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De roodwitte vlag uit voor Sjaak
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Melissa Plomp / Arie van Tol

5 januari j.l. was het dan eindelijk zover. Hij had er een jaar lang naar
uitgekeken. Een dag lang werd Sjaak in het zonnetje gezet door familie,
oud-spelers van Ajax, medewerkers en bezoekers van de Nieuwe Stek.
Sjaak Brokx, oudste vrijwilliger van Dwars, werd 80 jaar!
In het café om de hoek waar
Sjaak regelmatig een bakkie
koffie drinkt was het op
5 januari de hele dag feest.
Versieringen en een foto
van de jarige in pak op de
voordeur en binnen aan de
wanden spraken duidelijke
taal: ‘er is er één jarig, hoera,
hoera, dat kun je wel zien dat
is hij!’ Een dag verlegen en
trots glunderen werd het.
Hij heeft er in Dwars regelmatig over geschreven: de
groten van weleer van Ajax!
Hoe goed ze waren, hoe ze van
het spelletje hielden en hoe ze
zich niet lieten knechten door
een systeem. En zelf heeft
Sjaak ook in Ajax 1 gespeeld,
niet heel lang, maar lang genoeg om tot de Ajax-familie en
Lucky Ajax te behoren.

gekomen, familie was er ook
van heinde en ver. De sfeer
zat er vanaf het begin goed in.
En natuurlijk was er koffie,
taart en drank. Alsmaar druppelden volgende gasten voor
Sjaak binnen, ook een enkele
marktkoopman. Ze kennen
‘m op de Dappermarkt ook
allemaal.
Op de foto met Sjaak: het
moest natuurlijk allemaal
worden vastgelegd. Maar heel
geschikt voor een fotoreportage met optimale kwaliteit
foto’s was de ruimte niet. Of
de aanwezige toestellen waren
niet goed genoeg, of lag het
toch aan de fotografen zelf?
Het is maar hoe je het bekijkt.
Sjaak drentelde van de ene

plek naar de andere en wist
nauwelijks meer uit te brengen dan: ‘dat is toch geweldig,
dat ze voor mij komen...’

Muziek
Gedurende de dag werd de
sfeer alsmaar net iets minder
Ajax, net iets meer Amsterdams levenslied. ’s Middags
namen enkele vaste klanten
van de Nieuwe Stek de microfoon in de hand en verrasten
Sjaak met ontroerende livevertolkingen van het bekende
Nederlandstalige repertoire.
Van Willy Alberti tot Johnny
Jordaan tot André Hazes en
nog veel meer.
Een dansje kon niet uitblijven.
Hoogtepunt voor de dames

Namen
En ze waren er! Voor Sjaak!
Sjaak Swart, Piet Keizer,
Bennie Muller, Salo Muller,
Heinz Stuy, Dick Schoenaker.
Dat waren de namen bij
gezichten die ook ik nog
kende. Er waren er meer, uit
de tijd van Sjaak zelf, voetballers van vóór ‘mijn tijd’.
Maar niet alleen de voetbalhelden van weleer waren

Sjaak met Piet Keizer

Salo Muller, Piet Keizer, Sjaak Brokx en Sjaak Swart (vlnr)

was natuurlijk het dansje met
de jarige zelf. En wat was ie
nog beweeglijk! Hij was en
bleef het middelpunt. Ook
toen het moment was gekomen voor de polonaise: Sjaak
voorop!
Bezoekers gingen, maar ook
telkens kwamen er nog weer
nieuwe gasten binnen. Voor
de mensen die er op het goeie
tijdstip waren had Sjaak zelf
misschien wel de grootste
verrassing in petto. Alle zangers voor en na hem deed hij
verbleken op het moment dat
hij zelf de microfoon voor zijn
mond hield en ging zingen.
Verbluffend mooi bracht hij
onder andere het ‘Ave Maria’.

Thuis
Met een sigaar zat hij aan het
einde van de middag vóór het
café. Intens gelukkig. Hier
kon hij wel een jaartje mee
vooruit.
En ik vond het geweldig om er
bij te zijn: een feestje in een
zo andere wereld dan die van
mezelf. Ook Melissa was er
van de Dwars. En zo aan het
eind van dit stukje wil ik niet
nalaten te melden hoe goed
en aardig de bediening in de
Nieuwe Stek was. Hoe geweldig het is dat de vaste klanten
er op zo’n verjaardag ook zijn.
En hoe mooi het is dat iemand
als Sjaak daar ook een thuis
heeft. #

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

De Tweede Kamer verkiezingen
naderen. De zelfgenoegzame
toon van lijsttrekkers op de televisie is inwisselbaar. ‘Ook als
je boos bent kun je beter op ons
stemmen...’ In deze krant geen
analyses over Trump, Wilders,
Rutte en de boze burger.
Ook in Oost wordt met zand en
modder gegooid. Naar Dwars.
Een redactioneel commentaar
in de IJopener, over het geld
dat wij van het stadsdeel meer
krijgen dan zij. Een voorpaginaartikel in de Brug waarin wordt
gepleit voor het afschaffen van
subsidies aan o.a. Dwars.
En bij de overheid daalt het
aantal mensen dat zich nog
hard maakt voor buurtkranten,
dat het belang nog ziet van
buurtkranten, dat het gewoon
vindt dat er enig overheidsgeld
gaat naar een belangrijke communicatieve voorziening.
Het wordt een strijdbaar 2017,
in ieder geval voor Dwars. Wil
je je aansluiten bij Dwars? Dat
kan. Je kunt als vrijwilliger aan
het schrijven of fotograferen,
ook voor oost-online. Je kunt
meehelpen bij het organiseren
van de talkshow. Maar je kunt
je ook opgeven voor de nieuwsbrief van Dwars. Dwarskrant@
gmail.com of 06-42807805.

Column

Door: Carolien van Welij

De dingen die verdwijnen
De Magersfonteinstraat in de Transvaalbuurt is een straat waar
je alleen komt als je een reden hebt om er te zijn. Je komt er niet
toevallig doorheen.
Laatst koos ik ervoor om weer eens door dit straatje te lopen
waar ik jarenlang woonde. De gevels waar ik toen op uitkeek, zijn
niet veranderd. Bij de overburen hangen nog dezelfde gordijnen.
De scheefgroeiende boom op de hoek is er nog. Maar mijn eigen
vroegere huis is weg.
Toen ik er woonde, bestonden er al plannen voor de sloop van de
woonblokken aan de Tugelaweg. Met inspraakavonden, jaartallen die heel ver weg voelden, uitstel. Ondertussen verhuisde ik
naar een andere straat in Oost. Geschokt was ik toen ik een paar
jaar geleden een bulldozer aan het werk zag. Een enorme berg
beton in puin. De grijparmen reikten naar het roze behang en de
lichtblauwe badkamertegels van binnenmuren. De beschermende
gevels waren al weg.
Sinds het huis er niet meer staat, zijn de herinneringen aan die
periode van mijn leven minder makkelijk toegankelijk. Als ik
over de Albert Cuyp loop en wijs naar het pand waar ik vroeger
woonde, komen mijn studentenjaren meteen bovendrijven. Als ik
het zolderraampje zie aan de Rooseveltlaan, voel ik weer hoe ik
uit het raam hing voor de laatste stralen avondzon. Dat kan niet
meer in de Magersfonteinstraat. Nu het huis is verdwenen, lijkt
ook die periode van mijn leven te verdwijnen.

Nu staat er een nieuw gebouw op de plek van mijn vroegere huis
in de Magersfonteinstraat. Wat er mooi aan is: dit bouwwerk
bewaart wél de herinnering aan wat er was. Net als toen is het
een vierkant blok met een binnentuin, en vooral veel bakstenen.
De stenen trekken aandacht door de verschillende kleuren en
patronen.
Ik keek naar binnen bij een van de portieken en zag een tegeltableau met het embleem van de Handwerkers Vriendenkring. Een
veel voorkomend logo in de buurt: het Joodse Bouwfonds was de
oorspronkelijke opdrachtgever van de Tugelablokken. Toen ik de
in elkaar verstrengelde H, W en V zag, kwam het gevoel terug van
mijn eerste maanden in de Transvaalbuurt.
Ik liep verder door de Pretoriussstraat en zag een paneel van
Buurtgeschiedenis Transvaal. Op de zwart-wit foto een prachtig
gebouw in Amsterdamse School-stijl. Ik ken het niet. Het is de
synagoge die vroeger aan de Linnaeusstraat stond. Gebouwd
in 1928, leeggeroofd in de Tweede Wereldoorlog en afgebroken
in 1962.
Wat behouden we? Wat vergeten we, en wat mogen we niet
vergeten?
En wat heb je nodig om herinneringen levend te houden?

Nummer 191

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Uit de buurt 3

Grand-café Poesiat & Kater in Dierenasiel
Op de Valreep

Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Gerard Valentijn

Volgende maand opent in het voormalige Dierenasiel aan de Polderweg een grand-café met groot
terras zijn deuren. Het is bierbrouwerij & proeflokaal Poesiat & Kater. Zij is de opvolger van wat
rond 1900 de grootste brouwerij van het land was: Van Vollenhoven’s Bierbrouwerij ‘De Gekroonde Valk’. Het café kwam met crowdfunding tot stand, met steun van buurtbewoners.

In 2007 werd het dierenasiel verplaatst
naar een nieuw onderkomen in Nieuw
West en daarna stond het gebouw vier
jaar leeg, toen in 2011 krakers er hun
oog op lieten vallen. Zij stichtten er
hun schilderachtige nederzetting Op de
Valreep. Een geslaagd burgerinitiatief.
Nadat de krakers het gebouw hadden
opgeknapt organiseerden ze er voor de
buurt dansavonden, Nederlandse les,
yoga, filmavonden, concertjes, lezingen
en debatten.
De buurt keek zijn ogen uit en kreeg
sympathie voor de krakers. Buurtbewoners mochten er een eigen moestuintje aanleggen, er ontstond zelfs een
wachtlijst. De buurt kreeg kleur. Het
stadsdeel wist aanvankelijk niet veel
raad met dit staaltje van burgerparticipatie. Ze had destijds een deal gesloten
met ontwikkelaar OCP, die het gebouw
zou herbestemmen tot restaurant en
op zoek was naar een exploitant. Maar
ook de krakers kwamen met een businessplan. Het gebouw zou een sociaalculturele functie krijgen met horeca en
boven zouden krakers gaan wonen. Het
stadsdeel verwees de krakers naar OCP
en besloot de krakers te gedogen zolang
OCP nog geen exploitant had.
De exclusieve claim op het gebouw
door de krakers wees het af.

Horecaondernemers Jorn Stouten en Daphne van den Boom, brouwer Julian Alvarez en chef-kok Tommie Peerkhan (vrnl)

De naam van het grand-café roept
associaties op met de voormalige
bestemming van het monumentale
gebouw, het Dierenasiel, dat hier van
1927 tot 2007 was gevestigd. Poesiat
en Kater waren destijds voormantimmerman en voorman-metselaar van
de Gekroonde Valk en leiders van het
Werkliedenverbond Patrimonium. Het
Dierenasiel werd ondergebracht in de
oude Ammoniakfabriek, die in 1885
werd gebouwd als onderdeel van de
Oostergasfabriek.
We spraken met uitbater Jorn Stouten
en brouwer Eymert van Manen. Poesiat
& Kater gaat op locatie jaarlijks liefst
150.000 liter bier brouwen in grote
brouw- en gistketels, die voor iedere
bezoeker zichtbaar in de serre van het
gebouw staan opgesteld.
Het meeste bier zal ter plaatse in het
café en op het grote terras eromheen
worden geschonken. In het restaurant
kan ook uitstekend worden gedineerd.
Er staan vier menu’s op de kaart van
vlees en vis tot vegetarisch en er
worden ook eenvoudige dagschotels
geserveerd. Op de entresol kunnen ook
groepen worden ontvangen.
Poesiat & Kater zal onder het in Amsterdam vanouds bekende biermerk
Van Vollenhoven een reeks originele
Hollandse, bovengistende bieren opnieuw op de markt gaan brengen. Het
grand-café wordt het eerste café in
Nederland, waar alle Van Vollenhoven’s
bieren, waaronder Extra Stout weer
op de tap staan. In de loop van het jaar
volgen drie andere bieren van de brouwer, die rond 1900 de grootste brouwerij van Nederland was. Zij exporteerde
bier over de hele wereld.
De Van Vollenhoven brouwerij stond
sinds 1733 aan de Amsterdamse Hoogte
Kadijk. In 1949 werd de brouwerij
overgenomen door Heineken. Even
later werd zij gesloten en werden de
ketels overgebracht naar Heineken.

Alleen het aloude Van Vollenhoven’s
Extra Stout overleefde en werd nog op
kleine schaal gebrouwen.
Sinds 1990 houdt de Stichting De
Gekroonde Valk de herinnering aan de
brouwerij levend. Zij bracht het bronzen beeld van de gekroonde valk in
1993 terug naar de plaats, waar ooit de
brouwerij stond aan de Hoogte Kadijk.
Toen Heineken begin deze eeuw stopte
met de productie van het stout greep de
stichting haar kans. Zij bezit de originele receptuur en brengt het roemruchte
Extra Stout weer op de markt. En vanaf
maart dus ook in het 19de eeuwse
Asielgebouw, dat gebouwd als fabriek
bij uitstek geschikt is als onderkomen
voor dit nieuwe ambachtelijke initiatief. Stout is een biersoort, die associaties oproept aan de laatste functie van
het Dierenasiel, dat in 2011 gekraakt
werd nadat het vier jaar leeg stond.

Dierenzerkjes
Het gebouw werd in 1885 ontworpen
als ammoniakfabriek bij de Oostergasfabriek. Architect B.J.Ouendag ontwierp het in een neorenaissance stijl,
die aansloot bij de stijl van de gasfabriek, gebouwd door I. Gosschalk.
In 1927 verbouwde de Amsterdamse
School-architect J.M. van der Meij
het gebouw tot Dierenasiel nadat de
gasfabriek zijn functie verloor omdat
kolengas niet langer rendeerde.
De meeste Amsterdammers kennen
het van deze functie. Tachtig jaar lang
konden omwonenden de honden horen
blaffen, die hier waren ondergebracht
en de katten miauwen als ze een kijkje
kwamen nemen. Ik had het genoegen
de laatste directeur Ger te Winkel te
interviewen in 2006. Hij ontroerde me
met zijn mooie relaas over het dierenbegraafplaatsje, dat naast het Asiel was
ingericht en waar meer dan honderd
huisdieren hun laatste rustplaats
vonden.
Honden – soms complete families – kat-

ten en zelfs een heuse gorilla, een kip
en een gans.
Jan Blöte, een bioloog, leefde dertig jaar
samen met zijn gorilla en bezocht hem
daarna nog steeds op zijn rustplaatsje.
Ger maakte mee, dat een kater in een
koets naar zijn laatste rustplaats werd
vervoerd en onder vioolklanken ter aarde werd besteld. Elk jaar kwamen rond
de Kerst baasjes een borreltje drinken
bij het graf van hun geliefde huisdieren.
Aan de voetstappen in de sneeuw kon je
zien, dat ze weer waren langs geweest.
In verband met de komst van Oostpoort
moest het Asiel na 80 jaar verdwijnen
en zou ook het begraafplaatsje geruimd
worden. Als dierenliefhebber verzocht
ik het stadsdeel de zerkjes op te slaan
om ze te later te hergebruiken in de
openbare ruimte rond het Asiel. Het
stadsdeel bleek daartoe uiteindelijk bereid. Een flink aantal wordt nu liggend
herplaatst aan de rand van het terras
in het groen ter herinnering aan de
dierenbegraafplaats. Een poëtische ode
aan de dieren zal in de betegeling van
het terras verwerkt worden.

OCP voelde niet voor het plan van de
krakers en zocht naar andere exploitanten. Toen zij die vond vroeg ze om
ontruiming. De krakers lieten het er
niet bij zitten en spanden een kort
geding aan onder het motto ‘geen
ontruiming voor leegstand’. Zij verloren dat bij de rechter omdat er wel
liefhebbers met plannen bleken te zijn,
waarin OCP meer zag. OCP verkocht
het aan Boelens de Gruyter, die het
gebouw prachtig renoveerde. De krakers verrasten de buurt nog eenmaal
met een spectaculaire slotmanifestatie.
Zelden zag de buurt zo’n spetterend
buitenfeest. Met oud en jong, wit en
zwart, hoofddoekjes en kleurige petjes.
Keurige permanentjes naast dreadlocks. Hippies naast dametjes. Er werd
vrolijk geswingd en bier gedronken. In
een ouwe badkuip werd de eerste alternatieve groente geoogst. De nieuwe
uitbaters zijn de krakers schatplichtig.
Mede dankzij hen is het Asiel gered
nadat het vier jaar leegstond en in
verval raakte. Zij nodigen hen dan ook
graag uit bij de opening. De krakers
verdienen het, dat hun activiteiten
voor de buurt ooit elders in de buurt
een plek vinden. Poesiat&Kater belooft
de nieuwe ontmoetingsplek met leuke
activiteiten voor de buurt te worden en
het sluitstuk van Oostpoort. #

Er wordt nog hard gewerkt in en om het voormalige dierenasiel

4 Uit de buurt

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 191

Onnodige bomenkap in Don Bosco
Tekst en fotografie: Arie van Tol

Het stadsdeel wilde eerst 41 bomen kappen voor het project
Ringdijk 44 en voor de hotelplannen op de plek van de kerk in
de James Wattstraat. Inmiddels is dat teruggebracht tot
30 bomen. ‘Dat aantal is nog altijd te hoog en vooral overbodig,’
vinden veel bewoners van Middengebied Don Bosco.
Zo’n tien jaar geleden lag er een integraal plan voor het Middengebied Don
Bosco. Dat is de buurt in de Watergraafsmeer tussen Ringdijk, Nobelweg,
Kamerlingh Onneslaan en Middenweg.
Na een uitwisseling van standpunten
tussen betrokken bewoners en het
stadsdeel werd dit plan ingetrokken,
ook vanwege de ingezakte animo bij
bouwondernemers in 2008 en de passieve en afwachtende houding bij de
overheid.
Belangrijkste aanleidingen voor het
maken van plannen zijn niet veranderd. De school aan de Ringdijk 44
wordt als onbruikbaar beschouwd,
rijp voor de sloop. En de leegstand
van de Christus Koningkerk kan niet
eeuwig duren.

Ringdijk 44
Gastvrij Oost heeft tijdelijk haar intrek
genomen in de school. Wel 150 vrijwilligers helpen er vluchtelingen zich
enigszins thuis te gaan voelen in Amsterdam. Maar over enkele maanden
zal de sloophamer een eind maken aan
dit mooie initiatief. Hier komen 20 à
25 nieuwe zelfbouwwoningen en voor
15 à 20 nieuwe sociale huurwoningen,
ook een aantal voor statushouders.
Buurtbewoner Betsy Voetdijk: ‘De
inspraak bij het project wordt nogal
verschillend beoordeeld. Veel omwonenden met interesse in een zelfbouwkavel zijn tevreden. Anderen die zich
meer druk maken om de openbare
ruimte voelen zich minder gehoord.’
Marja Snoeck gaat bezwaar maken

omdat op enkele plekken de bouw
hoger gaat worden dan oorspronkelijk
aangegeven.
Sabina Komen hekelt het ontbreken
van samenhang: ‘Op een inspraakavond blijkt dan bijvoorbeeld dat je
niet iets mag zeggen over het speelplein. Op de vraag of er wel groen
terug gaat komen, blijft een reactie
uit. Er lijkt niet nagedacht te zijn over
de waterhuishouding. Het integrale
plan van tien jaar geleden is verruild
voor deelprojecten die het onduidelijk
maken waar en wanneer je ergens iets
van kunt zeggen.’

Christus Koningskerk
Op de plek van de Christus Koningkerk komen een hotel, een theaterzaal
en een grand café. De aanbouw lijkt
inmiddels bij elke nieuwe tekening
gegroeid te zijn. Het wachten is op formele, concrete plannen met bijbehorende formele inspraakmogelijkheden.
Of komen die er niet?
Betsy Voetdijk: ‘Wij maken ons vooral
zorgen over de openbare ruimte. Met
de enorme uitbreiding van de kerk zal
het huidige speelterrein achter de kerk
verdwijnen. Waar komt iets terug?
Hoe gaat de enorme extra parkeerdruk
opgevangen worden?’
‘Ik vraag me af hoe ze dat allemaal met
het werkverkeer willen gaan doen. En
of we daar als buurtbewoners betrokken bij worden als dat overlast gaat
geven,’ vult Marja Snoeck aan. Sabina
Komen vertelt van de onbetrouwbare eigenaar: ‘Activiteiten als judo,

schaken, en feesten
die al sinds jaar en
dag onder de kerk
plaats vinden, zouden kunnen blijven.
Maar sinds kort is
de vereniging Don
Bosco er weg; een
absurde huurverhoging betekende
het eind.

Bouwverkeer
Het meest onnavolgbaar lijkt het
stadsdeel altijd
weer bij haar bomenbezit. Ik hoef
alleen maar het
Oosterpark en het
Amstelstationgebied in herinnering te brengen.
In Middengebied
Don Bosco is het dit
keer niet anders.
Het aantal van 41
te kappen bomen
mag dan zijn teruggebracht tot 30, dat
zijn er nog te veel.
Het is bijvoorbeeld
Geen idee waarom deze gezonde bomen gekapt zouden moeten worden
volkomen onnodig
dat de bomenrij
Tegelijkertijd is er veel geld gereserlangs het hek van het speelterrein van
veerd voor natuurspeelplaatsen en het
de school Het Spectrum moet worden
vergroten van biodiversiteit. Dat de
weggehaald. Tussen de bomen en de
bomen waarde hebben voor bewoners
kerk zitten minimaal tien meter. Toch
is kennelijk geen punt.’
moet dat volgens de plannen: het
Een actiegroep in het leven roepen
stadsdeel vindt dat tien meter kenneblijkt moeilijk, al weten de drie zeker
lijk te weinig zou zijn om bouwverkeer
dat veel bewoners uit de buurt het
genoeg ruimte te geven.
kappen van het onzinnig aantal
Betsy Voetdijk: ‘Er wordt een kapitaal
bomen verbijsterend vinden. ‘Het
aan bomen vernietigd. Maar herplanleeft heel erg, maar iedereen is murw.
ting is niet mogelijk zegt het stadsdeel.
Natuurlijk gaan er veel individuele
En niet alleen bomen verdwijnen in
bezwaarschriften ingediend worden.’#
de plannen, ook veel meer groen.

Wie kent Amsterdam Oost?
Geef mij de grauwe, stedelijke
wegen

zoals een beroemd grafmonument op
de Oosterbegraafplaats. Wie ligt er bij
dat monument begraven?
Fotograaf Cas Oorthuys
Tekenaar Albert Hahn

Test uw lokale kennis met de 20 quizvragen van Dwars door de Jungle van
december en februari in het Muiderpoorttheater.

5 In welke landschapsstijl is het Oosterpark aangelegd?
De Franse
De Engelse

1 Welke actiegroep verzette zich in
de Dapperbuurt tegen de sloop van
woningen?
Sterke arm
Dapper verzet		

6 Hoe heet het pad tussen restaurant
Dauphine, oftewel de voormalige
Renaultgarage en het spoortalud?
Fazantenpad
Pauwenpad

12 Op het Linnaeushof staat een van
de meest robuuste geloofsgebouwen: de Hofkerk van de RK parochie
Martelaren van Gorcum. Wie was de
architect?
Alexander Kropholler
Floor Wibaut

2 Het seizoen is begonnen: er kan
weer geschaatst worden op de Jaap
Edenbaan. Deze 400-meter schaatsbaan is de twee na oudste ter wereld.
In welk jaar opende de Jaap Edenbaan?
1951
1961

8 Welke tramlijn gaat naar de Zoutkeetsgracht?
Lijn 7
Lijn 3

13 Welk park is ooit, lang geleden,
begraafplaats geweest?
Oosterpark
Park Frankendael

19 Op hoeveel plaatsen staan stoplichten op de Middenweg?
6
7

9 Gaat tramlijn 7 naar
Slotermeer ?
Slotervaart ?

14 Welke minister woont in Oost?
Plasterk
Koenders

20 Wat is het hoogste huisnummer in
de Vrolikstraat?

3 Op welk plein in de Transvaalbuurt
werden ’s zomers de afgelopen jaren
regelmatig theaterstukken opgevoerd?
Krugerplein
Steve Bikoplein

10 Welke popgroep ontstond tientallen jaren geleden in Amsterdam
Oost?
the Nits
the Outsiders

15 De Muiderpoort is een 18e eeuwse
stadspoort. Tegenwoordig heeft hij
alleen nog een kantoorfunctie. Welke
instelling is er gevestigd?
Vrijmetselaarsloge De Witte Roos.
De Nederlandse orde van Belastingadviseurs

4 Hoeveel paren ooievaars broeden
in Oost?
2
3

11 Jacques Bloem is vooral beroemd
vanwege zijn dichterlijke ode op de
Dapperstraat. Hoe luidt de eerste
regel van het gedicht?
Natuur is voor tevredenen of legen

16 De beeldhouwer Hildo Krop heeft
in Amsterdam tal van beelden vervaardigd. Ook in Amsterdam Oost,

18 Op welk sportpark heeft voetbalvereniging TABA haar velden?
sportpark Middenmeer
sportpark Drieburg

Wilt u de antwoorden weten?
Kijk dan op pagina 16!
Bent u nieuwsgierig naar de
volgende quiz? Kom dan op
woensdagavond 1 maart naar
de Jungle aan de Tweede van
Swindenstraat 26. Het programma begint om 20:00 uur.
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Interview 5

Bloemen voor gelukkige en voor
verdrietige mensen
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Lia van Slooten staat sinds 1997 met de bloemenstal op de hoek
van de Linnaeusstraat en de Pretoriusstraat. Ze geniet nog
elke dag van de leuke plek tegenover Oostpoort en de drukte.
De bloemenvrouw maakt met haar bloemen mensen gelukkig
bij geboorte, bruiloften en feesten. Maar er is ook verdriet bij
begrafenissen.
Lia van Slooten heeft een jeugdige
uitstraling voor haar 63 jaar. Ze vindt
het maar niks dat ze voor het interview
ook nog op de foto moet. Maar voor
buurtblad Dwars is het goed. Lia: ‘Ik
lees het graag.’
Op deze grijze en grauwe dinsdagmorgen is haar bloemenkiosk het enige
lichtpuntje in de Linnaeusstraat.
Haastige fietsers en automobilisten
rijden snel voorbij. Tijdens het gesprek
zwaait ze vaak naar bekende voorbijgangers.
We worden tijdens het gesprek regelmatig onderbroken door klanten voor
wie Lia met zorg bloemen uitzoekt voor
een mooi boeket.
Als het weer even rustig is vertelt ze
dat ze na de mulo op kantoor van een
importfirma aan de Prinsengracht ging
werken. Toen de firma failliet ging,
kwam ze Jan tegen en ging ze bij hem
werken. Hij had een bloemenzaak in
de Ferdinand Bolstraat. Zijn vader had
vroeger een bloemenstal gehad bij het

samen en zijn prima op elkaar ingespeeld.’ Ze kijkt tevreden. ‘Het gaat heel
goed.’ En lachend: ‘Maar soms kan ik
‘m wel ... Jan heeft een ander ritme en
werkt anders dan ik. Hij vindt mij wel
eens chaotisch.’
Hoe leerde jij het bloemenwerk?
Lia: ‘Ik kende geen namen van bloemen. Dat was allemaal nieuw voor mij
maar ik leerde wel veel in de bloemencursus die ik ging volgen. Het noodzakelijke middenstandsdiploma had ik al
gehaald. Het was na de mulo, de latere
mavo, mijn tweede diploma. Later
heb ik nog een cursus bloemschikken
gedaan.’
Lia onderbreekt het gesprek voor vaste
klant, Lisa Vlaanderen (70), uit Betondorp die langs komt.
Lisa: ‘Ik kom hier al heel lang en vaak
koop ik hier verse bloemen.’ Dat Lia en
Lisa elkaar goed kennen is duidelijk. Ze
lachen veel en drinken ook wel samen
koffie op Lia’s vrije dagen. Als Lise met

‘Het wordt steeds drukker met al die
nieuwe bewoners’
Haarlemmermeerstation in Zuid en ook
zijn opa zat in de bloemen. Na het overlijden van zijn vader opende hij in 1981
samen met Lia een bloemenwinkel in
de Pretoriusstraat.
Daarnaast namen Jan en Lia de bloemenstal aan de Linnaeusstraat van
Henk van Hoppe over in 1983 en in
2002 bouwde Jan de kiosk. Vroeger was
hij aannemer en timmerman geweest,
dus hij wist wat hij deed.
Na 26 jaar stopten Jan en Lia met de
winkel in de Pretoriusstraat, maar Lia
werkt nog steeds vijf dagen in de kiosk
en verzorgt in de avonduren de administratie.
Lia: ‘Jan doet de inkoop en vraagt altijd
of ik nog wensen heb.
Voor de inkoop gaat hij twee of drie
keer in de week naar de bloemenveiling in Aalsmeer. We werken goed

haar bloemen is vertrokken wordt het
weer even rustig en is er tijd voor de
vraag:
Wat is het leuke van je werk?
Lia gaat door met bloemschikken: ‘Er
komen hier meestal leuke mensen om
bloemen voor zichzelf of anderen te
kopen. Ze gaan dan vrolijk weg. Het
maken van mooie bossen bloemen en
het praten met klanten en veel bekenden die langskomen vind ik heel
leuk. Soms komen mensen uit de buurt
spontaan langs met iets lekkers zoals
een saucijzenbroodje. Dat zijn de leuke
dingen van mijn werk.
Vroeger gebeurde dat alleen met mensen hier uit de buurt. Sinds we met de
standplaats in Zuid zijn gestopt komen
de vaste klanten die we daar hadden
ook nog hier langs voor bloemen of alleen maar een praatje.’
Terwijl ze weer naar een bekende
zwaait: ‘Ik ken ook veel mensen uit de
buurt omdat we hier zo dichtbij wonen.
Dit is een leuke buurt en nooit saai.’
Maak je ook minder leuke dingen
mee?
Lia: ‘Bij begrafenissen krijg je met
verdrietige mensen te maken. Maar als
iemand op hoge leeftijd inslaapt dan
heeft de familie er wel vrede mee. Als
kinderen of jonge mensen overlijden is
het verdriet veel groter.’
Maar de mooiste dingen maak je in dit
werk mee bij geboortes en andere blije
gebeurtenissen.’
Wat is de drukste tijd in het jaar
voor jou?
Lia reageert snel: ‘Valentijnsdag,
Kerst, Pasen, bruiloften, moederdag

Lia van Slooten, al 36 jaar bloemenvrouw in Oost

en natuurlijk de examentijd. Schrijf
ook maar op dat we geen kerstbomen
verkopen omdat we daar geen ruimte
meer voor hebben.’
Op verzoek van Lia trekken fotografe
Dineke Rizzoli en ondertekende zich
terug als een klant die Lia kent rouwwerk komt bestellen. Hij wil ook
namens de kinderen en kleinkinderen
een apart bloemstuk. Zijn 93-jarige
moeder die net als hij met zijn gezin
in de buurt woont, is overleden. Even
later komen ook zijn vrouw en dochter
langs om te informeren wat Lia voor
bloemstukken gaat maken.
Na het vertrek van de familie vraag ik
of Lia last heeft van concurrentie sinds
de komst van winkelcentrum Oostpoort
tegenover haar kiosk.
Lia opgewekt ‘nee hoor, het wordt juist
drukker met al die nieuwe bewoners

die hier nu komen, waaronder veel
jonge mensen. Met de winkeliers in de
buurt hebben we ook leuke contacten
al is dat wel minder geworden na sluiting van nogal wat winkels hier.’
Hoe blijf jij zo fit als je als je vijf
hele dagen voor je werk zoveel moet
staan en bukken?
Lia: ‘Zondag en maandag zijn mijn vrije
dagen en dan ga ik naar de sportschool
en daar drinken we na afloop gezellig
koffie met elkaar.’
Denken Jan en jij wel eens aan stoppen met de bloemenstal?
Lia nadenkend: ‘We praten er wel over
met elkaar maar we weten het nog niet.
We gaan gewoon door en we hebben
geen kinderen die ons kunnen opvolgen. #

“iedereen heeft behoefte aan een goede buur, iemand die dichtbij, naar je luistert en je steunt. Dat is wat Home-Start vrijwilligers doen!”

Wij zijn op zoek naar:

enthousiaste vrijwilligers

Lijkt het jou leuk 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 of bel 06-35115537
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N.V. Internationale
Cacaofabrieken
Blooker
Blooker had twee kantoren in
gebruik, het hoofdkantoor op
het Achter Oosteinde 9 bij de
Sarphatistraat waar de directie
zetelde en waar de in- en verkoop
plaatsvond en het fabriekskantoor nabij de Omval.

Zie: www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/57000

Eerste steen door
Antje Boom

Aan den Omval-Weesperzijde
legde het dochtertje van den
directeur de Blooker’s Cacaofabrieken, Antje Boom, den
eersten steen voor een nieuwe
fabriek.
Zie: www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/28828

Stofzuigerfabriek
Efa aan de Omval
Via Corné de Boer kwam het Geheugen van Oost in het bezit van
een boekje met een serie digitale
foto’s die wij op onze site hebben geplaatst. Corné leende het
boekje via de kleindochter van
een directielid van de fabriek. Ze
dateren uit ongeveer 1938.

Blooker’s Cacao- en Chocolade Fabrieken
Blooker is de naam van een voormalige cacaofabriek die in 1824 in Amsterdam werd opgericht
en tot 1962 heeft bestaan.
In de molen De Vriendschap aan het Oetgenspad 133 waar vroeger
verf en tabak mee werd gemalen, begon Jurriaan Blooker samen
met Jan Barendsz, op 3 april 1798 voor 2200 gulden met huijs en
erve zijn snuiftabak-fabriek. Twaalf jaar na zijn dood begonnen
zijn zoons Johannes (overleden 1858) en Cornelis (overleden 1836)
in 1813 hun chocoladefabriek. Na enkele uitbreidingen en een
grote brand verhuisde de ‘Stoom-Chocolaadfabriek’ in 1886 naar
een nieuwe locatie in Amsterdam, aan de Weesperzijde 194 en de
Omval, waar nu het gebouw Leeuwenburg, het voormalige hoofdkantoor van de voormalige Postbank, staat.

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

Tekst: Geheugen van Oost
Fotografie: Beeldbank Amsterdam

Reeds in 1905, was de fabriek grotendeels gemechaniseerd, net als
bij Ringers en Van Houten, maar dat kon niet worden gezegd van
de vele kleinere werkplaatsen waar ook chocolade werd geproduceerd.
In zijn bestaan heeft het bedrijf verschillende namen gevoerd,
waaronder Zeeuwse chocoladefabriek en in een latere periode,
gedurende 43 jaar, de naam Internationale Cacao-Fabrieken en
tenslotte Blooker’s Cacao- en Chocolade Fabrieken.

In 1933 vingen wij aan met 10
man personeel stofzuigers te fabriceren. Wie bijgaande foto’s van
het bedrijf uit ± 1938 bekijkt zal
ongetwijfeld de overtuiging hebben dat de onderneming intussen
wel erg gegroeid is. Inderdaad. Er
werken thans in de E.F.A.-fabrieken aan de Omval te Amsterdam
ruim 300 personen. Het doel van
de foto’s is om in ruime kring bekend te maken dat de binnen- en
buitenlandse jaarzet van 100.000
stuks Efa-stofzuigers gebaseerd
is op een moderne, veelzijdige en
efficiente installatie, de sleutel
voor de hoge standaard in afwerking en kwaliteit, die wij in onze
matig geprijsde producten hebben kunnen verwezenlijken.
Zie: www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/56826

De Omval

Het bedrijf werd door gebrek aan opvolgers in 1962 gesloten en
overgenomen door de van oorsprong Amsterdamse- en later Bussumse cacaofabriek Bensdorp. Ook deze cacaofabrikant heeft door
de concurrentie uit het buitenland zijn zelfstandigheid niet kunnen behouden en is uiteindelijk in Zwitserse (Belgische) handen
gekomen. Wel is er in Amsterdam een straat naar Johannes Blooker
genoemd, de Johannes Blookerweg.
Het merk Blooker is inmiddels
weer in bezit van een Nederlandse
firma. Het chocoladeverwerkingsbedrijf Rademaker is tegenwoordig
verantwoordelijk voor het merk.
Blooker Daalders cacao (anno
1814) is nog steeds in pakjes van
250 gram te koop, maar wordt
gemaakt door Rademaker BV.
Ter herinnering aan Blooker is
tussen de nieuwbouw op de Omval
het voormalige portiershuisje
geplaatst. Het heeft een horecafunctie.
Lees meer op www.geheugenvan oost.amsterdam/page/28828

De Omval was oorspronkelijk een tot de gemeente Ouder-Amstel behorend schiereiland
tussen een bocht in de rivier de Amstel en de
in de 17e eeuw drooggelegde Watergraafsmeer. Op 1 januari 1921 is de Omval bij de
gemeente Amsterdam gevoegd.
Een ets uit 1645 van Rembrandt van Rijn, die in de
omgeving ook tekende,
toont de Omval met op
de voorgrond een vrijend
paartje onder een oude
wilgenboom.
In de 20e eeuw was de
Omval een aan de rand van
de stad gelegen bedrijventerrein.
Op de Omval stond tot 1964
een deel van de voormalige
cacaofabriek Blooker.
Andere bedrijven die op de

Omval waren gevestigd zijn
onder andere conservenfabriek Puralimento, stofzuigerfabriek Efa Produka,
schoensmeerfabriek Erdal,
Ministerie van Defensie,
een school van de PTT,
houtskoolbrikettenfabriek
Rijnders, mandenmakerij Westerhof, kuiperij en
fusthandel Janus, Bertels
Oliefabriek en de chemische
fabriek Maschmeijer.
www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/1968
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Mooie skyline, sfeerloze Omval
Tekst Arie van Tol | Fotografie Eddy Ellert

Tussen het Amstelstation en de Amstel ligt de Omval. Vroeger
hing hier de geur van chocola. Nu is er vooral die skyline met
drie hoge torens. Ten noorden van de Omval vormt oudere
laagbouw de Van der Kunbuurt. Een zondagse wandeling langs
kantoorpanden.
In de openbare ruimte van de Omval is
het niet prettig toeven. Tocht en schaduw zijn er in overvloed. De openbare
ruimte heeft een zeer matig verblijfsklimaat ook al is er geen doorgaande
autoroute. Doordeweeks haasten pauzerende kantoorlui zich naar de oever van
de Amstel; wie daarlangs loopt, kan de
blik nog ietwat verwijden.
Op deze zonnige, koude weekenddag is
het hier stil. De meeste beweging is er
op het fietspad dat het gebied schuin
doorkruist. Bij de naam Weesperzijde
denk je niet direct aan deze verbinding
tussen Amstel en de rotonde bij de Spaklerweg. Toch heet het daar zo.
Zomaar de Omval aandoen, daar zullen weinig mensen voor kiezen. Een
toeristische trekpleister is het niet en
treinreizigers vinden tram, bus, taxi en
fietsenstalling aan de oostzijde van het
Amstelstation. Van verre is de Omval
met haar drie torens opvallender en
meer bekend dan op de begane grond.

Hoog niveau

De kantoortorens en ook de woonappartementen in de Omval stammen van 15
à 20 jaar geleden. De Rembrandttoren
is 150 meter hoog inclusief antenne, en
daarmee de hoogste wolkenkrabber van

Amsterdam. In 1994 werd het opvallende bouwproces van de toren afgerond
en heden ten dage houden meer dan 50
bedrijven kantoor op één of meer van
de 35 verdiepingen. Eind 2001 volgden,
ietwat bescheidener, de Mondriaantoren met een hoogte van 120 meter en 31
verdiepingen, en de Breitnertoren met
een hoogte van 95 meter en 23 verdiepingen.

Robuust

In de laatste vestigde zich Philips en het
gebouw heet ook wel Philips Centre.
In de Mondriaantoren is Delta Lloyd
te vinden. Al veel eerder, in de jaren
’70, had Delta Lloyd aan het begin van
de Spaklerweg een robuust betonnen
kantoorpand laten bouwen, het Tooropgebouw. Later groeide het complex in
de richting van de Amstel met alsmaar
nieuwere gebouwen. Een nog robuuster
en middelhoog bouwwerk van 14 verdiepingen uit diezelfde jaren ’70 staat direct bij de ingang van het Amstelstation.
In dat gebouw met de naam Leeuwenburg zit sinds 1998 de Hogeschool van
Amsterdam, voorheen onder andere de
Postgiro.

Ruim wonen

Ook de woningbouw in de Omval is niet

echt nieuw te noemen.
Opvallend zijn de vier
ronde woontorens met
de naam Staalmeesters,
goed te zien vanaf boten
op de Amstel of vanaf
het pad langs de oever.
Elke toren heeft zeven
woonlagen met 21 dure
huurappartementen.
De andere ruime woonblokken zijn eveneens,
zoals dat ambtelijk
heet, in het duurdere
segment, zowel koop als
huur. De architectuur is
niet heel speciaal. Wel
bijzonder is de kunst
tussen die straat en het
woonblok: een groot
waterbassin dat aan
de straatkant continu
overloopt.
Aan de Amstelboulevard zijn enkele
bedrijfsruimten te vinden in de plint van het
De Omval en de van der Kunbuurt vanaf de Berlagebrug
woonblok. Een advocatenkantoor zit er, Bevolkingsonderzoek
De fabriek waar het bij hoorde proMidden West, Zeef.com en een cateringduceerde chocolade en de lucht ervan
bedrijf met gezond eten.
was voor de een verrukking en voor de
ander niets meer dan stank. Ook Riva in
Blookerchocolade
een grote, glazen restaurantboot aan de
In het weekend zijn de twee belangrijkAmsteloever, opent haar deur niet voor
ste horecagelegenheden dicht omdat al
klanten in het weekend.
die werkers in de kantoren er niet zijn.
Nee, mijn wandelingetje overtuigt mij
Dat geldt voor Blooker op de Amsteler niet van dat mooie benamingen als
boulevard vlakbij het Amstelplein. Het
Amstelboulevard en Amstelplein iets ancafé-restaurant en is gevestigd in het in
ders zijn dan sfeerloze, tochtige stukken
oude stijl teruggebouwde Blookerhuisje.
openbare ruimte. #

Te lage bouw en te lage huur in Van der Kunbuurt
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddy Ellert

Sloop bedreigt opnieuw de lage flats tussen het Amstelstation
en de Amstel. Voor de zogeheten Van der Kunbuurt liggen al
heel lang ambitieuze Amsterdamse projectontwikkelaars op de
loer. Want het is nog één van de weinige wijken in Oost waar
bewoners in relatief goedkope woningen leven.
De bewoners van de Van der Kunbuurt
hebben zich tien jaar geleden fel verzet
tegen sloop- en nieuwbouwplannen van
gemeente, stadsdeel en woningbouwcorporatie. De woningen waren weliswaar niet best, maar dat was vooral een
gevolg van achterstallig onderhoud. Uiteindelijk trokken de genoemde partijen
hun plannen terug en de corporatie
beloofde de panden allemaal een flinke
opknapbeurt te geven.

Te goedkoop

In de Van der Kunbuurt staan zes flats
van vier woonverdiepingen in zogeheten strokenstructuur, met groen tussen
de blokken. Veel woningen zijn inmiddels opgeknapt. Maar sloop dreigt toch
weer. Maar in de zoektocht naar plek
voor 50.000 extra woningen in Am-

Zoekgebied

Stadsdeel Oost heeft zich verzet tegen
het aanwijzen van de Van der Kunbuurt
als mogelijke ‘bouwsteen’. ‘Bouwkundig

is sloop of renovatie van de bestaande
woningen voorlopig absoluut niet nodig.
De belangen van de huidige bewoners
worden wel erg gemakkelijk veronachtzaamd, met nieuwe plannen maar ook
met deze aanwijzing die voor nieuwe
onrust zorgt.’
SP-wethouder Laurens Ivens reageert:
‘Helaas kan ik hier nog weinig over zeggen. Het is een zoekgebied voor Koers
2025, maar zijn nog helemaal geen
concrete plannen. Zelf ben ik er nog
helemaal niet van overtuigd dat sloopnieuwbouw hier nodig zou moeten zijn.
Corporatie, stadsdeel en ambtenaren
brengen eerst mogelijkheden in kaart,
voordat er ook maar iets gaat gebeuren.
Er wonen daar mensen, dus laten we
vooral niet overhaast handelen.’

Woningvermenigvuldiging

Nationale infrastructuur

De buurt is gebouwd in 1950 en kent
maar drie straten: de Weesperzijde, de
Goudriaanstraat en daartussenin de
Van der Kunstraat. Als opvolger van
zijn chef Goudriaan speelde ingenieur
Leopold van der Kun in de negentiende
eeuw een belangrijke rol bij de aanleg
van het spoortraject tussen Amsterdam
en Utrecht. Bovendien stond hij aan het
hoofd van Rijkswaterstaat. Een logische
naamkeuze dus voor een wijkje tussen
het spoor en de Amstel.
Hij was een fel tegenstander van particulier initiatief bij de broodnodige
infrastructuur voor Nederland omdat
hij zag dat dergelijke initiatieven eerder
de belangen van de ondernemers en
geldschieters dienden dan de nationale
belangen.

sterdam is ook een ‘vlaggetje gezet’ in
het noordelijke stukje ‘Amstelstation
Amstelzijde’. In plaats van de ruim 200
kleinere, goedkopere woningen die er
nu zijn kunnen er wel 1500 ruimere,
veel duurdere appartementen worden
teruggebouwd. En de hoogbouw sluit
ook nog eens beter aan op die van de
Omval, vindt men. Het gemeentedocument Koers 2025 geeft de plek duidelijk
aan met rood.

Jaren ’50 bouw

Van de gemeente komen ook andere
geluiden dan die van Laurens Ivens. ‘In
2005 is afgesproken om de woningen
nog minstens vijftien jaar te laten staan.
Die termijn loopt bijna af.’
Het wachten is nu op concrete plannen. De bewoners is geen rust gegund,
onzekerheid over hun woontoekomst
is onvermijdelijk. Plannen kunnen er
al binnen een jaar zijn, maar evengoed
pas in 2026. Als buurt collectief protest
aantekenen tegen de plannen voor
woningvermenigvuldiging kan niet. De
keuzes in Koers 2025 hebben nog geen
formele status.
En wie weet wordt over enkele jaren het
verzet van de bewoners ondersteund
door de SP als die weer in de oppositie
zit. #
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Jungle biedt politiek, literatuur,
hapjes en muziek
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Eddy Ellert

Negentig man publiek en een programma dat loopt als een
trein. Dwars door de Jungle op de eerste woensdag van de
maand begint aan jaargang twee. Een avondje uit voor wie
achterover wil leunen en wat mee wil pikken over wat er speelt
in Oost.

Gerrit de Boer en Barbera van der Kaay zorgen voor de prachtige muzikale omlijsting

Kauwgomballenmachine
Arie van Tol neemt samen met Edith
Vroon van de Linnaeus Boekhandel de
literaire kant van het programma voor zijn
rekening. Eerst de commerciële kant: als
je zelf gek bent op korte verhalen hoe deel
je dat enthousiasme met je klanten. Vroon:
‘Zelf heb ik eigenlijk een hekel aan al die
reclame verbonden aan de Maand van de
Thriller, of van de Filosofie, of van de Geschiedenis. Maar tamelijk spontaan vond
ik zes jaar geleden dat er een Week van
de Korte Verhalen moest komen. Ik legde
wat verhalenbundels op een apart tafeltje
met een leuke kauwgomballenmachine
als decoratie en zette erbij dat het de Week
van de Korte Verhalen was.’
Het idee verspreidde zich en dit jaar doen
er dertig boekhandels mee aan het initiatief. Bovendien is er een Biesheuvelprijs
voor korte verhalen in het leven geroepen.
Die wordt uitgereikt op 19 februari om
16.00 uur in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade 34.

Geweer als opluchting
Ivo Victoria, Belg van geboorte en inwoner
van Oost, schrijft niet alleen verhalen-

Edith Vroon (r) introduceert de nieuwste roman van Ivo Victoria (m), die geïnterviewd
wordt door Arie van Tol (l)

‘Als Johannes van Dam voor komt rijden
met zijn scootmobiel, zorg dan dat je een
plan hebt.‘ Dat is de allereerste tip die het
publiek meekrijgt op de eerste avond van
Dwars door de Jungle in 2017. Mark Raaff
en Marieke van der Kolk van Baut vertellen er op 1 februari over de start van hun
bedrijf.
Baut begon als pop-up restaurant aan de
Wibautstraat in de krochten van de vroegere krantenkantoren. Op die dag van de
scootmobiel snelde de chef naar de keuken
en was de manager steeds binnen bereik
van het tafeltje van de culinaire beroemdheid. Resultaat? Een 10-. En sinds die tijd
zat Baut elke dag vol.
Maar zoals dat gaat met een pop-up restaurant, verkaste Baut sinds die begintijd drie
maal en is nu voor anderhalf jaar neergestreken in het oude gasdistributiestation
op het Paradijsplein bij Oostpoort. Daarom
staan de smakelijke hapjes van Baut klaar
staan voor de fijnproevers in het publiek.
Ze gaan schoon op.

Politieke filering
Vaste columnist Rob Zwetsloot sleurt ons

daarna in zijn woordenvloed mee naar de
verkiezingen. Hij bespreekt de ogen van
Alexander Pechtold en de beloftes van
Mark Rutte. Dan volgt een niet zachtzinnige filering van de kandidaten die in Oost
wonen. Gelukkig beperkt hij zich tot de vijf
belangrijkste partijen bij zijn kanttekeningen. Helaas kondigt hij daarna toch aan,
ondanks vele smeekbeden van de stamgasten van Eik en Linde, zelf niet mee te doen
met de zoveel-en-dertigste partij. Later
volgt een gesprek met medelinkse rakker
Hans Bakker.

Uit Ajax gepest
Zijn uiteindelijke conclusie is dat we
iemand van het formaat van Johan Cruyff
nodig zouden hebben voor een goed
advies. Bert Hiddema had weinig meer
nodig dan dit om te praten over zijn boek
‘Cruyff’, de jonge jaren. Zijn informant
was niemand minder dan de moeder van
Johan die het als weduwe zelf moest zien
te rooien met haar twee zonen. Hij ging in
op vragen uit het publiek en onthulde dat
Cruyff niet Ajax in de steek had gelaten,
maar dat hij uit Ajax was weggepest.

bundels. De roman ‘Billy en Seb’ is zijn
recentste productie vertelt hij Edith Vroon.
Victoria: ‘Het gaat over het diepe verlangen
dat je hebt naar die ander die jou helemaal
begrijpt’. Tegelijkertijd laat het de zoektocht zien van ouders die alleen maar het
goede willen voor hun kind en daarmee
een bewustzijnsvernauwing krijgen. Zij
denken: - als mijn kind maar gelukkig is -.
En zo leidt dit tot de onheilspellende eerste
zin van ‘Billy en Seb’ -Het geweer was een
opluchting-.

Vrolikstraat 569
Een nieuwe groen lint langs de Tugelaweg
wordt beschreven in deze Dwars, maar
Hella de Groot verleidde Hansje van Halem om er nog meer over te vertellen.
De quiz besloot de avond. De laatste
vraag was ‘Wat is het hoogste adres op de
Vrolikstraat ?’. Bertie Schouten kwam het
dichtste bij 569 en sleepte de prijs in de
wacht.
‘Het intermezzo van Gerrit de Boer en
Barbera van der Kaay mag niet onvermeld
blijven. En dat geldt evenzeer voor de
geweldige presentatie van Irene Kuiper.’ #
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Wiegedood

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de plassen op straat doorbreken
regendruppels het spiegelbeeld van
de aaneengesloten huizenrij. Een
vaalgele vlag aan de gevel van de
drogisterij hangt er als een drijfnatte
vaatdoek bij; de wind krijgt er amper
beweging in.
Roos houdt haar pas in en schudt
haar vacht uit. We zijn beiden al
behoorlijk nat geworden op onze weg
naar het Oosterpark.
In het park loopt een tiental meters
voor me een vrouw in een donkerrode regenjas die tot over haar knieën
hangt. Ze draagt bruine, hoge laarzen met spekzolen, die een zuigend
geluid voortbrengen. Ze loopt met
een ouderwetse kinderwagen – model jaren zestig – en een aangelijnde
hond, die haar ondanks zijn manke
achterpoot voorttrekt. Het heeft iets
aandoenlijks. De chowchow trekt
haar naar een lantaarnpaal, ruikt, tilt
zijn manke achterpoot moeizaam op
en pist tegen de uitgebeten plek.
Inmiddels is de regen gestopt, en

komt de zon stilaan achter de wolken
tevoorschijn. Ik haal de vrouw in, en
gluur terloops in de kinderwagen. Er
ligt geen baby in maar een hondje,
goed toegedekt met een roze dekentje. Het kijkt me pienter aan.
Ik kijk de vrouw aan, en knik
verlegen met mijn hoofd.
Ze vraagt me hoe mijn hond heet?
‘Roos.’
Met haar donkerbruine ogen
kijkt ze me indringend aan.
‘Ben je boos pluk een
roos... zegt ze vrolijk,
en aait Roos over haar
kop. ‘Dit is Dolly.’ Ze
wijst naar het pientere hondje in het
wagentje.
Onder haar regenjas bevindt zich een
vrijwel vormeloos
lichaam, haar gezicht
is mollig en aan haar
kin zitten enkele
zwarte haartjes.

Pittige kost

‘We wouen d’r zelfde naam geve als
ons overlede dochtertje.
Maar toch maar nie
gedaan. Wiegedood was ’t
volgens dokter,
en ik ken nou
geen kind’ren
meer krijge.’
Het donzige
hondje blijft
me intens
aankijken. Het
beestje maakt een
heel wijze indruk
op me. Het is net
alsof ik naar de
reïncarnatie van
een mens kijk.
Als ik goed naar
de vrouw kijk, zie
ik dat ze nog jong
is. Haar plompe
voorkomen
maakt haar
een stuk

ouder. Met haar hand strijkt ze het
groezelig blonde haar naar achteren.
‘We zijn ook verhuisd naar ’n andere buurt, na d’r dood. Je hoorde ze
fluistere.’ Met haar hand maakt ze de
fluisterbeweging en ondertussen kijkt
ze naar het hondje in de wagen. Dan
barst ze in tranen uit.
Daar sta ik dan. Wat moet ik zeggen?
Alleen omdat ik met een hond voorbijkom en even iets langer een blik
in de kinderwagen werp, spreekt ze
me aan en giet in enkele minuten een
heel drama over me uit.
‘Maar, ik wil hier ook weer weg.’
Ondertussen veegt ze haar tranen met
een zakdoekje weg.
‘Maar in Zuid wil ik ook nie wonen.
D’r was ’k laatst. Wat ’n kakbuurt zeg.’
‘Nee, dat is ook niks,’ lispel ik. Ik wens
haar sterkte en neem afscheid.
Roos hobbelt weer vrolijk met me
mee: het maakt haar allemaal niets
uit met wie ik sta te praten. Heerlijk
zo’n onbevangen kijk op het leven... #

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

‘’t Is een schande,’ nijdig streelde
Gerda de kat op haar arm. ‘Ja, schande!’ echode Piet, haar man achter
haar. ‘Toen we terug kwamen van de
camping, zat ‘ie er gewoon. En wij
hebben het allemaal maar te pikken.
Ons is niets gevraagd hoor!’
De buurvrouw van verderop uit de
straat knikte zwaarmoedig. ‘En ook
altijd van die buitenlanders, hè. Er
zitten toch al genoeg van die Chinezen?’ ‘Vietnamees,’ verbeterde Gerda haar. ‘Ja het is een
Vietnamees,’ herhaalde Piet.
‘Ach, dat is toch allemaal één
pot nat,’ zei de buurvrouw,
‘ze hebben allemaal spleetogen.’ Ze grinnikten.
‘Wat een mooi beessie,’ de
buurvrouw probeerde de
kat te strelen, maar het beest
haalde venijnig uit. Trots
hield Gerda de kat omhoog.
‘Plaatje hè, een showkat.
Prijzig beestje hoor!’ ‘Ja, flink
prijzig,’ beaamde Piet. De
buurvrouw wierp een boze
blik op de kat. ‘Nou, succes
ermee,’ ze gebaarde met
haar hoofd naar het nieuwe
restaurant op de hoek van de
Linaeusstraat.
Gerda en Piet zaten in het
zonnetje met hun puzzelboekjes. ‘Getsie Piet, ruik jij
dat ook?’ Piet knikte, ‘Ik ruik
het ook.’ Gerda stond op en
sleepte haar stoel naar de
schutting. Aan de andere
kant klonk het gerammel
van pannen. ‘Buurman!’ riep
Gerda, terwijl ze op de stoel
klom en over de schutting gluurde.
‘Buurman?’
Uit de keuken kwam een man in een
koksjas te voorschijn. ‘Denk je dat
‘ie me verstaat, Piet?’ vroeg Gerda
achterom. Piet keek bedenkelijk. ‘Ik
spreek gewoon Nederlands hoor,
mevrouw,’ antwoordde de man in de

koksjas. ‘Oo, mooi,’ zei Gerda, ‘kan
u de deur van die keuken niet dicht
houden? We ruiken hier allemaal van
die vieze luchtjes.’ ‘U bent onze buurvrouw?’ De man stapte naar voren en
stak zijn hand uit. ‘Ik ben de eigenaar
van restaurant Haiphong. Ik heet
Dung.’ Gerda wees naar de afvoerpijpen aan de gevel. ‘Mijn man en ik
vinden het geen gezicht, die buizen.’
Dung liet zijn hand zakken en keek

keuken. ‘En denk er om!’ riep Gerda,
‘Deur dicht!’ De keukendeur sloeg met
een klap dicht.
De man van de woningbouwvereniging veegde vermoeid met zijn hand
over zijn ogen. ‘Mevrouw, het restaurant voldoet aan alle regels. Meneer
Dung houdt de keukendeur gesloten,
maar mag wel een raampje openzetten.’ ‘Dan ruiken wij toch die rare

blijven daar en ik kan ze ook niet
verbieden om Vietnamees te praten
in de tuin. In dit stadsdeel wonen allerlei culturen door elkaar.’ Gerda en
Piet snoven. ‘Ik kan me anders de tijd
nog heugen dat iedereen gewoon Hollands sprak, hoor,’ sputterde ze tegen.
‘Ja, gewoon Hollands,’ zei Piet.
Dung stak verzoenend zijn hand uit.
‘Buurvrouw, buurman, zullen we
opnieuw beginnen? Komt u zaterdag
bij ons dineren op onze kosten!’ De man van de woningbouw keek opgelucht. ‘Is dat
nou niet aardig?’ riep hij.
Wantrouwig schudde Gerda
Dungs hand. ‘Maar we eten
geen gekke dingen, hoor! En
ook niet pittig!’
Gerda en Piet schuifelden
achter Dungs vrouw naar
hun tafeltje. ‘Mijn man heeft
speciaal voor u een verrassingsdiner bereid.’
‘Oo,’ riep Gerda verrukt bij
het zien van de schalen die
op tafel werden gezet, ‘dat
ziet er best goed uit!’ Ze
schepte zichzelf royaal op.
‘Toch niet pittig, hè?’ lachte
ze, terwijl ze een hap vlees
in haar mond stopte. Dungs
vrouw glimlachte beleefd.
‘Nee, buurvrouw.’ ‘Lekker
hoor, zeker konijn?’ Gerda
veegde met haar servet het
straaltje saus weg, dat over
haar kin droop. Piet proefde
met tegenzin. Zijn gezicht
klaarde op. ‘Heel lekker!’

achterom naar de pijpen. ‘We hebben
toestemming van onze bovenburen,
zij hebben er geen last van.’ ‘Nou, wij
hebben een bezwaarbrief naar onze
verhuurder gestuurd, want wij vinden het géén pan.’ De kok knikte berustend. ‘Goedemiddag, buurvrouw,’
hij draaide zich om en liep naar zijn

luchtjes,’ mopperde Gerda, ‘en zijn
personeel praat zo hard in de tuin.
Onze arme kat durft helemaal niet
meer naar buiten, zo angstig is hij
voor dat taaltje.’
De man van de woningbouw zuchtte,
‘Mevrouw, we wonen hier in Oost nu
eenmaal dicht op elkaar. Die pijpen

‘Dat viel dik mee, Piet’, zei
Gerda terwijl ze haar jas uittrok.
‘Poes, poes, poes! Kom dan! Piet, heb
jij de kat gezien? Zijn bakkie brokken
staat er nog.’ ‘Nee, niet gezien’, zei
Piet. ‘Ach, hij zit vast nog in de tuin’,
zei Gerda. Piet liet een harde boer.
‘Pardon. Ja, hij zal wel in de tuin zitten.’ #
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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 12,
19 en 26 febr en 5, 12, 19 en 26
mrt:
10.30: Ik zag twee beren broodjes smeren! (2-4 jr)
12.00: Heksje Bezemsteel en
Truusje Zwabberaar (2-4 jr)

14.00: Avonturen aan de Prinsengracht (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op de woensdagen
15 en 22 febr en 1, 8, 15, 22 en
29 mrt:
14.00: De dappere ridder en de
domme draak (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!

De Mammies
Entree: € 6,- p.p. Reserveren:
020-6201513 of info@demammies.nl
In Kinderrijk, Mauritskade 56
zo 12 feb 11.30:
Liesje en de kleine walvis (2-8 jr)
zo 12 mrt 11.30: Oma kwijt (2-8 jr)

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
zo 12 feb 15.00:
Het Griezelkabinet (5+) – Samba
Salad
zo 19 feb 16.00:
Maya en de Mariachi (4 – 106 jr)
– Er was eens in Oost...| Myrna
Versteeg e.a.
wo 22 feb 10.30, 11.45 en 15.00:
Eitje (3+) | Maas Theater en Dans
vr 24 feb 20.00:
Verse Vis op Vrijdag! (talent van
morgen)
wo 8 mrt 9.30 en 11.00:

Eitje
Sterrenwachter | tg Winterberg
(poppentheater 2+)
za 11 mrt 20.00:
Een ode aan Notorious B.I.G. of
Biggie Smalls (hip hop)
wo 22 mrt 10.30:
We hebben er een geitje bij (2+) |
Malou van Sluis
zo 26 mrt 15.00:
Neushoorn Spektakel (7+) | Daniel
van Klaveren
vr 31 mrt en za 1 april 20.00:

Burgerlijke Schemering | tg Echo
Zie verder www.oostblok.nl.

Badhuistheater
do 16 feb 20.15, vr 17 feb 20.15,
za 18 feb 20.15, zo 19 feb 17.30,
vr 24 feb 20.15, za 25 feb 20.15,
zo 26 feb 17.30, vr 3 mrt 20.15,
za 4 mrt 20.15, zo 26 mrt 17.30:
‘Allo ‘Allo ! (reprise) door Badhuistheater International Theatre
(English spoken)
do 9 mrt 20.30:
Shakespeare Karaoke – Hamlet
part 1
za 11 mrt 20.00:
Dansavond: Alive and Kicking
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
za 11 feb 13.00 – 17.30:
Dialoogdag Navigators Acadamy
– over Politie en Etnische profileringen
za 11 feb 20.00:
Salsa Dance Night – met band
Marco Toro y su Ensemble en dj’s
Los Hermanos
zo 12 feb 15.30 – 18.00:
Singing Sunday – laat van je
horen...
zo 12 feb 20.00 – 22.30:
Spoken Word & Live Music (www.
raagmalasuite.nl)
wo 15 feb 20.30:
Plastik.Soldiers MidWinterFest (DJ/
Band/DJ)
zo 19 feb 15.00 – 18.00:
Tambourine Dance Party (house
en disco)
wo 22 feb 18.00:
Jungle Café – over energiearmoede
za 25 feb 22.00:
Tunnel (tech-house / techno)
wo 1 mrt 20.00:
Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
wo 8 mrt 20.00:
Bomen in de Jungle: talkshow over
‘Stadsveeteelt’
zo 12 mrt 20.00:
Milonga Only (tango salon en dans
show)
zo 19 mrt 15.00 – 18.00:
Tambourine Dance Party (house
en disco)
zo 19 mrt 20.30:
Big Dance 3
a 25 mrt 14.30:
Presentatieconcert leerlingen
Gerlinde Esser
wo 29 mrt 18.00:
Jungle Café – over daktuinen en
groene gevels
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN--elk weekend en elke dag in de
voorjaarsvakantie om 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 en 13.00 en
juniorreis om 14.30:
Doe-tentoonstelling Ziezo Marokko – Reis mee met Esmaa, Fatima,
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
elk weekend en elke dag in de
voorjaarsvakantie t/m 26 mrt
12.00 – 16.00:
Creatief Afrika (vanaf 4 jr) – maak
een geluksamulet van klei
zo 19 feb, zo 26 feb en za 4 mrt
14.00 – 15.00:
Rythm & Roots – rondleiding
ma 20 feb en ma 27 feb 13.30 –
14.00 en 15.00 – 15.30:
Gospel zingen – workshop
di 21 feb en di 28 feb 13.30 –
14.30 en 15.00 – 16.00:
Body Percussie – workshop
do 23 feb en do 2 mrt
13.30 – 14.30 en 15.00 – 16.00:
Steeldrum spelen – workshop 4
mrt 11.00 – 12.30:
Rondleiding in gebarentaal (vol-
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wassenen)
Ga met Serhat of Maaike op wereldreis door het Tropenmuseum
4 mrt 13.00 – 14.15:
Familiereis door Ziezo Marokko in
gebarentaal (vanaf 6 jr)
4 mrt hele dag:
Symposium Diasporic Connections: Ghana 60 Years After
(English)
za 11 mrt 12.30 – 13.30, 14.00 –
15.00 en 15.30 – 16.30:
24H Oost: Schatten uit het depot
- gratis rondleiding
---TENTOONSTELLINGEN--t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m 7 jan 2018:
Rhythm & Roots: van blues tot
hiphop
Meer info: www.tropenmuseum.nl

Kinderschrijfcafé (9+) met de
schrijvende zussen Renee en Eva
Kelder
vr 3 mrt 10.00:
Boekstart: Retteketet...Peuterpret
(2-4 jr)
vr 10 mrt 10.00:
Boekstart: Retteketet... Babypret
(0-2 jr)
vr 10 mrt 10.30 – 12.00:
English Spoken o.l.v. Anneke Hesp
en Loes van der Zanden: The
White Road van Edmund de Waal
do 30 mrt 18.00 – 19.00:
Linnaeus Live met Renee en Eva
Kelder
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
za 11 feb 22.00 – 6.00:
Ignition 1 Year Anniversary
za 18 feb 22.00 – 4.00:
90’s NOW ft. T-Spoon
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Adressen
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! – oefenspreekuur
(vrije inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl
elke woe 15.00:
Voorlezen (4-7 jr) o.b.g. van een
ouder
elke woe 14.00 – 16.00:
Inloopspreekuur Indische Buurtbalie
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
zo 12, 19 en 26 feb en 5 mrt
14.00 – 16.00:
Opvoeddebatten met vaders in de
Indische Buurt
do 16 feb, 2, 16 en 30 mrt 10.00
– 12.00:
Leef en Leer! – Leesclub Makkelijk
Lezen
vr 17 feb en vr 10 en 24 mrt 11.00:
Boekstart: Retteketet... Babypret
(0-2 jr)
do 23 feb 14.00 – 14.45:
OBA & Junior Company: het verhaal van de dans
vr 3 en 17 mrt 11.00:
Boekstart: Retteketet... Peuterpret! (2-4 jr)
za 11 mrt 14.30 – 15.00:
24 Oost (o.v.) – Jan Drost (filosofie
van de liefde)
do 16 mrt 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman
Meer info: www.oba.nl

do 23 feb 20.00:
Off The Record (kleine zaal, gratis)
za 25 feb 23.00 – 4.00:
Het Grote Carnavalsfeestje
wo 8 mrt 20.00:
FAQ PopQuiz (kleine zaal, op
inschrijving)
Zie voor tijden, prijzen en meer
info: www.q-factory-amsterdam.nl

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00:
12º32’19.7”N 70º3’47.5”W, een
ruimtelijke installatie van Lillian
Vlaun, te zien in metrostation
Wibautstraat t/m 3 maart
elke dag van 07.00 – 24.00:
Light Studies, een lichtobject van
Jonas Vorwerk, te zien in metrostation Weesperplein t/m 3 maart
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

Tugela85
elke vr:
Een Woord, Muziek, Film of Ver-

OBA Linnaeus
elke woe 16.00:
Voorlezen (4-7 jr)
za 18 feb en za 18 mrt 11.00 –
13.30 en 14.30 – 17.00:
Workshop schrijven Renée en Eva
Kelder
do 23 feb 18.00 – 19.00:
Linnaeus Live met Victor Frölke en
Stefan Enter
do 2 mrt 15.30 – 17.00:

Lillian Vlaun

Huize Frankendael,
Middenweg 72,
tel. 020-4233930,
www.frankendaelfoundationl.nl
Jungle Amsterdam,
Tweede van Swindenstraat
26, 020-7373326, www.jungle.
amsterdam

haal programma in het kader van
Bord op schoot
Meer info: www.tugela85.nl

Galerie oost-online
In samenwerking met het Kunsthek, de expositieruimte aan het
hek van het Oosterpark: expositie
online op Oost-online.

Genieten
elke 2e zo mi van de maand
15.00: Café Chantant

Kijk voor onder andere
meer agenda-informatie
op www.oost-online.nl
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Doe je ogen even
dicht...
Tekst en fotografie: Méland Langeveld | Gedicht: K. Michel

In de reeks Sculpturen van Oost het onlangs officieel geopende
herinneringsmonument langs het talud van de spoordijk aan
de Tugelaweg (Transvaalbuurt). De tekst langs het talud
beweegt zich horizontaal als één lang doorlopend lint en begint
bij het Tugelahuis (Maritzstraat).

Cultuur 11

Van hier en toen
doe je ogen even dicht, maak je blik leeg
en stel je voor dat dit ooit polderland was
eeuwenlang gras, sloten, koeien, schuurtjes
tot het ineens veranderde in een gebied
vol huizenblokken, straten en pleinen
zeg maar, in de periode voor de oorlog
kijk hier op de hoek was een haringstal
daar stond Fransman weer of geen weer
haring schoon te maken, nieuwe voor 3 cent
en hier schuin tegenover woonde zanger
dirigent Meijer Smeer en iets verderop
was de banketbakkerij van Pront en ginds
stonden karrenloodsen voor straatventers
daar werden ook spandoeken geschilderd
in de verkiezingstijd, plakkaten en banieren
het was een tijd vol onrust en vernieuwing
het was een levendige wijk waar veel mensen
uit de oude Jodenbuurt naar toe waren verhuisd
een wijk waarin diamantwerkers woonden
onderwijzers, straatventers en handelaren
een wijk met een veelal rode mentaliteit
waar zondags rumoerig werd gediscussieerd
over werkelijk alles door de mannen op straat

De letters komen als het ware uit het niets tevoorschijn

De tekst schetst een bijzonder mooi
beeld van het ontstaan van de Transvaalbuurt, waar eens de koeien in de
weide stonden, over de mensen die er
kwamen wonen, wat ze deden, hoe het
straatbeeld eruitzag en wat er met hen
in de Tweede Wereldoorlog gebeurde...
Woningcorporatie Ymere vraagt schrijver en dichter K. Michel een tekst te
schrijven voor dit herinneringsmonument. Grafisch ontwerpster Hansje van
Halem geeft de tekst vorm. De stedelijke vernieuwing van de Transvaalbuurt,
waaraan Ymere al een aantal jaren
werkt, is de aanleiding voor dit bijzondere kunstproject. De nieuwbouw en
renovatie van de woonblokken aan de
Tugelaweg brengt historisch bewustzijn, idealen van de sociale volkshuisvesting en de huidige stedelijke
en maatschappelijke ontwikkelingen
samen. Met de stedelijke vernieuwing
wil Ymere het verleden van de buurt
niet wegpoetsen maar daarentegen de
Joodse historie en de sociale geschiedenis zichtbaar maken.

Diamantwerkers en venters
Een echte uitdaging is het om het
beladen verleden van deze wijk naar
het heden te vertalen. Het herinneringsmonument, dat de dichter en de
vormgeefster in nauwe samenwerking
met elkaar hebben ontwikkeld, laat
ons een plek zien die naar de Joodse
geschiedenis van de buurt verwijst. De
tekst gaat over een buurt van voor de
Tweede Wereldoorlog, een levendige
buurt van vooral diamantwerkers en
venters, een buurt van ondernemerschap en handel. Tegelijk laat het het
verlies van zoveel Joodse bewoners van
de Transvaalbuurt zien.
Het talud van de spoorbaan, tussen de
Maritzstraat en de Cillierstraat, is door
Stadsdeel Oost als een openbare groenzone ingericht. Een slingerend wandelpad verbindt speel- en verblijfplaatsen;
een ontmoetingsplek voor de buurt, net
als vroeger toen hier de handkarrenloodsen van de venters stonden.
Het pad met een lengte van driehon-

derd meter – plusminus vijf minuten
lopen – leidt langs de tekst die op de
bijzonder ontworpen keerwand van
het talud is aangebracht. De wandeling vraagt en geeft, aandacht voor de
Transvaalbuurt, voor de buurtbewoners en voor het verleden. De snelheid
en de beleving van de wandeling is
voor een ieder anders.

Bijzondere uitvoering
De lichtgroene wand heeft een veertig
centimeter hoge tekstband. De tekst
is uit een metalen plaat gesneden en
gegalvaniseerd. Daarna is het in een
lichtgroene neutrale kleur – de kleur
die ook in de geglazuurde tegels in de
bebouwing aan de overkant van de
straat terugkomt – gepoedercoat, en op
de wand bevestigd.
De verdikkingen in een aantal spijlen
vormen samen één letter. De vorm
tussen de spijlen is uit de plaat gesneden. De letters komen als het ware uit
het niets tevoorschijn en zijn tegelijk
onlosmakelijk aan de plaat verbonden.
Voor- en achtergrond, tekst en bladspiegel, vormen één geheel. Geschiedenis,
het vooroorlogse leven, verblijf en een
wandeling komen er samen.

Dichter en ontwerpster
K. Michel (1958) schreef dit gedicht speciaal voor dit kunstproject. Het gedicht
is, aldus de dichter: ‘iets uitgebreider
dan de tekst van het herinneringsmonument. Om praktische redenen heb ik
hier en daar inkortingen aangebracht.
Een ander verschil is dat het gedicht
van boven naar beneden loopt en witregels heeft tussen de strofen, terwijl
de tekst langs het talud geen witregels
kent en zich horizontaal beweegt als
één lang doorlopend lint.’
Het werk van Hansje van Halem (1978)
krijgt steeds meer bekendheid. Haar
letterontwerpen en grafische patronen
voor schutbladen hebben een bijzonder
karakter. Haar ontwerpen, en de door
haar vormgegeven boeken zijn al op
veel tentoonstellingen te zien geweest. #

een wijk waar geknikkerd werd op de stoep
hoedentikkertje gespeeld en diefje met verlos
waar het sjabbatsmaal op vrijdag het hart van alles was
familie en kippensoep, gezellige drukte en snoepgoed
een wijk waar je bij veel winkels op de lat kon kopen
en waar men elkaar hielp ondanks of juist door de armoe
waar in de winter lange ijsglijbanen werden aangelegd
waar je ’s nachts treinen stoom kon horen afblazen
waar werklozen elke dag moesten stempelen
en elf soms zestien gulden per week kregen
waar op het Transvaalplein een meiboom vol slingers stond
waar omheen werd gedanst op de dag van de arbeid
waar ambtenaren bij steuntrekkers aan huis kwamen
en ter controle in kasten keken en tandenborstels telden
waar een synagoge statig in de Linnaeusstraat verrees
daar waar na de sloop een flatgebouw werd neergepoot
waar douchen in het badhuis een dubbeltje kostte
en waar je aan de rand van de buurt slootje kon springen
een woonwijk voor de oorlog waar in de zomer
bonen op straat werden gedopt en waar af en toe
na provocaties stevig met de NSB werd geknokt
voor de oorlog toen van de Joodse bewoners nog niet
bijna iedereen was weggevoerd en vermoord
voor de oorlog toen er bij het overvliegen van de zeppelin
drommen mensen verbaasd op de spoorbrug stonden
en toen de vele zangkoren namen droegen als ‘Dageraad’
‘Morgenrood’ ‘Kunst na arbeid’ en ‘Klimop’
voor de oorlog toen de hele Tugelaweg nog vieren kon
dat Sara Goedel-Trijtel honderd jaar was geworden
stel je de straat voor die dag versierd met vlaggetjes
kijk, er staat een grote muziektent voor haar huis
de opperrabbijn spreekt de jarige toe en de koningin
stuurt gelukwensen en schenkt haar een ruststoel
het weer is fris maar helder ’s avonds valt een buitje
het is juli 1937 en het rommelt al stevig in het oosten
maar zoiets als oorlog lijkt nog onvoorstelbaar ver weg.
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De winterharde warmoezenier
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Toevallig zag ik op Facebook kort na elkaar twee foto’s van mensen die lieten zien dat ze hun
moestuin ‘winterklaar’ hadden gemaakt. De ene tuin was zwart en leeg, grote kluiten klei lagen
omgespit op de winter te wachten. De andere tuin stond nog aardig vol met (meerjarige) planten
en was verder bedekt met mulch. Welke tuin is nu klaar voor de winter?
Nachtvorst

Grote kluiten klei liggen omgespit op de winter te wachten

Een speciaal seizoen is dat toch, de
winter! Kou en sneeuw zijn regel, alle
planten sterven af, en de moestuin ligt
er doodstil bij. Het lijkt alsof alles stil
staat in de winter. Overal braakliggende
grond. De één jarigen zijn verdwenen,
de groente-planten die na de oogst in
het najaar worden afgevoerd naar de
composthoop. Weliswaar groeide vorig
jaar door de klimaatverandering de

rucola gewoon door in januari en februari. Voortaan geen winterstop meer? De
tuinder is daaraan gewend. Tuincomplexen sluiten in november de waterleiding af en de hekken gaan dicht. De
winter is de tijd om thuis bij de haard te
peinzen over het zaaiplan voor volgend
voorjaar. Rekening houdend met wisselteelt, schuift alles een vakje op.

De tuin zelf vraagt in de winter weinig
aandacht, want de meeste planten zijn
niet winterhard. Een enkele nachtvorst
in november veranderde mijn mooie
groene yakonplant in een zielig hoopje
bruine bladeren. Hét moment om de
ondergrondse knollen te oogsten. Uitheemse planten overleven de Nederlandse winter niet. Al zijn er ook nog
half-winterharde planten zoals de artisjok, die met wat stro als deken de kou
kan trotseren. Veel winterharde planten
sterven bovengronds af maar botten in
het nieuwe voorjaar weer uit. Ondergronds blijft er leven in zitten. Ook
zijn er wintergroene planten die ook
bovengronds hun groene gezicht blijven
houden. Die zijn dan echt vorstbestendig, zoals de boerenkool, een echte
Hollandse jongen. Het is geen sprookje
dat de boerenkool, en ook spruitkool,
beter smaakt als er nachtvorst overheen
is gegaan. Dan wordt het zetmeel in de
bladeren omgezet in suikers, wat het
vriespunt verlaagt. En de boerenkool
smaakt dan beter.

Stoere stronken

Wil de aarde in de winter even rust om
weer los te barsten in de lente? Of is
het de warmoezenier, dat wil zeggen de
tuinder zelf, die niet winterhard is? Zit
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hij liever thuis met een beker warme
chocola? Zeker, er zijn ook van die stoere stronken die als de grond bevroren
is, nog steeds in de tuin bezig zijn. Een
dakgoot repareren, of alvast een nieuwe
koude bak timmeren. Rust noch duur.
In Portugal, waar ik vorige winter was,
begint het al in februari weer zomers te
worden. De moestuin blijft daar altijd
groen en de tuinder blijft daar altijd bezig. Al heeft hij wel recht op zijn siësta.
Winterklaar maken, is dat enkel een bedenksel? Zoals van Koot en Bie die oude
dametjes wijs maken dat de tuin ‘neutronenkorrels’ nodig heeft en daarom de
aarde voor haar gaan ‘stupideren’, tegen
betaling. Onzin natuurlijk, er is heus

Winterklaar maken,
is dat enkel een
bedenksel?
wel nuttig werk te verrichten. Vorstgevoelige planten kunnen vaak wel tegen
een paar graden nachtvorst, als ze maar
niet met hun wortels in vochtige grond
staan. Maar als het ook overdag vriest,
moeten groenblijvende planten worden
beschermd. Ze zijn niet in rust, en hebben water nodig, wat ze niet meer uit de
bevroren grond kunnen opzuigen. Zonder bescherming zullen ze uitdrogen.
Een tuin is eigenlijk nooit winterklaar.
De vorst overvalt haar en alles gebeurt
daarna ineens in een andere versnelling. De rabarber verdwijnt ondergronds, de winterrogge komt op. Om
straks in de lente weer als groenbemester te dienen. De winter is niet het einde
van het seizoen, maar de trage voorbode
van een nieuw begin. #
Reacties: tonquichot@gmail.com

Nieuwe Levenskracht
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

De broers Ab en Gerrit Kuipers kwamen meer dan 60 jaar geleden voor het eerst op Nieuwe Levenskracht. Ze waren 7 en 8
jaar toen hun vader in 1957 een volkstuintje huurde.
Voetbalclub Ontwaakt speelde in de weekeinden op de velden
schuin aan de overkant van hun tuin. Door de weeks graasden
er koeien en schapen.
Aan de ringvaart, tegenover Diemen,
konden ze de boerderijen die op de
Goudkust lagen, zien liggen. Eén grote
en drie kleine. Een molen, die de Watergraafsmeer nog had leeggepompt, stond
verderop, wat nu Science Park heet. Op
de velden van O.V.V.O. recht tegenover
hun tuintje, werd gehonkbald en gevoetbald. Ab en Gerrit zagen hoe er tribunes
werden gebouwd en de Nederlandse Televisie Stichting verslag
deed met televisiecamera’s en hoe Nederland in
1958 Europees kampioen honkbal werd.

Maanlanding

Waar nu de Hof van
Eden is, lag in die tijd de
atletiekbaan van AV 23.
De hof van Eden heeft
44 tuinen voor mindervalide Amsterdammers.
Het volkstuinencomplex
van Nieuwe Levenskracht telde in de jaren
vijftig zo’n 300 huisjes.
De melkboer, de kruidenier en een Volendam-

mer vis¬boer brachten hun waren aan
de deur.
Hun huidige huisje is gebouwd op het
voormalige aardappelveld van een
tuinder, die daarnaast ook tomaten
teelde. Op het perceel stond een hut,
om gereedschap in op te slaan en te
schuilen bij noodweer. De eikenboom
aan het water, op de oever van hun tuin
stond er al in 1957. Uit armoede namen
de mensen in die tijd
een volkstuin. Een auto
had men meestal niet
en door zo’n huisje, kon
je op een makkelijke
manier, de stad uit en
buiten genieten.
De familie Kuipers
woonde in de Concertgebouw buurt en
verbleef elke zomer op
de tuin. Soms sliepen
ze met z’n tienen in
het tuinhuis. Neefjes
en nichtjes kwamen
regelmatig logeren. Met
de hele familie werd er
in 1968 naar de maanlanding gekeken op een

zwart-wit teeveetje op batterij. Het was
die nacht bloedheet en iedereen bleef
slapen. Wegens de hitte bleven de buitendeuren open, zodat de kikkers door
het huis hipten. Ook een paling waagde
de oversteek door de keuken, maar
die werd door de hond van de familie
gegrepen en hun kat vrat hem op.

Ook kunnen er geen
prijzen meer gewonnen worden met de
mooiste tuin…
Yuppen

Door de aanleg van de ring, waar zo
rond 1978 een begin mee is gemaakt en
door uitbreiding van het spoor, zijn er
nog 150 huisjes over. Verschillende families, die de broers sinds het begin kennen, hebben hun tuin aangehouden. Zo
ook Tilly Ellerman-Spek die op Nieuwe
Levens¬kracht is geboren. De zangvereniging De Vrolijke Noot oefent eenmaal
per maand op zondagmiddag in de kantine. Maar het verenigingsleven loopt
in deze tijd terug. De yuppen op de tuin,
blijven over het algemeen niet lang. Ze
leveren hun verplichte bijdrage aan het
onderhoud van het park en bemoeien
zich nauwelijks met de andere bewoners. Vroeger kenden Ab en Gerrit elke
bewoner bij naam, maar dat is al lang
niet meer het geval. De kantine is alleen
nog open voor de bingo, een vergade-

Ab (rechts) en Gerrit Kuiper komen al sinds
1957 op Nieuwe Levenskracht

ring, of een club, maar niet meer elke
dag in de zomer, voor een gezellige
avond met een drankje. Ook kunnen er
geen prijzen meer gewonnen worden
met de mooiste tuin.
Niet alleen het verenigingsleven loopt
terug, ook de soortenrijkdom, zeggen
de broers. Hoewel ze vorig jaar nog wel
een wezel hebben gezien en gefotografeerd. De ransuilen die op de tuin broedden, zijn vertrokken. Vroeger zagen ze
vaak een ringslang, tegenwoordig is dat
veel minder. Ooit hebben ze een ree in
de tuin gehad, maar dat is al veertig jaar
niet meer voorgekomen.
Dit jaar bestaat de Bond van Volkstuinders 100 jaar en het park 83. Nog altijd
komen de broers meerdere keren per
week in hun huisje en nog altijd genieten ze van hun tuin. Ze krijgen, door er
bezig te zijn, nieuwe levenskracht. #
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Gemengde buurtschool: eerste keus!
Tekst: Veronica van Roon | Fotografie: Arie van Tol

De Barbaraschool, ooit een kloostergebouw en katholieke meisjesschool, is nu een van de meest echt gemixte scholen van
Amsterdam. Sinds dit schooljaar is de Barbaraschool de vijfde
school in de buurt die het programma Vreedzame School hanteert, naast de Kaap, de Nelson Mandela, de Kraal en de Linnaeusschool. Op een vreedzame school leren kinderen democratisch burgerschap toepassen in hun dagelijkse realiteit op
school.
In de dagelijkste praktijk gaat dat van leren bemiddelen bij conﬂicten tot samen
plannen bedenken om een schoolplein
aantrekkelijker te maken. Kinderen
uit alle werelddelen, van alle kleuren,
godsdiensten en van ook veel gemengde
ouderparen buitelen over elkaar heen
op het Eikenplein in de Oosterparkbuurt. Iedereen mag er zijn!

Suikerfeest

Met directrice Cilia van Oostveen zit
ik in een van de lichte, gerenoveerde
ruimtes binnen de school. Ooit bevlogen
gym juf (geen woorden maar daden!)
en pionierster in Bos en Lommer, is zij
nu neergestreken in Amsterdam Oost.
‘Het was een bewuste keuze van een
groep Nederlandse ouders hun kinderen hier op school te plaatsen. Als je in
een gemengde buurt woont, zou je die
verschillende culturen ook moeten kunnen terugzien in het schoolklimaat van
je kind, vonden zij. Bovendien, wat is
ﬁjner voor een kind dan gewoon in je eigen buurt naar school gaan? Deze groep
ouders staat ook bewust open voor
andere culturen. Toen ons eindfeest
vorig jaar samen bleek te vallen met het
Suikerfeest, waren het juist die ouders
die vonden dat het Suikerfeest daar ook
een belangrijke rol in zou moeten spelen. Een van de Nederlandse moeders,

getrouwd met een Marokkaanse man,
kon hierin ook een brug zijn naar de Nederlandse ouders, om te communiceren
welke elementen echt belangrijk zijn in
het Suikerfeest. Ik zal het nooit vergeten, die trotse en gelukkige houding
van de Marokkaanse vrouwen toen zij
echt hun verhaal konden vertellen. En
natuurlijk met het heerlijkste eten...
Wat zeker ook helpt is dat al die verschillende ouders elkaar bijna dagelijks
in de openbare ruimte ontmoeten: elk
kind speelt op het plein voor de school
maar ook het nabijgelegen Oosterpark.’

Wat is ﬁjner voor een
kind dan gewoon in
je eigen buurt naar
school gaan?
Inspirerend team

‘Hoe ‘maak’ je een gemengde school met
betrokken ouders?’ vraag ik Cilia. ‘Ik
ken elke ouder en heb oprecht belangstelling voor elke ouder. Iedereen mag
er zijn! Dat is toch wel de kernwaarde
die ik uit mijn eigen jeugd heb meegekregen. Met ontmoeting en het daaruit
groeiende vertrouwen wordt de basis

De Barbaraschool

gelegd. Dan alleen kan ook het kind zich
veilig voelen. Maar dat doe ik natuurlijk
niet alleen! Achter mij staat een inspirerend team dat deze waarden in de
benadering van de kinderen laat zien.
Dat verschillen er mogen zijn en ons
verrijken komt onder andere terug in
godsdienstonderwijs: alle wereldgodsdiensten komen aan bod, er zijn projecten waarin kennis wordt gemaakt met
een andere cultuur en taal, maar ook
de inloopochtenden binnen de school
vervullen hierin een belangrijke rol: Ouders die hier met hun kind of met andere kinderen en ouders komen werken,
ervaren zo zelf het onderwijs dat kun
kind geniet. De diversiteit van de schoolpopulatie komt ook in ons team terug:
het onderwijspersoneel is gemengd, bij
de administratie zit een Marokkaanse,
de schoolarts is Afrikaans, de oudercontactpersoon Turks, de ouder-kind-adviseur die aanspreekpunt is voor ouders,
intern begeleider en directeur, heeft

Dansen op de rode loper
Tekst en fotografie: Babette van Harsselaar

In het aanbod van De Rode Loper op School worden elk jaar danslessen opgenomen. Kinderen uit
alle klassen van het basisonderwijs leren zichzelf uit te drukken in dans en beweging.
Kleuters dansen bij een prentenboek,
groepen in de midden- en bovenbouw
dansen vaak bij een bepaald thema,
zoals ‘energie’ of ‘landen’ en proberen
verschillende dansstijlen uit. Er is veel
vraag naar. Leerkrachten vertellen ons
dat ze het zo goed vinden dat kinderen zelf bewegingen bedenken bij een
gevoel of een verhaal. Zo oefenen ze
hun verbeeldingskracht. Ook wordt er
veel samengewerkt tijdens de dansles-

sen. Want hoe reageer je op elkaar, en
hoe gebruik je samen de ruimte van het
gymlokaal zonder dat je elkaar hindert?
Je denkt er niet meteen aan, maar gek
genoeg wordt er ook aan taalonderwijs
gewerkt tijdens het dansen. Want een
woord als fladderen of hupsen, wat
betekent dat nou eigenlijk? Als je iets
uitbeeldt, begrijp je het ook beter.
In elke groep gebeuren onverwachte
dingen. Kinderen die normaalgesproken

Met ‘Dansen op de rode loper’ oefenen kinderen hun verbeeldingskracht

verlegen zijn, durven tijdens het dansen
juist meer van zichzelf te laten zien.
Of andersom, verbaal sterke kinderen
leren zich ook uit te drukken met hun
lichaam. Je presenteert jezelf. Kortom;
dansles voor kinderen in het basisonderwijs is eigenlijk onmisbaar.

een Surinaamse achtergrond en ook de
ouderraad is gevarieerd.’
‘In de voorschool leren de jonge kinderen al hoe gewoon gemengd is en buiten
school komen veel kinderen elkaar
ook weer tegen op de buitenschoolse
opvang. Het gaat altijd om het kind!’
Cilia is trots op ‘haar’ school en juist ook
op die ouders die ondanks hun weerstanden toch steeds weer voor hun kind
kiezen. Zo was er een vader die moeite
had met het christelijk karakter van het
Kerstdiner. Uiteindelijk was zijn kind
aanwezig maar kwam hij het te vroeg
ophalen. De leerkracht sprak met de
vader en stelde voor aan het kind zelf
te vragen wat hij wilde. Toen het kind
aangaf de laatste liedjes graag mee te
willen zingen met het schoolkoor, accepteerde de vader dat. En vader stond
te stralen toen zijn kind daar zo trots op
het podium stond! #
Info: www.facebook.com/vreedzamewijktransvaal
de dansstijlen zoals Hip Hop, klassieke
dans, streetdance en dansexpressie. Ook
leren de kinderen een eigen choreografie te maken. Ze bezoeken als kers op de
taart zelfs een dansvoorstelling in het
theater.
De dansdocenten staan elke les stil bij de
ontwikkeling van de kinderen. Wat wil
hij of zij leren, wat wordt heel erg leuk
gevonden? Aan het einde van de les
schrijven de kinderen hun bevindingen
op in de speciale ‘DansPas’: een boekje
waarin ze hun vorderingen bijhouden.
Op deze manier proberen we niet alleen
het plezier in dansen, maar ook het stimuleren van talent te bewerkstelligen. #

Danstalent

Voor veel kinderen is het helaas niet
mogelijk om ook na schooltijd dansles
te nemen en talent hierin te ontwikkelen. Het is gewoonweg te duur. Maar
daar heeft De Rode Loper op School
samen met Dynamo’s Talententent iets
op bedacht: Dansen op de rode loper.
Danslessen na schooltijd. Het lesgeld
bedraagt € 75 voor de hele cursus. Maar
heb je als ouder een Stadspas? Dan
wordt deelname vergoed door het Jongerencultuurfonds Amsterdam. Ouders
die recht hebben op een Stadspas, maar
er nog geen bezitten, kunnen worden
geholpen bij de aanvraag van deze pas.
De dansstudio’s zijn verspreid over Amsterdam Oost, zodat het voor elk kind
bereikbaar is.
In 15 lessen leren kinderen van 6 tot 10
jaar ècht dansen. Van een èchte dansdocent, in een èchte dansstudio. Tijdens de
lessen wordt geoefend met verschillen-

Ben jij of ken jij zo’n kind met dansbenen? Geef je dan op bij Joke Hilverda
(06-45136281 – jhilverda@dynamoamsterdam.nl) of Margriet Batstra
(06-45134777 – mbatstra@dynamo-amsterdam.nl).
De lessen starten in februari.
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Over hangjongeren en straatcoaches
Tekst Jan Molenaar | Fotografie St. Overlast Amsterdam

Hoe spreek je hangjongeren aan die overlast veroorzaken? Dat
gaat niet iedereen soepel af. Maar er zijn tips. En meer dan
dat; u kunt de straatcoaches bellen. Jan Molenaar ging naar een
workshop en sprak met Djordje Djuricic en zijn collega’s.
‘Meneer, u heeft gelijk maar
u kunt het ook vriendelijk
vragen’. Eind goed, al goed : de
jongens verlaten de trein, wensen mij nog een prettige avond
en ik wens ze dit ook.
Heb ik het goed gedaan? Ik ging
af op mijn primaire gevoel,
maar het had anders kunnen
lopen als de jongens ouder/sterker/stoerder/gevaarlijker waren
geweest.

Karate of judo

Straatcoaches horen natuurlijk op te vallen

Ik erger me aan het gedrag van een stel
jongens van een jaar of 14 in de trein.
Met stemverheffing sommeer ik hen de
trein te verlaten als ze zich niet kunnen gedragen. Het wordt muisstil in de
coupé. En dan zegt een van de jongens:

Opvoedkundige Hans Kaldenbach noemt dit de karate-aanpak; je gaat lijnrecht tegen een
ander in. Zo’n confrontatie
kan soms verkeerd uitpakken
volgens hem en ik hoor op
een veiligheidsbijeenkomst in
Frankendaal in december een
paar pijnlijke voorbeelden daarvan. Kaldenbach leidt het gesprek en pleit voor
de judo-aanpak; ‘Spreek ze aan vanuit
een positieve houding. Als je zo contact
legt, wordt de ander een eervolle uitweg
gegund. Ze hebben vaak al weinig

Aan de wijktafel
Tekst en fotografie: Tilly van Zoen en Karin Heijne

Leuk kennis te maken! Wij zijn Tilly van Zoen en Karin Heijne,
alletwee wijkverpleegkundigen. We mogen u dit jaar op deze
plek vertellen over onze ervaringen. Dit keer leggen we uit wat
er gebeurt aan de ‘wijktafels’.
Sinds een paar jaar worden in Amsterdam wijktafels georganiseerd. Dus
ook hier. Een wijktafel is een vergadering van iedereen die iets doet op het
gebied van welzijn, gezondheid en zorg.
Tilly van Zoen werkt bijvoorbeeld bij
Cordaan Thuiszorg, en Karin Heijne bij
Evean. Maar er zijn ook mensen bij van
Buurtzorg en van welzijnsorganisaties
zoals Dynamo. En ook vrijwilligersorganisaties nemen deel, waaronder Burennetwerk en Buurthulp Oost.
We treffen elkaar om beter ‘wijkgericht’
te werken. En dan bedoelen we dat we

van elkaar weten wie waar goed in is
zodat we elkaar weten te vinden als er
een probleem moet worden opgelost.
We kijken dus allemaal verder dan ons

eigenwaarde en ze voelen zich snel in
een hoek gezet of gekrenkt. Als mensen
ze dan aanspreken omdat ze geïrriteerd
zijn, werkt dat meestal averechts.’
Is dat niet vreemd als jongeren zich echt
misdragen? En is het mogelijk beheerst
te reageren als je je echt uitgedaagd
voelt? Wie daarover twijfelt kan beter
politie, straatcoach of jongerenwerker
inschakelen.

Straatcoaches

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam
is tien jaar geleden opgericht en heeft
inmiddels haar straatcoaches overal
behalve in Zuid Oost. In ons deel van de
stad opereren ze vanuit het Ambonplein
waar ik met coördinator Djordje Djuricic en zijn mannen spreek. De straatcoaches werken vooral in de avonden
wanneer de jongeren elkaar opzoeken.
Natuurlijk maken ze minder uren in de
winter omdat rondhangen dan minder
populair is.
Volgens hen zou het goed zijn als bewoners zelf eens een praatje maken met de
jongeren. Maar wie dat niet wil of durft
kan beter de straatcoaches inschakelen.
Juist die spreken jongeren aan vanuit
een positieve grondhouding. Ze kennen de jongeren en de straatcultuur.
Hun doel is natuurlijk om overlast te
beperken maar ook om de jongeren in
kwestie uiteindelijk te helpen. De mannen vertellen met plezier over jongeren

Onze wijk kent een aantal uitdagingen.
Denk aan kleine woningen, armoede,
maar ook de beperkte verbinding tussen
de bewoners. Bewoners kennen elkaar
niet altijd en doen daardoor niet snel
een beroep op elkaar als ze hulp nodig
hebben. Dat zou veel meer kunnen. Nu
kunnen wij dat met onze collega’s aan
de wijktafel bedenken en bespreken,
maar veel belangrijker is natuurlijk hoe
u dat ervaart en wat u nodig heeft.
Daarom zijn wij in 2016 een aantal keer
in groepjes de wijk in gegaan en hebben
in een gebouwencomplex deur aan deur

aangebeld. Met de vraag of u behoefte
aan zorg heeft, of u misschien problemen heeft door ziekte of beperkingen,
of dat u iets kunt en wilt betekenen voor
uw buren.

Meedenken en meepraten

Wij werden verrast door de eerlijke
en mooie gesprekken die we hadden.
Ze gingen over van alles: waar u tegen
aanloopt, dat het maar niet lukt om dat
ene formulier in te vullen of een lampje
werkend te krijgen, over eenzaamheid,
en over ouder worden. Dat biedt ons
de kans om u te helpen, maar ook om
buren onderling met elkaar in contact
te brengen. En zijn wij niet bij u aan de
deur geweest, maar wilt u wel meedenken en praten, u bent altijd welkom aan
onze wijktafel.
De eerstvolgende wijktafel is op 27
februari om 15 uur. Wilt u erbij zijn? U
kunt zich bij ons aanmelden via mail of
telefoon.#

Tilly en Karin (r) op de Dappermarkt

Technieken

Straatcoaches krijgen veel trainingen. Er
is aandacht voor social media en radicalisering. Maar denk ook aan typische
politievaardigheden zoals leren observeren, zelfverdediging en aanhoudingstechnieken. Aanhouden mag overigens
elke burger, maar niet veel mensen
zullen daar voor kiezen.
Wie belt over overlast krijgt de meldkamer aan de lijn die de straatcoaches
via de portofoon in kan seinen. Maar de
stichting kan ook interventiemedewerkers inzetten die op huisbezoek gaan. Zij
spreken met de ouders en betrokke(n)
jongere(n) over het gedrag op straat. Om
de overlast te stoppen. #
Wilt u de straatcoaches inschakelen bij
overlast? Belt u dan 020-4084555.
DRIE TIPS
1 Spreek jongeren alleen aan als u
rustig bent.
2 Groet voor u ze aanspreekt.
3 Toon eerst begrip – ‘ik begrijp dat
jullie muziek willen maken, maar…’
Deze tips komen uit het boek ‘Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners en
voorbijgangers’ van Hans Kaldenbach.

Aan de voordeur

Wij kunnen aan de wijktafel veel bedenken,
maar belangrijker is wat u nodig heeft.
eigen stukje en maken ook gebruik van
elkaars kennis en kunde. Zo kunnen wij
ervoor zorgen dat we u beter kunnen
ondersteunen.

die hebben doorverwezen naar hulp- of
zorginstanties en zo aan een baan of
woning hielpen.

U kunt u ons ook bereiken als u een andere vraag heeft waarmee wij u kunnen
helpen. Mail Karin Heijne via kheijne@
cordaan.nl of bel haar via 06-22380637.

De juiste antwoorden
op de 20 quizvragen
van pagina 4,
op resp. 7 december en
1 februari onderdeel van
Dwars door Oost in de Jungle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sterke arm
1961
Steve Bikoplein
2
de Engelse
Pauwenpad
lijn 3
Slotermeer
The Outsiders
Natuur is voor tevredenen
of legen
Alexander Kropholler
Oosterpark
Plasterk
de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs
Tekenaar Albert Hahn

18. Sportpark Drieburg
19. 7
20. 569
De volgende Dwars door de
Jungle is op woensdag 1 maart
om 20.00 uur,
Tweede van Swindenstraat 26.
Natuurlijk opnieuw met de quiz.
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Studenten zetten zich in voor de stad
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Academie van de Stad

Klodia, een vluchtelinge uit Syrië, heeft een stageplaats gevonden. Dat heeft ze te danken aan
een student die haar jobcoach is. Er zijn in Amsterdam Oost meer studenten die zich inzetten
voor vluchtelingen. Zij begeleiden ook kwetsbare jongeren in leerwerktrajecten bij bedrijven in
Oost. Ze maken deel uit van de Academie van de Stad die zich inzet voor een leefbare stad.
De Academie van de Stad, een ideële
stichting, heeft zijn wortels in de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vanuit de
wens om studenten op een systematische manier te laten bijdragen aan de
maatschappelijke uitdagingen van de
stad. De Academie van de Stad wordt gerund door jonge starters, die vanuit hun
locatie aan de Wibautstraat een match
maken tussen de maatschappelijke
vragen van onder andere gemeente en
woningbouwcorporaties en de talenten
en interesses van studenten. Inmiddels
heeft dit sinds de oprichting in 2008 al
tot honderden projecten op het gebied
van jeugd en educatie, integratie en
participatie, veiligheid, wonen en leven,
economie en stedelijke ontwikkeling
geleid. Studenten doen dit in ruil voor
studiepunten, woonruimte of tegen
betaling.

Voorleesservice

Er zijn drie soorten projecten: onderzoek, planvorming of conceptontwikkeling en buurtactiviteiten. Onder de
noemer Springlevende Wijk organiseren studenten die zelf in de buurt
wonen projecten op het gebied van
leefbaarheid in Betondorp, de Dapperbuurt, de Rudolf Dieselbuurt en de
Transvaalbuurt. Zij doen dit in ruil voor
woonruimte. Zo helpen ze statushouders bij het vinden van hun draai. In
Betondorp, waar relatief meer ouderen

En hoe gaat het nu met Klodia? Ze
kwam terecht bij het Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten.
Een welkome ervaringsplek voor deze
jonge vrouw, die aan de universiteit
van Aleppo rechten heeft gestudeerd.
In september vervolgt ze haar opleiding
met een master in Rotterdam.

Vraag en aanbod

Elk half jaar zoeken de projectcoördinatoren binnen hun netwerk opdrachten
voor studenten van hogescholen en
universiteiten. De meeste opdrachten
komen van gemeentelijke instellingen
of woningcorporaties, maar ook andere
maatschappelijke instanties zijn welkom.

Buurtbikkels in de Transvaalbuurt nemen verantwoordelijkheid voor een schone buurt

wonen dan in andere buurten, organiseren ze activiteiten om eenzaamheid
tegen te gaan. Met de Voorleesservice
Transvaal worden kinderen en ouders
met taalachterstand geholpen. Verder
is er in de Transvaalbuurt maandelijks
een muziekavond in het Tugelahuis,
vaak met lokaal talent. Op de website
buurtbalietransvaal.nl zetten studenten
alle informatie over vrijwilligersorganisaties en buurtactiviteiten. Aan een

soortgelijke website voor de Dapperbuurt wordt gewerkt.

Oostpoort en de fietsen

Studenten Sociale Psychologie werkten
het afgelopen half jaar aan het Interventieplan Fietsproblematiek Oostpoort
met suggesties om de fietsenoverlast in
de fietsvrije zone van Oostpoort tegen
te gaan. Binnenkort presenteren zij hun
verbeterplan.

Werk je bij een maatschappelijke instantie en heb je een vraagstuk, waar je
studenten aan zou willen laten werken?
Neem dan contact op met de projectcoördinatoren van de Academie van
de Stad. Ben je student en lijkt het je
leuk om een bijdrage te leveren aan de
maatschappij in ruil voor woonruimte,
studiepunten? Ook dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier op de
website van Academie van de Stad. Ook
een betaalde opdracht hoort tot de mogelijkheden. Sinds kort is hiervoor het
Academie van de Stad Uitzendbureau
geopend aan het Afrikanerplein in de
Transvaalbuurt. Je kunt je inschrijven
via de website. #
Meer weten?
Academie van de Stad:
academievandestad.nl
Academie van de Stad Uitzendbureau:
acds-uitzendbureau.nl

Politiek en gebroken hart bij buurtlunch
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Barbara van der Weiden

Daan loopt binnen in De Kraaipan voor de warme buurtlunch op donderdag. Hij is zestig en heeft
een gebroken hart. Maar wie wil nog meer praten over politiek en dat soort zaken?
Mijn hart is gebroken, maar ik schuif
gezellig aan tussen een groep Kraaipanbezoekers. Ik stel me netjes voor en zeg
altijd u.
Eet u hier wel vaker? vraag ik aan mijn
overbuurvouw. ‘Ja, elke donderdagochtend,’ zegt ze, ‘we komen hier met een
groep bijeen en daarna gaan we gezellig
lunchen.’
Wat doen jullie zoal in de ochtend?
‘Koffie drinken, muziek maken, zingen,
met elkaar kletsen,’ antwoordt ze. Waar
gaan die gesprekken over? ‘Over van
alles en nog wat,’ zegt ze. Ook over politiek? Het blijft opvallend stil... Weten jullie al op wie je gaat stemmen in maart.
Ik vraag het in het algemeen en ik hoor
vooral messen en vorken klikken.

Karnemelk

Een vrijwilliger van het buurtrestaurant
onderbreekt mijn poging informatie los
te peuteren, met een groot dienblad vol
karnemelk. Zonder enig overleg weten
de bezoekers van het buurtrestaurant
wat gezelligheid betekent. De gevulde
karnemelkglazen worden een voor een
doorgegeven. Karnemelk is niet alleen
goed voor je figuur en voor een mooie
huid, maar het versterkt ook de botten
en darmflora. Terug naar de politiek.

Stem op jezelf

Opnieuw probeer ik de aandacht te
vangen: ‘Wie stemt er de komende
verkiezingen voor een democratische
rechtsstaat, waarin ieder mens meedoet, rechten en
plichten kent en
oog heeft voor
de ander?’ Ik
hoor het mezelf
zeggen, en het
blijft opnieuw
doodstil bij de
donderdagochtendgroep.
Even krijg ik het
gevoel dat het
om een complot gaat, een
samenzwering
vol geheimen.
De gesprekken bij de buurtlunch gaan over appelmoes, niet over politiek.
Gelukkig geeft

een van de vrolijkste bezoekers uit de
groep antwoord. ‘Ik stem op mezelf!’
vertelt ze enthousiast. ‘Zeker lijst één,’
antwoord ik. ‘Ja en ik stem ook op mijn
familie,’ voegt ze eraan toe.

Vergeet-me-nietjes

Dan verschijnt er opnieuw een blij
gezicht aan de eettafel, dit keer met een
dienblad dampende groentesoep. Niet
in van die lullige soepschaaltjes uit zo’n
culinair sterrenrestaurant, maar royale
boerenkommen knettervol met zelfgemaakte soep, ballen, groente en vermicelli. Ook de beroepskrachten schuiven
aan en zeggen: ‘Blijf het proberen, want
dan kunnen de kansen keren.’ Het lukt
me maar niet om antwoord te krijgen
op de vraag of de deelnemers van de
ochtendgroep ook naar de stembus gaan
in maart 2017, dus ik vraag het nu vriendelijk aan een van de professionals. Ze
kijkt me geduldig aan, de vergeet-menietjes zijn het ‘complot’. ‘De vergeetme-nietjes, wat bedoel je met de vergeet-me-nietjes?’ vraag ik nieuwsgierig.
‘Het geheim is beginnende dementie,’
antwoordt ze.
De context verandert en er blijft niks
meer van de huidige politiek over. Einde
woordbegoocheling en de hartelijke
groeten aan intellectuele spitsvondigheden. Wat overblijft is de essentie. ‘All
I’ve got is what I feel, and what I feel is
what I am. Let me take you in my arms

again,’ zingt de professional glimlachend in het buurtrestaurant.

Appelmoes

Het hoofdgerecht komt eraan. Kip met
gebakken aardappels, sperziebonen,
en nog veel meer groenten, met onder
meer een grote schaal met sla en ook
nog appelmoes. De aardappeltjes zijn
van binnen lekker zacht en van buiten
krokant. Niet alleen de vergeet-me-nietjes genieten van deze bonusaanbieding
van het buurtrestaurant, er zitten ook
60-plussers bij die op hun smartphone
het laatste nieuws bijhouden, via de
supersnelle wifi-verbinding van het
servicepunt Kraaipan.
Dan komt Tineke binnen, een van mijn
aardigste buurtbewoners. We raken
weer aan de praat en het gaat over van
alles en nog wat. Ik vertel van mijn
‘date’ met een beauty uit de Watergraafsmeer en mijn gebroken hart. Troostend
legt ze haar arm over mijn schouder, en
vraagt of ik de appelmoes even door kan
geven. #
Buurt Lunch Transvaal • Servicepunt
Kraaipan • Hofmeyrstraat 67 • Wanneer: elke donderdagmiddag • Inloop:
vanaf 12:00 uur • Start lunch: 12.30 uur
• Kosten: 4 euro (€ 3,50 met Stadspas) •
Aanmelden: uiterlijk dinsdag tot 16.00
uur • Tel. 020 460 93 00 of buurtrestaurant@dynamo-amsterdam.nl • Voor
meer informatie over lekker voordelig
eten, kijk ook eens op oost-online.nl
onder het kopje smakelijk.
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Refreinen en geinen in
de Kraaipan
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

Samen zingen is het leukste wat er is, vindt pensionado Ben van
Overmeeren. Iedere woensdagochtend is hij samen met accordeonist Jan
Petrie in de Kraaipan te vinden om met senioren liedjes te zingen. Dat gaat
met veel Schwung en humor.
‘Hé, wat leuk!’ dacht Ben van
Overmeeren (66) toen hij de
oproep van ViiA zag bij Post
Oost op de Wijttenbachstraat.
Er werd muzikale begeleiding
gevraagd voor de senioren
dagbesteding in de Kraaipan.
Ben schreef zich in als vrij-

storm. De teksten van de liedjes worden uit de multomappen gehaald en rondgedeeld.
Altijd handig, al kunnen de
meeste senioren de klassiekers op het repertoire wel dromen, ondanks een haperend
geheugen: Mama, Tulpen uit

gezongen komt een vrijwilliger van de groep uit de
belendende ruimte binnen. Ze
vraagt vriendelijk doch dringend of het ‘iets zachter’ kan.
Seniorenzang is niet hetzelfde
als hardrock maar blijkbaar
produceren Ben, Jan, Lien,

als vrijwilligers brengen Ben en Jan het levenslied ten gehore

williger bij ViiA en werd met
open armen bij de Kraaipan
ontvangen, samen met accordeonist Jan Petrie (‘mijn
leeftijd zeg ik niet’).
Ook Jan staat ingeschreven bij
ViiA. Ben kende hem nog van
het Weespertrekvaartkoor.
Daarnaast speelde ze samen
in cafés De Kluis, De Vriendschap, ’t Mandje en De Ooie-

Amsterdam, Zij kon het lonken
niet laten, Ik zag twee beren...
Zijn de senioren aanvankelijk wat stil, hun schroom
verdwijnt als Ben met zijn
gevoelvolle baritonstem het
eerste lied inzet: Twee ogen
zo blauw. Het couplet zingt
hij in het Italiaans, een mooie
taal die niemand hier verstaat

…al kunnen de meeste senioren
de klassiekers op het repertoire
wel dromen…
vaar. Als je Ben vraagt wat de
magie van het zingen is zegt
hij zonder aarzelen: ‘Je klaart
er enorm van op!’ Zingen deed
hij ook naast zijn werk als kok,
barkeeper en groepsleider van
verstandelijk gehandicapten.

Weer even jong
Bens warme stem is het meest
prominente geluid in de
ruimte waar de senioren nu
genieten van een kopje koffie
met gezonde en toch lekkere
koek. Verder klinkt slechts
het voorzichtige getik van de
lepeltjes waarmee de koffie
wordt geroerd. Stilte voor de

maar wel een beetje begrijpt.
Ben knikt Rietje (84) toe. ‘Kan
iemand dat effe voor me vertalen?’ zegt ze lachend voor
ze invalt in het Nederlandse
refrein. Ben heeft intussen
zijn hand op de schouder van
Lien (81) gelegd, zijn stem
galmt alle andere senioren
toe. En ze vallen weer in als
het Nederlandse refrein begint. De vreugde straalt van de
gezichten af, iedereen is weer
even jong.

Nee, nergens spijt van
Als uit volle borst Aan de
Amsterdamse grachten wordt

Ietje, Mimi, Wim, Rietje, Frans,
Jo samen teveel geluid. Ben en
Jan beloven hun best te doen,
de vrijwilligster verdwijnt met
een fluisterend ‘dank u’. ‘Wat
had ze nou?’ vraagt een senior. ‘Ze vroeg of het zachter
kon,’ zegt begeleider Femke.
‘Zij is van de yoga.’ ‘Kennen
ze die yoga niet buiten doen
dan?’ moppert een senior vanachter haar A4’tje met de liedtekst. ‘Nee lieverd, het vriest,’
merkt haar buurvrouw op.
Het lukt Ben en de senioren
één liedje lang om zachter
zingen maar bij het volgende
nummer – Het kleine café aan
de haven van vader Abraham
- neemt het volume genadeloos toe. De opzwepende stem
van Ben en het accordeonspel
van Jan zijn hier debet aan.
Bij Non, je ne regrette rien
(nee, heb nergens spijt van)
van Piaf wordt de frêle Mimi,
een geboren Française, naar
voren gevraagd. Ze zoekt haar
bril, tuurt naar de tekst en zet
dan voorzichtig in. Tussen de
refreinen door maken Ben en
Jan tijd voor praatjes en geintjes. ‘We komen hier om jullie
te vermaken,’ begint Ben.
‘Maar eigenlijk is het precies
andersom, jullie vermaken
óns.’ #

Vrije geest
zkt. sturing
Help jij Priscilla met haar school- en beroepskeuze
en persoonlijke ontwikkeling?
ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor
mensen en organisaties in de buurt.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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Evangelische Broedergemeente
Tekst Mirjam Ringer | Fotografie: Eddy Ellert

Prachtige, fleurig geklede mensen lopen na de kerkdienst van de Evangelische Broedergemeente vrolijk pratend rond. Het is druk
in de Koningskerk aan de Pasteurstraat: koffie en thee staan klaar met iets lekkers erbij en iedereen is blij elkaar weer te zien. De
sfeer is heel anders dan de wat stijve, ingetogen kerkgang die in Nederland gebruikelijk is. Mirjam Ringer gaat op onderzoek in de
tweede aflevering over levensbeschouwingen in Oost.
Ongedwongen

De lichtgekleurde ramen filteren de
winterzon en de kerkzaal is bijna
helemaal wit. Het prachtige licht overrompelt me wanneer ik op een zondagmorgen om 10:30 binnenstap. Het
gebouw stamt uit 1956 en is gebouwd
als gereformeerde kerk. Voor iemand,
die bekend is met de liturgie in de protestantse kerken, zijn er niet zoveel verrassingen. De dienst wordt alleen veel
meer ondersteund door moderne techniek. Zo zijn er grote schermen waar de
teksten van de liederen opstaan. Ook
worden er enkele liederen gezongen in
het Sranantongo.

De Surinaamse gelovigen vinden het
fijn hier elkaar te treffen. Als ik na
afloop van de dienst wat mensen aanspreek , vertelt iemand me: ‘Ja, je kunt
hier toch meer direct met mensen in
contact komen. Omdat je elkaars cultuur en achtergrond kent. Dan gaat het
meer open en bloot.’
Het valt me op hoe ongedwongen mensen over hun geloof spreken. ‘Ik zou
ook lid kunnen zijn in een andere protestantse kerk. Maar het voegt toch wel
wat toe om hier te komen. Ook buiten
de kerk heb ik genoeg contacten. En ja,
het gaat me vooral om de godsdienst.
Ik kan hier cursussen volgen en plaats
nemen in commissies.’ De tolerantie
en vrijheid van meningsuiting zijn
bijzonder.

Omarmen
De inhoud van de dienst gaat over de
kerkelijke bijdragen. Niet zo interessant
voor mij maar daaruit blijkt wel dat
een afnemend ledenaantal en afnemende betrokkenheid ook de Evangelische
Broedergemeente treft. Na de dienst
wensen mensen elkaar een gezegende
week. Mensen omarmen elkaar daar
ook veel bij. Het is duidelijk: ze voelen
zich met elkaar verbonden. Hoewel ik
een onbekende voor hen ben, wensen
ze mij ook van harte een gezegende
week.

Hernhutters
De leden van de broederschap worden
ook wel Hernhutters genoemd. Na een
lange voorgeschiedenis, vanaf Johannes Hus in Praag, breidt de broedergemeente zich snel uit over Bohemen
en Moravië. De broedergemeenschap

Uitnodiging
Er wordt uit volle borst gezongen

wordt vervolgd, maar overleeft in
Polen. Daarin speelt Jan Amos Comenius een grote rol. In 1720 wordt
de kwijnende groep in Bohemen en
Moravië opnieuw wakker geschud door
Piëtisten. Zij streven een praktisch en
vroom christendom na: ze willen Jezus
Christus navolgen zonder veel dogma’s.
Dat verklaart ook dat mensen de Evangelische Broedergemeente ervaren als
een zeer tolerante groepering.

Zending in Suriname

was wars van allerlei onenigheid over
dogmatische geloofspunten. Hij wilde
een levend en oprecht geloof in de Heer
Jezus Christus terugbrengen en stelde
daarom zijn landgoed open voor groepen die door hun afwijkende geloofsleer mikpunt waren van vervolging. Hij
noemde de beweging Herrnhut, onder
des Heren hoede, vandaar de naam
Hernhutters. Von Zinzendorf vestigde
zich in 1736 in Zeist. Hiervandaan
werkte men hard aan zending, onder
andere in Suriname.

Meer informatie op www.ebga.nl

Ook graaf Nikolaus von Zinzendorf

‘Hé meester, magge we nou het
hele park door?’
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Theo Thijssen Museum

Onderwijzer, schrijver en socialist Theo Thijssen (1879-1943)
woonde en werkte een belangrijk deel van zijn leven in
Amsterdam-Oost. Een expositie in zijn geboortehuis schetst zijn
leven in Oost en geeft een tijdsbeeld van de buurt.
Maurice wil best eens een ander
helpen, maar niet op een vast tijdstip
elke week. Gewoon als het een keertje
nodig is en hij tijd heeft. ‘Mijn vrouw
en ik werken allebei, we hebben drie
kinderen. Het is druk, maar ’s avonds
of in het weekeinde kan ik best iemand
helpen.’
Hij meldde zich direct aan toen de website van Wijzelf de lucht inging. Wijzelf
is een landelijk netwerk van lokale
coöperatieve verenigingen die nu voor
het eerst in Amsterdam een afdeling is
gestart in Oost. Buurtbewoners richten
zich daarbinnen vooral op hun eigen
buurt, of dat nu de Watergraafsmeer is
of de Transvaalbuurt.
Zijn eerste klusjes heeft Maurice al
gedaan. ‘Een jonge moeder wilde spullen naar de kringloop brengen maar
had zelf geen auto. Ik zag de vraag op
Wijzelf en heb mijn hulp aangeboden.
Ik heb een grote auto en hou van opruimen. Toen we de auto aan het inladen

Heeft de Evangelische Broedergemeente een speciale band met Oost? Mijn
gesprekspartner schudt van nee. ‘We
kochten dit gebouw gewoon toen het te
koop stond. Het is een goede plek. Veel
mensen kunnen hier makkelijk komen
met openbaar vervoer: dat is hier heel
goed.’
De kerk staat trouwens ook open voor
buurtgenoten. Iedere laatste vrijdag
van de maand is er een gezamenlijke
lunch en mensen uit Oost zijn van
harte uitgenodigd om deel te nemen. #

waren, zag ik in de gang nog een doosje
staan. Het waren oude koffiemokken,
daar twijfelde ze nog over. Hup, die
gingen ook in de auto. We hebben alles
samen naar de kringloop gebracht en
hadden een gezellige ochtend.’

en weer, denk ik: wat ben ik blij dat ik
kan zien. Ik zal nooit meer klagen over
mijn leesbril!’

Vergoeding
Maurice biedt zijn hulp als vrijwilliger
aan. Maar je kunt via Wijzelf ook een
kleine vergoeding vragen. Soms vinden
hulpvragers dat juist wel prettig, vooral

Blinde buurtgenoot
Heel bijzonder vond Maurice de vraag
van een blinde buurtgenote die hulp
vroeg bij het trainen van haar hond.
‘Ze had net een nieuwe geleidehond
gekregen en het dier reageerde nogal
op andere honden als ze buiten waren.
Iedereen die een nieuwe hond krijgt,
weet: het gaat om gezag. Ik ben een
aantal keren meegelopen om op tijd
andere honden te spotten. Zo kreeg ze
haar eigen hond in het gareel.’
Het was een ervaring waar hij blij van
werd. ‘Dat je een blinde tot ogen kunt
zijn, hoe gaaf is dat? Het betekende
zoveel voor haar. Elke keer als ik nu in
de auto zit en mijn ogen schieten heen

Openbare lagere school Tweede Boerhaavestraat

als ze regelmatig iemand nodig hebben,
bijvoorbeeld als huishoudelijke hulp.
Het is een hoop gedoe om dat via de
gemeente aan te vragen. En het kost je
je eigen bijdrage. Dan kun je het net zo
goed gemakkelijk via Wijzelf regelen.
Ria (26) maakte kort geleden een profiel aan op Wijzelf. Na de komst van
haar tweeling stopte ze als verzorgende, maar nu wil ze weer aan het werk.
Ria: ‘Het is prettig dat je het zelf in de
hand hebt en dat je ook een keer met
de dag kunt schuiven als het nodig is.’
Met haar verpleegkundige achtergrond
kan ze meer dan helpen in de huishouding. ‘In mijn profiel staat bijvoorbeeld
ook: hulp bij het aantrekken van steunkousen. #
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We kijken vooruit
Tekst: Ouderen Advies Raad Oost

In 2017 gaat er, veronderstellen we, veel veranderen. Wij beperken ons
tot enige zaken. Zo is voor ons stadsdeel de herziening van het bestuurlijk
stelsel van groot belang. Het plan is om nagenoeg alle bevoegdheden van
de stadsdeelbestuurders over te hevelen naar de gemeente.
Westkant van het Zeeburgereiland en de woningbouw op
IJburg komt weer op gang.
In Oost wordt bovendien in
het Amstelkwartier stevig
doorgebouwd. Goed nieuws,
want het woningtekort neemt
af door nieuwbouw, dus ook
voor hen, die nu een woning
zoeken op de begane grond of
met een lift.

Midden-sectorwoningen

Er is een grote woonbuurt gepland op het braakliggende terrein aan de Noord/Westkant van het Zeeburgereiland

Ons stadsdeel krijgt wellicht
een adviesorgaan, maar de
echte beslissingen over buurtinitiatieven of over het geven
van subsidies aan bewonersgroepen worden dan in de
Stopera genomen. Andere,
minstens even belangrijke
beslissingen zoals die over
het openbaar vervoer, zijn al
‘overgenomen’ door de Centrale stad of de Regio Amsterdam.
Het Netwerk Ouderen Advies
Raden (NOAR) waarin de
OAR-Oost zitting heeft, is tegen
deze centralisaties. De invloed
van de gewone burger op
zaken waarmee wij dagelijks
te maken hebben, verschraalt.
De onvrede hierover neemt
toe. Actieve groepen lopen nu,
vaak succesvol, naar de rechter. Zo hebben veel ouderen
die hulp bij het huishouden
ontvangen nu minder met be-

zuinigingen te maken. Er komt
een strengere handhaving
opdat voetgangers weer een
vrije doorgang van 1,5 meter
krijgen. Andere rechtszaken
‘lopen’ nog. Zoals die tegen
de jarenlange overschrijding
van de Europese normen in
zake de luchtkwaliteit en die
tegen woningonttrekking door
hotelconcerns. In 2017 wordt
alles anders, maar er zijn
gelukkig mogelijkheden om
met uw steun en inzet, de belangen van ouderen te blijven
behartigen.

Gunstige ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft in het
kader van de ‘Ouderen Vriendelijke Stad’, huisvesting voor
ouderen tot aandachtspunt
benoemd. Het Platvorm Ouderen Amsterdam heeft nu goed
contact met speciaal voor ouderenhuisvesting aangestelde

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

ambtenaren. Ouderen krijgen
meer kans op een betaalbare,
‘levensloopbestendige’ woning
in eigen buurt. Bij vrijkomende sociale sectorwoningen
hebben ouderen veelal voorrang en bij een laag inkomen
in veel gevallen recht op een
rijkstoeslag en een gemeentelijke compensatie.
De nieuwbouwplannen
komen goed op gang. Op het
Zeeburgereiland komen deze
zomer 86 55-pluswoningen
in de Akropolistoren gereed,
met een nieuwe vorm van
‘huurdersbeheer’. Veel details
zijn nog in de maak, maar de
nadere regels komen er aan.
Info kunt u vinden op www.
akropolistoren.nl.

Geschikte locaties
Aandacht is er ook voor toekomstige ontwikkelingen. Veel
planologen voorspellen dat
Amsterdam de komende 20
jaar blijft groeien. Het gaat om
zo’n 50.000 extra woningen.
Daarbij spitst de discussie zich
toe op twee aspecten: is er
plaats voor die woningen en
voor wie zijn ze?
Het vinden van geschikte
locaties is niet zo moeilijk.
In de gemeenteraad wil een
meerderheid het gebruik van
fossiele brandstoffen bestrijden. De aanvoer en opslag
van steenkool in het Westelijk havengebied zien zij als
niet meer van deze tijd. Daar
kan dus een grote woonwijk komen. De betreffende
wethouders hadden eerst die
woningbouw gepland op de
‘groene randen’ van de stad,
ten koste van volkstuinen en
beschermd landschap. Maar
het verzet was te groot, ook
binnen de coalitie. Op het
Westelijk Havengebied zijn er
locaties gevonden die op korte
termijn schoongemaakt kunnen worden.
Er is een grote woonbuurt
gepland op het braakliggende terrein aan de Noord/

Vorig jaar spraken de federatie van woningbouwverenigingen, gemeente en Huurdersvereniging Amsterdam af
dat het Amsterdamse model
van ‘gemengd’ wonen zou
worden gehandhaafd. Een
wijk moet minstens 35% sociale huurwoningen hebben. In
Amsterdam Oost lukt dat niet
overal. Op IJburg en op het
Zeeburgereiland is het minder
dan 30%, zonder hoop op
verbetering. De Huurdersvereniging protesteert: afspraken
moeten nagekomen worden.
Veel Amsterdammers vinden
echter, dat mensen met een
inkomen net boven de sociale sectorgrens nog minder
kans op een passende woning
hebben dan sociale sectorhuurders. Zij pleiten voor een
hoger percentage midden-sectorwoningen. Wij vinden dat
de onderbouwing ontbreekt
en wijzen het streven naar
een hoger percentage middensectorwoningen af, ook omdat
die huren, gemakkelijk hoger
worden. In het Oostelijk Havengebied kwamen huurders
er achter dat particuliere
verhuurders de huur jaarlijks
fors kunnen verhogen. Er
moet verhuisd worden naar
een goedkopere woning. Ook
de meeste woningcorporaties
vragen te veel. Zij houden
zich niet aan de afspraak over
matiging van de huren in de
midden-sector. Het bedrag dat
een woningbouworganisatie
zou mogen vragen zou gemiddeld 850 euro per maand
zijn, maar gaan veelal in de
richting van 1000 euro per
maand. Mede daarom dringen
wij aan op nieuwbouw in een
sector waarbinnen de jaarlijkse huurverhoging de inflatie
volgt: de sociale sector.
Bij de discussie over de
vraag voor wie de 50.000
extra woningen bedoeld zijn,
ontbreekt een zorgvuldige
afweging. Ook bij de grootste
partij, D66. Hun argument: de
midden-sector is te klein en
dat is schadelijk voor Amsterdam, omdat de mensen waar
Amsterdam behoefte aan
heeft, de medewerkers in de
zorg, het onderwijs of bij de
politie, een te hoog inkomen
hebben voor de sociale sector
en in de lage midden-sector op
een lange wachtlijst stuiten.
Zij zoeken dan elders werk en
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een woning. Kortom: D66 gaat
uit van een tekort aan sollicitanten in die sectoren.
Maar hoe ernstig is dat tekort
nu en in de toekomst? Een
discussie ontbreekt terwijl er
allerlei tegenargumenten zijn.
De meeste jonge werknemers
in de drie genoemde beroepsgroepen hebben een salaris
passend in de sociale sector.
De wachttijden bij de sociale
sector zijn veelal langer dan
die in de midden-sector. Als er
beleid moet komen om deze
beroepsgroepen aan Amsterdam te binden, dan is het geven van een voorrangspositie
bij toewijzing een te overwegen maatregel. Werknemers
bij de genoemde sectoren
kunnen in aanmerking komen
voor een woning in de regio
Amsterdam. Waarom zou een
medewerker van het AMC niet
blij kunnen zijn met een woning in Abcoude? De gemeente heeft de verplichting om
een fors aantal statushouders
en een oplopend aantal daklozen te huisvesten alsmede alle
andere Amsterdamse woningzoekenden met een inkomen
beneden de ruim 36.000 euro
per jaar. Een voorstel om het
percentage sociale sectorwoningen nog meer te laten
dalen is onverantwoord. Zij,
die het niet met ons eens zijn,
dienen een zorgvuldige onderbouwing te geven.

Heet hangijzer
In de vorige Dwars schreven
wij over de gemeentelijke
compensatie voor huurders
met een laag inkomen en een
in verhouding te hoge huur.
Er zijn, omdat er haast bij was,
wel fouten gemaakt. We gaan
de gemeente nu adviseren,
opdat er volgend jaar nog
meer mensen met een te hoge
huur de compensatie kunnen
ontvangen.
Een heet hangijzer dient zich
aan: een discussie over de
woninggrootte. Er zijn plannen voor sociale nieuwbouwwoningen met een woonoppervlak van 40 m2. Vooral
jongeren en ouderen zouden
best tevreden zijn met een
kleine woning, mits de huur
passend is. Of dat voor jongeren zo is, weten wij niet, maar
ouderen willen veelal niet zo
klein gehuisvest zijn. Wat ons
stoort is het gemak waarmee
autoriteiten over onze woonwensen praten. Wij herinneren ons een langdurig conflict
over het tekort aan voor
ouderen geschikte woningen.
Indertijd zijn er in de Bijlmer
wooncomplexen voor ouderen gebouwd. Wat bleek: de
meeste ouderen wilden daar
niet gaan wonen. Zij kenden
daar ‘heg noch steg en kind
noch kraai’. De NOAR kreeg
vervolgens vanuit de woningbouwcorporaties het verwijt
dat wij niet tijdig aan de bel
hadden getrokken, maar ons
was niets gevraagd! Door de
leegstand ontstond, onterecht,
bij instanties de indruk dat er
voor ouderen niet gebouwd
behoefde te worden.
Conclusie: wij raden de
makers van bouwplannen
aan om tijdig met ons in
gesprek te gaan. #

Nummer 191

#DWARS Dynamo 21

DWARS DOOR DE BUURT

Buren Boulevard - AZC Wenckebach
Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun
omgeving en helpt nieuwe Amsterdammers met een snelle en geslaagde start
in Nederland. Dit wordt gedaan in de Buren Boulevard - AZC Wenckebach in
Amsterdam Oost.
Nieuwe Amsterdammers
doen mee
Dynamo coördineert hier
de activiteiten en werkt
samen met VCA (Vrijwilligers Centrale Amsterdam),
TopTaal, Implacement en de
OBA (Openbare Bibliotheek
Amsterdam). Het doel is
om mensen en organisaties
aan elkaar te verbinden en
een plek te creëren zodat de
nieuwe Amsterdammers kunnen meedoen. Denk dan aan
activiteiten om te ontmoeten,
taallessen, budgettrainingen,
gezondheidslessen, sporten;
vrijwilligerswerk en opstap
naar werk; zelf activiteiten

Agenda
Buurtpunten in Oost:
Voor alle vragen waar u alleen
niet uitkomt. 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 10.00-12.00 uur

Zorg jij voor een dierbare?

Oosterparkbuurt

Een familielid heeft steeds meer zorg nodig. Hoe ga je hiermee om? Dynamo
traint bewoners die intensief zorgen voor iemand. Welke regelingen en
voorzieningen kan je inzetten? Hoe organiseer je de administratie? En hoe zorg
je goed voor jezelf? Deze vragen en meer komen aan bod bij de ABZ-cursus.

Buurtpunt Kastanjehof
Kastanjeplein 60,
donderdag 13.00-15.00 uur
Buurtpunt Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
dinsdag en donderdag
9.00-12.00 uur

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63,
maandag 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
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
maandag 9.30-11.30 uur
Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 uur

Activiteiten Dynamo o.a.:
- buurtrestaurants
- sporten
- gezond leven
- weerbaarheid
- Hulp aan mantelzorgers
- Alzheimer café
- financiën
- wonen
- computerlessen
- vrijwilligerswerk
- peuters
- Talententent naschoolse
activiteiten
- tieners en jongeren

Kijk op:
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot
meedoen
twitter @Dynamo020
Voor jongeren:
www.dynamojongeren.nl
Vraag en aanbod van en voor
bewoners: www.buuv.nu
Opstap naar werk, vrijwilligerswerk en activiteiten:
www.postoost.nl

‘Er zijn enorm veel mogelijkheden de zorg slimmer te
organiseren!’ aldus trainster
Gaby Terlingen. ABZ staat
voor Administratie, Budget
en Zorg. Een overzichtelijke
administratie helpt in het
berekenen van voordelen bij
de belastingdienst en het aanvragen van andere financiële
voorzieningen. Overzicht in
budget geeft rust. En wat betekent ‘de zorg’ voor jou?
Iemand die intensief zorgt
voor een dierbare wordt

een mantelzorger genoemd
en hier komt veel bij kijken. Neem bijvoorbeeld de
zorg voor je partner die lijdt
aan Alzheimer of heeft een
lichamelijke of geestelijke
beperking. De persoon die je
verzorgt verandert. Dit kan
heel ingrijpend zijn. Ook hier
wordt uitgebreid aandacht
aan besteed.

Amsterdam Oost. Interesse? In
april start de volgende cursusgroep. #
Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact
opnemen met Gaby Terlingen
via 06 194 566 99 / gterlingen@dynamo-amsterdam.nl
of Maria Zeestraten 4620320
/ mzeestraten@dynamo-amsterdam.nl.

De ABZ-cursus is kosteloos
voor mantelzorgers die wonen
of voor iemand zorgen in

organiseren. Ook de kinderen
kunnen meedoen. De nieuwe
jonge Amsterdammers van 2½
tot 4 jaar spelen en leren in de
voorschool. Ouders kunnen
met opvoedvragen naar het
Mama- en papacafé.
Wilt u helpen?
Nieuwe Amsterdammers
worden door buurtbewoners
op weg geholpen in de nieuwe
leefomgeving. Wilt u een
buurtmaatje worden? Of wilt
u geld geven? Dynamo legt u
graag uit wat de mogelijkheden zijn. #
Info: Buren Boulevard AZC Amsterdam,
H.J.E. Wenckebachweg 48,
1096 AN Amsterdam.
Houlida Lahmaj projectleider,
hlahmaj@dynamo-amsterdam.nl, tel. 06 26 63 35 48,
www.dynamo-amsterdam.nl

Schulden
Heeft u schulden? U bent echt
de enige niet! Hoe sneller u
aanklopt met een financieel probleem, hoe sneller u
weer boven water kunt zijn.
Wees er op tijd bij. Bewoners
kunnen in heel Amsterdam
terecht voor gratis hulp bij
geldproblemen. Kijk op amsterdam.nl/geldproblemen.
In Amsterdam Oost
kunnen bewoners ook terecht
bij Dynamo: dynamoamsterdam.nl.

Echtscheidingsspreekuur
Bewoners met vragen over
echtscheiding, omgangsregeling, alimentatie, huisvesting,
juridische zaken kunnen
terecht bij het Echtscheidingsspreekuur. Er zit elke
maandag een advocaat / mediator en een maatschappelijk
werker klaar om uw vragen
te beantwoorden. Wij werken
volgens afspraak. De afspra-

ken worden ingepland op
maandag van 16 tot 17 uur in
het dienstencentrum Oosterpark aan het ’s Gravesandeplein 19 in Amsterdam Oost. #
Aanmelden kan op deze
locatie aan de balie, per
e-mail aanmeldingen@dynamo-amsterdam.nl of per
telefoon 020 46 20 300.

Huiselijk geweld en kindermishandeling Oost
Ieder stadsdeel heeft sinds 1 december 2016 een eigen preventiemedewerker
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Preventiemedewerker
de buurt in
De medewerker gaat de buurt
in om contact te leggen met
bewoners en professionals. Zij
zoekt naar mogelijkheden om
huiselijk geweld bespreekbaar
te maken en de drempel naar
hulp te verlagen. Zij inventariseert wat bewoners willen –
en wat in de buurt nodig is.

Doe iets!
Is huiselijk geweld of kindermishandeling in de buurt
waar u als professional werkzaam bent een thema? Heeft u
als bewoner vermoedens van
huiselijk geweld in uw woonomgeving? Wilt u iets doen
op dit gebied waar u hulp bij
zoekt? Neem dan contact op
met de preventiemedewerker.

Bijeenkomst 14 februari
Geïnteresseerden (professionals, bewoners) zijn welkom
op de bijeenkomst huiselijk geweld en kindermishandeling
Oost op dinsdag 14 februari
van 14 tot 17 uur in buurtcentrum Oosterpark (3e
Oosterparkstraat 159). Het
doel van de bijeenkomst is
kennis en vaardigheden

vergroten om eerder huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren,
bespreekbaar te maken en te
voorkomen. En om elkaar te
ontmoeten en uitwisselen wat
men doet. #
Info en aanmelden
Bel of mail Joke Raak van
Dynamo (preventiemedewerker Amsterdam Oost &
Zuid), e-mail jraak@dynamoamsterdam.nl, telefoon
06 17 59 15 54.
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Dwars door het recht met HJS

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

Verhoging van de AOW-leeftijd
Tekst: Anouk Schoenmaker

De AOW-leeftijd is per 1 januari 2017 met drie maanden omhoog gegaan.
De AOW-leeftijd is nu 65 jaar en 9 maanden. Waarom? Wat betekent dit voor
de ingangsdatum van uw AOW-uitkering?
geweest, ontvangt u het volledige AOW-pensioen en wel
vanaf de dag dat u de AOWleeftijd heeft bereikt.

Wat te doen als u een pensioengat (‘AOW-gat’) heeft,
bijvoorbeeld als uw VUT of
prepensioen eerder stopt dan
dat u recht heeft op pensioen?
De Algemene Ouderdomswet
(AOW) is een basispensioen
van de overheid, die uitgekeerd wordt door de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). Iedereen die in Nederland werkt
of woont is hier automatisch
voor verzekerd. Enkele bevolkingsgroepen zijn volledig afhankelijk van de AOW, omdat
ze niet gespaard hebben voor
hun oude dag, dat geldt voor
lager opgeleiden, maar ook
voor sommige zzp’ers.
Jaarlijks bouwt u, als u verzekerd bent, 2% AOW-pensioen
op. Indien u 50 jaar vóór uw
AOW-leeftijd verzekerd bent

Waarom verhoging van
de AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd gaat al een
aantal jaren stapsgewijs omhoog. Tot 2012 was de AOWleeftijd 65 jaar. In datzelfde
jaar heeft een meerderheid
van de 1e en 2e Kamer ingestemd met een automatische
koppeling van de AOW-leeftijd
aan de levensverwachting van
de mensen. Dit houdt in dat
we langer moeten doorwerken
voordat de AOW ingaat. Door
de vergrijzing stijgt het aantal
mensen dat AOW krijgt. Als
men langer leeft, geniet men
ook langer een AOW-pensioen.
Hierdoor stijgen de kosten,

terwijl het aantal werkenden
dat AOW-premies betaalt,
daalt. Om de druk op de
overheidsfinanciën te verminderen en de AOW-uitkeringen
te kunnen blijven doen, dient
de AOW-leeftijd verhoogd
te worden. De AOW-leeftijd
gaat vanaf 2013 versneld
omhoog. Sinds 1 januari 2017
is de AOW-leeftijd 65 jaar en
9 maanden. De verhoging van
deze AOW-leeftijd betekent
dat u 9 maanden langer AOWpremies betaalt en 9 maanden
later uw eerste AOW-uitkering
ontvangt.

Ingangsdatum van uw
eigen AOW-leeftijd?
De AOW- leeftijd voor het
jaar 2022 is nu al vastgelegd
op 67 jaar en 3 maanden. Of
de AOW-leeftijd daarna nog

NIEUWE
NAAM
NIEUWE
EN EEN NIEUWENAAM
LOCATIE!
EN EEN NIEUWE LOCATIE!

MET INGANG VAN 1 JANUARI ZIJN WIJ
MET INGANG VAN 1 JANUARI ZIJN WIJ

MET INGANG VAN 1 JANUARI 2017 ZIJN WIJ:

thuis in de stad
thuis in de stad
ONZE NIEUWE CONTACTGEGEVENS:
ONS NIEUWE ADRES:

Tweede
46huis
huis
TweedeBoerhaavestraat
Boerhaavestraat
46
ONS NIEUWE ADRES:
1091
ANAmsterdam
Amsterdam46 huis
1091
AN
Tweede
Boerhaavestraat
1091 AN020
Amsterdam
telefoon:
52 30 130
De spreekuurtijden blijven ongewijzigd.
e-mail:
oost@wooninfo.nl
De spreekuurtijden blijven ongewijzigd.

Tot ziens op ons nieuwe adres!
Tot ziens op ons nieuwe adres!
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omhoog gaat, hangt af van
de verdere ontwikkelingen
met betrekking tot de gemiddelde levensverwachting.
Blijft men langer leven dan
zal de AOW-leeftijd, telkens
in stappen van 3 maanden,
meestijgen. De leeftijd waarop
uw AOW ingaat, is afhankelijk
van wanneer u geboren bent.
Bent u geboren na 1954? Dan
is uw AOW-leeftijd 67 jaar
en 3 maanden. Via de website van Rijksoverheid kunt u
uw AOW-leeftijd berekenen.
(www.rijksoverheid.nl)

Zo niet dan zou u eventueel in
aanmerking kunnen komen
voor een aanvullende uitkering op basis van de Wet werk
en bijstand (Participatiewet),
mits u aan de voorwaarden
voldoet (zie ook hiervoor de
site van de Rijksoverheid).

Overbruggingsuitkering

Binnenkort bestaat HJS 10 jaar.
Op 6 april 2017, van 14.30-17.00,
organiseert HJS een symposium.
Meer hierover in de een van de
volgende edities van Dwars of
via www.oost.online.nl

Als u door de verhoogde AOWleeftijd tijdelijk niet genoeg
inkomsten heeft, kunt u mogelijk in aanmerking komen
voor een overbruggingsuitkering. Dit is een uitkering op
minimumniveau die bedoeld
is om uw inkomen aan te vullen en het ‘AOW-gat’ hiermee
aan te vullen / te overbruggen. Voorwaarde om voor
deze uitkering in aanmerking
te komen is dat u tussen 1
januari 2013 en 1 juli 2015 één
van uitkeringen heeft genoten
die op de volgende site staan:
www.rijksoverheid.nl.

De verhoging van de AOWleeftijd roept bij velen veel
vragen en onduidelijkheden
op. Indien dit bij u het geval
is, kunt u met al uw vragen
terecht bij Het Juridisch
Spreekuur (HJS). #

Adresgegevens en spreekuurtijden BOOT-Oost/HJS:
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren:
di. t/m do. van 13:00-17:00 u.
telefoon: 020 - 665 80 15
Algemeen telefoonnummer HJS:
06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur

WOZ waarde
beschikkingen en de
maximale huur
Eigenaren maar ook huurders kunnen binnenkort de
WOZ waarde-beschikking
van hun woning verwachten.
Aangezien de WOZ waarde
voor een belangrijk deel de
puntentelling van uw woning,
en daarmee de maximaal redelijke huurprijs bepaalt, kan
bezwaar maken tegen de WOZ
waarde lonen.
Kijk daarbij goed naar de
datum op de beschikking:
wanneer is deze verzonden?
U heeft dan 6 weken om
bezwaar te maken tegen de
hoogte van de WOZ waarde.

dat deze woningen totaal niet
overeenkomen met uw eigen
woning: kleiner, moderner,
beter onderhouden, wel met
een schuur enz. Ook dit zou
een reden voor bezwaar kunnen zijn.

Waarop bezwaar maken?

Advies en ondersteuning
nodig?

Er kunnen allerlei redenen
zijn om bezwaar te maken, bijvoorbeeld dat de oppervlakte
van uw woning op de beschikking niet klopt. Of omdat u
achterstallig onderhoud heeft.
Er kan ook sprake zijn van
overlast in uw omgeving van
bijvoorbeeld horeca, verkeerslawaai, vervuilde grond. Zo
zijn er mogelijk meer goede
argumenten te bedenken om
bezwaar te maken.

Hoe bezwaar te maken?
Als het goed is ontvangt u bij
de beschikking meteen een
standaard bezwaarschrift om
te gebruiken. Dit kunt u dan
invullen en opsturen naar het
adres wat op het formulier
vermeld staat. Maakt u wel
een kopie voor uw zelf.

U kunt bij alle vestigingen van
!Woon terecht voor advies en
ondersteuning, ook vragen
over de WOZ waarde en het
maken van bezwaar.
Op wooninfo.nl vindt u de lo-

caties en openingstijden.
Kom
NIEUWE
NAAM
gezien de korte bezwaarterEN EEN NIEUWE LOCATIE!

mijn wel tijdig langs. !Woon,
team Oost zit aan de Tweede
Boerhaavestraat 46, telefoon
5230150, oost@wooninfo.nl. #
MET INGANG VAN 1 JANUARI ZIJN WIJ

Referentiewoningen
De WOZ waarde van uw
woning wordt mede bepaald
doordat er gekeken wordt
naar referentiewoningen in
uw omgeving. Nu kan het zijn

thuis in de stad
ONS NIEUWE ADRES:

Tweede Boerhaavestraat 46 huis

Nummer 191

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

#DWARS
liggertjes

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

Geschiedenislessen
10 lessen Moderne Geschiedenis: elke
eerste vrijdag van de maand in Servicepunt Jeruzalem, van ’t Hofflaan 29. Tijd:
14–16 uur. Kosten: 2 euro per keer. Info
& aanmelden bij Peter Hermans, tel.nr.
020-6941991, e-mail p.t.hermans@gmail.
com.
Klaverjassen
Tiny’s Amsterdamse Klaverjasclub zoekt
nieuwe leden. Iedere zondag van 13.00 –
17.00 uur in Servicepunt Jeruzalem, van ’t
Hofflaan 29. Kosten 2,50 per keer. Vragen
en/of aanmelding: 020-7860321 (Tiny).
Boekenclub
Elke derde vrijdag van de maand van
14.00 – 16.00 uur is er voor 55 plussers
een boekenclub / leesclub / leesgroep /
literatuurgroep in Servicepunt Jeruzalem,
van ’t Hofflaan 29a. Er zijn nieuwe leden
welkom. Info: 020-6939923 (di en do van
9 tot 12 uur).
Fotografie
Op dinsdagavond 21 februari start
de beginnerscursus fotografie in Wijkcentrum ’t Kruidvat in Diemen. De cursus
bestaat uit 10 lessen, met iedere keer een

ander thema: portret, natuur, architectuur, beweging, en er komt nog veel meer
aan bod! Bij deze thema’s hoort techniek,
denk aan: diafragma, sluitertijd, iso,
witbalans. De kosten zijn 95 euro. U kunt
kiezen uit de volgende lestijden: 19.1520.30 of 20.30-21.45. Aanmelden of meer
info: www.laurawanders.com.
Senioren Café
Elke dondermiddag van 14 – 17 uur is er
het Senioren Café voor buurtbewoners
en mantelzorgers uit de Watergraafsmeer e.o. in de pastorie van de Hofkerk,
Linnaeushof 94. U kunt elk moment
binnenlopen.
Coaches sociaal werk
Ben je communicatief, een regelaar
en kun je zelfstandig werken? Ben je 1
ochtend of middag per week beschikbaar? Meld je dan aan bij Markant. Naast
scholing en professionele begeleiding
ontvang je een onkostenvergoeding en
een vrijwilligersverzekering. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel
uit van de aannameprocedure. Info en
aanmelding: Nicole Stoffelen of Sharon
Daalder van Markant. T: (020) 886 88 00 /
info@markant.org Meer leuke vacatures
op www.markant.org/vacature.
Lezing over burn-out
Alles wat je van burn-out wilt weten in
een TEDtalk / korte lezing. Voor groepjes
tussen 5 tot 10 personen geef ik - tegen
onkostenvergoeding - een korte lezing
over het ontstaan van een burn-out
en wat je ertegen kunt doen. Info:
ellen.nieuwland@gmail.com of tel. 0206631675.
Te koop
Enkele open legkasten, ladenkasten en
vele plankdragers met muurrails en
legplanken; diverse maten en prijzen,
gebruikt maar z.g.a.n. Tevens mooie grote
letterbak aangeboden. Geïnteresseerd?
Bel/sms 06 18 11 70 76.
Te koop gevraagd:
GARAGE, Linnaeuskade 7 (binnenterrein).
Tel.nr. 06-10232909.

Geld voor goed idee
mantelzorg
Stadsdeel Oost stelt geld
beschikbaar voor initiatieven die mantelzorgers
ondersteunen.
Bent u bewoner van Oost en
heeft u een goed en uitgewerkt
plan hoe u mantelzorgers in
uw omgeving kunt helpen?
Dan kunt u dat plan indienen
en een aanvraag doen voor
subsidie. De deadline hiervoor
is vrijdag 3 maart 2017.
Een burgerjury van onafhankelijke buurtbewoners
beoordeelt of uw plan voor
subsidie in aanmerking komt.
De juryleden hebben zelf ervaring met mantelzorg.
Uitgewerkte plannen kunnen
zich op allerlei vormen van

ondersteuning van mantelzorgers in uw buurt richten. Bijvoorbeeld mantelzorgers helpen met boodschappen doen,
het tijdelijk overnemen van
de zorgtaken of mantelzorgers
helpen met het opzetten van
een breder sociaal netwerk.
Of initiatieven die u bewust
maken dat u een mantelzorger bent als u langdurig voor
iemand zorgt en dat er dan
allerlei voorzieningen voor u
zijn. Per plan geldt een maximale subsidie van e 5.000.
Civic en Dynamo doen de
begeleiding. #
Meer info: www.civicamsterdam.nl of www.dynamoamsterdam.nl.

Muzikaal Transvaal
In het Tugelahuis is er iedere maand de gezelligste live-muziekavond van Amsterdam-Oost: Muzikaal Transvaal! Een ideale
gelegenheid om uw buurtbewoners beter te leren kennen onder
het genot van een muziekje, een hapje en een drankje.
De volgende editie is op maandag 13 februari. Dan wordt het
buurthuis weer omgetoverd tot een podium in warme huiskamersfeer met ‘open haard’. Toegang is gratis!
De avond wordt georganiseerd door Sam (20) en Iris (25), deelnemers aan het project Springlevende Wijk van Academie van
de Stad. #

Mededelingen 23

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2017 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 192 verschijnt vrijdag 31 maart,
de deadline voor uw bijdrage is
donderdag 9 maart 2017.
Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC Amsterdam
tel. nr.: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Anneke Hesp, Arie van Tol,
Melissa Plomp en Rose Bartholomé
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
en Ron de Wit
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Annemarije
Pronk, Ans van de Scheur, Carolien van
Welij, Connie Dekker, Daan van Pagée,
Dick Feenstra, Dineke Rizzoli, Eddy
Ellert, Gerard Valentijn, Hans Heitgeert,
Hella de Groot, Jaap Kamerling, Jan
Molenaar, John Prop (voorpagina),
Judith Lammers, Kirsten de Wit,
Maarten Doedes, Méland Langeveld,
Mirjam Ringers, Noortje Blauw, Ruud
Meijer, Sjaak Brokx, Stan Polman,
Ton Hendrix, Veronica van Roon en
Wil Merkies
Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok
Redactionele bijdragen:
Dynamo, Viia, HJS, OAR en !Woon
Druk: Rodi Rotatiedruk

Waar: Tugelahuis, Tugelaweg 59a. Wanneer: ma. 13 febr., 13 mrt.

Inloophuis De Kraanvogel

Post Oost is hét participatiecentrum voor Amsterdammers uit
Oost. Het adviseert over activiteiten in de buurt, bemiddelt naar
vrijwilligerswerk en biedt een opstap naar werk.
Wijttenbachstraat 36 hs
ma - vrij 9 tot 17 uur│info@postoost.nl
Twitter @PostOost │Facebook PostOost | postoost.nll

Maak je goede voornemens waar bij Post Oost!
Wil jij actiever zijn? Kom naar Post Oost! Wij helpen je bij:

Een kopje koffie of thee, een luisterend oor, ervaringen
delen, meedoen aan een van de activiteiten, troost als het
allemaal even teveel wordt of samen enorm lachen. Het kan
allemaal in inloophuis De Kraanvogel, een ontmoetingsplaats voor mensen die kanker hebben en hun naasten.
In De Kraanvogel is het altijd gezellig en veilig en iedereen
is er welkom.
‘Als je kanker hebt of iemand in je nabije omgeving ziek is, krijg je te maken
met veel verdriet, angst, onzekerheid
en vragen,’ zegt Lot Teengs, een van de
gastvrouwen van het inloophuis. ‘De
Kraanvogel is een plek om te ontspannen en je thuis te voelen, even weg van
ziekenhuizen, artsenbezoeken en de
eenzaamheid van ziek zijn. Dat klinkt
allemaal heel zwaar, maar we hebben
vooral veel plezier samen. Mensen kunnen hier even bijtanken.’

Van voetmassage tot creatief
atelier
In De Kraanvogel worden ook activiteiten georganiseerd. Tegen een kleine
vergoeding kunnen gasten meedoen

aan bijvoorbeeld dansexpressie, Qi
Gong, stembevrijding of toneel. Op donderdagen kunnen ze een voetmassage
of een manicure krijgen en elke tweede
vrijdag van de maand is er een creatief
atelier.
Lot Teengs: ‘Niets moet, alles mag. We
zijn er om mensen een steuntje in de
rug te geven. Dus kom vooral, de deur
staat open!’ #
Openingstijden:
Dinsdag van12.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 16.00 uur
Adres: Robert Kochplantsoen 19
Meer info: www.dekraanvogel.org

het vinden van passend vrijwilligerswerk
Uurtje over? Doe iets voor een ander. Wij helpen je bij het vinden van
vrijwilligerswerk dat écht bij je past.
het zoeken naar een leuke activiteit
Spaans leren? Cursus Jezelfvertrouwen? Wij weten wat Oost te bieden
heeft. En we helpen je graag met het vinden van die ene activiteit.
een opstap naar werk
Wil je in 2017 aan het werk? Bij Post Oost helpen we je bij je CV en
sollicitatiebrief, én volg je sollicitatietraining. Helemaal gratis!
Meer weten?
Neem contact met ons op voor meer info, of kom langs! We helpen je
graag verder!
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Mijn eten ligt onder de sneeuw!
DWARS DOOR DE BUURT

Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

Wat hoor ik daar?

Een gezicht in de vorm van een trechter heeft zo zijn voordelen.

Voor de meeste dieren zijn
winter en sneeuw moeilijke
tijden. Beren gaan liever een
paar maanden slapen. Voor de
Laplanduil is zelfs veertig of
vijftig centimeter sneeuw geen
probleem. Zijn ronde gezicht
is hol en werkt als een soort
geluidstrechter. Hij hoort van
een flinke afstand het geluid
van een ritselende woelmuis
of lemming ergens diep onder
de sneeuw en weet tot op de
centimeter nauwkeurig waar
het hapje rondscharrelt.
Hij glijdt er in een duikvlucht
op af en landt met zijn hoofd
vooruit in de sneeuw. Tegelijk weet hij met één van zijn
poten meestal het diertje te
grijpen. Het is een enorme uil.
Van kruin tot poten kan hij wel
tachtig centimeter groot zijn.
De omtrek van zijn hoofd is

vijftig centimeter, een halve
meter. Om te weten hoe groot
dat is moet je maar eens een
meetlint om een ontbijtbord
leggen. Zijn specialiteiten? Geluidloos vliegen en om direct
voor een in de weg staande
boom één vleugel in te trekken. Direct voorbij de stam
strekt hij de vleugel weer uit.
Het gaat zo snel, dat het lijkt
alsof de vleugel door de stam
snijdt! Om dat te zien moet je
naar het Noorden van Scandinavië gaan. Of nog verder,
naar Siberië, Mongolië of Alaska. Ze komen alleen in de bossen voor in tegenstelling tot de
veel bekendere sneeuwuil. Die
jaagt boven de kale toendra.
Ook de sneeuwuil plukt lemmingen uit de sneeuw, maar
niet uit sneeuw van vijftig
centimeter zoals de laplanduil.

Een laplanduil in de vlucht heeft een spanwijdte van zo’n 145 cm.

Bronnen: wikipedia, www.piepvandaag.nl. Alle afbeeldingen staan op Flickr. De foto van het gezicht van een laplanduil is gemaakt door Neil McIntosh.
De uil in vlucht is een foto van Mark de photoguy. Het sneeuwkonijn is een foto van Driaton en de poolhaas is een foto van Fiona Hunt.

Dit boomkonijn had wel hele erge honger.

Hoe komen de gewonere dieren de winter door? Konijnen
en hazen bijvoorbeeld? In de
winter knagen konijnen soms
de bast van jonge boompjes,
tot een hoogte van 50 of
60cm. Als ze erge honger
hebben klimmen ze zelfs
in bomen om iets eetbaars
te bemachtigen. Van veel
plantensoorten, o.a. van de
melkdistel, bestaan trouwens
‘konijnenvormen’: doordat
konijnen steeds de topjes
eruit vreten, krijgen deze
planten een boompjesachting
uiterlijk.
Er bestaat ook een poolvariant van een haasachtige: de
poolhaas. Hij leeft boven de
boomgrens op de toendra in
koude gebieden zoals Canada
en Groenland. In de zomer
is zijn vacht grijsbruin en in
de winter wit. Zo kan hij zich
goed verstoppen voor zijn vijanden. In de winter hebben
alle dieren honger... Poolhazen zelf eten in de winter
ook schors en allerlei mossen
en korstmossen. Poolhazen
hebben grote poten, zo kunnen ze niet wegzakken in de

sneeuw.
En herten, wat eten die als
het gras bevroren is en onder
een pak sneeuw ligt? Niet
veel. Ze weten in het bos nog
vaak wel beukennootjes en
eikels te vinden en wortels
van planten. Maar als het
echt lang vriest teren ze
vooral op hun vetreserve. Ze
vallen dan flink af en eten dat
er in de zomer weer bij.
Ook dassen teren in een
strenge winter vooral op hun
vetreserve. Ze komen dan
vaak wekenlang hun hol niet
uit tot het buiten weer wat
aangenamer is. Als de grond
weer ontdooid is kunnen ze
weer bij hun favoriete voedsel: regenwormen, insectenlarven, knollen en ook wel
graan en gras.
Vossen zijn zulke slimme
dieren en hun menu is zo
uitgebreid dat ze ook in de
winter meestal wel genoeg
te eten vinden: ratten en
muizen, wormen en slakken,
vogels, insecten, kadavers, en
als het echt niet anders kan
ook wel een maiskolf of wat
gras. Maar natuurlijk eten ze

veel liever een mals kippetje
als ze de kans krijgen.
En insecten, hoe komen die
de winter door? Mensen
staan daar niet zo vaak bij
stil. ’s Winters zie je geen insecten. En daarna zijn ze er
weer. Het antwoord is dat
het per soort verschilt. Bijen
overwinteren in korven en
kasten en eten de honing die
ze in de zomer verzameld
hebben. Wespen overleven
de winter in de regel niet.
Alleen de koningin kruipt in
een kier of spleet en houdt
een soort winterslaap. In het
voorjaar legt ze eitjes en dan
komen er duizenden nieuwe
lastposten die het op je
glas fanta en je ijsje hebben
voorzien.
De meikever leeft als larve
en pop jaren ondergronds en
komt in mei als volwassen kever uit de grond om te paren
en eieren te leggen. Daarna
gaan ze dood. Lieveheersbeestjes zoeken de warmte
van de woningen op om
vervolgens een winterslaap
te houden in de woningen op
een koele donkere plaats.

Poolhazen zijn in de zomer graag alleen maar in de winter rennen ze in grote groepen rond.

Voor Stinks is de landlapuil, sorry, laplanduil techniek niet geheel naar wens verlopen

