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Niet zo maar weggooien!
Al weer de om en nabij 160e is het in Nederland: het nieuwe Repair Café
in het Karnhuis in Betondorp. 23 oktober werd het feestelijk geopend.
Theo van den Akker is er de motor en het boegbeeld van.

Naar dichterbij
Theo heeft de afgelopen jaren
ook gerepareerd in de Havelaar (West), de van Ostadestraat (Zuid) en Casa 400
(Oost). Hij is sinds een jaar
of 3, 4 verbonden aan Repair
Café. Een andere vestiging
waar Theo bij betrokken is,
die in de Meevaart, is volop in
het nieuws geweest de afgelopen tijd. Daar is het (dientengevolge) op de woensdagen en
de 4e zaterdag van de maand
(in plaats van de 4e woensdag)
bijzonder druk.
Maar in Het Karnhuis is het
natuurlijk veel gezelliger!
Met een budget van nog geen

Theo kijkt toe hoe wethouder
Lieke Thesing het lint doorknipt

Geduldig legt hij me uit hoe
een Senseo-apparaat simpel
uit elkaar te halen is. Hij wijst
me op de mogelijke lekpunten.
We gunnen ons niet de tijd om
‘het lek boven te krijgen’.
Het raadplegen van informatie op internet is in zekere zin
ook een belangrijk onderdeel
van het startpakket, vindt
Theo. Het oplossen van het
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Terug in Oost

Redactioneel

Door: Nina Schuttert

Door: Arie van Tol

Het is niet bij te houden,
zoveel is er te doen in Oost!
Onmogelijk om overal bij te
zijn, overal verslag van te
doen, overal een mening over
te hebben. Lastig om actueel
te zijn. Dat is Oost online veel
meer. Samenwerken met Oost
online en Geheugen van Oost
biedt in dat opzicht zeker
nieuwe kansen.
Dit keer staat er in de Dwars
op pagina 23 een artikel dat
eerder met wat meer fotomateriaal is geplaatst op Oost online: over Schrijvers uit Oost.
De 24 pagina’s van deze Dwars
169 staan ook verder weer vol
met lezenswaardige artikelen
en mooie foto’s en illustraties.
Altijd zoeken we een link met
Amsterdam Oost. Maar juist
ook willen we een verbinding
leggen met universele onderwerpen en thema’s.
Dwars wordt nu al een jaar
gemaakt door alleen maar
vrijwilligers. Het tweede jaar
willen we ingaan met een
vernieuwd team, een versterkt team. Lees deze Dwars,
bedenk hoe aardig het zou zijn
aan zoiets mee te werken en
meldt je: 06-42807805! #

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

mp3-probleem begint ook met
een passend snoertje naar de
pc, het achterhalen van merk
en typenummer e.d. Een lege
accu weerhoudt Theo van verder onderzoek. Maar is hier
niet sprake van een vicieuze
cirkel: opladen kan pas als ie
het weer doet en hij kan het
pas weer gaan doen als ie is
opgeladen!?
Ik kom terug op de volgende
4e woensdag van de maand.

1000 euro is voor voldoende
reclame en voor voldoende
gereedschap (onderdeel van
het startpakket) gezorgd. Een
reparatie gebeurt in principe
op de middag zelf en is gratis.
Maar onderdelen moeten
vanzelfsprekend door de
klant zelf besteld en betaald
worden.
Scheerapparaten, cd-spelers,
broodroosters en koffiezetapparaten zijn de meest meegebrachte zaken in de Repair
Café’s.
Voorbeelden
Ik heb voor de gelegenheid
een lekkend Senseo-apparaat
meegenomen en een mp3speler die ik niet meer aan de
praat krijg. “Zijn dit spullen
waarmee ik bij je aan kan komen?” “Senseo is beroemd en
berucht bij de Repair Café’s.
Sommige vestigingen weigeren de apparaten, omdat ze
te ingewikkeld zouden zijn.”
Theo bewijst het tegendeel.
“Je moet het effe weten!”

Repair

Theo en zijn Marion en Het Karnhuis
zijn bindende factoren in de buurt!

Door: Arie van Tol | Fotografie: uit fotobestanden Theo van den Akker

Elke 4e woensdag van de
maand kunnen Betondorpers
‘om de hoek’ hun defecte apparaten ter reparatie komen
aanbieden. Twee monteurs,
een gastvrouw en een coördinatrice zorgen behalve voor
een onmiddellijke en gratis
reparatie ook voor een aangename, gastvrije sfeer.
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Onderscheiding
Theo is meerdere keren onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk. Door de buurt,
door Stadgenoot en het meest
recent door het stadsdeel. Dat
speldje was niet alleen bedoeld voor zijn activiteiten bij
het Repair Café, maar vooral
ook voor alles wat hij in en
voor Betondorp doet. Vanuit
de bewonerscommissie van
Stadgenoot heeft hij zich als
vrijwilliger ook al jaren lang
ingezet op vele fronten.
Het Karnhuis wordt meer
en meer centrumpje van de
buurt. Er wordt vergaderd

Column

De reis zit erop. Twee maanden hebben we rond gezworven op Sardinië.
We hebben veel gezien, geproefd en gedaan. We hebben lieve mensen leren
kennen en mooie plekken ontdekt. Onze rode camper heeft ons niet in de
steek gelaten.

door bijvoorbeeld Verenigingen voor Eigenaren en
natuurlijk de bewonerscommissie. En er worden initiatieven voor de buurt bedacht
en uitgevoerd. Tuinproject
‘Groetje Groen’ is een recente
creatieve buurtgedachte.
Meterbakken met moestuinen
gaan de komende jaren te zien
zijn in de (voor)tuinen van
Betondorpers. Er komt een
voorbeeld in de Karnstraat 2,
bij Het Karnhuis.
Theo en zijn Marion en Het
Karnhuis zijn bindende factoren in de buurt! Maar waarom
eigenlijk het woord ‘café’
in het inmiddels duurzame
begrip Repair Café? Theo:
“Oorspronkelijk heeft een café
niet per se de link met alcohol,
maar is het vooral ontmoetingsplek! Mijn motto is
daarom: Repair Café... alleen
koffie en thee...” En de koffie
was lekker! #
Repair Café in Betondorp:
elke woensdagmiddag van
2 tot half 5 in Het Karnhuis,
Karnstraat 2.

Colofon
Dwars door de buurt is een
onafhankelijke lokale krant die in
2013 zeven keer zal verschijnen.
De krant wordt huis aan huis
verspreid in de buurten Oud-Oost
(Oosterparkbuurt, Dapperbuurt,
Transvaalbuurt) en
Watergraafsmeer in stadsdeel
Oost. Op meerdere openbare
plekken in Oost liggen exemplaren
om mee te nemen. De oplage is
25.000.
Dwars 170 verschijnt 31 jan. 2014
De deadline valt op 9 jan. 2014
Postadres:
Kamerlingh Onneslaan 34
1097 DH Amsterdam
Telefoon: 06 42 80 78 05
E-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Arie van Tol, Melissa Plomp,
Margreet de Vries, Mirry Dijkstra
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman

Sardinië zwaait ons uit met zon,
Amsterdam Oost verwelkomt
ons met regen
De blaadjes van het Oosterpark zijn rood, geel, oranje.
Mensen fietsen ongestoord tegen de wind in. Dat zou in Italië onmogelijk zijn. Italianen
houden niet van nattigheid.
Zodra de eerste regendruppels
vallen verschuilt iedereen zich
onder poorten en achter deuren. In Amsterdam lijkt het

wel alsof regen niet bestaat.
Mensen klagen wel maar storten zich vervolgens dapper in
gevecht met de elementen.
We moeten wel even wennen
aan deze onverschrokkenheid.
En ook aan de regen. Vooral
mijn Italiaanse vriend Andrea
heeft het zwaar. Bibberend zit
hij op de bank met een kruik.

Als we de televisie aandoen
zien we Sardinië. Maar niet
het Sardinië zoals wij het kennen. We zien modderstromen,
huilende mensen en kapotte
bruggen. Cycloon Cleopatra
heeft een ravage aangericht
op het paradijselijke eiland.

Medewerkers:
Andrea Margelli, Anna ten
Bruggencate, Anna Houwing,
Anneke Hesp, Brenda Wokke,
Chelly Hartog, Connie Dekker
(kinderpagina), Dineke Rizzoli,
Frans Ondunk, Gabriëlle Francke,
Gijs Lauret, Hella de Groot,
Janet de Jong, John Prop (voorpagina), Méland Langeveld,
Merith Lebbink, Miranda van der
Vegt, Nella Montana, Nico Essen,
Nina Schuttert, Ruud Meijer,
Sjaak Brokx, Stan Polman,
Tim Stok, Ton Hendrix, Wil Merkies
Gastredactie: Stan Polman

En wij zijn net op tijd ontsnapt. Ineens lijkt de regen
van Amsterdam Oost op een
warme douche. #

Redactionele bijdragen:
OAR, ’t Hoeckhuys, Osira, Dynamo,
Transvaal beter, WSW, huurdersvereniging Oost, kerken Oost,
meercatering

Kijk voor onze avonturen op
www.opzoeknaaritalie.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
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De politieheli vliegt vaker boven Oost
Door: Gijs Lauret | Fotografie: www.politiehelikopter.nl

Vast en zeker kent u hem, die vermaledijde politiehelikopter. Voor mijn
gevoel cirkelt hij steeds vaker boven ons stadsdeel. De geluidsoverlast is
hinderlijk zat, maar bovendien krijg ik het gevoel dat er van alles aan de
hand is waarvan wij niet weten. Het ronkende motorgeluid zal ongetwijfeld
ergens goed voor zijn, maar het roept ook vragen op. Wordt de heli inderdaad vaker gebruikt, vergeleken met bijvoorbeeld één of twee jaar geleden?
Zo ja, met welke reden(en)? Het motiveerde mij de laatste weken tot een
niet-wetenschappelijk onderzoekje naar dit fenomeen.

verzekerd dat zij de vraag
intern zullen bespreken en
er zo snel mogelijk op terugkomen. Helaas heb ik voor
de deadline van deze krant
geen reactie van het stadsdeel
mogen ontvangen.
Politiewoordvoerder
Plotseling komt dat lumineuze
idee. Waarom niet contact zoeken met Ellie Lust, de bekende
woordvoerder van de politie?
Zij duikt met regelmaat op in

Als argeloze burger stap ik
een uitgestorven politiebureau in Oost binnen. Na een
vastberaden drukje op de bel
en een stief minuutje wachten
verschijnt Oom Agent van achter het geblindeerd glas. Als ik
losbarst, onderbreekt hij mij
al snel. Ik moet toch echt de
afdeling voorlichting bellen,
want dit bureau gaat niet over
helikopters. Helikopterinzet
wordt centraal aangestuurd,
door de korpsleiding.
0900-8844
Op politie.nl lijkt het woord
voorlichting niet voor te
komen, maar al vlug stuit ik
op 0900-8844: ‘Geen spoed,
wél politie’ (starttarief 9,4
cent en 2,3 cent per minuut;
zoiets). Een allervriendelijkste
mevrouw staat mij te woord.
Klopt mijn gevoel dat de heli
vaker vliegt? Misschien wel,
maar eigenlijk weet ze het
niet. En ze gaat er al helemaal
niet over. Ik mag gerust een
klacht indienen, maar dan
moet ik een ander nummer
bellen. Ze benadrukt herhaaldelijk dat de helikopter nooit
zomaar uitvliegt, maar met
reden, bijvoorbeeld een vermissing. Maar vliegt hij vaker?
Geen idee.
Goede reden
Politie.nl blijkt een link te
bevatten naar een artikeltje
‘Helikopter boven mijn huis’.
Hier vinden we woorden
van gelijke strekking: “De
politie zet de helikopter altijd
in met een goede reden.” ...
“Met behulp van de politieheli kunnen eenheden op de
grond slagvaardiger en sneller
optreden bij incidenten, zoals
roofovervallen en vermissingen.” Er wordt toegevoegd dat
ook defensie en traumateams
met een helikopter vliegen. De
politieheli probeert door hoog
te vliegen zo min mogelijk
overlast te veroorzaken. Echter: “Een politieheli mag voor
het vervullen van de politietaak afwijken van de wettelijke minimumvlieghoogte.”
Daarnaast wordt benadrukt:
“Bedenk dat als u een politieheli hoort of ziet deze deel
uitmaakt van de activiteiten
van de politie om uw directe
omgeving veiliger te maken.”
Er zijn geplande vluchten
(surveillancevluchten) en
ongeplande vluchten, naar
aanleiding van incidenten.
De vaderlandse helikoptervloot bestaat in totaal uit acht
toestellen, zes zogenaamde

een beperkt aantal vlieguren
tot hun beschikking. Ieder
korps kon aangeven voor welk
soort doeleinden men deze
vlieguren wilde benutten. Met
de ingebruikname van nieuwe
helikoptertoestellen (2010) is
dit veranderd. De helikopters
vliegen grotendeels op basis
van informatie die betrekking
heeft op misdrijven met een

Waarschijnlijk
vliegt de
politiehelikopter
vaker boven
Amsterdam Oost
dan enkele jaren
geleden
grote maatschappelijke impact
(zoals bijvoorbeeld overvallen, woninginbraken, gebruik
van vuurwapens of gijzelingen). Deze informatie is zowel
gebaseerd op gebeurtenissen
uit het verleden als op actuele
gegevens. In de meldkamer
wordt live meegekeken met
de beelden uit de helikopter.
Dit biedt het overzicht dat de
politie op de grond ontbeert.

De helikopters vliegen grotendeels
op basis van informatie die betrekking
heeft op misdrijven met een grote
maatschappelijke impact
Eurocopter EC 135 en twee
iets grotere Agusta Westland
AW 139.
@PolitieheliNL
Tot slot wordt verwezen naar
@PolitieheliNL, een Twitteraccount dat sinds 2011 live
informatie geeft over vliegbewegingen van politiehelikopters. Dit account is verbonden
met politiehelikopter.nl.
Piloten moeten hun vliegbewegingen melden aan de
luchtverkeersleiding. Via deze
en andere openbare gegevens
(persberichten, alarmeringen
van andere hulpdiensten)
poogt de website burgers van
informatie te voorzien. De
site benadrukt niet in te gaan
op geruchten waarover geen
persbericht is verspreid. Zij
heeft geen formele band met
de politie en daarom ook geen
toegang tot politiesystemen.
Interessante informatie, maar
nog geen antwoord op mijn
vragen.
Surveillancevluchten
Ik mail mijn twee vragen naar
het algemene mailadres van
onze landelijke politie. In hun
antwoord volstaan zij met de
uitleg dat de helikopter wordt

ingezet ter ondersteuning van
politietaken op de grond, dat
de politie hiervoor een ontheffing heeft en dit nooit zonder
reden gebeurt. Zij vertrouwen
erop mij voldoende te hebben
geïnformeerd, maar geven
helaas geen enkel antwoord
op wat ik vraag.
Een mail via politiehelikopter.nl
levert wel enige informatie
op. Zij geven aan geen statistieken te hebben over de
inzet van de helikopter in specifieke gebieden. Wel valt hen
op dat de (geplande) surveillancevluchten vaak beginnen
in Amsterdam. Zij weten niet
of dit vaker gebeurt dan enkele jaren geleden. Het totaal
aantal vluchten is wel toegenomen, kan men mij vertellen.
Wethouder Veiligheid
Omdat ik door contact met de
politie en aan politie gelieerde
mensen onvoldoende wijzer
word, zoek ik contact met
het stadsdeelbestuur. Fatima
Elatik is de wethouder met het
beleidsgebied Veiligheid in
haar portefeuille. Met behulp
van de stadsdeelwebsite stuur
ik haar een bericht. Na enkele
dagen krijg ik een ontvangstbevestiging waarin mij wordt

verschillende media wanneer namens de politie uitleg
moet worden gegeven over
lopende zaken. Iedereen zit
anno 2013 op Facebook en zo
ook Ellie Lust, blijkt na enkele
muisklikjes. Zij antwoordt mij
nog dezelfde avond. Ik kan
haar volgende week bellen.
De vaart zit erin. Uiteindelijk
spreek ik telefonisch met een
collega van haar. Beide blijken
verbonden aan de zogenaamde mediadesk van de politie,
beschikbaar voor vragen
vanuit de pers. Mij wordt verzocht de vragen nog eens per
mail te versturen. Binnen een
dag krijg ik een uitgebreide
reactie.
Meer vlieguren, dus meer
vliegen
Mijn veronderstelling dat de
politiehelikopter vaker vliegt,
lijkt te kloppen. Althans met
die nuancering dat de heli
in zijn algemeenheid vaker
dan voorheen boven stedelijk
gebied vliegt. De informatie is
niet uitgesplitst per stadsdeel.
Daarnaast is er een verandering in de manier waarop over
de inzet van helikopters wordt
beslist. Voorheen hadden alle
verschillende korpsen (nu opgegaan in de nationale politie)

Conclusies
Na een enerverende rondgang
langs enkele politieloketten en
één stadsdeelloket is niet met
honderd procent zekerheid
antwoord te geven op mijn
twee vragen. Het is echter
wel mogelijk een balans op te
maken en enkele voorzichtige
conclusies te trekken. Waarschijnlijk vliegt de politiehelikopter vaker boven Amsterdam Oost dan enkele jaren
geleden. Het totaal aantal
vluchten is toegenomen en de
geplande surveillancevluchten
schijnen relatief vaak boven
Amsterdam te beginnen.
Daarnaast wordt de helikopterinzet grotendeels bepaald
door actuele informatie over
misdrijven met grote maatschappelijke impact. Veronderstellende dat dergelijke
misdrijven vaker in stedelijk
gebied plaatshebben, zou
dit mede kunnen verklaren
waarom de heli vaker boven
ons stadsdeel vliegt. #
Lees meer van en over
Gijs Lauret op gijslauret.nl.
PS In 2012 is een serie uitgezonden over de luchtvaartpolitie, waarin de waarde van
de helikopter wordt benadrukt
(terug te kijken op www.rtlxl.nl,
trefwoorden: unit luchtvaartpolitie).
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Afscheid Loes van de
Budget Store
2de Hands
Door: Brenda Wokke | Fotografie: Dineke Rizzoli

Loes Meijer werkt al twintig jaar voor het Leger
des Heils, waarvan de laatste zeven jaar als coördinator van de Budget Store op de Middenweg. In
december gaat ze stoppen. Al eerder was ik langs
geweest maar trof haar niet in de winkel. Medewerkers van de winkel reageerden enthousiast
toen ik liet weten dat ik Loes wilde interviewen
voor de ‘Dwars’. “Ik hoop dat Loes daaraan meedoet, ze houdt er eigenlijk helemaal niet van om
in de belangstelling te staan. Maar het zou zo leuk
zijn als ze in de krant komt.”

1992 was het heel druk op het
werk, de mensen schonken
heel veel spullen voor slachtoffers van de ramp.
Toen er een vacature vrijkwam solliciteerde Loes
hierop en kreeg een nuluren
contract. Het was een drukke
tijd, maar Loes vond het
heerlijk om hier te werken. Ze
houdt van mensen. Een heel
gevarieerd publiek bezocht de
winkel: ze waren afkomstig
uit veel culturen.
Er kwamen mensen in de
winkel die doorverwezen
waren via het Leger des Heils
en maatschappelijk werk met
een briefje. Die mensen hadden helemaal niets meer, in de
winkel mochten zij gratis spullen uitzoeken. In die tijd had
Loes contact met ‘ Henkie’ van

‘Via Via’ vonden mensen 2e
hands meubels, de spullen die
uiteindelijk in de winkel kwamen waren slechte spullen.
Naar de Middenweg
Loes werd werkzaam in de
Budget Store winkel op de
Middenweg. Voor een klein
budget kunnen mensen hier
goede kleding kopen. Loes
werkt hier met een team dat
zij aanstuurt: vijf vrijwilligers,
vier mensen via Pantar, twee
vaste medewerkers en een
wisselend aantal mensen via
dagbesteding. Het personeel
draagt haar op handen. Er
heerst een warme en hartelijke sfeer in de winkel. De
kleding die hier verkocht
wordt komt o.a. uit kledingcontainers uit Amsterdam
Zuid. De kleding wordt eerst
grof gesorteerd alvorens deze
naar de Middenweg komt.
Dan wordt de kleding beneden
fijn gesorteerd. De kleding die
vervolgens in de winkel komt
te hangen is keurige kleding.
Loes is heel precies. De winkel
loopt goed.
“Het is leuk om met mensen te
werken. Het is nu crisis en de

Doe er maar een cake van Hema
bij, lekker nat

Loes Meijer

Op zaterdagochtend tref ik
haar wel in de winkel. Ze
aarzelt of ze aan het interview
mee wil doen. Een winkelmedwerkster dringt aan, “nou
vooruit, dan doe ik het voor de
meiden en voor de winkel” en
zo kan het interview starten.
Achtergrond
Loes komt oorspronkelijk uit
Limburg, een echt ‘Venloos
mädchen’, zegt ze zelf. Ze is
getrouwd met een Amster-

dammer die ze tijdens een
dagje Amsterdam tegenkwam.
Ze woont nu al weer jaren in
Almere.
Loes is ooit als vrijwilliger
begonnen bij het Leger des
Heils, nu al weer twintig jaar
geleden. Dit was bij de winkel
op het Zeeburgerpad, een winkel die vergelijkbaar was met
die op de Middenweg, echter
op het Zeeburgerpad waren
er ook veel meubels. Ten
tijde van de Bijlmerramp in

Vrijwilligersfeest
Door: Arie van Tol | Foto: stadsdeel

Het is een goeie gewoonte
van stadsdeel Oost om in het
najaar een feestelijke avond
voor vrijwilligers te organiseren. In het Montessori College
Oost (MCO) waren op donderdagavond 17 oktober zo rond
de 400 genodigden aanwezig.
Enkele tientallen daarvan
kregen een ereteken.
Bol van traditie stond de
avond. De warme ontvangst
werd gedaan door ambtenaren. Wethouder Lieke Thesingh reikte het merendeel
van de vrijwilligersinsignes
uit. Al mocht collega Jeroen

van Spijk ook een enkele
doen. Leerlingen van het
MCO verzorgden weer de
warme maaltijd. Ambtenaren
en raadslid Ardine Nicolai
schonken drank. Er was het
bandje dat muziek in jazzy
popsfeer speelde. Er was een
leuk (bedoeld) duo. En vooral
keuvelde de zaal met bovengemiddelde leeftijd er lustig
op los. Anders gezegd: er werd
genetwerkt.
Hier waren niet de verplicht
vrijwilligers of dwangarbeiders waarover het elders in
deze Dwars gaat. Baat bij de

de GG en GD. Henk stuurde
mensen door naar Loes en
nodigde Loes uit om een dagje
mee op stap te gaan bij ontruimingen van huizen, ‘dan
zie je om welke mensen het
gaat’. Loes ging een dagje mee
op stap en zag mensen zwaar
aan de alcohol en ook iemand
die al een week dood in huis
lag. Het was heel bedroevend
om te zien, maar toch ook een
rijke ervaring. Het is heel goed
om te weten waarvoor je het
doet.
Het werk in de winkel op
het Zeeburgerpad heeft Loes
twaalf jaar gedaan. In de
winkels werd kleding verkocht die met kledingacties bij
mensen thuis opgehaald werd
en meubels. De winkel werd
opgeheven. Door het gebruik
van internet en met het blad

wildgroei aan vrijwilligerswerk heeft deze groep echte
vrijwilligers echter allerminst.
Van henzelf wordt steeds
meer gevraagd, op steeds
meer plekken is sprake van
verdringing en het imago van
vrijwilligerswerk lijdt schade.
Voor kanttekeningen als deze
is nooit plaats op feestelijke
avonden. Zoals natuurlijk ook
niemand hardop zal opmerken dat raadsleden uitblonken
in afwezigheid. Een initiatief
dat ooit door politici in gang is
gezet is zo, zoals zo veel stadsdeelaangelegenheden, tot een
louter ambtelijk / bestuurlijk
fenomeen geworden.
Afijn, bestuurders, maar
vooral ambtenaren waren op
zeer hartelijke en betrokken
wijze aanwezig. Dat mag ook
wel eens gezegd.

mensen hebben weinig centjes. Als mensen in de winkel
komen en voor hun kinderen
een leuke trui of broek vinden
dan is mijn dag goed. Veel
mensen die hier komen hebben weinig of geen geld. Er
zijn veel vaste klanten uit heel
Amsterdam. Veel mensen die
hier komen zijn bekend bij het
Leger des Heils of worden getipt via maatschappelijk werk.
De mensen weten de winkel
te vinden en dat geeft mij een
goed gevoel”, zegt Loes. “Er
komen ook mensen die wel
geld hebben, moet kunnen”,
vindt Loes, “dat zie je niet aan
de buitenkant.”
De winkel en het afscheid
Een winkelmedewerkster
komt langs met een boodschappenlijstje, iedere dag
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wordt er beneden gezamenlijk
geluncht, om even aan Loes te
laten zien of ze iets vergeten
is. “Doe er maar een cake bij,
van de Hema, lekker nat.”
Veel spullen voor de winkel
worden ook door particulieren gebracht, met name
kleding en boeken.
Het interieur van de winkel
heeft vier maanden geleden
een metamorfose ondergaan.
Dat was iets dat Loes nog wilde uitvoeren. Door de restyling van de winkel lijkt deze
ruimer, lichter en ademt een
open sfeer uit. De tafel, waar
klanten even aan kunnen zitten, en toonbank (met daarboven het portret van Majoor
Bosshardt) is gemaakt door de
afdeling houtbewerking ATC
van het Leger des Heils. Hier
doen jongens werkervaring op
om weer verder te komen. Als
particulier kun je hier ook iets
bestellen .
Loes gaat binnenkort met pensioen, iets eerder dan de bedoeling want ze heeft nog 500
overuren staan. Het is genoeg
geweest. Het staan en trappen
lopen gaat moeilijk. Ze heeft
nog acht tenen. Na een dotterbehandeling bleek de pijn in
haar voeten te komen uit embolie die na de operatie naar
haar tenen was gezakt. Als die
naar haar hart was gegaan
was ze er niet meer geweest.
Haar grote tenen moesten
worden geamputeerd. Sinds
ze acht tenen heeft is het werk
veel vermoeiender geworden.
Het is mooi geweest, voorlopig
gaat ze dan helemaal niets
meer doen. Ze hoeft dan ook
niet meer in de file te staan.
Eerst even niks, daarna misschien iets met ouderen. Als ik
afscheid neem van Loes laat
ze weten dat het interview
eigenlijk best meeviel.#
Oproep:
Als mensen goede spullen
willen doneren (kleding en
kleine spullen zoals bijvoorbeeld boeken) dan is dit altijd
welkom in de Budget Store op
de Middenweg.
De winkel is open van dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 16.45
uur en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur #

De glimmende winnaars Marion en Theo
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‘Ik blijf werken zolang de
klanten bellen’

Olie

Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Achter de oude gevels van de huizen in de Blasiusstraat wordt al jaren hard
gewerkt. Oliehandelaar Arie van Dam (74) en zijn vrouw Coby (68) weten er
alles van. Zij moeten in november voor onbepaalde tijd verhuizen naar een
tijdelijke benedenwoning in de Ruyschstraat. Na terugkomst in hun gerenoveerde woning is de vertrouwde oliekachel met vlammetjes vervangen door
centrale verwarming. “We gaan voor het eerst helemaal over op concurrent
gas. Niet echt gezellig maar we nemen een sfeerkachel en dan zien we weer
vlammetjes.”
Met de oliehandel die hij in
1965 vanuit Blasiusstraat 107
begon, gaat Van Dam door.
“Zolang de klanten blijven
bellen, breng ik ze olie en als
er niet meer gebeld wordt,
stop ik.”
Tijd om op vakantie te gaan
heeft hij niet. “Als voorzitter
van Worstelclub Hercules en
voorzitter van de postduivenhouders is er altijd werk.”
Coby en Arie van Dam zitten
midden in de verhuizing. In
hun woning Blasiusstraat 107

niet. “Misschien een jaar, dat
merken we wel.”
Ze maken zich niet druk en
hebben geen bezwaar tegen
het gesprek in de woonkamer
waar de bank, Arie’s stoel en
de tv nog op hun plek staan.
Hond Jerry reageert nerveus
op de fotografe en gaat er
met de batterijen van haar
fototoestel vandoor
Hoelang bestaat oliehandel
Van Dam?
Arie: “Mijn vader begon in

Er zijn altijd strenge regels
geweest. Je mag geen olie en
gasflessen opslaan en dat heb ik
ook nooit gedaan.
staan al veel spullen ingepakt die via de tuin naar de
tijdelijke woning in de Ruyschstraat worden gebracht.
Hun drie kinderen die buiten
Amsterdam wonen, komen
helpen.
“We zijn nooit de buurt uit
geweest.” Coby lacht. “Toen
we elkaar leerden kennen,
woonde ik in de 2e Oosterparkstraat en Arie in de
Burmanstraat. We konden
na de renovatie naar Noord,
maar dat wilden we niet. Wat
moeten we daar nou? Hier in
de Blasiusstraat wonen we
nu 49 jaar.”
Voor hoelang ze naar de achterkant verhuizen, weten ze

Arie van Dam

1937 als petroleumventer
vanuit petroleumhandel ‘De
Toekomst’ in de Burmandwarsstraat. In 1952 kwamen
we in de Blasiusstraat terecht. We verkochten olie en
schoonmaakartikelen in de
loods op 103.We hadden toen
het hele pand en woonden
boven.”
Met de oliehandel ging het
toen beter
Arie: “De jaren zestig waren
hoogtijdagen. 80% van de
Amsterdammers stookte op
olie. In de stad waren toen
zo’n 360 oliehandelaren.
Klanten bezocht ik twee keer
in de week met de bestel-

auto. Er was werk genoeg in
Oost en ik bezorgde alles aan
huis. Nu heb ik klanten in en
buiten Amsterdam en moet
veel meer rijden.
”
Had je in de mooie tijd personeel in dienst?
Arie verbaasd: “Welnee, ik
heb nooit personeel gehad. Ik
werkte met mijn broer en na
zijn overlijden deed ik alles
zelf met hulp van Coby die
aan de telefoon de bestellingen opneemt.”
Coby lacht: “Ik ben de olieassistente.”
Wanneer werden de inkomsten minder?
“De oliehandel stopte in 1973
met de komst van gasnet na
de vondst van de gasbel in
Groningen.”
Voor oliehandel Van Dam en
zijn collega’s was de omschakeling op gas een financiële
catastrofe. Maar zijn werklust en liefde voor het bedrijf
leden er niet onder.
Nuchter praat hij over de
grote terugslag in het bedrijf.
“Die gasleiding had er voor
mij niet hoeven komen. Maar
ik heb nog steeds klanten in
de stad die niet op gasnet zijn
aangesloten en op olie stoken. Zoals de bootbewoners
en bewoners aan weggetjes
waar de gasleiding niet ligt.
Sinds de petroleumhaven in
west is verdwenen haal ik
de olie uit Koog aan de Zaan,
Purmerend en Lijnden.”
Had je nooit problemen in
de buurt met je bedrijf?
Arie: “Er zijn altijd strenge
regels geweest. Je mag geen
olie en gasflessen opslaan en
dat heb ik ook nooit gedaan.”
Is de Blasiusstraat nog
steeds een fijne woonstraat?
Coby lacht: “Je groeit er in.
We gaan hier nooit weg,
maar vroeger was deze straat
wel gezelliger. Alle buurtwinkels zijn verdwenen. Aan
onze oneven kant had je winkels of loodsen en maar twee
woon- huizen. De bakker, de
tassenmaker, de melkboer
en de joodse zuurinleggerij
van de Gebr. Fransman zijn
allemaal weg.”
Arie vult aan: “Mijn zus Nel
woonde naast ons en had er
een winkeltje waar ze petro-

leum in kannen verkocht.
Onze straat was voor de oorlog een echte jodenstraat. De
meeste joden zijn nooit meer
teruggekomen. Hier, op Blasiusstraat 107 hs woonde van
1945-1965 Max Colmans. Max
en zijn vrouw overleefden
de oorlog. Zij werden door
de Russen bevrijd in Bergen
Belsen. Max, die lompen, oud
papier en metaal opkocht,
kon goed vertellen over wat
hij had meegemaakt in het
concentratiekamp.”

Arie herinnert zich de Blasiusstraat als ‘een rommelige
en gigantische bedrijvenstraat’.
Aan wethouder Jan Schaefer (1949-1994) heeft Arie
minder goede herinneringen.
“Hij liet alle oude pandjes
opkopen. Met al dat opkopen
verdwenen de scharrelaars
uit de buurt. Toen de bewoners weg waren, kwamen de
Nederlandse krakers, vooral
studenten.”
Van Arie geen kwaad woord
over de krakers. “Wij hebben geen last van ze gehad,
het was een gezellige tijd. Ze
nodigden ons uit voor hun
feesten en barbecues.’ Met de
gezelligheid was het gedaan
toen de politie in de zomer
van 1982 midden in de nacht
met een grote actie alles
ontruimde. Actie “Blaaskop”
was een mediagebeuren

Blassiusstraat

Oost

5

waar iedereen over praatte.”
Wanneer stop je met de
oliehandel?
Coby fel: “Ik wil eindelijk wel
eens genieten als jij stopt.”
Arie: “Wat is nu genieten.
Wachten, wachten en kijken
op de klok na het ontbijt,
het middagboterhammetje,
het avondeten en dan kijken
naar de tv. Noem je dat genieten?”
Corrie: “Hij wil niet op vakantie, maar ik ga twee keer
per jaar met de kinderen
naar een warm land.”
Arie verontschuldigend:
“Door de zomervluchten van
de postduiven kan ik niet
weg.”
Enthousiast vertelt hij over
de 80 postduiven die hij in de
achtertuin houdt waaronder
‘De Rooie Belg’ die in vijf jaar
37 eerste prijzen won. Als

voorzitter van de overkoepelende postduivenvereni
gingen in Amsterdam kent
hij de duivenwereld.
Met dezelfde betrokkenheid
praat hij over de 111 jaar
oude Amsterdamse worstelclub Hercules waarvan hij 27
jaar voorzitter is. Dat hij van
zijn 15e tot 25e zelf worstelaar was wil hij wel kwijt.
Arie straalt: “Voor al mijn
activiteiten kreeg ik in 1996
de gouden speld voor verdiensten van de stad Amsterdam.”
Bij het afscheid buiten voor
de loods zegt hij: “Door de
olie en het verenigingsleven
ken ik gigantisch veel Amsterdammers.”
Even later rijdt hij opgewekt
met een bestelling in zijn
pick-up naar een klant. #
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‘Bewoners beslissen over
hun eigen buurt’

Verkiezingen
In maart 2014 zijn er verkiezingen. Verkiezingen
voor de nieuw te vormen bestuurscommissies,
de opvolgers van de stadsdeelraden, worden ook
gehouden op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.
Dwars door de buurt besteedt natuurlijk aandacht
aan de politieke vernieuwingen.
Om te beginnen met twee interviews met lijsttrekkers van D66 en de SP, lijst-trekkers voor de
bestuurscommissie in Oost wel te verstaan.
Zij zijn dus bekend, wat nog niet voor alle partijen
geldt begin december. Maar zeker zal Thijs Reuten
in een volgende Dwars zijn verhaal mogen doen.
Ivar Manuel van D66 en Tiers Bakker van de SP
maken op deze pagina’s duidelijk wat zij ook
middels de bestuurscommissie willen doen voor
de burgers in Oost.

D66

Ook nu het credo van D66 Oost
Door: Jan Molenaar | Fotografie: uit het archief van Ivar Manuel

In 1993 werd Ivar Manuel benaderd om plaats nemen in het landelijke
campagneteam van D66 vanwege de naderende verkiezingen. Dat was
meteen de reden om lid te worden en zo kwam zijn loopbaan bij D66
in een stroomversnelling.
D66-leden uit Stadsdeel Oost
plaatsten hem hoog op de lijst
en hij kwam in 1994 prompt
in de deelraad en werd er vier
jaar later fractievoorzitter. In
2002 werd hij gevraagd door
zijn partij voor de gemeenteraad. Ook hier werd hij een
periode fractievoorzitter en
loodste D66 door een donkere
tijd waarin boze tongen zelfs
beweerden dat deze partij op
zou houden te bestaan.
Terugkeer naar Oost
Op de vraag waarom hij nu
weer graag terug gaat naar
Oost antwoordt hij dat zijn
partij de stadsdelen zeer belangrijk vindt. Hij is fel
tegenstander van het besluit
tot afschaffing van de stadsdelen vanuit Den Haag.
Stadsdelen zijn belangrijk

politiek in zijn stadsdeel. Hij
heeft met een aantal zaken
zelf direct te maken als burger. Hij fietst bijvoorbeeld
vaak door het Oosterpark en
brengt zijn kinderen naar het
sportpark op IJburg waar hij
geconfronteerd wordt met
de parkeerproblematiek.
Naast zijn fractiewerk voor de
Centrale Stad bezoekt hij ook
de afdelingsvergaderingen
van zijn partij in Oost en spart
over deze en andere kwesties
met zijn politieke collega’s in
ons stadsdeel.
Gemeenteraad vs stadsdelen
en bestuurscommissie
Het gemeenteraadwerk is
vaak veel abstracter en technischer van aard dan dat van de
deelraad. Bij de gemeenteraad
zijn er nauwelijks insprekers

Helaas is er nog veel onduidelijk
over de exacte bevoegdheden van
de bestuurscommissie
voor het contact tussen
politiek en burger. D66 heeft
ervaren politici afgevaardigd
vanuit de centrale stad om
een statement te maken dat
stadsdelen voor de partij nog
steeds erg belangrijk zijn. Ook
speelt mee dat D66 het in de
stadsdelen over het algemeen
goed doet. In veel stadsdelen
zit D66 in het bestuur.
Ivar is in de tijd dat hij in de
gemeenteraad zat zich altijd
blijven interesseren voor de

en dat zijn dan ook veelal
de bekende gezichten. In de
deelraad spreken bewoners
veel vaker en diverser in.
Ivar heeft inmiddels ook
enkele vergaderingen van de
deelraad bijgewoond waarin
het onder andere ging over
de plannen voor de bouw
van een megahostel aan de
Weesperzijde. Veel woedende
bewoners spraken in en
gaven hiermee uiting aan hun
weerstand tegen deze plannen.

D66 heeft zich zowel in de
deelraad als de gemeenteraad
uitgesproken tegen de komst
van het hostel en op beide
niveaus schriftelijke vragen
gesteld. Tevens kon hij de
bewoners wijzen op het feit
dat de Centrale Stad over dit
onderwerp gaat en dat zij ook
op het stadhuis de mogelijkheid hebben in te spreken bij
de commissie.
Ivar kijkt er naar uit om in de
bestuurscommissie (nieuwe
naam voor het stadsdeel)
plaats te nemen om op deze
manier weer actief met de
burger in gesprek te gaan. Helaas is er nog veel onduidelijk
over de exacte bevoegdheden
van de bestuurscommissie.
Een positieve bijkomstigheid van het afschaffen van
de stadsdelen is er dat er nu
nagedacht moet worden over
de samenwerking tussen stad
en bestuurscommissies. In de
stadsdelen zijn vaak beleidsafdelingen ontstaan die in werkzaamheden concurreren met
de bestaande gemeentelijke
diensten zoals bijvoorbeeld de
dienst Ruimtelijke Ordening.

Ivar Manuel terug in Oost

Daar is veel winst te boeken
door het efficiënter te organiseren.
Burgerparticipatie
Op de site van de gemeenteraad trof ik een interview
aan waarin Ivar zich uitsprak
voor een overheid waarin
zij de burgers die initiatieven
willen nemen faciliteert. Zijn
slogan als lijsttrekker voor
het stadsdeel was in 1998
‘Bewoners Beslissen over hun
eigen Buurt’. Hij geeft zelf het
voorbeeld van burgers die in
contact komen met ambtenaren en dingen willen die niet
kunnen volgens de bestaande
regels. Ambtenaren hebben
volgens hem de taak dit door
te geven aan de politiek want
de politiek kan de regels veranderen. Ambtenaren kunnen
en mogen dit niet.
Het Oosterpark is nu ook
actueel. Bewoners en politici
maken zich druk maken over
de toekomst in verband met
de renovatie en de evenementen die tot ergernis van
veel bewoners hier plaats
vinden. Het park wordt door
veel bewoners gezien als plek

Was het maar zo bijzonder
Door: Arie van Tol | Fotografie: Vincent Verheijen

Veel aandacht heeft het gekregen: het protest tegen een absurd plan om een
megahostel te vestigen in de oude brandweerkazerne aan de Weesperzijde.
Een aantal van 1000 bedden voor jongeren is genoemd, tot zelfs 1400 als de
binnentuin ook optimaal gebruikt wordt.
Zelfs de VVD gruwt van dit
staaltje rücksichtloze ondernemerszin. De SP houdt zich
in, omdat het hier de gegoede burgerij is die geschaad
wordt. De energie moet vooral
gaan naar de onderste klasse.

Bestuurders gaan het oplossen. Maarten van Poelgeest
(B&W) en Jeroen van Spijk
(Oost) hand in hand. Terwijl
zeker de stadsdeelwethouder
met zijn aarzelende en bewonersonvriendelijke houding in

de commissievergadering liet
doorschemeren dat er amicale contacten hebben plaats
gevonden met de nieuwe eigenaren. Dat gaat de gemeente
dus een lieve duit kosten. En
de verplichting om een andere
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Hostel

plek aan te wijzen. Of wordt
dat alternatief zo duur dat
toch een enigszins uitgeklede
variant wordt gerealiseerd
aan de Amstel?
Pro-inactief
Over de achtergronden wordt
wat luchtig gedaan. Er is wellicht een burgemeester die
de ambtenaren van de OGA
(Onroerend Goed Amsterdam)
te ruimhartig macht toeschuift. In zekere zin luidde
zijn motto: alles is goed, als die
oude brandweerkazernes [de
Weesperzijde is één van de...]

van rust en ontspanning. Hier
heeft hij begrip voor, maar
tegelijkertijd vindt hij dat ook
de jongeren aan hun trekken
moeten komen. Voor hen moet
er iets te doen zijn in het park.
Evenementen dienen wel
gespreid te worden over de
verschillende parken. Tevens
kan het niet zo zijn volgens
hem dat een park dagenlang
gesloten blijft vanwege een
evenement.
Tot slot
Ivar Manuel komt over als
een zelfverzekerde en geroutineerde politicus. D66 en
hij vinden de stadsdelen erg
belangrijk en een belangrijk
middel om op dit niveau met
de burger te kunnen communiceren. D66 is altijd een
partij geweest die op wilde
komen voor de democratie en
betoogd heeft dat de politiek
dicht bij de burger moet komen te staan. We zullen moeten afwachten in hoeverre de
burger tijdens de verkiezingen
van 19 maart D66 hiervoor
de kans zal geven en hoe dit
dan de komende jaren verder
vorm krijgt. #

maar flink wat geld in het
laatje brengen. Verantwoordelijke portefeuillehouders
lijken pas in beeld te komen
als de zaak al is beklonken.
Over andere bestuurders,
raadsleden, laat staan bewoners hoeven we het in de hele
totstandkoming van deze deal
niet te hebben. Hun invloed is
nihil.
Daarom is het ook zo voorspelbaar en gemakkelijk dat
alle partijen hun verbijstering,
hun verontwaardiging of wat
ook al niet uitspreken. Ze kunnen er lekker niets aan doen.
En willen ze er in de toekomst
iets aan kunnen doen? Nou,
eigenlijk niet. Want op de
SP na is de politieke elite nu
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‘Weg met de natte stadsdeeldeken’
Blijven streven naar minder bureaucratie
Door: Annelies Teunissen | Fotografie: Annelies Teunissen

Het regent buiten pijpenstelen als ik aanbel bij de redactie van
een onafhankelijk opinieweekblad. Ik heb een afspraak met huidig
SP-fractie-leider in Oost en marketeer Tiers Bakker.
Bij de komende gemeenteraads- en bestuurscommissieverkiezingen
is hij lijsttrekker voor de SP in Oost. Ik val met de deur in huis.
Vind je de vorming van
bestuurscommissies na de
opheffing van de stadsdelen per maart 2014 een stap
terug als het gaat om echt
democratisch bestuur?
Tiers legt zijn mobiele telefoon weg: “Ik hou van actieve
politiek ! Mijn mening wordt
gevormd door actief te praten
en te luisteren naar behoeften
van buurtbewoners. Zo kom je
tot nieuwe politieke inzichten.
De SP komt op voor kwetsbare
groepen in de buurt. Dit is
voor mij bestuurlijke vernieuwing . Nu wordt er teveel
bestuurd vanuit de ambtelijke
beleidskaders van de stadsdelen, met hun extra bestuurslaag die van mij opgeheven
mag worden.”
Je bent lijsttrekker voor
de SP tijdens de komende
verkiezingen in maart 2014
voor zowel de bestuurscommissie in stadsdeel Oost.
Bovendien ben je kandidaat
voor de gemeenteraad van
Amsterdam. Hoe ben je in de
politiek terecht gekomen en
doe jij het anders als SP-er?
“In 2004 deed ik een marketingklus op het landelijke bureau van de SP te Rotterdam.
Ik was erg onder de indruk
van de werklust van deze
mensen. Ik vroeg de toenmalige partijsecretaris waar ik kon
beginnen. Hij vond dat ik me
eerst maar eens lokaal moest
bewijzen. Zo ben ik eerst tot
(duo-) stadsdeelraadslid in
Stadsdeel Oost verkozen en
later tot fractievoorzitter.
Politiek kun je niet half bedrijven vind ik, ik ga er helemaal
voor of niet. Ik sta open voor

SP

Politiek kun je niet half bedrijven
direct contact, ken mijn dossiers en heb een goed netwerk
opgebouwd. Als SP pakken
we aan door bijvoorbeeld het
armoedeprobleem bij ouderen aan de kaak te stellen.
We doen eerst onderzoek
bijvoorbeeld door enquêtes in
de buurt over de hoge kosten
van de nieuwe Flevoflats voor
ouderen. Daarna schrijven we
een nota, om vervolgens een
motie in te dienen. Misschien
wint de SP als oppositiepartij de stemrondes niet altijd,
ik merk wel dat een aantal
moties door het gesettelde
bestuur vaak overgenomen
wordt. Het grootste succes van
de SP in stadsdeel Oost is naar
mijn mening het wegwerken
van achterstallig onderhoud
van woningen.”
De centrale stad trekt eigenlijk aan de touwtjes?
“Ja, dat wil zeggen op het
gebied van wonen, bijvoorbeeld met de bestemming
van de brandweerkazerne
aan de Weesperzijde had de
OGA (ontwikkelings-

hebben we een zwaarwegend
adviesrecht op het gebied van
wonen. Dat betekent dat je dit
soort dossiers direct naar je
hand kunt zetten. Dat gaan we
dan ook doen.
Is er een alternatief voor
deze rijksbezuinigingen op
gemeentelijk bestuur?
Tiers: “Amsterdam staat
bekend om zijn decentrale -,
eigenzinnige chaotische koninkrijkjes, dienst ICT, OGA en
de stadsdelen, die teveel onkosten maken met geldverslindende projecten en subsidies.
In deze PvdA-stad mag wat
mij betreft de natte deken van
het middenveld opgeheven
worden en ik vind het goed
dat er ook een efficiencyslag
gemaakt gaat worden. Ik vind
dat je als overheid moet zorgen dat mensen niet buiten de
boot vallen, niet door armoede
in een neerwaartse spiraal terecht moeten komen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om hier actief op in te
springen, sober maar degelijk.
Dus werk garanderen, sociale

Ik vind dat elke vorm
van gesubsidieerd initiatief
afhankelijkheid creëert
bedrijf Gemeente Amsterdam)
bemoeienis. Maar het huidig
stadsdeelbestuur had veel eerder in kunnen grijpen. In de
komende bestuurscommissies

voorzieningen koesteren. De
kloof tussen kansarm en kansrijk mag niet groter worden.
Ook stadsdeel Oost heeft
kwetsbare buurten, waar

En ja, als de OGA leuk mee wil
doen met die marktpartijen
dan moeten ze geen inhoudelijke eisen hoeven stellen bij
verkoop.

Meer reuring in de Weesperzijstrook!

eenmaal vóór een overheid
op afstand, vóór een overheid

die eerbiedig meebuigt met
de jongens met het grote geld.

Korte termijn
Natuurlijk kan er ook een
uiterst positieve draai gegeven worden aan de gang van
zaken rond het megahostel.
Burgers komen massaal in
verzet tegen een plan en de
politiek heeft oog en oor voor
hun kritiek. Hier beleven we
wat hen betreft misschien wel
een staaltje optimale participatie. Want de politiek gaat er
voor zorgen dat het plan van
tafel gaat of hooguit in uiterst
afgeslankte vorm doorgaat. Ze
luisteren!

kinderen in armoede leven,
zonder ontbijt naar school
gaan, niet kunnen trakteren,
geen schoolreisje kunnen betalen, mensen die minder snel
naar de huisarts gaan omdat
dit hen geld kan kosten (eigen
risico) en zo juist meer ziek
kunnen worden etc.
Deze bezuinigingen, ook op
subsidies en de retoriek van
eigen kracht en zelfvoorziening heeft dus ook een
keerzijde: mensen dreigen
te worden weggezet onder
de mantra van doe het zelf
geneuzel van Pieter Hilhorst
(PvdA wethouder financiën,
onderwijs en jeugdzaken in de
gemeente Amsterdam).”
Alweer een spagaat, toch
maar een middenveld?
“Ik vind dat elke vorm van
gesubsidieerd initiatief afhankelijkheid creëert, het vuurtje
om zelf iets te bereiken dooft
dan, de zogenaamde natte
PvdA deken. Laten we terug
gaan naar wijkteams, de
buurten als kleine eenheden
met behoeftes, die door de gemeente ondersteund worden.
Mijn mantra is ‘think global
act local’. Bijvoorbeeld in
Betondorp blijkt er behoefte
te zijn om krachten te
bundelen: denk aan een

Tiers Bakker blijft in de buurt

Dit zijn aangenomen SP moties. Als politicus ga ik graag
in gesprek met mensen die
klagen over hun behoeften.
Vaak hebben juist die mensen
veel te melden. Vervolgens
vragen we wat hebben jullie
nou nodig om dit probleem
aan te pakken en op te lossen.
Terug gaan naar de essentie.
En je kunt juist die mensen
op hun verantwoordelijkheid
aanspreken en op hun hart
voor de buurt.”
Tot slot wat wil je nog kwijt
over de afbraak van de sociale woningvoorraad? Kijk
nou naar Betondorp waar
ook veel sociale huurwoningen in de verkoop gezet zijn.
Als Amsterdam tot reservaat
voor bewoners met de dikke
portemonnee wordt, hoe
zal het dan met de nog op

Mijn mantra is ‘think global act local’
dienstencentrum op het mooie
centrale plein aan De Brink
met een huisartsenpraktijk,
meer winkels en pinautomaat.
Nu leeft er een gevoel van
onveiligheid.
En bereik je dan de verschillende behoeftes van die
bewoners in die specifieke
buurt?
Tiers: “Ik ben in dit geval voor
ondersteuning door ambtenaren die er op afgaan en
niet vanachter hun bureau
beleid maken. We hebben met
een motie twee ton gereserveerd voor ondersteuning bij
aanvraag van subsidie. En
twee ton aangevraagd voor
ondersteuning van ouderen.

De protesterende burger
lijkt al net zo kortzichtig en
opportunistisch als de vrijblijvende politicus. De miljoenen
die deze grap ongetwijfeld
gaat kosten aan schadeclaims
van de eigenaren zijn gewoon
getalletjes, nulletjes in een
begroting. Een verband leggen
met bijvoorbeeld de bezuinigingen in de sociale sector
heet dan al snel ‘kort door de
bocht’.
Verbijstering?
Het zou interessant zijn eens
te onderzoeken hoeveel miljoenen er de afgelopen jaren
door gemeente en stadsdelen
zijn gelekt naar ontwikkelaars.
Op een vergelijkbare wijze als
nu zal gebeuren bij het hostel.

te richten wijkteams gaan,
lopen de belangen en de
behoeftes dan niet te ver
uiteen?
De SP is de enige partij in de
stad die consequent tegen
de afbraak van het sociale
woonstelsel heeft gevochten
afgelopen jaren. We hebben
nu in twee stadsdelen in het
bestuur gezeten met enorme
gevolgen en goede resultaten.
Het woonklimaat is daar duidelijk verbeterd. We kunnen
de bezuinigingen van minister
Blok het hoofd bieden blijkt
nu in stadsdeel Noord. Het
wordt dus hoog tijd dat we
overal in de stad voor iedere
Amsterdammer een geschikte
woning vinden of bouwen. #

Of op heel andere manieren:
middels speculatieve deals
en slechte contracten bijvoorbeeld. De uitkomst zou
verbijstering en verontwaardiging te weeg brengen. Of weet
elke politicus en elke Amsterdammer eigenlijk wel dat het
allemaal niet deugt? En gelooft
hij of zij nu eenmaal niet meer
in een realiseerbaar (politiek)
alternatief?
Het is als met al de crisissen
die geweest zijn of (nog) gaande zijn: ze hebben vreemd
genoeg veel meer geleid tot
angstige berusting dan tot een
energieke denk- en overlegstructuur om tot andere
maatschappelijke oplossingen
te komen. #
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Oost-Indisch Groen

Buurtmoestuinen in Oost
Door: Ton Hendrix | Fotografie: Ton Hendrix

Milieu in de buurt

Als je op de Insulindeweg rijdt (richting zwembad) moet het je wel opvallen:
de prachtige groene koepelkas van Oost-Indisch Groen! Sinds meer dan een
jaar heeft de Indische buurt een eigen ontmoetingsplek voor mensen die iets
willen met groen, zoals tuinieren op het plein voor je deur, op je balkon of op
het dak.
De kruidencirkel

samen met Wiek en andere
bevlogen buurtbewoners
het idee heeft uitgewerkt om
deze in onbruik geraakte werf
om te turnen tot een groene
ontmoetings- en educatieplek
voor de buurt.
Hij vertelt me dat het project
door een kerngroep van buurtbewoners wordt gerund, die
onlangs de stichting Oost-Indisch Groen hebben opgericht.
Het initiatief draait helemaal
op vrijwilligers. OIG is intussen voor de Indische Buurt de
centrale plek geworden voor
alles wat met groen te maken
heeft. Vanuit deze uitvalsbasis
worden er steeds weer nieuwe
projecten gestart, zoals nu de
tuintjes op het Sumatraplantsoen.

De aanleg van OIG later werd
wel rechtstreeks door het
Stadsdeel gefinancierd. Daar
was men intussen blij met
deze groep enthousiastelingen
die de buurt opwaardeert. Ze
hopen nu een subsidieaanvraag voor het volgende jaar
gehonoreerd te krijgen.

Vlakbij OIG ligt buurttuin
Valentijn, ook een initiatief
van stadsboer Wiek. Deze is
aangelegd door Stichting Postzegelparken. Het Stadsdeel
ging vreemd genoeg liever in
zee met zulke dure externe
organisaties dan met de buurtbewoners zelf.

Kruisbestuiving
OIG is iedere woensdag- en
zaterdagmiddag open voor de
buurt. Al is het niet zo strak
geregeld, in de praktijk wordt
er bijna iedere zaterdagmiddag gekookt voor de aanwezigen. Wiek: “De mooiste dingen
gebeuren ongepland. Vorige
week was er een kampvuur,
een enorme pan soep, oud,
jong, arm en rijk waren eropaf
gekomen en het was zo gezellig dat menigeen lang bleef
plakken.” En dat terwijl men
bij OIG uit principe geen alcohol schenkt!
Wiek wil graag de verschillende groene projecten verbinden
om te zorgen voor kruisbestuiving.: “De contacten van

Tijd voor zelfbestuur en coöperatieve
impulsen
Dapper

spectief te bieden aan groepen
die buiten de boot dreigen te
vallen.
Eén van de speerpunten
van de Indische buurt is
leegstandsbeheer, iets dat
ook sterk in de Dapperbuurt
speelt. Daarnaast is het
behoud van organisaties en
verenigingen, netwerken,
werkgelegenheid en goede
opleidingen voor minder
kansrijken van groot belang.

De kas van OIG

Je kunt bij OIG (Oost-Indisch
Groen) ook workshops volgen.
Om er een paar op te noemen:
schapenvachten vilten, een
rocket stove bouwen en jam en
moes maken. Om de drempel
zo laag mogelijk te houden zijn
er geen kosten aan verbonden,
maar een donatie mag altijd.
Op dit terrein van de oude
stadswerf is geen ruimte om

mensen een eigen tuintje te geven, maar men kan wel zaaien
en planten in de gemeenschappelijke tuin, of in de kas
werken. Ook is er ruimte voor
andere eigen initiatieven, zoals de mooie stenen torens die
er laatst gebouwd zijn.
Uitvalsbasis
Ik spreek met Demian, die

Dapperbuurters
verbindt u!
Door: Nella Montana

Er gaan geruchten de ronde om voor de Dapperbuurt een buurtschap of
coöperatieve vereniging op te richten. Het idee komt uit de Indische buurt
waar al wat langer over verschillende organisatievormen van de buurt
wordt nagedacht.
Het gaat met name om het
vraagstuk hoe de buurt vitaler
kan worden én blijven als
straks de stadsdelen er niet
meer zijn. Zal de buurt zichzelf staande kunnen houden,
juist nu er steeds minder
geld beschikbaar is, organisaties zich terugtrekken en
buurthuizen het veld moeten
ruimen?
Het is tijd voor verandering en
als buurtbewoners kun je met
elkaar de buurt bestuurlijk

gaan herinrichten.
En hoewel iedere buurt
zijn eigen problematiek en
wensen heeft, het wiel hoeft
niet helemaal meer opnieuw
uitgevonden te worden.
Namens de Indische buurt
Community heeft coöperatie
De Buurtmaatschappij een
nota geschreven waarin een
aantal ideeën helder worden
beschreven. De nota richt zich
ook op de Dapperbuurt en het
is daarom m.i. interessant om

hier als Dapperbuurtbewoner
kennis van te nemen.
Burgerperspectievennota
In de Burgerperspectievennota (red. Burgerspectievennota, Indische Buurt Community, juni 2013) staan een
aantal speerpunten waarin
beschreven staat hoe je als
bewoners de buurt zou kunnen inrichten om het levendig
en bewoonbaar te houden,
duurzaam in te richten en per-

De nota laat zien dat een
buurt ook anders georganiseerd kan worden. Hiervoor
is wel een groep betrokken
buurtbewoners nodig, die in
kaart gaat brengen wat er zoal
schort en waar de speerpunten liggen in de Dapperbuurt.
Een belangrijke vraagstuk is
hoe het bestaande fysieke en
sociale kapitaal verbonden
kunnen worden, hoe deze
krachten in de wijk worden
behouden en op welke wijze
ze ingezet kunnen worden om
ook de kwetsbare groepen een
kans te bieden. Solidariteit,
een vorm van zelfbestuur en
de kracht van de samenleving
zijn belangrijke middelen om
dit tot stand te brengen. Eveneens moet er voor gezorgd
worden dat de buurt zelfvoorzienend wordt in energie,

de buurtbewoners onderling
lopen niet alleen via mail en
FaceBook, maar het gaat erom
dat mensen elkaar ook fysiek
ontmoeten, tegen het lijf kunnen lopen’’
Als ik weer wegga staat er een
groep studenten die instructies
krijgen. Ze moeten kennelijk lesjes voorbereiden om
volgende week kinderen uit
de buurt wat groene kennis
bij te brengen. OIG biedt de
plek en de faciliteiten ervoor.
“Heb je ook een grote tafel om
op te werken?” en “Zijn er dan
voldoende tulpenbollen om
te planten?” Demian staat er
lachend bij. #

www.facebook.com/groups/valreeptuin
www.facebook.com/groups/
buurttuinentransvaal
www.facebook.com/pages/Postzegelpark-KramatwegValentijnkade
www.facebook.com/pages/OostIndisch-Groen

eigen groenteteelt en een goed
buurtrestaurant. Het kapitaal
dat al in de buurt is dient men
niet weg te laten vloeien maar
rond te laten cirkelen. Wel zal
men afscheid moeten nemen
van wat ooit werkte, maar nu
niet meer voldoet. Daarvoor
is moed en vertrouwen nodig,
de overtuiging dat wij burgers
(Dapperbuurters) dit kunnen.
Overigens is het een helder
geschreven nota, maar het
communicatiepunt van Buurtmaatschap Indische buurt is
slecht te bereiken en na een
mail van deze organisatie te
hebben ontvangen met “bel
me morgen, het komt goed”,
heb ik na herhaaldelijke
pogingen de communicatie
gestopt. Op vrijdag 29 november is er een bijeenkomst over
deze nota. Ik hoop dat ze er
dan wel zijn, want het lijkt mij
heel interessant om over bovenstaande verder te praten.
Ik houd u op de hoogte.#
Mail voor inlichtingen en de
nota naar:
communicatie@meevaart.nl
De Meevaart
Balistraat 48A
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Groene vingers, zwarte
nagels
Ontmoeting

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Deze zomer was ik te laat om als tuinier te debuteren op één van de lapjes groen die Oost rijk
is. Gelukkig ontdekte ik – op weg naar een ander
tuinencomplexje waar ik eens rond wilde kijken naast het bibliotheekje op de Polderweg ‘toevallig’
de Paradijstuin
Achter het hek zag ik bakken staan met zelfverbouwde groenten en bloemen.
“Paradijstuin” klonk ook
al zo heerlijk vredig dus
mailde ik met het verzoek
of er nog een bak vrij was
om wat groen in te planten.
Gemma mailde half augustus dat er een bak beschikbaar was. Mijn vermoeide
thijmplant kreeg hier een
plek en het inzaaien van
spinazie kon nog net – al
zagen de spinazie- en rucolasprietjes die opkwamen er
toch wat anders uit dan op
het plaatje op het zakje.
Henrike, Liz, Isabelle, Marike en Sanne (in leeftijd
uiteenlopend van 30 tot 56
jaar) kende ik alleen van

naam uit de Googlegroep,
maar nu hebben we op
deze grauwe, gure, herfstochtend afgesproken om
samen bloembollen in de
aarde te poten voor de vorst
intreedt. Achter ons hangen
de bruingele takken van de
topinamboer halfstok, maar
het meeste onkruid, vooral
de heermoes, oogt nog fris.
Het moet weg, net als de
stukjes plastic, glas en blikjes die passanten achteloos
over ons hek hebben gegooid. De zwammen mogen
blijven en een dierenschedeltje, waarschijnlijk dat
van een eend, ook. Na het
doornemen van dit ‘lokale
nieuws’ planten we de bollen in de vochtige aarde.
En passant duw ik een rank

zwammetje omver. Hoewel
ik nooit tegen planten praat
zei ik nu toch ‘sorry’.

Wormenthee
Intussen hangt Isabelle een
bijenhotel op van eigen
makelij: een houten blok
met gaten waar solobijen
in het voorjaar hun honing onderbrengen, als de
vegetatie hen tenminste
bevalt. Verderop, bij de zak
met compost, voegt Marike
wat wormen toe die ze heeft

De wormenboerderij als
onderdeel van het huishouden
meegenomen van huis.
Wormen in combinatie met
gft-afval levert de beste
compost op die er is, vertelt
ze enthousiast. In de VS en
Canada is de wormenboerderij al onderdeel van het
huishouden, in Nederland
kijken mensen er nog wat
moeilijk bij. Haar wormenboerderij bestaat uit drie op
elkaar gestapelde bakken.
De bovenste laag bevat gft

Feest in vliegende
schotel
Vertelling

Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer

Met de Indische buurt in de tekenkoker reis ik
vandaag af naar het Evoluon te Eindhoven, waar
het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken haar 25-jarige verjaardag groots viert.
Thema is ‘25 jaar Energieke wijken’ en uit het
hele land zijn actieve burgers samen gekomen om
op deze feestelijke dag hun energieke wijkinitiatieven tentoon te stellen.
Het barst van de energie in
het futuristische congres- en
evenementencentrum, dat ik
nog ken uit de tijd (1966-1989)
dat het Evoluon nog een educatief technologisch museum
was waar je aan alle knopjes
mocht zitten. Overal stijgen
ballonnen op en er worden
energiedrankjes uitgedeeld.
Vleugeltjes krijgen we hoe dan
ook op het grote feest, waar
zelfs minister Stef Blok van
Wonen en Rijksdienst niet
ontbreekt.
Mij is een plek toegewezen op
de 2e ring in het discusvormige gebouw - het Evoluon heeft
de vorm van een vliegende
schotel en doorbreekt hiermee de alledaagse stedelijke
omgeving van de Philipsstad
rigoureus- op de informatiemarkt. Daar stal ik de Indische

Buurt uit, onze regenboogbuurt, evenals de flyers van de
vereniging ’Natuurlijk Samen’
die de kleur roze vertegenwoordigt in onze wijk.
Koopwoning noch kavel verkoop ik, mijn koopwaar is van
heel ander kaliber: ik verkondig de kracht van de Indische
Buurt aan de bezoekers van
mijn kraam - in ruil voor hun
buurtverhaal.
Op de tafel ligt een grote
zwart-wit versie van de plattegrond van mijn buurt waar
alleen maar straatnamen
voorkomen met namen die
verwijzen naar het verre
Indië. Daarop prijken vlaggetjes gestoken in verschillende
kleuren klei met afbeeldingen
en namen van burgerinitiatieven uit deze kleurrijke wijk
in Amsterdam Oost. Dat het
er bruist van de energie blijkt

met wormen, in de middelste zit verwerkte compost
en naar het onderste deel

maar weer uit de hoeveelheid
vlaggetjes. Het stratenplan
ligt ermee bezaaid. De plattegrond zelf heb ik bewust
oningekleurd gelaten: het
zijn tenslotte de bewoners
die kleur geven aan de buurt.
Daarom heb ik ook nooit
wat tegen grijze flats gehad,
integendeel ik houd er zelfs
van, omdat ze je de ruimte
laten de omgeving zelf in te
kleuren. Zal je net hebben dat
je zelf tegenover een gele flat
komt te wonen, waarmee ik
doel op de woontoren boven
de Flevopoort, het sinds kort
totaal gerenoveerde multifunctionele zorgcentrum voor
jong en oud. De opening ervan
is net gevierd, evenals de
opening van het vernieuwde
Makassarplein, het hart van
het noordoostelijke kwadrant
van de Indisch Buurt. Verder
staan de vlaggetjes voor het
bewonersbedrijf de Meevaart,
bedrijfsverzamelgebouw de
Evenaar, VONK, Oost-Indisch
Groen, de Makkie en dragen
ze de afbeeldingen van gebouwen, straten en pleinen.
De plattegrond ontlokt gesprekken over uiteenlopende
onderwerpen. Over eenzaamheid achter de voordeur
-welke in schril contrast staat
met de gezelligheid van deze
dag -, over voedingsgewoon-

loopt het vocht, de wormenthee, die zo geconcentreerd
is dat het op een schaal
van 1 op tien moet worden
verdund.
Henrike plukt wat onkruid
uit de paden om de bakken.
Ze vertelt dat ze eerder dit
jaar een bescheiden hoeveelheid bietjes en aardbeien uit haar bak oogstte. Bij
haar woning in het Science

ten, over veiligheid en over
wat de kracht van een buurt
uitmaakt, kortom allerlei
leefbaarheidsvraagstukken

Bewoner
Bewonder
De gewoontes
Van de stad
passeren de revue. Het zindert
hier in dit energetisch veld
en we voelen allemaal dat we

Park beheert ze ‘een reepje
groen’, door zijn ligging
op het noordwesten vooral
geschikt voor pluksla, wortels en boontjes. Ze staat
op de wachtlijst van twee
volkstuinen in Oost. Ons oog
valt op een struikje met een
vijftal gele tomaatjes, ze
legt me uit hoe je een tomatenplant kunt ‘dieven’ (geen
idee dat dat een werkwoord
was). Weer wat geleerd en
al wroetend en plukkend
vliegt de tijd voorbij. De dag
begon wat bedrukt maar
hé, daar breekt de zon door,
ook in mijn hoofd. Ik verheug me op het voorjaar, als
het gaat bloeien en zoemen
in de Paradijstuin. #

deel uit maken van ’Het Jaar
van de Verandering’, zoals
2013 ook wel wordt beleefd.
Als ik ’s avonds aankom op
station Amsterdam Amstel
herinneren de blauw verlichte
letters van het hoofdkantoor van Philips mij aan een
feestelijke en energieke dag.
Even later rijd ik met de bus
weer mijn geliefde Indische
Buurt binnen, waar de nacht
nu voor even de rust van de
energieke bewoners bewaakt,
al doven de lichten in de stad
nooit helemaal. #
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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: € 7,p.p., met stadspas € 6,- p.p.
Programma op alle zo in dec en
jan:
10.30: Haas en Konijn gaan vliegen!, 2 – 4 jaar
Haas is helemaal in de wolken: hij
kan echt vliegen als een helikopter...
12.00: Thuis bij Mol en Muis, 2 – 4
jaar
Muis gaat kennismaken met haar
buurvrouw Mol in haar hol. Het
loopt allemaal iets anders dan
verwacht.
14.00: De rode en de blauwe tovenaar, 4 – 8 jaar
Twee tovenaars spannen samen
om een boze heks een lesje te leren. Met een toverdrank brengen
ze haar in een diepe slaap.
15.30: Opa Warrowitz en de kangoeroe, 4 – 8 jaar
Opa Warrowitz is haaientemmer
bij het circus. Ook kan hij verdwijnen in de buidel van een kangoeroe. En hij kan nog veel meer.
Programma op alle wo in dec en
jan (do 26 i.p.v. wo 25 dec en 1
jan niet):
14.00: De dappere ridder, de draak
en de mooie prinses, 4- 8 jaar
Een dappere ridder redt een prins
uit de bek van een draak en brengt
hem weer terug bij de mooie
prinses.
15.30: Agent Speurneus vangt een
boef, 4 – 8 jaar

Ukkepuk, een kinderdagverblijfbaby, is jarig en krijgt een mooi
cadeau. Maar een stoute boef, die
een slechte jeugd heeft gehad en
heel wat heeft in te halen, steelt
het pakje. Wijkagent Speurneus
gaat er snel achteraan!

CBK Amsterdam
DESIGN & FASHION: al 30 jaar lenen we kunst uit aan particulieren,
voor ons jubileum lenen we kunst
uit Amsterdamse huizen. Voor
onze jubileumtentoonstelling zijn
we naast beeldende kunst vooral
op zoek naar fashion en design.
Heb je iets bijzonders in huis? Laat
het ons weten en stuur een mail
aan BeCalm@oost.amsterdam.nl.
do 28 nov t/m zo 12 jan: Love

2013, beide toonaangevende concoursen voor jonge jazzgroepen.
Een concert in een reeks van
15 die wordt afgesloten in het
Bimhuis.

Muiderpoorttheater

borneo3 ‘Lichtkunst in Borneohof’
me or leave me – Kim van Norren
(Soest, 1980) verwerkt in haar
schilderijen zinsneden uit geluidsopnames, toespraken, popsongs
en klassieke liederen.
vr 29 nov t/m 12 jan: Uit het
kantinetheater - Guda Koster,
Aldo Kroese, Antoinette Nausicaa,
Pim Palsgraaf en Myrthe Rootsaert
maken het decor voor de theatervoorstelling ‘De Grensverleggers’,
alle 5 met een andere benadering.
vr 29 nov t/m za 21 dec: Borisdingen - De grenzeloze fantasie
van het kind gefotografeerd door
Dominique Panhuysen.
wo 4 dec t/m za 25 jan: Yvon Visser - Sieraden en keramiek

Etalagegalerie Inkijk
t/m 4 jan elke dag van 07.00 –
24.00: ‘You can’t keep spring from
coming’ - een installatie van Lucy
Hannen in Inkijk, metrostation Wibautstraat. Lucy maakt installaties
met videoprojecties, animaties,
licht en sculpturen.
t/m 4 jan elke dag van 07.00
– 24.00: Waar ben je? – een
installatie van Karin Trenkel in
Inkijk, metrostation Weesperplein.
Ruimtevullende collages tonen
veel overeenkomsten met decors
maar dan zonder toneelstuk en
acteurs.
t/m 4 jan elke dag van 07.00 –
24.00: Zepo’s – Petra Bouwens
(tekenaar en ontwerper) en Krista
Burger (illustrator en kunstenaar)
vertonen een dwarsdoorsnede van
hun werk in Inkijk, metrostation
Waterlooplein.

Borneohof
tot eind feb elke avond van
zonsondergang tot middernacht: Stichting Polderlicht presenteert: Lichtkunst in de Borneohof, deel 3.
Na Peter Vink en Paul Baartmans
is Herman Kuijer alweer de derde
kunstenaar die gedurende een
winter een lichtinstallatie laat zien
in de nok van verzamelgebouw
De Borneohof aan het Javaplein te
Amsterdam-Oost. Tot eind februari
2014 elke avond van zonsondergang tot middernacht.

Pleintheater

cbkkk ‘Te zien in het CBK’

zo 15 dec 16.00: Mr. Majinggol
(4+) – Er was eens in Oost
Er was eens in Oost... speciaal
tropisch kerstfeestje met tong uitstekende Maori mannen en stoere
surfmeisjes uit Maui...
za 21 dec 18.30: Een avond over
muziek en opera
Eens in de maand organiseert
het Pleintheater een programma
waarin dans of theater wordt gecombineerd met een breed scala
aan andere disciplines. Deze keer
een avond over muziek en opera.

Met o.a. Tosca een ontroerende
solo van acteur Remco Melles.
wo 15 jan 10.30: Pleintheater
Peuterochtend: Thuis Best (2+)
Muziek, dans en toneel.. alles
komt voorbij bij theatergroep
LISenIMKE in samenwerking met
pianist Geert Simkens.
do 16 jan 20.30: De Ongelovige
Thomas - Thomas de Bres
Vanaf januari gaat acteur en
maker Thomas de Bres elke derde
donderdag van de maand op zoek
naar een nieuw geloof. Waar geloven we nog in, in deze complexe
en individualistische wereld? De
zaal staat open voor iedereen.
Alles kan en alles mag. Van tao
tot protestant, van islamitisch tot
katholiek, van gospel tot Penchak
Silat. Zingend, feestend, dansend,
overdenkend wat ons nou eigenlijk
boven het hoofd hangt. Iedereen
is welkom! Met elke maand wisselende gasten, spelers, zangers

‘Merel Huizinga in bibliotheek
IB’
en sprekers.
zo 19 jan 16.00: Er was eens in
Oost...(4+)
Er was eens in Oost...is een theatercollectief dat interactieve voorstellingen maakt voor kinderen
vanaf 4 jaar en hun ouders.
vr 24 jan 20.30: De Idealisten Nieuw Repertoire
Schrijver Hayco Oudeman voert
drie vroege Nederlandse fascisten
ten tonele: Erich Wichman, Hugo
Sinclair de Rochemont en Jan
Baars, alle drie niet beantwoordend aan het klassieke en stereotype beeld dat wij van fascisten en
nationaal-socialisten hebben.
De voorstelling De Idealisten
wordt drie dagen lang gecombineerd met sprekers, film en
muziek.
za 25 jan 20.30: De Idealisten Nieuw Repertoire
zie vrijdag
zo 26 jan 20.30: De Idealisten Nieuw Repertoire (zie vrijdag)
vr 31 jan 20.30: Kapok
Kapok (Morris Kliphuis – hoorn;
Timon Koomen – gitaar; Remco
Menting – drums) is een jong,
ongewoon trio. De band won de
Dutch Jazz Competition in 2012 en
de European Jazz Competition in

zo 15 dec 19.30: Next Level
Uit de meer dan tien choreografen
die tijdens Open Stage hun werk
presenteerden, selecteerde New
Dance Studio’s er drie.
[vet]za 4 jan 13.00:[vet] Show Your
Skills – Wanna be a Superstar (7+)
‘Show Your Skills’ is een uitdagende dans-, theater- en zangworkshop voor kinderen van 7 t/m
12 jaar. De dag wordt afgesloten
met een optreden voor familie,
vrienden en bekenden.
vr 17 jan 20.30: Tandem
In Tandem wordt werk gepresenteerd van nieuwe makers en experiment van gevestigde makers.

Badhuistheater
ma 16 dec 19.30: Theatre of Witness - filmvertoning, workshop
en lezing
Theatre of witness is het gezelschap van de Pools-Amerikaanse
Teya Sepinuck. Uitgangspunt voor
haar werk zijn altijd waargebeurde
verhalen van echte mensen, gespeeld door de mensen zelf. Je zou
het documentaire theater kunnen
noemen. Teya Sepinuck komt 2
dagen naar het Badhuistheater om
te praten over haar werk en het te
laten zien, en ze zal een workshop geven over haar werkwijze
(Engelstalig).
di 17 dec 19.30:Theatre of Witness
- filmvertoning, workshop en
lezing (zie maandag)
do 19 dec 20.30:
Theater Thomas
Deelnemers aan de theatercursus
van Theater Thomas presenteren
het resultaat!
vr 20 dec 19.00: Buurt kerstshow
Theatergroep ACCU maakt weer
een wervelende kerstrevue in het
Badhuistheater! Met gastspelers
en muzikanten uit de Oosterparkbuurt, warme chocomelk,
glühwein en een vuurkorf op het
terras.
woe 8 jan 19.30: Toastmasters
Speechcontest
Een Engelstalige speechcontest.
Wie houdt de beste toespraak?
Tussen de speeches door zijn er
spelletjes, hapjes en drankjes.
do 16 t/m zo 19 jan: Theatergroep
Toetssteen - Rost
Een adembenemende thriller
over Florrie Rost van Tonningen,
oftewel de zwarte weduwe. Zij
wil in haar memoires bewijzen
dat haar man tijdens de Tweede
Wereldoorlog is vermoord, maar
in alle officiële documenten
wordt beweerd dat hij zelfmoord
pleegde. Meer informatie op www.
badhuistheater.nl!
wo 22 t/m za 25 jan: Theatergroep Toetssteen - Rost
Zie boven
wo 29 jan 20:00: Meester Cees
ontvangt Buurtgenoten
Een vrolijke show met buurttalenten, buurtnieuws en vooral ook
met buurtgenoten. Je kunt zelf actief komen voor het open podium,
of actief komen om te genieten en
te klappen! Entree aan de zaal:
. 3,=. Zaal open 19.30 uur, aanvang show 20.00 uur.

Frankendael Foundation
tot 23 feb: tentoonstelling Stella
van Flavio de Marco (Lecce, 1975)
De Marco laat ons kennismaken
met een bijzonder eiland in een
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Adressen
TrouwAmsterdam
Wibautstraat 127
www.trouwamsterdam.nl
Poppentheater Koos
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
www.badhuistheater.nl
email: badhuistheater@
gmail.com
Uitvaartmuseum
Tot Zover
Kruislaan 124
www.totzover.nl
Muiderpoorttheater
2e van Swindenstraat 26
www.muiderpoorttheater.nl
Pleintheater
Sajetplein 29
www.pleintheater.nl
CBK Amsterdam
Oranje-Vrijstaatkade 71
www.cbkamsterdam.nl
020-2535456
MuzyQ
www.muziq.com
020-4625950
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com
Frankendael Foundation
Middenweg 72, lisa@
frankendaelfoundation.nl
020-4233930

uitgebreide serie tekeningen en
schilderijen…
Openingstijden: zo 12.00 – 17.00
uur op afspraak
De rest van de week op aanvraag.

Tropenmuseum
t/m 5 jan elke zo 12.30:Rondleiding langs hoogtepunten en
Escher Meets Islamic Art (8+)
t/m 5 jan elke zo 14.00: Rondleiding over de tentoonstelling Zwart
& Wit (8+)
t/m 5 jan elke za en zo van 11.00
– 16.00:[vet] Creatieve kinderactiviteit: maak je eigen caleidoscoop (van 4 t/m 12 jaar)
t/m maart 2015 in weekenden en
vakanties:[vet] MixMax Brasil: de
doe-tentoonstelling in Tropenmuseum Junior (juniorprogramma
van 6 – 13 jaar, familieprogramma
voor alle leeftijden)
Nieuwsgierig: www.tropenmuseumjunior.nl, voor meer info over
inhoud, tijden en prijzen.

Bibliotheek Indische
Buurt
wo 18 dec tussen 14.00 – 17.00:
Creatieve workshop o.l.v. kunstenares Roos Eelman (7+)
Reserveren via ibu@oba.nl / 0206681565
do 19 dec van 11.00 – 13.00:
Lunchconcert van Amstel tot
Wolga
Stichting Philomela presenteert
mezzosopraan Merel Huizinga en
dichterscollectief Feest der Poëzie.
Reserveren dringend gewenst via
ibu@oba.nl / 020-6681565
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Chroniqueur van het
dagelijks leven
100 jaar Simon Carmiggelt

te zien. Ook is er aandacht
voor Carmiggelt-adepten zoals
Frits Abrahams, Henk Spaan,
Ischa Meijer, Sylvia Witteman,
Kees van Kooten en Martin
Bril. Zij gelden als navolgers
en bewonderaars van Carmiggelt: er zijn columns van hun
hand en foto’s.

Kronkel

Door: Merith Lebbink

Van 8 november 2013 tot en met 26 januari 2014
is in het Persmuseum een overzichtstentoonstelling te zien over het werk van Simon Carmiggelt,
de bekende en populaire journalist, columnist en
recensent. Carmiggelt staat bekend als pionier
en geestelijke vader van de dagelijkse krantencolumn. Jarenlang schreef hij zogenaamde Kronkels, columns met een licht melancholische ondertoon, voor zijn lijfblad Het Parool.

Carmiggelt schreef zijn stukjes
niet op een redactiekantoor,

hij schreef ze thuis, op een
bankje in het park, in de
kroeg — hij hield er in 1972
een drankprobleem aan over
— , op een terrasje, et cetera,
onveranderlijk met een mooie
balpen, één van de vele uit
zijn uitgebreide collectie, want
hij ‘had iets met pennen’, zei
hij zelf. Als het stukje af was,
deponeerde hij het in een
speciaal daartoe aangebracht
busje onder zijn deurbel. Een
koerier van de krant kwam
het daar elke dag ophalen.
Slenterend door de stad
vond hij zijn thematiek: hij
verwerkte een detail van
een banaal voorval tot een
compleet verhaal, luisterde

naar mensen en gebruikte
elementen uit hun conversaties, verplaatste, herschikte,
versterkte, stileerde en
bouwde. Soms verwerkte hij
de gegevens, verzameld over
een tijdsspanne van weken,
tot een samenhangend geheel,
soms was het cursiefje zo uit
het leven opgeschreven. En
altijd heeft de lezer de indruk
dat deze eigenste anekdote
zich dagelijks ontelbare malen
voordoet: elke situatie heeft
een grote vorm van herkenbaarheid, van identificatie
ook.
Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar wordt
aandacht besteed aan zijn
werk als journalist en columnist, zijn maatschappelijke
betrokkenheid en zijn reclamewerk. Ook is er aandacht
voor Carmiggelts navolgers
zoals Sylvia Witteman, Martin
Bril en Kees van Kooten. Daarnaast zijn er tekeningen en
illustraties te zien van onder
andere Peter van Straaten
en van politieke tekenaar
Opland.
Op de tentoonstelling is, naast
boeken, pamfletten, tekenin-

gen en kranten, ook bewegend
beeld te zien. Carmiggelt
was een graag geziene gast
op tv, waar hij zijn columns
voorlas en soms zelf optrad
in sketches of shows. We zien
een aantal unieke stukken en
onderwerpen die door het
Persmuseum worden gepresenteerd zoals een persoonlijk notitieschriftje aan het
museum uitgeleend door een
persoonlijke vriend van Simon
Carmiggelt. Dit zijn notitieschriftjes die hij speciaal in Parijs kocht en waar hij dagelijks
uit het leven gegrepen notities
in maakte, ter inspiratie voor
zijn columns.
Verder een originele column:
eenmaal uitgewerkt werden
de columns gedeponeerd in
een daartoe bestemde brievenbus bij Simon Carmiggelt’s
huis. ‘s Ochtends om 6 uur
werd deze gelicht door een
koerier van Het Parool. Op de
tentoonstelling is een origineel
uitgetikt vel van een Kronkel

Beter een goed buurttheater dan een
verre schouwburg!
Vóór en dóór

Door: Gabriëlle Francke

Op de Tweede van Swindenstraat 26 vind je het
Muiderpoorttheater, een gezellig, klein theater in
Amsterdam Oost. Op 14 november vindt er voor
de verandering geen theatervoorstelling plaats
maar een debat
Met het oog op de bezuinigingen van de regering
is de toekomst voor buurttheaters onzeker. Hoe houdt
het Muiderpoorttheater zijn
hoofd boven water nu ze een
stuk minder subsidie zullen
ontvangen? Gastsprekers zijn
Charlotte Riem Vis, directrice van het STUT Theater in
Utrecht, stadsdeelwethouder
Jeroen van Spijk en acteur
en theatermaker Thomas de
Bres.
Een viertal kwesties stonden
aan de basis van een geanimeerde avond. Hieronder
enkele fragmenten van met
name de panelleden.
Moet een buurttheater
uitsluitend vóór en dóór
mensen uit de buurt zijn?
Charlotte: “Bij STUT werken
we helemaal niet met profes-

sionele spelers maar alleen
met buurtbewoners. We hebben gezien dat het spelen met
hen elkaar onderling in de
buurt enorm samenbrengt.”
Jeroen vult haar aan: “Een
professionele voorstelling
neerzetten moet geen prioriteit zijn in een buurttheater, daarvoor gaat men wel
naar de schouwburg. Want
op het moment dat buurttheaters zich gaan richten op
de buurt, vergroten ze hun
toegankelijkheid. Niet alleen
worden de buurtgenoten aangesproken, maar ook raken
de mensen nieuwsgierig die
normaliter niet naar het theater zouden gaan. Dankzij die
toegankelijkheid groeit ook
de mogelijkheid voor (jong)
talent om zich te kunnen
ontwikkelen op gebied van
cultuur en theater.”

Een speciaal gebouw voor
een buurttheater is overbodig, het kan zich toch net zo
goed vestigen in een buurthuis?
“Onzin,” vindt Jeroen, “een
buurthuis beschikt niet altijd
over de faciliteiten die nodig
zijn om theater te kunnen
maken.” “Daarnaast,” meent
Charlotte, “een buurttheater
is wel degelijk anders dan een
buurthuis: het is geen verzamelplek en ook geen ontmoetingsplek. Mensen komen met
een doel: theater maken of
zien.”
Toch kan het lastig zijn om
alle stoelen te vullen in het
theater en vaak is er niet
genoeg geld om het publiek te
kunnen bereiken. Om diezelfde lijkt het buurttheater vaker gesloten dan geopend en
rijst bij sommigen de vraag of
zo’n buurttheater niet meer
kost dan oplevert.
Thomas: “In een buurttheater is nou eenmaal geen
geld om het grote publiek
te bereiken. Maar er zijn
andere mogelijkheden voor
bekendheid in de buurt. Wat
kan helpen om alle stoelen

in het theater te vullen is ‘De
Parade-instelling’, om het zo
maar even voor het gemak
te noemen. Ga zelf met de
spelers de straat op, trek de
aandacht van mensen, lok ze
het theater binnen. Toen ik
met mijn eigen theatervoorstelling ‘Ongelovige Thomas’
op het rondtrekkende theaterfestival ‘De Parade’ stond,
paste ik deze tactiek zelf toe
en het werkte. Dit is ook een
goede mogelijkheid voor het
buurttheater.”
Entreeprijzen moeten
betaalbaar blijven, daarom
mogen toegangskaarten
nooit meer dan tien euro
kosten!
Charlotte knikt: “Bij STUT zijn
de prijzen nog veel lager dan
tien euro. Zodra de prijzen
verhoogd worden, raken
de zalen niet of met moeite
gevuld.” Jeroen vindt dat er
geschommeld moet kunnen
worden in de prijzen: “Door
naar de doelgroep te kijken
die je hoopt aan te trekken,
kun je de prijzen aanpassen.
Een voorbeeld hiervan kan
zijn dat je speciale avonden

Tentoonstelling ‘Chroniqueur van het dagelijks
leven, 100 jaar Simon
Carmiggelt’ van 8 november
2013 tot en met 26 januari
2014. Persmuseum, Zeeburgerkade 10, Amsterdam.
Openingstijden: dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en zondag van 12.00 tot
17.00 uur. Entreeprijs 4,50
euro, Museumkaart gratis.
Groepsrondleidingen van 50
minuten mogelijk op aanvraag. Prijs vanaf 32,50 euro
(excl. entreeprijs). Meer
info: www.persmuseum.nl.

Zelfportret met bloemen

organiseert zoals een ladies
night met gepaste hapjes,
drankjes en dergelijke. Dan
kan zo’n prijs heus wel eens
meer bedragen dan tien
euro.”
Hoe doen we dat dan, buurttheaters naar de buurt
brengen?
Thomas: “Denk aan samenwerking met andere theaters
of organisaties uit Amsterdam (Oost). Deel een ruimte,
organiseer een expositie
waarbij kunstenaars kunnen exposeren in het theater,
dat soort mogelijkheden.”
Charlotte: “Wat een idee kan
zijn is om theaters uit alle
stadsdelen uit Amsterdam te
laten samenwerken. Je kunt
denken aan een project waarbij de ene keer een voorstelling in Amsterdam West is en
de volgende voorstelling in
Amsterdam Oost. Het publiek
wat je dan bereikt is al direct
groter zonder dat je ook maar
iets hebt hoeven uitgeven aan
publiciteit.”
Vanaf januari gaat Thomas de
Bres iedere derde donderdag
in de maand verder met zijn
zoektocht ‘Ongelovige Thomas’ in samenwerking met het
Pleintheater in Amsterdam
Oost.

Dwars door
de buurt
TransLumen gezien door de lens
van Marly, Martine, Marga, Miranda
en Dineke.
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Hardlopen: meer dan
een eerste stap!

Lichaam

Door: Myrthe Perquin | Fotografie: Miranda van der Vegt

De laatste weken komen de hardlopers binnen
druppelen bij de fysiotherapeut. Wedstrijden
als de marathon van Berlijn, Amsterdam of New
York, maar ook de Dam tot Damloop worden
genoemd. ‘Kan ik...’, ‘mag ik...’ en ‘als ik...’ zijn
woorden waar vaak mee begonnen wordt. Hoe
dichterbij het doel, hoe meer bij sommigen de
onzekerheid een rol gaat spelen.
Hardloopblessures
Hardlopen staat niet voor
niets al jaren in de top van
grote blessurerisico’s. Voor het
oplopen van een hardloopblessure zijn veel oorzaken te
vinden. De meest voorkomende redenen zijn een te snelle
trainingsopbouw, verkeerde
trainingsvormen, vermoeidheid en niet te vergeten verkeerd schoeisel. Blessures die
je kunt oplopen met hardlopen
zijn meestal aan de achillespees, kuit, scheenbeen en
knie. Blessures die pijnlijk en
hardnekkig kunnen zijn.

Preventie
Met een goede voorbereiding
en goed luisteren naar het
lichaam, kun je veel blessureleed tijdens het hardlopen
voorkomen. Hardloopblessures hebben vaak te maken
met trainingsfouten, daarom
is het belangrijk dat je je grens
herkent en erkent. Je grens
heeft te maken met de kracht
die je moet gebruiken, de rustperiodes die je neemt en het
aantal herhalende bewegingen
voordat er letsel ontstaat.
Iedereen heeft zijn eigen
grens. Wat voor de één een-

voudig is, kan voor een ander
leiden tot stevige blessures.
Luister naar je lichaam.
Ook wanneer er wordt gewerkt met de juiste trainingsmethodes, kunnen er helaas
toch blessures op de loer
liggen. Dit door bijvoorbeeld
het naar binnen draaien van
de knie tijdens de landing of
naar het te veel naar binnen
of buiten staan van de voet.
Om deze blessures te voorkomen bestaat de mogelijkheid
om een bewegingsanalyse
af te laten nemen. Met deze
analyse wordt er gekeken naar
de looptechniek om eventuele
klachten die kunnen ontstaan
tijdens het hardlopen te voorkomen.
Tips
Heb jij ook een wedstrijd in
het vizier of een doel voor
ogen? Let op een paar belangrijke aandachtspunten:
- Loop volgens een (opbouw)
schema
- Doe dagelijks oefeningen die

Ruil je huis in Oost en
woon in... Berlijn
Tekst en fotografie: Anneke Hesp

Heen en weer

“Wilt u vier maanden in Berlijn wonen?” Dat was
de vraag die twee Duitse studenten mij stelden via
de website www.huizenruil.com
Ik heb drie dagen bedenktijd
gevraagd. Hoe zou dat zijn,
zo lang in een vreemde stad,
alleen? Kon ik mijn thuiswerk
daar ook doen?
Aarzelend vertelde ik vrienden
over het aanbod. De eerste
reacties waren enthousiast:
“Dan kom ik bij je logeren.” En
“Berlijn, wat een fantastische
stad.”
Ik zei dus ja, en de week voor
de ruil sopte ik en boende
totdat mijn huis zo schoon was
als een gemiddelde Duitser
aanvaardbaar zou vinden.
Dacht ik.
Ik vertrok naar Berlijn. Het
eenvoudige studentenstulpje
waar ik me op had voorbereid
bleek een stuk groter en gerieflijker dan ik verwachtte. En
je kon er van de vloer eten. Ik
hoopte dat Stefan en Christian
ook tevreden waren. En hun
hondje Paula natuurlijk.
Ik woon in Prenzlauer Berg in
voormalig Oost Berlijn. Toen ik
de eerste ochtend boodschappen ging doen viel me meteen
op dat hier ook mensen op de

moest lopen en Christian een
studiesemester in het buitenland moest volgen.
Maar waar vind je daar een
goedkope slaapplaats voor ons

fiets hun kinderen naar school
brengen. Het leek Amsterdam
Oost wel, zo normaal.
Tot nu toe heb ik al aardig wat
aanloop uit Amsterdam gehad
en wat een rijkdom om dit
vrienden aan te kunnen bieden. Met de kunstliefhebbers
ga ik naar musea, met tieners
naar de lichtshow en met fietsliefhebbers ga ik fietsen. En
dan zijn er nog de shoppers.
Wat een rijkdom om dit te kunnen delen.
Gelukkig heb ik af en toe een
weekendje vrij. Want ik ga ook
graag zomaar zelf op verkenningstocht.
Christian en Stefan
“Waarom houden jullie eigenlijk zo van Nederland?”
“Tja, veel water, groene uitgestrektheid, oude steden met
dito architectuur, een charmant koningshuis en vriendelijke, innovatieve mensen
die vaker lijken te glimlachen
dan wij Duitsers dat doen.
En daarom wilden we naar
Amsterdam toen Stefan stage

Christian, Stefan en Paula

bij kunnen dragen aan een
betere loop
- Schaf het juiste schoeisel aan
en laat je hierbij goed informeren
- Varieer de ondergrond waar
je op loopt regelmatig
- Wissel regelmatig van
parcours ( vlak, heuvelachtig,
etc.)
- Train op verschillende
tempo’s binnen je schema
- Bouw rustweken in
- Let op een goed gebalanceerd voedingspatroon
Het idee lijkt zo mooi: ‘kleren
aan, naar buiten en gewoon
maar lopen’. Hardlopen vergt
een goede voorbereiding!
Zeker met het winterseizoen
voor de deur, wanneer de
weersomstandigheden niet altijd ideaal zijn: regen, sneeuw,
wind en vroeg donker. Elk
type weer vraagt een andere
aanpassing. Let in de winter
bijvoorbeeld op:
- Duidelijk zichtbare kleding,
liefst met reflectiemateriaal,
zodat je gezien wordt
- Verschillende lagen kleding
voor warmte
- Speciale handschoenen
bij het hardlopen
- Sla rustig een training over
bij heftige weersomstandigheden of doe een keer een
ander soort training (wielrennen, schaatsen, zwemmen).

harig dochtertje Paula? We begonnen een passende partner
te zoeken via woningruil. Positieve ervaringen hadden we
al met mensen uit Frankrijk,
IJsland en Canada. Waarom
zou zoiets bij populaire Europese steden zoals Amsterdam
en Berlijn niet kunnen lukken
– zij het voor een veel langere
tijd?
Na enkele weken zoeken en
veel mails met mensen uit
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Naar de expert
Loop niet te lang door met een
blessure, maar breng op tijd
een bezoek aan de fysiotherapeut. De fysiotherapeut
is de expert op het gebied van
spieren, bewegen en gewrichten. Door goede begeleiding
en behandeling kan je ervoor
zorgen dat je snel weer je
schema of doel kan hervatten
zonder klachten. Zo kan je fit
en goed voorbereid de winter
in en wellicht je persoonlijke
record of doel behalen, blessurevrij! #
Meer informatie over hardloopblessures? Kijk even op
onze website. www.fysiooosterpark.nl

Amsterdam troffen we een
aardige dame. En gelukkig ging
ze na een paar dagen bedenktijd akkoord.
Dus vertrokken we in een
bomvolle auto op weg naar
het Nederlandse koninkrijk.
Nog dezelfde avond zouden we
kennis maken met ruilpartner
Anneke om haar onder andere
nog een goede rit naar Berlijn
te wensen.
En toen begon die periode
van vier maanden in een stad
die we al heel vaak hadden
bezocht, maar tot nu toe altijd
zonder beroepsmatige verplichtingen en een nauwer
contact met de lokale bevolking.
Dat contact lukte al de volgende dag toen we naar de politie
moesten: onze autoruit was al
de eerste nacht ingeslagen. Het
gepieker begon: “Bestaan er
aan de Nederlandse kant nog
steeds zo veel ressentimenten?”
Na meer dan negen weken
kunnen we inmiddels deze
vraag met ‘nee’ beantwoorden.
Na drukke werkdagen ontdekken we in het weekend Amsterdam, de omgeving en de
rest van het land. Pas tegen het
einde van onze vier maanden
komen we tegemoet aan de talrijke aanvragen voor bezoeken
van vrienden en familieleden.
Eerst willen we zelf samen het
land en de culturele scene van
Amsterdam onderzoeken.
De meeste van onze positieve
indrukken uit de afgelopen
jaren werden bewaarheid –
scherven lijken dus echt geluk
te brengen.” #
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Verplicht Vrijwilligerswerk en
Dwangarbeid
Actie

Door: Ton Hendrix | Fotografie: Déjo Overdijk

Terwijl het al behoorlijk vol zit, komen er nog steeds mensen binnen voor
de vergadering van Actie Comité Dwangarbeid NEE! Van her en der worden
er nog stoelen aangesleept. Er zijn zoals altijd weer enkele nieuwe mensen
aanwezig, mensen die tewerkgesteld zijn. Ze krijgen als eerste agendapunt
de ruimte om met hun verhalen te komen. A. vertelt dat hij naar het praktijkcentrum in Z-O moest voor een cursus van 8 weken. Nu, meer dan een jaar
later, werkt hij nog steeds met behoud van uitkering en wel in het Amsterdamse Bos bij Service en Toezicht. Tegen het werk heeft hij geen bezwaar,
wel dat hij er geen loon voor ontvangt. Vanuit de groep wordt hem gevraagd
of hij samen met één van hen een brief wil sturen naar zijn klantmanager
om verhaal te halen.

Er is alle reden om in actie te komen

Terwijl het al behoorlijk
vol zit, komen er nog steeds
mensen binnen voor de
vergadering van Actie Comité
Dwangarbeid NEE! Van her
en der worden er nog stoelen aangesleept. Er zijn zoals
altijd weer enkele nieuwe
mensen aanwezig, mensen die
tewerkgesteld zijn. Ze krijgen als eerste agendapunt de
ruimte om met hun verhalen
te komen. A. vertelt dat hij
naar het praktijkcentrum in
Z-O moest voor een cursus van
8 weken. Nu, meer dan een
jaar later, werkt hij nog steeds
met behoud van uitkering
en wel in het Amsterdamse
Bos bij Service en Toezicht.
Tegen het werk heeft hij geen

bezwaar, wel dat hij er geen
loon voor ontvangt. Vanuit de
groep wordt hem gevraagd
of hij samen met één van hen
een brief wil sturen naar zijn
klantmanager om verhaal te
halen.[intro]
Dwangarbeid
Veel klachten zijn er al binnen
gekomen op het spreekuur
van de Bijstandsbond over
werken met behoud van uitkering. Dit betreft een regiem
dat meer dan een jaar geleden
is ingevoerd door het DWI
(Dienst Werk en Inkomen)
voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Er
wordt gezegd dat mensen elk
werk moeten aanvaarden om

Mensen van het Actiecomité spreken bij de uitgang van het
Praktijkcentrum aan de Laarderhoogtweg naar buiten komende tewerk gestelden aan. Het regent, maar als ze merken
dat dit mensen zijn die hun belang behartigen, willen ze wel
praten. “Ja, ik werk hier al twee maanden en krijg maar ...
200 per maand, ik begrijp het niet. Kunnen jullie dat voor me
uitzoeken?’’ en ‘’Ik werk hier nu vier maanden, 32 uur in de
week. Ze hebben me nog nooit werk of een opleiding aangeboden. Ze hebben niks voor mij. Ik ben 52 jaar. Ze hebben
niet gezegd hoelang het gaat duren. Het is gewoon slavernij,
eerlijk gezegd.’’

voor een uitkering in aanmerking te komen. Veel mensen
zijn daartoe bereid. Er is
echter weinig betaald werk
voor handen. Daarom worden
mensen verplicht – op straffe
van intrekking van de uitkering – om werkervaring op te
doen, zoals dat heet. Meestal
is dit volstrekt zinloos werk,
zoals dag in dag uit bureaus
schoonmaken die zojuist door
een andere tewerkgestelde
zijn schoongemaakt.
Dit gebeurt in het Praktijkcentrum van Pantar in Z-O. Bij
binnenkomst krijgt iemand te
horen dat hij na een cursus
van een paar weken of maanden een baan aangeboden zal
krijgen. In de praktijk is dit
vrijwel nooit het geval.
De werksfeer is daar bovendien zo slecht dat de
betrokkenen spreken van
dwangarbeid. Mensen worden
gedwongen ook te verschijnen
als ze zelf of hun kinderen
ziek zijn, ze mogen tijdens de
lunchpauze niet naar buiten,
en commentaar wordt beantwoord met strafmaatregelen
zoals inhouding van een deel
van de uitkering.

Actie
Nadat advocaten hierop actie
ondernomen hebben en de
rechter de maatregelen als
onrechtmatig heeft beoordeeld, is dit beleid deels bijgestuurd. Maar daar nam de
verantwoordelijke wethouder,
Andreé van Es, geen genoegen
mee. Onbegrijpelijk is de rol
die GroenLinks wethouder
van Es speelt: ze schijnt er
een satanisch genoegen in te
scheppen juist de zwakkeren
in de samenleving te willen
treffen. Zij wist in Den Haag
gedaan te krijgen dat er een
wetswijziging werd doorgevoerd, waardoor nu weer
volledige stopzetting van de
uitkering mogelijk is bij onvoldoende inzet.
Op basis van de klachten is
er een zwartboek geschreven
door het Actiecomité Dwangarbeid Nee! Dit is een groep
mensen bestaande uit tewerkgestelden, leden van de Bijstandsbond, van Doorbraak,
OostalArm, SP Amsterdam,
Vereniging Basisinkomen en
FNV-Bondgenoten. Zij voeren
nu bijna een jaar actie tegen
deze misstanden. Het zwartboek is te vinden op de blog
van het Actiecomité: dwangarbeidnee.blogspot.com
Aan de vele voorbeelden in
het rapport kun je afleiden dat
de trajecten meestal niet helpen bij het vinden van betaald
werk.
Verplicht vrijwilligerswerk
Er zijn twee mogelijke routes
die mensen in de bijstand
gedwongen worden te bewandelen. De ene is die van de
zinloze arbeid zoals eerder
beschreven, de ander is die
van het verplichte vrijwilligerswerk.
Door de bezuinigingen is het
voor welzijnsinstellingen,
zorginstellingen en in andere
bedrijfstakken in toenemende
mate een financiële noodzaak
om vrijwilligers in te zetten
voor het draaiende houden
van de organisatie. Soms zijn
dat echte vrijwilligers, maar
steeds meer is er sprake van
gedwongen vrijwilligerswerk.
Bijstandsgerechtigden worden verplicht – op straffe van
intrekking van de uitkering arbeid te verrichten, die voordien passend betaald werd als
een gewone baan. Niet zelden
is er sprake van wegbezuinigde arbeidsplekken die zo
worden ingevuld.
Niet alleen in de non-profitsector worden op deze
manier gratis arbeidskrachten gecreëerd, maar ook bij
commerciële bedrijven en
winkelketens werken mensen
met behoud van uitkering. Dit
is een kwestie van verdringing
van betaalde door onbetaalde
arbeid, waarbij de gemeente
als koppelbaas optreedt om
bedrijven meer winstgevend te maken. De situatie

is in voorkomende gevallen
zo absurd dat bijvoorbeeld
een ontslagen stratenmaker
vervolgens wordt verplicht als
stratenmaker te gaan werken
met behoud van uitkering!
Politiek
Economisch gezien zit het
zo in elkaar. Er wordt overal
verkondigd dat er moet worden bezuinigd. Zowel in de
publieke sector als bij bedrijven vallen ontslagen. Die
mensen komen in de WW en
daarna in de bijstand (WWB).
Daar wordt men verplicht
niet-passend werk te doen op
straffe van intrekken van de
uitkering. Deze gedwongen
arbeid kan het werk zijn dat
iemand reeds deed in een
wegbezuinigde baan. Een
baan vervalt en wordt ingevuld door tewerkstelling. En
in plaats van loon krijgt men
nu een (veel lagere) uitkering
voor hetzelfde werk. Dit is een
lot dat ieder boven het hoofd
hangt die geen topfunctionaris
is. Het geld dat extra wordt
toegevoegd aan de hogere
inkomens wordt weggehaald
bij de lagere lonen.
Consumentenboycot
Om deze duistere constructie
van Andrée van Es helderder
te krijgen is door de gemeenteraad gevraagd om namen
van deelnemende bedrijven.
Dit werd eerst geweigerd,
maar via de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) alsnog afgedwongen. Er kwam een lijst
met 1200 projecten. Echter
door gegoochel met gegevens
is nog steeds niet met zekerheid bekend bij welke bedrijven mensen werken met behoud van uitkering, en welke
winkels er dus profiteren van
dwangarbeid. Eén bedrijf kan
wel al genoemd worden: Post.
nl. Later zal een volledige lijst
bekend gemaakt worden.
Het plan van het ActieComité
is om de klanten van desbetreffende bedrijven te gaan
informeren over deze praktijken. In Engeland leidden
zulke acties tot consumentenboycots: mensen willen niet
kopen bij winkels die dwangarbeid gebruiken. Als gevolg
trokken de betreffende firma’s
snel hun medewerking aan dit
beleid weer in. #

Oproep:
Als u een bijstands
uitkering heeft en gedwongen wordt werk te doen
zonder passend loon ofwel
nutteloze arbeid moet verrichten onder de noemer
van werkervaring opdoen,
neem dan contact op met
de Bijstandsbond, spreekuur dinsdag en donderdag
11.00-16.00 uur, Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam, telefoon 020 5856174
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Hondvriendelijk restaurant

Nummer 169

Buurtblaffer

Door: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Marit Beemster
Naam:
Ras:
Leeftijd:
Eigenaar:

Tilly
Koningspoedel
circa 2, 5 jaar
Marit Beemster

Lachebekje
Marit Beemster, eigenares
van deze Buurtblaffer, besloot
ruim 2 jaar geleden een hond
te nemen. “Mijn kat was dood
en het werd al snel ongezellig in huis.” Op de vraag
waarom ze de naam Tilly
koos, antwoordt Marit: “Mijn
poes heette Ans, naar mijn
tante. Voor mijn hond koos
ik de naam van mijn andere
tante: tante Tilly dus.” Marit
wist al meteen dat ze een ko-

ningspoedel wilde: “Ik moest
altijd lachen wanneer ik een
koningspoedel zag, omdat hun
bek in een soort grijns staat.
Dat ziet er zo komisch uit.”
Ook Tilly is een ‘lachebekje’ en
in haar gedrag is ze speels en
vrolijk.
Grote knuffel
Poedels zien er met hun krulletjesvacht heel aaibaar uit
en Tilly heeft met haar kleur
– ‘donker abrikoos’ – extra
belangstelling. “Vooral wanneer ze naar de trimsalon is
geweest, ziet ze er uit als een
grote knuffel.” Veel exemplaren van dit intelligente en
soms wat arrogante honden-

ras zijn niet zo benaderbaar.
Tilly wel. Maar zij is sowieso
een uitzondering. “Poedels
zijn slim, maar Tilly niet,” vertelt Marit. “ Op de hondencursus moesten we oefeningen
doen met geuren en kleuren,
maar Tilly begreep er niets
van.”
Tilly is regelmatig te zien in
het Oosterpark. “Daar is maar
een klein stukje beschikbaar
voor loslopende honden. Ze
controleren er zo streng.” Met
het uitlaten is Tilly soms wat
schrikachtig: ze is namelijk
blind aan één oog. Het gevolg
van een aanvaring met een
dominante hond.
Marits huiskamerrestaurant
Marit werkt ‘aan huis’ in de
Andreas Bonnstraat, waar
ze in 2011 startte met haar
originele en intieme huiskamerrestaurant ‘Marits’. Ze
werkte eerder in de modewereld. “Maar daar had ik geen
voldoening meer van. In het
restaurant heb ik direct resultaat van mijn werk.” Op donderdag, vrijdag en zaterdag
kan er gegeten worden. “Dat
betekent dat ik op dinsdag recepten bedenk en uitprobeer.

Interieur Marit’s huiskamerrestaurant

haar aandacht voor details in
het interieur.

Lachebekje Tilly

Op woensdag doe ik inkopen
en maak bijvoorbeeld de desserts al klaar. Donderdag is
vaak een race tegen de klok
omdat om zes uur alles klaar
moet zijn.”
Vegetarische keuken
Marit kookt uitsluitend vegetarische gerechten. “Ik wil mensen laten ervaren dat vegetarisch eten lekker en verfijnd
kan zijn. Veel bezoekers heb ik
hiermee al verrast.” Vanaf het
begin liep het restaurant goed.
Marit krijgt lovende recensies
in bekende tijdschriften en
op het internet. Bezoekers
prijzen het eten, maar zijn ook
enthousiast over de aankleding van het restaurant. Marit
heeft een goed oog voor presentatie, zowel bij de opmaak
van haar gerechten als bij

Buurtwinkels
“Mijn inkopen doe ik voornamelijk in de buurt”, vertelt
Marit. “Ik heb goed contact
met verschillende winkeliers.”
Voor de groentes gaat ze vaak
naar de Albert Cuyp waar een
kraam staat met biologische,
seizoensgebonden producten.
De combinatie hond en restaurant ligt niet voor de hand.
Marit: “Tilly loopt altijd rond
in het restaurant want dat is
natuurlijk haar huis. Omdat
ze zo lief is, kan dat ook. Mensen die kwamen eten en bang
waren voor honden, vertelden
me dat ze zich op hun gemak
voelden bij Tilly.” #
Marits Huiskamerrestaurant
Andreas Bonnstraat
34H 1091BA, Amsterdam
020-7763864, info@maritshuiskamerrestaurant.nl
website: www.maritshuiskamerrestaurant.nl en op
Facebook
Open op donderdag, vrijdag
en zaterdag en op aanvraag
voor groepen

Waar zijn de draaiorgels gebleven?
Door: Sjaak Brokx | Fotografie: Café Gijs de Rooy

De draaiorgels zijn met pensioen en staan werkloos in de loodsen van de
grachtenhuizen in de Jordaan. Het is echt gebeurd en door vriend en vijand
niet te geloven. Wie verzint zo iets. De draaiorgels gaven Amsterdam,
Nederland en zelfs in het buitenland groot aanzien. De vakantiegangers en
toeristen zijn zeer teleurgesteld. Ze kwamen er speciaal voor. Het mooiste
wat de Jordaan en de Dappermarkt te bieden hadden is niet meer.
Er zijn zeker oorzaken. De opmars van internet, het downloaden, de cd’s, de langspeelplaten. Voor auto’s en fietsers
staan de draaiorgels in de
weg. De winkeliers en kramen
willen ze niet voor de zaak
hebben. Geen klandizie. De
politie werkt ook niet mee. De
gemeente geeft geen vergunningen meer. Een groot verlies
voor de orgelliefhebbers, de
orgeldraaiers en de mansers
die hun hobby kwijt zijn.
Wie je het ook vraagt, niemand begrijpt er iets van.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren. Wat ooit een internationaal begrip was, is in een
nachtmerrie geëindigd.
De begintijd
En het begon allemaal zo mooi
in 1920. De Jordaan en de Dappermarkt begonnen voorzichtig met een handorgeltje. De
eerste orgelman in Nederland
was Ko Calje, bijgenaamd
‘sleepbeen’. Hij had een gebrek aan zijn ene been, maar
danste alsof ie er twee had.

Maar ere wie ere toekomt. De
Italiaan Garioli was in 1892
de eerste orgeldraaier in de
wereld.

Uit de ouwe doos

De grote man in de beginjaren
was de legendarische Perlee,
die met wel 20 orgels een
wereldfaam opbouwde.

Vooral als ‘De Turk’ en ‘De
Arabier’ langs kwamen was
het dringen geblazen. Ze
hadden een muzikale schoonheid. Iedereen luisterde met
genoegen.
Iedere smaak van muziek was
aanwezig: operette, opera,
populair, ‘de goeie ouwe tijd’.
Het publiek raakte in extase.
Het werd al gauw dansen,
zwieren, zingen en zwaaien.
Men wist niet beter tot 2005.
Ooit was het een schouwspel
waar de schouwburg niet
tegen op kon.

Nostalgie

Nummer één
Wie zeker niet mag ontbreken
in dit verhaal is Japie Groenteman (zie foto). Hij was toch
wel de grootste manser aller
tijden. Zelfs bij Keizer, Koning,
Admiraal ging de buidel open
voor zijn centenbakkie. Maar
dat niet alleen. Opa’s, oma’s,
kinderen, vaders en moeders
verlieten hun woning om
Japie aan het werk te zien. Hij
raakte geen draaiorgel aan.
Hij bracht het grootste plezier
en genot met zijn uitstraling
en zijn centenbakkie.
Japie gaf een one-man-show
waar Toon Hermans jaloers
op zou zijn. Hij was nog meer
een blikvanger dan het orgel.
Veruit de grootste persoonlijkheid in de geschiedenis van
de draaiorgels. Wie heeft hem
niet in zijn fotoboek? Hij was
bekender dan premier Rutte.
Terecht moet men zich deze
markante figuur blijven herinneren.
Een traan
Maar hoe somber het ook is
gesteld: de rommelmarkt van
het Waterlooplein geeft nog
licht in de duisternis. Daar
zijn de beroemde orgels nog
te vinden op plaat. Het is een
troost. Maar die werkelijkheid is helaas verleden tijd. De
uiterst belangrijke rol van de
orgels in armoede en oorlog
was een schot in de roos. Nu
is het een doodvonnis voor
iedereen. #

Nummer 169
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JEUGDBOEKEN
Veronica van Roon zal in dit nummer en de komende nummers regelmatig jeugdliteratuur bespreken.
Zij zorgt ook voor passende illustraties, van kinderen dan wel uit de genoemde boeken.

Letters ontdekken in alles om
je heen, dat gaat vanzelf als
je dit boek in handen hebt
gehad. Een kromme banaan
en een croissant zijn C, de
laars die je aantrekt is een L
en wat dacht je van de U als
hemaworst. De ramen van
je huis zijn een digitale O.
Zo bestaat opeens je hele
buurt uit letters.
Dit boek is een carnaval van
leuke vondsten en grappige
teksten. Kinderen die nog
niet kunnen lezen, maken
op een speelse manier kennis met lettervormen. Jonge
lezers amuseren zich met de
grappige teksten, zoals bij
de olifanten in de vorm van
een R: ‘meneeR en mevRouw
Toeter Trompet tRotseRen
het tRottoiR.’
Het boek ‘Het leukste ABC
ter wereld’ is geschreven
door Tom Schamp en vertaald door Sylvia Vanden
Heede.
Het is bekroond met het
Gulden Palet en is geschikt
voor alle leeftijden.

Yassir, groep 5

Het boek heeft een lekker
groot formaat en de tekeningen zijn prachtig. In de
herfst vliegen de bladeren
je om de oren en in de
winter voel je de ijzige
kou, terwijl Vos en Haas
een sneeuwpop maken en
vervolgens elkaar aanzien
voor een sneeuwpop.
Originele en eenvoudige
vondsten die elk kind aan
het lachen maken. Kleine
bijzonderheid is dat de
vertaalster van ‘Het leukste alfabet’ de schrijfster
is van ‘Vos en Haas en de
seizoenen’. #

Yoko doet aan yoga
in haar pyama.

Wie weet komt er ooit een
alfabetboek over Transvaal,
een leuk project voor de
scholen in de buurt... #
Farah, groep 6

Een boek als een film
Een boomhut met 13 verdiepingen jongensdromen: van
een uitvindershok in de kelder
tot in je mond geschoten
marshmallows. Je zou het zelf
zomaar kunnen bedenken.
In hun overmoed toveren
twee jongens, Terry en Andy,
ook nog een geliefde poes om
in een gele kanarie. Tegelijkertijd moeten ze snel een boek
inleveren bij uitgever Grootneus anders zijn ze gedwongen weer in het apenhuis te
moeten schoonmaken.
Maar steeds als ze willen beginnen, zitten ze weer midden
in een avontuur en komt het
er niet van... tenminste, dat
lijkt zo. Aan het eind van het
boek blijken al hun avonturen
samen het boek te vormen.
In verkleining wordt alles
nog eens afgedrukt wat je al
gelezen hebt en dat gaat in
vliegende vaart naar meneer
Grootneus.
Zo komt dit grappige avonturenboek waarvan meer dan
de helft uit tekeningen bestaat
bij jou terecht. Hele bladzijden
lezen als een komische strip.

Vos en Haas en
de seizoenen
Zo luidt de titel van een boek
van Sylvia Vanden Heede
met tekeningen van Thé
Tjong Khing. Vos en Haas zijn
de twee hoofdrolspelers in een
bijzondere serie leesboeken
voor de beginnende lezer. De
boeken zijn geschreven in
eenvoudige spreektaal. Veel
dialogen zijn als toneelstukje
te lezen. Nieuwe woorden
zitten als diamantjes in de zinnen verstopt, op zo’n manier
dat de kinderen ook echt willen weten wat ze betekenen!
De verhaaltjes zijn heel grappig. Ze zitten zo goed in elkaar
dat kinderen van elke leeftijd
er lol aan beleven.
Wat te denken van Uil die
verliefd wordt op een ballon
die hij overal aan een touwtje
met zich meeneemt. De ballon
wordt onvermijdelijk steeds
kleiner en gerimpelder. Als Uil
de ballon wil uitbroeden hoort
hij een knal...

Anders kijken met het
leukste ABC ter wereld

Jeugd 17

Op de nieuwe jeugdpagina zal regelmatig een gedicht
geplaatst worden van een jeugdig persoon.
Van Mica Gianelli is de eerste bijdrage.

‘De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen’ is
geschreven door Andy Griffiths en Terry Denton en net
als de andere twee besproken
boeken uitgegeven door
Lannoo.
Dus moet je een boek lezen
voor school en kijk je eigenlijk liever tv, neem dan deze
boomhut mee naar bed, je
hebt ’m zo uit, en wie weet
droom je er nog elf verdiepingen bij. #

Verkouden

n het boek goed
Ik vind de titel va
supergoed.
n
en de tekeninge
omhut van
bo
e
De waanzinnig
is waar dromen
13 verdiepingen
uitkomen.

Ik ben vandaag mezelf niet
en ook niemand die mij ziet.
Ik ben afgesloten
vastgeketend door allerlei sloten.
Ik ben vast raar
of nog niet helemaal gaar.
Piep, piep de oven gaat af
ik probeer over de trapleuning te kijken, zoals een giraf
Het lukt niet om te zien wat het is
“ETEN! Gebakken VIS”
Ah, ik weet het al
maar ik weet niet of ik eten zal
niemand merkt mij toch op, eerder nog een flessendop
Dus ik blijf boven
Beneden hoor ik de muziek van Beethoven
Ik hoor gestap,
op de trap
“Kom je nog eten , schat
Naast mij, bij tafel wacht een leeg gat”
We wachten op jou
Dus kom maar gauw
Huh? Ik word wel onthouden!
Hatsjie!
“Oh, je wordt toch niet verkouden?”
Ik haal mijn schouders op
Mam zegt ”Jawel, kom beneden op de bank liggen, mop”
Beneden op de bank, liggend met dekens om mij heen
Ik denk “Ik ben geen raar fenomeen”
Ik lach
en nog wel denken dat niemand mij zag.

Ilias Azaroual, groep 8

Mica Gianella
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Kerstmis in de
Kerst
Hofkerk
Door Nico Essen, pastor Hofkerk | Fotografie: Ben Hilhorst

Pater James Channan was in
de stad. Hij komt uit Pakistan. Hij zet zich ervoor in
dat moslims en christenen
in vrede met elkaar kunnen
samenleven. Hij heeft een
Peace Center opgericht en
doet fantastisch vredeswerk
in de voor christenen soms
precaire situatie in Pakistan.
Hij bezocht een bekende kerk
in onze stad. Het was niet de
Hofkerk. Die had hij al gezien.
En hoe! Ik had de lampen
aangedaan en een vrolijk najaarszonnetje scheen door de
glas-in-lood ramen. Hoe mooi
is dan de kerk.
Leerlingen van het Pieter
Nieuwland College doen een
project over godshuizen. Een
aantal hebben onze kerk
uitgekozen. Met hen kijk ik
naar de ramen. Wat stellen ze
voor? Eén voorstelling hoef ik
niet uit te leggen. Hoe blij zijn
ze, als ze ook iets weten: ‘Dat
is kerstmis’.
Pater James Channan was

in een andere kerk, ook een
mooie. “Wat vond je ervan?”
Hij zei: “Ik vond hem zo donker. Kerken moeten licht zijn
en vreugde uitstralen.”
Dat doet de Hofkerk op kerstavond! Ik wens dat u het mag
horen: Vreest niet, want zie
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. Heden is u
de redder geboren: Christus
de Heer in de stad van David. Heel de aarde is geschapen opdat Hij in ons midden
zou verschijnen, die gestalte
van Gods menslievendheid,
die Ene, die er voor allen
wil zijn. Komt laten we Hem
aanbidden en Zijn naam groot
maken op aard. Vier met ons
het hoogfeest van Kerstmis.
Welkom in de Hofkerk
[vet]Kerstavond[vet] (dinsdag
24 december)
Om 19.30 uur: speelse kerstviering met name voor het
gezin.
Dan wordt weer het mooie

verhaal verteld over Jozef en
Maria, de herders, de koningen en over het kindje. Het
kinderkoor is natuurlijk van
de partij en zingt weer die
schitterende kerstliedjes en
bijna ieder kind zingt wel een
solo. En ook het koor van de
Liturgische Werkgroep Martelaren laat zich horen, en hoe!
Om 22.30 uur: Kerstnachtmis
Wij vieren de geboorte van
Jezus met een feestelijke
nachtmis. Meerklank zingt
een prachtig repertoire van eigentijdse en klassieke teksten
en met bekende kerstliederen
om mee te zingen. Ja, ook het
Stille Nacht, Heilige Nacht
wordt gezongen.
[vet]Eerste Kerstdag (woensdag 25 december)[vet]
[vet]Om 10.30 uur:[vet] viering van het Hoogfeest van
Kerstmis.
Plechtige Eucharistieviering,
waarin het Dames- en Herenkoor ‘Jubilemus Domino’ de
Missa Brevis van W.A. Mozart
zingt. Voorganger: pastor Joop
Stam.
En dan op die eerste Kerstdag
om 13.00 uur: Kindje wiegen.
Dat is een gezellige viering
speciaal voor de allerkleinsten. Het kinderkoor zingt, het
kerstverhaal wordt uitgebeeld
en ieder, die dat wil, mag

Aanvullend Openbaar
Vervoer
Vervoer

Door: Maria Zeestraten

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) is speciaal
vervoer voor Amsterdammers van 75 jaar en ouder en voor Amsterdammers met een beperking.
Dit vervoer brengt u van deur tot deur, zeven dagen per week van 06.00 uur ‘s ochtends tot 01.00
uur ‘s nachts.
Het AOV vervoert u naar
sociale en recreatieve bestemmingen, voor het doen van
boodschappen. Het AOV is
niet bedoeld voor vervoer
naar werk, school of dagbehandeling. U reist over het
algemeen samen met anderen
in een personenbus. Houdt
u er met de planning van
uw reis rekening mee dat de
reistijd langer kan duren dan
de reistijd met het reguliere
openbaar vervoer.
Uw reisgebied is 25 kilometer hemelsbreed rondom uw
woonadres. Het reisgebied
kan dus voor alle Amsterdammers met een vervoerspas van
het AOV anders zijn. U kunt in
ieder geval alle bestemmingen
binnen de gemeente Amsterdam bereiken. Maar ook
daarbuiten kunt u nog reizen
naar andere gemeenten die
binnen uw reisgebied van 25
km vallen.
Dit zijn de soorten vervoer
van het Aanvullend Openbaar
Vervoer in de regio Amsterdam:
1.Beschermd vervoer, samen reizend vervoer (uitgevoerd door Connexxion). Voor

Amsterdammers van 75 jaar
e en ouder zonder lichamelijke beperking die liever niet
(meer) met het gewone openbaar vervoer willen reizen.
2.Deur tot deur, samen
reizend vervoer (uitgevoerd
door Connexxion). Voor Amsterdammers die als gevolg
van een lichte lichamelijke beperking niet met het openbaar
vervoer kunnen reizen, omdat
ze lichte ondersteuning nodig
hebben bij het in- en uitstappen en eventueel een rollator of rolstoel mee moeten
nemen.
3.Deur tot deur Plus vervoer
(uitgevoerd door Transvision).
Voor Amsterdammers die als
gevolg van een lichamelijke
beperking meer ondersteuning nodig hebben bij het inen uitstappen en het bereiken
van het voertuig.

4.Kamer tot kamer vervoer
(uitgevoerd door Transvision).
Voor Amsterdammers die als
gevolg van een lichamelijke
beperking nog meer ondersteuning nodig hebben bij
het in- en uitstappen en het
bereiken van het voertuig.
Bijv. hulp bij het aantrekken
van een jas of het afsluiten
van hun woning.
Om gebruik te kunnen maken
van het Aanvullend Openbaar Vervoer hebt u een [vet]
AOV-vervoerspas[vet] nodig.
Deze pas kunt u aanvragen
bij de WMO Helpdesk: 08000643 (gratis). Wellicht hebt u
een aantal jaren geleden een
beschermd vervoerspas aangevraagd en is uw situatie veranderd. U bent bijvoorbeeld
minder mobiel geworden of u
moet een rolstoel meenemen
of u hebt meer hulp nodig bij
het in- en uitstappen of bij het
verlaten van uw woning. In
dat geval kunt u opnieuw de
WMO helpdesk bellen voor
het aanpassen van uw vervoerspas.
Als u al een AOV vervoerspas
hebt kunt u ook:
a) gebruik maken van de ‘Samen op Stap’, een bus waarmee u samen op stap kunt
gaan naar bijvoorbeeld markten, winkelcentra, bibliotheek,
bingo, musea of evenementen,
tel. 020 46 20 346 samenopstap@dynamo-amsterdam.nl
b) een aanvraag indienen
voor een Valyspas. Hiervoor
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Kerststallententoonstelling

zelf een liedje zingen door de
microfoon of een versje opzeggen, of iets op de blokfluit spelen of op de viool. Pastor Nico
Essen speelt op de vleugel.
En de kerststallententoonstelling in de Hofkerk?
Dit jaar houden we geen echte
kerststallententoonstelling,
maar Kerststallen kunt u zien
op zondagmiddag 22 december. Dan is de kerk open. Dan
bruist het van activiteiten. Een
kerstkoor treedt op. Kinderen
kunnen zich verkleden als
Jozef of Maria, als herder of
koning en kunnen zo op de

kunt u de beschikking van uw
AOV pas gebruiken. Valys is
bovenregionaal AOV vervoer.
U kunt met Valys reizen als
het doel van uw reis verder
dan 25 km van uw woonadres
ligt. Tel. 0900-9630 of www.
valys.nl. Houdt u er rekening
mee dat u een budget met
een beperkt aantal kilometers
tegen een gereduceerd tarief
krijgt.
Voor meer informatie over
het Aanvullend Openbaar
Vervoer, de Samen op Stapbus
en Valys kunt u ook terecht bij
de spreekuren van Loket Zorg
en Samenleven en Dynamo
buurtpunten. www.aov.amsterdam.nl
c) De Winkelwagen: voor

foto. En er wordt een goede
doelenmarkt gehouden. Er
zijn stands van o.a. Amnesty
International, de Wereldwinkel, Malawi, Indonesië, de
Zonnebloem, het Koninklijk
Nederlands Geleide Fonds. U
kunt informatie krijgen, uw
steun aanbieden en allerlei
leuke dingen kopen. Zondag
22 december [vet]van 11.30
uur – 18.00 uur.[vet]
De Hofkerk wenst u een Zalig
Kerstfeest. Kom gerust binnen.
Deze herberg is niet gesloten.
Vier het kerstfeest in dit huis
van licht en vreugde.
Meer? Zie: www.hofkerk.nl

bewoners van Amsteldorp.
Twee maal in de week op
maandag en donderdag rijdt
een busje, De Winkelwagen,
vanuit Amsteldorp naar de
supermarkten Albert Heijn
en de Vomar en weer terug.
Tijdens de rit wordt u vergezeld door een gastvrouw
die u op de hoogte brengt
van alle activiteiten die er in
Amsteldorp plaats vinden.
Een bulletinbord in de bus
biedt informatie en geeft
ruimte voor oproepen, vraag
en aanbod. Email uw vraag
naar amsteldorpactief@gmail.
com of bel op vrijdag tussen
09.00 en 12.00 uur om met de
coördinator te spreken. #

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Kerstviering bij u thuis.

Als u een kleine kerstviering van een
kwartier wilt meemaken bij u thuis komen
we graag met een paar mensen langs. We
verzorgen een piepkleine kerstviering als
u vanwege lichamelijk ongemak of anderszins,
niet naar een kerk of viering kunt.
U hoeft er zelf niks voor te doen, alleen even
opgeven bij onderstaand e-mailadres of even
bellen. We maken dan een afspraak met u
wanneer we langs kunnen komen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Opgeven kan tot 19 december.
De “thuisviering” gaat uit van Protestants kerkelijk centrum
“De Bron” in de Watergraafsmeer.
( kerkgebouw aan de Middenweg)
Opgeven bij:

hardavanwageningen@gmail.com of:
tel. 0620176773
U hoeft niet aangesloten te zijn bij een kerk.
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Nieuws vanuit de
Ouderen Advies Raad
Redactie: Ouderen Advies Raad | Fotografie: Dick Oosterbaan

woonzorg

De Ouderen Adviesraad is in ons stadsdeel samen met anderen druk bezig om voor ouderen belangrijke zaken in de stadsdeelraad aan de orde te
stellen. Ook doen we intensief mee aan buurtinitiatieven ‘van onder op’ en
denken we na over de plannen die de hele stad betreffen.
Drie thema’s hebben de meeste aandacht: het tekort aan passende woningen
voor ouderen (en anderen), het beleid bij ‘zorg en welzijn’ en de bezuinigingen, die het voor steeds meer ouderen moeilijk maken om rond te komen.
bouw van voor ons geschikte
woningen sterk achterblijft
en dat bij voorbeeld het
nieuwe Willem Dreeshuis
waarschijnlijk pas over drie
jaar klaar is.

Aandachtig publiek bij Symposium OAR

Die thema’s zijn sterk met
elkaar verbonden. Immers:
als er in de ‘zorg’ bezuinigd
wordt en mensen niet meer
naar een verzorgingshuis
kunnen gaan, dan groeit de
vraag naar voor ouderen
geschikte woningen en dan
zullen er ook meer mensen
(betaald en onbetaald) thuis
de nodige hulp en zorg moeten gaan verlenen.
Wij constateren, dat in
de meeste in Amsterdam
besproken nota’s die samenhang ontbreekt. De plannen
over ‘zorg en welzijn’ gaan
bijna nooit ook over de problemen van hen die op medische gronden moeten verhuizen en in de eigen buurt
geen geschikte (betaalbare)
woning kunnen vinden. Zij
worden bijna gedwongen om
te verhuizen naar de rand
van de stad, waar ze ‘kind
nog kraai’ kennen.
De OAR verzet zich tegen
deze trend. Wij vinden, dat
er door de gemeente meer
druk moet worden uitgeoefend op de woningcorporaties. Geschikte woningen
(dus woningen in de sociale
sector met een lift of op de
begane grond) dienen als ze
leeg komen niet verkocht of
extra duur gemaakt te worden. Daar waar een tekort is
aan voor ouderen geschikte
woningen (en dat is in een
groot deel van de stad het
geval) dienen deze woningen
beschikbaar te blijven voor
ouderen of gehandicapten.
Kortom: over de huisves-

tingsproblemen en mogelijke oplossingen gaat deze
bijdrage.
‘En zij leefden nog lang en
gelukkig’
Veel ouderen wonen redelijk
goed. Maar er zijn er ook die
noodgedwongen en zonder
succes op zoek zijn naar een
voor ouderen geschikte zelfstandige woning of naar een
vorm van beschermd wonen,
zoals die in sommige ver-

Het tekort
Er is nu en in de toekomst
een tekort aan woningen die
geschikt zijn voor ouderen
en voor gehandicapten. De
oorzaken zijn duidelijk:
1. Er is sprake van stagnatie in de nieuwbouw.
Voor ons stadsdeel is die
stagnatie vergeleken met
de stad als geheel minder
groot, maar voor ouderen is er in Oost weinig
gebouwd en krimpt het
aanbod in de sociale sector.
2. Net als elders in de stad
worden de meeste vrijkomende ‘nultreden’-woningen
door de huiseigenaren
verhuurd of verkocht aan
woningzoekenden, die geen
medische indicatie hebben.
3. Daar komt bij dat het
aantal ouderen groeit omdat we langer leven en we
bovendien niet meer zonder
een zware indicatie naar een
verzorgings- of verpleeghuis
kunnen verhuizen.
Het tekort is het meest schrijnend voor mensen met een

Het valt ons op dat de
autoriteiten vooral aandacht
hebben voor de moeilijke
financiële situatie waarin
sommige aanbieders van ’zorg‘
terecht komen.
zorgingshuizen en aanleunwoningen nog steeds wordt
aangeboden. Ook gaan
ouderen soms verhuizen om
zo dichter bij familie te zijn.
In een vorige editie van dit
blad konden we berichten
dat Ymere in de Transvaalbuurt voor ouderen een
aantal nieuwe woningen
heeft gebouwd. Mooi, maar
ons stadsdeelbestuur heeft
enige tijd geleden reeds uitgerekend, dat er in Oost voor
ons veel meer woningen
nodig zijn. Wij constateren
dat ondanks de inspanningen
van de autoriteiten de nieuw-

laag inkomen. Wie moet leven van de bijstand of alleen
AOW heeft, kan eigenlijk de
huur van een leegkomende
of nieuwe sociale sector woning niet betalen. Die huur is
veelal 680 euro in de maand.
Vaak brengt de verhuurder
bovendien servicekosten
in rekening en betaalt men
zo’n 700 euro per maand,
terwijl de AOW voor een
alleenwonende maximaal
maandelijks ruim 1000 euro
is. De woontoeslag is nu nog
maximaal 280 euro. Dus zijn
veel ouderen die (noodgedwongen) moeten verhuizen
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in de nieuwe woning zo’n
40% van hun inkomen aan
huur kwijt. Eigenlijk kunnen zij die uitsluitend AOW
hebben alleen zo’n woning
met een huur van 680 euro
per maand accepteren als zij
in staat zijn een baantje aan
te nemen, of er familie is die
financieel kan bijspringen.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om buiten ons stadsdeel een woning te zoeken.
Daar is de huurprijs soms
wat lager, maar als iemand
daar ‘niemand’ kent kan dat
tot eenzaamheid leiden. Ook
kan men gaan samenwonen
of bij familie intrekken. Of
dit verstandig is hangt erg af
van de omstandigheden. Is
er een goede verstandhouding? Bovendien is er het
probleem, dat de overheid
het plan heeft om geen twee
uitkeringen per huishouden
meer toe te staan. Wie gaat
inwonen bij familie kan dus
in sommige situaties het
recht op de AOW verliezen.
Wij raden u daarom aan
om bij het kiezen van een andere woning of woonsituatie
eerst goed na te denken.
De bewoners in verzorgingshuizen.
Het valt ons op dat de autoriteiten vooral aandacht
hebben voor de moeilijke financiële situatie waarin sommige aanbieders van ’zorg‘
terecht komen. Het Overleg
Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) heeft in een
vergadering van de gemeenteraad de nadruk gelegd op
de ongunstige situatie van de
bewoners van de met sluiting bedreigde zorgpanden.
Zij krijgen te weinig goede
zorg (omdat er te weinig
personeel is) en leven in onzekerheid hoe de eventuele
overplaatsing zal zijn.
Wethouder van der Burg
benadrukte desgevraagd,
dat hij niet wil ingrijpen. Hij
heeft begrip voor de moeilijke situatie van de zorginstellingen, maar laat het beleid
over aan de Rijks Inspectie
van de Gezondheidszorg
en het Zorgkantoor. En ook
in het personeelsbeleid (de
ontslaggolf ) wil hij niet
ingrijpen. Het OOA stelde
de gemeenteraad voor om
een verhuisplan op te stellen, waarbij zoveel mogelijk
rekening kon worden gehouden met de wensen van de
ouderen (en hun familie) als
herplaatsing onvermijdelijk
is.
Het OOA vindt dat de gemeente, nu de zorginstellingen gezamenlijk geen goed
plan aan de gemeenteraad
hebben aangeboden en er
ook verder met de bewoners van de tehuizen en bij
voorbeeld met het OOA geen
overleg is, zelf in overleg
met de betrokkenen een
Amsterdams Verzorgingshuizen Plan dient op te stellen.
Dat plan zou dan samen met
het Zorgkantoor uitgevoerd
moeten worden. Dat zal de
gemeente (die dan immers
met de regels van de inspectie rekening dient te houden)

geld kosten. Het OOA stelde:
de gemeente heeft voor
noodgevallen een stevige
reserve. Uit die reserve zou
de gemeenteraad, nu een
kwetsbaar deel van de bevolking in een onhoudbare situatie verkeert, best een deel
mogen aanwenden. Amsterdam mag de bewoners in de
verzorgingshuizen niet in de
steek laten.
Ten slotte
U zult zich afvragen wat
de OAR aan het te kort aan
ouderenwoningen en aan de
situatie in de verzorgingshuizen doet. Het antwoord is:
wij trachten de autoriteiten
er van te overtuigen dat er
opgetreden moet worden.
Onze wensen zijn:
1.Zorg (liefst door overleg)
dat de woningbouwcorporaties in ons stadsdeel (in onze
stad) er toe overgaan om de
leegkomende ‘nultreden-woningen’ te verhuren aan hen ,
die op medische gronden een
dergelijke woning nodig hebben en zie toe dat de huur
van die woningen passend
is en dus niet meer is dan
30% van het inkomen van de
nieuwe huurder.
2.Bevorder de bouw en
verbouw van voor ouderen
geschikte woningen in alle
prijsklassen dus ook voor al
die ouderen die aangewezen
zijn op een woning in de sociale sector.
3.Geef geen toestemming
voor een wijziging van de
maatschappelijke bestemming van leegkomend
zorgvastgoed en steun de
initiatieven, die leiden tot
hergebruik van panden en
tot huisvesting van ouderen
(en anderen).
4.Maak een plan voor handhaving van goede verzorgingshuizen. En help mee dat
plan te realiseren door uit
de gemeentelijke reserve de
nodige financiering te halen.
En voorts organiseert de OAR
(zoals laatst in de Muiderkerk) debatten over ‘ wonen’
in combinatie met ‘zorg’ en
‘koopkracht’. Wij onderhouden ook goede contacten met
de huurdersverenigingen
en met de vakbonden. Aan
acties, zoals die tegen het
massale ontslag van ‘thuiszorgmedewerkers’ doen wij
bij voorbeeld zo veel mogelijk mee. #

Voorzitter Tunny Jongejan-Maat
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Er zit altijd wel iets bruikbaars tussen
Door: Henriette Langhout | Fotografie: Hans Heitgeert

Naar het kringloopbedrijf De Lokatie in de Campertstraat 42 in Oost, tegenover het OLVG, aan de achterkant van het ziekenhuis, kun je allerlei spullen brengen. Huisraad en zware dozen met spullen kun je
op laten halen. Schone tweedehands kleding voor baby’s, kleuters, kinderen en volwassenen kunnen er
naartoe. Ik vind de kleding daar vaak te duur en niet fris. Een enkele keer heb je een koopje en ziet het
er nog goed uit. Gordijnen, tafellakens, spreien, dekbedden kunnen daar allemaal heen. Maar wassen!
Ze hebben altijd enorm veel
glazen. Daar kunnen aparte
tussen zitten. Deze zijn goed
geprijsd. Er mag van de winkel
niets geruild worden, dus let
goed op dat je geen beschadigde koopt. Er zijn kristallen
schaaltjes, vaak zijn deze beschadigd, dat zeg ik erbij, zodat
je geen kat in de zak koopt.
Een wandkast met elektrische
apparaten is er: rommel, dus
stuk. Dat wordt duidelijk niet
goed uitgeprobeerd of het heel
en compleet is. Verder zou dit
heel achter glas moeten, zodat
er geen onderdelen kwijtraken
en stuk gaan. Er zijn wel twee
glazen vitrines met goede dingen die meer geld waard zijn
zoals een antiek boek, of een
vaas die er oud uitziet, of een
kunstwerk of een koperen bord
om aan de muur te hangen.
Wie zijn winkel wegdoet en vitrines heeft kan deze schenken.
Dan wordt de tweedehandswinkel mooier ingericht.
Kwetsbaar
Er zijn kasten met kopjes en
schoteltjes, borden en bakken
met messen, lepels, vorken en
openers. Verder is er een kast
met voorraadbussen, blikken en een kast met pannen,
koekenpannen en poffertjespannen. Er is een stellage met

en Eppo’s zijn er meestal. Allemaal lekker goedkoop.

Daar loop je toch even naar binnen?!

lampen. Maar je weet nooit of
ze het doen, er zitten prachtige
tussen, maar veel geld uitgeven
voor verlichting waarvan je
niet weet of die het wel doet
is toch een risico, omdat dit
door het personeel niet wordt
uitgetest. Er zou een elektricien
bijgehaald moeten worden en
dan zouden de mooiste ook
in een vitrine achter gesloten
deuren moeten.
Stellages met schalen, romantische vazen in vele kleuren en
allerlei verschillende bloempotten zie je daar. Deze zijn er
ook in aparte vormen. Je kunt
de balkonpotten ook met verf
in een andere kleur spuiten.
Neem de tijd en kijk goed rond.
Letters
Er zijn kasten vol boeken. Ook
in andere talen. Twee plan-

ken met woordenboeken. Een
plank met horoscoopboeken,
ook een plank met kookboeken.
Natuurlijk niet te vergeten de
romans. Hobbyboeken vind
je er en muziekboeken. Er is
voor elk wat wils. Verder is er
een rek met stripboeken zoals
Suske en Wiske en Lucky Luke
en een aparte kast met kinderboeken: Nijntje is er soms en
meestal zijn er sprookjesboekjes.
Er is een kast met tijdschriften.
Dat zijn damestijdschriften
zoals Elle, Linda, Intiem, Cosmopolitan om zo even wat te
noemen. Ook de Consumentenbond, Quest, Opzij en Psychologie. Toeractief is er soms. De
Party en andere roddelblaadjes
zijn er af en toe, maar deze zijn
zo weg. Vorsten zijn er voor de
liefhebber. Ook Donald Duck’s

Vrijwilligers zoeken afgedankte computers
Door: Alexander | Fotografie: Dineke Rizzoli

samenleving is. Ons doel is
om u betaalbare computers,
goedkope reparaties, basis
computercursussen en computeradvies aan te bieden. Onze
lage tarieven zijn nog eens met
20 % verlaagd voor de stadspashouders. In ons werk zijn
we afhankelijk van donaties
van gebruikte pc’s en randapparatuur. De computers die
wij opnieuw bruikbaar maken,
worden voor een lage prijs
verkocht aan gehandicapten,
mensen met een minimum inkomen of plaatsen we in onze
lesruimtes.

Medewerker met een nieuwe donatie

Als u ons werk en ideeën wilt
steunen, zijn wij u zeer erkentelijk voor uw donatie, want
uw computer van gisteren kan
voor iemand een nieuwe morgen betekenen. #

De maatschappij digitaliseert
steeds verder. Het gebrek aan
digitale vaardigheden heeft
een verlammend en isolerend
effect op velen. Onze tijd is ook
gekenmerkt door de zwaarste
en langdurigste economische
crisis van de afgelopen decennia. Opgelegde bezuinigingen
treffen vooral de sociaal kwetsbare groepen, zoals ouderen,
allochtonen en laagopgeleiden.
Deze ongelijke verdeling van

lasten bevordert de alsmaar
groeiende maatschappelijke
tweedeling en vergroot bovendien de afstand tot de arbeidsmarkt voor een al met achterstand kampende “onderklasse”.
Wij van de COMPUTERLOODS
vormen een collectief van
maatschappelijk betrokken
vrijwilligers. Wij geloven dat
solidariteit een van de belangrijkste pilaren van een gezonde

Computerloods is open van
maandag t/m donderdag van
10 tot 17 uur
Voor verdere info:
Steve Bikoplein 2, 020-4609339,
balie@computerloods.nl,
www.computerloods.nl

Voor jong en oud
Er staan rekken vol met langspeelplaten, buiten de oude lp’s
zijn er natuurlijk de singeltjes
en verder veel cd’s. Voor een
cd-standaard moet je hier zijn.
Rijen dvd’s staan er. Computerspellen staan daar in de buurt.
Er zijn wat kasten met speelgoed en spelletjes voor kinderen. Een barbiehuis of een
boerderij kan er soms tussen
zitten. Er zijn manden vol
knuffels. De knuffels zien er
vaak goed uit en kosten een
habbekrats. Wie geen geld voor
een kinderwagen heeft, kan
een mazzeltje hebben, want
deze heb je er soms.
Weken voor Kerstmis staan er
tafels met kerstballen. Kerststalletjes zijn dan uitgestald,
zilverkleurige en goudkleurige slingers vind je er dan en
andere vrolijke kerstversiering.
Een muziekdoosje in de uitbeelding van een kerstman kan
er tussen zitten. Misschien wil
je een nep kerstboom.
Meubels
Natuurlijk is er ook nog de
huisraad: deze is spotgoedkoop. Tafels, stoelen, leun-

stoelen, kinderstoelen, kasten,
wandmeubels, grote spiegels,
bijzettafels, salontafels, een
koelkast, een babybox worden
thuis opgehaald als je dat wilt.
Even bellen naar telefoonnummer 020-4631115 om een afspraak te maken, of een vraag
mailen naar info@delokatie.org.
Elke dag zijn de openingstijden
om 10.00 ’s ochtends, behalve
op maandags, want dan om
12.00. Maandags en zaterdags
sluit de kringloopwinkel om
17.00 en dinsdag tot en met
donderdags om 17.30. Meubels
die je koopt thuis laten bezorgen kan ook beslist.
Over De Lokatie
De stichting is zonder winstoogmerk. De medewerkers
volgen een traject. Nadat de
werknemers een tijd moeilijkheden hebben gehad zoals
werkloosheid, of ziekte of
geestelijke problemen, worden
ze op weg geholpen door middel van een leertraject. Bij koop
schenk je dus ook aan een goed
doel.
Recyclen is goed voor het
milieu, maar het is niet de
bedoeling dat spullen vies en
beschadigd zijn. Als je thuis opruiming houdt, is het zonde dat
goede spullen en meubels weggegooid worden. Via De Lokatie
kun je een ander er zeer zeker
een plezier mee doen. Zeker in
tijden van economische onzekerheden. Succes!
Kijk goed uit je doppen zodat
je geen miskopen hebt. Koop
blijmakertjes!! #

Ouderen Advies Raad

Voornaamste woordvoerders bij het Symposium: v.l.n.r. Lieke Thesing
(pfh Oost welzijn en zorg), Eef Meijerman (directeur ASW),
Thijs Reuten (pfh Oost wonen), Mia Fiedeldij Dop (bestuurslid ‘EigenWijs
met Leegstand’) en gespreksleider Antoinette Tanja.

Binnenkort verschijnt een
uitgebreid verslag van het OARsymposium “Zorg om wonen
voor ouderen”.
Daarin vindt u ook meer informatie over het initiatief van de
Stichting ‘EigenWijs met Leegstand’ dat leegstaande panden
wil transformeren tot een spannende mix van woon- en werk-

eenheden voor ouderen en
studerende jongeren, ateliers
voor kunstenaars, werkruimtes
voor zzp’ers en buurt- en zorg
ondersteunende functies. Als
u dit verslag wilt ontvangen
stuur dan een bericht naar:
secretarisoaroost@gmail.com
dan sturen we u het verslag
toe!
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Veilig op pad met de rollator
Een rollator is erg handig
voor wie een beetje steun kan
gebruiken bij het lopen. Maar
hoe gebruikt u een rollator
goed en veilig? En heeft uw
rollator geen gebreken?

Agenda
Bingo
Iedere maandag 14.00–17.00 uur
in servicepunt Kraaipan
Bingo is niet alleen spannend
maar vooral leuk en supergezellig.
Nieuwe deelnemers zijn welkom!
8 rondes / € 0,50 per ronde.
Info: 06 57 77 92 57 (Yvonne) of
06 24 86 22 24 (Joke)

Mantelzorg Lunchroom
Iedere 3e dinsdag van de maand
van 12.00 – 14.00 uur,
gratis, in servicepunt Kraaipan.
17 december
Hoe kan je hulp uit je omgeving
inzetten? Informatie over Eigen
Kracht Centrale.
Spreker: Jacqueline Meije-Banel,
regiomanager Eigen Kracht
Amsterdam.
21 januari
onderwerp nog niet bekend
Info: Marike Soeterik
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl

Deze vragen kwamen woensdag 23 oktober jl. aan de orde.
Meer dan twintig bewoners
uit de buurt kwamen met hun
rollator naar de Kastanjehof.
Daar kregen ze informatie,
demonstraties en een controle
van de rollator.
De fysiotherapeut en ergotherapeut van Cordaan lieten
zien hoe je het beste achter
een rollator loopt, hoe je de
stoep op gaat, en wanneer
je de rem moet gebruiken.
Ze stelden de rollators op de
goede hoogte af. De firma
Welzorg keek de rollators na
en deed kleine reparaties. De

bezoekers deden mee met een
quiz en versierden de rollator
met stickers en bloemen. De
informatieve en gezellige bijeenkomst was georganiseerd
door Dynamo, Cordaan en
GGD Amsterdam.
Dynamo wil deze bijeenkomst volgend jaar ook in
andere servicepunten
organiseren.
Bijeenkomst gemist?
Tips voor het juiste gebruik en
instelling van uw rollator:
• De juiste hoogte: ga rechtop
staan. Laat uw armen langs
uw lichaam hangen. De
handvatten en uw polsen
(horloge) moeten dezelfde
hoogte hebben.
• De juiste houding: u hebt de
meeste steun aan uw rollator
als u tussen de wielen van de

Veel nieuwe activiteiten in
2014 bij de Talententent

Alzheimercafé
Iedere 2e dinsdag van de maand
van 19.30 – 22.00 uur, gratis,
in Grand Café Frankendael,
Middenweg 116.
10 december
Ervaringsdeskundigen aan het
woord
14 januari
onderwerp nog niet bekend
Info: Rinie Schmidt
telefoon 06 38 77 75 78
e-mail rschmidt@dynamo-amsterdam.nl

Buurtpunt
Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt,
Pieter Nieuwlandstraat 31,
woensdag 10.00-11.30 uur
Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal,
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur
Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof,
Kastanjeplein 60,
dinsdag 12.30-15.30 uur
Buurtpunt Oosterpark,
’s Gravesandeplein 19,
ma. t/m vrij. 9.00-12.30 uur
Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis,
Landbouwstraat 63,
dinsdag 9.30-12.30 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer,
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt ’t Hoeckhuys,
Fizeaustraat 3,
dinsdag 13.30-14.30 uur

En nog veel meer...
Doe bijvoorbeeld mee met: koken,
eten, koffie, spelletjes, breien,
Klaverjassen, Nederlands leren,
computerlessen, solliciteren,
vrijwilligerswerk, Talententent,
opvoeden, sorteren, muziek
maken, bingo, lezen.
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

De Talententent start in het
nieuwe jaar weer met activiteiten na school in de stadsdelen Zuid en Oost. Deze
activiteiten zijn niet alleen
heel erg leerzaam maar ook
nog eens superleuk. Vervelen
na school is dus niet nodig!
Kinderen uit de volgende
buurten uit stadsdeel Oost
krijgen een folder via de
school met het nieuwe programma: Indische buurt,
Dapperbuurt, Oosterpark-

buurt en Transvaalbuurt.
Kinderen tussen de 4 en 12
jaar kunnen meedoen aan
koken, judo, dans, muziek,
voetbal, schaken, knutselen of
een van de vele andere activiteiten van de Talententent! #
Meer info en het meeste
actuele overzicht van alle
activiteiten:
www.dynamo-amsterdam.nl/
talententent,
telefoon 020 46 09 300.

Ouwer met Power
Weerbaarheidscursus 60+
Ouwer met Power is een
weerbaarheidstraining voor
60+ers. U leert onveilige
situaties te voorkomen en
te herkennen, zodat u op de
juiste en veiligste manier kunt
handelen. De ervaring leert
dat u zich hierdoor veiliger en
sterker voelt op meer vlakken.
Ook wanneer u een lichamelijke beperking heeft, bent u
van harte welkom.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten en start op dinsdag 17 december van 9.00 tot
11.30 uur in het Willem Dreeshuis: Hugo de Vrieslaan 65.

voor mensen uit de Watergraafsmeer en is gratis. #

De cursus wordt begeleid door
Dynamo, Politie AmsterdamAmstelland en professionele
docenten weerbaarheid &
zelfverdediging. De cursus is

Voor aanmelden of meer
informatie:
Brenda Wokke van Dynamo,
bwokke@dynamo-amsterdam.nl, 06 19 92 91 43

Rollatorcheck

rollator loopt. U moet zo
recht mogelijk lopen.
• Vervoer geen zware boodschappen in het mandje van
uw rollator.
• Gebruik altijd de parkeerrem
wanneer u op het zitje van
de rollator gaat zitten, zodat
hij niet wegrijdt.
• Trek niet aan de rollator als

u opstaat vanuit een stoel.
Gebruik liever de leuningen
van uw stoel. #
Meer info:
Bertie Schouten van Dynamo,
telefoon 06 17 59 15 55,
bschouten@dynamo-amsterdam.nl; of kijk op www.veiligheid.nl.

Buurtpunt
Dé ontmoetingsplek en vraagbaak
in uw buurt
Heeft u een idee om uw
buurt te verbeteren? Zoekt
u vrijwilligerswerk? Heeft u
problemen met een instantie
of begrijpt u een brief niet?
Weet u welke financiële regelingen misschien wel voor u
bestemd zijn?
Kom naar een van de buurtpunten in Oost. Hier kunt u
tijdens openingstijden gemakkelijk even binnenlopen, een
kopje koffie drinken en uw
vraag stellen. Er zijn verschillende medewerkers van
Dynamo om u op weg te
helpen.
Let op: openingstijden van
Buurtpunt Watergraafsmeer
(Kamerlingh Onneslaan 34)
zijn gewijzigd.

Er is geen buurpunt meer op
woensdag en vrijdag maar wel
op donderdag van 9.30-11.30
uur. #
Meer info? Kom naar een
buurtpunt bij u in de buurt.
Zie het overzicht van de
buurtpunten op deze pagina
bij agenda. Mail naar buurtpunt@dynamo-amsterdam.
nl of kijk op www.dynamoamsterdam/buurtpunt.

Klussenbank Transvaal
Jongeren uit de Transvaal
staan klaar om zich in te zetten voor de Transvaalbuurt.
Buurtbewoners en ondernemers: meld uw klussen aan!
De jongeren leren ervan en
de buurt geniet ervan. Samen
zijn wij immers de buurt!
U kunt de volgende klussen
aanmelden:
• grof vuil aan de weg zetten
• onkruid wieden
• stoep vegen
• dozen tillen
• flessen naar de flessenbak
• etc.
De jongeren kunnen de klussen uitvoeren op donderdag
en vrijdag 17.30-19.30 uur
en zondag 15.00-17.00 uur.
U meldt uw klus per mail of
telefonisch aan bij de klussenbank. Wij maken dan een
afspraak met u. We komen bij
u langs en plannen samen met
u de klus. U maakt meteen
kennis met de jongere(n). Op
de afgesproken tijd komen

de jongeren bij u langs en
klaren de klus. Daarna willen
wij graag weten of u tevreden bent met de inzet van
de jongere en de begeleiding
vanuit Dynamo. En... het kost
u niets! #
Meer info of aanmelden:
Badr Sadqi van Dynamo,
bsadqi@dynamo-amsterdam.nl of 06 49 35 63 31.

22 Wonen

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Geliberaliseerde
contracten
Redactie: Wijksteunpunt Wonen

Vaak wordt gedacht dat het Wijksteunpunt Wonen er alleen is voor mensen
met een sociale huurwoning. Dit klopt niet. Sinds kort bieden wij ook ondersteuning en advies aan eigenaar-bewoners, en ook als u een geliberaliseerd
huurcontract heeft kunnen wij het e.e.a. voor u betekenen. Hieronder wordt
uiteengezet wat een geliberaliseerd contract is en wat wij eventueel voor u
kunnen doen.
Een geliberaliseerde of ‘vrije
sector’- woning is een woning
met een huurprijs boven de
liberalisatiegrens. Deze ligt
momenteel op e 681,02. Voor
een geliberaliseerde woning
geldt de huurprijzenwet niet,
met uitzondering van enkele
artikelen. Als u net in een vrije
sector-woning bent komen
wonen en u vermoedt dat het
eigenlijk een sociale huurwoning zou moeten zijn, kunt u

gedurende de eerste 6 maanden de huur laten checken
door de huurcommissie. Het
huurteam van het WSWonen
kan u hierbij helpen. Als er al
6 maanden voorbij zijn is dit
dus niet meer mogelijk.
Alle andere huurcommissieprocedures zijn niet toegankelijk voor vrije sector-huurders.
Bij geschillen, bijvoorbeeld
over de servicekosten, dient
men zich rechtstreeks tot de

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten

kantonrechter te wenden.
Het huurteam van het
WSWonen kan u advies geven
over de (on)redelijkheid van de
servicekosten en u eventueel
bijstaan of doorverwijzen naar
een advocaat in het geval van
een geschil met de verhuurder. Een all-in huur (waarbij
in het huurcontract kale huur
en servicekosten niet gespecificeerd zijn) is overigens nooit
geliberaliseerd. Omdat er bij

na het verlaten van de woning? Dan kunt u het Wijksteunpunt Wonen om advies of
hulp vragen.
Heeft u een vrije sectorwoning
en onderhoudsklachten? Dan
kunt u bij het WSWonen een
huisbezoek aanvragen, waarbij
een huurteammedewerker de
ernst van de klachten bepaalt
en u indien nodig bijstaat
in de communicatie met de
verhuurder hierover. Of wilt u
uw verhuurder ertoe bewegen
energiebesparende maatregelen te nemen? Ook daarvoor
kunt u bij ons terecht. Wij
bekijken samen met u wat er
mogelijk is.
Samenvattend kunnen vrije
sector-huurders zich dus tot
het Wijksteunpunt Wonen
wenden met vragen over :
• de hoogte van de huur (alleen
in de eerste 6 maanden)
• de servicekosten
• onderhoudsklachten die niet
opgelost worden door de
verhuurder
• mogelijke energiebesparende
maatregelen
• hoge bemiddelingskosten
• borg die niet terugbetaald
wordt
Wij hebben inloopspreekuur
op maandag van 19 tot 20 en
op woensdag van 9 tot 12 uur
aan het ’s Gravesandeplein 19.
Bellen of mailen kan ook:
op 020-4620330 of op
oost@wswonen.nl. #

#DWARS
Dwars zoekt altijd nieuwe
vrijwilligers...
natuurlijk buurtgenoten die
willen schrijven, die willen
fotograferen...
maar vooral zoeken we nu een
boekhouder en versterking
voor de kernredactie...
meld je aan: 06-42807805 of
dwarskrant@gmail.com

ComputerLoods

“creatief-team”

CREATIEF-TEAM: Flyers ontwerpen!!!

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

een all-in huur niet bekend is
wat de kale huur is, kan deze
per definitie ook niet geliberaliseerd zijn. Bij een all-in huur
kunt u te allen tijden, dus ook
na 6 maanden, naar de huurcommissie.
Overigens is een geliberaliseerde woning niet per se hetzelfde
als een geliberaliseerd contract. Het is mogelijk in een
woning te wonen met een prijs
boven de liberalisatiegrens
waarvan het contract niet geliberaliseerd is (omdat u er bent
komen wonen toen het nog een
sociale huurwoning was). Ook
is het mogelijk dat u in een
woning woont die eigenlijk een
sociale huurwoning is, maar
waar u een prijs boven de
liberalisatiegrens voor betaalt.
Als u hiermee niet in de eerste
6 maanden naar de huurcommissie gaat is daarna het
contract geliberaliseerd, maar
de woning op zichzelf niet.
De liberalisatiegrens wordt
ieder jaar aangepast. Vanaf
1 januari 2013 ligt de grens op
e 681,02. Let op: dit is de kale
huurprijs (de huur na aftrek
van eventuele servicekosten en
watergeld).
Vaak worden voor vrije
sectorwoningen, zeker van
particulieren, hoge bemiddelingskosten en borg gevraagd.
Twijfelt u over de juistheid van
de hoogte van deze kosten? Of
wordt de borg niet terugbetaalt

Steve Bikoplein 2
1092 GN Amsterdam
020-460 93 39
balie@computerloods.nl
Openingstijden
maandag t/m donderdag
10.00 tot 17.00 uur
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Dit is de laatste bijdrage van Transvaalbuurt steeds beter.
Lees meer over de wijkaanpak en het slotfeest op over de buurt op
www.transvaalsteedsbeter.nl, Facebook (transvaalsteedsbeter)
of Twitter (@transvaalbuurt).

De Transvaalbuurt is geen
aandachtswijk meer. De
buurt veranderde van een
van de zwakste woonwijken
in Nederland in een aantrekkelijk stukje Amsterdam.
De wijkaanpak stopt aan
het eind van dit jaar en dat
is goed nieuws.

R
Slotfestijn Transvaalbuurt steeds beter

G

root feest op het Krugerplein, zaterdag 14 december! We vieren dan
het einde van de wijkaanpak. Want de Transvaalbuurt is uit de rode
cijfers. Het feest duurt van 14 uur tot 20 uur ’s avonds, met kinderactiviteiten, een rommelmarkt, een filosofisch gesprek, tentoonstelling,
muziek, bingo, lekkere hapjes en veel verrassingen uit de buurt. Kom
ook en zie, hoor en proef wat de Transvaalbuurt te bieden heeft!

•

Veel nieuwe ideeën voor Transvaal

D

e Transvaalbuurt bruist van de goede ideeën. Bij Het beste idee voor
Transvaal zijn ruim dertig voorstellen voor de buurt binnengekomen.
De bewonersjury bepaalt wie geld krijgt om zijn idee uit te voeren. De
winnaars presenteren zich op 14 december op het Krugerplein tijdens
het slotfeest van de wijkaanpak Transvaalbuurt steeds beter.

•

uim tien jaar geleden nam de
overlast in de Transvaalbuurt
snel toe. Er werd openlijk gedeald,
straten en pleinen waren vaak
vuil en mensen voelden zich niet
veilig. Het stadsdeel, de woningcorporaties en Dynamo besloten
de buurt te verbeteren, samen
met bewoners en ondernemers.
En zo begon in 2007 de wijkaanpak Transvaalbuurt
Steeds Beter.

Drie van de ‘Schrijvers uit
Oost’ krijgen bij de introductie
van de bundel ruimer aandacht. Anja Sicking leest een
deel van haar verhaal ‘Een
aktetas in een boom’ voor.
Roos van Rijswijk leest als
winnaar van de verhalenwedstrijd ‘Schrijf je straat’ een
deel van het verhaal Nieuwe

Oostenburgerstraat. En Huub
van der Lubbe speelt en zingt
Alles kan nog.
In de bundel ‘Oost’ zijn verder
verhalen terug te vinden van
o.a. Wanda Reisel, Maartje
Wortel, Tjitske Jansen, Anton
Valens, Ivo Victoria, Hans
Aarsman, Philip Snijder,
Gustaaf Peek en Simone van
Saarloos. Hun gezamenlijke
kijk op Oost kost u in de boekhandel maar 10 euro. #

er zo’n 125 bewonersinitiatieven uitgevoerd, waaronder
de jaarlijkse theatervoorstelling HEIM. Hierdoor leerden
veel mensen elkaar beter kennen.
Ook de cijfers laten vooruitgang zien. Het aandeel mensen dat vaak verloedering ervaart, daalde van 40 procent in 2007 naar 26 procent in 2012. Bewoners gaven
hun buurt tien jaar geleden een krappe onvoldoende.
Die waardering is verbeterd naar een 6,9.
Uitdagingen
De Transvaalbuurt heeft de grootste problemen het
hoofd kunnen bieden. Maar uiteraard is een buurt nooit
‘klaar’ en zijn er ook in de Transvaalbuurt nog genoeg
uitdagingen. Stadsdeel Oost, Ymere, Rochdale, Stadgenoot, Eigen Haard en Dynamo blijven met elkaar en met
de buurt samenwerken, maar vanaf nu in lichtere vorm.
En niet meer onder de naam ‘Transvaalbuurt steeds
beter.’

•

liggertjes

De gratis advertentierubriek
van Dwars door de Buurt

Hang een ster in
de kerstboom
op 24 december om 22:15 uur
voor de kerstnachtdienst
van 22:30 uur
of
op 25 december 9:45 uur
voor de kerstmorgendienst
van 10:00 uur
Op het plein van de kerk ‘De
Bron’ staat een kerstboom
vol bijzondere sterren. We
nodigen u uit om een ster erbij
te hangen om zo aan iemand
te denken die een bijzondere
plek verdient op kerstmis
2013. De sterren liggen voor u
klaar!

Anja Sicking en Teuntje
Klinkenberg

is terug!

#DWARS

Door: Arie van Tol | Fotografie: Arie van Tol

Bekende en minder bekende
schrijvers hebben zich sinds
enige tijd verenigd in het
initiatief ‘Schrijvers uit Oost’.
Vanaf mei vorig jaar tot mei
dit jaar organiseerden ze zes
edities waarbij steeds een
schrijver uit het Oostelijk deel
van de stad hoofdgast was
in een levendig gesprek. Met
filmfragmenten, fotografie en
beeldende kunst, literatuur en
(live-) muziek) werd ingegaan
op diens inspiraties. Iedere
literaire bijeenkomst vond
plaats op een andere plek.
Nieuw talent werd gevonden
met de wedstrijd ‘Schrijf je
Straat’.

De Transvaalbuurt

Veel bereikt
In zes jaar tijd is er veel bereikt. De corporaties knapten
woningen op, langs de Tugelaweg zijn nieuwe woningen
in aanbouw en de Kraaipan werd opgeleverd: servicepunt met buurtrestaurant en ouderenwoningen. Verder
werd het Krugerplein opnieuw ingericht, is het speelplein
aan de Joubertstraat opgeknapt en heeft een verloederde fietstunnel nu een mooi lichtkunstwerk. Ook zijn
er veertig winkelpanden opgeknapt, werden malafide
ondernemers en drugspanden aangepakt en hebben
nieuwe, hippe ondernemers de buurt ontdekt.
Samen met bewoners zijn er acht mooie buurttuinen
aangelegd. Voor de kinderen is er een naschools activiteitenaanbod: de Talententent. De afgelopen jaren zijn

Oost: het literaire centrum
van Amsterdam
Het is woensdag 23 oktober in de namiddag. In de
Linnaeus Boekhandel hebben zich in Oost wonende
schrijvers en in Oost wonende lezers verzameld.
De verhalenbundel Oost, het literaire centrum van
Amsterdam wordt gepresenteerd. Het is de weerslag van een seizoen lang interessante literaire
bijeenkomsten op verschillende locaties in Oost.

Het gaat nu veel beter met de Transvaalbuurt. Foto: Suzanne Blanchard

Als u daar graag op een bijzondere manier bij stil wilt
staan, dan bent u van harte
welkom om op kerstavond of
op kerstmorgen een ster op
te hangen in de kerstboom op
het plein van ‘De Bron’ aan de
Hugo de Vrieslaan op de hoek
van de Middenweg.
Iedereen is welkom om deel
te nemen en u hoeft hiervoor
geen lid van een kerk te zijn. #
e-mail kerkdebron@live.nl
website www.kerkdebron.org

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

Zingen in een koor
Het koor ‘de Vergulde Eenhoorn’ heeft
plek voor nieuwe leden. Alle stemmen
zijn welkom. Het repertoire is heel divers:
mooie popnummers, liederen uit verre
landen, volksliedjes, chansons, canons en
een gospel. Eigen inbreng altijd mogelijk.
Noten kunnen lezen is niet nodig.
Er wordt geoefend op donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 in de Kraaipan in de
Hofmeyrstraat 67 in Amsterdam.
Het koor staat onder de bezielende
leiding van Juliska Yonne.
Voor meer informatie kun je haar bellen:
020 - 497 60 43 / 06 - 150 481 87 		
		
Spelen met taal
Korte cursus met creatieve schrijfoefeningen. Verfrissend en inspirerend. Kleine
groep, veel aandacht. Voor maar 15 euro
per middag. Op vrijdag 17 januari, 7 en
21 februari 2014, van 14-16.30 uur in
Het Hoeckhuys (Amsteldorp). Vol is vol,
dus geef je snel op: truus.groenewegen@
planet.nl.
Seniorenkoor Zeeburg Zingt
Woensdag 18 december: het kerstconcert
The Sound of Christmas. Het programma
bestaat uit een mix van stemmige kerstliederen en musicalsongs, die worden
afgewisseld met enkele soloduetten. De
pianobegeleiding is in handen van Josée
de Koning.
Aanvang: 14 uur. Toegangsprijs: € 5,00.
Plaats: verenigingsgebouw Kindervreugd,
Kramatweg 31a (50 m. lopen van de halte
Insulindeweg van trams 7 en 14 en bus 37).
Nieuwe zangers en zangeressen zijn van

harte welkom om mee te komen zingen
op de woensdagochtend van 10 tot 12 uur,
eveneens in Kindervreugd. Inlichtingen:
020 - 419 15 95 of 06 - 466 820 88.
Damesfiets
Aangeboden: licht-grijsgroene metallic
Beatrix DAMESFIETS met zwarte spatborden, terugtraprem, 84 cm minimum
zadelhoogte standaard voor-achterlamp
met wieldynamo.
Stuur kantelbaar verstelbaar. Zeer goede
staat, Assa veiligheidsslot met rsv sleutel.
Voor info bel 06 - 181 170 76 of mail
minomo@xs4all.nl
Vrijwilligers
Cordaan zoekt: - een gastvrouw/heer
voor mensen met een verstandelijke
beperking: om koffie te drinken, een
spelletje te spelen en een leuke sfeer te
brengen in de huiskamer tussen 18 en
20.30 uur ’s avonds; - vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de playbackshow
op donderdagavond; - een maatje die een
bord/gezelschapsspel wil doen op vrijdag
of zaterdag.
Heeft u belangstelling? U kunt contact
opnemen met Henny Snel, coördinator
vrijwilligerswerk van Cordaan. Tel: 020 462 360 77, e-mail: hsnel@cordaan.nl
Vrijwilligers
Cordaan zoekt: - Turkse of Marokkaanse
vrijwilligers die ook Nederlands kunnen
spreken voor ondersteuning bij de activiteiten; - vrijwilligers voor ondersteuning
bij een project waarbij jongeren met een
verstandelijke beperking boten en auto’s
opknappen; - een vrijwilliger die mee kan
helpen in de Kastanjehof bij het klaverjassen op maandag of woensdagmiddag,
als 4e man/vrouw en schenker van koffie
en thee.
Heeft u belangstelling? U kunt contact
opnemen met Henny Snel, coördinator
vrijwilligerswerk van Cordaan. Tel: 020 462 360 77, e-mail: hsnel@cordaan.nl
Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau
is opgericht om ervaringsdeskundigheid in te zetten voor familieleden en
patiënten met de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie. En om
problemen in de zorg te inventariseren.
Het A.A.K. is gevestigd in De Meevaart,
Balistraat 48A. U kunt telefonisch afspreken voor maandag of vrijdag tussen 19
en 21 uur: 06-22023120.

Dik, dikker, dikst
In het park is hij niet alleen
de dikste maar ook één van de
oudste bomen. Hij is geplant
bij de aanleg van het park
meer dan 100 jaar geleden.
Een paar jaar geleden liep ik
onder de boom. Het was vroeg
in de avond. Ik hoorde een
enorm gekwetter. Toen ik omhoog keek zag ik honderden
groene halsbandparkieten in
de takken zitten.

Foto: Leo Goudzwaard

Deze boom staat in het Oosterpark. Het is een plataan.
Hij staat naast het hek van
de Linnaeusstraat bij de
tramhalte. Er staan meer
dikke bomen in het Oosterpark maar dit is de dikste
van allemaal!
Ik denk dat je wel 5 kinderen,
met gestrekte armen, nodig
hebt om hem te kunnen omcirkelen. Deze reus heeft een
omtrek van 5,93 m gemeten
op 1,30 m hoogte.

Op een dag heeft het Stadsdeel 1700 parkieten geteld. Ze
kozen de boom uit als slaapplek. Helaas sliepen ze er niet
alleen, ze vraten ook veel
bladeren op. De arme boom
werd steeds kaler.
Gelukkig zijn de parkieten zelf
weggegaan. Ze hebben andere
bomen in het park uitgekozen
als slaapplaats. Wie weet had
deze oude reus het anders niet
overleefd.
http://www.monumentaltrees.
com/nl/fotos/25943/
http://www.onsoosterpark.nl/
plataangigant-uit-1891/

De takken van een boom
wijzen naar de hemel.
De wortels groeien in de
aarde. Soms wel heel diep.
Zo behoort hij tot twee werelden: hemel en aarde.
Oude tovenaars vereerden
bomen. Omdat hun takken
de hemel raken stonden ze
in verbinding met de goden,
dachten ze.
Anderen geloofden dat er
in iedere boom een geest verborgen zat. Wanneer je kijkt
naar de lijnen en patronen in
een boom is dat niet zo gek.
Vaak kun je er een oog in
herkennen of een gezicht.
Bomen zijn belangrijk in alle
culturen. Sommige culturen
vereren heilige bomen. In
onze cultuur zijn er mensen
die tegen een boom gaan zitten om rust te krijgen.
In de winter zijn de bomen
kaal en in rust. De meeste
naaldbomen blijven in de
winter groen. Kerstbomen
zijn naaldbomen en worden
bij ons thuis met slingers,
kaarsen en ballen versierd.
Als je thuis geen kerstboom
hebt, is deze ballenboom
leuk om te maken.

Ballenboom, gemaakt door Capucine, 5 jaar
1. Schilder een vel papier helemaal blauw, laat de verf drogen.
2. Schilder de boom.
3. Neem een nieuw vel papier en

een potlood. Teken de omtrek
van cirkels met behulp van een
kopje of een passer. Kleur de
cirkels in met verf of krijt.

Schuldige Bomen
Armando is een beroemde
Nederlandse schilder. Hij
heeft onder meer veel bomen geschilderd.
Lang geleden schreef hij:
“Veel bosranden. Veel schuldig geboomte. Het stikt hier
van de schuld, boom voor
boom”
Wat bedoelt Armando met
schuldige bomen? Als je iets
fout hebt gedaan voel je je
schuldig. Hebben bomen iets
fout gedaan? Hun takken op
toevallige voorbijgangers
laten vallen?
Toen Armando dat schreef
dacht hij aan de oorlog. Op
verre plekken stonden concentratiekampen, vaak verstopt in een bos. Miljoenen
mensen zijn daar vermoord.

Stinks doet zijn bedremmelde uil-in-boom imitatie

Wist je dat deze bijzondere boom te zien is in de
Hortus Botanicus van Amsterdam?!
http://dehortus.nl/Wollemi-pine

Foto: Natalie Tapson

Armando schrijft dat de
bomen die daar groeien alles

hebben gezien. Ze hebben niets gedaan om het te
voorkomen. Ze zijn gewoon
doorgegroeid.
Met hun wortels hebben ze
de sporen van het geweld
overwoekerd.

met dank aan museum Oud Amelisweerd info@moa.nl
website: www.moa.nl

Coördinatie: Connie Dekker
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Over magische bomen, kerstbomen
en
schuldige bomen

Het leven gaat immers verder. Misschien spelen er nu
wel kinderen.
Vind jij ook dat bomen schuldig zijn?

Zeldzame bomen: de Wollemi Pines
Iedereen weet dat het niet
goed gaat met de neushoorns. Ze zijn bijna verdwenen.
Van de Javaanse neushoorns
zijn er nog ongeveer vijftig.
Ze worden streng bewaakt
door het Indonesische leger.
Ook met tropische bossen
gaat het slecht. Dat komt
deels omdat mensen hier
tuinmeubels van teakhout
willen, of van ander zeld-

zaam hout.

dere zijn al uitgestorven.

Een andere reden is dat de
mensen in de tropen het bos
afbranden om er akkertjes
van te maken. Na twee jaar
groeit er niets meer en dan
branden ze het volgende stuk
bos af. Soms groeit het bos
weer terug maar soms ook
niet en ontstaat er een soort
woestijn.

In Australië is onlangs in een
afgelegen vallei een groepje
van veertig bomen gevonden
van een soort waarvan ze
dachten dat hij verdwenen
was. Het zijn de Wollemi
Pines.

Sommige boomsoorten zijn
met uitsterven bedreigd, an-

Die veertig worden nu
bewaakt, net als de laatste
vijftig Javaanse neushoorns.
tekst: Ron de Zeeuw

