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Park de Meer krijgt ontmoetingscentrum
essentieel belang is voor een
sociaal goed functionerende
buurt. Want juist andere
culturen kunnen het leven
in een buurt interessant
maken. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.
De bewoners organiseerden
vele leuke feesten en nuttige
activiteiten, maakten een
buurtkrantje en een buurtwebsite (www.tofbuurtje.nl).
Toch zijn de ambities van de
initiatiefnemers niet helemaal
waargemaakt.

Tekst en fotografie: Danielle de Loches Rambonnet

Hier wordt nog gewerkt aan het buurtcentrum

In een tijd waarin buurthuizen massaal aan bezuinigingen ten prooi vallen,
wordt er in Park de Meer juist een buurtcentrum geopend. Lang werd aan
de voorbereidingen gewerkt. Het publieksonvriendelijke karakter van het
bestaande buurthuis op Anfieldroad 110, was velen een doorn in het oog.
En juist deze buurt heeft behoefte aan een aantrekkelijke ontmoetingsplek
voor de buurtbewoners. Nu is het zo ver en opent het nieuwe ontmoetingscentrum binnenkort haar deuren.
Pretentieuze buurt
‘Een mooi huis in een grote
tuin’ was de slogan die het
stadsdeel meegaf aan het
nieuwe buurtje, nu zo’n 15
jaar oud. De verhuizing van
Ajax naar de ArenA leverde
een geschikt bouwterrein op
binnen de Ring voor het altijd
om zulke grond verlegen zittende Amsterdam. Park de
Meer werd dan ook een ambitieuze buurt, autoluw, met
veel water en groen, inspelend
op de klimaatverandering met
wadi’s en deel uitmakend van

het ‘ecolint’. Het milieuvriendelijke karakter van buurt en
woningen wordt vandaag de
dag nog bewaakt en aan de
eisen van de tijd aangepast
door speciaal daarvoor opgerichte buurtgroepen, die zich
bezighouden met o.a. inheems
groen en energievoorziening.
Sociale mix
Het was ontegenzeggelijk de
bedoeling van de ontwerpers
om een buurt te creëren,
die kwaliteit biedt aan een
grootst mogelijke diversiteit

aan bewoners. De buurt heeft
dan ook voor elk wat wils: de
keuze aan woningen varieert
tussen sociale huurwoningen
en miljoenenvilla’s. En ook de
etniciteit in de buurt is zeer
divers. Dat kan heel leuk zijn,
maar kan ook problemen
opleveren; het ligt er maar net
aan hoe met dat gegeven omgegaan wordt. De bewoners
van Park de Meer, dat over
een goed functionerend buurtbeheer beschikt, onderkennen
al lang dat ontmoeting tussen
de bewonersgroepen van

Nieuw ontmoetingscentrum
De buurt schreeuwde om
meer gezelligheid, meer burenhulp, meer onderlinge contacten en meer ‘quality time’
voor de bewoners. Ook voor
de bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking, waar deze buurt rijk aan
is, en niet te vergeten voor de
groeiende groep ouderen. De
eigenaar van het gebouw van
het buurthuis, woningbouwcorporatie De Alliantie, deed
jarenlang haar uiterste best
om een aantrekkelijke buurtkamer van de grond te trekken en nam zelfs een architect
in de arm om schetsplannen
te maken. Maar terwijl aan de
ene kant de begrotingen de
pan uitrezen en aan de andere
kant de bezuinigingen bij De
Alliantie hun tol eisten, kwam
deze buurtkamer bepaald niet
dichterbij. En ondertussen
riep het bestaande buurthuis

Gastredactie
Park de Meer met haar blinde,
naargeestige gevels naar de
buurt toegekeerd en met haar
donkere, onoverzichtelijke en
hokkerige interieur, bij menigeen weerzin en bevreemding op. Als architectuur kon
spreken, zou dit buurthuis
de boodschap uitstralen:
‘buurtbewoners zijn hier niet
welkom’.
Keerpunt
Het grote keerpunt kwam in
november 2013: het stadsdeel
reserveerde een ton voor het
‘ontmoetingscentrum Park de
Meer’. Samen met de reserveringen van De Alliantie was
er op eens een sobere verbouwing mogelijk. En zo wordt nu
een langgekoesterde droom
waarheid voor Park de Meer.
Hokkerigheid maakt plaats
voor riante ruimte, kunstlicht maakt plaats voor een
zee van daglicht en de blinde
gevels zijn naar de buurt toe
geopend. Een royaal terras
vervolmaakt het geheel. De
verbouwing van het ontmoetingscentrum wordt binnenkort afgerond waarna het
centrum in gebruik genomen
zal worden. Welkom Park
de Meer. #
Meer weten: www.tofbuurtje.nl
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Redactioneel
Door: Arie van Tol

En dan gaat Dwars al weer het
vierde jaar in als buurtkrant
gemaakt door vrijwilligers. Wij
hopen dat het enthousiasme
van onze groep medewerkers
nog lang de basis mag blijven
van een volgende reeks Dwars
nummers.
Steeds normaler is het geworden dat (ook) relevante maatschappelijke taken aan vrijwilligers worden overgelaten. Goed
dat het stadsdeel elk jaar een
feestje organiseert voor hen en
sommigen onder hen extra in
het zonnetje zet. Onze middenpagina’s zijn er ook aan gewijd.
De voorpagina belicht het
vrijwilligerswerk vanuit een
ander perspectief. De samenleving zou ineenstorten zonder
vrijwilligers.
In dit laatste nummer van 2015
zien we bijdragen van Gerard
Valentijn (pag. 18) en Maarten
Doedes (pag. 8). Zij zijn nieuwe
fotografen bij de Dwars. En
met ook nog Ron Monsees als
nieuwe illustrator zal de beeldkwaliteit in 2016 er zeker op
vooruit gaan. #
Ook zin om als vrijwilliger uw
bijdrage te leveren aan Dwars
en/of Oost-online?
Bel 06 - 428 078 05.

Column

Door: JaBo

Vrolijk Kerstfeest, Meester Chan
Sinds kort ga ik weer wekelijks naar het Oosterpark om daar in alle
vroegte naast de muziekkapel de tai-chi les van meester Chan te volgen.
Wie ’s ochtends door het park fietst, of wandelt, zal ons vast wel eens
hebben gezien: tien, vijftien types van zeer diverse pluimage, die langzaam met armen en benen staan te zwaaien, op het door een kleine
Chinees aangegeven slakkentempo: ‘adem in... adem uit’. Jarenlang, elke
ochtend, in zon, regen of sneeuw staat Chan daar les te geven.
De meester voldoet in alles aan het cliché ‘Chinese wijze’.
Om te beginnen is hij klein van stuk en kaal, heeft hij ogen als spleetjes,
hoge jukbeenderen en spreekt hij gebrekkig Nederlands. Ook mist hij
een aantal cruciale voortanden. Maar hij is oersterk en zit vol humor en
energie. Van politieke correctheid heeft de meester geen last; mensen
met een allochtoon uiterlijk worden aangeduid als ‘turk’ of ‘italiano’. En
vrouwen? Vrouwen maken de meester naar eigen zeggen ‘helemaal gek’.
Ook vindt hij veel mensen ‘lelijk’, zichzelf voorop. Niet iedereen kan die
stijl waarderen, maar ik vind hem de beste leraar die ik ooit heb gehad.
Want bij Chan is iedereen welkom.
Ga maar staan. In het midden van de groep. Doe mee. Kijk om je heen.
Leer van anderen. Heb geduld. Adem in, adem uit.
Ik kwam bij Chan terecht na een burn-out, nu tien jaar geleden. Na een
paar maanden ‘staan als een kraanvogel op een poot’ en het ‘aaien
van de manen van het paard’ begon ik niet alleen fysieke, maar ook
mentale verbeteringen bij mezelf te bespeuren. Ik werd sterker, rustiger
en zelfverzekerder. Een lul van een collega die me een keer in een
pseudovriendschappelijke houdgreep wilde nemen om zijn positie op
de apenrots duidelijk te maken stond verbijsterd toe te kijken hoe ik hem
– zonder het me bewust te zijn – bliksemsnel afweerde en daarna
in gevechtshouding voor hem klaar stond.

‘Vechten doe je met je ogen,’ aldus Chan. ‘Jouw ogen vertellen jij sterk
of zwak.’
Er gaat een meditatieve werking uit van de langzame oefeningen en van
het feit dat je er elke week (sommigen zelfs elke dag!) komt. Je ziet en
ondergaat het verglijden van de tijd en van de seizoenen. Je ziet leerlingen komen en gaan, ouder worden. Je staat er met een kater, of uitgerust en fris. Honden sjokken voorbij. De rasta in de rolstoel. Ganzen
hoog in de lucht. Sirenes van de ambulances van het OLVG komen en
gaan. Een boom wordt gekapt. Een boom wordt geplant. Het wordt
herfst, winter, lente, zomer.
Vaste wandelaars verdwijnen, en er komen nieuwe voor in de plaats.
Waar is de stokoude heer met de aktetas, die ons elke dinsdag zo vrolijk
groette?
‘Ik hem niet gezien, al heel lang. Ik denk hij dood,’ zegt Chan.
De enige die niet ouder lijkt te worden is Chan zelf. Elke dag staat hij bij
de muziekkapel te wachten op de eerste leerlingen. Zijn kop blijft kaal,
zijn huid strak en zongebruind. Zijn blik blijft scherp. De tijd lijkt geen
vat op hem te hebben. Hij brokkelt niet af. Ja, af en toe een tand, want
de meester wil na de verschrikkelijke tandbeulkundige ervaringen in zijn
jeugd nooit meer in een tandartsstoel plaatsnemen.
‘Ikke grote dikke naald zien – ikke rennen,’ zegt hij.
Die angst zou wel eens zijn enige zwakte kunnen zijn.
Want verder is Chan er altijd.
Als een rots. Als een heuvel. Als een boom.
Als iemand op wie je kunt rekenen.
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Hoofdzaak: er valt goed te
verdienen aan de toerist
Tekst en fotografie: Arie van Tol

Het Amsterdamse beleid rond toerisme en hotels speelt een prominente rol
in de nota ‘Stad in balans’. De urgentie om in de stad een betere balans te bereiken tussen wonen, werken, winkelen en toerisme wordt met name bezien
vanuit het perspectief dat het toerisme veel economisch voordeel oplevert.
Omdat het gemeentelijk bestuur erkent dat de binnenstad nauwelijks meer
uitbreiding verdraagt zullen de groei van het toerisme en de bijbehorende
groei van (hotel)kamers, restaurants, cafés en attracties onder andere in
Oost gezocht worden.
Die ontwikkeling is al enige
tijd gaande. Op de pagina’s 6
en 7 heeft Dwars de afgelopen
nummers aandacht besteed
aan de historie en het heden van een aantal buurten
in Oost. Respectievelijk het
Eenhoorngebied, de Parooldriehoek, Amstelkwartier en
het Science Park passeerden
de revue. De komst van hotels
wordt bij alle vier gebiedsplannen als logisch en bijna
onvermijdelijk voorgesteld.
Enthousiasme is er ook over
de groeiende drukte en levendigheid op meerdere plekken
in Oost: het stimuleert ook de
werkgelegenheid. De morrende geluiden van inwoners die
steeds meer overlast ondervinden worden plichtmatig
aangehoord en uiteindelijk als
gezeur afgedaan.
‘Stad in balans’
Amsterdam is populair.
Populair bij oude en nieuwe
inwoners. Veel mensen van
buiten de stad willen naar
Amsterdam verhuizen. Er
zijn alsmaar meer expats
en tijdelijke buitenlandse
studenten. Populair bij oude
en nieuwe, kleine en grote
ondernemers. Er is kennelijk
een gunstig vestigingsklimaat.
En populair is Amsterdam niet
in het minst bij de toeristen.
Een gestaag groeiende stroom
bezoekt de stad, en een groot
deel daarvan overnacht één of
meerdere nachten in hotels,
appartementen en al dan
niet illegale Airbnb(-achtige)
onderkomens.
Het huidige Amsterdamse
stadsbestuur redeneert geheel
in de lijn van de heersende
(economische) tijdgeest dat
groei van toerisme goed is,
want goed voor de economie,
en dat de vraag of iets kan of
wenselijk is niet aan de orde
is, want te zeer een zwaktebod. Die visie van de coalitie
van D66, VVD en SP is ruim
een half jaar geleden gepresenteerd in de nota ‘Stad in
balans’.
Maar er zijn grenzen: ook
het stadsbestuur vindt dat
het verzadigingspunt voor
de binnenstad zo ongeveer
is bereikt. Nieuwe hotels en
nieuwe toeristische trekpleisters moeten elders in de stad
en daarbuiten in de regio
worden gerealiseerd. ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’

± 399.000 en voor 2020 gaat
de nota uit van ± 428.000
woningen.
Oost
Dat het om een groeimarkt
gaat is algemeen bekend.
Maar particuliere verhuur van
kamers aan toeristen, al dan
niet illegaal en al dan niet in
Oost, blijft nogal aan het zicht
onttrokken. Dat is anders met
hotels. Als ze al niet opvallen
in het straatbeeld zijn middels een digitale zoekactie in
Oud-Oost en Watergraafsmeer
tientallen hotels en appartementen te achterhalen.
Sommige ervan bestaan al
lang, de meeste hebben hun
deuren geopend in de laatste
decennia.
Er zijn veel plannen om het
aantal hotelkamers in Oost
flink uit te breiden. Sommige
liggen nog op de tekentafel
dan wel in de ambtelijke molen. Andere zijn al veel dichter
bij realisatie. Hotel Amstelkwartier bijvoorbeeld opent
haar deuren in de zomer van
2016. In de hoge toren komen
300 kamers en het hotel krijgt
het predikaat Duurzaamheidshotel mee.
Een toren met onder andere
een hotelfunctie zal de komende jaren ook verrijzen bij
het Amstelstation, op de plek
van de vroegere Eurolinesbushalte. Het voormalige RIAGGcentrum aan de Fizeaustraat
wordt verbouwd tot een hotel.
Oude (school)gebouwen aan
de noordzijde van het Oosterpark gaan ook als hotel
ingericht worden: niet alleen
het Oosterpark, maar vooral
ook het aantal hotelkamers bij
het park wordt verdubbeld.
Bij het nieuwe restaurant
in de Vergulden Eenhoorn
zal een bescheiden Bed and
Breakfast komen. Minder bescheiden zijn de plannen voor
de Christus Koningkerk in de
James Wattstraat: de ruimte in
de kerk zal verbouwd worden
tot resp. een Grand Café, een
theaterzaal en hotelkamers.
Een sluitende exploitatie is
volgens de initiatiefnemer alleen mogelijk als de overheid
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en de buurt akkoord gaan met
een ruime nieuwe aanbouw,
waar dan nog enkele tientallen kamers gerealiseerd kunnen worden.
De gedeeltelijke bestemming
van het gebouw van de QFactory tot hotel is al evenzeer voornamelijk ingegeven
door economische motieven.
Hotelkamers zijn nu eenmaal
lucratiever dan oefenruimtes,
zeker als er van die laatste te
veel zijn.
Over een plan voor een hotel
bij het Muiderpoortstation
heeft u in de vorige Dwars al
kunnen lezen.
Uit balans
De inhoud van de nota ‘Stad
in Balans’ is verre van evenwichtig. Weliswaar worden
negatieve randverschijnselen bij een sterk toenemend
aantal mensen op straat wel
genoemd, maar ook sterk
gerelativeerd, zo niet gebagatelliseerd. De belofte van
strengere handhaving op
wangedrag en overlast van
zwerfvuil en geluid in de
openbare ruimte, op illegale
verhuur, op geluidsoverlast bij
evenementen en op toeristenbelasting krijgt geen vertaling
in concrete beleidsvoornemens.
In de volgende frase uit het
document verraadt zich wel
heel duidelijk de erg laconieke, liberale(?) ondertoon:
‘Veel particulieren hebben de
woningverhuur aan toeristen ontdekt en benutten de
nieuwe mogelijkheden ten
volle. Dit is een goede en
welkome ontwikkeling die
het ook mogelijk maakt dat
Amsterdammers verdienen
aan de toenemende stroom
toeristen.’ Uit de plichtmatige
aanvulling spreekt nou niet
bepaald urgentie: ‘Het is wel
van belang dat particuliere
woningverhuurders zich aan
de daarvoor gestelde regels
houden en zorg dragen voor
het gedrag van hun huurders.’
Het is duidelijk: een Amsterdammer kan beter verhuren
dan huren. #

Zijwaarts springen
De hoge toren van het Duurzaamheidshotel in het Amstelkwartier
in aanbouw

is de naam van een nota, maar
vooral ook van een marketingproject om de aantrekkelijkheid van een breder Amsterdam te promoten.
Doelen en cijfers
Drie ambities heeft de gemeente: 1) Amsterdam moet
een aantrekkelijke en gastvrije
stad zijn, 2) er moet groei en
welvaart gerealiseerd worden
en 3) de menselijke maat moet
maatstaf zijn: een Amsterdam
dat divers is, open en tolerant.
De ambities stroken volgens
het bestuur met de trends. Zo
is het aantal geregistreerde
hotelovernachtingen gestegen
van ± 4,5 miljoen in 2008 naar

± 7,2 miljoen in 2014. In 2020
moeten dat er ± 10 miljoen
zijn. Het totaal aantal bezoekers, inclusief anders overnachtende - en dagjesmensen,
wordt in 2014 overigens geschat op 17,6 miljoen mensen.
Het aantal hotelkamers laat
natuurlijk een vergelijkbare
stijging zien: van 19.756 in
2008 naar 27.391 in 2014. Aan
een prognose voor 2020 waagt
men zich in de nota niet.
Het aantal bewoners stijgt
eveneens. In 2008 waren er
± 747.000 bewoners, in 2014
± 811.00 en in 2020 worden er
± 870.000 verwacht. Voor die
bewoners waren er in 2008
± 384.000 woningen, in 2014

Méland Langeveld is schrijver, redacteur en dichter.
Hij schrijft sinds twee jaar
voor Dwars door de Buurt,
met vaste rubrieken als:
‘Onalledaags’ (notities van
een chroniqueur) en ‘Sculpturen’.
Onlangs is zijn debuut dichtbundel Zijwaarts springen
verschenen.
Een aantal gedichten in deze
bundel kreeg bijzondere
beoordelingen van de Turing
Gedichtenwedstrijd, een jaarlijkse wedstrijd waarbij elke
keer meer dan tienduizend
gedichten worden ingestuurd.
Zes gedichten in deze bundel
eindigden hoog in de ranglijst:
‘Wanneer je in drie strofen
en weinig woorden een hele
wereld neer kunt zetten, ben
je een goed dichter. De details

zijn goed, de woordkeuze is
goed, de beelden heel soms wat
bekend, maar dit is een gedicht
met een hart.’ – Turing Gedichtenwedstrijd 2014.
‘Zeer ontroerende, beeldende
beschrijving van de relatie
tot een dementerende ouder.
Nergens wordt dit gedicht
zeemzoet – wat met zo een gevoelige thematiek niet gemakkelijk te vermijden is. Ook de
woordkeuze is verfijnd en rijk.
Mooie titel ook, tenslotte, die
werkelijk iets bijdraagt aan het
gedicht.’ – Turing Gedichtenwedstrijd 2012.
Zijwaarts springen is te koop,
of te bestellen bij de boekhandel (bij Linnaeus Boekhandel en Java Bookshop op
voorraad), bij bol.com, en bij
andere online boekwinkels. #
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Suïcidepreventie kreeg impuls
door expositie
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Edwin Butter

Met spraakmakende tentoonstellingen wil Museum Tot Zover van De Nieuwe
Ooster taboes rond de dood slechten. Bij de net geopende expositie Post
mortem, met foto’s van overledenen, kijken bezoekers de dood zelfs letterlijk
in het gezicht. De vorige expositie over suïcide riep veel reacties op. Een
terugblik met curator Babs Bakels op deze expositie en op het belang van het
museum.

Curator Babs Bakels (links) geeft minister Schippers uitleg over de suïcidetentoonstelling

Tot Zover is een uniek museum in West-Europa: geen
enkele andere begraafplaats
huisvest zo’n museum waarin
de beleving van de dood
centraal staat. ‘Het krijgt een
extra laag omdat je op het
terrein van De Nieuwe Ooster
bent. Passeer je het hek, dan
ga je het rijk van de dood
binnen,’ zegt curator Babs
Bakels over het museum waar
zij samen met directeur Guus
Sluiter vorm aan geeft.
Maar zo morbide als het nu
misschien klinkt, is het museum niet. Bedoeling is juist
de dood uit de taboesfeer te
halen, het praten erover tot
iets heel normaals te maken.
De suïcidetentoonstelling De
vogelvanger is Bakels niet in
de koude kleren gaan zitten.
‘Ik voelde me heel verantwoordelijk voor de effecten:
dat mensen zich niet gestimuleerd zouden voelen het juist
te gaan doen. Er was heel veel
media-aandacht, ook vanwege
de zelfmoord van Joost
Zwagerman die op een literaire avond bij de expositie had
zullen spreken. Dat schokte
me enorm. Ik dacht weleens:
waar zijn we aan begonnen.
Maar terugkijkend vind ik het
het mooiste project dat ik ooit
gedaan heb.’
Een tastbaar resultaat was er
ook: bij de opening van de expositie zegde minister Schippers 3,2 miljoen euro toe voor
suïcidepreventie. Verder heeft
de expositie bijgedragen aan

een groeiende bewustwording
van het belang om zorgvuldig
over suïcides te berichten. ‘Zo
zie je in kranten en tijdschriften steeds vaker bij artikelen
over zelfmoord een naschrift
over de zelfmoordpreventiesite 113online. Die hulplijn
hebben wij steeds naar voren
geschoven,’ aldus Bakels.
Tientallen vrijwilligers
Tot Zover is een museum dat
door tientallen vrijwilligers
wordt gedragen. Er is maar
een kleine betaalde staf. De
suïcide-expositie trok in 3,5
maand tijd 1700 bezoekers.
Bakels: ‘Voor Tot Zover is dat
veel. Onze missie is trouwens
niet om hele hoge bezoekers-

Richard Sluijs en opgemaakt
in de vorm van een klassiek
bidprentje. Verder waren er
vijftig Amerikaanse nieuwsfoto’s, verzameld door kunstenaar Meinbert Gozewijn van
Soest, over mensen die op het
nippertje van een dakrand of
van de reling van een brug
worden gered door omstanders. Hoe het daarna verder
is gegaan zie je niet; waren ze
blij met hun redding?
Daar is wel onderzoek naar
gedaan, vertelt Bakels, waaruit af te leiden is dat tachtig
procent van degenen die hun
zelfmoordpoging hebben
overleefd, daar achteraf blij
mee zijn. ‘Als je in de publieke
ruimte hoog op een richel

‘Suïcide is niet iets
onafwendbaars dat iemand
blijkbaar moet doen’
aantallen te halen, maar om
onderwerpen bespreekbaar
te maken. Al onze exposities
trekken veel media-aandacht.’
In De vogelvanger waren
onder meer twee wanden
behangen met berichten over
zelfmoordenaars in allerlei
landen die zich door de economische crisis gedwongen
hadden gevoeld een einde aan
hun leven te maken. Ze zijn
verzameld door vormgever

gaat staan, is er nog tijd voor
bemiddeling. En waarschijnlijk wil zo iemand dan ook
tegengehouden worden. Op
verschillende foto’s zie je
vangnetten die door omstanders en hulpverleners
worden vastgehouden. Maar
in de meeste gevallen is het
vangnet niet iets fysieks,
maar is het liefdevolle communicatie die mensen redt.
Met De vogelvanger wilden we

vooral dát accentueren: dat je
suïcide niet moet zien als iets
onafwendbaars dat iemand
blijkbaar moet doen. Met z’n
allen moeten we proberen het
te voorkomen.’
Gastenboek
Ook veel nabestaanden van
iemand die suïcide heeft gepleegd bezochten de expositie.
Zij voelden zich gekend en
gezien in hun verdriet, dat gaf
troost. In het gastenboek staan
aangrijpende teksten waaruit
dat blijkt. ‘Recent mijn partner
en een collega hierdoor verloren. Het kan zomaar ineens
gebeuren. We moeten er met
z’n allen meer attent op zijn.
Nooit weten we iemands ware
gedachten, nooit kennen we
zijn of haar diepste wanhoop.’
Bezoekers hebben De
vogelvanger als een belangrijke, integere tentoonstelling
ervaren, die eigenlijk door
Nederland zou moeten reizen
om zoveel mogelijk mensen
te bereiken. ‘Dit helpt ook de
nabestaanden om woorden te
zoeken waarmee het onzegbare toch te zeggen is,’ aldus
iemand in het gastenboek. En
een ander: ‘Een kleine expositie die ik verlaat met een groot
gevoel.’
Vlaamse zelfdodingen
Parallel aan de suïcide-expositie vond een drukbezochte
literaire avond plaats in de
aula – normaal de plek waar
nabestaanden met woorden
afscheid nemen van hun dierbare. De Vlaamse schrijver
David van Reybrouck maakte
grote indruk met passages die
hij voorlas uit Lamento, een
tekstmontage die hij samenstelde na een reeks interviews met nabestaanden van
Vlaamse jongeren die suïcide
hebben gepleegd.
Vijf maanden lang woonde
hij in een boerderij in WestVlaanderen om de interviews
te houden. Deze regio kent het
hoogste zelfmoordpercentage
van België, terwijl dat land
ook al in de top-drie van
Europa staat. Van Reybrouck
was in 2014 gevraagd om
samen met fotograaf Carl de
Keyzer een foto-expositie te
maken over de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. Hij besloot toen deze hedendaagse
sterfteoorzaak van jongeren
erbij te betrekken, waarover
veel te weinig gesproken
wordt. In zo’n klimaat van
zwijgen kan het probleem
voortwoekeren en kan zelfmoord extra verleidingskracht
krijgen. ‘Het taboe op de zelfmoordgedachte draagt bij aan
de zelfmoord.’
Van Reybrouck was vaak de
eerste die er na verloop van
tijd bij de nabestaanden nog
naar vroeg, vertelde hij op de
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literaire avond. ‘Veel mensen
denken dat je geen oude wonden moet openrijten. Maar die
wonden gaan nooit dicht. De
nabestaanden waren dankbaar voor de tekstmontage
met interviewfragmenten en
passages uit afscheidsbrieven
en dagboeken. Zij ervaarden het als een eerbetoon
aan de overledene. En ook
als een publieke erkenning
van het geleden leed.’ Sommige nabestaanden zijn boos,
andere kunnen het begrijpen.
‘Er is geen goede of verkeerde
rouw, elke nabestaande doet
het op een eigen manier, daar
moeten we niet over oordelen,’ aldus Van Reybrouck. Net
zo goed als je niet oordelen
kunt over de motieven van de
zelfmoordenaar.
Wél over praten
‘Zelfmoordenaars willen niet
dood, maar willen een ander
leven.’ Dat is de overtuiging
die psychiater Jan
Mokkenstorm, oprichter
van de zelfmoordpreventiesite 113online, consequent
uitdraagt. Ook hij sprak op de
literaire avond. Net als Van
Reybrouck is hij er stellig over
dat je het gesprek moet aangaan met iemand van wie je
vermoedt dat hij of zij suïcide
overweegt. Niet het onderwerp doodzwijgen in de hoop
dat het geen werkelijk gevaar
wordt, maar iemand juist de
gelegenheid geven zich te
uiten over deze schaduwkant
van het eigen leven. ‘Het hoort
bij het leven om te ontdekken
dat je er soms helemaal geen
zin meer in hebt. Maar als er
zo’n taboe op rust, kan het een
obsessief verlangen worden.’
Het pijnlijke zwijgen rond
suïcide treft ook de nabestaanden. Een vrouw in het publiek
op de literaire avond vertelde
haar man aan zelfmoord te
hebben verloren. Zij heeft
gemerkt hoe moeilijk mensen
het vinden daarover met haar
te praten. Haar tip aan omstanders: ‘Hou het uit met ons,
kom terug. Weet echt te luisteren in plaats van honderd
adviezen te geven. Vul het niet
in met eigen onmacht.’
Een klein museum op de
grootste begraafplaats van
Amsterdam weet bijzondere
gesprekken los te maken. #

Foto’s vol liefde
en verdriet
Museum Tot Zover toont
nu een expositie over
post-mortemfoto’s. In de
19de eeuw begon deze traditie om een foto te laten
maken van de overledene.
Fototoestellen waren nog
schaars, zodat dit doodsportret vaak de enige foto
was van de gestorvene.
Maar de expositie toont
ook foto’s die recent gemaakt zijn, als liefdevolle
herinnering. De expositie
is tot 10 april 2016 te zien.
Info: www.totzover.nl.
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Interview 5

Ondernemer Bob Maas: ‘Oost heeft bijna
geen rafelrandjes meer’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Hij noemt zich inspirator, verbinder, maatschappelijk betrokken en
mensgericht. Eigenschappen die Bob Maas goed kan gebruiken in zijn werk
als zelfstandig projectleider en als hoofdpiet bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Amsterdam. Als bewoner bemoeit hij zich intensief met de
grootschalige vernieuwing van de Eerste Oosterparkstraat.

Bob Maas: ‘Oost is een leuke mix, dat moeten we zo houden’

Tijdens het interview zitten
we in De Ponteneur in de
Eerste van Swindenstraat.
Na een kwart eeuw wordt dit
café op 23 december gesloten, tot verdriet van de vaste
klanten. De nieuwe eigenaren zijn Riad Farhad, Jason
Berg en Piet van der Graaf
– een trio dat in sneltreinvaart de ene na de andere
horecagelegenheid in Oost
overneemt. Met De Ponteneur staat de teller nu al op
elf zaken (De Biertuin, Café
Kuijper, Bar Bukowski etc).
Bob Maas kijkt hier in principe positief tegenaan. ‘Het
zijn allemaal goedlopende
zaken geworden. Heel knap
hoe ze inspelen op de veranderde tijdgeest. Ze dragen
met gedurfd ondernemerschap bij aan de verbetering
van Oost. Maar we moeten
wel oppassen voor de verhipping.’
Ras-Amsterdammer Bob
Maas werd 46 jaar geleden
geboren in de kraamkliniek
van het OLVG. Hij is opgegroeid in De Pijp. Na zijn
opleidingen en de militaire
dienst werkte hij 22 jaar in
de waterwereld in verschillende functies. Nu werkt hij
voor zichzelf als
onafhankelijk projectmanager.

Bevalt het om als projectmanager voor jezelf te
werken?
‘Als zelfstandig ondernemer maak je geen deel uit
van de organisatie van de
opdrachtgever. Daardoor
kun je beter onafhankelijk
advies geven. Als er iets moet
gebeuren of veranderen,
breng ik mensen bij elkaar,
probeer ze te inspireren en
aan het denken te zetten. Dat
lukte goed bij de bewonersbijeenkomsten die werden
georganiseerd over de Eerste
Oosterparkstraat, waar ik
zelf al dertien jaar woon
met mijn gezin. Eerst was er

meedachten. Ik stelde vragen
op bijeenkomsten en vroeg
mij af of we de verschillende
initiatieven wat meer konden
verbinden en benutten voor
een mooie leefbare straat.
Ook dankzij de inspanningen
van het stadsdeel komen de
participatie van bewoners
en de samenwerking tussen
alle belangengroepen steeds
beter van de grond.’
Stevig ingrijpen was wel
nodig, de straat is jarenlang
achteruitgegaan. ‘De juwelier, de kantoorboekhandel
en de fotograaf verdwenen
en steeds meer goedkope
afhaaleettentjes doken op.
Door de bewoners werd het
de kebabsteeg genoemd.’
Maar inmiddels wordt de
straat alweer levendiger en
dat trekt nieuwe bewoners.
‘Oost is nu een leuke mix
van mensen en een goede
afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Dat karakter moeten we wel overeind
houden. Ik ben blij met de
kleine ondernemers in de
Eerste Oosterparkstraat,
zoals de Marokkaanse slager
en de meubelmaker. Het is
belangrijk dat ruimte blijft
voor deze ondernemers.’
Je bent hoofdpiet bij de
Sinterklaasintocht. Leuke
functie?
‘Het was dit keer een superintocht. Wel minder druk
door de storm en de regen.’
Het is de kaalhoofdige Maas
met zijn jeugdige uitstraling niet aan te zien dat de
novembermaand, waarin wij
elkaar spreken, voor hem de
drukste tijd van het jaar is.
Als bestuurslid en hoofdpiet
van de 18e Sinterklaasintocht
Amsterdam is hij trots op
dit ‘leukste kinderfeest’ en

Over de Pietendiscussie is
Maas kort. ‘Het is een kinderfeest en Zwarte Piet is een
grotemensendiscussie. Het
Sinterklaasfeest heeft zich
altijd aangepast aan de tijd
en omstandigheden, en dat
zal nu ook gebeuren.’
Wat is goed in Oost?
‘Alles woont hier door elkaar,
maar de stijgende huren leiden wel tot meer witneuzen
en yuppen. Zij zouden niet
de overhand moeten krijgen.
De overheid moet voor de
balans zorgen. Maar helaas,
het economisch belang weegt
vaak zwaarder.’
Maas zegt blij te zijn dat de
verpaupering minder is en
dat het stadsdeel op diverse
plekken de openbare ruimte
mooier heeft gemaakt. ‘Kijk
naar het Beukenplein, daar
hebben stadsdeel en ondernemers goed samengewerkt. Het Oosterpark is ook
verbeterd ondanks de vele
protesten. Het moet geen festivalterrein worden, maar zo
nu en dan een feestje moet
kunnen.’
Wat is niet goed in Oost?
‘Oostpoort vind ik een verschrikking. Het stadsdeel is
tevreden en denkt: kijk, we
hebben ons eigen winkelcentrum. Maar het is een soort
Almere, dat is ook helemaal
niks. Met de geslaagde woongebouwen was het zonder
die winkels prima geweest.
Als je iets creëert, gaat het altijd ten koste van iets anders
en in dit geval zijn dat de
winkels in de Linnaeusstraat.
We moeten oppassen dat het
allemaal niet te netjes wordt.

Oost heeft bijna geen rafelrandjes meer zoals het vroegere Polderweggebied waar
nu Oostpoort is gekomen.
Elke vierkante meter wordt
bebouwd. Er is geen plek
meer voor gekke dingen. Dat
is slecht voor de creativiteit
en voor mensen die anders
in elkaar zitten.’
Wat zou jij doen als bestuursvoorzitter van stadsdeel Oost?
Maas kijkt verbaasd maar
reageert snel: ‘Meer aandacht voor de inrichting van
de openbare ruimte. Minder
plek voor auto’s, meer ruimte
voor fietsers. In de Eerste
Oosterparkstraat bijvoorbeeld zijn de fietspaden smal
en gevaarlijk voor voetgangers omdat er geen overgang
is met de stoep. Scooters
en brommers moeten daar
weg.’ Maas vertelt dat hij last
heeft van zijn luchtwegen en
dat het fijnstof in zijn straat
daar zeker niet bij helpt.
Hij ziet voor zich dat er een
fijnmazig net komt van zonnepanelen en laadpalen voor
elektrische auto’s, fietsen en
scooters. Een andere toekomstdroom is dat er meer
ontmoetingsplekken voor
iedereen in Oost komen en
meer aandacht voor sport,
cultuur en muziek.
Bij het afscheid zeg ik iets
over zijn sportieve blauwe
kleding die goed bij hem
past en vraag of hij sportief
is. Maas lacht: ‘Ik ben een
fervent inlineskater. Bijna
elke vrijdag met Friday Night
Skate vanuit het Vondelpark
de stad door. Dat doen we al
sinds 1997.’ #

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

‘Oostpoort vind ik een
verschrikking, het is een soort
Almere’
geen samenhang tussen de
verschillende initiatieven.
De winkelstraatmanager was
bezig met de uitstraling van
de winkels, corporatie Stadgenoot maakte plannen voor
renovatie van woningen,
de politie richtte zich op de
buurtveiligheid en dan had
je nog de Hogeschool van
Amsterdam en het OLVG die

‘grootste evenement voor
Amsterdam dat alleen door
vrijwilligers wordt georganiseerd’. Voor Sint en zijn
pieten ging het werk na de
aankomst per boot op het
Marineterrein nog door met
bezoeken aan ziekenhuizen
en andere plaatsen, zodat
ieder Amsterdams kind van
Sinterklaas kon genieten.

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten
Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur
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Een schuilkelder
onder de
Middenweg

Zoals in het verhaal van Otto
Monsees Het afweergeschut
te lezen is stond er in de 2e
Wereldoorlog afweergeschut
opgesteld op een opgespoten
terrein, tussen de Emmakerk,
Pasteurstraat en Middenweg,
het huidige Tuinstad Frankendael, in de volksmond Jeruzalem
genoemd.
www.geheugenvanoost.nl/103883

Luchtalarm tijdens begrafenis
Ik was 3 jaar toen mijn broertje
Henny overleed. Toen hij begraven werd, kwamen ze met een
zwart koetsje het kistje ophalen
om hem te gaan begraven.

Wonen in Jeruzalem
... een dorp in de grote stad
Tekst: Geheugen van Oost / Ron de Wit | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

www.geheugenvanoost.nl/2650

De liquidatie
Ik geloofde nog in Sinterklaas.
Het is de ochtend van acht december 1944, even voor negenen.
De Linnaeusparkweg ligt er koud
en verlaten bij. Ik sta voor het
raam en zie een meneer die bedaard langs fietst. Hij zit rechtop
in zijn dikke jas. Dan beweegt er
iets achter hem. Vanuit de zijstraat komt een tweede fietser.
Hij strekt zijn arm uit en wijst
naar de meneer in de dikke jas.

www.geheugenvanoost.nl/1533

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

Op de plaats waar in de 18e eeuw de Maliebaan
vele belangstellenden trok, verrees na de Tweede
Wereldoorlog een groep moderne woningen, die
door de vorm en de kleur spoedig als “Jeruzalem”
werd betiteld.
Deze woonbuurt, die in de volksmond ook wel
“luierdorp” werd genoemd, maar officieel “Tuindorp Frankendael” heet, beslaat een oppervlakte
van 500 x 600 meter tussen de voormalige stadskwekerij Frankendael en de Oosterbegraafplaats.
De door de architecten Merkelbach en Elling ontworpen duplexwoningen zouden “voorlopig” door 2 gezinnen bewoond worden.
Later zouden de woningen doorgetrokken worden tot een eengezinswoning. In de praktijk is dit maar een paar keer voorgekomen.
De benedenwoning was een tweekamerwoning maar wel met een
“ruime” entreehal, die, echt waar, door sommige bewoners als
slaapkamer werd gebruikt. Hier stond dan een opklapbed in of
soms een stapelbed.
De douche kwam pas jaren later en werd in de keuken geplaatst.
Een tuintje van 5 x 6 meter.
De bovenwoning bestond uit 3 kamers met een “ruime” wasgelegenheid. Een balkonnetje van 1 x 3 meter, net genoeg voor 2
stoelen.
Mijn eerste kennismaking was in 1973 toen ik met mijn moeder op
de Korteweghof 36 1-hoog kwam te wonen. Iedereen kende elkaar
en zei elkaar gedag, het was een echt dorpje.
In 1985 ging ik het huis uit en ging wonen op de Oudemanshof 32
huis. Met mijn tuintje zat ik aan de Oosterbegraafplaats maar voor
je gevoel woonde je aan een groot bos. Heerlijk wonen.
Een minpuntje qua tuin was misschien dat de bussen 8, 55, 56, 59,
152, 155, 157 enz. meerdere keren per uur voorbij raasden (waar
je op een gegeven moment geen erg meer in had), waardoor je
elke dag als je in de tuin wilde gaan zitten je eerst het tuinmeubilair een sopje moest geven vanwege het roet wat van de bussen
afkwam.
Door gezinsuitbreiding verhuisden wij helaas in 1990 naar het
kille Almere. Nee, voor mijn zoon Michael geen ledikantje in de
entreehal, dit ging mij te ver.


Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/46778

Domweg gelukkig in de
Pekelharingstraat
Tekst en Fotografie: Jan-Willem Kunnen

Vanaf mijn geboorte in 1955 tot aan mijn
‘uitvliegen’ in 1979 heb ik er gewoond:
de Pekelharingstraat.
Gelegen in een buurt “waar
Amsterdam niet meer op
zichzelf gelijkt” (volgens
Carmiggelt), en daar waren
wij kinderen maar wát
blij mee: want wie had in
Amsterdam zo’n immense
stoep voor de deur om
te spelen, zo’n gigantisch
grasveld om de hoek om te
voetballen en van die rustige straten in de buurt om
in te fietsen? Niemand toch!

Het was dan ook een dorp
waar wij woonden - begrensd door de Maxwellstraat, Hugo de Vrieslaan,
Middenweg en Kruislaan.
Met een dorpsplein (Robert Kochplantsoen), een
dorpskerk (Koningskerk)
en een dorpsschool (Pieter
Zeemanschool).
www.geheugenvanoost.
nl/2045
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Opknappen Jeruzalem krijgt eindelijk vaart
Tekst en fotografie: Arie van Tol

De eerste nieuwbouw in Jeruzalem is afgerond. Een bouwblok met 84 sociale
huurwoningen en voorzieningen op de begane grond, ‘Blok M’, is verrezen
op de hoek van de Van ’t Hofflaan en het Robert Kochplantsoen.
Iets noordelijker wordt bij de Pasteurstraat de laatste hand gelegd aan
24 grote gezinswoningen in de vrije sector huur. Ondertussen wachten de
bewoners van de duplexwoningen vol ongeduld op de start van de jaren
vooruitgeschoven renovatie.

Architectonisch sluit deze nieuwbouw aan bij de oudbouw
De oorspronkelijke benaming
van Jeruzalem is Tuindorp
Frankendael. De naam Jeruzalem heeft te maken met de
witte duplexwoningen met
platte daken. Dat Jeruzalem
als eerste naoorlogse wijk de
status van rijksmonument
kreeg (in 2010), heeft het
vooral te danken aan die
duplexwoningen, de hovenverkaveling en de aparte
systeembouw daarbij.
De woningen zijn begin jaren
vijftig als tijdelijke maatregel
gebouwd om de woningnood
te verlichten. Ze waren altijd
al gehorig, klein en van een
relatief slechte woonkwaliteit.
Plannen om de wijk te renoveren stammen dan ook al van
tientallen jaren geleden.

lem Dreeshuis. De kleine en
gehorige woningen ten spijt
verzette de grote meerderheid
van de bewoners zich hiertegen. Corporaties en stadsdeel
wilden niet garanderen dat
alle bewoners in een betere,
maar ook betaalbare woning
terug konden keren. Jeruzalem was jarenlang de arena
waar de strijd om behoud
van sociale huurwoningen
woedde.

Jarenlange strijd
De woningcorporaties wilden
sloop en nieuwbouw voor
het hele plangebied: alle
duplexwoningen en het Wil-

In 2006 haalden de corporaties Rochdale en De Key en
het stadsdeel de plannen van
jaren daarvoor weer tevoorschijn. Inmiddels was ook de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een belangrijke
betrokkene geworden. In 2008
lag er een plan dat voldoende
rekening hield met de monumentale status, de financiële positie van Rochdale en
de eisen van het stadsdeel.
Bewoners waren verdeelder,
vermoeider en ook soms
tevredener geraakt.
De uitvoering werd echter
in 2010 voor onbepaalde tijd
uitgesteld, Rochdale had nogal
last van de crisis en haar

De knusse Stieltjesstraat met
duplexwoningen

Een woning die
louter goed was
voor de sloop, is
nu een melkkoe

eigen wanbeheer. Wel had de
corporatie veel van de duplexwoningen inmiddels verhuurd
aan tijdelijke bewoners die
geen recht op terugkeer hadden na renovatie of sloop.
Doorstromer
Ook de voormalige woning
van Anne Kuipers wordt nu
tijdelijk bewoond. Zelf is Anne
een van de nieuwe bewoners
van Blok M. ‘Zo noemden we
het althans eerst, maar het
complex heet nu Jeruzalemstaete.’ In de plint van het
gebouw zit een gezondheidscentrum (zie pagina 16 van
deze #Dwars).
Tevreden en trots laat Anne
me haar prachtige tweekamerwoning op 4-hoog zien.
Naast de gangbare woonkamer met keuken vallen het
balkon, de ruime slaapkamer,
de ruime hal en de ruime
bergruimte op. ‘Heel praktisch allemaal en het huis is
erg goed geïsoleerd, wat flink
scheelt in de stookkosten.
Evengoed zijn de lasten een
stuk hoger dan vroeger: de
huur is 630 euro en daar komt
nog 60 euro aan servicekosten
bij. Gelukkig krijg ik huursubsidie en de verhuiskostenvergoeding kwam ook zeer van
pas.’
Anne is sinds jaar en dag
actief in de buurt en zit ook nu
in de bewonerscommissie van
het complex. ‘Er moeten nog
wel wat zaken bijgesteld wor-

den. Als je je ramen zelf lapt,
zou je er niet voor moeten
hoeven betalen. De scootmobiels moeten mee naar boven
kunnen. En bij de ingang willen we camera’s.’ Aan de plannen van Amsta zal weinig te
doen zijn, weet ze, maar leuk
is anders: ‘Er gaat een gebouw
van vijf of zes lagen gebouwd
worden, het mooie uitzicht en
de zon ben ik dan voor een
groot deel kwijt.’ Ik wens voor
Anne dat ook deze plannen
een flink uitstel ondergaan.
Overigens zijn volgens Anne
zo’n 60 à 70 woningen van
de 84 in Jeruzalemstaete
bewoond door doorstromers,
de meesten uit Jeruzalem,
enkelen uit Betondorp.
Zittenblijver
De 278 woningen in de noordwesthoek van Jeruzalem,
eigendom van De Key, zijn
allemaal van de slopershamer
geredde duplexwoningen.
Daar woont op een oud, klein,
maar mooi plekje tussen het
groen een echtpaar op leeftijd.
‘Nee, ik hoef niet met mijn
naam in de krant.’ Ze kwamen
ook in aanmerking voor een
plek in de betaalbare nieuwbouw: een driekamerwoning.
Natuurlijk hebben ze getwijfeld, maar uiteindelijk hebben
ze geconcludeerd dat ze goed
zitten waar ze zitten.
‘De driekamerwoningen hebben geen balkon. En ik vind
het gebouw maar triest met
die tralies. Het doet me te
veel denken aan de Koepel in
Haarlem.’ Natuurlijk speelt
ook de huurverhoging een rol.
‘Nu betalen we 210 euro, dat
zou 720 zijn geworden. Omdat
ik een pensioentje heb opgebouwd, kom ik niet in aanmerking voor huursubsidie en
een verhuiskostenvergoeding.’
Ze hoeven niet hun woning
uit voor een renovatie. De Key
heeft geconcludeerd, na een
proefrenovatie enkele huizen
verderop, dat renovatie te
duur wordt. De corporatie
beperkt zich tot een opknapbeurt. ‘Dubbele ramen, een
nieuw keukentje, een verfje
voor de witte buitenkant, onderhoud van de dakgoten
en als bewoners willen
centrale verwarming,
meer staat er niet
op het

programma. Een week, hooguit twee weken per woning
zijn er mensen aan het werk.
Ze zijn al bezig hier in de
omgeving.’
In deze hoek van De Key zijn
geen tijdelijke bewoners en
maar weinig woningen worden ‘ontduplext’, ofwel samengevoegd. Nieuwe huurders
betalen het marktconforme
bedrag van minimaal 712
euro per maand. Een woning
die louter goed was voor de
sloop, is nu een melkkoe: de
dubbele moraal binnen de
woningmarkt, waar het vooral
om geld draait. ‘Ik heb me
laten vertellen dat ze wel 1100
euro zouden mogen vragen,
de monumentenstatus heeft
ook nare gevolgen.’
Doe-democratie
In de zuidwesthoek zou gesloopt worden, net als bij de
Hugo de Vrieslaan: het Willem
Dreeshuis en enkele blokken
daar in de omgeving. Rochdale besloot echter onlangs tot
renovatie in plaats van sloop
van de woningen. In 2016
begint men daar naar alle
waarschijnlijkheid mee. Het
Willem Dreeshuis moet 1 juli
2016 leeg opgeleverd worden.
Het zal niet lang duren voor
dan de slopershamer erin
gaat.
Of een tweetal blokken op de
hoek van de Pasteurstraat en
de Hugo de Vrieslaan hetzelfde lot beschoren is, is nog niet
helemaal zeker. Een denktank
heeft een plan gelanceerd
dat qua opzet goed past in de
nieuwe Woningwet, met maximale participatie door bewoners. Het gevelbeeld wordt
daarin in ere gehouden, maar
ontwerp en indeling bepalen
bewoners zelf. De Coöperatie
Jeruzalem vertegenwoordigt
huurders en kopers. Rochdale zat niet te wachten op dit
initiatief, wil slopen. En het
stadsdeel heeft ook moeite
met deze te late plannenmakerij, vooral omdat er ook een
‘blijfstatus’ wordt nagestreefd
voor tijdelijke bewoners. #

Blok M met gezondheidscentrum op de begane grond
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De Amstelhof
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Moestuin

Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Ik tref Gerard en Piet, terwijl die lekker in het zonnetje op één van de grotere
kavels op me zitten te wachten. Ze zijn respectievelijk voormalig secretaris
en huidige voorzitter van de Stichting de Amstelhof, maar zoals ze zelf
zeggen, toch in eerste instantie tuinder. Gerard tuiniert hier al zo’n 15 jaar,
Piet al sinds de jaren ‘80.
Piet: ‘Bij de Amstelhof, aan het
Drieburgpad, zijn er 42 nutstuinen. Dat zijn tuinen bedoeld
om groente te verbouwen, die
hebben niet zoals volkstuintjes
een huisje om in te slapen. Er
mogen naast groenten ook wel
bloemen worden gekweekt,
maar dat moet beperkt blijven,
niet meer dan ongeveer 10%
van het oppervlak. Als die uitzaaien zit volgend jaar iedereen in de goudsbloemen!’
‘Zo’n nutstuin heeft ook
een andere functie dan een
buurtmoestuin. Als je daar
frambozen hebt, worden die
leeggeplukt door voorbijgangers. Kinderen kunnen in
een tuin goed zien hoe alles
eerst groeit en bloeit wat ze
later in de winkel kopen. Mijn
kleinkinderen vinden het hier
prachtig, ze krijgen zo begrip
voor de seizoenen. En als een
schoolklas eens zou willen

komen kijken, dan kunnen we
daar best aan meewerken. De
tuin heeft zo ook een educatieve functie. Misschien wil
niet iedere tuinder dat, maar
er zijn zeker mensen die daar
aan meedoen.’
Een vrouw komt langs en
vraagt of we zitten te vergaderen. ‘We zijn allemaal vriendjes hier!’ roept ze vrolijk. Piet:
‘Ze heeft net een medische
controle gehad. De hele tuin
leeft dan mee. De tuin heeft
een sociale functie, er wordt
over van alles gepraat. Maar
sommigen gaan ook enkel in
hun eigen tuintje aan de gang,
het kan alle twee.’
Gerard: ‘Als je je verveelt, kun
je hier de hele dag bezig zijn.
Door de jaarvergadering en het
samen inkopen van zaad en
compost kent het merendeel
van de mensen elkaar wel.

Pieter van der Straaten van The Upcycle is initiatiefnemer van Andersom.
Onderdelen van de fiets die tot wrak
c.q. afvalproduct is verworden krijgen
bij The Upcycle een nieuwe functie: er
worden bijvoorbeeld stoelen, lampen en
riemen van gemaakt. Producten die te
koop staan in de nieuwe winkel.

Alle producten die er te koop zijn bij Andersom
verdienen het predicaat duurzaam, sociaal, ambachtelijk en creatief. Op de foto’s een impressie van
de winkel en de aanwezige producten. Kom naar de
Campertstraat!

En als er veel werk te doen is,
worden mensen geholpen, met
kruien en zo. Dat is het sociale
aspect.’
Tuinieren om de hoek

Piet: ‘Er zijn hier geen werkdagen zoals bij andere tuinen.
Alles is opgedeeld, ieder doet
een deel van de heg, of soms
een stuk sloot. Het is een kwestie van hoe ga je met elkaar
om. Het loopt hier allemaal
prima. Sommige mensen
werken biologisch of zelfs biodynamisch. We hebben daar
geen regels voor. In de praktijk
wordt vrijwel geen pesticide
gebruikt. En kunstmest mondjesmaat, we gebruiken vooral
koemest. Deze tuin is ook
onderdeel van het ecologisch
lint.’
‘Het is uiterst populair om een
tuintje te hebben. De wachttijd
is nu bijna tien jaar. Daarom
is de wachtlijst gesloten. Je

Andersom

kunt niet zeggen: hou nu maar
op. De mensen blijven zitten.
Daarom hebben we nu als experiment één vrijgekomen tuin
opgesplitst in drie tijdelijke
terreinen onder coaching van
het bestuur. Want sommige
mensen weten nog van niks
als ze hier komen. We kunnen
op de jaarvergadering inventariseren wie wil coachen. Bij
coaching is het vervelend als
de overdracht te ideologisch
wordt. We gaan hier elkaar
niet vertellen hoe het moet.’
‘Vorig jaar,’ zegt Gerard, ‘hebben we in mei een plantjesruildag gehouden. Plantgoed
uitruilen kan ook sociaal

belangrijk zijn. De ene heeft
uitjes over, de andere komkommers. Niemand die roept:
daar wil ik geld voor. De plantenruildag hadden we samen
gedaan met de groep Groene
Vingers uit Amsteldorp Actief.
Met een tuin van 200 m² heb
je te veel voor een huishouden
van één of twee personen. Ik
deel daarom veel uit. Mensen
uit de omliggende buurten
vinden het heerlijk om een
tuin dichtbij huis te hebben. Je
denkt om half vijf: ik heb voor
het eten peterselie nodig, en je
haalt het even. Ja, ik woon hier
om de hoek.’
reacties: tonquichot@gmail.com

Andersom is de naam
van de winkel die sinds
kort in het oude onderkomen van Kringloopwinkel de Lokatie
aan de Campertstraat
is gehuisvest. In ieder
geval het komende half
jaar kunnen klanten er
terecht voor een scala
aan anders gemaakte
producten.

Door: Arie van Tol | Fotografie: Maarten Doedes

Ook met gerecycled materiaal maakt sociale firma
Koos cadeaus. Tassen van
Moos zijn gemaakt van
100 % gerecycled leer.
Er zijn oorbellen van
d’Oors, kaarsen van Colors
en shirts van Loenatix.
Kleding, meubels, lampen
en nog veel meer van nog
veel meer verschillende
bijzondere leveranciers is
er. Het is allemaal te koop
bij Andersom.

Voor een gezellig
praatje, al dan niet
over de herkomst van
de producten, kun je
ook naar
Andersom komen.
Al mogen de flesjes
bier van de Prael en
de flessen wijn van
Jacqwijn er (nog?) niet
ontdopt en ontkurkt
worden, wel gekocht
natuurlijk.
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Zwartrijdende hond

Onalledaags

Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Dada noem ik haar om haar
onconventionele gedrag. Zo
plast ze nauwgezet boven
het afvoerputje van de
douche, loopt schaamteloos met je mee het toilet
in, duwt daar haar snuit
in je kruis, slurpt uit
haar waterbak waarbij
de helft over de rand
gutst en springt zonder
blikken of blozen op
de bank.
Dada is een wit met
bruin en zwart gevlekte beagle-achtige die op een
zondagmiddag in het
Oosterpark
als een
bezetene
rondrent.
‘Is dat uw
hond die daar
rondrent?’
vraagt een
handhaver
die me met zijn
auto tegemoet is
komen rijden.

‘Nee, ik weet niet van wie
hij is? Maar het lijkt erop
dat er geen baas bij
is.’
‘U moet uw eigen
hond hier aanlijnen.’
Ik kijk naar
Roos, die keurig
aan voet met me
meeloopt. ‘Jullie
kunnen je beter
om dat hondje
bekommeren.
Er is
duidelijk

geen

baas bij. Dat
hondje is helemaal
de kluts kwijt. Zien
jullie dat dán niet?’

Blindelings

‘Dat is niet onze taak meneer.
Als u uw hond nú niet aanlijnt
dan gaan wij u bekeuren.’ Hij
kijkt me vanachter zijn stuur
onverbiddelijk aan. Zijn stropdas zit wat slordig geknoopt,
zijn pet een beetje scheef op
zijn hoofd, en onder die pet
zitten grijze haren. Triest
eigenlijk, wanneer je op die
leeftijd dagelijks nog dit soort
werk doet. De godganselijke
dag in een autootje rondtuffen, en alleen maar bezig zijn
je medemens een vervelende
dag te bezorgen, en een kleine
honderd euro uit zijn of haar
portemonnee te troggelen
omdat er een hond niet is
aangelijnd.
Ik klik Roos aan en ren achter
het hondje aan dat in paniek
het park uit rent, de weg oversteekt en er op een haar na
niet meer is. Vlug loop ik op
het hondje af en til het op; blij
likt-ie m’n nek. Dada draagt
een halsbandje, maar daar zit
geen naamplaatje aan.
De handhavers zijn in geen
velden of wegen te bekennen.

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Tik, tik, tik. De stok tikte op
de stoeptegels. Volkomen
duisternis omhulde hem en de
wereld om hem heen. Tik, tik,
kedeng! Hij bleef abrupt stil
staan. Onzeker liet hij de stok
over de tegels heen en weer
dwalen. Hij was hier niet goed
bekend in de buurt, maar hij
had wel gemerkt dat er hier
veel obstakels op de stoep
stonden, die hier niet hoorden. De regen die in stromen
op hem neerviel, maakte het
er niet makkelijker op om zich
te concentreren. Hij moest aan
iemand even vragen, of hij
nog wel goed ging, nadat hij
uit lijn 3 geholpen was.
Met zijn stok tastte hij de
ruimte voor zich af. Kedeng!
Een stukje meer naar rechts.
Tik, tik, tik. Hij liep weer verder. Zijn scherpe gehoor ving
voetstappen op, achter hem.
‘Hallo?’ Hij draaide zich om
naar het geluid. De voetstappen hielden op. ‘Hallo? Kunt u
mij vertellen of ik nog steeds
richting het Tropeninstituut
loop?’ Het bleef stil. ‘Hallo?’
Door het geruis van de regen
heen, meende hij te horen hoe
iemand zijn adem in hield.
‘Hallo?’ Misschien had hij zich
vergist. Als er een muur in de
buurt was, kon het net zo goed
zijn eigen echo zijn. Voorzichtig liep hij weer verder.
Tik, tik, tik. Plons! Hij stapte
in een plas en vloekte toen het
water zijn sokken doorweekte
en zijn schoenen binnen

drong. Dat ook nog. Chagrijnig liep hij door. Plons! Hij
verstijfde. Er was iemand in
dezelfde plas gestapt. Iemand
die achter hem liep. Hij liep
behoedzaam verder. Hij wist
het zeker: achter hem klonken
voetstappen. Met zijn vrije
hand tastte hij naar zijn portemonnee, die veilig in zijn binnenzak zat. Zijn telefoon zat
in zijn andere binnenzak. Hij
aarzelde. Hij kon een taxi bellen, maar dan moest hij toch
eerst weten waar hij precies
zat. Daarbij zou de taxichauffeur vast niet blij zijn met een
ritje van misschien nog geen
halve kilometer. Hij besloot
verder te lopen. Het was verschrikkelijk weer, maar het
was middag, er zouden echt
wel meer mensen onderweg
zijn. Auto’s reden hem steeds
voorbij en hij had ook al wat
fietsen horen passeren.
De voetstappen volgden hem
al een tijdje op afstand. Naast
hem moest een fietspad zijn.
Hij hoorde fietsbanden naderen op het natte wegdek. Hij
besloot het er op te wagen.
Hij stak zijn stok dwars over
het fietspad. ‘Pardon!’ riep
hij. De fiets remde af. ‘U liet
me schrikken’, zei een heldere
meisjesstem. Hij neeg zijn
hoofd beleefd in de richting
van de stem. ‘Neemt u mij niet
kwalijk, maar zou u mij even
kunnen helpen?’ ‘Ja hoor’. Hij
hoorde haar van haar fiets
stappen. ‘Ik wilde eigenlijk

alleen maar weten of ik zo
nog in de richting van het
Tropeninstituut loop.’ ‘Zeker,’
antwoordde ze, ‘U loopt alsmaar rechtdoor, maar niet te
ver natuurlijk.’ Ze lachte even.
‘Dan loopt u de Maurits-kade
in! U loopt aan de overkant
van het Oosterpark. Over
ongeveer honderd meter is
een zebrapad, met van die
ribbels denk ik. Daar kunt u
oversteken en dan de bocht
naar links volgen. Dan bent
u er bijna.’ Ze stapte weer op
haar fiets. ‘Mag ik misschien
nog iets geks vragen?’ vroeg

Wanneer je ze nodig hebt, dan
drukken ze hun snor.
Bij het politiebureau willen ze
het hondje in een kooi stoppen, want het dierenasiel is
gesloten. Dat kan ik niet over
mijn hart verkrijgen en ik
neem Dada mee naar huis.
Op de trap naar boven kom ik
Ibrahim, mijn buurjongetje,
tegen. Verrukt kijkt hij me
aan.
‘Heb je nieuw hondje?’
‘Ik heb ’m in het park gevonden.’
‘Hoe heet hondje?’
‘Weet ik niet, maar ik noem ’m
Dada.’
‘Is jongen of meisje.’
‘Een meisje.’
‘Moet ze naar school?’
‘Ja zeker, want ze moet nog
héél véél leren. Hoe ze moet
oversteken: eerst naar links
kijken, dan naar rechts, weer
naar links en dan pas oversteken.’
‘Ikke van mama leren, niet
van juf.’
Wat moet ik daarop zeggen?
Ik kan toch moeilijk tegen

hij. ‘Ja?’, het meisje bleef
staan. ‘Loop ik hier alleen?
Ik bedoel: ziet u nog iemand
achter mij of zo?’ Het meisje
beleef even stil. ‘Nee,’ zei ze,
‘Ik zie niemand. Iedereen blijft
denkt ik binnen met de regen.’
‘Ja,’ zei hij, ‘Dank u wel hoor.’
Hij hoorde in gedachten bijna
hoe het meisje zwaaide bij het
wegfietsen. ‘Dáág!’riep ze er
schuldbewust achteraan.
De voetstappen volgden hem
weer. Hij ging steeds sneller lopen. Hij voelde zich erg
ongemakkelijk. De stappen
achter hem versnelden ook.
Ze kwamen steeds dichterbij.
Hij hoorde nu ook de hijgende
adem van zijn achtervolger.
Hij schatte dat een het een
man moest zijn. Een grote.
Hij holde nu bijna en zijn
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hem zeggen dat het hondje bij
zijn moeder is weggehaald.
‘Tja... Dada moet alles nog op
de hondenschool leren. Ze is
nog heel jong.’
‘Hoeveel?’ Hij laat zijn vingertjes zien.
‘Misschien pas één jaar.’
Ibrahim steekt vier vingertjes
omhoog. ‘Ikke ouder. Ikke
meer weten.’
Die avond bel ik de Dierenkwijtlijn, en het blijkt dat Dada
een Oekraïense bazin heeft
die in Oud-West woont. Ik
vond Dada in het Oosterpark.
Het kleine ding is dwars door
Amsterdam getrokken, zonder
een auto te raken. Moet ze nog
wel naar school?
De dame van de Dierenkwijtlijn kijkt er niet vreemd van
op – honden nemen gewoon
de tram: ze hobbelen achter mensen aan de tram in
en stappen haltes later uit.
Ik vind Dada een heel slim
hondje. Met lijn 14 breng ik
haar terug naar haar baas,
en verdomd de kleine Dada
beklimt tree voor tree de tram
en springt direct bij mij op
schoot. #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com

stok zwaaide doelloos over
de stoep. Hij struikelde, maar
wist zich overeind te houden.
De tegels onder zijn voeten
verdwenen. Hij holde nu op
asfalt. Was hij al bij het zebrapad? Hij hoorde autobanden
achter zich over het natte
asfalt razen. De auto toeterde.
Naar hem waarschijnlijk.
Weer ging hij bijna languit.
Hij strompelde een stoeprand
op. Zette nog een paar stappen. Gedesoriënteerd. Toen
raakten zijn maaiende benen
water. Zijn zware jas zoog
zich vol en trok hem mee naar
beneden. Hij trapte verwoed
om boven te komen. Maar
waar was boven? Wat had dat
meisje ook alweer gezegd?
Dat er een kade was? De wit
met rode stok kwam boven
drijven. #
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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 20
en 27 dec., 3, 10, 17, 24 en 31
jan. en 7 en 14 feb.:
10.30: Waar is mijn die-da-doedelzak? 2 – 4 jaar

Eindpresentatie Jeugdtheaterlessen
zo 7 feb. 15.00:
Maanzucht – Theatergroep Wie
Walvis (6 – 100 jr)
wo 10 feb. 10.30:
Koek ’n Ei – Majinggol en de Boer
(1 – 6 jr)
vr 12 feb. 20.00:
Verse Vis #9: pril werk van jong
talent
za 13 feb. 19.00 – 02.30:
White Russian – 24H Oost
vr 19 feb. 20.30:
Appeltje Eitje – Maarten Ebbers
zo 21 feb. 15.00 en 16.15:
Rollende dromen – Wonderland
(1 – 6 jr) (Language No Problem)
Kijk verder op www.oostblok.nl.

Badhuistheater
do 17, vr 18, za 19 en zo 20 dec
20.15:
Plough and the Stars – het
huistheatergezelschap van Mike’s
Badhuistheater

Waar is mijn die da doedelzak?
12.00: Kale Opa gaat op reis, 2 – 4
jaar
14.00: De heks en de blauwe tovenaar, 4 – 8 jaar
15.30: In de bananenschijn! 4 – 8
jaar
Programma op de woensdagen
23 en 30 dec., 6, 13, 20 en 27 jan.
en 3,10 en 17 feb.:
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar
15.30: Ukkepuk en de schildpad,
4 – 8 jaar

Oostblok
Alle voorstellingen: Sajetplein 39
zo 20 dec. 20.00:
Badcuyp’s Sunday Night Jazz –
Jamie Peet & Friends
zo 10 jan. 15.00:
Kaspar H. – Nochem en van Luyn
(vanaf 7 jr en volwassenen)

Plough and the Stars
wo 23 dec. vanaf 16.00:
Senioren Kerst Feest
do 31 dec. vanaf 20.30:
Miguel & Dio – Oud & Nieuw feest
Gezelligheid
za 9 jan. 20.00:
Nieuwjaarsborrel SP
za 16 jan. 20.00:
Alive and Kicking (swingend
dansfeest)
do 21 jan. 20.15:
King Lear part 2 – Shakespeare
Karaoke
ma 25 jan. 19.15:
Campfire: Open podium voor
acteurs, dichters en muzikanten
(Robbie Burns Day editie)
vr 29 jan. 21.00:
Fractal Friday (dance en psychedelisch trance feest)
Zie verder www.badhuistheater.nl

Tropenmuseum

Nochem en van Luyn
wo 13 jan. 10.30:
WI WA WIT – Rauher Engel (2 – 6 jr)
vr 15 jan. 20.00:
Verse Vis #8: pril werk van jong
talent
vr 22 en za 23 jan. 20.00:
Stof #14 Kunst – Stan & Dood
Paard
zo 24 jan. 15.00:
Huisje droompje feestje – De Koppoters (4 – 12 jr)
vr 29 en 30 jan. 20.30:
CHARLIE – Isil Vos (Language No
Problem)
do 4 feb. 20.30:
Bullshit Night Cinema – Medicine
for Melancholy (Language No
Problem)
vr 5 feb. 19.00:

---ACTIVITEITEN--elke zo in jan. 14.00 – 15.00:]
The Sixties – Rondleiding met
Jeopardy Quiz
za en zo 13 en 14 feb. van 10.00
– 17.00:
24H Oost – Share The Love
---VOOR KINDEREN--elk weekend en dagelijks tijdens schoolvakanties:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef:
doe-tentoonstelling
dagelijks tijdens de kerstvakantie 12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: Slingers
brengen geluk! (4 t/m 18 jaar)
dagelijks tijdens de kerstvakantie 10.00 – 17.00:
Doeboeken: Buiten Westen (8-12)
en De Wereldboom (4-8)
dagelijks tijdens de kerstvakantie
10.00 – 17.00:
Dierenspeurtocht: Machtige
dieren
Zondag in kerstvakantie 14.00
– 15.00:
The Sixties – Rondleiding en
Jeopardy Quiz
vanaf 9 jan. elke za & zo in jan.
12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: Maak

een hippie bandje (4 t/m 18 jaar)
Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 13 maart 2016:
The Sixties – A Worldwide Happening
t/m 8 mei 2016:
Secret Love – Seksuele diversiteit
in China
t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef

Etalagegalerie Inkijk
elke dag t/m 8 jan. van 07.00 –
24.00:
de lichtinstallatie GONE van Domenique Himmelsbach de Vries in
metrostation Wibautstraat
elke dag t/m 8 jan. van 07.00 –
24.00:
de ‘verlichtende’ installatie McJezus’ van Casper Braat in metrostation Weesperplein
elke dag t/m 8 jan. van 07.00 –
24.00:
de lichtsculptuur CUBE van Paul
Baartmans in metrostation Waterlooplein
elke dag van 11 jan. t/m 4 maart
van 07.00 – 24.00:
Afrikaanse beelden en maskers uit
de verzameling van antropoloog
en voormalig ANC-activist Klaas
de Jonge in metrostation Wibautstraat

Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! – oefenspreekuur
(vrije inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl
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 vr 10.00 – 12.00:
spreekuur Samenspraak, een
buurtgericht taalcoach project
vr 22 jan. 15.30:
Nationale Voorleesdagen: Ton
Meijer speelt We hebben er een
geitje bij (2+)
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke woe 15.00-15.30:
Voorlezen voor kinderen van 4
t/m 7 jaar
vr 8 jan. 10.30 – 12.00:
Englisch Spoken
Discussion presented by Loes van
der Zande and Anneke Hesp
vr 29 jan. 10.00:
Poëzieweek: workshop gedichten
schrijven
Meer info: www.oba.nl

NedPhO
In de NedPhO-Koepel
zo 20 dec. 15.00 – 16.00:
Koepelconcert op zondag: Kerstconcert
woe 13 jan. 15.00 – 16.00:

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com

Koepelconcert voor Kids (5+): De
Basverhuizers
do 21 jan. 12.00 – 13.00:
Openbare repetitie: Divertimento?
Bartok, Mozart door Ned. Kamerorkest
do 19 feb. 12.00 – 13.00:
Openbare repetitie: Memento
mori
Macmillan door Ned. Kamerorkest

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

]Q-Factory
vr 18 en za 19 dec.:
Amsterdam Sound System Weekender 2015
wo 23 dec.:
Mad Ed’s 60’s 70’s (&80’s) Dance
Party
zo 27 dec. 20.00:
Dag van de Popquiz
ma 28, di 29 en wo 30 dec.:
Voorrondes Q’s Best (gratis)
za 9 jan.:
Finale Q’s Best (gratis)
vr 22 jan. 20.00:
Alien Ant Farm (USA)
vr 29 jan. 20.00:
The Gipsy Kings Family
za 30 jan.:
Mad Ed’s 60’s 70’s (&80’s) Dance
Party
Zie verder www.q-factory-amsterdam.nl (ook voor programma in
februari)

NedPho-Koepel
Batjanstraat 3,
www.orkest.nl,
020-5217502
Pompstation:
Zeeburgerdijk 52
020-6922888
www.pompstation.nu
Mezrab:
Wilhelmina Pakhuis
Veemkade 576
www.mezrab.nl
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Lloydhotel
Oostelijke Handelskade 34
De Meevaart
Balistraat 48a
Museum Perron Oost
Cruquiusweg 11
www.museumperronoost.nl

Tugela85
vr 18 dec. 19.00:
Bord op schoot: een feestelijk
midwinter concert, samengesteld
door en met trompettist Gijs
Levelt van de Amsterdam Klezmer
Band, gevolgd door grooves van
DJ Chajes
elke vr in 2016:
Een Woord en/of Muziek programma in het kader van Bord op
schoot

Het Danspaleis
zo 20 dec. 15.00 – 17.00:
Het Danspaleis met een roze
randje!
In het Lloydhotel

Museum Perron Oost
Tentoonstelling ‘Rechouwous gaat
op reis in Amsterdam Oost’
In de Meevaart

Pompstation
elke do, vr, za en zo:
Livemuziek, op vr en za worden de
bands gevolgd door een DJ.
De bands spelen rustig en als
achtergrond tijdens het diner.
Meer info: www.pompstation.nu

Mezrab
elke woe:
Sysmo Amsterdam: 2 uur dansen
op 100% geïmproviseerde liveperscussie muziek.
Meer info: www.mezrab.nl

Galerie oost-online
Nieuw in samenwerking met het
Kunsthek, de expositieruimte
aan het hek van het Oosterpark:
expositie online op Oost-online.
De tweede expositie heeft als onderwerp: grafitti, online en offline
Meer info:
www.oost-online.amsterdam
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De denkruimte
van P/////AKT
Tekst: Ellen Groeneweg | Fotografie: P/////AKT

Woorden als broedplaats of vrijplaats zijn niet
aan de oprichters besteed, maar komen wel in de
richting. Kunstinstelling P/////AKT wil met tentoonstellingen en debatten een platform bieden
aan conceptuele beeldende kunstenaars, die door
een originele kijk op maatschappelijke vragen de
toeschouwer aan het denken zetten.
Het pand van P/////AKT ligt
aan het Zeeburgerpad ter
hoogte van de Molukkenstraat,
grenzend aan een oud industrieterrein met bouwmarkten, verfzaken. De buitenkant
oogt gesloten met alleen een
etalageraam. Maar eenmaal
binnen, bevind ik me in een
ruime, stralend wit geverfde
expositieruimte met een mooi
hoog plafond.
Beeldend kunstenaar Rob van
de Werdt en kunsthistorica
Nienke Vijlbrief zijn de initiatiefnemers van P/////AKT. Zij

werken sinds 2002 met elkaar
samen, sinds enkele jaren
bijgestaan door zakelijk leider
Gieneke Pieterse en curator
Bas Hendrikx. Waarom staan
er vijf slashes in het logo? ‘Ja,
die vraag krijgen we vaak,’
zegt Van de Werdt. ‘De slashes
maken het logo direct herkenbaar. Verder verwijst onze
naam naar een pakt afsluiten,
of naar iets dat meteen pakt of
pakkend is.’
Kersenboomvirus
P/////AKT organiseert alleen

solo-exposities, vertelt Van de
Werdt. Al gerealiseerde kunst
‘komt er absoluut niet in’.
Het werk ontstaat ter plekke.
‘Kunstenaars krijgen bij ons als
opdracht de expositieruimte
naar hun hand te zetten, op
zo’n manier dat de ruimte voor
toeschouwers een denkruimte
wordt. Als we een geschikte
kandidaat hebben gevonden,
in binnen- of buitenland,
voeren we vele gesprekken om
een indruk te krijgen wat de
kunstenaar met het gekozen
onderwerp en de expositieruimte gaat doen. Daarna
krijgt de kunstenaar carte
blanche, vragen we subsidies
aan en hebben we het volste
vertrouwen in het creatieve
resultaat.’
Tot en met 20 december is een
expositie te zien van de jonge
Belgische kunstenaar Kasper
Bosmans met als thema ‘Little
Cherry Virus’. Een onderzoek
naar de oorsprong van dit
virus, overgebracht door de
wolluis, dat de kersenboom
aantast en wereldwijd voor
een verminderde fruitopbrengst zorgt. Vijf mooie,
kleine beschilderde panelen
van 20 bij 30 cm met bijzondere symbolen (zogenaamde
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In ‘Curating the Collection’ (Kunsthal Rotterdam 2015) keek Tim
Hollander kritisch naar manieren van kunst tentoonstellen.

legenda’s) zijn geplaatst op een
lage, grijze stoffen sokkel. Ze
zijn het centrum van de omringende objecten die ook aan
het virus refereren: de twee
stoelen van kersenhout, de
stromende lijnen op de wanden, een aantal lege schilden
van een schildpad en de grote
installatie op de vloer.
De mal van de mossel
Voor de tentoonstellingen
van 2016 is het kunstwerk
‘Pense bête’ van de eveneens

Belgische conceptuele kunstenaar Marcel Broodthaers de
leidraad. In 1964 zette hij een
aantal exemplaren van zijn
dichtbundel ‘Pense bête’ vast
in gips: een nieuw kunstwerk
was ontstaan. Voortaan ging
hij als beeldend kunstenaar
door het leven. Van de Werdt:
‘Zes kunstenaars krijgen volgend jaar opdracht het werk
Pense Bête naar het nu te vertalen. Het gaat er daarbij niet
om dat de connectie letterlijk
aanwezig is, het kan in de zin
van citaten of iets anders zijn.’
Zo is ‘La Moule’ een van de
gedichten in de bundel. Dit
Franse woord betekent zowel
mossel als mal. ‘Le moule de
la moule est la moule,’ schreef
Broodthaers: ‘De mal van de
mossel is de mossel zelf.’ Van
de Werdt: ‘Deze titel geeft dus
ruimte voor inspiratie en voor
het erin leggen van je eigen visie. Ook zit er een maatschappelijke uitdaging in het woord.’
Tim Hollander
De zes exposities van voornamelijk jonge kunstenaars in
2016 zullen vergezeld gaan van
zes essays van schrijvers en
zes reflecties van reflectanten.
Die laatsten gieten hun reacties
in de vorm van een publiek
event: een lezing, screening,
discussie of performance.
Als eerste in de nieuwe serie
heeft P/////AKT de jonge kunstenaar Tim Hollander uitgenodigd, die met zijn kritische
visie op mainstream kunstpraktijken goed in dit thema
past. Hij is in 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht. ‘Zijn
werk gaat over het tentoonstellen van kunst. Hij analyseert
de manier van kijken naar
kunst en de presentatie ervan,’
legt Van de Werdt uit. ‘Hij benadert exposities als een soort
beeldtaal of als een zorgvuldig
samengesteld ecosysteem
waarin ieder object of persoon
zijn eigen functie heeft. In zijn
expositie “Conceptual Soup”
zal Hollander onze hele ruimte
gebruiken voor zijn inspiratiebron: plinten, teksten, vloeren,
sokkels en verder alles wat er
nog in de ruimte voorhanden
is.’ #
Van 16 januari tot 21
februari 2016 is de expositie
‘Conceptual Soup’ van Tim Hollander te zien, donderdag t/m
zondag van 14 tot 18 uur. Zeeburgerpad 53, www.pakt.nu
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Vrijwilligers in Oost

#DWARS

1

Dwars door de buurt en
vrijwilligers:
altijd al een innige band.
Alle foto’s zijn gemaakt door Hans Heitgeert en Dineke Rizzoli, voor tekst en ondersteuning bij het feest zorgden Daan van Pagée en Anneke Hesp.
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Dank jullie wel
vrijwilligers!

3

Alle vrijwilligers in Oost kregen een
uitnodiging om naar het Stay-Okay
Hotel aan het Timorplein te komen
op 3 december.
Daar werden ze verwend met een
avondje uit. Dat betekende een
drankje, Indisch eten, goed gezelschap en daarna de voetjes van de
vloer. Onze ambtenaren knoopten
hun rode schorten voor en zorgden
voor de aan- en afvoer van borden
en glazen.
1. De sfeer zat er goed in.
2. Nevin Özütok reikte de eremedailles uit aan
wie die verdienden!
3. Ook Moony, Nezneen en Kadidiata doen 		

2

hun werk in Post.
4. Shirley Schenkers ontvangt mensen op
Post Oost
5. Mohamed Boujida, een bruggenbrouwer
6. Nol van de Vegt is milieuwachter
7. Ayla Hikmet slaat de brug naar 55+ vrouwen
8. Menno Siegers, vriend van de Regenboog.
9. Johathan Sommer
10. Dineke Rizzoli maakt foto’s voor de #Dwars
11. Sevim Karakas en Greet Aernoudts;
te vinden bij de balie van Post Oost

6

7

8

9

12. Erevrijwilliger met trotse vriendinnen
13. Malinsha en Mariah ontvangen mensen in
Post Oost
14. Marcel Henstra geeft computerlessen voor
beginners
15. Nien Tomjer van de Ouderen Adviesraad
geeft ook leesbegeleiding
16. Henk Linde is lichtend voorbeeld in zijn
vriendschapscommunity
17. Rano Daniel kookt bij het Brinkhuis
18. Gerben Broens kan goed koken bij
De Kraaipan
19. Gorkem doet administratie aan de
3e Oosterparkstraat
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20. Het Danspaleis zorgt voor muziek
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ViiA-coach is steuntje in
de rug voor vrijwilligers
Tekst: Hansje Galesloot | Foto: Dineke Rizzoli

ViiA is het succesvolle uitzendbureau voor vrijwilligers in Oost, gevestigd in
Post Oost aan de Wijttenbachstraat en in het gezondheidscentrum op IJburg.
Jaarlijks koppelt ViiA enkele honderden vrijwilligers aan hulpvragers of
organisaties. Coach Germaine Mau Asam biedt begeleiding en houdt de
vinger aan de pols om te kijken of vrijwilligers op de goede plek zijn beland.
‘Moet dat dan?’ vragen vrijwilligers soms als ze Germaine
Mau Asam aan de lijn krijgen.
Standaard belt ze vrijwilligers
die door ViiA bemiddeld zijn
na twee à drie maanden om te
horen hoe het gaat en om een
gesprek aan te bieden. Je mag
als je wilt, zegt Germaine dan
terug.
‘Het is natuurlijk niet verplicht,’ legt ze uit, ‘het is een
extra steuntje in de rug dat
ViiA biedt. Vrijwilligers lopen
soms tegen eigen beperkingen
aan. Ik ben geïnteresseerd in
het achterliggende verhaal
van de mens zelf. Van daaruit
kunnen we samen kijken hoe
dingen te verbeteren zijn. En
als ze niet op de goede plek
zitten, zoeken we iets anders.’
Het contact kan tot één gesprek beperkt blijven, maar
kan ook uitmonden in een serie coachingsgesprekken van
zes of negen keer. ‘Mensen die

zo’n traject doen blijken dat
meestal heel fijn te vinden. Ze
komen soms ineens tot een
bepaald inzicht. Dat leidt zelfs
weleens tot tranen met tuiten,
omdat ze eindelijk raad weten
met bepaalde dingen waar ze
vaker tegenaan liepen.’
Lachend weer de deur uit
Germaine (45) is zelf ook
vrijwilliger bij ViiA. Zij heeft
een professionele opleiding
op HBO-niveau voor coaching
doorlopen. Daar wil ze uiteindelijk haar broodwinning van
maken (na eerst in het bankwezen te hebben gewerkt),
maar nu is ze eerst voor ViiA
als coach actief. En dat werk
geeft haar veel bevrediging.
‘Ik heb echt het gevoel dat ik
mensen iets geven kan. Maar
uiteindelijk helpen ze zichzelf,
dat benadruk ik ook. Soms zie
ik ze ter plekke opklaren en
lachend de deur uitgaan.’

Het is bijvoorbeeld belangrijk
dat mensen nadenken over
hun eigen aandeel in problemen die zich voordoen. ‘Het is
nooit een simpele goed/foutkwestie. Het werkt niet om
alle schuld bij de ander te leggen, dan blijf je hangen in een
negatief klimaat en dat is voor
je eigen functioneren ook niet
goed. Vruchtbaarder is het om
te kijken wat je zelf aan de situatie kan doen. De ander kun
je meestal niet veranderen,
maar wel jezelf.’
Vertrouwelijke gesprekken
De gesprekken worden op
vertrouwelijke basis gevoerd,
niets komt terecht op de plek
waar de vrijwilliger actief is
en er belandt ook niets in het
ViiA-dossier. ‘Alles blijft bij
mij,’ benadrukt Germaine.
‘Dat is belangrijk, want dan
kunnen mensen onbevangen
praten over hun twijfels over
de werkplek of over hun eigen
beperkingen, zonder dat dat
in hun nadeel werkt.’
ViiA bemiddelt mensen van
allerlei slag naar een vrijwilligersplek: mensen met een
betaalde baan die iets ernaast
willen doen, gepensioneerden,
studenten, mensen in een
uitkering die maatschappelijk
actief willen zijn. Onder die
laatste groep zitten ook heel
kwetsbare mensen. ‘Je zou
misschien denken dat die
mensen eerder op de coaching
intekenen,’ zegt Germaine.
‘Maar ook de mensen die
maatschappelijk beter zijn
ingebed, lopen in vrijwilligerswerk soms tegen dingen
aan waarin ze verder willen
komen. Dus ook die melden
zich aan voor een coachingstraject.’
Geen kwestie van moeten
Bij de mensen die via uitkeringsinstanties of hulpverleners bij ViiA terechtkomen, zie
je vaak dat ze alleen denken
in termen van moeten, zegt
Germaine. ‘Ik moet zoveel uur
als vrijwilliger werken, hoor
je ze zeggen. Waarom zeg je
“ik moet”, vraag ik dan. Ik probeer bij hun eigen motivatie
te komen, wat willen ze zelf?
Soms zijn ze bijna verleerd in
die termen te denken, hebben
ze het gevoel alsof alles hen
overkomt. Als ik vraag: “wat
doet het vrijwilligerswerk met
je, wat wil je er zelf mee?”
kijken ze je stomverbaasd aan
dat je die vragen aan ze stelt.’
Er is hoogstens sprake van
onmacht bij deze mensen, niet
van onwil, is de stellige over-

Germaine:
‘Vroeger werkte ik in het bankwezen, maar dit voelt veel beter’
tuiging van Germaine. ‘Maar
ik let er wel op of mensen een
goede houding hebben tegenover vrijwilligerswerk. Een instelling in de trant van “het is
maar vrijwilligerswerk” kunnen we niet hebben. Slechts
een enkeling blijkt er zo tegenaan te kijken. In het algemeen
hebben mensen een sterke
motivatie om iets te gaan doen

naast hun uitkering. Al is het
maar één ochtend per week,
dan komen ze tenminste de
deur uit. Wij zien alles van de
positieve kant.’ #
Wil je ook vrijwilligerswerk
doen? Kijk voor actuele
vacatures op viia.nl of kom
langs in Post Oost,
Wijttenbachstraat 36.
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‘Salaam aleikoem, welkom in Marokko’
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Ivar Pel

Met je paspoort in de hand loop je via de gate het wachtende vliegtuig binnen. Op naar de zon, op naar Marokko. Hier geen krappe vliegtuigstoelen,
maar rolkoffertjes waarop we gaan zitten. De crew begint te dansen en te
zingen. Zij nemen je mee naar de smalle straatjes in de medina van ZieZo
Marokko, de tentoonstelling in Tropenmuseum Junior. En eerlijk waar, zodra
je het vliegtuig uitstapt, waan je je in een Arabisch sprookje.

Aan de herinneringsboom hangen klompen… uit Marokko!
Tijdens de perspresentatie zijn
het bijna alleen volwassenen
die in het vliegtuig stappen.
Op video maken we kennis
met de hoofdrolspelers in
de expositie: Esmaa, Fatima,
Nasrdin en Yousef. Zij laten
bezoekers hún Marokko zien,
het land van hun ouders.
Begeleid door hun verhalen ga
je op avontuur in de prachtig
nagebouwde medina. Alles
wat je ziet, komt uit Marokko:
de deuren, de luiken, elk kussentje, meubelstuk en al het
servies in de keuken. Zelfs een
heel plein, de Riad, bestaat uit
tienduizenden stukjes mozaïek die zijn gemaakt door een
familiebedrijf in Marokko.
Kasba bouwen
De kinderen kunnen op drie
manieren door de tentoonstelling gaan. Met de hele familie
kunnen ze deelnemen aan een
Familiereis, een onbegeleid
activiteitenprogramma voor
alle leeftijden. De jongere
broertjes en zusjes die meekomen met de Familiereis,
kunnen naar hartenlust met
zogenaamd ‘magic sand’ een
Marokkaanse kasba bouwen.
Weer eens wat anders dan een
zandkasteel.
Kinderen die liever zonder ouders op avontuur gaan, doen
mee met de Juniorreis, een
begeleid activiteitenprogramma, alleen toegankelijk voor
kinderen van 6 tot 13 jaar.
Daarnaast zijn er op schooldagen de speciale lesprogramma’s voor schoolgroepen. Tijdens de reis volgen bezoekers
de route van Esmaa, Fatima,

Nasrdin of Yousef. Je kunt de
tentoonstelling dus vier keer
bezoeken en toch iedere keer
een compleet andere reis
maken.
De mensen die de groepen begeleiden en de personages in
de medina spelen, hebben allemaal een Marokkaanse achtergrond. Ze zijn speciaal voor
de duur van deze tentoonstelling aangenomen en opgeleid.
Ons groepje wordt begeleid
door Hakima Aouragh, uit
Amsterdam-Oost. Zij brengt
ons naar een knusse woonkamer waar we mierzoete thee
krijgen. ‘Salaam aleikoem,
welkom in Marokko,’ zegt ze.

Hard nodig
Waarom is gekozen voor
Marokko? Veel Nederlanders
hebben Marokkaanse vrienden en kopen hun spullen bij
Marokkaanse winkels. En was
er al niet eerder een tentoonstelling over dit land? ‘Dat
klopt,’ antwoordt de conservatrice van Ziezo Marokko die
ook aan is geschoven, ‘maar
met deze expositie vieren we
dat het kindermuseum veertig
jaar bestaat. De allereerste
tentoonstelling ging ook over
Marokko. In de tussentijd is
er natuurlijk veel veranderd.
Er zijn nu veel Marokkaanse
Nederlanders die hier gebo-

ren zijn. En inderdaad zijn we
bekend geraakt met de Marokkaanse cultuur. Maar er is nog
zoveel meer over het land te
vertellen!’
Hakima vult aan: ‘Het is ook
juist op dit moment heel
erg nodig. Er heerst bij veel
Nederlanders angst en onbegrip voor onze cultuur. In de
media hoor je vooral negatieve berichten over mensen
met een Marokkaanse achtergrond. Wij proberen hier
het tij een beetje te keren. We
hopen mensen mooie dingen
over Marokko te leren en daar
kun je het beste zo jong mogelijk mee beginnen, dus bij de
kinderen.’
Marokko is ongemerkt ook de
Nederlandse cultuur binnengeslopen. ‘We hadden hier
een schoolklas op bezoek met
alleen maar blonde Nederlandse kinderen,’ vertelt Hakima. ‘Plots riep een meisje:
“Wallah!” [een Arabische
uitroep van verbazing]. Ik
vertelde haar dat ze Marokkaans sprak. Ze keek me heel
verbaasd aan, dat roepen veel
jongeren toch? Zo zie je maar
dat we vaak niet eens doorhebben hoe verweven onze
culturen zijn.’
Cassettebandje als brief
Na de hartelijke ontvangst
gaan we de medina ontdekken. We beginnen in een propvol modezaakje, waar Hakima
de bazin speelt. Zij heeft zich
na de thee razendsnel omgekleed en kijkt in wanhoop
rond naar de rommel in haar
winkel. Aan de kinderen de
taak om de winkel weer mooi
in te richten. Hakima lacht:
‘De schoolkinderen die mij net
nog in mijn normale kleren
thee hebben zien schenken,
hebben niet door dat ik nu
verkleed in de winkel sta.
Ze geloven dat ik een totaal
ander persoon ben.’
De herinneringsboom om de
hoek hangt vol voorwerpen.
Aan één tak hangt een cassettebandje. Dat zullen nog maar
weinig kinderen herkennen.
Maar wat is daar zo Marokkaans aan? ‘Dat waren onze
brieven vroeger,’ vertelt
Hakima. ‘Veel mensen van
de eerste generatie die
hier kwamen, waren
analfabeet. Daarom
stuurden we cassettebandjes
waarop we
onze “brief”
inspraken.
Zo kon
je ook
veel

Voor de binnenplaats zijn tienduizenden stukjes mozaïek geïmporteerd

meer vertellen dan op papier.’
Een van de journalisten in
ons groepje, een jonge Marokkaanse vrouw, lacht. ‘Ja, dan
moest je opeens midden in
een verhaal het bandje omdraaien.’
In een nis staan kleine flesjes
en potjes met olijfolie. Olijfolie
is toch typisch Zuid-Europees?
‘Nee hoor,’ antwoordt Hakima,
‘de meeste Marokkaanse families hebben een olijfboomgaard. Wanneer de familie uit
Nederland op vakantie komt
in Marokko, moet er zeker wat
van de olijfolie mee terug in
de koffer. En wat is het balen
wanneer het dan op is, want
geen enkele olijfolie smaak zo
lekker als die van de familie.’
In een schoolbus
We stappen in een schoolbusje. De deuren gaan dicht.
Hakima klopt op de wand van
de bestuurderscabine en roept
iets in het Marokkaans. De
denkbeeldige chauffeur start
de motor. Aan weerszijden
trekt een Marokkaans landschap aan de ramen voorbij.
We rijden door een woestijn,
een kameel kijkt door het
raampje naar binnen. Even
later zitten we in een stad. Het
is een rondje Marokko in een
kleine tien minuten.
Het is warm in het busje. Net
alsof we echt in Marokko
rijden. ‘Normaal stinkt het
vreselijk in de schoolbusjes,’
lacht Hakima, ‘nu ruikt het
hier nog lekker fris, maar als
de tentoonstelling een tijdje
loopt, gaat het hier vanzelf net
zo ruiken als in de schoolbus
daar.’ Een journaliste slaakt
een kreet en wijst naar het
raam. ‘Dit ken ik! Hier woont
mijn familie. Kijk, bij dat
strand gaan we altijd zwemmen. Hier vlakbij wonen mijn
opa en oma. Ja, bij dat balkon,
dat is hun huis!’ De bus is alweer verder gereden en stopt
op het kruispunt waar wij
‘ingestapt’ zijn.
De deuren gaan open en we
stappen uit. We zijn terug in
het museum. Met tegenzin
trekken we bij de garderobe
onze winterjassen weer aan
en wandelen de Nederlandse
herfst in. #

De doe-tentoonstelling
ZieZo Marokko is te bezoeken t/m 4 maart 2018.
Tropenmuseum Junior is
in het weekend en tijdens
schoolvakanties voor bezoekers toegankelijk.
De Juniorreizen (6 t/m 13
jaar) en Familiereizen
(voor alle leeftijden) starten
op vaste tijden, zie hiervoor
www.tropenmuseumjunior.
nl.
Reserveren is wenselijk via
reserveren@tropenmuseum.
nl of 088-0042840.
Van maandag t/m vrijdag is
Tropenmuseum Junior open
voor schoolgroepen.
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Wibaut aan de Wibautstraat
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de serie Sculpturen van Oost: het standbeeld voor Wibaut van
beeldhouwer Han Wezelaar. Het is in 1967 geplaatst bij het toenmalige
Wibauthuis aan de Wibautstraat.
het Wibauthuis in 2007 moet
het standbeeld verhuizen.
Het beeld wordt gereinigd
en gerestaureerd. En twee
jaar later komt Wibaut op het
Rhijnspoorplein te staan waar
hij nog steeds fier voor zich uit
staat te kijken.
Jaren later staat er een nieuw
Wibauthuis: een gebouw van
de Hogeschool van Amsterdam.

Floor Wibaut (1859-1936),
geboren in Vlissingen, komt in
1904 naar Amsterdam waar
hij als SDAP-er (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) lid
van de gemeenteraad wordt.
Hij is wethouder van 1914 tot
1931 en brengt in die periode
veel tot stand, onder andere
op het gebied van de volkshuisvesting waarbij hij talrijke
arbeiderswoningen laat bouwen. ‘Wie bouwt? Wibaut!’
is in die tijd een gevleugelde
uitspraak. Zijn grote inzet en
invloed in de Amsterdamse
gemeentepolitiek geven hem
algauw zijn bijnamen ‘de
Machtige’ en ‘Onderkoning
van Amsterdam’.
Wibauthuis
Een belangrijke invalsweg
is naar hem vernoemd: de
Wibautstraat. In 1963 is in
deze straat het Wibauthuis gebouwd, het negen verdieping
tellende kantoor waarin de
Dienst der Publieke Werken
zijn onderkomen krijgt.
Het standbeeld van Wibaut

Standbeeld van Wibaut op
Weesperplein
komt in 1967 bij het Wibauthuis te staan. Bij de onthulling door twee achterkleinkinderen van Wibaut zijn enkele
vooraanstaande politici aanwezig, waaronder Joop den
Uyl. Vanwege de sloop van

Wibaut weg
Het standbeeld is regelmatig
slachtoffer van betogingen. Zo
halen krakers Wibaut op 13
januari 1982 van zijn sokkel
en plaatsen het in de drie straten verderop gelegen Blasiusstraat voor het kraakpand ‘De
Blaaskop’. Wibaut krijgt een
strop om zijn nek en aan zijn
voeten een bord met de tekst:
‘Hoedt u voor de als links
vermomde rechtsen, mijdt ze
als de pest, want zij zijn erger
dan de rest.’
Het beeld loopt door de actie
zware beschadiging op, en
wordt later onder toeziend

Fysiotherapie Amsterdam
Oost al 50 jaar in beweging
Tekst en fotografie: Jan Molenaar

Fysiotherapie Amsterdam Oost bestaat 50 jaar. Dat heuglijke feit valt samen
met het betrekken van mooie nieuwe praktijkruimtes aan de Van ’t Hofflaan,
behorend bij het Gezondheidscentrum. De locatie aan de Middenweg, waar
Fysiotherapie Oost bekend werd, was al enkele jaren verlaten. Die was ‘niet
meer van deze tijd’.
‘Hé Jan, ik wist al dat je er
was, ik zag je klerezooi al
liggen in de kleedkamer!’
Terwijl ik aan het fitnessen
ben bij Profit in de Willem
Beukelsstraat word ik op een
humoristische, persoonlijke
manier begroet door een
medesporter. Fijntjes word
ik er op gewezen dat ordentelijkheid niet echt een sterk
punt van me is. Hier in de
oefenzaal en de bijbehorende
fysiotherapiepraktijk Oost is
gemoedelijkheid, kleinschaligheid en persoonlijkheid volop
aanwezig.
René Stuart en Albert Uitzinger willen me graag iets meer
vertellen over hun werk en
de genoemde sfeer. Beiden
zijn 25 jaar werkzaam in de
praktijk.

Oefeningen in de groep bij ProFit

Van één naar divers
50 jaar geleden werd de praktijk opgericht door Nico Loo
en was toen een eenmansbedrijf. Nu zijn René en Albert
twee van de zeven ‘maten’ en
werken ze dus met mede-eige-

oog van de beeldhouwer
gerestaureerd en weer bij het
Wibauthuis neergezet.
En op de dag van Pim Fortuyns begrafenis (10 mei 2002)
is Wibaut geblinddoekt. Ik
schreef er in die tijd voor NRC
Handelsblad een stukje over:
‘Sinds jaar en dag staat hij
daar als standbeeld aan de
grond genageld. Fier voor zich
uitkijkend.
Op de dag van Fortuyns begrafenis krijgt hij een rode blinddoek voorgebonden, zodat
hij niet langer getuige hoeft
te zijn van de massa hysterie
rond Pim. Pimmetje, die niet
als politicus maar als de Messias gekruisigd lijkt te zijn.
De losse einden van de lap
wapperen in de wind die
waait door de Amsterdamse
Wibautstraat. Het is alsof de
socialist van het eerste uur er
vandaag minder fier bij staat.
Zijn rug gekromd, zijn schouders hangend naar voren. De
rode stof steekt fel af tegen
zijn verweerde bronzen lijf.
Als ik goed naar Wibaut kijk,
is het net alsof hij zijn wijze
hoofd schudt. Wat zou hij
ervan denken? Vandaag hoeft
hij het in elk geval niet te
zien.’

Rising star
Han Wezelaar (1901-1984)
introduceert in de nadagen
van de Amsterdamse School
een op de moderne Franse
autonome beeldhouwkunst
geïnspireerd classicisme. Deze
stroming is belangrijk voor de
ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Nederland. In
deze zogenoemde bevrijding
van het beeld en in de verdere emancipatie van de nog
jonge sculptuur in Nederland
heeft Wezelaar een hoofdrol
gespeeld: als kunstenaar, organisator en communicator.
Wezelaar wordt voor de
Tweede Wereldoorlog gezien
als ‘rising star’, maar daarna
slaat de tendens over naar de
abstracte kunst en behoort hij
niet langer tot de voorhoede.
Wezelaar maakt daarna
realistische portretkoppen,
figuren, naakten en dieren in
brons, steen en terracotta. Zijn
heel vroege modernisme uit
het midden van de jaren twintig zweert hij af. Zijn vroegste
werk beschouwt hij later als
zijn jeugdzonde.#

naren en andere collega’s. Op
dit moment zijn er vestigingen
in west, op IJburg en in de
Watergraafsmeer.
Fysiotherapie Amsterdam
Oost is in 50 jaar uitgegroeid
tot een zeer professionele en
veelzijdige praktijk.
De praktijk behoort al 5 jaar
tot de Plus Praktijken in
Nederland. Dit is een kwaliteitskeurmerk van verzekeringsmaatschappijen. De Plus
Praktijken werken samen in
een netwerk: ‘Fysio Topics’,
een bundeling van kwaliteit.
Dit netwerk ontwikkelde
o.a. een zorgplan voor lage
rugklachten, waardoor met
name terugval van klachten is
teruggedrongen.
Het team van FTAO is veelzijdig samengesteld en er zijn
diverse disciplines aanwezig,
zoals manuele therapie, sportfysiotherapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie enz.
(www.ftao.nl). Albert richt
zich bijvoorbeeld vooral op de
geriatrie en behandeling aan
huis, terwijl René zich vooral
richt op de sportrevalidatie.
De praktijk hecht veel belang
aan de zorg aan huis, door
participatie bij Buurtzorg
wordt een actieve bijdrage
geleverd aan het langer thuis
kunnen wonen van cliënten.

en specifieke beweegprogramma’s zijn onmisbaar geworden
bij het herstel van klachten.
Logisch ook dat vanuit deze
praktijk in 2003 begonnen
werd met ‘ProFit’.
Via dit zusterbedrijf kunnen
patiënten doorstromen en
hun fysieke conditie op peil
houden met behulp van diverse fitnessoefeningen, zelfstandig of in groepstrainingen.
Kenmerkend bij ProFit is dat
het kleinschalig, buurtgericht
en met ruimte voor persoonlijke aandacht is.
Ook ik koos enkele jaren
geleden voor deze manier van
bewegen in plaats van een
grote sportschool, omdat ik
het gezelliger en persoonlijker
vond. De fysiotherapeut is
altijd dichtbij en oplettend. De
aanwezige fysiotherapeuten
houden vanuit hun ooghoeken
altijd in de gaten of iemand de
oefeningen goed uitvoert. Er
worden sportieve uitjes georganiseerd waarbij René altijd
garant staat dat er gezelligheid
is en er ook lekker gegeten en
gedronken wordt.

Bewegingsprogramma’s
In de afgelopen 50 jaar is er
veel veranderd betreffende de
behandeling van patiënten.
De nadruk is veel meer komen
te liggen op zelfstandig bewegen, waardoor de patiënt een
actievere rol heeft gekregen
bij het herstel. De inbreng van
cliënten is groter geworden

In gezondheid vooruit
Fysiotherapie Amsterdam
Oost werkt aan de gezondheid
van mensen, mensen werken er hard en er kan veel.
Zo verbindt mijn therapeut
Albert tussendoor even mijn
geblesseerde pols. Sporters en
patiënten ervaren veiligheid
en geborgenheid.
De informele sfeer is belangrijk. Albert en ik bestellen nog
een pilsje, René zoekt nog een
wijn uit en er gaat nog een
anekdote over tafel. #
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Mama praat zus, papa praat zo
Tekst: Anneke Hesp | Beeld: uit besproken boek

Voor wie het nog niet wist: Amsterdam-Oost is de meest gemengde buurt
van Nederland. De hele wereld is te vinden op de straat, de markt en in de
winkels. En dan heb je nog de kinderen. Vader praat zus en moeder praat zo.
En iedereen is weer anders. Ook kabouter Zuurtje heeft onverwachte
ontmoetingen.

worden en kon een beurs
krijgen om daar het vak verder onder de knie te krijgen.
Ze ontmoette er Michiel en
samen trokken ze naar Amsterdam-Oost. Hun kinderen
spreken Pools en Nederlands.
De liedjes, de verhalen, de
gewone alledaagse dingen – ze
kennen er een Poolse en een
Nederlandse versie van. Van
der Haagen: ‘Buitenshuis zijn
de kansen om Pools te leren
wel veel minder. Eenmaal
in de veertien dagen gaan ze
naar de Poolse school en verder af en toe op vakantiebezoek bij opa en oma in Polen.’

Gekkie en Zuurtje zien elkaar voor het eerst
Zo gauw mogelijk Nederlands
leren en verder geen gezeur.
Dat is een opvatting die steeds
minder gedeeld wordt. Want
thuis spreek je toch de taal die
je dierbaar is? En die wil je

toch aan je kinderen meegeven?
Marta van der Haagen komt
uit Warschau en ging naar
Groningen als uitwisselingsstudent. Ze wilde illustrator

Gekkie
Er zijn heel veel kinderen in
Oost die elke dag meer dan
één taal spreken. Ook al is de
buitenwereld helemaal Nederlands, thuis ligt het anders.
Met het boek De onverwachte
ontmoetingen van Zuurtje wil
schrijfster Agnieszka Steur
kinderen die opgroeien in een
Pools/Nederlandse omgeving
laten zien dat ze niet alleen

staan in hun
ontdekkingstocht
in twee culturen.
Steur: ‘Twee werelden –
voor volwassenen liggen ze
ver uit elkaar, voor kinderen
vormen ze één geheel. Twee
talen, twee tradities in één
klein hoofd. Een kabouter op
zoek naar zijn plaats in de
wereld.’
Kabouter Zuurtje komt
vreemde wezens tegen. Eentje
noemt hij dan maar Gekkie,
omdat die zulke rare dingen
doet. Pas later begint hij Gekkie te begrijpen en ook dat
de bijnaam Gekkie niet zo
plezierig is voor een aardige
en kleurige vogel.
Belang van meertaligheid
Van der Haagen greep de kans
om het boek te illustreren met
beide handen aan: ‘Ik was
meteen enthousiast. De linkerpagina’s zijn in het Pools, de
rechter in het Nederlands. Ik
kan voor het slapen gaan een
verhaaltje voorlezen en mijn
man kan de volgende avond

de draad oppakken en op de
rechterpagina verdergaan.’
Het initiatief voor dit boek is
opvallend. De Nederlands/
Poolse doelgroep is te klein
om er een kaskraker van te
maken. Maar het is zeker een
merkteken in het denken over
meertaligheid. De praktijk
van alledag in AmsterdamOost schreeuwt om dergelijke
nuancerende uitwerkingen.
Hopelijk komt er een tweede
deel. Dan graag zonder de
lange voorwoorden, maar met
een leuk extra verhaal van
Zuurtje. #
Het boekje is uitgegeven
door de Pools-Nederlandse
Kulturele Vereniging en is te
bestellen via:
boekenservice@pnkv.nl
De kosten zijn € 15,00
(incl. verzendkosten).

Muis Jantje brengt troost
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Agaath Bartels

De rage rond Muis Jantje is begonnen in Gelderland. Daar zag Agaath Bartels
uit Amsterdam-Oost een uitzending van Omroep Gelderland waarin het
vrolijke muisje gehaakt werd door twee vriendinnen. Ze pakte het idee
meteen op. Zij haakte ook een paar muisjes en deelde ze samen met de
activiteitenbegeleidster uit in het verzorgingshuis van haar moeder. ‘En het
werkte. Ik zag dat de muisjes echt gewaardeerd werden.’
Mensen in een vergevorderd stadium van dementie,
Alzheimer of Parkinson zijn
vaak onrustig. Ze gaan zitten
plukken met hun vingers
en zakken weg. ‘Als ze iets
in hun handen hebben, dan
geeft dat vastigheid en troost,’
legt Agaath Bartels uit. ‘Een
gehaakt muisje dat past in de
vorm van de hand is dan fijn
om vast te houden. Het muisje
heeft een paar staartjes waarmee je kan frutselen.’

De naam Jantje komt van de
oma voor wie een van de Gelderse vriendinnen een muis
haakte. Sinds dat begin kreeg
de zaak vaart en nu zijn er al
honderden muizen in allerlei
kleuren en modellen gehaakt.
Natuurlijk zijn er wel een
paar regels voor het maken
van zo’n muisje. Zo moet het
niet worden gemaakt van wol,
maar van katoen. En dan niet
van katoen die pluist. ‘Omdat
er veel wordt geplukt aan het

ding en omdat de muis ook
weleens in de mond terechtkomt.’
Kind in ieder mens
Hoe kijken experts in Amsterdam-Oost aan tegen Muis
Jantje? Corrie van Huisstede
van www.haakin.nl propageert graag het haken. Haar
initiatief van de Haak-In aan
de Molukkenstraat ligt tijdelijk
stil wegens ziekte, maar ze
heeft een lange ervaring als
activiteitenbegeleidster.
‘Eigenlijk ligt mijn hart bij een
veel vrijere toepassing van
materialen, bijvoorbeeld oude
plastic tasjes hergebruiken om
originele creaties te haken.
Maar ik heb zeker waardering
voor het idee en het gebruik
van katoen is hierbij van
belang. En ik begrijp het nut
van zo’n vorm. Wil je er een
muisje in zien, dan kan dat.
Ik ben benieuwd hoe je het
nog anders vorm zou kunnen geven.’ Ze heeft wel een
kanttekening. ‘Laat het niet te
kinderlijk worden, verlies niet

Een gehaakt muisje dat past in de vorm van de hand is voor dementerenden fijn om vast te houden
de waardigheid van ouderen
uit het oog.’
Ook Anjo Hoekstra is positief.
Ze werkt op de Kastanjehof
aan het Kastanjeplein als activiteitenbegeleidster. ‘Vroeger
hadden mensen altijd kleedjes
op de tafels. En dan zaten
ouderen met dementie er inderdaad vaak aan te plukken.
Die behoefte is er. Ik herken
dat bij mijn schoonvader. Hij
was een nuchtere man, universitair geschoold. Maar nu
laat hij veel meer zien van zijn
gevoelens.’

Zou zo’n muisje niet te
kinderlijk zijn? Hoekstra: ‘In
ieder mens zit een kind. Ik
wil met iemand omgaan op
een niveau dat dicht bij hem
ligt. Wat is daar mis mee? Ik
wil zeker nagaan of wij met
dit mooie initiatief ook iets
zouden kunnen doen.’ #
Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie op Facebook en YouTube, zoek op
Muis Jantje. Of mail met
muisjantje@gmail.com
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Geen wonderolie,
maar kwieke zeep
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Gerard Valentijn

Amsterdam heeft iets met zeep. In de 17de eeuw waren de hoofdstedelijke
zepen zo beroemd dat de Deense koning Frederik III bepaalde dat alleen
deze zepen in zijn rijk ingevoerd mochten worden. Is de naam van de
Amsterdamsche Zeepfabriek, met bijpassende bakfiets, daarom voorzien
van ‘sch’?
uit de boom,’ vertelt ze. Er is
echter geen reden bang te zijn
een kat in de zak te kopen: één
zeepje van honderd gram kost
6,00 of 6,50 euro.

Sjoko, leut en zuip: niet alleen de namen, ook de recepten zijn hoogst origineel

De eeuwenoude Amsterdamse
zeeptraditie vormt inderdaad
de inspiratiebron voor het in
de Tweede Oosterparkstraat
210 gevestigde bedrijf, vertelt
directeur Toetsie Zwitserlood.
‘We maken op een ambachtelijke manier zeep en daar is
maar weinig voor nodig: een
pan waarin je water met vet
en oliën laat reageren door
middel van een loogoplossing,
een weegschaal om de ingredienten zorgvuldig af te wegen,
een mal om de zeep in uit te
gieten, elektrische gitaarsnaren om de zeep uit te snijden

en tot slot een kast met laadjes
om de zeep een maand in te
laten rusten.’
Deze kast is door een vakman
in elkaar gezet, waarbij gebruikte fruitbakjes met populierenhout zijn verstevigd: een
juweeltje! En erg praktisch
bovendien als Toetsie naar de
markt gaat. ’s Zondags staat ze
op de Pure Markt in Frankendael, Beatrixpark of Amstelpark, iedere vrijdag is ze te
vinden in Amsterdam-Noord
op de Pekmarkt en de komende tijd op de Kerstmarkt. ‘De
mensen keken wel eerst de kat

We Doen Het Samen!
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Wijkopbouworgaan Oost

In juni 2003 werd het burgerinitiatief ‘We Doen
Het Samen’ van de Stichting Wijkopbouworgaan
Oost door de gemeente Amsterdam uitgeroepen
tot een van de waardevolste burgerinitiatieven
van de stad. Om die waardering body te geven
ontving het project een geldbedrag van
tienduizend euro.
Ja, de gemeente zag het goed,
want ‘We Doen Het Samen’ is
inmiddels al zestien jaar springlevend! Zelf meedoen is het
advies van Wijkopbouworgaan
Oost en dat werkt. Buurtbewoners boven de 55 jaar maken
gebruik van deze mogelijkheid
om samen iets gezelligs te gaan
doen. Ballroomdansen, busreizen, wandelen, gymnastiek
op muziek, yoga, schilderen,
leesgroep of sjoelen. Deze keer
gaat mijn voorkeur uit naar een
activiteit waarbij toeval een
prominente rol mag vervullen.
Bingo!

Ballerina
Helaas, de bingoavond is net geweest, dus het wordt toch ballroomdansen (met in de pauze
bingo, dat dan weer wel). Zelf
kom ik uit de heavymetal-familie – Rammstein, ‘Gott weiß ich
will kein Engel sein’ – maar toch
druk ik op de deurbel van de
Teslatoren aan de Middenweg.
Bijna alle tafeltjes zijn uit de
activiteitenruimte verdwenen
en de stoelen staan in een kring
tegen de wand. Bij de ingang zit
Ingrid die mij van harte welkom
heet. Een middagje ballroomdansen kost slechts 1,75 euro

In bad bedacht
De Amsterdamsche Zeepfabriek is in januari 2015
opgericht om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt
een springplank te bieden
voor reïntegratie. Oprichtster
Renske Gras heeft het idee
van een zeepfabriek – heel
toepasselijk – in haar eigen
bad uitgedacht. Na enkele
zeepcursussen heeft ze een
ondernemingsplan opgesteld.
Dankzij allerlei fondsen kon
de keuken worden opgeknapt
en het testen bekostigd. Verder is er samenwerking met
andere sociale firma’s zoals
Bierbrouwerij De Prael (levert
bier voor een van de zepen)
en De Regenboog (drukt de
etiketten). Renske en Toetsie
hebben zelf ook geld ingelegd.
Na enig experimenteren zijn
zes bijzondere zepen uitgedacht: kwiek (ochtendzeep
met verkwikkende kruiden),
sjoko (met cacaoboter), zuip
(met bier), pap (met havermout), leut (met koffie) en
zwier (gewoon een hele mooie

en dat is inclusief een hapje en
een drankje. De begeleiding is
in handen van Piet Wijnand,
strak gekleed, haren gekamd,
snor geknipt. Elegant schuiven
zijn zwarte lakschoenen over de
vloer terwijl uit de geluidsboxen
‘Love Is A Burning Thing’ van
Johnny Cash klinkt.
Naast mij zit Ernst met zijn
vrouw Hansje, 60 jaar getrouwd
en dus een huwelijk van diamant. Hansje is 83 jaar en ik
hoop dat ze mij de dansvloer
op sleurt. Hansje is de ballerina
van de ballroom. Of het nu
gaat om de Engelse wals, tango,
quickstep, slowfox of Weense
wals, zij verandert de activiteitenruimte van de Teslatoren in
een VIP-plek. Dansen heeft iets
te maken met passie, je laten
leiden en volgen, waarin het
contact tussen de danspartners
centraal staat, en waar de focus
gericht is op verbinding. Ik
neem nog maar een blokje kaas
met mosterd en nog een zoutstengel uit een limonadeglas.
Schoppen en slaan
In de hardrockcultuur hoef je
niet te tellen of op pasjes te letten, ook hoef je geen rekening
te houden met je danspartner.

Toetsie Zwitserlood in het zeepatelier

zeep). Behalve de hoofdbestanddelen hebben alle zepen
nog veel meer ingrediënten.
Tijdens het gebruik komen allerlei geuren afwisselend naar
voren.
Biologische oliën
Afgelopen september moest
Renske stoppen met het zeepmaken. Toetsie werkt nu met
vijf vrijwilligers die eenmaal
in de week of eenmaal in de
twee weken komen werken.
Een DWI-stagiaire heeft zich
zes maanden lang enthousiast
ingezet.
Voor de zepen worden uitsluitend biologische ingrediënten
gebruikt. Bestanddelen als
salie, rozemarijn, eucalyptus,
cacaoboter, lavendel en nog
véél meer worden besteld in
Brighton bij NHR Organic Oils.
Dit Engelse bedrijf heeft het
overzicht welk ingrediënt uit
welk land geïmporteerd kan
worden. Dit scheelt veel in tijd

In 1985 ging ik naar een concert
van Gary Moore in de Jaap
Eden Hal – ‘Nothing To Lose’.
Door een haag van beveiligers
met blaffende Duitse herdershonden kon je de Jaap Eden
Hal binnenkomen en op de
dansvloer mocht je toen schoppen en slaan. Maar nu, terwijl
ik de 55 jaar gepasseerd ben,
heelt de rumbadance van ‘We
Doen Het Samen’ al mijn hardrockwonden. Iedereen danst
met iedereen en op zijn eigen
niveau, want je hoeft geen part-

Love Is A Burning Thing

en geld. De Amsterdamsche
Zeepfabriek doet ook aan
innovatie: het is de bedoeling
nog meer cosmetica te ontwikkelen in de vorm van een
haarblokje als shampoo. Ook
wordt een naaihoekje ingericht om washandjes te maken
die dienen als verpakking.
Als ik vraag of de zeep ook
aangeboden wordt in een
kerstpakket, glunderen de
ogen van Toetsie. ‘De Dierenambulance is onze eerste
klant en we hopen op meer.’
Toetsie ziet het bedrijf als een
groot avontuur waarbij haar
opa en oma een goed voorbeeld zijn geweest met hun
ondernemingszin. Een familietraditie die verenigd wordt
met een Amsterdamse traditie: wat wil je nog meer? #
Voor meer informatie en online bestellen: www.amsterdamschezeepfabriek.nl

ner te hebben om mee te mogen
doen. De sfeer is ruimhartig en
gastvrij, de dans en gezelligheid
staan centraal. #
Heeft u zin om mee te doen
met een van de activiteiten
van ‘We Doen Het Samen’,
bel dan op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
met Yvonne Wissink van
wijkopbouworgaan Oost,
tel. 020-6939923,
www.wijkopbouworgaanoost.nl.
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J E U G D V E R H A L E N
Coördinatie: Veronica van Roon

Buddy het kleine schildpadje
Tekst en tekening: Jasmina Ben Meryem, 13 jaar
‘Vertel nou! Waar was je?’
vroegen de vriendjes van
Buddy.
‘Nou, ik weet eigenlijk niet
waar ik moet beginnen. Het
begon toen ik uit het ei het
water in zwom. Toen ik veilig
in het water lag moest ik leren
zwemmen, met hulp van mijn
moeder. Uiteindelijk had ik
goed leren zwemmen, dus
dacht ik dat ik vriendjes kon
maken. Ik ging naar jullie
op zoek. Ik maakte vrienden
en we zwommen door het
bos van koralen en kwamen
andere schildpadjes tegen.
Ze wilden met ons samen
weer terug zwemmen, want
ze waren de weg kwijt. Even
later kwamen we mijn moeder
tegen en moest ik naar huis en
ik vertelde haar alles wat er
die dag gebeurt was.
De volgende dag moest ik eten
gaan zoeken, samen met mijn
moeder, omdat we honger
kregen. We zwommen in de
oceaan, tot we eten hadden
gevonden. Mijn moeder gaf
eerst wat te eten aan mij.
Maar in plaats van eten was
het plastic.

Twee dagen lang bleef ik dobberen tot mensen mij meenamen, weg van mijn huis.
Ik wist niet waar ze mij naar
toe brachten. Maar ik kon
niks doen, ik zat vast in een
stuk plastic om mijn middel.
Opeens voelde ik dat ik werd
opgetild. Ik keek om me heen,
maar zag alles maar wazig.
Ik weet in ieder geval dat het
heel anders was daar. Het
rook anders, je kon er oorverdovende geluiden horen van
een of andere grote rechthoekige vorm die bewoog.
Ik voelde me nog verder weg
bij mijn moeder dan ooit te
voren. Toen voelde ik iets
kouds, iets dat zo koud was
dat ik niet wist dat het water
was. Ik werd natgespoten. Ik
hoorde geschreeuw en andere
rare geluiden die de mensen
maakten. Daarna voelde het
alsof er een mes tegen me aan
werd gedrukt, maar gelukkig
was het een schaar. Ik voelde
me weer wat breder en kon
weer beter ademen. Ik was
vrij van het plastic. Toch kon
ik nog niet zo goed zwemmen
en mijn schild was nog steeds

niet helemaal de oude.
Ik wist dat mijn schild ook
nooit meer hetzelfde zou zijn.
Maar het kon altijd beter.
De mensen hielpen me met
opnieuw leren zwemmen en
mijn schild werd ook weer
steeds beter. Na een tijdje kon
ik weer zwemmen en was
mijn schild weer helemaal de
oude! Ik werd weer opgetild
en ik vond het niet meer eng.
Ik voelde dat ik weer werd natgespoten, dus wist ik dat we
gingen reizen. Ik werd gestopt
in een plastic doos met water
erin en ging op een boot weer
terug naar de oceaan. Ik hoorde toen weer voor het eerst de
geluiden van het water en de
stilte om me heen. Ik herkende
soms een stukje waar ik vroeger had gezwommen met mijn
moeder. Ik werd weer opgetild
en ik werd in het water gelegd.
Het was wennen.
Ik voelde me klein in deze
grote oceaan, maar na een
tijdje was ik gewend. De mensen zagen het, dus ze vaarden
weer weg. Ik was bang om
weer helemaal alleen te zijn.
Ik was bang dat ik mama

niet meer kon vinden, maar
algauw herkende ik weer een
paar stukjes in de oceaan.
Dus ik volgde mijn gevoel en
kwam mijn moeder tegen. Ze
was heel ongerust geweest en
vond het helemaal niet fijn
dat ik opeens weg was. Maar
ik was weer bij haar terug. En
we gingen heel veel knuffelen.
Toen wisten we dat we nooit
meer van elkaar weg zouden.
Daarom was ik hier niet, maar
nu ben ik weer terug. En ik

weet nu wat mij te doen staat.’
‘O!? Wat dan?’ vraagt één
van de vriendjes van Buddy.
‘Ik haal het plastic soep uit
het water!’ zegt Buddy. ‘Hè?
Maar wat is plastic soep dan?’
vraagt het andere vriendje
van Buddy. ‘Dat is het afval
van mensen in het water,
doordat ze afval in het water
gooien,’ zegt Buddy. ‘En wij
gaan je daarmee helpen!’ zeggen de vriendjes van Buddy
in koor! #

Poëzie voor kinderen

Speciale voorstelling Romeo en Julia

Uitgeverij Plint combineert
gedichten met werk van
beeldend kunstenaars en illustratoren. Een veelkleurige
en veelvormige verzameling
gedichtenposters is nu gebundeld in de bundel: ‘Eén gedicht
is nooit genoeg’, een gedichtenprentenboek voor kinderen
van 6 tot 106 met (bijna) 100
gedichten.
Badr Boubric, 12 jaar en zijn
zusje Bahia, 6 jaar die net
heeft leren lezen, namen een
duik in de posterpoëzie. Badr
koos zijn favoriete gedicht
voor de krant. Een deel ervan
vind je hierboven.
Badr: ‘Het is leuk dat de illustraties allerlei verschillende

Op een trap van de Stadschouwburg poseren kinderen uit de Transvaalbuurt. Zij mochten op zaterdagmiddag
17 oktober naar de laatste, zeer speciale voorstelling van Romeo en Julia, gespeeld door hun buurtbewoners.
In de zomer is de voorstelling drie keer gespeeld buiten op het Steve Bikoplein. Eenmalig mochten de spelers,
theatermakers en decorbouwers uit Oost hun Romeo en Julia neerzetten in de thuiszaal van toneelgroep Amsterdam.
Ook het publiek in de Stadschouwburg was weer laaiend enthousiast.

dingen uit de gedichten laten
zien en ze zijn ook heel grappig. Het gedicht dat ik heb gekozen gaat om allerlei redenen
te bedenken om over iets te
denken. En dat je steeds meer
vragen hebt, zoals of grassprieten kunnen bloeden en of je de
zee kunt opvouwen...Ik vind
het ook fijn als een gedicht
rijmt, en dat doen ze ook nog!’
Bahia is vooral heel erg trots
dat ze de grote letters makkelijk kan lezen. Ze moet net als
Badr lachen om de komische
tekeningen bij al die gekke
vragen.
En samen wandelen we langs
alle gedichtenposters in het
boek en vergeten de tijd... #
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Ook u kunt veel bijdragen

Dat geldt niet alleen voor
‘bouwplannen’ maar ook voor
plannen in andere domeinen.

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: Hans Heitgeert

Platform Ouderen
Amsterdam
Op 9 oktober 2015 is het Platform Ouderen Amsterdam officieel opgericht. Dat gebeurde
in d’Oude Stad, Nieuwe Doelenstraat 55. Een mooie locatie
voor Amsterdamse 55+ers,
die nieuwe doelen nastreven.
Het platform wil officieel een
klankbord worden voor alle
ouderen(groepen) en wil net
als andere doelgroepen een
stem hebben bij de opzet van
beleidsplannen in het ‘sociaal
domein’. Het platform gaat
meer aandacht vragen voor
het omvormen van Amsterdam tot een voor ouderen
vriendelijke stad. Het idee is:
samen staan we sterk en de
gemeente geeft ons een steuntje in de rug. Zo is in voorjaar
2015 door de gemeenteraad
besloten om Amsterdam aan
te melden bij ‘Age Friendly
Cities’ (AFC). Dat is een
internationaal netwerk van
steden die onder de vlag van
de World Health Organisation
(WHO) op acht domeinen
extra actief zijn.
Het 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 ondersteuning en gezondheidszorg

De OAR probeert veel te bereiken voor de ouderen in ons stadsdeel. Daarbij
zijn we ons er van bewust, dat nog steeds veel ouderen er jaar na jaar in koopkracht achteruitgaan door de bezuinigingen. In de vorige ‘Dwars’ schreven
wij over de kortingen op Hulp bij het Huishouden. Daarover is ook nu nog een
stevige discussie en er zijn mensen (instanties) naar de rechter gelopen.
Onze voorspelling, dat een
wethouder, die zich niet aan
de wet houdt (in dit geval de
WMO), het moeilijk krijgt, zou
wel eens uit kunnen komen...
In het nieuwe jaar komen
we op dit thema zeker terug.
In deze bijdrage willen wij u
uitnodigen om mee te werken aan het verbeteren van
de leefomstandigheden van
ouderen in Amsterdam.
Veel bereikt
Maar eerst melden we met
trots, dat wij samen met anderen, in 2015 wel het een en
ander bereikt hebben. Vooral
op het gebied van ‘wonen’.
Samen met de toenmalige
stadsdeelpolitici en de ambtenaren is er in ons stadsdeel
hard gewerkt, vooral toen
elders in de stad niets van de
grond kwam. Er is nu in de
Watergraafsmeer een nieuw
complex met woningen in de
sociale sector gereed gekomen
voor ouderen uit de buurt.
Wij denken dat dat mede komt
door de contacten die indertijd via de OARen in Centrum
en Oost gelegd zijn met de woningbouwcorporatie ‘Habion’.
En onlangs is op het Zee-

OAR-leden Tunny en Frank bij een bijeenkomst van de WMO-raad

burgereiland de eerste paal
geslagen voor ruim tachtig
ouderenwoningen waarvan
de helft in de sociale sector.
De andere helft een huur
krijgt van 800 tot 900 euro
per maand. Er is bovendien
mede op aandringen van
ons in september een nota
ouderenhuisvesting in de
gemeenteraad aangenomen
met voorrangsregels voor ouderen. (Voor meer informatie:

de wooncoach in Post Oost,
Wijttenbachstraat 36.)
Er zijn, nu er veel statushouders en andere vluchtelingen
in Amsterdam een onderdak
dienen te krijgen, veel plannen aan de wethouder ‘wonen’ gestuurd, bedacht door
de burgers van Amsterdam.
Wij ouderen doen daaraan
mee. Kortom het bruist in Amsterdam en er is nu voor u de
gelegenheid om mee te doen.

Wij zijn bereikbaar via e-mail:
secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch
via: 020 - 665 10 63 of 06 - 511 96 725.

• De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) komt

Voor haar en andere ouders zijn wij op zoek naar:

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. In 2016 is
dat op donderdag 14 januari as!

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

• De bijeenkomsten van de OAR-Oost zijn voor het

“Een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen
op een twee-kamer flat in A’dam zoekt steun”

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

Armanda van den Engh
Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging
Optimale aandacht voor uw huid met natuurlijke ingredienten,
met het kwaliteitslabel BIONOOM, die de gezondheid en werking
van de huid respecteren en versterken.

Een persoonlijk huidverzorgend advies
en behandeling op maat
U kunt mij bereiken op 020 - 694 44 58 en per e-mail a.vandenengh@
zonnet.nl of via mijn website www.armandavandenengh.com

publiek toegankelijk en u kunt ons als senior of als
belangstellende uiteraard volgen en meedoen aan
de discussie.

• 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 o.a. de WMO vindt u op de website: www.
hoeverandertmijnzorg.nl
Let op: de regeling over ‘Woonduur’ is tijdens
de afgelopen vakantieperiode vervallen
Als bewoner van een woning heeft u in de afgelopen jaren dat u op een adres woont zogenaamde
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Het reglement van AFC past
prima bij de mentaliteit van
de Amsterdamse ouderen. Wij
hebben een trekkersrol! Het
komt goed uit, dat er bij de
Amsterdamse ouderen veel
kennis en bereidheid is om
mee te denken. Wilt u meedoen aan een beleid waarbij
voor ouderen meer ruimte is
op de arbeidsmarkt? Of vindt
u dat het welzijn (ondanks de
mogelijkheden die de stadspas
nu biedt), meer moet omvatten? Er zijn inmiddels, de
domeinindeling volgend, door
het platform zeven werkgroepen opgericht, die met plannen komen. Daarbij nemen
we domein 4 en 5 voorlopig
samen. Bijna alle werkgroepen hebben nu een ‘trekker’.
Er wordt al gedegen over
inhoudelijke aspecten gepraat,
maar toch is de volgende stap
organisatorisch. Iedere werkgroep dient maandelijkse een
vast vergadertijdstip te krijgen. Met de agenda van wie
zich aanmeldt wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden.
Mede daarom doen we nu
een beroep op iedere oudere
die zich wil inzetten in een of
meerdere domein-werkgroepen: meld u aan op bijgaand
adres van de OAR-Oost. #

‘woonduur’ opgebouwd. Deze woonduur-jaren zijn
per 1 juli jl. 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. Deze inschrijving verplicht u niet om nu een andere woning
te huren, maar legt wel het aantal jaren vast dat
u bent ingeschreven alleen uw inschrijfduur bij
WoningNet telt straks nog mee als wachttijd voor
een sociale huurwoning. Vergeet u dus niet om
alsnog voor 31 december a.s. u zelf in te schrijven
bij WoningNet!
Hoe kies ik mijn zorgverzekering voor 2016?
Een handig ‘stappenplan’ via 7 vragen staat op
onze website. U vindt daar tips en uitleg over de
verplichte basisverzekering en waar u vooral moet
opletten en waar u wel of niet voor verzekerd
bent.
Let op met de ‘budgetpolis’ die vaak via de kleine
lettertjes op hoge kosten kan uitkomen. Ook
wordt het verschil uitgelegd tussen een ‘Natura-’
en een ‘Restitutiepolis’ goed uitgelegd.
Vraag bij uw zorgverlener of ziekenhuis of deze
een contract heeft met uw zorgverzekeraar zodat
u later niet slecht verzekerd blijkt te zijn. Daarmee
voorkomt u ernstige financiële tegenvallers! Sluit
uiterlijk voor 1 januari 2016 de nieuwe verzekering
af die het beste bij u past, veel zorgverzekeraars
hebben een opzegservice, vraag dit bij het afsluiten van uw zorgverzekering!
Meer informatie vindt u op: www.oar-oost.nl
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Club Info: gezonde levensstijl en seksualiteit
De maanden november tot en met januari staan bij Club Info
in het teken van gezondheid en seksualiteit. We sluiten aan bij
verschillende events, zoals het Speak Up Debat.

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,
administratie sorteren en uw
financiën.
Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt
De Gooyer, Von Zesenstraat 298,
woensdag 10.00-11.30 uur
Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal,
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-11.30 uur
Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof
Kastanjeplein 60,
donderdag 13.00-15.00 uur
Buurtpunt Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
maandag, dinsdag en donderdag
9.00-12.00 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
IJburg
Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 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

Alzheimer Café
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
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

Activiteiten voor jongeren
www.dynamojongeren.nl [vet]

Vraag en aanbod van en
voor bewoners
www.buuv.nu

Voor (vrijwilligers)werk en
activiteiten
www.postoost.nl

Het Club Info Team

Voor het thema gezondheid
organiseert Club Info een
workshop Shake You Up,
waarin we inzoomen op het
gebruik van energiedrankjes
onder jongeren. In deze work-

shop willen we jongeren informeren over de effecten van
energiedrankjes op het lichaam
en ze een gezonder alternatief
aanbieden, namelijk gezonde
smoothies. Hiervoor gaan we

Bestuurders gezocht voor Wijzelf
Zorgcoöperatie in Amsterdam

Gestart eind 2013, en nu al
zijn er in Nederland zeven
Wijzelf Zorgcoöperaties actief. Kan dit initiatief ook in
Amsterdam Oost van betekenis zijn?
Dynamo ondersteunt dit
burger-initiatief in Amsterdam Oost voor buurtbewoners.
Deze burgercoöperaties brengen met een online platform
zorgaanbieders en zorgvragers uit dezelfde omgeving bij
elkaar. Mantelzorgers en zorgvragers hebben zo de regie in
eigen hand en regelen de zorgvraag helemaal zelf. Daarom
ondersteunt Dynamo graag de
Wijzelf Zorgcoöperatie, omdat
het de buurtbewoners helpt
langer zelfstandig te blijven en
zelf regie te nemen over hun

zorg. Het soort diensten dat
aangeboden wordt is vrijwillig of betaald en vooral in
de vorm van huishoudelijke
hulp, persoonlijke verzorging
en burenhulp. Veiligheid en
betaalbaarheid van de zorg
en hulp staat voorop bij de
Wijzelf Zorgcoöperatie.
Bestuurders gezocht
Een vrijwillig bestuur is de
kern van de Wijzelf Zorgcoöperatie. Buurtbewoners uit
Oost die willen dat zorg goed
geregeld is voor zichzelf en
voor hun buurt kunnen bestuurder worden.
Buurtbewoners die interesse hebben om een Wijzelf
Zorgcoöperatie op te zetten
in Amsterdam Oost of die
meer informatie willen, kunnen zich melden bij Alex te
Paske van Dynamo: apaske@
dynamo-amsterdam.nl. #
Meer informatie is ook te vinden
op www.wijzelf.nl.

Buurtgesprekken
‘In onze buurt telt iedereen mee’
Zojuist verschenen: het
Boekje Buurtgesprekken
Dynamo organiseert jaarlijks
buurtgesprekken met buurtbewoners. Er is over het onderwerp eenzaamheid veel gesproken in de maand oktober. Op
verschillende plekken in Oost
en Zuid spraken bewoners van
alle leeftijden met elkaar. 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
op het gebied van eenzaamheid
te komen. De resultaten uit
de buurtgesprekken over eenzaamheid zijn samengevat in
een boekje. Geïnteresseerden
kunnen de buurtgesprekkenboekjes opvragen. #
Info: Jan Hangelbroek van
Dynamo, telefoon: 06 44 13 98 56,
e-mail: jhangelbroek@dynamoamsterdam.nl, www.dynamoamsterdam.nl

bij de verschillende jongerencentra van Dynamo langs.
In samenwerking met Qpido
zullen er op verschillende
scholen in Amsterdam-Oost
voorlichtingslessen gegeven
worden, genaamd ‘Wat is
liefde?’ Met deze voorlichtingslessen en het thema seksualiteit, willen wij jongeren
bewust maken van hun eigen
grenzen en die van een ander.
Vanuit de scholen was er een
grote vraag naar voorlichtingslessen met betrekking tot
seksualiteit. En ook voor professionals staat er een voorlichtingsles op de planning,
Sexting & Grooming. In deze
les krijgen de professionals
handvatten mee om seksueel
overschrijdend gedrag te sig-

naleren en jongeren hierbij zo
goed mogelijk te begeleiden.
Iets nieuws!! Club Info is gestart met spreekuren op locaties. Hiermee willen wij meer
jongeren bereiken om deze te
voorzien van informatie en
advies. De agenda van onze
spreekuren kun je vinden op
onze website. Je zult het team
van Club Info vast en zeker
de komende maanden tegenkomen op school of in het
jongerencentrum. #
Voor vragen (ook anoniem),
ga naar onze website (www.
dynamojongeren.nl/clubinfo),
kom langs op onze spreekuren op locaties of in Post
Oost en vraag naar Club Info.

Kerstdiners bij Dynamo in samenwerking met Jumbo!
Een gezellige kerst waarop mensen samen zijn en eten is niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Dynamo maakt het in samenwerking met Jumbo mogelijk om diegenen die met de kerstdagen eenzaam zijn of weinig te besteden hebben, een fijne
kerst te bezorgen.
Jumbo heeft de donatieactie
‘Doe mee en doneer een diner’
georganiseerd waarbij klanten
gerechten kunnen doneren
door speciale coupons ter
waarde van e 1,50, e 2,50 of
e 4,50 af te rekenen bij de
kassa. Mede dankzij deze actie
is het mogelijk gemaakt om
kerstdiners te organiseren.
Op zeven locaties van Dynamo
worden kerstdiners georganiseerd: buurtcentrum Oosterpark, buurtkamer IJburg en in

de servicepunten Menno
Simonszhuis, De Gooyer, Kraaipan, Brinkhuis en Jeruzalem.
De kerstdiners vinden op
verschillende momenten op
verschillende plekken plaats.
Op de website van Dynamo
vindt u nadere informatie. #
Info: Jan Hangelbroek van
Dynamo, telefoon: 06 44 13 98 56,
e-mail: jhangelbroek@dynamoamsterdam.nl, www.dynamoamsterdam.nl.

BUUV wenst u
fijne feestdagen en
tot BUUVs in 2016
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.
www.buuv.nu
info@amsterdamoost.buuv.nu
telefoon 020 46 28 460
Twitter: BUUVAdamOost
Facebook: BUUV-Amsterdam-Oost
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Dwars door het recht met HJS

Nummer 183

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Successen geboekt door Het Juridisch Spreekuur!
Tekst: Brett Koopmans en Leonie Kuin
Naar aanleiding van het artikel in ‘Dwars door de buurt’
nummer 181 liep het storm bij Het Juridisch Spreekuur.
Vele bewoners uit Amsterdam-Oost en omstreken kwamen
met hun juridische vragen naar HJS toe. Twee van de door
HJS behandelde zaken lichten wij hierna toe.
Onlangs ontving HJS een
cliënte die problemen ondervond met het wijzigen
van haar persoonsgebonden
budget (PGB) en met het declareren van gemaakte kosten.
Cliënte nam, nadat zij formulieren had opgestuurd naar
de Sociale Verzekeringsbank
(SVB), contact op met de SVB.
Zij zeiden haar formulieren
niet ontvangen te hebben. Ze

zag door de bomen het bos
niet meer en besloot vervolgens hulp te vragen bij HJS.
Bij HJS overhandigde mevrouw de HJS-medewerkers
een hele ongeordende stapel
formulieren(afkomstig van
de SVB). Voor cliënte was niet
meer duidelijk welke stukken bij elkaar hoorden. De
HJS-medewerkers hebben de
stukken geordend en daarna

Een deel van de studenten van het HJS-team: Rekha Mahmud,
Latifa Himich, Mandy Moreira Aires, Brett Koopmans, Leonie Kuijn
en Tychya Aipassa

samen met mevrouw contact opgenomen met de SVB.
Tijdens dit telefoongesprek is
o.a. gevraagd welke stukken de
SVB nog nodig had. Vervolgens
hebben de HJS-medewerkers
samen met cliënte de benodigde formulieren ingevuld.
Zij vertrok daarna zeer opgelucht, zeker nu er eindelijk
zicht op was dat haar problemen eindelijk waren opgelost.
Twee weken later werd HJS gebeld door deze cliënte. Zij had
bericht ontvangen van de SVB,
alles was door hen in goede
ordeontvangen en geregeld.
Zij heeft HJS hartelijk bedankt
voor de geboden hulp!
Opzeggen huurovereenkomst wegens dringend
eigen gebruik
Een andere cliënt stelde als
vraag of zij de huurovereenkomst met de huurders van
haar woning kon opzeggen,
aangezien zij deze woning
wegens gezondheidsredenen
nodig had voor eigen gebruik.
Huurders genieten huurbescherming, dit betekent dat
een huurovereenkomst niet
zomaar opgezegd kan worden,
maar... er zijn altijd nog uitzonderingen op de regel!
Wordt de huur opgezegd vanwege dringend eigen gebruik,
dan kan de rechter, als partijen
er samen niet uitkomen, de

vordering van de verhuurder
toewijzen. Ook in deze zaak
die door HJS in behandeling is
genomen is er naar het oordeel
van HJS, vanwege de slechte
gezondheid van de verhuurder, sprake van een dringende
reden. HJS-medewerkers hebben een opzegbrief opgesteld
(van de huurovereenkomst).
Nu is het afwachten of deze
brief tot het gewenste resultaat zal leiden, namelijk dat
verhuurder de betreffende woning weer zelf kan bewonen.
Een tip van HJS
Heeft u een document dat
in een zaak via de post naar
een instantie of een persoon
verzonden dient te worden?

Verzendt dit altijd ‘aangetekend’! Zodoende kan u volgen
of het poststuk is aangeboden,
de geadresseerde het heeft
ontvangen en heeft getekend
voor ontvangst (via Track en
Trace). Op deze manier kunt
u bewijzen dat u het stuk hebt
verzonden! #
Gegevens BOOT-Oost en HJS
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren:
dinsdag t/m donderdag
van 13:00 tot 17:00 uur
BOOT: 020-665 8015
HJS: 06-211 588 82 (algemeen)
twitter HJS: @hva_hjs
website HJS: www.hva.nl/hjs
e-mail HJS: hjs@hva.nl

Bakkie op ’t Plein

Sinds 14 oktober organiseert BOOT-Oost ‘Bakkie op ’t Plein’. Elke
tweede woensdag van de maand staat er een busje op het Sumatraplantsoen of het Ambonplein. Bij dit busje is er van 14.30 tot 17.00
uur van alles te doen voor de bewoners van Amsterdam-Oost. Zo
vinden er sport- en spelactiviteiten plaats, waaraan de bewoners
kunnen deelnemen. Daarnaast kan men gezellig samen een ‘bakkie’
koffie of thee drinken en daarbij genieten van de hapjes die door
buurtinitiatief Life & Style worden geserveerd. BOOT is ook bij
‘Bakkie op ’t Plein’ aanwezig om vragen van u te beantwoorden.
Dit kunnen maatschappelijke-, juridische- of financiële vragen zijn.
Voor de jeugd worden er cursussen georganiseerd (onder andere
koken en het vullen van een gezonde broodtrommel). Ook is er een
voetbaltoernooi voor de jeugd. U bent van harte welkom om een
bakkie te komen doen bij Bakkie op ’t Plein!

Oudere huurders mogelijk in problemen
Per 1 januari 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft.
De ouderentoeslag is een extra vrijstelling van belasting op
eigen vermogen voor ouderen met een laag inkomen.
De ouderentoeslag zorgt
ervoor dat AOW-gerechtigden
met een inkomen tot e 20.075,bruto per jaar over spaargeld
tot e 35.448,- geen belasting
hoeven te betalen (voor ouderen met een inkomen lager
dan e 14.430,- bruto per jaar
ligt de belastingvrije grens
hoger). Met ingang van 2016 is
het vermogen dat iemand mag
hebben zonder daarover belasting te hoeven betalen voor
alle belastingplichtigen gelijk,
nl. e 21.437,- (voor mensen met

een fiscale partner geldt een
grensbedrag van e 42.874,-).
Ouderen die nu geen belasting
over hun vermogen hoeven te
betalen, moeten dat vanaf 2016
dus mogelijk wel.
De afschaffing van de ouderentoeslag per 2016 heeft alleen
gevolgen voor ouderen met
een laag inkomen en relatief veel vermogen. Voor de
overige ouderen heeft het
afschaffen van de toeslag geen
gevolgen.
Krijgt u AOW, heeft u een

inkomen lager dan e 20.075,bruto per jaar en meer dan
e 21.437,- spaargeld dan gaat u
per 1 januari niet alleen meer
belasting betalen, maar komt
ook uw recht op huurtoeslag
te vervallen.
Wat te doen?
In de eerste plaats is het goed
om te checken of de nieuwe
regeling gevolgen heeft voor
uw persoonlijke situatie. Als u
twijfelt of u wilt graag precies
weten waar u aan toe bent,
kunt u een check doen op de
site van de Belastingdienst
(‘rekenhulp afschaffen ouderentoeslag’).

Villa Bewust voorlopig gesloten

Informatie

Sinds eind oktober is Villa Bewust op de locatie Zeeburgerdijk 98-H
gesloten. Eigen Haard gaat hier van start met het renovatieproject
Indie1. We zijn momenteel bezig met het regelen van een nieuwe
locatie. Zodra hier meer over bekend is kunt u dit lezen op de website, www.villabewust.nl.
Wij hopen u z.s.m. op een nieuwe locatie in Amsterdam Oost te kunnen verwelkomen! #

Het Wijksteunpunt Wonen Oost
heeft elke woensdagmiddag
inloopspreekuur Woningnet
(Wijttenbachstraat 36-H). Het
spreekuur begint om 14.30 en
duurt tot maximaal 17.00 uur.
We werken zoveel mogelijk op

Als daaruitblijkt dat de regel
inderdaad gevolgen voor u
heeft, kunt u ervoor kiezen uw
vermogen naar beneden toe bij
te stellen. Dit kan door grote
uitgaven nog voor 1 januari te
doen, of door geld te schenken
aan uw kinderen (tot e 5.277,per kind kan dat belastingvrij),
of door bijv. geld aan een goed
doel te schenken. Als u geld
schenkt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
zorgt dat voor een lager saldo
op uw rekening. Omdat giften
aan goede doelen aftrekbaar
zijn van de inkomstenbelasting
zorgt dit er ook voor dat uw
toetsingsinkomen over 2015

lager uitpakt. Dat kan weer
gunstige gevolgen hebben voor
uw toeslagen. Als u jonger
bent dan 70 kan het ook een
idee zijn om een lijfrentepolis
of koopsompolis af te sluiten.
Neem contact op met een
financieel expert voor advies
hierover.

afspraak. U kunt langskomen om
een afspraak te maken of even
bellen naar 020 - 460 93 80.

duur. Ook als u niet direct op
zoek bent naar een woning, kan
het dus toch raadzaam zijn u voor
1 januari in te schrijven.
Neem voor meer informatie
contact op met het Wijksteunpunt Wonen Oost (020 - 462 03 30,
oost@wswonen.nl) of met
WoningNet zelf.

Belangrijk: vanaf 1 januari vervalt
uw woonduur. Als u zich voor
1 januari inschrijft bij Woningnet,
kan de opgebouwde woonduur
omgezet worden naar inschrijf-

Voelt u er niks voor om uw
geld eerder dan gepland uit te
geven, dan is het in elk geval
zaak de huurtoeslag stop te laten zetten. Anders kunt u voor
onaangename verrassingen
komen te staan bij de definitieve berekening. #
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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 hiernaast in het colofon
voor de deadline en het mailadres.

Body, Soul en Mindfulness
In het Gezondheidscentrum in Diemen
start op 9 januari een workshop. De workshop beslaat 5 dagdelen (9-1, 23-1, 6-2,
20-2 en 12-3) en leert je goed voor jezelf
zorgen. Met oefeningen uit mindfulness,
NLP & lichaamswerk ontdek je hoe je het
beste uit je zelf haalt.
Facebook: Body, Soul & Mindfulness
Diemen. Tel: 06-21606345 Karin Baddane,
06-53114629 C. Jonge Poerink.
Samen gitaarles?
Wie is er net als ik een redelijke beginner op gitaar en wil wel samen les? Dat
lijkt me gezelliger dan alleen, vandaar
deze oproep. Misschien kunnen we een
groepje vormen? Ik speel plm 2 jaar.
Willemien, wmschenkeveld@gmail.com
Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau (A.A.K.) is er voor het inzetten van
ervaringsdeskundigheid voor familieleden
en patiënten met de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie. En
om problemen in de zorg te inventariseren. U kunt telefonisch afspreken voor
maandag of vrijdag tussen 19 en 21 uur:
06-22023120.

Foam: Twee keer kijken

Colofon
Door vijf weken lang iedere
week samen te fotograferen,
leren de jongeren en ouderen
elkaar beter kennen terwijl
ze in de workshops meer
leren over straat- en portretfotografie.

Fotografiemuseum Amsterdam trekt de wijk in. Drie
jaar lang is Foam te vinden in
vier stadsdelen van Amsterdam met ‘Twee keer kijken’:
een bijzonder fotografieproject waarin ouderen en jongeren samen fotograferen.
In dit project maken ouderen
en jongeren kennis met de
kracht van fotografie en met
elkaar door samen vijf weken
lang te fotograferen. De resultaten en alle verhalen worden
in een eigen tentoonstelling
gepresenteerd. Foam werkt
hierbij samen met instellingen

Senior deelnemers nieuwe
serie gezocht!
In maart 2016 start Foam met
een nieuwe reeks in stadsdeel
Oost. Daarvoor zoekt Foam
nog enthousiaste ouderen die
willen deelnemen aan Twee
keer kijken. Interesse om mee
te doen? Meld u gratis aan via
tweekeerkijken@foam.org. #

in de buurt, scholen, woonzorgcentra, jongerenwerk en wijkcentra. In 2016 begint in ieder
stadsdeel een nieuwe reeks.
Foam brengt met ‘Twee keer
kijken’ twee verschillende generaties met elkaar in contact.

Het project ‘Still Moving’
bestaat uit een reeks van 10
moderne danslessen, gevolgd
door 15 repetities waarin met
live muziek wordt gewerkt aan

Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2015 zeven keer
is verschenen en ook in 2016 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 184 verschijnt vrijdag 19 febr.
2016, de deadline voor uw bijdrage is
donderdag 28 jan. 2016.
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

Nooit te oud om te dansen
‘Still Moving’ komt terug in
Oost: een dansproject voor
iedereen van 60 jaar en ouder die meer wil dan alleen
bewegen. 60-plussers krijgen
de kans om actief en creatief
bezig te zijn, om te swingen,
te zwieren en samen met
anderen plezier te beleven.
Want niemand is te oud om
te dansen.

Mededelingen 23

het maken van een voorstelling. Deze voorstelling wordt
in de zomer gepresenteerd op
buurtfestivals, in verzorgingshuizen en in het theater.
Behalve dansliefhebbers kunnen ook vrijwilligers (voor de
diverse ondersteunende taken
bij de voorstellingen) zich
aanmelden.

Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp,
Annemarije Pronk, Connie Dekker,
Daan van Pagée, Dineke Rizzoli, Gerard
Valentijn, Hans Heitgeert, Hella de
Groot, Jaap Boots, Jan Molenaar, John
Prop (voorpagina), Judith Lammers,
Maarten Doedes, Méland Langeveld,
Mirry Dijkstra, Ron Hey, Ron Monsées,
Ruud Meijer, Sjaak Brokx, Stan Polman,
Ton Hendrix, Veronica van Roon en
Wil Merkies.

Om u aan te melden of voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Floortje Rous
via info@danshart.com of
06-19164926 of ga naar www.
danceconnects.nl. #

De lessen starten op 6 januari
en zijn op woensdagen van
14.30 – 17.30 uur in de
Meevaart, Balistraat 48a.
De eerste les is een gratis
kennismakingsles.

Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok
Redactionele bijdragen:
Dynamo, HJS, OAR en WSW
Druk: Rodi Rotatiedruk

Post Oost nieuws
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
Volg ons op Twitter @Postoost
AANMELDEN
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het
aanmeldformulier
in om
aan
melden.
Maak kennis
met Anna Beekman:
éénje
van
dete
actiefste
vrijwilligers van Post Oost

‘Ontdek je talent met vrijwilligerswerk!’

‘Bij Post Oost heb ik niet alleen taal- en computervaardigheden geleerd,
ik heb ook geleerd hoe ik met mensen om moet gaan.’
Nadat ze twee jaar geleden de cursus Nederlandse taal volgde bij Post
Oost was het tijd voor iets anders, vond Anna Beekman. Ze ging een
adviesgesprek aan met een van de Post Oost-adviseurs en begon als
vrijwilligster in de Coffee Corner van het participatiecentrum. Anna: ‘Ik
kwam erachter dat ik het heel leuk vind om met mensen om te gaan en
ze te helpen.’
Benieuwd naar de rest van haar verhaal, en naar dat van andere
vrijwilligers? Lees verder op www.postoost.nl
Zoek je ook vrijwilligerswerk?
Bij Post Oost helpen we je aan passend vrijwilligerswerk in Amsterdam
Oost. Kom langs voor persoonlijk advies en wie weet ga jij in 2016 aan
de slag als vrijwilliger!

Post Oost is hét participatiecentrum in Oost en wordt in opdracht van
gemeente Amsterdam Oost uitgevoerd door Civic, Dynamo en ViiA.
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100.000den vlokken
De meest bekende sneeuwvlokman is Wilson Bentley.
Hij bestudeerde als puber
al sneeuwkristallen. Tijdens
een sneeuwbui zat hij aan
een tafeltje buiten.
Bentley liet sneeuwvlokken vallen op een donkere
achtergrond, bekeek ze met
een microscoop en probeerde ze te tekenen. Maar
de sneeuwvlokken onder zijn
microscoop smolten voordat
hij ze getekend had. Daarom
monteerde Bentley er een fotocamera op. In 1885 maakte
hij tijdens een sneeuwstorm
de eerste opname. Hij maakte meer dan 5000 foto’s van
sneeuwkristallen. In 1931
publiceerde hij het beroemde
boek ‘Snow Crystals’.
In 1936 ontdekte de Japanse
wetenschapper Ukichiro
Nakaya, hoe je kunstmatig

sneeuwkristallen kunt laten
groeien.
Een sneeuwkristal groeit in
ijskoude luchtlagen rond een
minuscuul klein stofdeeltje.
Nakayo probeerde sneeuwkristallen te laten groeien
op draadjes. Dat lukte niet.
In zijn lab, een soort inloopvrieskist, lag een konijnenbont. Op een dag zag hij dat
er een sneeuwkristal was
gegroeid op het topje van een
konijnenhaartje. Dat was de
doorbraak. Met een zelfgebouwd apparaat maakte hij
1000den sneeuwkristallen.
Hij maakte foto’s en verdeelde de sneeuwkristallen in
zeven familie’s en 41 type’s.
Heel lang geleden waren er
geen microscopen. Wetenschappers bestudeerden en
tekenden sneeuwkristallen
met het blote oog.

toen een -primitieve- microscoop was uitgevonden. Ook
al zijn de tekeningen niet
heel precies, het beginnen
wel op echte sneeuwvlokken
te lijken.
In 1777 zat Jan Floris Martinet in zijn tuin in Zutphen.
Wollen muts op, lekkere sjaal
om zijn nek.
Inmiddels was de lichtmicroscoop uitgevonden.
Daardoor was Martinet de
eerste die sneeuwkristallen
echt heel realistisch na kon
tekenen. Het waren zulke
goede tekeningen dat zijn
boek een eeuw later nog een
keer werd gedrukt. Het werd
zelfs gedrukt in het Japans.
En zo kwam het dat ook wetenschappers in Japan veel
onderzoek gingen doen naar
sneeuwkristallen.

Sommige lijken op bloemetjes en andere op zonnetjes.
In ieder geval zijn ze wel
zeshoekig. Zijn beschrijving
van de sneeuwkristallen is
best precies: “Het zijn kleine
plaatjes ijs, heel plat, gepolijst en transparant. Ze zijn
zo dik als een vel papier. Ze
zijn perfect zeshoekig en de
zes zijden zijn zo recht en
de hoeken zijn zo gelijk aan
elkaar, dat het onmogelijk is
voor mensen om zo iets exact
te kunnen maken.” Descartes
vroeg zich ook af waarom
sneeuwkristallen zeshoekig
zijn.
Niet zo heel veel later, in
1660 maakte De Deen Erasmus Bartholinus de eerste
gedetailleerde schetsen van
sneeuwvlokken.
Dat kon hij doen omdat er

In het noorden van Europa
heb je de mooiste sneeuwvlokken: van die hele dikke,
donzige. Ergens in 1500 liep
de Zweed Olaus Magnus in
de sneeuw.
Hij was de eerste die ze
tekende. De vraag is, tekende
Magnus wel wat hij zag? Hij
zag dat er niet één sneeuwkristal hetzelfde is. Maar zijn
sneeuwkristallen zijn figuurtjes die op handjes lijken, een
maan en een oog. Er is er
maar één die op een sneeuwkristal lijkt: het zespuntige
sterretje beneden in het midden van zijn tekening.
Iets meer dan 100 jaar later,
in 1637, Amsterdam: René
Descartes bekijkt sneeuwkristallen met het blote oog.
Ook hij tekende ze en ook hij
fantaseerde een beetje.

1660 Erasmus Bartholinus

allemaal dezelfde sterretjes,
nee, ze lijken allemaal anders. Wetenschappers over
de hele wereld hebben zich
verwonderd over sneeuwvlokken. De japanse sneeuwvlokman Nakaya zei iets heel
moois daarover: “Sneeuwvlokken zijn door de hemel
verzonden brieven.”

1637 René Descartes

Winter! Kerst! Hopen jullie
ook zo op SNEEUW?!! Het is
zo’n magisch: wakker worden, het raam uitkijken en
donzige sneeuwvlokken naar
beneden zien dwarrelen.
Als je een sneeuwvlok goed
bekijkt zie je dat één zo’n
vlok uit allemaal veerachtige
‘sterretjes’ bestaat. En niet

Jan Floris Martinet 1777

...geen twee dezelfde

1555 Olaus Magnus

Brieven uit de hemel

Nakaya: 1936 kunstmaige sneeuwkristallen Met dank aan de website’s van: Tim Garrett, University of Utah, Brian J. Ford, Kenneth G. Libbrecht, prof. fysica Caltech en natuurlijk de Wikipedia

Coördinatie Connie Dekker, Stinks en teksten Connie Dekker

Word ook een sneeuwvlok wetenschapper
en maak je eigen sneeuwkristallen!

handleiding op www.conniedekker.nl/4kids/hoe-knip-ik-een-sneeuwvlok
of maak je eigen sneeuwkristal in code met Anna en Elsa van Frozen
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1

mega cooooool: in 2011 heeft Tom Garrett deze sneeuwvlokken in vrije val gefotografeerd. Hiertoe is op het lab @ Universiteit van Utah een veelhoekige sneeuwvlokken camera ontwikkeld.

