisch.
Heeft u via het WMO-loket problemen bij een
woningaanpassing? Maar ook klachten over de
uitvoering van de WMO, dan horen wij dat graag
van u telefonisch of via de email.
Meer informatie over de o.a. de WMO vindt u op
de website: www.hoeverandertmijnzorg.nl
Meer (actuele) informatie vindt u op onze
nieuwe website: www.oar-oost.nl
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Buurtgesprekken: ‘Onze
buurt, iedereen telt mee’

Agenda
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,
donderdag 13.00-15.00 uur
Buurtpunt Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
maandag, dinsdag en donderdag
9.00-12.30 uur
Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63,
dinsdag 14.00-16.00 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt ’t Hoeckhuys
Fizeaustraat 3,
dinsdag 12.00-14.00 uur

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

Armoede
Het begint een goede traditie te worden. In 2012 heeft
Dynamo een aantal buurtgesprekken over armoede georganiseerd. Uit deze gesprekken kwamen diverse ideeën
voort die door bewoners in
praktijk zijn gebracht, zoals
een wandelclub en diverse
buurtrestaurants.

en voelen zich eenzaam. Hoe
kunnen buurtgenoten zich het
beste inzetten voor hun sociale samenleving en stimuleren
dat iedereen daarin mee kan
doen? En hoe kunnen ze mensen die het op eigen kracht
niet goed redden, en die geen
sociaal netwerk hebben waar
zij op terug kunnen vallen, er
toch bij betrekken?

Veiligheid
Eind 2014 heeft Dynamo op
verschillende locaties en met
verschillende doelgroepen
buurtgesprekken over veiligheid gevoerd. Bewoners
kwamen bij elkaar in hun
eigen buurt om te praten
over de genoemde thema’s:
de bewoners gingen het gesprek aan, gefaciliteerd door
professionals en vrijwilligers
als gespreksleiders, tolken en
notulisten. Van de gesprekken
zijn mooie en zeer interessante boekjes gemaakt.

Praat u mee?
Bij de buurtgesprekken spelen
buurtbewoners de hoofdrol:
zij bepalen zelf de inhoud van
de gesprekken. Bij de gesprekken is een notulist aanwezig,
die de opmerkingen zoals de
bewoners ze hebben gemaakt,
overneemt, in overleg met de
deelnemers. Problemen kunnen aan de orde komen, maar
vooral ook de eigen oplossingen die men ziet.
Met de buurtgesprekken wil
Dynamo buurtgenoten met
elkaar in contact brengen,
hen de mogelijkheid bieden
om met elkaar van gedachten
te wisselen en tot mogelijke
oplossingen van knelpunten/
problemen op het gebied van
eenzaamheid en sociaal isolement te komen.

Eenzaamheid
Inmiddels is er al een volgende ronde buurtgesprekken
gepland. Dynamo organiseert
weer een gesprekkencyclus,
met dit keer als thema: ‘Onze
buurt, iedereen telt mee’,
buurtgesprekken over eenzaamheid.
Meedoen is een belangrijk
uitgangspunt van de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning): het streven is
dat iedereen mee kan doen,
met als einddoel: sociale en
economische zelfredzaamheid. Echter: eenzaamheid en
sociaal isolement vormen een
groot probleem in de huidige
maatschappij. Veel mensen
hebben moeite om contact te
maken met andere mensen.
Zij hebben weinig vrienden

2e dinsdag van de maand in
Grand Café Frankendael,
Middenweg 116
19.30-22.00 uur (gratis)
info: Femke Schuiling van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl

Club Info

Voor alle activiteiten van Dynamo
zie www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot
meedoen
twitter @Dynamo020

Bewoners zijn zeer welkom om
mee te praten en kunnen zich
aanmelden bij Jan Hangelbroek
van Dynamo, jhangelbroek@
dynamo-amsterdam.nl. Geïnteresseerden kunnen de buurtgesprekkenboekjes opvragen
via e-mail naar communicatie@
dynamo-amsterdam.nl.

Nieuw: Servicepunt Jeruzalem

Alzheimer Café

Post Oost, Wijttenbachstraat 36hs.
Spreekuur zonder afspraak:
di. en do. 14.00-17.00 uur en
wo. van 16.00-19.00 uur.
e-mail: clubinfo@dynamoamsterdam.nl
facebook: Club Info Dynamo
twitter: @ClubInfoDynamo
www.dynamojongeren.nl

De buurtgesprekken vinden
plaats in de maand september.
We leggen daarbij een koppeling met de Week tegen
Eenzaamheid (24 september
t/m 3 oktober). #

Buurtkamer Jeruzalem is verhuisd van het Willem Dreeshuis naar de Van ’t Hofflaan
29 A en heet vanaf nu servicepunt Jeruzalem. Maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 9.30 en 12.30 uur is er
altijd koffie-inloop. Buurtbewoners kunnen meedoen met
spelletjes, gymnastiek, burenlunch en bibliotheek. In de
loop van de tijd komt er meer
bij: computerinloop, informatievoorzieningen en activiteiten voor en door bewoners.
Er komt zelfs een buurtrestaurant waar warme maaltijden
worden geserveerd.

Servicepunt Jeruzalem is een
multifunctionele plek voor en
door de buurt waar buurtbewoners elkaar ontmoeten,
meedoen aan activiteiten en
informatie en advies krijgen.
De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers
die worden ondersteund door
Dynamo. De prachtige nieuwe
locatie wordt officieel en
feestelijk geopend op zaterdag
31 oktober. Geïnteresseerden,
buurtbewoners, nieuwsgierigen zijn zeer welkom om
dit mee te vieren. Kom naar
het servicepunt Jeruzalem en
neem uw buren mee. Iedereen
is welkom. #
Contact: Coby Wolfrat,
cwolfrat@dynamo-amsterdam.nl,
06 - 443 107 02 of Marike Soeterik,
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl,
06 - 493 563 50,
www.dynamo-amsterdam.nl of
volg ons op Facebook: Dynamo
Watergraafsmeer of Twitter:
@Dynamo 020.

Nog meer vervoer voor
ouderen in Oost
Ouderenfonds, die ouderen in
de gelegenheid stelt om samen
op pad te gaan. Woensdag 30
september maakt de 75e BoodschappenPlusBus officieel en
feestelijk haar eerste rit met
75-jarigen uit Amsterdam Oost
en Zuid (Rivierenbuurt). De
bestemming en de begeleider
van de eerste rit zijn nog een
verrassing.
Het programma en vervoer
van Samen op stap wordt
gecoördineerd door Dynamo.
Daarbij worden vrijwillige
chauffeurs ingezet.
Samen op stap breidt uit
Met Samen op stap maakt u
samen met anderen leuke
uitstapjes. Het is bedoeld voor
mensen van 65 jaar of ouder
en/of mensen met een beperking uit Amsterdam Oost en
Zuid (Rivierenbuurt). Samen
op stap haalt deelnemers thuis
op en brengt hen na afloop
weer naar huis terug. Voor het
vervoer van de Samen op stapbus werkt Dynamo samen met
Cordaan en vrijwillige chauffeurs. Samen op stap wordt
uitgebreid met de BoodschappenPlusBus van het Nationaal
Ouderenfonds.
75e BoodschappenPlusBus
start in Amsterdam
Woensdag 30 september
wordt Samen op stap uitgebreid met een nieuwe bus.
Deze nieuwe bus gaat rijden
in Amsterdam Oost en Zuid
(Rivierenbuurt) onder de
naam Samen op stap. Het is
landelijk de 75e BoodschappenPlusBus van het Nationaal

Waar gaan we naar toe?
Met Samen op stap kunnen
deelnemers samen met anderen naar bijvoorbeeld een
museum, supermarkt, markt,
winkelcentrum, tuincentrum,
strand of zwembad.
Deelnemers kunnen zich aanmelden om mee te gaan met
een van de uitjes die op het
programma staan. Maar men
kan zelf ook een voorstel doen
voor een uitstapje of activiteit.
Dynamo zorgt dan voor het
vervoer. Deelnemers betalen
e 4,- retour per persoon. Ritten
buiten Amsterdam e 1,- instapgeld en e 0,15 per kilometer.
De meeste activiteiten zijn
gratis maar soms moeten deelnemers entree betalen. #
Zie www.dynamo-amsterdam.nl
om te zien welke uitstapjes op
het programma staan. Voor meer
informatie over het programma
en aanmelden, kunt u bellen naar
Dynamo telefoon 020 46 09 300
of mailen naar samenopstap@
dynamo-amsterdam.nl.

BUUV wil
kleine klusjes
doen
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.
of bel 020 46 28 460

22 Wonen
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WOZ-waarde gaat rol spelen in puntenstelsel
Per 1-10-2015 vindt er een
belangrijke wijziging plaats in
het WWS (woningwaarderingsstelsel, ook wel ‘puntenstelsel’
genoemd). De 25 schaarstepunten (‘Donnerpunten’) vervallen, evenals de punten voor
woonomgeving, woonvorm en
hinderlijke situaties. Daarvoor
in de plaats gaat de WOZwaarde voor 25% meetellen.
Of de maximaal redelijke huur
(d.w.z. de prijs waartoe de
huur in de loop der jaren door
de jaarlijkse huurverhogingen
kan stijgen) hierdoor per saldo
hoger of lager uitvalt is niet zo
eenvoudig te zeggen en verschilt per regio of stadswijk. In
het algemeen geldt dat voorde
meeste Amsterdamse wijken
binnen de ring de maximaal
redelijke huren zullen stijgen.
Voor zittende huurders zal er

niet direct veel veranderen. Zij
zullen alleen merken dat het
langer duurt voor het plafond
van de jaarlijkse huurstijgingen bereikt is. Voor nieuwe
huurders kan het wel duurder
uitvallen om een woning in
Amsterdam te huren.
De berekening van het aantal
punten dat de woning waard
is, wordt door de rol die de
WOZ-waarde hierin gaat
spelen aanmerkelijk ingewikkelder. Huurders worden
belanghebbend bij de WOZwaarde, wat ongetwijfeld zal
leiden tot veel bezwaren tegen
de WOZ-waarde en veel onzekerheid over wat de ‘echte’
WOZ-waarde is. De behandeling van deze bezwaren neemt
n.l. veel tijd in beslag. Ook de
berekening zelf is ingewikkeld.

Deze wordt voor 50% bepaald
door de WOZ-waarde per m2
en voor 50% door de absolute
WOZ-waarde. Ook de puntprijs verandert. Voor vragen
hierover kunt u t.z.t. contact
opnemen met het Wijksteunpunt Wonen Oost. U kunt ook
zelf uw nieuwe maximale huur
berekenen via de link http://
bit.ly/1skTXRO.
Wilt u vooruitlopend op de
ingang van het nieuwe WWS
vast uw WOZ-waarde opvragen? Dat kan bij de Dienst
Belastingen Gemeente Amsterdam (bezwaar.dbga@
amsterdam.nl). Wilt u bezwaar
maken tegen de beschikking
en heeft u daar hulp bij nodig?
Informeer dan bij het Wijksteunpunt Wonen wat zij voor
u kunnen betekenen. #
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Voorlichtingsavonden
Het Wijksteunpunt Wonen
Oost biedt, naast ondersteuning aan huurders, sinds een
aantal jaar ook advies aan
eigenaar-bewoners . Deze
kunnen terecht op onze wekelijkse spreekuren (ma. 19-20
u. en woe. 9-12 u.) voor alle
vragen omtrent het reilen en
zeilen van hun VvE. Daarnaast
worden komend najaar ook
diverse voorlichtingsavonden
gegeven, aan startende kopers
en aan eigenaar-bewoners/vveleden.
Data voorlichtingen:
- 22 september: Startende
kopers. Waar moet u op
letten als u een appartement
koopt?
- 13 oktober: Activering VvE.
Informatie en handvatten
om uw VvE te activeren of

beter te laten functioneren.
- 17 november: Groen MJOP.
Hoe kun je de VvE ‘vergroenen’ en hoe regel je (externe)
financiering voor energiebesparende woningverbeteringen.
Alle voorlichtingen starten
om 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur) op locatie Postoost,
Wijttenbachstraat 36 hs.
Wilt u graag één of meer van
deze voorlichtingen bijwonen?
Meldt u dan nu aan op oost@
wswonen.nl, onder vermelding
van uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel
personen u wilt komen.
U kunt zich ook telefonisch
aanmelden op 020-4620330. #

Gewijzigde openingstijden inloopspreekuur Woningnet
Het Wijksteunpunt Wonen
Oost heeft elke woensdagmiddag inloopspreekuur Woningnet (Wijttenbachstraat 36-H).
Sinds begin augustus zijn de

openingstijden enigszins aangepast. Het spreekuur begint
nu om 14.30 en duurt tot maximaal 17 uur.
Belangrijk: vanaf 1 januari

vervalt uw woonduur. Als u
zich voor 1 januari inschrijft
bij Woningnet, kan de opgebouwde woonduur omgezet
worden naar inschrijfduur.

Ook als u niet direct op zoek
bent naar een woning, kan
het dus toch raadzaam zijn u
voor 1 januari in te schrijven.
Wilt u meer informatie over de

aanstaande verandering, neem
dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen Oost (020462 03 30 of oost@wswonen.nl)
of met Woningnet zelf. #

Haal uw recht bij Het Juridisch Spreekuur
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

‘Ach, laat ook maar. Het helpt toch allemaal niks.’ Misschien is dat wel wat u
denkt als er volgens u weer eens iets niet klopt van wat een instantie van u wil.
U weet niet waar te beginnen. Verslagen en gefrustreerd blijft u achter.
Maar u kunt wel iets doen: de hulp inroepen bij Het Juridisch Spreekuur!
Op de dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddagen van 13 tot
17 uur kunt u voor juridisch
advies in Oost terecht in de
Batjanstraat 1b bij Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de
Hogeschool van Amsterdam
(HvA). Op het spreekuur wordt
er niet alleen naar u geluisterd,
maar u wordt ook geholpen!
Gratis!
Studenten van de HvA doen
het spreekuur in het kader
van hun 3e jaarsstage van
de studie Sociaal Juridische
Dienstverlening (SJD) en zijn
dan 10 maanden stagiaire en
de opleiding HBO-Rechten (5
maanden stage). Intensieve
ondersteuning komt van een
achttal HvA-docenten. Iedere
docent heeft zo zijn of haar
specialisme op het juridische
speelveld.
Onderwerpen
‘Zeer verschillende kwesties
komen aan de orde,’ zegt Rekha Mahmud, stagiaire SJD. ‘Een
buurtbewoner kan met een onder andere een vraag over het
huurrecht of het belastingrecht
bij ons langskomen.’ Latifa

Himich, ook studente SJD, vult
aan: ‘En arbeidsconflicten zijn
een telkens terugkerend onderwerp. Ook de vraag wie ergens
aansprakelijk voor is wordt
regelmatig aan ons voorgelegd.
En zo nog veel meer zaken met
een juridisch aspect.’
Lilian Stuger-Kembel is docent
Recht en coördinator van HJS.
Op de vraag of iemand in de
Indische Buurt moet wonen
antwoordt zij: ‘In principe kan
iedere burger langskomen in
Oost. Maar klanten uit andere
stadsdelen of andere gemeenten worden gewezen op de mogelijkheid om dichter bij huis
hulp te zoeken. Bij het spreekuur kan de conclusie worden
getrokken dat het beter is
direct een advocaat in te schakelen en/of een rechtszaak te
beginnen. Zaken waarbij een
heel groot financieel belang
gemoeid is doen we niet.’
Rekha: ‘Als een zaak aan HJS
is voorgelegd dan proberen
we deze zo snel mogelijk te
behandelen, het streven is om
binnen maximaal 3 weken tot
een oplossing te komen. Soms
komt de cliënt nog één of meer

keren terug bij ons op kantoor,
maar vaak ook doen we alles
via de mail.’ ‘Wij zoeken als
studenten van alles uit, maar
alle zaken worden, voordat de
cliënt geadviseerd wordt, altijd
gecontroleerd en eventueel
van feedback voorzien door
een HvA docent,’ legt Latifa
verder uit.
Voorbeelden
Ze hebben een geweldige stageplek bij HJS, vinden Rekha
en Latifa: ‘Er komen heel veel
verschillende rechtsaspecten
aan de orde, het is heel breed.
We mogen behoorlijk zelfstandig werken, krijgen veel
verantwoordelijkheid. We
leren veel. Natuurlijk over juridische praktijken. Maar ook
hoe je een gesprek voert. Daar
krijgen we ook trainingen in,
in gesprekstechnieken.’
Gevraagd naar een geslaagd
voorbeeld van hulp bieden
vertelt Rekha: ‘Er kwam
iemand bij mij die niet op
een gesprek was verschenen
bij de uitkeringsinstantie. De
afwezigheid zou in het dossier
terecht komen. Dat vond hij

In gesprek met de dames Rekha, Lilian, Latifa en Melanie

niet terecht, want hij had zich
wegens ziekte keurig op tijd
afgemeld. Ik heb hem geholpen
bij het indienen van een bezwaarschrift en hij kreeg zijn
zin: de afwezigheid werd niet
opgenomen in het dossier.’
Ook Latifa heeft een voorbeeld
van nog niet zo lang geleden:
‘Iemand had 7 uur vertraging met het vliegtuig op zijn
reis naar Marokko. Dan heb
je recht op geld terug. Met
brieven en telefoontjes hebben
we de vliegtuigmaatschappij
bestookt. Uiteindelijk heeft hij
een compensatie van 700 euro
ontvangen.’
Vaak is het wegwijs maken in
de wirwar van onnavolgbare
formaliteiten al iets waar klanten heel tevreden mee zijn, zo
wordt wel duidelijk. Dat het

spreekuur en de hulp gratis
zijn is ook een geweldige pré.
Zeker nu ook minder draagkrachtigen een eigen bijdrage
moeten betalen bij de officiële
gang naar de rechter via een
advocaat.
Melanie Verhoef is coördinator
spreekuren van BOOT Oost
(Buurtwinkel voor Onderwijs,
Onderzoek en Talentontwikkeling). Zij legt nog uit dat ook
voor andere dan juridische
zaken buurtbewoners terecht
kunnen bij de locatie in de
Batjanstraat 1b. Bij deze locatie
geven studenten van de HvA
gratis ondersteuning en advies.
De vraag kan juridisch, financieel of algemeen maatschappelijk zijn, dan wel over voeding
en gezondheid gaan. #
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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.

Honing
De honingoogst van 2015 zit weer in
de potjes. Honing uit Oost, direct van
de imker: 06 - 308 466 97.
Steunlessen
Het schooljaar is weer begonnen. Een
goed begin is het halve werk! De huiswerkbegeleiding in de Vrolikstraat 281 is
ook weer begonnen. Meld je aan. Bel 0610690019 of mail naar info@steunlessen.
nl of kijk op www.steunlessen.nl.
Nederlands voor vrouwen
In het Kathuis in de Dapperbuurt geven
we lessen Nederlands voor vrouwen.
Goede docenten geven les aan beginners en gevorderden. We bieden ook
alfabetisering. Een cursus van twee keer
per week kost maar 45 euro per jaar. Bel
020-6947214 of kijk op www.vrouwenruimtedekat.nl of kom eens langs bij
Wagenaarstraat 184.
Mindfulness
5 dagdelen Body, Soul en Mindfulness in
Diemen: start op 26 september. In deze
workshop leer je goed voor jezelf zorgen
door: bewustwording van eigen kracht

en grenzen om om te gaan met stress,
gezonde keuzes te maken, verbinding te
maken tussen lichaam en geest.
Met diepgaande oefeningen uit mindfulness, NLP & lichaamswerk ontdek je hoe
je het beste uit je zelf haalt.
Facebook: Body, Soul & Mindfulness
Diemen. Tel: 0621606345 Karin Baddane,
0653114629 C. Jonge Poerrink.
Kledingbeurs
Op zaterdag 19 september is er weer een
kinderkledingbeurs in de Frankendaelschool in Watergraafsmeer, om geld in
te zamelen voor culturele projecten voor
de school.
EHBO
Een EHBO-cursus in Oost start midden
oktober. 18 lessen op woensdagavond
voor 195 euro. Inlichtingen en aanmelding: tel. 06-53642848, e-mail: kees@
cmstandaar-ehbo.nl.
Tuinieren
Wie wil ons team komen versterken?
Wij zijn vrijwilligers en knappen tuinen
op voor (oudere) mensen in Amsteldorp
die dat zelf niet meer kunnen.
Wij werken elke woensdag ongeveer
3 uur in koppelverband. Voor gereedschap wordt gezorgd. Het is heel dankbaar werk, de mensen zijn blij dat
we komen en de buurt knapt er van op.
Je ontvangt een kleine vrijwilligersvergoeding.
Aanmelden kan via het tel. nr. van
Amsteldorp Actief: 06-27301404.
Rijschool Bikkel
Jij wil gewoon kwalitatief goede lessen
en een rijinstructeur die jou op je gemak
stelt om alles uit je rijopleiding te halen
zodat je geslaagd, zelfverzekerd en veilig
de weg op kunt! Neem contact op meet
Rijschool Bikkel: tel.nr. 06-14312391 of
kijk op www.rijschoolbikkel.nl.

Valpreventie training
Tekst: Redactie

Half oktober op donderdag van 14.30-15.30 uur
start een eerstvolgende training Valpreventie. Het
stadsdeel subsidieert de training: voor 10 bijeenkomsten van 1 uur, in een groep van 5-10 personen, betaalt u slechts e 10,-.
Als u wat ouder wordt zult u
misschien wel eens ervaren
hebben dat u in sommige
situaties wankel ter been bent
en (bijna)gevallen bent. Hierdoor ontstaat vaak valangst
en daardoor kan het zo zijn
dat u (onbewust) situaties gaat
vermijden en minder gaat bewegen. De fysiotherapie praktijk de Gooyer geeft daarom
een valpreventietraining voor
bewoners uit stadsdeel Oost.
De training wordt gegeven
door 2 zeer ervaren fysiotherapeuten.

- Sport en spel: door verschillende spelvormen leert u
veilig te bewegen in een
drukke omgeving.
- Valtraining: voor het geval
u onverhoopt toch uit balans
mocht raken, leren wij u op
een veilige manier te vallen.
De oefeningen worden stapsgewijs opgebouwd.
- Informatie: u krijgt informatie over hulpmiddelen en
handelingen waardoor u het
valrisico kunt verkleinen, bv
veilig lopen met de rollator,
schoenen, e.d.

Tijdens de training doen we
allerlei oefeningen die gericht
zijn op situaties uit het dagelijks leven. U kunt zelf ook
situaties aandragen waarmee
u moeite heeft.
De training bestaat uit:
- Hindernisbaan: op de hindernisbaan leert u omgaan
met obstakels die in het
dagelijks leven valgevaar
kunnen opleveren.

De fysiotherapie praktijk de
Gooyer is te vinden in de von
Zesenstraat 298 in Oost.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Edith
Schoen-Bleijenberg, tel. nr. 0622375324 (ma. t/m do.) of per
mail: fysiotherapiedegooyer@
cordaan.nl. #
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Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2015 zeven keer
zal verschijnen. De krant wordt huis
aan huis verspreid in de buurten van
Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in
Amsterdam-Oost.
Op meerdere openbare plekken in Oost
liggen exemplaren om gratis mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 182 verschijnt vrijdag 30 okt.
2015, de deadline voor uw bijdrage is
donderdag 8 okt. 2015.
Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC Amsterdam
Tel. nr.: 06 - 428 078 05
E-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Arie van Tol, Ellen Groeneweg,
Hansje Galesloot en Melissa Plomp
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
en Ron de Wit
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp,
Annemarije Pronk, Connie Dekker,
Daan van Pagee, Dineke Rizzoli, Hans
Heitgeert, Hella de Groot, Jaap Boots,
Jan Molenaar, John Prop (voorpagina),
Judith Lammers, Méland Langeveld,
Mirry Dijkstra, Ron Hey, Ruud Meijer,
Sjaak Brokx, Stan Polman, Ton Hendrix,
Veronica van Roon en Wil Merkies.
Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok
Redactionele bijdragen:
Dynamo, HJS, OAR en WSW
Druk: Rodi Rotatiedruk

Blijf op de hoogte met Post Oost nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van Post Oost nieuws en ontvang
4x per jaar de digitale nieuwsbrief via jouw mail.
Meld je aan via Postoost.nl
AANMELDEN
Wilzijn
je de
nieuwsbrief
Cursussen
weer
begonnen ontvangen? Vul dan het
aanmeldformulier
inweer
om begonnen.
je aan teDe
melden.
De scholen voor de kinderen zijn
taal-, sport- en
computerlessen voor volwassenen ook!

Meedoen aan activiteiten in de buurt!

Post Oost medewerkers geven advies over welke les bij jou past.
Individueel of in een groep, overdag of ’s avonds. In Post Oost of in
het buurtcentrum bij jou in de buurt. De meeste lessen zijn goedkoop
of gratis!
Kijk op Postoost.nl voor het complete en actuele overzicht van alle
activiteiten en cursussen.

Zoek je vrijwilligerswerk?
Wil je meedoen aan een cursus / activiteit in de buurt?
Heb je een opstap naar werk nodig?
Kom naar Post Oost!
Post Oost is hét participatiecentrum in Oost en wordt in opdracht van
gemeente Amsterdam Oost uitgevoerd door Civic, Dynamo en ViiA.
Volg Post Oost op Twitter @Post Oost.

Ik ben Tati! V(o_o)V
rook lekker. Ik was zo blij.
Ik mocht zijn gezicht en zijn
handen likken. Ik laat hem
nooit meer alleen. Ik woon
bij hem. En ook in Amsterdam. Ik hou erg van slakken
en muizen. Maar die mag ik
niet eten. Ik heb een schaap.

met dank aan Bouffe www.bunningtonpost.com - C’est moi Tatí

Hallo! Ik ben Tati! Ik ben
geboren in Frankrijk. Toen
ik acht weken was, zat ik ineens in een droge sloot. Het
was warm. Mijn drinkbakje
was leeg. Een man kwam
voorbij. Ik verstopte mij. Hij
maakte leuke geluidjes. Hij

Bang

In Amsterdam was ik bij een
dame in een witte jas. Die
prikte me. Nu kan ik niet
ziek worden. In mijn nek
heeft ze een chip gestopt. Ik
voelde niks hoor. Zo kan ik
gevonden worden.
Thuis heb ik een bal, een
stokje, een bloempot, een
schaap, een octopus en een
giraf. Ik vind de bloempot
het leukst. Daarna mijn
schaap. Ik slaap in een bench
met mijn giraf en een oude
sok. Als ik moet plassen
word ik wakker. Dan komt
Connie me halen. Zes keer
per dag ga ik naar het park.
Ik zie daar Bagger, Caesar,
Sjakie, Basje en Joy. Joy is een
grote ruige pup en komt uit
Chili. Basje komt uit Portugal. Het hondje van klei is
mijn Franse vriendinnetje
Amber. Zij heeft lang zacht
haar. Ik heb kort haar.
Ik denk dat mijn mama een
dobermann en mijn papa
een chihuahua is. Volgens de
dame met de witte jas is mijn
mama of papa een Jack Rus-
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Tatí is ook op YouTube, google op: ‘Je suis Tatí’
https://www.youtube.com/channel/UC2dS47zZLr5KtMhF4Bnq0vg

Coördinatie en foto’s Connie Dekker, teksten Tatí en Ron de Zeeuw

DWARS DOOR DE BUURT

Hondje van klei, gemaakt door Noëmi, zomer 2015
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sell of dwergpinscher.
Connie zegt dat ik een
Zeeuws strandjuttertje
ben. Wat denk jij?
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Donker is eng. Het engst is in
het donker wakker worden
in je eentje. Geen moeder,
geen broertjes en zusjes... Ik
ga dan heel hard piepen. Als
dat niet helpt, kef ik het hele
huis bij elkaar. Net zo lang
tot er iemand komt. Meestal
duurt dat niet lang. Mijn
baasjes kijken dan niet blij.
Zo uit bed. Toch krijg ik knuf-

fels en gaan ze met me naar
buiten. Ik doe dan een plasje.
Ook als ik eigenlijk niet moet.
Ik wil niet dat ze denken
dat ze voor niks uit bed zijn
gekomen. Ze blijven dan bij
me tot ik weer slaap. Als ik
dan weer wakker word is het
meestal al licht. Iedereen is
op en het hele huis ruikt naar
ontbijt. Leuk!

(\._./) Honden? Wie zijn wij?
Er zijn wilde honden in
Afrika en Zuid-Amerika,
maar dat is heel verre familie, zoiets als een achterachter-achter-neefje dat je
nooit hebt gezien of mee
hebt gepraat.
Nee, wij Europese honden
stammen af van de wolven.
Dat begon erg lang geleden,
ongeveer twintigduizend
jaar. Mensen hadden toen
nog geen huizen maar trokken rond met speren en pijl
en bogen en sliepen rond
kampvuren. Ze gooiden
botjes en kluifjes en stukken
huid en ander etensafval

Huil elke eerste maandag van de maand om
12.00 uur mee met de wolven in Artis

van de jacht naar de wolven
die toen nog overal voorkwamen. Op die manier bleven de wolven in de buurt
van de mensen en werden
langzaam tam.
Je vraagt je af waarom mensen de wolven in hun buurt
wilden, wolven zijn toch
gevaarlijk? Ja, dat zijn ze.
Maar lang niet zo gevaarlijk
als de luipaarden, leeuwen,
sabeltandtijgers en hyena’s
en beren die toen nog
overal voorkwamen, ook in
Europa. De wolven die in de
buurt van mensen bleven,
in de hoop op een lekker

kluifje, merkten de komst
van de echte griezels veel
eerder op dan de mensen
zelf en zetten het op een
huilen. Hele kamp wakker.
En dat was precies wat de
mensen wilden in ruil voor
wat botjes en kluifjes. Zo is
het begonnen.
Al snel werden de jonge
wolfjes tammer en tammer,
en dat werden wij, herdershonden en husky’s. Daarna
zijn de mensen ons in allerlei soorten en maten gaan
kruisen en kweken. Niet
altijd even geslaagd, maar
we doen het ermee.

