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Door: Arie van Tol

In de serie literaire ontmoetin-
gen vertellen schrijvers over 
hun werk. De serie start met 
een lezing door Yvonne Kroo-
nenberg over haar nieuwste 
boek Wees blij dat je ze nog 
hebt. We worden tegenwoor-
dig oud, en er is geen luxe 
bejaardenflat meer waar we 
vertroeteld worden tot aan 
een zachte dood. Mantelzor-
gers moeten het werk doen. 
Een bemoedigend boek voor 
ouderen en hun dierbaren. 
(Dinsdag 16 september, 20.00 
uur in Bibliotheek Ooster-
park). Neske Beks (presen-
tator, scenarioschrijver en 
regisseur) komt vertellen 
over haar debuutroman De 
Kleenex Kronieken, een met 
humor geschreven familie- en 
dorpskroniek. (Dinsdag 14 ok-
tober, 20.00 uur in Bibliotheek 
Indische Buurt ).
In de maand van de geschiede-
nis spreekt NRC journalist Mi-
chel Krielaars over zijn boek: 
Het brilletje van Tsjechov, over 

In Amsterdam-Oost zijn drie vestigingen van de OBA. 
Op IJburg is in maart van dit jaar een vestiging geopend, 
speciaal voor kinderen. Op het Javaplein is bibliotheek 
Indische Buurt een belangrijke plaats voor ontmoeting en 
dialoog. En bibliotheek Oosterpark gaat aan het einde van 
dit jaar verhuizen naar de Linnaeusstraat, en komt in het 
voormalige pand van Albert Heijn. Alle bibliotheken werken 
nauw samen met scholen en andere organisaties in de buurt. 
In dit artikel een vooruitblik op de activiteiten die dit najaar 
in de bibliotheken Oosterpark en Indische Buurt worden 
georganiseerd.

Tekst: Marianne Mondeel | Fotografie: OBA 

Waar begint Dwars, waar 
houdt Dwars op? Wat het be-
zorgen betreft is het duidelijk: 
als u in het zogenaamde Oud-
Oost woont hoort u een Dwars 
in de bus te krijgen.
Maar wat inhoud betreft is het 
veel betrekkelijker. Veel verha-
len en informatieve artikelen 
in de Dwars zijn evenzeer in-
teressant voor mensen buiten 
Oud-Oost. Ze gaan ook soms 
over Zeeburg of heel soms over 
een ander deel van de stad.
In deze Dwars, en niet voor 
het eerst, zijn er nog ruimere 
verbanden. Een artikel over 
een Noord-Koreaans restau-
rant heeft John Prop, de vaste 
tekenaar van onze voorpagina, 
geïnspireerd tot een strakke 
illustratie. Er is via ‘Het andere 
Verhaal’ een link met de ac-
tuele kwestie van moslims en 
joden. En het onderwerp ‘zorg’ 
mag in onze artikelen dan wel 
toegespitst worden op Amster-
dam en op Oost, het gaat over 
een al dan niet alarmerende 
situatie in heel Nederland.
Nog altijd kunnen we schrijvers 
en vooral fotografen gebruiken 
die mede de grenzen willen 
bepalen van waar Dwars over 
schrijft en wat Dwars laat zien. #

een reis door Rusland. Krie-
laars vrouw Helene Schenk 
zal op deze avond liederen 
uit de Russische traditie ten 
gehore brengen en wordt 
daarbij begeleid door een ac-
cordeonist. Diederik Jekel, één 
van de allerbeste leraren van 
Nederland, en schrijver van 
het boek Bèta voor alfa’s legt 
de belangrijkste natuur- en 
sterrenkundige problemen uit 
aan de hand van voorbeelden 
die iedereen kan begrijpen. 
(dinsdag 25 november, 20.00 
uur in bibliotheek Indische 
Buurt).

Schrijven, luisteren en leren
Wie zich wil bekwamen in het 
schrijven van korte verhalen 
kan deelnemen aan de schrijf-
cursus voor gevorderden 
van Sieneke de Rooij. In deze 
cursus komen de volgende 
vragen aan bod: Wat is een 
kort verhaal eigenlijk? Aan 
welke eisen moet het voldoen? 
Hoe begin je, hoe werk je naar 

een eind, hoe loopt het af? 
Welke speciale technieken 
kun je inzetten? En: hoe kort 
kan een kort verhaal zijn? 
(informatie en aanmelden via 
m.mondeel@oba.nl).
Wout Strootman (musicoloog) 
komt dit seizoen in bibliotheek 
Indische Buurt weer een serie 
lezingen geven, deze keer over 
de componisten Mozart en 
Haydn. Smeuïge verhalen en 
uiteraard veel mooi muziek! 
Deze serie vindt plaats op de 
donderdagochtenden 13 en 27 
november en 11 december.
Elke laatste woensdagavond 
van de maand kunnen (begin-
nende) tabletgebruikers erva-
ringen uitwisselen tijdens het 
Tabletcafe. Bijvoorbeeld over 
het installeren van apps en 
handige tips en trucs om alles 
uit je tablet of iPad te halen. 
(bibliotheek Indische Buurt, 
18.30-20.00 uur)

Baby’s en peuters
Regelmatig worden er Boek-
startochtenden georganiseerd. 
Boekstart stimuleert lezen met 
baby’s, dreumesen en peuters. 
Dit schept een band tussen 
ouder en kind en is goed 
voor de taalontwikkeling. 
Voor deze ochtenden worden 
gasten uitgenodigd die met de 
jonge kinderen en hun ouders 
een programma uitvoeren. 
Bijvoorbeeld Voorlezen met 
gebaren door Wapperkids, een 
Babyconcert met een muzi-
kant van MEMO, Mylo Free-

man, prentenboekenmaakster. 
Houd de agenda op www.oba.nl  
in de gaten voor de exacte 
data.

Kinderboekenweek en voor-
lezen
De belangrijkste week in het 
jaar is natuurlijk de Kinder-
boekenweek, die dit jaar over 
Feest! gaat (1-11 oktober). In 
bibliotheek Oosterpark vieren 
we een Drukfeestje, in sa-
menwerking met het Grafisch 
Werkcentrum Amsterdam. 
Zelf beeld en tekst ontwerpen 
en drukken, dat kan op 8 okto-
ber. En in bibliotheek Indische 
Buurt spelen Kees en Koos de 
voorstelling De Boekenkast op 
woensdag 8 oktober.
Het hele jaar door worden 
er regelmatig voorstellingen 
en workshops voor kinderen 
georganiseerd, vaak samen 
met organisaties in de buurt. 
En elke woensdagmiddag om 
15.00 wordt er voorgelezen 
voor kinderen van 4-8 jaar.

OBA: altijd wat te doen!

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhan-
kelijke lokale krant die in 2014 zeven 
keer zal verschijnen. De krant wordt 
huis aan huis verspreid in de buurten 
Oud-Oost (Oosterparkbuurt, 
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en 
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost. 
Op meerdere openbare plekken in 
Oost liggen exemplaren om mee te 
nemen. De oplage is 25.000.
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Kamperen is voor levensmoede gekken. 
Die rotsrigide overtuiging plantte zich in 
mijn prepuberale hoofd ergens rond pak-
weg 1989. Ik was pas ontwaakt met 
een leeggelopen luchtbed bovenop me, mijn 
jonge rug gepijnigd door de harde aarde 
onder het klamme tentzeil. De rottende 
tenenkaasgeur van mijn babyboomouders 
domineerde, terwijl mijn babybroertje 
door z’n Pampers heen kakte. Dat laatste 
fantaseer ik overigens, om het nog 
gruwelijker te maken.

De Buurtcamping is het knetterdolle initiatief 
waarbij het Oosterpark dagenlang tot ge-
moedelijk tentenkamp wordt omgetoverd. Er 
bestaan kennelijk wonderlijke medemensen 
met de bijzondere behoefte in zo’n belabberde 
tent te pitten op luttele meters afstand van 
hun gerieflijke bedje. Dat is namelijk gezellig. 
Ik neem een ongelovig kijkje terwijl de eerste 
fanatiekelingen een prutserig tentbouwwerk 
pogen op te zetten.
De beruchte pijpenstelen hebben zonet het 
miserabele grasveld geteisterd. Een babbel-
grage familie krijgt de gekromde haringen 

amper in de blubbergrond geslagen, maar hun 
lachende smoelwerken laten zich niet kisten. 
Een kwieke zestigjarige heeft haar sportbeha 
strak gespannen over het ontklede boven-
lichaam en jogt op blote voeten door het 
fonkelnieuwe stadsmoeras. Haar stralende 
gezicht verraadt oprecht geluk. Camping-
vrijwilligers sjokken grenzeloos vrolijk af en aan 
met hun onvergetelijke T-shirts, waarop een 
klassieke campingpleerol staat afgebeeld.
Een intens geschokte tentenknuffelaar noemt 
mij cynisch als ik zeg liever een marteldood te 
sterven dan te moeten kamperen. Een kna-
gende twijfel vreet ondertussen aan me. Wat 
is iedereen toch blijmoedig hier. Mis ik iets? 
Soms lijkt de knotsgestoorde wereld volkomen 
logisch in elkaar te steken, maar begrijp ik het 
als enige niet. Een vergulde kleuter roept “Ja 
mama! Ik ben zo blij!” en stampt met zijn rode 
laarsjes een verbouwereerde hond nat. Ik 
geef me over. Dit wil ik ook. In 2015 blijft mijn 
warme bedje een weekend leeg. #

Lees meer van en over Gijs Lauret 
op www.gijslauret.nl

Kamperen wil ik, maar nu nog even niet

Samen lezen
Samen lezen wordt steeds 
meer gedaan. Divers lees-
clubs hebben hun plek in de 
bibliotheken gevonden. Zelf 
organiseert de bibliotheek 
Leesclubs Makkelijk Lezen, 
voor laaggeletterden en 
voor mensen die een andere 
moedertaal hebben. In de 
Indische buurt lezen mensen 
uit Amerika, Polen, Oostenrijk, 
Finland, Hongarije, Libanon 
en Indonesië onder leiding 
van een bibliothecaris samen 
mooie verhalen in gemak-
kelijke taal. De leesclub ML 
in Oosterpark bestaat vooral 
uit Marokkaanse vrouwen die 
hun Nederlands willen verbe-
teren. Deze leesclubs zijn een 
onderdeel van het programma 
Leef en leer, een samenwer-
kingsverband van de OBA, AT5 
en ETV. #

Een compleet overzicht van 
alle activiteiten is te vinden 
op www.oba.nl

Voorlezen door bibliothecaris Marloes Gies 

Gastredactie
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Geen land in de wereld heeft 
wat Nederland heeft, namelijk 
een Dierenambulance. 

In Nederland hebben meer 
dan 65 gemeenten een eigen 
Dierenambulance en Am-
sterdam heeft één van de 
grootsten en de oudsten, 
daterend van 1978. 24 uur 
per dag en zeven dagen in  de 
week geopend. De meldkamer 
krijgt in een jaar zo’n 100.000 
telefoontjes, waarvan 70% van 
burgers, die gewonde dieren 
melden. Het zegt iets over de 
manier hoe onze samenleving 
met dieren wil omgaan. De 
Dierenambulance Amsterdam 
heeft een groot maatschappe-
lijk draagvlak.
 
Brede service
Naast de ambulancewagens 
(vijf ziekebeestenwagens en 
één voor dode beesten) heeft 
de Dierenambulance ook een 
bootje, de Drijfsijs, waarmee 
op het water gepatrouilleerd 
wordt.

Dierenambulance in zwaar weer 
Tekst en fotografie: Danielle de Loches Rambonnet

Wie vanuit Diemen Amsterdam binnenrijdt, wordt onmiddellijk geconfron-
teerd met een prominente blikvanger: het gebouw van de Dierenambulance 
op het Voorlandpad. Opvallende architectuur, organisch en ook wel antro-
posofisch genoemd, is het onmiskenbare visitekaartje van het architecten-
bureau Alberts & van Huut, dat ooit de publieksprijs van de stad Amsterdam 
kreeg voor het hoofdkantoor van de ING.

En onlangs heeft de Dieren-
ambulance de service nog 
uitgebreid met de “MiniZorg 
voor de minima”. Men kon het 
niet aanzien, dat zieke dieren 
de dupe werden van een de 
te kleine portemonnee van 
het baasje en zette in samen-
werking met de dierenkliniek 

IJburglaan het spreekuur 
MiniZorg op. Hier kunnen 
baasjes met een bijstandsuit-
kering terecht voor geredu-
ceerd tarief.
De wettelijke taak van de orga-
nisatie bestaat uit het oprui-
men van dode dieren en de 
zwerfdieren van de straat te 

halen. De gemeente draagt de 
kosten van deze werkzaamhe-
den volledig. Daarnaast heeft 
de Dierenambulance ook een 
zorgplicht voor de vrij levende 
dieren zonder eigenaar. Hier 
vergoedt de gemeente tot nog 
toe de helft van de kostprijs.

Bezuinigingen
Alles lijkt tot nog toe goed 
geregeld te zijn. Maar ook bij 
de Dierenambulance slaat de 
crisis met haar bezuinigingen 
toe. “De gemeente plant om 
in 2015 haar bijdrage voor de 
vrij levende dieren te halve-
ren. Ik moet twee van mijn 
betaalde krachten ontslaan” 
zegt directeur René Verhoogt, 
“het grootste gedeelte bestaat 
uit vrijwilligers. Er komen 
minder giften en collectegel-
den binnen, er zijn minder 
nalatenschappen  en veel 
mensen zeggen hun donateur-
schap op.”
René Verhoogt heeft wel  
ideeën om de situatie te verbe-
teren. Hij constateert dat er te 
veel goede doelen zijn. Zij be-
staan als losse eilandjes naast 
elkaar en vissen allemaal in 
dezelfde vijver. Dat geldt ook 
voor de dierenorganisaties. 
Als de organisaties beter 
zouden samenwerken, zouden 
er efficiëntievoordelen te be-
halen zijn bij de vrijwilligers-
organisaties, bijvoorbeeld bij 
het scholen van vrijwilligers, 
bij de werving van fondsen en 

sponsoren,  bij het delen van 
werkplekken en gezamenlijke 
inkopen. De organisaties wil-
len toch allemaal niets anders 
dan er zijn voor de dieren! 
Door samenwerking zouden 
de kosten verlaagd kunnen 
worden en René Verhoogt ver-
richt een stevige inspanning 
om deze samenwerking tot 
stand te brengen. Eénmaal het 
wiel uitvinden is genoeg.

Hulp van de burgerij
Daarnaast doet de directie van 
de Dierenambulance een op-
roep aan de Amsterdammers: 
“Help ons deze dip te overwin-
nen. Kom met ideeën. Alles 
helpt!”. Zo zal er in September 
een huis aan huis actie zijn om 
donateurs te werven, evenals 
een “vrienden loterij”. U kunt 
ook een inzamelingsactie 
organiseren. Op het ogenblik 
staat er een container voor 
inzamelingsactie van kleding 
op Voorlandpad nummer 2. De 
opbrengst is voor de Dieren-
ambulance. U kunt een dona-
tie  of een schenking doen of 
een legaat in uw nalatenschap 
regelen. En wie een idee heeft 
om geld binnen te halen voor 
de in financiële problemen 
verkerende Dierenambulance 
is van harte welkom. Alle 
beetjes helpen. #

Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.Dierenambu-
lance-amsterdam.nl 

Dieren

Populair en tijdloos zijn de 
pompoenen in het seizoen. Ze 
komen rechtstreeks van de 
boer en zijn de goedkoopste in 
Amsterdam. De goji bessen en 
chiazaden zijn eveneens erg 
gewild,  vanwege de hoog-
waardige voedingselementen.  
Bijzonder in het assortiment 
van Ekodis is zeker de Grano-
la, vers van de bakker (Annee) 
,  die steeds populairder is 
onder liefhebbers van health 
food.  De Ekodis onderscheidt 
zich verder van  grote keten-
formules  door behoud van de 
oude bekende merken op de 
gezonde markt. 
In “De Hollandtas” , wekelijkse 
kant en klare groentetassen 
, gaan telkens de seizoensge-
bonden Hollandse groente- en 
fruitsoorten.  Dat zijn nu de 
bessen, de sperziebonen en 
de snijbonen.  Eigenlijk is dit 
het mooiste seizoen, omdat 
alles geoogst wordt:  fruit, 
bessen, bladgroenten etc.  Van 
de Hollandse bodem komen 
in de herfst weer diverse ap-
pel- en perensoorten (Elstar, 

Tekst: Mirry Dijkstra|Fotografie: Ekodis

Jonagold, Santana, Conference 
etc.). In de winter komen in de 
tas diverse soorten kool. 
Er is ook een uitgebreide 
broodafdeling: elke dag vers 
en er wordt ook veel vers 
afgebakken. Maarten is heel 
erg te spreken over de diverse 
soorten speltbrood. In het 
najaar wordt deze afdeling 
geheel vernieuwd om nog 
meer en lekkerdere producten 
te kunnen aanbieden.
Citrusvruchten komen uit 
Spanje en Italië. Uit Engeland 
importeert Ekodis baby-
voeding, chutneys en thee, 
evenals vele Indiase produc-
ten, omdat Engeland dankzij 
het koloniale verleden nou 
eenmaal een speciale band 
met India heeft. Uit Indonesië 
komen de Gula Java (de gezon-
dere palmsuiker), curries en 
kokosnootproducten. 
De Ekodis heeft een eigen 
imker. De bijen vliegen in het 
Naardermeer, Ankeveense 
Plassen en omstreken. Dus 
honing direct van de raat in de 
winkel. Dit is uniek.  

Maarten was er als kind nog 
getuige van dat het kleine 
winkeltje op het Krugerplein 
opeens te krap werd. Het 
assortiment aan gezonde 
voeding groeide gelijk op met 
het succes van de winkel en 
er moest uitgekeken worden 

Ekodis, een best wel complete biologische buurtsupermarkt

De Dierenambulance kan nieuwe acties heel goed gebruiken. 
Wie heeft er nog een goed idee?

“Ekodis kan het best omschreven worden als een best wel 
complete biologische buurtsupermarkt”, zegt  Maarten van 
Riel, de zoon van Jan van Riel en mede-eigenaar.  Hij is 
vastberaden het familiebedrijf voort te zetten dat vader Jan 
ooit opstartte op het Krugerplein. Voor alsnog zijn vader en 
zoon volop samen in de zaak te vinden op het Beukenplein, 
waar een weelde aan ecologische producten is te vinden.

naar een andere winkel-
ruimte. Ze zaten daarna op de 
Pretoriusstraat en vervolgens, 
tot vijf jaar geleden, zat Ekodis 
nog aan de Beukenweg, schuin 
tegenover het filiaal waar ze 
nu zitten. En al lonkte soms 
de voordelen van een samen-

werkingsverband met andere 
verkopers van verantwoorde 
voeding, Ekodis bleef vastbe-
raden haar persoonlijke en 
kleinschalige karakter hou-
den en sloot zich niet aan bij 
deze of gene keten. Nu niet 
en over 10 jaar niet, want het 
bevalt de Van Riels prima om 
huiselijk en buurtgericht te 
blijven, dus houden ze het bij 
1 winkel. Al is het tegenwoor-
dig best een uitdaging om bin-
nen de muren van het filiaal 
te blijven, want Ekodis groeit 
nog steeds als kool. 
Het contact met de buurtbe-
woners van Amsterdam Oost 
is gegarandeerd, want enorm 
veel buren weten Ekodis te 
vinden. Helemaal nu de trend 
om gezond te eten zich onafge-
broken voortzet. # 

Het is zeker een aanrader om 
eens een kijkje te nemen op 
de website van Ekodis, 
www.ekodis.nl, waar naast 
een foto-impressie van de 
heerlijke producten ook 
bijzondere en verantwoorde 
recepten op prijken. En houdt 
vooral de advertenties van 
Ekodis in de Dwars door de 
Buurtkrant in de gaten, want 
ze stunten regelmatig met 
korting op uw aankopen. 
Maar de beste weg naar Eko-
dis blijft natuurlijk de wande-
ling naar de winkel aan het 
Beukenplein.
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Restaurant

Achter de voordeur van 
restaurant Haedanghwa ver-
schijnen links tegen de muur 
kooitjes met wit porseleinen 
vogeltjes en lichtjes. Rechts 
zit James Kim aan een tafel-
tje. Hij staat op en knikt de 
gasten vriendelijk toe. ‘Mijn 
familie komt uit Noord-Korea. 
De oorlog zorgde ervoor dat 
wij in Zuid-Korea terecht 
kwamen.’ Ergens anders gaan 
wonen betekende niet ineens 
anders gaan leven, en thuis 
kwam vaak Noord-Koreaans 
eten op tafel. Iets minder 
zout, zoet en scherp dan het 
eten in Zuid Korea. 

Servet over knie
In 1975 kwam hij naar Neder-
land en werkte in de import 
en export van Koreaans tex-
tiel. Waarom is Kim eigenlijk 
naar Nederland gekomen en 
niet naar Amerika gegaan 
of naar een groter Europees 
land? Hij glimlacht: ‘Ik heb in 
New York gewoond, en toen 
bedacht ik, dat ik liever een 
grote vis in een kleine vijver 
ben, dan een kleine vis in een 
grote vijver.’
Nederlands is altijd lastig 
voor hem gebleven. Neder-
landers spreken te graag 
Engels en Kim is een be-
schaafde man die het mensen 
naar de zin maakt. Dan maar 
geen Nederlands leren. Ook 
de serveersters spreken naast 
Koreaans alleen Engels. Choe 

San Yong, in haar traditionele 
roze uitlopende japon, brengt 
ons naar een tafel bij het 
raam. Ze glimlacht profes-
sioneel, we krijgen warme, 
vochtige doekjes om onze 
handen en gezichten op te 
frissen. Dan legt ze de servet-
ten over onze knieën. We 
komen in een andere wereld 
van zachte muziek en mooie 
zilveren eetstokjes. Aan de 
wand Koreaanse landschap-
pen maar verder is de eetzaal 
ingericht in het nog steeds 
trendy zwart/wit met heldere 
verlichting. 

Verse glasnoedels met tjap-
tjoi?
Buiten zien we zwarte, brui-
ne, witte en andere gewone 
Amsterdammers in de regen 
voorbij lopen. Ze laten hun 
hondje nog even uit, of stop-
pen hun geld weg uit de auto-
maat van de ABN-Amro, die 
naar hiernaast is verhuisd. 
Een buurman wierp eens een 
blik naar binnen en vond dat 
we er moesten gaan kijken. 
Want wat gebeurde daar 
eigenlijk bij die Noord-Ko-
reanen? Er werd niet alleen 

gegeten, maar ook gezongen 
en gedanst. Het personeel 
loopt overdag gewoon op de 
Middenweg, maar contactpo-
gingen lopen spaak op taal.
De menukaart. Geen van 
beiden hebben we ooit Ko-
reaans gegeten dus we zijn 
geneigd meteen het vaste 
menu van vierentwintig euro 
vijfennegentig te nemen. 
Gelukkig staan er nummers 
en duidelijke kleurenfoto’s 
bij de Koreaanse en Engelse 
omschrijvingen. Maar helaas, 
mijn vriendin is vegetarisch, 
en een vegetarisch menu is 

er nog niet bij. A la Carte dan 
maar. Zij neemt dangmyon-
japchae, een groentegerecht 
met verse glasnoedels. Dus 
japchae is gewoon tjaptjoi of 
chopsuey?

Gefrituurde aardappel- 
sliertjes
Ik ben wat minder vegeta-
risch en neem garnalen met 
gefrituurde theeblaadjes, sae-
nchaipbokum. In de recensies 
op internet wordt vooral de 
kimchi genoemd. Dus die ook 
maar.
De kimchi blijkt stukjesop-
gerolde kool in rode saus. 
Die is in de eerste seconden 
niet verrassend. Tot opeens 
de hete natrap komt.Van de 
gefrituurde theeblaadjes 
had ik een zeewiersmaak 
verwacht, maar dat is het 
zeker niet. Meer popcorn 
vindt mijn vriendin. Nog even 
gamjappaisalad proberen – 
gefrituurde aardappelsliertjes 
met knoflooksaus. Daarbij 
paddenstoelen zoals we dit 
van de Chinees kennen. Onge-
woon maar lekker. 
En dan klimt Choe San Yong 
op het podium en zingt met 
haar collega een onverstaan-
baar lied tegen een video-ach-
tergrond van verschillende 
Koreaanse landschappen. 
Daarna ‘Aan de Amsterdamse 
Grachten’. Verwonderd kijkt 
iedereen op. Dit onderscheidt 
Haedangwha toch wel het 
meest van de andere eet-
gelegenheden in Oost. De 
enige andere die naast eten 
wat beleving biedt, is De Kas 
in Frankendael. Maar dat 
bestaat juist uit een toelich-
ting op de herkomst van de 

koeienonderdelen, tomaten 
en vissen die op de borden 
verschijnen. 

Dieet
San Yong blijkt ook goed 
piano te spelen en de klanten 
laten hun filmende mobieltjes 
weer zakken om vooral ver-
der te gaan het zelf aan tafel 
grillen van biologisch vlees. 
Vrijwel alle tafeltjes zijn 
vanavond bezet. Een familie 
aan een grote gecombineerde 
tafel vermaakt zich goed 
op de verjaardag van oma, 
omdat ook de kinderen het 
biologisch vlees zelf kunnen 
grillen. Volgens de mensen 
aan de tafels links en rechts 
is het vlees uitstekend en ze 
hopen nu op de toetjes die 
komen gaan. 
Die zijn niet spectaculair: ijs, 
stukje mooi opgemaakt fruit 
of gelatine. Waarschijnlijk 
geen belangrijk onderdeel 
van het Koreaans dieet. 
Dieet? Oh, ja. Krijgen de 
Noord-Koreanen zelf genoeg 
te eten? Is het geen tijd voor 
politiek? Worden we hier 
niet geïndoctrineerd? Hier-
over zijn heftige debatten op 
internet. Meestal betreffen ze 
het vorige Noord-Koreaanse 
restaurant Pyongyang dat in 
Osdorp was gevestigd, de gor-
dijnen gesloten hield, en pro-

paganda materiaal ter inzage 
had. Een fatale combinatie 
van omstandigheden. Zelfs in 
de ergste tijden van dictatuur 
maakten Griekse, Spaanse, 
Chinese en Argentijnse res-
taurants in Amsterdam nooit 
die drie vergissingen tegelij-
kertijd.

Vader en zoon
Aan de deur is er nog even 
tijd om te praten met James 
Kim. Het idee voor dit tra-
ditionele restaurant kwam 
van hem en zijn zoon. Hun 
kans kwam toen Pyongyang 
na zeven maanden werd 
gesloten. De Kims namen het 
personeel over en konden in 
het monumentale Rechthuis 
aan de Middenweg beginnen. 
Daar zitten ze inmiddels acht 
maanden. 
Zoon John, geboren en geto-
gen Hollander, is de manager 
van Haedanghwa. Vader 
James is verantwoordelijk 
voor de eerste ontvangst van 
gasten. Maar elke ochtend 
gaat hij ook vroeg op pad 
voor de inkoop van verse 
waren. Als we aanroeren dat 
het jammer is dat er geen 
vegetarisch menu is, rea-
geert hij positief. Een nieuw 
gezichtspunt, hij zal er over 
nadenken.#

Door: Anneke Hesp | Fotografie: Dineke Rizzoli

De vlaggen hangen uit bij het Rechthuis op de hoek van de Middenweg en de 
Ringdijk. Daarbinnen is het enige Noord-Koreaanse restaurant in West  
Europa; Haedanghwa. Sinds januari kun je er eten in een andere wereld.

Choe San Yong en collega’s bij de voordeur naar een andere wereld.

Gefrituurde theeblaadjes  
aan de Middenweg

Uit Wikipedia:
 

De Koreaanse keuken is gebaseerd op rijst, noedels, 
tofoe, groenten, vis en vlees. De traditionele  
Koreaanse maaltijden staan bekend om het aantal 
bijgerechten, banchan, die de kortkorrelige rijst  
begeleiden. Kimchi, een gefermenteerd, meestal 
pittig groentegerecht wordt vaak geserveerd bij 
elke maaltijd. De Koreaanse keuken wordt meestal 
behoorlijk gekruid met sesamolie, gefermenteerde 
sojapasta, sojasaus, zout, knoflook, gember en hete 
pepers.

De klanten laten hun filmende 
mobieltjes weer zakken
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Verhalen

Het gesprek wordt gehouden 
aan een lange tafel onder de 
pergola met druivenranken. 
Een vertrouwde plek voor de 
twee poezen om hun baasje 
goed in gaten te kunnen 
houden. De Kreek (45) die 
door de warmte zijn onaf-
scheidelijke pet niet draagt, 
is tevreden over de oogst. 
“Het is een goed druivenjaar, 
beter dan 2013.”
Enthousiast: “Het is een van 

mijn hobby’s, ik doe het sa-
men met mijn 72-jarige moe-
der die ook druiven heeft. 
We hebben dit keer 10 liter 
rode wijn gebotteld. Samen 
met de appelwijn leverde dat 
een opbrengst van 40 flessen.  
Lacht: “De Zeebourgogne en 
de Rietlander trek ik in sep-
tember open op de jaarlijkse 
wijnproeverijen met col-
lega’s van de Hogeschool en 
vrijwilligers van het Geheu-
gen van Oost, waarmee ik 
samenwerk.”
De Kreek verhuisde zes jaar 
geleden vanuit Zandvoort 

naar Zeeburg en woont al-
leen met zijn twee poezen. 
Hij werd geboren in Alkmaar 
en groeide op in Schoorl. 
Na de middelbare school 
studeerde hij taaltechnolo-
gie aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). Dat leren 
vooral een sociaal proces is 
kwam hij achter toen hij zijn 
doctoraal scriptie ‘Taalver-
werving en virtuele gramma-
tica’s’ schreef over de eerste 

taalverwerving bij kinderen’. 
Hij werkt sinds 6 jaar als do-
cent en onderzoeker aan de 
Hogeschool van Amsterdam.

Wat doe je op de Hoge-
school van Amsterdam?
“Ik houd me bezig met de 
kracht van verhalen en het 
delen van verhalen en verza-
mel buurtverhalen in het di-
gitale tijdperk. Het vanuit je 
kracht delen van verhalen en 
herinneringen. Dan komen 
vragen aan de orde als: Wat 
betekent het vertellen van 
verhalen en het delen van 

herinneringen? Wat vinden 
wij van het verleden? Waar 
moet het heen en wat willen 
we niet meer?”

Het Geheugen van Oost
In 2007 raakte hij bekend 
met Het Geheugen van Oost 
via studenten die hij bege-
leidde bij een project in Oost. 
Twee jaar later werd hij vrij-
williger bij het Geheugen.
De Kreek: “Ik woonde toen al 
in Oost. Mijn leven -werk en 
privé- staan sinds die tijd in 
het teken van Het Geheugen. 
De kracht van verhalen over 
herinneringen interesseert 
mij mateloos.’ 
Leren is voor hem vooral 
een ‘sociaal proces’ net als 
herinneren. Daar kwam hij 
achter toen zijn onderzoek 
zich richtte op de websites 
van het Geheugen van Oost 
en het Geheugen van West. 
 ‘Bewoners uit deze wijken 
zetten allerlei herinneringen 
over hun buurt op de websi-
tes. Ik ontdekte dat de meest 
voorkomende herinneringen 
op het Geheugen van Oost 
gaan over het dagelijkse 
leven van de Joodse gemeen-
schap voor en tijdens de 
deportatie. Dit leverde meer 
dan 700 verhalen op.’
Wetenschapper De Kreek wil 
met zijn publicaties zoveel 
mogelijk verschillende men-
sen bereiken. ‘Niet alleen 
wetenschappers maar ook 
buurtbewoners en vrijwil-
ligers van Het Geheugen van 
Oost en de professionals van 
het Amsterdam Museum, 
waarmee het Geheugen sa-
menwerkt’.
In een van zijn publicaties 
die ook in wetenschappelijke  
bladen worden gepubliceerd, 
bracht hij het Geheugen van 
Oost in beeld. ‘De betekenis  
van herinneringen over hun 
buurt op de websites. Ik 
ontdekte dat laagdrempelige 
computerlocaties in Amster-
dam Oost. 
In 2013 organiseerde hij op 
de Hogeschool Amsterdam 
het  Symposium ‘Online 
Herinneringen Vangen’ voor 
studenten, wetenschappers 
en de Geheugens van Am-
sterdam Oost en West. Een 

activiteit die hij ieder jaar 
wil herhalen. In november 
a.s. organiseert hij in samen-
werking met het  Geheugen 
van West in het Van Eesteren 
Museum het tweede congres.
Hij streeft er naar zijn 
promotieonderzoek aan de 
Erasmus Universiteit in Rot-
terdam ‘Buurtverhalen en 
Burgerschap in het digitale 
tijdperk’ in 2015 af te ron-
den. Deze zomer schreef hij 
een artikel over het Geheu-
gen van West waarin hij 
op zoek gaat naar de over-
eenkomsten en verschillen 
tussen West en Oost en hoe 
dat komt.’
Met zijn promotieonderzoek 
wil hij aantonen dat bur-
gers zonder op burgerschap 
gerichte programma’s vanuit 
de overheid  prima zelf kun-
nen ontdekken wat volgens 
hen een prettige manier is 
om met elkaar om te gaan. 
Daarnaast wil hij laten zien 
wat binnen de gemeenschap-
pen de katalyserende wer-
king is van de combinatie 
verhalenwebsite en de buurt 
als onderwerp.

Wijn maken is een van je 
hobby’s?
De Kreek lacht: “Ja, koken en 
wijn maken, daar geniet ik 
van. Ik ben ook sportief maar 
geen sportman. Ik hou van 
hardlopen, surfen, zwem-
men, fietsen.”
“Bewegen vind ik heel be-
langrijk net zoals lekker eten 
en drinken.”
Straalt: “Dat houdt elkaar 
goed in evenwicht.”

Wat zijn je plannen voor de 
toekomst na je promotie?
De Kreek: “Ik blijf bij de 
Hogeschool van Amsterdam 
onderzoek doen en les geven 
en ga door als vrijwilliger bij 
het Geheugen van Oost met 

onderzoek en publiceren. 
Door het onderzoek staat 
er nog maar één verhaal op 
het Geheugen en dat wil ik 
uitbreiden met mijn herinne-
ringen en ervaringen van de 
afgelopen zes jaar.
Het promotie onderzoek is 
een enorme investering en 
beheerst nu al vier jaar mijn 
leven.

Hoe bevalt wonen en wer-
ken in Oost?
De Kreek: “Oost is het leukste 
stadsdeel dat ik ken. Echt bij-
zonder. Je kunt er zwemmen, 
er is veel groen en ruimte en 
de diversiteit aan mensen is 
hier geslaagd. Als je in de Ja-
vastraat loopt of fietst zie je 
zoveel. Ik voel me daar heel 
erg thuis. Oost is een smelt-
kroes van veel verschillende 
culturen. 

Wat kan er beter?
De Kreek: “Ik zou graag 
in samenwerking met het 
Stadsdeel  onderzoeken hoe 
we de waterkwaliteit kunnen 
verbeteren. Ik denk aan een 
manier waarop bewoners 
en gebruikers het water zelf 
kunnen meten. Zwemmen 
is nu op eigen risico en er 
zwemmen hier zo’n 2000 tot 
3000 mensen.”
Lacht: “Dat is nu burgerpar-
ticipatie.”

Is er nog iets te klagen?
De Kreek: “Jazeker, een 
persoonlijke ergernis. Hoe 
komen we af van de scooters 
die zoveel fijn stof produ-
ceren. Dat is heel veel en 
zelfs tien keer zoveel als een 
kleine vrachtauto.”#

Wie meer wil lezen over 
het werk van Mike de Kreek 
kan mailen naar:  
m.de.kreek@hva.nl 

Deze zomer stond in het teken van zijn promotieonderzoek ‘Buurtverhalen 
en burgerschap in het digitale tijdperk’. Omdat in de vakantieperiode veel 
studenten en collega’s met vakantie waren kon hij ongestoord werken in het 
Kohnstammhuis aan de Wibautstraat. Om lichaam en geest ‘fris te houden’ 
werd er in de middag gesurft op IJburg of in Muiden. Mike de Kreek is docent 
en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. “In mijn leven staat het 
Geheugen van Oost centraal. Met mijn werk wil ik buurtbewoners, vrijwilli-
gers, professionals en wetenschappers bereiken.”

Wetenschapper Mike de Kreek: “De 
kracht van verhalen over herinneringen 
interesseert mij mateloos”
Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Mike de Kreek

Mike boeit ook zelf zijn toehoorders

“Oost is het leukste stadsdeel dat 
ik ken. Echt bijzonder”
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‘Het andere Verhaal’ 

De hulp die geboden werd aan 
de bedreigde joden vanuit de 
moslimgemeenschap kwam 
vanuit alle lagen van de 
bevolking, bijvoorbeeld van 
hoogwaardigheidsbekleders 
uit Noord Afrika, maar ook 
van gewone moslims, die alles 
gaven om de joodse mensen 
te helpen. De ‘andere’ verha-
len zijn echt en geven hoop 
in deze tijd, die vooral opvalt 
door intolerantie tussen de 
groepen.

Wij leven immers in roerige 
tijden. In het Midden Oosten 
is het conflict tussen Israeli’s 
en Palestijnen recentelijk 
weer hoog opgelaaid en heeft 
vele doden geëist. Het conflict 
lijkt zich als een olievlek uit 
te breiden en heeft ook de ge-
moederen in Amsterdam Oost 

Tekst en fotografie: Danielle de Loches Rambonnet 

In de tentoonstelling ‘Het andere Verhaal’ wordt teruggeblikt op een vergeten 
aspect uit de tijd van het Nazi regime en de Jodenvervolging. Wat in de 
geschiedschrijving, die wij kennen, niet of nauwelijks aan bod komt, is het feit 
dat ook moslims zich ingezet hebben voor het leven van de joodse vrienden, 
buren, maar ook onbekenden. Dat gebeurde over het algemeen met bewust 
risico voor eigen leven en van dat van de eigen moslim familie, die vaak 
medewerking verleende aan de bescherming van de joodse vluchtelingen.

Samen leven

beroerd. Het andere Verhaal 
is hard nodig.

‘Besa’, een uniek islamitisch 
begrip
De vraag, die zich hierbij 
opdringt, is natuurlijk of de 
Islam als godsdienst een rol 
gespeeld heeft in deze hou-
ding naar de joodse mede-
mens of dat er eerder sprake 
is van een islamitische traditie 
van vrijheid en belofte. De 
reden waarom vooral Al-
baniërs zoveel Joden gered 

hebben, werd verwoord door 
Abu Dawud: “... hij die toe-
vlucht zoekt tot Allah, moet 
je toevlucht geven. Vraagt 
iemand iets in de naam van Al-
lah, geef het hem dan. Vraagt 
iemand om een gunst, verleen 
die dan. Als je in dank niets 
terug kan doen, bid dan voor 
hem, zodat hij weet dat jij hem 
waardeert.” Dit principe wordt 
‘Besa’ genoemd. Besa betekent 
letterlijk ‘de belofte houden’ 
en ook niet-moslims waren 
veilig onder deze traditie. 
‘Besa’ is erewoord. ‘Besa’ heeft 
vele Joden gered.

En naast Albanië zijn er 
verhalen uit Turkije, Ma-
cedonië, Litouwen, Wit-
Rusland,Oekraïne, en Noord 
Afrika, allen met het doel te 
laten zien dat de band die wij 
hebben met de mensen om ons 
heen waardevol kan zijn en 
nationaliteit, ras en godsdienst 
overstijgt.  Dat wij onderlinge 
verschillen kunnen respecte-
ren, maar dat het uiteindelijk 
gaat om de overeenkomsten. 
Dat op die manier een mul-
ticulturele samenleving een 
goed leven aan iedereen kan 
bieden.

De tentoonstelling ‘Het andere 
verhaal’ reist door Amster-
dam. In de stadsdelen West en 
Zuid werd dit andere verhaal 
reeds getoond en nu is het de 
beurt aan Oost. Bij het ver-
schijnen van deze #DWARS 
heeft u nog een weekje de tijd 
om de expositie de bekijken. 
Haast u naar het Javaplein; de 
toegang is gratis. #Tussen het lezende publiek is de expositie “het andere verhaal” te zien

De Vriendschap Community 
Assadaaka (VCA) tegen geweld en 
antisemitisme – daar en hier!
Tekst: Ahmed El Mesri (voorzitter VCA)

De Vriendschap Community Assadaaka maakt kenbaar dat zij, als organisatie 
die al vanaf haar oprichting opkomt voor onderling begrip, saamhorigheid en 
respect voor welke verschillen tussen mensen dan ook, tegen alle geweld is dat 
is gericht tegen welke bevolkingsgroep dan ook – zowel hier in Nederland als 
in gebieden zoals bijvoorbeeld Gaza, Oekraïne, Irak, en waar ook ter wereld.

Wij keuren alle vormen van 
geweld, terreur en oorlog af, 
onder welke leus dan ook 
en in welke vorm dan ook. 
Geweld tegen onschuldige 
burgers is nooit goed te praten 
door welke theorie of leus dan 
ook. Niet in een land en niet in 
een gebied. Maar ook niet in 
een demonstratie in een vrij 
land als Nederland. 
Laten we onze vrijheid samen 
koesteren en gebruik maken 
van het recht dat iedere bur-
ger hier heeft om te zeggen 
wat hij of zij vindt zònder tot 
geweld over te gaan of tot het 
aanwakkeren van haat jegens 
welke andere bevolkingsgroep 

dan ook. 
Geweld is nooit goed te pra-
ten! In welke vorm dan ook. 
Waar dan ook. Tegen wie of 
wat dan ook. Vanuit welk mo-
tief of geloof of leus dan ook! 
Met welke belofte dan ook! 
In de loop van de geschiede-
nis van de mensheid is geweld 
en zijn oorlogen al ontelbare 
malen toegepast, en het werkt 
nooit. Want het gaat in wezen 
om macht, onderdrukking, 
uitsluiting en terreur. 
En macht die is afgedwongen 
door geweld roept alleen maar 
angst op, verzet en nog meer 
geweld – tot in vele volgende 
generaties. 

Het maakt nooit dat mensen 
willen gaan samenwerken, 
naar elkaar luisteren en 
samen aan iets bouwen dat 
goed is voor de toekomst van 
iedereen. Wie meent dat ge-
weld het antwoord is begrijpt 
niets van de les die wij hier als 
mensheid met elkaar hebben 
te leren. 

Islamofobie, antisemitisme, 
homofobie (om maar iets 
anders te noemen) – noem 
het allemaal maar op –, het 
zijn niets dan uitingen van 
onmacht om met het ‘andere’ 
om te gaan. En hoe harder 
de schreeuw, hoe groter de 

onmacht en de angst. 
Het vraagt veel meer moed 
en bereidheid en inzet en 
doorzettingsvermogen (en 
kost stukken minder geld!) 
om met elkaar in gesprek te 
gaan en te blijven, om an-
deren echt aan het woord te 
laten en echt naar anderen te 
luisteren, en dan te proberen 
om samen tot iets nieuws te 
komen: een nieuwe manier 
van met elkaar omgaan, van 
met elkaar samenwonen en 
samenwerken. 
Want wij geloven dat onze 
opdracht als mensen is om 
met elkaar samen te leven 
en dat vraagt onze volledige 
inzet en al onze talenten en 
gaven die we als mensen bij 
onze geboorte hebben mee-
gekregen om het samen met 
elkaar te rooien – hier en in de 
wereld. En dat vraagt om onze 
menselijkheid, niet om onze 
ònmenselijkheid. 
Laten we niet vergeten dat 
we een belangrijke taak heb-
ben hier: om de mensheid 

te redden van alles wat het 
leven en de voortgang van dit 
leven hier op aarde onmoge-
lijk maakt. En dat vraagt om 
veel gróter denken dan het 
hier en nu, de ‘eigen mensen’ 
en het eigen grondgebied. En 
tegelijkertijd vraagt het van 
ieder mens om te denken aan 
wie naast je woont en werkt 
en leeft. De ander. Die net 
zoveel recht heeft om hier te 
zijn als jij en hij en zij en ieder 
ander. Dat vraagt om goede 
wil en inzet. En dat is heel wat 
anders dan oorlog, terreur en 
geweld. Daar is mensenwerk 
voor nodig. 

Wij roepen iedereen op om 
na te denken en in het eigen 
hart te kijken en zich in te zet-
ten met mensenwerk. Want, 
ik heb het al eerder gezegd: er 
is werk aan de winkel voor 
vrede, ook hier in ons eigen 
land!!! #

De Vriendschap Community 
Assadaaka stelt zich ten doel: 
Een laagdrempelige organisa-
tie die verschillende groepe-
ringen in de samenleving (de 
buurt) wil samenbrengen om 
wederzijds begrip te bevor-
deren, door een ontmoe-
tingsplek aan te bieden en 
activiteiten te organiseren. 
Deze activiteiten dienen de 
integratie en emancipatie 
te bevorderen met behoud 
van eigenheid in persoon en 
achtergrond.

Expositie ‘moslims en joden’ in 
de openbare bibliotheek Javaplein

Het Israel-Palestijnen conflict  
is tot in Amsterdam Oost terug 
te vinden: vlaggen op 
het Krugerplein
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Wat verwachten we van 
de Amsterdamse bestuurders 
op het terrein van de zorg?

Op dinsdag 10 juni j.l. werd er in de Gooyer een debat gehouden. Onderwerp 
was de zorg en dan met name de consequenties van alle beleidsmatige ver-
anderingen voor de concrete zorg in Oost. Natuurlijk is er reden tot zorg, 
uiteindelijk gaat het (ook) om een enorme bezuinigingsoperatie. Maar onder 
de ongeveer 40 aanwezigen waren er ook die de kansen benadrukten.

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Annelies Teunissen 

Namens stadsdeel Oost zat 
Jette Bolle in het panel. Zij is 
in zake de zorg een ervaren 
en deskundig ambtenaar. Het 
uitvoerend werk werd verte-
genwoordigd door Frederique 
Furnee, wijkverpleegkundige 
bij Buurtzorg Oost.
Als programmamanager bij 
Cordaan is Anja Hommel 
zeer nauw betrokken bij de 
veranderingen en bezuinigin-
gen. Ook zij zat in het panel. 
Frank Stork was als dagelijks 
bestuurslid van de Ouderen 
Advies Raad (OAR) in Oost 
bereid de plaats in te nemen 
van de uitgenodigde politica. 
Te elfder ure moest Maureen 
van der Pligt (SP) aanwezig 
zijn aan de onderhandelings-
tafel voor het inmiddels volop 
in actie zijnde gemeentelijk 
bestuur. 

Achtergrond
In Dwars 172 deed ik een 
poging in het artikel ‘Vraag-
gerichte zorg, maar wat mag 
de cliënt vragen?’ de lezer te 
informeren over de al gaande 
zijnde en de nog naderende 
veranderingen in het zorgbe-
leid. Of alle op dat gebied ver-
schenen nota’s in Amsterdam 
richtinggevend blijven is de 
vraag. Er zit immers een flink 
gewijzigd bestuur [van D66, 
VVD en SP i.p.v. PvdA, Groen 
Links en VVD] aan het roer. 
In dit artikel zal ik eindigen 
met een zo actueel mogelijke 
stand van zaken. Hoe dan ook 
is veel onzeker. Tot de transi-
tie, het verschuiven van ver-
antwoordelijkheden van Rijk 
naar gemeente, is formeel nog 
maar kort geleden besloten. 
Aan de startdatum 1 januari 
2015 viel niet te tornen, vond 
de meerderheid in Den Haag. 
Een gedegen doordacht plan 
is niet direct te verwachten, 
het wordt experimenteren en 
pionieren.

De debatavond
In de gastvrije sfeer van 
de Gooyer werd de avond 
luchtigjes geopend met een 
sketch. Jan Molenaar en Jes-
sica Versluys speelden al dan 
niet bestaande of overdreven 
scènes uit de zorgpraktijk. Na 
introductie van de panelleden 
ontstond rond een drietal 
stellingen een geanimeerde 
en soms felle discussie tussen 
zaal en panelleden.
Het zou de inhoud en de sfeer 

van de avond onvoldoende 
recht doen een poging te wa-
gen volledig te zijn in het op 
papier weergeven ervan. Bo-
vendien is al tijdens de avond 
benadrukt wat het beoogde 
doel van het debat zou zijn. 
Naast een uitwisseling van in-
formatie en meningen tussen 
de aanwezigen zou de avond 
samengevat worden in een 
aantal puntsgewijze aanbeve-

lingen aan de politiek.
Een geschikt moment om 
onderstaande punten nadruk-
kelijk mee te geven aan de 
leden van de bestuurscom-
missie is nog niet gevonden. 
Bovendien zoeken betrokke-
nen nog naar uitbreiding van 
samenwerking en concretere 
actiepunten. En wachten toch 
ook op eventuele signalen van 
het Amsterdamse gemeente-
bestuur.

Bureaucratie
De eerste stelling op die 10e 
juni luidde: door de transitie 
zal de bureaucratie voor cliën-
ten en werkenden verminderen. 
Als deze positief geformu-
leerde these al werkelijkheid 
zou kunnen worden dan zal 
aan de drie volgende punten 
zeker ruime aandacht moeten 
worden besteed. 
1. Er moet bij de tran-
sitie naar een andere organi-

satie van de zorg vermeden 
worden dat er te lange tijd 
dubbel werk wordt verricht: 
geen dubbele indicatiestelling 
en geen dubbele registratie! 
Dubbel werk is duur, klanton-
vriendelijk en houdt uitvoe-
rend werkers meer dan nodig 
van hun eigenlijke werk.
2. De transitie is een 
goed moment om te hoge in-
directe kosten in de zorg weer 

eens te heroverwegen: de inef-
ficiënte aanbestedingspraktijk, 
de dure inhuur van externe 
deskundigheid en het percen-
tage overhead bij organisaties.
3. De mate van registra-
tie moet altijd weer kritisch 
tegen het licht worden gehou-
den, maar ook de efficiëntie 
bij het registreren is van 
belang [praktijk bij Buurtzorg: 
een intakegesprek direct bij 
het huisbezoek in een I-pad 
of notebook vastleggen i.p.v. 
geschreven tekst op kantoor te 
verwerken tot digitale regi-
stratie].

Eenzaamheid
De eenzaamheid onder bewo-
ners zal groeien. De tweede 
stelling werd door niemand 
weerlegd of weersproken. 
Pessimisme, realisme en cy-
nisme gaan in dit geval hand 
in hand. De inbreng vanuit de 
zaal en van het panel had als 

voornaamste boodschap: doe 
al het mogelijke om de voor-
ziene groei van eenzaamheid 
binnen de perken te houden.
4. Wijkzorgteams moe-
ten een zo compleet mogelijk 
beeld hebben van de buurt, 
dus ook weten waar wel of 
niet vrijwilligers en/of mantel-
zorgers ‘aan het werk’ zijn. Zij 
moeten ook de spilfunctie bij 
de signalering van eenzaam-
heid hebben.
5. Huisartsen moeten 
bij sociale problematiek direct 
(kunnen) verwijzen naar de 
wijkzorgteams.
6. Laagdrempelige dag-
activiteiten moeten blijven en 
moeten toegankelijk voor ie-
dereen en betaalbaar blijven. 
[En veel van wat is wegbezui-
nigd zou moeten terugkomen.]

7. Eenzaamheid gaat 
vaak hand in hand met ar-
moede: het is van het grootste 
belang dat huisvesting en zorg 
voor ouderen (en anderen) 
op bijstandsniveau financieel 
bereikbaar blijft (of wordt).

Professionals
Bezuinigen betekent door-
gaans het ontslaan van 
betaalde krachten. Om de 
pijn van die bezuinigingen te 
verzachten wordt de visie op 
wie zorgtaken kan en mag ver-
richten bijgesteld. Evengoed 
kan dat een puur inhoudelijke 
opvatting zijn. De derde stel-
ling: zorg en welzijn kan toe 
met minder professionals. 
De meningen zijn verdeelder. 
De erkenning dat de zorg in de 
toekomst niet langer te bekos-
tigen is bij de toename van het 
aantal zorgbehoevenden en 
gelijkblijvende kwaliteit van 
zorg is vrij algemeen. Uitvoe-

rend professionals worden 
verre van heilig verklaard, 
ervaringen zijn lang niet altijd 
positief. 
Uitwassen vermijden, aan 
(kennis)ontwikkeling van 
zowel professional als vrijwil-
liger aandacht (blijven) beste-
den en een realistisch ver-
wachtingspatroon hanteren: 
tot verder reikende aanbeve-
lingen noopt het debat niet.
8. Het ontslaan van me-
dewerkers in de zorg is volop 
gaande; deze groep en andere 
werkelozen verplichten tot 
vrijwilligerswerk in de zorg is 
een wat al te cynische toepas-
sing van het concept ‘afschaf-
fen zorgzame samenleving’.
9. De gemeente moet 
oog houden voor het belang 
van kennis en ervaring van 
de professional in de zorg 
en daarnaast het eigene (het 
meer persoonlijke) van vrij-
willigerswerk en mantelzorg 
(blijven) waarderen.
10. De hoeveelheid 
vrijwilligers, mantelzorgers 
en stagiaires is eindig, evenals 
wat van hen gevraagd kan en 
mag worden, welke (bijgestel-
de) visie ook het meest opgeld 
doet. 

Stand van zaken
Veel concreet nieuws valt er 
nog niet te melden van het 
nieuwe Amsterdamse front. 
De intenties in het coalitie-
akkoord ‘Amsterdam is van 
iedereen’ zijn ambitieus. 
De zorgagenda waarin die 
intenties geconcretiseerd 
gaan worden is er nog niet. In 
hoeverre vorige nota’s (ingrij-
pend) bijgesteld gaan worden 
is onduidelijk.
De aanbesteding in de zorg op 
basis van gunning staat niet 
ter discussie. Wel expliciet 
genoemd worden een betere 
prijs–kwaliteit verhouding, 
het terugdringen van de 
overhead en inkomensnorme-
ring bij management. Kleine 
aanbieders worden in ere her-
steld, de vraag van de cliënt 
wordt leidend en hij/zij krijgt 
keuzevrijheid. De zorgverze-
keraar is even in geen velden 
of wegen te bekennen.
Ook het vervolg onder de kop 
‘Zorg voor Amsterdammers 
die het nodig hebben’ is vooral 
gratuit. We vertrouwen op de 
deskundigheid van profes-
sionals. Mantelzorgers en 
informele zorgverleners ver-
dienen goede ondersteuning. 
Coördinatoren van informele 
zorg gaan deel uitmaken van 
het wijkzorgteam. Belangen-
behartiging en het bewaken 
van de kwaliteit in de zorg 
gaat opnieuw worden vorm-
gegeven!?
Aan de 22 gebieden in Am-
sterdam wordt vooralsnog 
vastgehouden. In 2016 wordt 
de nieuwe aanpak en de er bij 
horende schaalgrootte geëva-
lueerd en zo nodig aangepast.
Of met de nieuwe coalitie de 
zorg beter af is en de boven-
toon van de Eigen Kracht reto-
riek enigszins gedempt wordt, 
we zijn benieuwd. # 

Zorg

Met een keukentafelgesprek startte de debatavond
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ValreepTuin
‘Tot aan het moment van de 
ontruiming tuinierde ik bij 
de Valreeptuin. Daar werkten 
we in eigen tuintjes en ook 
als groep. We deelden het 
enthousiasme, we leerden 
van elkaar. Het was goed voor 
de contacten. En we oogstten 
altijd onbespoten groente. We 
waren met iets positiefs bezig. 
Het was ook goed dat er zoiets 
was voor mensen die niet veel 
geld hebben, en toch gezond 
willen eten. De Valreep had 
geen lading regels, zoals je 
hebt met volkstuinparken. 
Je kon er je creatieve ideeën  
kwijt. Oefenen in het initiatief 
nemen, dat kan niet iedereen 
vanaf het begin. 

Het Stadsdeel wil participatie, 
maar kan er niet mee om-
gaan als het gebeurt. Het lijkt 
wel alsof er dingen doorge-
drukt moeten worden. Het 
is belangrijk dat je de stad 
niet helemaal volbouwt. Als 
je op twee of drie hoog zit, 
heb je plaatsen nodig zoals 
de Valreeptuin, waar mensen 
welkom zijn. Ik heb er ook van 
anderen veel positiefs over 
gehoord. Men heeft er nieuwe 
mensen leren kennen, inspi-
ratie opgedaan. Er was een 
open sfeer. Een kale plek werd 
omgetoverd tot een paradijsje, 
een permacultuurparadijsje.’

Permacultuur
‘Ik heb vroeger een deel van 

een permacultuur cursus 
gevolgd bij de Mariahoeve. 
Braakliggende terreinen wer-
den gebruikt om tuinen aan te 
leggen voor de mensen uit de 
buurt. Projecten met perma-
cultuur, duurzame tuinbouw, 
verschijnen nu wereldwijd. 
Rotterdam is er al ver mee, en 
ook in Amsterdam kan je al 
aardig wat tuinen bewonde-
ren. Toen ik de cursus deed, 
was het nog niet zo bekend. 
Het was een klein ploegje dat 
ermee aan de slag ging. Later 
zag ik een documentaire over 
Detroit. Dat mensen daar met 
een grote groep een perma-
cultuur-tuin hadden gemaakt, 
op een braakliggend terrein 
middenin de stad. Toen werd 
ik opnieuw enthousiast. Ik heb 
het toen weer opgepakt door 
een nieuwe cursus te volgen.
Permacultuur is werken in 
kringen. Je begint met de 
mens, dat is de eerste kring, 
het gaat om gezondheid, 
welzijn. Dan je huis, je balkon. 
Vervolgens de straat, de buurt, 
zo wordt de kring steeds 
groter. Het gaat om leefbaar-
heid, duurzaamheid. Perma-
cultuur spreekt je creativiteit 
aan. Bij de Valreep bleek de 
bodem niet betrouwbaar, daar 
verzonnen we gewoon wat op. 
Zakken met aarde op pallets 
zetten. Ik ben trouwens blij 
dat ik niet heb gezien wat er 
met die zakken aarde en goeie 
compost is gebeurd bij de 
ontruiming!
Met permacultuur kan je op 
kleine stukjes al veel doen. Ik 
heb geoefend met ontwerpen 
bedenken. Zo ben ik toen bij 
de Valreepgroep terecht geko-
men. Bij een ontwerp betrek 

je ook medebewoners erbij. 
Het begint met brainstormen, 
niet met regels. Je gaat uit van 
vertrouwen, ieder heeft wel 
iets te bieden. Je hoeft niet aan 
iedereen dezelfde eisen te stel-
len, zo hoef je ook  niemand 
buiten te sluiten.’

Bomenkap
‘Niet iedereen heeft een tuin, 
of zelfs maar een balkon. Niet 
iedereen heeft geld om op 
een terras te zitten. Voor veel 
mensen is het park een nood-
zaak, voor hun gezondheid, 
en die van hun kinderen. Als 
baby hebben mijn zusjes en 
ik al op een doek in het gras 
in het Oosterpark gelegen. En 
nu kom ik er nog bijna elke 
dag, zoals zo velen. Ik heb 
geprobeerd om een open brief 
te schrijven aan het Stadsdeel 
over de plannen om honder-
den bomen te kappen. Het 
park zou verbeterd, uitgebreid 
worden! Maar Plan Verdubbe-
ling Oosterpark bleek een plan 

voor bomenkap te zijn. Er 
spelen denk ik weer belangen 
mee, beloftes, omkoperijen, 
uitbating van het park voor 
commerciële doeleinden. De 
beleidsmakers  moeten er 
rekening mee houden dat het 
om te beginnen een park is. 
We hebben al zo weinig groen! 
Er speelt enkel maar geld, 
geld. Als je zou willen, zou je 
ook groen in geld kunnen uit-
drukken: waarde voor welzijn, 
gezondheid, vermindering van 
de criminaliteit.
Er is een poster van de groep 

Omsingeling Oosterpark: 
executie van 450 bomen! Ik 
hoop dat er grootscheepse 
acties komen. Die poster is 
belangrijk, veel mensen zijn 
zich er niet van bewust wat er 
gaat gebeuren. Mensen, voor 
wie het park belangrijk is, als 
groene ruimte in hun buurt, in 
de stad. Die laten zich sussen: 
’’ze zullen het allemaal wel 
weten’’. 
Op de portefeuille van Groen 
zou iemand moeten zitten 
die passie heeft voor Groen. 
Het is mogelijk de plannen 
aan te passen waarbij je de 
bomen behoudt. Dus niet het 
groen weghalen en er festivals 
houden. Terrassen kunnen 
ook buiten het park, en er zijn 
er al zoveel. Je gaat naar een 
park voor het groen, voor de 
rust. Ik zou er heel erg boos 
over kunnen worden. Ook dat 
de tuintjes bij de Valreep weg 
zijn. Je kunt wel weer een plek 
zoeken buiten de stad, maar 
het gaat erom dat dit in je 
eigen buurt kan gebeuren.’#

reacties: tonquichot@gmail.com

‘Ik zit op twee hoog, op dit moment heb ik dus geen tuintje, alleen mijn bal-
kon. Daar heb ik een bessenstruikje, kruiden, aardbeien, bijenplanten en ik 
heb compost staan. Wel vier bakken, daar zoek ik een bestemming voor, het 
is nu teveel om zelf te gebruiken.’

Tekst: Ton Hendrix | Illustratie: Judith Lammers

Sofie: ‘We hebben al  
zo weinig groen’ Moestuin

Buurtmoestuiniers aan het woord

Eisen actiegroep:
1. Het project Verdubbeling 
Oosterpark met onmiddellijke 
ingang opschorten en een open-
baar onderzoek instellen naar 
de besluitvorming 
2. De kapvergunning voor het 
omhakken van ca. 450 bomen 
met onmiddellijke ingang 
intrekken.
3. De evenementenvergunnin-
gen intrekken en evenementen-
beleid herzien. 
 www.facebook.com/pages/
Omsingeling-Oosterpark-
actiegroep

Voor veel 
mensen is 
het park een 
noodzaak

De mars ging van de Hortus 
Botanicus naar het Ooster-
park. De initiatiefnemers had-
den van tevoren opgeroepen 
om in rouwkleding te verschij-
nen. Tijdens de mars waren er 
maar weinig van de 150 deel-

nemers, die zich inderdaad in 
het zwart hadden gestoken. 
Met de protestmars hopen de 
deelnemers de kap van zo’n 
400 bomen te voorkomen. Een 
deel van de grond die vrijkomt 
met de kap, wordt gebruikt 

voor de bouw van horeca.
Inmiddels heeft Actiegroep 
Omsingeling Oosterpark 
berekend dat ongeveer een 
derde van de bomen in het 
park gekapt zal worden. Dat 
is veel meer dan de gemeente 
eerder had afgesproken. Om 
deze berekening te maken 
heeft de actiegroep alle bomen 
in het park, met een doorsnee 
van tenminste tien centimeter, 
geteld. Na telling bleek dat 
er veel minder bomen in het 
park staan, dan dat de ge-
meente zegt. Naar verhouding 
wordt er dus een groter per-
centage gekapt. De actiegroep 

werkt aan een alternatief om 
de bomen te kunnen behou-
den en daarmee tegelijkertijd 

een hoop geld te besparen. De 
renovatie van het park gaat de 
gemeente flink wat kosten.#

Protestmars tegen bomenkap
Tekst: Ton Hendrix | Illustratie: Judith Lammers

Hoewel er al vele protesten aan vooraf gingen, 
hopen buurtbewoners dat de protestmars van 
zondag 31 augustus wél effect zal hebben en dat 
de politiek af zal zien van de bomenkap in het 
Oosterpark.
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Ontmoeting

Ik stop bij Bar Bukowski. ’t Is 
negen uur ‘s ochtends. Aan 
een tafeltje zitten drie man-
nen.
Eén van de mannen aan de 
ene kant zegt tegen de andere 
aan de andere kant: ‘Nee, we 
doen het met z’n tweeën. We 
doen het niet met z’n drieën. 
Als we het met z’n drieën doen 
blijft er van dat geld niks over. 
Als we het doen, doen Joost en 
ik het, met z’n tweeën.’ 
De derde man kijkt straks 
voor zich uit. 
‘Wat we wél kunnen afspre-
ken is dat jij, láter...’
Het licht springt op groen. Met 
tegenzin breng ik mijn fiets in 
beweging, ik mag nu eenmaal 
graag flarden opvangen van 
gesprekken. Zo kom ik er vast 
achter hoe andere mensen dat 
doen, een leven leiden. 
Ik sla links af, de Eerste 
Oosterparkstraat in, langs de 
bibliotheek, de sportwinkel, 
de drogisterij... Wibautstraat... 
blijft inderdaad lelijk maar 
des te dierbaarder, Ruysch-
straat... en dan de brug naar 
de rest van Amsterdam.
Ik moet naar West, naar de 
Baarsjes. Ik was vaker in 

Parijs dan daar. Nu kom ik 
niet meer in Parijs en heb ik 
een participatiebaan in de 
Baarsjes. 

35 minuten fietsen is het, 
van Oost naar West. Wat is 
dat toch in West? De Witte 
de Withstraat ligt er strak bij 
maar de straten lijken nau-
wer dan in Oost... ik vertraag 
mijn fietstrappen. Het is een 
warme dag, de zoveelste 
van de zoveelste zomer. Als 
vrijwilliger zou ik mijn tijd al 
ledig genoeg kunnen houden, 
maar het is niet genoeg, als 

bijstandstrekker moet je... ja, 
wat moet je eigenlijk? Je moet 
van overheidswege oefenen in 
het ontwikkelen van vaardig-
heden en het hebben van een 
baan, ook al weet je dat die 
participatiebaan nooit zal uit-
monden in een normale baan. 
Dus: participeren geblazen. 

Ik wil het niet zo ver laten 
komen dat ik als participant in 
een kas moet werken. Of in ‘de 
kantine van een zwembad’, 
zoals ik onlangs hoorde, waar 
een vrouw van in de vijftig 
diensten mocht draaien die 
niemand wilde hebben. Ze 
had het na een wenningspe-
riode best naar haar zin. Ze 
miste geen dienst meer, tot die 
ene keer, toen ze niet kwam 
opdagen. Ze bleek overleden 
te zijn aan een hartstilstand.

Spijkenisse
Ik heb me zélf bij deze orga-
nisatie in West aangemeld, ik 
werk er nu een paar dagen 
per week, dat moeten er meer 
gaan worden, begreep ik al 
van DWI. Ik werk onbezoldigd 
als webeditor, verder help ik 
mee met boekpresentaties en 
persberichten schrijven... de 
organisatie is wat chaotisch, 
maar wel gezellig. De lezer die 
dacht dat de reis vandaag zou 
eindigen in de Baarsjes, moet 
ik corrigeren. Vandaag staat er 
een uitje naar Spijkenisse ge-
pland. Redelijk exotisch, want 
tegenwoordig kom ik niet veel 
verder meer dan Haarlem. We 

gaan naar Spijkenisse voor 
de boekpresentatie van een 
meisje met een verstandelijke/
visuele beperking.

We – twee collega’s en ik – 
bereiken Spijkenisse met de 
sneltram. Met een trolley vol 
boeken aan de hand en liters 
zweet op ons voorhoofd lopen 
we een parkje in. We passeren 
een symbolisch kunstwerk – 
opgericht ter nagedachtenis 
aan Iets – dat oogt als een ont-
plofte preistengel. We lopen 
door een winkelstraat waar 
ik vanwege mijn lege maag 
magnetisch word toegetrok-
ken naar een zaak met de 
naam Sandwich. Het blijkt een 
kledingzaak, geen broodjes-

winkel. De bibliotheek waar 
de presentatie plaatsvindt 
staat aan een plein waar nie-
mand zit of staat, waarschijn-
lijk omdat er geen bomen zijn 
die schaduw geven, net als op 
het huidige Beukenplein. Op 
de bovenste verdieping is de 
temperatuur tropisch en de 
ontvangst allerhartelijkst. De 
gastvrouw biedt ons taart aan 
en thee en later een drankje 
met bubbels. De presentatie 
gaat prima. Het eerste exem-
plaar van het boek wordt 
overhandigd aan de wethou-
der van Zorg en Welzijn - niet 
die van Cultuur.#

Oost, West...

Juist de buurt waarin ik 
mezelf had teruggevonden 
na mijn jarenlange staat van 
zelfverlorenheid in het stads-
hart, zou ik binnenkort gaan 
verlaten. Ik zou ‘m verruilen 
voor een ander gedeelte van 
de stad. Maar niet voordat ik 
de balans had opgemaakt en 
wist hoe ik verbinding zou 
houden met Oost. Uit eerdere 
ervaringen had ik inmiddels 
geleerd dat banden verbre-
ken nooit helemaal opging. 
De voorgaande periode uit je 
leven met alles erop en eraan 
was al vergroeid met jezelf. 
Afscheid nemen bestond niet. 
Bij iedere verplaatsing in 
de stad was het lijntje nooit 
verbroken. Integendeel: deze 
verstevigde zich, want ik wist 
na het achterlaten van een 
wijk alleen maar meer en 
meer wat ik aan de buurt had 
gehad.
De Indische Buurt en Oost 

hadden mij mezelf en het 
contact met anderen terug-
gegeven. Een groot geschenk. 
Waar de tijd in het stadscen-
trum voor zelfverkozen af-
zondering had gestaan; leidde 
de buurt aan de oostgrens 
van de stad, met alleen maar 
Indonesische straatnamen, 
mij voorzichtig weer naar de 
maatschappij. De gedachte 
“De maatschappij, dat ben 
jij” ging ook voor mij gelden. 
Daartoe bleken verleden, 
heden en toekomst in de Indi-
sche Buurt steeds door elkaar 
te lopen. Ik meende steeds 
mensen en plaatsen uit mijn 
jeugd terug te vinden, leerde 
voor het eerst in het NU te le-
ven (een magische ontdekking 
met even magische impact 
als je er daarvoor steeds vijf 
minuten naast leefde) en 
kreeg opeens ruimte om na te 
denken over mijn toekomst. 
Dat hele inzicht volgde nadat 

in de zomer van 2013 alles in 
mij volledig op de schop was 
gegaan, net zo als het belang-
rijkste kruispunt in de buurt, 
waar de Molukkenstraat en de 
Insulindeweg elkaar kruisten, 
en waar het altijd een wirwar 
was van fietsers, trams, auto’s 
en voetgangers die hier hun 
keuze maakten om de stad op 
te zoeken in haar diepste kern 
(het centrum) of er juist voor 
kozen haar te verlaten via een 
van haar subcities. Ook lag 
hier de keuze om naar Noord 

te gaan, het stadsdeel waar-
mee de verbinding alsnog 
als een knipperlichtrelatie 
verliep. 
Met mijn plan om naar Noord 
te gaan zou ik voor het eerst 
toegeven aan een verlangen 
dat al langere tijd in mij had 
gewoed. Alleen, eerder was 
de tijd er blijkbaar nog niet 
rijp voor geweest. De stad 
had steeds het moment om 
er te gaan wonen moedwillig 
uitgesteld.
Naar alle waarschijnlijkheid 
zou ik, wijzer geworden door 
mijn eerdere verhuizingen, 
na mijn vertrek naar Noord, 
meer dan ooit de waarde van 
Oost gaan inzien. Bovendien 
zou ik ervoor zorgen dat ik de 
lijn tussen Noord en Oost op 
allerlei manieren warm hield. 

Met de komst van de nieuwe 
metrolijn zou straks ook de 
verbinding tussen Noord 
en de rest van Amsterdam 
gegarandeerd zijn. Zo ook de 
mijne.#

De Noord-Oostlijn
Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer 

Er is een verschil tussen jezelf worden en jezelf 
zijn. Bovendien is identiteit veranderlijk, dus in 
die zin ben je altijd nog in wording. Toen een van 
de hijskranen, die eerder al de verandering van 
de Indische Buurt inluidden, pal voor mij ging 
staan op de Javastraat, mijn doorgaansroute naar 
de stad, besefte ik het al. Ook voor mij zou ver-
andering onvermijdelijk zijn, zowel in fysieke als 
in geestelijke zin. Mijn hele wezen was immers 
vergroeid met de buurt. 

Vertelling

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Participeren 
geblazen...

Beste lezer, wilt u meer 
lezen? Binnenkort voltooi 
ik mijn roman De stad in 
haar gedachten. Boven-
dien kondig ik bij deze mijn 
terugkeer op de werkvloer 
als docent Nederlands als 
Tweede Taal (NT2) aan. 
Graag in Oost! Wilt u een 
beroep doen op mij? Mail 
naar: mirry.dijkstra@
hotmail.com Zie ook mijn 
Linkedin-page. 
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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 verjaar-
dagsfeestjes. Entree: € 7,- p.p.,  
met stadspas € 6,- p.p.
NB je mag altijd 2 verschillende 
voorstellingen blijven zitten voor 
de prijs van 1
Programma op alle zondagen in 
september en oktober:
10.30: Avonturen van Haas en 
Konijn: De Kaashaas, 2 – 4 jaar
Konijn vindt een supergrote, 
oranje wortel. Blij meldt ze het 
Haas, maar die lust alleen kaas! 
Op een vindingrijke manier leert 
ze hem toch wortels te eten.
12.00: Mol en Muis op bezoek bij 
Kale Opa, 2 – 4 jaar
Mol en Muis gaan samen op 
de thee bij Kale Opa. Opa heeft 
heerlijke koekjes gebakken. Maar 
een koekjesdief steelt ze. Agent 
Speurneus gaat erachteraan!
14.00: Alle hens aan dek! - Pira-
tenverhaal, 4 – 8 jaar
Een dolkomisch stuk vol verwik-
kelingen, over twee domme zee-
rovers: boef Piet en kapitein Haak, 
die een schatkist stelen.
15.30: Indiaan Tikkitakka maakt 
vrienden, 4 – 8 jaar
Tikkitakka ontmoet cowboy Billy 
met zijn koe Zwart Vlekje. Ze rei-
zen naar het grote indianenland. 
Daar maken ze kennis met het 
indianenmeisje Poconhandtas.
Programma op alle woensdagen 
in september en oktober:
14.00: De verdwenen parels van 
de koning, 4- 8 jaar
Een gemene heks steelt een kist 
met parels van de koning en ver-
stopt die onder de grond. Wies de 
Mol, een vakkundige ‘wroetvrouw’, 
vindt ze in haar hol en brengt ze 
naar de koning terug. Maar de 
heks geeft nog niet op...
15.30: Paniek in de dierentuin, 
4 – 8 jaar
Jaap de Krokodil maakt er in de 
dierentuin een puinhoop van. 
Hij bijt Beer, Kangoeroe, Pinguïn, 
Wolf, Bever en Das in hun bil! 
Maar de blotebillentante brengt 
uitkomst. 

De Mammies
Spelers Tjitske Cnossen en Nico-
lien van der Does
Na afloop van de voorstelling 
mogen kinderen tekenen, krijgen 
gratis limonade (ouders gratis 
koffie of thee).
zo 14 en 21 sept 11.30: Mag 
muis blijven?
zo 19 en 26 okt 11.30: De oma 
van Liesje gaat verhuizen
Zie ook ‘adressen’ op deze pa-
gina.

Oostblok
Van 4 t/m 14 sept de 19e editie 
van het Fringe Festival.
vr 12 en za 13 sept 19.00: De 
Firma
Een tragikomedie geïnspireerd op 
het stuk Push Up 1-3 van Ronald 
Schimmelpfennig over relaties op 
de werkvloer, een reclame met 
een plas en persoonlijke crises.
Locatie: Sajetplein
za 13 sept 21.00 en zo 14 sept 
15.00: The Show Must Go On
Team Tony laat de rauwe kanten 
zien van oud(er) worden, maar 
ook de schoonheid ervan.
Locatie: Sajetplein
zo 5 okt 16.00: Moustachio – Wie 
Walvis (6+)
Drie snorrenmannen komen naar 
de boerderij van Teun en Tinie en 
zingen mooie romantische serena-

des. Een voorstelling met vrolijke 
muziek en humoristisch spel. 
Locatie: Sajetplein
wo 8 okt 10.30: Klein Zwanen-
meer – Cordua & Magnus (2+)
Op de eerste peuterochtend van 
dit seizoen een combinatie van 
dans, poppentheater en schim-
menspel van choreografen Jördis 
Cordua en Regina Magnus.
Locatie: Sajetplein
vr 17 okt 10.30 en 15.00: Pim & 
Pom – De toren van geluid (3+)
Speciaal in de herfstvakantie: het 
bijwonen van de voorstelling kun 
je combineren met tekenen, knut-
selen, lezen en lunchen!

Locatie: Sajetplein
do 30 okt en vr 31 okt 20.30: 
Koufront – Monique de Adelhart 
Toorop
Een muzikale monoloog over twee 
mensen die gaandeweg voelen 
dat een einde ontstaat aan hun 
relatie en dat er geen weg terug 
is. Monique vertelt en bezingt de 
worsteling in hun hoofd en de 
apathie die het tot gevolg heeft.
Locatie: Sajetplein

Badhuistheater
vr 12 sept 20.30: KbETCH – Balkan 
Music Group
Originele folk muziek, beïnvloed 
door vele stijlen: Klezmer, Balkan, 
Zigeuner, Turks e.a.

vr 19 sept 20.30: Can I Put My 
Baggage In Your Trunk... - SOAP 
part 1
Comedy, Music, Theatre with 
Frank Sheppard & special guests.
zo 5 okt 14.00 – 18.00: Theater op 
de pleinen festival
Een buurtfeest voor jong en oud 
met muziek, hapjes en drankjes. 
Een bijdrage leveren? Heb jij leuke 

ideeën? Of wil je meehelpen? Kom 
even langs of stuur een mailjte 
naar badhuistheater@gmail.com 
of bel 06-11173324. We zijn ook 
op zoek naar (lokale) onderne-

mers.
zo 12 okt 16.00: Toneelgroep Ster-
renstof speelt Mercy Seat
Een stuk van Neil Labute dat zich 
afspeelt op de dag na 11/9. Regie: 
Dick Gilsing, met Stein Janssen en 
Carolien van Heijst.
zo 19 okt: Shakespeare on a Sun-
day – workshop from Will Sutton
An introduction to the nuts and 
bolts of speaking Shakespeare.
vr 24 en za 25 okt 20.15: Rusalki 
Quartet speelt Kaj Jone, Romale?
Passievolle Romaliederen, verha-
len en beeldende schetsen; regie: 
Judith Bruynzeels; choreografie: 
Anne Marie Beeren (Zingarina)
zo 26 en ma 27 okt 20.15: Dylan 
Thomas festival
100 jaar geleden werd de dichter 
Dylan Thomas geboren. Ter ere 
daarvan o.a. een theatervoorstel-
ling van Under Milk Wood. Verder 
films, muziek en gedichten over 
het leven van deze Anglo-Keltische 
poëet. 

Tropenmuseum
za 13 en zo 14 sept: Open Monu-
mentendag Amsterdam (vanaf 8 
jaar)
Rondleiding elk half uur tussen 
12.00 – 14.30, verzamelen in de 
Marmeren Hal, KIT.
12 t/m 21 sept: De fotoweek: 
Masters of Photography
---VOOR KINDEREN---
t/m 5 okt elke za en zo 11.00 – 
13.00 en 13.30 – 16.00: Creatieve 
kinderactiviteit: Zwart-Wit Mix-
spel (4 t/m 12 jaar)
Met 10 of 20 stempels maak je 
jouw eigen spel, met figuren uit 
de zwart-wit graffiti van de Brazili-
aanse kunstenaar Derlon.
t/m 8 maart 2015 elke za en zo: 
MixMaxBrasil: de doe-tentoonstel-
ling in Tropenmuseum Junior
11 t/m 26 okt elke dag in de 
herfstvakantie 11.00 – 13.00 en 
13.30 – 16.00: Creatieve kinder-
activiteit: Feestelijke Mexicaanse 
trekpop maken (4 – 12 jaar)
11 t/m 26 okt elke dag in de 
herfstvakantie: MixMax Brasil: 
de doe-tentoonstelling in Tropen-
museum Junior
Voor actuele prijzen en tijden: 
www.tropenmuseumjunior.nl. 
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 19 okt in Parkzaal: Masters 
of Photography – Iconen van 
National Geographic
13 sept 2014 t/m 25 jan 2015 in 
Tropenmuseum: Soulmade – Jas-
per Krabbé meets Tropenmuseum
Met zo’n 1000 objecten heeft hij 
negen kamers gecreëerd in com-
binatie met eigen werk.

NedPho-Koepel
zo 14 sept 15.00: Verhalen in de 
muziek
Herman Draaisma dirigeert en 
vertelt voor jong en oud.
wo 9 okt 15.00: Verrassingscon-
cert (5+)
In het kader van Koepelconcerten 
voor Kids.
vr 17 okt 12.00 – 13.00: Verleide-
lijke melodieën 
Openbare repetitie, gratis, reser-
veren verplicht.  
Aanmelden: concert@nedpho.
nl o.v.v. datum, aantal plaatsen, 
naam en adres. Of telefonisch: 
020-5217502.  
Werken van Mendelssohn, Mar-
schner en Schubert.
zo 19 okt 15.00: Koperblazers in 
de mix
Klassieke koperblazers delen het 
podium met fanfare/harmonie-
blazers.

Frankendael Foundation
van 11 sept – 7 dec: Wenn wir 
dich nicht sehen, siehst du uns 
auch nicht
Fotografie uit de collectie van 
Reyn van der Lugt in Huize Fran-
kendael
Openingstijden: zo 12.00 – 17.00 
uur
Rondleiding (gratis): iedere zon-
dag om 12 uur

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00: een 
installatie van Ruiter Janssen, in 
Inkijk, metrostation Weesperplein.
elke dag van 07.00 – 24.00: een 
installatie van Yarre Stooker, in 
Inkijk, metrostation Wibautstraat.
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com. 

OBA
Zie voor activiteiten in de twee bi-
bliotheken in Oost het gastredac-
tie-artikel op pagina 2 en pagina 6 
(Het andere verhaal).

Adressen 

Poppentheater Koos 
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532 
www.kooskneus.nl

Badhuistheater
www.badhuistheater.nl 
email: badhuistheater@
gmail.com

Bibliotheek Indische 
Buurt
Javaplein 2
020-6681565

Bibliotheek Oosterpark
1ste Oosterparkstraat 236
020-6940773

Oostblok
locatie: 2e van Swinden-
straat 26
Locatie: Sajetplein 29
www.oostblok.nl

CBK Amsterdam
Oranje-Vrijstaatkade 71
www.cbkamsterdam.nl
020-2535456

Theater/studio Majella
Tidorestraat 172
020 6201513
info@demammies.nl

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Frankendael Foundation
Middenweg 72, lisa@
frankendaelfoundation.nl 
020-4233930

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2  
www.tropenmuseum.nl  
020 5688200

NedPho-Koepel 
Batjanstraat 3,  
www.orkest.nl,  
020-5217502

De Mammies  
Theaterstudio Majella,  
Tidorestraat 172,  
www.demammies.nl,  
020-6201513

Alle hens aan dek

Moustachio

The Show Must Go On door Team Tony

KbETCH Balkan Music Group
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Vandaag wandelt Hennie (91) 
mee in een rolstoel die wordt 
geduwd door een begeleider 
van Buurtzorg, maar ze wil 
graag lópend met de rollator 
aan de Rollatorloop deelne-
men. “Ik hoop dat het lukt, ik 
ben nogal kortademig. Onlangs 
heb ik een hartinfarct gehad, al 
had ik zelf niks in de gaten. Ze 
kwamen erachter toen ik in het 
OLVG lag voor mijn longemfy-
seem, dat heb ik nu vijf jaar. 
En nu slik ik dus medicijnen 
voor mijn hart.” 
Deelname aan de Rollator-
loop is een prima stok achter 
de deur om zo snel mogelijk 
weer fit te worden. Oefenen in 
bewegen is het. “Eerst liep ik 
weer eens naar de brievenbus, 
daarna maakte ik een rondje 
om het huis heen met de rolla-
tor en zo wordt de kring steeds 
wat groter.” Ook gaat Hennie 
eens per week naar stoelgym-
nastiek (“op ’n gewone stoel, 
geen rolstoel”) en zingt ze in 
een seniorenkoor in Zeeburg. 
Haar man is enige tijd geleden 
overleden, de laatste jaren zat 
hij in een verpleeghuis. Hij 
dementeerde. “Eerst heb je dat 
niet in de gaten, je wilt gewoon 
niet weten dat je eigen man 
zo achteruit gaat. De kinderen 
zeiden: ‘Pa is niet goed.’ Hij 
wilde naar huis, zei hij steeds, 
maar we wáren thuis.”
Het zou mooi zijn als Hennie 
in september kan aantreden 
in het Olympisch Stadion, dan 
is de cirkel rond. Als zesjarige 
bezocht ze er met haar ouders 
en zusjes de Olympische spelen 
van 1928. Specifieke gebeurte-
nissen herinnert ze zich niet, 
wel dat de sfeer ‘vrolijk’ was. 
Het Olympisch Stadion werd 
ook bezocht op Koninginnedag, 
op 31 augustus, de verjaardag 
van koningin Wilhelmina. 
En ’s avonds voor het slapen 
gaan kreeg ze van haar ouders 
snoepgoed. “Daarom hebben 
mensen van mijn generatie 
zulke sléchte gebitten.” Ze 
schiet in de lach.

Fanatiek
De eerste edities van de Rol-
latorloop vonden plaats in 
Oost, sinds vorig jaar is het 
een landelijk evenement. De 
toegang is gratis, iedereen is 
welkom. Initiatiefneemster is 
wijkverpleegkundige Marjo-
lijn Omvlee van Buurtzorg 
in Oost, één van de vaste en 
enthousiaste begeleiders van 
de wandelclub. Ze hoopt op 
een grote opkomst: “Stel je 
voor dat we de wave kunnen 

doen met het publiek, dat lijkt 
me fantastisch.” Het gaat om 
het meedoen, benadrukt ze, 
niet om het winnen, al zijn er 
wel plannen om met chips de 
snelheid te meten van de meer 
fanatieke senioren. 
Geen deelnemer, wél fana-
tiek is Annie (85). Ze stapt 
met stevige pas door, zonder 
stok of rollator. Annie woont 
zelfstandig en doet voor de ge-
zelligheid mee. Het wandelen 
kost haar geen enkele moeite, 
vertelt ze, terwijl ik (47) haar 
probeer bij te houden: “Ik heb 
vroeger veel gesport, daar heb 
ik nog altijd plezier van. Dat 
gaat in je botten zitten. Hand-
bal, joggen, schaatsen... ik deed 
het allemaal. Schaatsen deed ik 
ook veel op de Jaap Edenbaan. 
Het was om de hoek, want ik 
ben opgegroeid in de Trans-
vaalbuurt, in de Majubastraat. 
Een heerlijke straat. Nu wan-
del ik alleen nog maar...”

Kwijt
Er zijn meerdere wandelclubs 
voor senioren in Amsterdam, 
Oost loopt daarin voorop. 
Naast De Weg Kwijt zijn er 
wandelclubs als de Kastanje 
kanjers (startlocatie: Kastanje-
hof) en Open Hof en Jeruzalem 
in Watergraafsmeer. Altijd op 
de woensdagmiddag, altijd in 
gezelschap van enkele begelei-
ders en vrijwilligers. Voor wijk-
verpleegkundige Rinkje was 
een bezoek aan een sympo-
sium over dementie een aantal 

jaar geleden het startschot om 
deze wandelclub te beginnen. 
Bewegen is heilzaam. 
Paula is iets kwijt. “Mijn kap,” 
mompelt ze tegen niemand in 
het bijzonder. We zijn neer- 
gestreken op open grasveld 
aan het water, in de schaduw 
van de bomen. Paula oogt  
fragiel in haar mooie jurk.  
Het zweet druppelt van haar 
voorhoofd, haar lieve ogen 
staan gedesoriënteerd. 
Ze oogt jonger dan de meeste 
senioren om haar heen, maar 
ze weet niet precies hoe oud 
ze is.
“Wanneer ben je geboren, 
Paula?”
“Ik ben geboren januari,  
februari, maart...”

“In welk jaar?”
“40, 50...”
“1940?”
We komen er niet achter. Paula 
zet een liedje in: “O Sammy, 
zing een liedje voor mij al-
leen...”
Nou ja, wat geeft het.

Mascotte
Op het grasveld zit ook Mick 
Jagger. Mick heeft in Oost de 
gedaante aangenomen van een 
witte uil, om precies te zijn een 
witovergoten kerkuil: niet he-
lemaal wit, maar hier en daar 
wat tekening op de verenvacht. 
Mick is sinds een half jaar de 
mascotte van de wandelclub.
Mick zit stokstijf voor zich 
uit te staren. “Bewegen kost 
energie,” legt zijn bazin,  valke-
nierster Annemieke, uit, “dus 
waarom zou je bewegen. Zijn 
eten krijgt ie toch wel...”
“Mick...” roep ik naar de uil, in 
de hoop dat hij zijn hoofd 270 
graden omdraait, zoals  je in 
natuurfilms ziet. Helaas, meer 
dan een graad of 47 naar links 

zit er niet in.
“Hij luistert niet naar zijn 
naam,” zegt Annemieke. “Of je 
‘m nou Mick, Pieter of stoelleu-
ning noemt...”
Vandaag is Mick jarig, hij is één 
jaar. Dat betekent taart voor 
de senioren en een muis voor 
Mick. De (dode) muis verdwijnt 
in een paar schrokken naar 
binnen tot alleen de staart nog 
uit Micks snavel hangt.  
Annemiek maakt zich geen il-
lusies over de liefde van Mick. 
Die komt geheel van háár 
kant. “Ik ben voor hem slechts 
iemand die voer geeft.”

Roken
“Je weet wat een slof is?” 
vraagt Jotie (93), terwijl ze nog 
een koekje neemt. “Zo’n pak 
met 10 pakjes sigaretten? Ik 
heb er in mijn leven heel wat 
doorheen gejaagd.” Jotie zit in 
een rolstoel. Ze mist beide be-
nen. “Eigen schuld, dikke bult, 
ik heb veel te veel gerookt,” 
zegt ze nuchter. ”De tenen 
van mijn linkervoet werden 
zwart, ook de rest begon af te 
sterven. De arts adviseerde om 
dat been af te zetten. Dat heb 
ik toen maar laten doen. Toen 
had ik nog één been, dat was 
nog goed. Maar, zei de arts, dat 
wordt ook zwart. Dat is ook 
afgezet. Nu ben ik dus min of 
meer weer in evenwicht. Ik 
ben voor boodschappen en 
beweging helemaal afhankelijk 
van mijn man. Die is 93. Hij 
doet z’n best, maar hij is nogal 
vergeetachtig. Komt soms met 
heel verkeerde boodschappen 
thuis. O, daar kan ik me zo aan 
ergeren!”
Ze was vroeger een ‘verwend 
meisje’, vindt ze als ze ach-
teraf terugkijkt. “Ik kreeg als 
jonge vrouw kennis aan een 
kunstschaatser, zeg ik tegen 
hem: ‘Kun je niet gaan roken? 
Ik vind het zo leuk staan...” 
Ze schiet in de lach: “Dus niet: 
roken is fijn, nee: ‘Ik vind het 
zo leuk staan... hij heeft het 
nog gedaan ook. Later is hij in 
de coulissen van de ijsbaan in 
elkaar gezakt. Ik was toen al 
getrouwd. En ik rookte inmid-
dels als een schoorsteen... Pas 
sinds tien jaar ben ik er hele-
maal vanaf.”
De enige rokende senior van-
daag is Jan (75). Gezeten in zijn 
rolstoel trekt hij tevreden aan 
zijn sigaret. “Benieuwd of ik de 
aardappeloogst haal dit jaar...” 
mompelt hij. #

Een snikhete woensdagmiddag in juli. Een clubje enthousiaste senioren van 
wandelclub De Weg Kwijt heeft zich verzameld voor het Flevohuis. Samen 
met begeleiders wandelen ze naar het Flevopark. Te voet, in een rolstoel of 
achter de rollator. Bewegen is het beste medicijn om fysiek en mentaal fit te 
blijven. En sommige senioren zien het zelfs als training voor de landelijke 
Rollatorloop in het Olympisch Stadion op 17 september.

Aan de rol met wandelclub 
‘De Weg Kwijt’
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Iwan van den Linden

Gezond

Wandelclub ‘De Weg Kwijt’. Links onderin Mick Jagger op de hand van valkenierster Annemieke.
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Mantelzorg

Als u een DigiD heeft dan kunt 
op een computer inloggen bij 
www. Toeslagen.nl. Daar kunt 
u onder andere controleren of 
het inkomen wel klopt. Het kan 
zijn dat u een bijzonder inko-
men had, bijv. een eenmalige 

afkoop van een pensioen of 
een nabetaling. Voor de huur-
toeslag hoeft dat inkomen niet 
mee te tellen. Maar u moet dan 
wel vragen dat inkomen buiten 
beschouwing te laten. Daar is 
een speciaal formulier voor.
Controleer vooral ook of het 
bedrag van uw huur klopt! Wij 
zien regelmatig dat de opgave 
van de huur niet klopt. 
- De huurverhoging van 1 juli 
van het betreffende jaar : deze 
wordt niet altijd meegenomen 
in de berekening.
- Soms gaat de huurverhoging  
in op een ander tijdstip  bijv. 1 
september i.p.v. per 1 juli.
- U hebt een extra tussentijdse 
huurverhoging gekregen om-
dat uw woning gerenoveerd 
is (bijv. nieuwe ramen of een 
nieuwe keuken)?  Dan moet 
u  dat zelf doorgeven aan de 
belastingdienst.
De opgegeven huur is dan te 
laag, omdat de huurverhoging 
niet is doorgegeven. Daardoor 

is de huurtoeslag ook te laag.
Controleer dus altijd zelf of 
de juiste huurverhoging is 
opgenomen (kale huur plus 
servicekosten zoals huismees-
ter, schoonmaak trappenhuis, 
gemeenschappelijke elektra & 
verwarmingskosten).
Dat kan u tientallen euro’s 
schelen.
Wilt u hulp bij het  controleren 
van uw toeslag beschikkin-
gen? Dan kunt u terecht bij de 
Themamiddag Toeslagen. Deze 
is iedere week op maandag-
middag om 13.30 uur. Kom op 
tijd want het is geen inloop!  
Waar? Post Oost, Wijttenbach-
straat 36 hs. 
Neem de juiste papieren mee 
en uw DigiD. Hebt u nog geen 
DigiD? Kom naar de Thema-
middag DigiD. Deze is iedere 
week op dinsdagmiddag om 
13.30 uur. Waar? Diensten-
centrum Oosterpark aan het 
’s-Gravesandeplein 19. Neem 
uw legitimatie mee. #

U zou bijvoorbeeld de admini-
stratie overzichtelijker willen 
voeren, meer willen weten 
over regelingen en voorzie-
ningen. U wilt uw hart eens 
luchten omdat het uitvoeren 
van de mantelzorgtaken ook 
emotioneel wat met u doet. 
Herkent u dit? U bent een 
mantelzorger. Dat is iemand 
die langdurig en intensief zorgt 
voor een dierbare met een 
ziekte of beperking. Degene die 
u als mantelzorger verzorgt 
kunnen zijn: uw ouders, tante 
of oom, maar ook vrienden 
of een broer, zus of een van 
uw kinderen met chronische 
ziekte of beperking. Het kan 
helpen om even ‘stil’ te staan 
bij uw taak als mantelzorger.

Door middel van een cursus 
willen medewerkers van 
Dynamo u helpen om de zaken 
weer op een rijtje te krijgen en 

het een beetje gemakkelijker te 
maken.   
Dynamo organiseert voor 
mantelzorgers een cursus 
‘Administratie, Budget en Zorg 
(=ABZ cursus)’. De ABZ cursus 
is bedoeld voor mantelzorgers 
die op een systematische ma-
nier een administratie willen 
leren voeren, op de hoogte 
willen zijn van regelingen en 
voorzieningen speciaal voor 
mantelzorgers en een betere 
balans willen vinden in de 
zorg die u geeft aan een ander 
en de zorg voor uzelf. 
De ABZ cursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten waarin de vol-
gende onderwerpen aan bod 
komen.
Bijeenkomst 1: kennisma- 
king en het voeren van een 
administratie.Het opzetten van 
een overzichtelijke admini-
stratie kan veel tijd besparen 
en heel wat hoofdbrekens 

schelen. Dynamo heeft een 
beproefd systeem en leert u 
ondermeer welke papieren u 
moet bewaren of kunt weg-
gooien.  
Bijeenkomst 2: Budgetteren
In deze bijeenkomst besteden 
we aandacht aan het overzich-
telijk omgaan met inkomsten 
en uitgaven.  We laten u zien 
hoe u een budgetoverzicht 
maakt en  ook nog enkele 
handige tips over het omgaan 
met geld. 
Bijeenkomst 3: Mantelzorg en 
ondersteuning 
Welke hulp en voorzieningen 
zijn er op dit moment voor de 
mantelzorgers? Wij nemen ze 
met u door. 
Bijeenkomst 4: financiële rege-
lingen en voorzieningen
Belasting, kwijtschelding, 
bijstand. Er is een heel scala 
aan regelingen en voorzienin-
gen waarvan u gebruik kunt 

maken. Wij leggen u uit welke 
dat zijn en onder welke voor-
waarden. 
Bijeenkomst 5: Zorg de Baas
De zorg voor een ander kan 
veel voldoening geven maar 
tegelijkertijd ook zwaar zijn.
In deze bijeenkomst gaat het 
over balans vinden tussen zorg 
voor een ander en voor uzelf.
Bijeenkomst 6:
In de laatste bijeenkomst 

kijken we terug op de cursus 
en behandelen een onderwerp 
waar de deelnemers graag 
nog wat meer over zouden 
willen weten. En een deel van 
deze les is gereserveerd voor 
een gastspreker die iets gaat 
vertellen over de Eigen Kracht-
Conferentie

Eind september willen wij met 
de ABZ cursus starten.
Voor meer informatie en aan-
melding voor de ABZ cursus 
belt u met Gaby Terlingen of 
Maria Zeestraten van Dy-
namo  tel. 020-4620300. Bij 
afwezigheid kunt u op dat 
telefoonnummer de boodschap 
achterlaten dat u gebeld wilt 
worden. Er kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen. 
Deelname is gratis. Meldt u zo 
spoedig mogelijk aan dan stu-
ren wij u zo spoedig mogelijk 
nadere informatie toe. #

Uw familielid heeft steeds meer hulp nodig. U doet uw uiterste best om zo 
goed mogelijk voor uw dierbare te zorgen. De professionele hulp van de 
thuiszorg komt bijvoorbeeld al schoonmaken en helpt met aankleden en 
douchen. Met de komst van professionele hulp neemt ook de hoeveelheid 
papieren toe. Door alle zaken die u moet regelen ziet u soms door de bomen 
het bos niet meer. 

De cursus ‘Administratie, 
Budget en Zorg’  
helpt u een handje!
Tekst: Maria Zeestraten 

Alle mantelzorgers 
werken aan  
hun toekomst 

Tekst: Anton Koolwijk | Fotografie: Danielle de Loches Rambonnet

Papier

Bent u (ex) mantelzorger? 
Dan bent u welkom bij de 
gratis AMWAHT opleiding:  
schooljaar 2014 – 2015 in de 
Indische buurt (De Meevaart,  
Balistraat 48A). Wat we daar 
doen is: luisteren naar elkaar, 
andere dingen doen dan zor-
gen voor, eigen talentenont-

dekken, elkaar steunen om 
gewoon jezelf te zijn, samen 
sterker worden en leren een 
lotgenotengroep te maken en 
te begeleiden.  

U kunt zich aanmelden voor 
een kennismakingsgesprek: 
020-4180028. #

Opleiding in de Meevaart

Willem Dreeshuis  
wordt gesloopt

Tekst: Gerda Spruit 

De bewoners van Het  
Willem Dreeshuis maken 
zich ernstig zorgen over 
onze toekomst. Dat hebben 
zij tijdens de Dag van de Ar-
beid opnieuw aangegeven. 
Er wordt gesproken over 
sluiting van het huis omdat 
het gebouw ongeschikt zou 
zijn voor het leveren van 
zorg. Het is de verantwoor-
ding van de woningbouw-
vereniging het gebouw in 
goede staat te houden en 
toekomstbestendig te maken. 
Ook wordt gesproken over 
de afbouw van verzorgings-
huis zorg: alleen verpleeg-
huiszorg blijft over.
De verzorgingshuisbewoners 
willen dat Amstelring goede 
zorg en huisvesting garan-
deert en informeert over 
ontwikkelingen.
En: het gebouw is monumen-
taal:  “Het Willem Dreeshuis 
is één der meest geslaagde 
bejaardentehuizen. Als z’n 
belangrijkste kenmerken zou 
ik willen noemen: zijn wel-
overwogen en rake platte-

grond en de bescheidenheid, 
intimiteit en menselijkheid 
van zijn architectuur. Het 
sluit zich architectonisch 
zo bij zijn omgeving aan, 
dat men, een gebouw van 
bijzondere bestemming ver-
wachtend, het bijna voorbij 
zou lopen” – B. Westerhuis. #

Kloppen mijn toeslagen?
Tekst: Maria Zeestraten

In augustus en september krijgen de meeste mensen een  brief van de  
Belastingdienst met  de definitieve beschikking van hun toeslagen. Maar in 
de brief die u ontvangt, kunt u niet meer zien of het bedrag dat u ontvangt of 
moet terugbetalen wel klopt.

Het Willem Dreeshuis
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Het gekraai van de pannen
Wat in een gewoon restau-
rant absoluut ondenkbaar is, 
kan wel in buurtrestaurant 
de Kraaipan. Ik pel en snij 
de uien grof. Pel en plet de 
knoflook. Schil de aardappe-
len, dop de sperziebonen en 
kneus het citroengras. Mee-
helpen in de keuken. Vandaag 
kookt Adriënne, en wan-
neer Adriënne kookt zit het 
buurtrestaurant bomvol. Een 
goede maaltijd begint bij de 
bakker, de slager, de Dapper-
markt en/of de supermarkt. 
Om 12.00 uur sta ik in de Lidl 
en mijn mobiel rinkelt. Adri-
enne komt wat later, dus heb 
ik alle tijd om één van de re-
clamefolders te bekijken die 
bij de ingang op een stapeltje 
liggen. Mensen houden van 
korting: prijspakkers, Zomer-
voordeel, ‘de hoogste kwali-
teit voor de laagste prijs!’ Een 
paar minuten later mag ik in 
de winkel het winkelwagentje 
voortduwen terwijl Adriënne 
moeiteloos de producten uit 
de schappen plukt: 8 zakken 
sperziebonen, 5 zakken uien, 
2 flessen olijfolie, 3 zakken 
aardappels, 14 spaghetti, 10 
stokbroden enzovoort... Een 
geïnteresseerde consument 
kijk nieuwsgierig in ons 
winkelwagentje en vraagt of 
we aan het hamsteren zijn. 
“We hebben een nogal groot 
gezin,” antwoord ik. “We 
doen inkopen voor het buur-
trestaurant,” vult Adriënne 
aan, en maakt slim gebruik 
van de mogelijkheid om nog 

iemand uit te nodigen voor de 
maaltijd van vanavond.

In de keuken van het  
buurtrestaurant
“Wanneer ben je op het idee 
gekomen om vanavond voor 
35 gasten mossel-crèmesoep 
te gaan bereiden,” vraag ik 
aan haar tijdens het snijden 
van de rode paprika. Adri-
enne vertelt dat de aanbie-
dingen uit de folder een grote 
rol spelen. Ze maakt er een 
sport van om met het bud-
get dat beschikbaar is een 
mooie maaltijd neer te zetten. 
Vandaag in de aanbieding: 
Zeeuwse supermosselen van 
5,99 voor 3,89. Het keuken-
personeel van het buurtres-
taurant bestaat helemaal uit 
vrijwilligers, vrijwilligers 
komen uit eigen beweging, en 
die vrolijke sfeer overheerst 
ook vandaag in de keuken 
van buurtrestaurant Kraai-
pan. 
Ja, in andere tijden heb ik ooit 
eens gedineerd in De Librije, 
een restaurant in Zwolle met 
drie Michelinsterren. Wie be-
taalt die bepaalt, rustgevende 
muziek tijdens het toiletteren 
op topdesign in dennengeur, 
en na het handen wassen tel-
kens weer een nieuwe schone 
handboek. De beste obers 
serveren daar in een decor 
van luxe en comfort culinaire 
hoogstandjes die zich ergens 
in het midden op een heel 
groot bord bevinden. In het 
buurtrestaurant Kraaipan 
mag je lekker zelf meehelpen 

met borden stapelen en de ta-
fels afruimen, z’n goed gevoel 
werkt de hele avond door.

Aan tafel
In het buurtrestaurant eet 
een kleurrijk gezelschap, de 
meeste bezoekers hebben een 
psychiatrische achtergrond: 
een decor van therapieën, 
psychologen, psychiaters 
– een combinatie van stoor-
nissen en maatschappe-
lijke obstakels waar ze in dit 
buurtrestaurant van stichting 
Dynamo wel raad mee weten. 
Mensen die van een uitkering 
leven, en dat lukt prima in de 
Kraaipan. Al spatten de tien 
geboden van Mozes in het 
brein van Dick Swaab als een 
psychose uiteen, ook vandaag 
was de mossel-crèmesoep 
weer voortreffelijk! 

Mijn tafelgenoot heet Hans, 
ooit een succesvol onderne-
mer die veel geld verdiende 
met zijn aannemersbedrijf, 
tot de kredietcrisis toesloeg. 
Hans vertelt over zijn hob-
by’s: oldtimers, meer dan tien 
had hij er, en over de Hilver-
sumsche Golf Club waar hij 
ooit Prins Bernhard ontmoet-
te. Gouden tijden herleven in 
het buurtrestaurant als het 
tussengerecht wordt opge-
diend: de salade van sperzie-
bonen is heerlijk en eigenlijk 
al een hoofdgerecht. Het valt 
me op dat er vaak creatieve-
lingen en kunstenaars aan-
schuiven. Maar ook een jonge 
vader met baby en een peuter 

in een kinderzitje, wachten 
op moeder die vanuit haar 
werk zo kan aanschuiven in 
het buurtrestaurant. 

Street View
Zelf leef ik ook van een 
UWV-uitkering en ik ben 
iemand met ‘een afstand tot 
de arbeidsmarkt’. Nu die 
afstand zo groot is geworden 
begint de samenleving ook 
écht voor me te leven. Op de 
fiets richting Jodenbreestraat 
springt bij de oversteek van 
de Valkenburgerstraat het 
verkeerslicht op rood. Nog 59 
seconden wachten vertelt het 
informatieve paneeltje op de 
staander; nuttige informatie 
die ons helpt ons verlangen 
naar snelheid in toom te 
houden zodat we straks veilig 
de Jodenbreestraat in kunnen 
fietsen. Nog maar 39 secon-
den en dan mogen we weer... 
De auto’s razen voorbij op de 
Valkenburgerstraat richting 
Weesperstraat, met links de 
Mozes en Aäronkerk, het 
Waterlooplein. Nu nog maar 
24 seconden geduld en we 
mogen weer, alle fietsers zien 
ernaar uit. Met onder het 
wegdek de TunFun met de 
‘Blackbox’ waar kinderen in 
het pikkedonker de weg naar 
de uitgang zoeken... Sta je als 
eerste buiten of hang je in-
eens op je kop in de PowerTo-
wer, één van de attracties die 
je bij TunFun kunt beleven. 

En dan gaat het opeens heel 
snel: nog maar 10 seconden, 
nog 5 en dan opeens: groen. 
Mensen houden niet alleen 
van duidelijkheid, zoals voor-
deel in de supermarkt, maar 
ook van een goed verhaal. 
Herman Koch vertelt in een 
interview met Femke Hal-
sema in het vorige nummer 
van deze krant dat hij van 
zichzelf weet dat hij soms 
rustig de tijd moet nemen om 
te gaan schrijven, in een hotel 
bijvoorbeeld. Hij voelt zich al-
tijd beter als hij iets geschre-

ven heeft wat de hele dag 
doorwerkt. Ik zit nog steeds 
in het buurtrestaurant, maar 
had even geen oog voor mijn 
tafelgenoten. Tot de stoplich-
ten en schrijftafels weer uit 
mijn hoofd zijn verdwenen. 
De pasta met auberginetoma-
tensaus en Parmezaanse kaas 
is in balans en smaakt extra 
lekker, want ik heb er zelf 
aan meegewerkt. 

De afrekening
Na één dag hard werken in 
de keuken van de Kraaipan is 
mijn beeld van het buurtres-
taurant compleet veranderd. 
Oog in oog met de oogst, 
dichterbij kon ik niet komen. 
Het sissen van het rundvlees 
in de koekenpan. Het pletten 
van de knoflook. Het afgieten 
van de mosselen in een pan 
die ik nauwelijks kon tillen. 
Mijn hoofd in de mossel-
stoom, beslagen brilglazen, de 
samenwerking met vriende-
lijke collega’s, het ontvangen 
van de gasten... 

Net als in De Librije kom je 
ook dit restaurant niet uit 
voordat er betaald is. Joke 
Soolsma is coördinator van 
het wijkservicepunt Kraai-
pan aan de Hofmeyrstraat 
67. “Er is hier nog veel meer 
te beleven dan alleen een 
buurtrestaurant, bijvoorbeeld 
Zumbales,” zegt ze. Ze vraagt 
of ik een Stadspas heb, want 
die geeft recht op korting. 
“Bijna,” antwoord ik, vorige 
week heb ik die Stadspas 
eindelijk aangevraagd bij 
het Team Voorzieningen van 
de  Dienst Werk en Inkomen. 
Volgens Arnold, een trouwe 
gast van het buurtrestaurant 
en DWI-deskundige, is zo’n 
aanvraag trouwens geen 
hogere wiskunde en kan ik al 
over een paar weken op voor-
deel rekenen. Het nagerecht 
smaakt extra zoet vandaag. #

Voorgerecht: mossel-crèmesoep of vegetarisch prei-crèmesoep.  
Tussengerecht: salade van sperziebonen. Hoofdgerecht: pasta met saus van 
groenten, tomatensaus, rundvlees en Parmezaanse kaas, of, vegetarisch: 
pasta met auberginetomatensaus. Nagerecht: meloen.

Het geheim van buurtrestaurant 
Kraaipan

Eten
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Ienske Meindertsma

Overvloed in de keuken van het buurtrestaurant

In het buurtrestaurant Kraaipan eten de gasten aan lange tafels
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Dwars door 
de buurt
Voor 1900. 
Foto’s van Dineke Rizzoli

Onze fotopagina’s zijn traditie en vast onderdeel van Dwars
Met ingang van het volgende nummer willen we u ook de gelegenheid bieden een foto 
terug te vinden op deze fotopagina’s. De redactie kiest de 15 mooiste! Andere geslaagde, 
maar niet uitverkozen foto’s worden geplaatst op www.oost-online.nl. Uw foto’s kunt u 
t/m de deadline voor de volgende Dwars, 9 oktober, sturen naar dwarskrant@gmail.com, 
onder vermelding van ‘fotopagina’. Let wel: uw foto moet qua sterkte minimaal 1 MB 
zijn! Het onderwerp voor de komende Dwars 175: ‘Oosters’ in Amsterdam Oost.
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De hete zomer van HC AthenA: 
10 jaar hockey en duurzaamheid

Het aantrekkelijke interieur in 
het in april geopende clubhuis 
werd samengebracht door 
enthousiaste leden, hetzij door 
zelfwerkzaamheid en met her-
gebruikte materialen, hetzij 
met inbreng van eigen spul-
len. Dat op die manier de kos-
ten van zo’n nieuw clubhuis 
gereduceerd konden worden, 
dat zie je aan het smaakvolle 
uiterlijk niet af. 

Energiebesparing en 
gezondheid
Op het dak van het nieuwe 
clubhuis zijn onmiddellijk 
na de bouw zonnepanelen 
geplaatst. Samen met an-
dere sportclubs heeft AthenA 
vervolgens andere energie-
besparende maatregelen en 
zonnepanelen op andere 
sportgebouwen in gang gezet. 
De financiën komen uit het 
Klimaat en Investeringsfonds. 
Samen met het sportparkbe-
heer en met het stadsdeel wor-
den nu gescheiden afvalbak-
ken geplaatst en komt er een 

Join the Pipe watertappunt. 
Door deze op het sportpark 
te plaatsen wordt tevens een 
watertappunt elders op de we-
reld gerealiseerd, waar water 
nog harder nodig is dan hier. 
AthenA heeft een deel ge-
adopteerd van de Fruit4Sport 
fruitbomen op het sportpark. 
Fruit4Sport is een initiatief 
van stadsdeel Oost, Wagenin-
gen Universiteit en ‘Natuur 
je beste buur’ en gezamenlijk 
zorgen zij voor onderhoud en 
oogst. Fruit4Sport wil kinde-
ren fruit bieden als alternatief 
voor bijvoorbeeld snoep. 
Bovenstaande activiteiten 
zijn onder de noemer Slimme 
Sportparken op de website 
van Amsterdam SmartCity 
te zien en krijgt nu landelijk 
aandacht van andere sport-
verenigingen. 

Delen van de faciliteiten
In het clubgebouw van 
AthenA is alles wat ook maar 
enigszins overbodig is, weg-
gelaten. De constructie is ge-

woon te zien evenals de instal-
latie. De ontmoetingsruimten 
zijn licht, met grote glaspane-
len. De club hecht er aan om 
vanuit de clubruimte goed 
zicht te hebben op de velden. 
Ook vindt men het belangrijk 
dat er zo vaak mogelijk op de 
dag mensen aanwezig zijn in 
het gebouw. 

Er is daarom gekozen het 
pand te delen met FTSA (de 
praktijk voor fysiotherapie en 
fitness) en met buitenschoolse 
sportopvang ‘Woest Zuid’. In-
middels huist ook The School 
voor huiswerkbegeleiding, in 
het clubgebouw. Het jongste 
initiatief dat in het club-
huis onderdak krijgt, is een 
inloophuis voor mensen die 
te maken hebben met kanker, 
waartoe recent stichting ‘De 
Kraanvogel’ is opgericht. 
AthenA, FTSA en Woest Zuid 
hebben elk hun eigen deel in 
het gebouw en maken daar-
naast gezamenlijk gebruik 
van het clubhuis, net als The 

Hockey

School en De Kraanvogel. Dit 
gezamenlijk gebruik van het 
gebouw is fijn omdat het ge-
bouw dag in dag uit van vroeg 
tot laat goed gebruikt wordt. 
Het is goed voor de sfeer, geeft 
leven in de brouwerij en is 
uiteindelijk ook gunstiger in 
de exploitatie vanwege de 
multifunctionaliteit. 

Winnen is niet het 
belangrijkste
Dan is er het beleid ten aan-
zien van de trofeeën van de 
overwinningen. In de club-
ruimte staat geen vitrinekast 
met bekers. In plaats daarvan 
hangt aan het plafond een 
tros met de gewonnen 
bekers, die als lamp gebruikt 
wordt. De filosofie is: het is 
leuk als je een beker wint, 
maar niet het belangrijkste. 
Belangrijk is dat iedereen, 
vooral kinderen, het beste uit 
zichzelf halen. Tegelijkertijd 
wordt vanuit de club veel 
geïnvesteerd in goede materi-
alen en begeleiding om senio-

ren, veteranen en kinderen zo 
goed mogelijk te trainen in het 
hockeyen.

Bij sport hoort gezond 
voedsel
De zelfwerkzaamheid bin-
nen de club breidt zich ook 
uit naar de keuken. Gezond 
voedsel is het devies. En het is 
de bedoeling dat het voedsel 
zo veel mogelijk zelf wordt ge-
kweekt. Rondom het clubhuis 
zijn drie kruidentorentjes 
gebouwd, om zelf munt en 
basilicum te kunnen kweken. 
En de kas, die tweedehands 
verworven is en ooit een ten-
toonstellingsruimte was, krijgt 
voor tweederde deel z’n func-
tie als ontmoetingsplek weer 
terug en wordt voor éénderde 
deel ingericht om de clubeigen 
tomaten te gaan kweken. 
Zo doen de leden van AthenA 
heel veel meer dan alleen 
hockeyen. #

Meer informatie: 
www.hcathena.nl

Tekst en fotografie: Danielle de Loches Rambonnet 

Dit jaar bestaat hockeyclub AthenA op Sportpark Voorland tien jaar. Het is 
tevens het jaar van de opening van het nieuwe clubhuis en daarmee een jaar 
van talloze kansen die door AthenA ten volle worden benut.

De club kweekt eigen kruiden

De trofeeën hangen aan het plafondVan afgedankte pallets en zitzakken zijn prima banken te maken

Op de houten balken wordt na de wedstrijd nagepraat. Op de achtergrond de plantenkas
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Anti-apartheidsmonument
In de rubriek Sculpturen van Oost het Monument tegen Apartheid en 
Racisme. Het in brons gegoten beeld van de arm en het been is in 1987 in 
de Transvaalbuurt geplaatst.

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Het monument staat op de 
hoek van de Schalk Burger-
straat en de Albert Luthu-
listraat (voorheen Louis 
Bothastraat geheten). Albert 
Luthuli was leider van het 
Afrikaans Nationaal Congres 
(ANC), en kreeg in 1960 de 
Nobelprijs voor de Vrede 
toegekend voor zijn rol in de 
geweldloze strijd tegen apart-
heid in Zuid-Afrika. Het monu-
ment kwam er op initiatief 
van enkele buurtbewoners. De 
onthulling door burgemeester 
Ed van Thijn vond plaats op 
20 juni 1987.

Roerige geschiedenis
Exact 44 jaar eerder, op 20 
juni 1943, voerde de Duitse 
bezetter in de Transvaalbuurt 
de laatste razzia uit. Alle nog 
aanwezige Joodse inwoners 
zijn toen opgepakt. De Trans-
vaalbuurt was een van de drie 
wijken in Amsterdam waar de 
Duitsers de Joden verzamel-
den om ze daarna te kunnen 
deporteren naar vernietigings-
kampen. De Transvaalbuurt 
was ‘Judenviertel II’.
De woningen in de Transvaal-
buurt zijn in de jaren 1910-’20 
gebouwd. Veel arme Joden, 
die in de sloppenwijk van de 
Jodenbuurt rond het Water-

looplein woonden, kregen 
hier een degelijk huis in een 
keurige buurt. 
Destijds was de naamgeving 
van de wijk en de straatna-
men een politiek statement. 
Het was een steun in de rug 
voor de Afrikaanse boeren, 

de nazaten van Nederlandse 
kolonisten, die in de Boeren-
oorlog aan het einde van de 
negentiende eeuw tegen de 
Engelse overheerser vochten. 
De republiek die zij boven 
de Vaal (Transvaal) stichtten 
stond onder leiding van presi-

dent Paul Kruger.
Zo’n vijftig jaar later, begin 
jaren zeventig, kwam de 
Boerenoorlog door het apart-
heidsregime in een heel ander 
daglicht te staan. Stemmen 
gingen op, en een verzoek 
werd ingediend om de straten 
te hernoemen naar prominen-
te anti-apartheidsactivisten. 
Buurtbewoners protesteerden 
toen. Met het wijzigen van de 
straatnamen zou de herin-
nering aan wat in de Tweede 
Wereldoorlog in de Transvaal-
buurt was gebeurd voorgoed 
worden gewist.
   
Ruim tien jaar later ontstond 
het idee om een anti-apart-
heidsmonument op te richten. 
Buurtbewoners kozen een 
ontwerp van het monument 
van beeldhouwer Pépé Gre-
goire (1950), in samenwerking 
met de organisaties Kunst in 
Mokum, Anti-Apartheidsbewe-
ging Nederland en het Komi-
tee Zuidelijk Afrika.
Het monument drukt het af-
grijzen uit over het oppakken 
en wegvoeren van de joodse 
bevolking uit de buurt én de 
afschuw over de apartheids-
politiek in Zuid-Afrika waarbij 
wederom mensen door ra-
cisme onderdrukt en vervolgd 
werden. Het monument 
symboliseert dat dingen die bij 
elkaar horen niet kunstmatig 
gescheiden mogen én kunnen 
worden. De tekst op de pla-
quette ‘Wie onder ons is meer 
of minder’ benadrukt de on-
derlinge verbondenheid van 

mensen. De relatie van arm 
en been staat voor menselijke 
eenheid in verscheidenheid. 
De onnatuurlijke splitsing er-
van is de moedwillige ontken-
ning van die eenheid.

Onderstaand sonnet schreef 
Pieter Bol op 4 mei 1984, ge-
publiceerd in het meinummer 
van 1984 van Wijkkrant 
Transvaal, en voorgedragen 
bij de onthulling van het 
monument:

4 mei Krugerplein

In het boek van Presser staan 
ze te kijk
De joden die de lange reis 
aanvaarden
Op het Krugerplein, vracht-
wagens onder kale bomen
Polen, wie had daar ooit ge-
dacht te komen?

Van alle plekken op de aarde
Ligt deze onder oogbereik
Maar ik kijk niet op want in 
mijn gedachten
Staan die rijen doden daar 
nog stil te wachten

De lente hangt over het plein
Mijn dochtertje staat voor het 
raam
En noemt de dingen bij hun 
naam

Alles van vroeger schijnt 
vergeten
Zou voor de mensen die het 
weten
Hier nog iets hetzelfde 
kunnen zijn? #

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

Nadia Cherrat (36) werkt als klantenservice-
medewerker in de openbare bibliotheek in 
de Eerste Oosterparkstraat en de Javaplein. 
Ze woont in de Indische Buurt. Ze is gehuwd 
met Mohammed, eigenaar van viswinkel 
Gibraltar in de Pretoriusstraat. Ze hebben 
twee kinderen, Aya (8) en Achraf (12). 

Heb je altijd in Oost gewoond?
‘Altijd! Ik ben geboren in de Blasiusstraat. Op 
mijn elfde verhuisden we naar het Sajetplein. 
Nu wonen we in de Indische Buurt. Ik ben erg 

blij met de nieuwe kinderspeeltuin voor ons 
huis, die ziet er mooi en veilig uit.

Favoriete eetgelegenheid in Oost
‘Meestal kook ik zelf, we gaan heel af en toe uit 
eten, en dan met het hele gezin. We gaan graag 
naar Mesken, een Turks restaurant op de hoek 
van de Molukkenstraat en de Javastraat. Een 
andere favoriet is Thai Tiger in de Javastraat. 

Eet je graag vis? 
(schiet in de lach) ‘Dat wil iedereen weten 
omdat mijn man een viswinkel heeft! We eten 
het wel maar niet dagelijks. Thuis eet mijn man 
graag Marokkaans, voor de kinderen maak ik 
ook andere dingen, zoals pastagerechten.

Favoriete winkel
‘Mijn favoriete winkels zitten naast elkaar in 
Oostpoort: Big Bazaar en Xenos. Lekker dichtbij. 
Ik loop er niet eens naar binnen omdat ik 
per se iets nodig heb, ik vind het leuk om een 
beetje rond te kijken. Maar dan zie je toch weer 
iets wat je kunt gebruiken.

Waar doe je je dagelijkse boodschappen?
‘Bij de Lidl om de hoek en de Albert Heijn in 
Oostpoort, die is groot, ze hebben alles op 
voorraad. Verder natuurlijk de groenteboeren 
in de Javastraat.’

Hoe besteed je je vrije tijd in Oost?
‘Ik ben vaak op pad met de kinderen. Het 
Flevopark is bij ons om de hoek, Jeugdland 
vinden ze fantastisch. Meestal kijk ik rustig toe 
hoe ze spelen. Ik heb eens met ze meegedaan 
met hutten bouwen en, dat was best vermoei-
end. Ik sport bij Only 4 Ladies in de Tweede 
Oosterparkstraat. Op mijn vrije dagen doe ik 
het huishouden, soms voordat ik naar mijn 
werk ga ook de kleine klusjes, zoals stofzuigen. 
Met twee kinderen, werk en huishouden blijft 
er weinig vrije tijd over.’

Wat zou je in Oost willen verbeteren?
‘Meer activiteiten voor kinderen in de leeftijd 
van 7 tot 12 jaar. Het is jammer dat er zo bezui-
nigd is op buurtcentra, wij krijgen in de biblio-
theek kinderen binnen die zich komen vervelen. 
Dat is echt een probleem. Ik denk dat er weinig 
financiële middelen in die gezinnen zijn om hun 
kind op sport te doen. Ze doen wel mee als wij 
een workshop organiseren maar verder kunnen 
we niet veel voor ze doen. In de bibliotheek op 
het Javaplein hebben we een tijdlang een dam- 
hoekje  gehad, maar daar werd niet veel ge-
bruik van gemaakt, bovendien moesten we de 
hele tijd checken of alle stukken  wel compleet 
waren! In de bibliotheek in de Eerste Ooster-
parkstraat hebben we  kinderen in de leeftijd 
tussen 7 en 12 óf een grote groep ouderen. 
Op het Javaplein zitten wel iets meer jongeren, 

studenten met hun laptop. Op het Javaplein is 
het druk, de Oosterparkbibliotheek zou wel wat  
drukker mogen zijn. Hopelijk verandert dat als 
we naar de nieuwe vestiging verhuizen op de 
Linnaeusstraat, eind dit jaar.’

Mooiste plek in Oost?
‘De Valentijnkade is mijn favoriete plek. Als je 
het water volgt gaan de huizen langzaam over 
in het groen bij Jeugdland. Je komt uit bij de 
brug naar Schellingwoude. Heerlijk om langs 
het water te joggen, veel leuker dan die rondjes 
in het park, al moet ik zeggen dat het rennen nu 
een beetje stil ligt. Ga ik wel weer oppakken.’ 

Mooiste park van Oost
‘Het Flevopark. Het is om de hoek, je kunt er 
van alle kanten in en uit. Met de kinderen ga ik 
in de zomer natuurlijk naar het Flevoparkbad.’

Heb je al een BN’er in Oost gespot?
‘Femke Halsema. Haar kinderen zaten vroeger 
op school bij mijn kinderen, Fatima Elatik en 
Lodewijk Asscher zag ik in zijn Amsterdamse 
tijd wel op de heropening van het schoolplein. 
En dan is er nog een man die hier vaak in de 
bibliotheek komt. Het is geen presentator, ook 
geen schrijver... maar hij is wel bekend... hij 
heeft wit haar en een zoontje... sorry, ik ben 
zijn naam even kwijt.’ #

Beeld Pépé Gregoire

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Dineke Rizzoli

Sculpturen
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Soort zoekt soort
Ze zit op haar rollator en 
rijdt er langzaam mee achter-
waarts door de wachtruimte 
van de afdeling Burgerzaken. 
Ze draagt een lange bruine 
broek met een blauwwit 
geblokte trui. Af en toe kijkt 
ze achterom, en nu stuurt 
ze af op de dame die schuin 
tegenover me op de bank zit. 
Ook zij heeft een rollator. De 
achteruitrijdende vrouw komt 
vlak voor me langs, ze glim-
lacht naar me en richt haar 
hoofd naar de dame. ‘U ken ’r 
ook op zitten.’
‘Ik ben niet van uw soort,’ ant-
woordt de dame hautain.
De blauwwit geblokte trui 
staart haar van onder haar 
witte haardos aan. Even lijkt 
het alsof ze uit het lood gesla-
gen is, maar dan zegt ze: ‘U 
ben vast niet erg gelukkig.’
De ander kijkt haar geërgerd 
aan. ‘Waar bemoeit u zich in 
godsnaam mee?’
Met haar benen stept ze haar 
rollator naar voren en rijdt 

zittend naar de ingang waar 
ze resoluut een van de keuze-
knoppen voor een nummer 
in de wachtrij indrukt. Ze 
geeft het nummertje aan een 
oudere man die net niet snel 
genoeg zijn keuze maakte. De 
man buigt tot driemaal toe 
zijn bovenlijf.
‘Dank u, dank u,’ zegt ze.‘U 
ben vast erg gelukkig.’
De man kijkt haar niet-be-
grijpend aan. ‘I do not speak 
Dutch.’
Ze kijkt hem lachend aan: 
‘Happy, you happy. Dat zeije 
we tegen de soldaten, de 
Yankees, dat we happy waren, 
weet u, die soldaten die ons 
eindelijk van de Moffen af-
hielpen.’
Sprakeloos kijkt hij haar aan, 
hij buigt nog maar eens een 
keer en loopt naar een vrije 
zitplaats even verderop. Daar 
gaat hij zitten. Het valt me 
ineens op dat hij en ik, en de 
beide rollator-dames, de enige 
zijn die niet op de een of an-

dere manier online bezig zijn.
Ondertussen rolt de geblokte 
trui mijn richting op. Ze houdt 
precies voor mij halt, en glim-
lacht: ‘U ben de enige die hier 
nog aanspreekbaar is, nou ja 
bijna dan, die meneer spreekt 
alleen maar Engels en dat ken 
ik nou eenmaal niet. En zij... 
ach, zij hoort in een kakbuurt 
thuis. Zit hier helemaal ver-

Onalledaags

keerd in Oost.’
‘Ben ik helemaal mee eens 
mevrouw.’
‘Ah, met u ken ik ’t gelijk goed 
vinden. Ik hou d’r van met de 
mensen te praten, weet u. Ben 
allenig, m’n man is al jaren 
dood, en ik blijf maar gewoon 
doorleven. Hoe bestaat ’t, 
maar ik heb er nog iedere dag 
zin in... En ik hou er niet van 

om met oudjes te kletsen, die 
kennen zo zeuren om niks hè...’
‘Nou met mij kunt u alle kan-
ten op, ben ook niet van het 
zeurderige.’
Ze lacht haar paar overgeble-
ven tanden bloot. ‘Kijk, dat 
motten we hebben, zag ’t al 
direct toen u binnen kwam 
lopen, je zie ’t aan de mensen, 
hoe hun pet in ’t leven staat... 
maar weet u, al die jonge 
mensen van nu hebben al-
lemaal zo’n mobiel schermpie 
in hun hand. Ik weet niet waar 
ze de godganse dag op staan 
te turen, maar ’t mot toch wel 
reuze interessant zijn... Maar 
u heb niet zo’n ding. Dus met u 
ken ik effe lekker kletsen.’
‘Volgens mij bent u aan de 
beurt mevrouw.’ Het nummer 
dat ze in haar hand houdt, cor-
respondeert met het nummer 
dat op de monitor knipperend 
wordt aangegeven. ‘U moet bij 
balie 9 zijn.’
‘Dank u, en misschien komen 
we elkaar nog eens tegen.’ Ze 
wenst me een fijne dag en rolt 
richting de balie. #

Sjaak Swart is natuurlijk de grote blikvanger

‘Lucky Ajax’ met vlag en wimpel 
de trots van Ajax
Tekst: Sjaak Brokx | Fotografie: Michael Hoekstra

‘Lucky Ajax’: er is veel over geschreven en gesproken. Maar als oud-speler 
wil ik toch mijn bewondering uitspreken voor deze organisatie. Het moet 
bekend blijven in lengte van jaren. Twee dingen zijn ontzettend belangrijk: 
het voetballen en de vriendschap onderling.

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

De uitnodigingen om te komen 
voetballen stromen binnen uit 
heel Nederland. Want voet-
ballen kunnen de oudjes nog 
steeds. De trucjes, de schijn-
bewegingen, tussen de benen 
door, de hakballetjes, ze zijn 
nog steeds aanwezig. Ondanks 
het feit dat ze de 60 of 70 jaar 
al zijn gepasseerd. Sjaak Swart 
is natuurlijk de grote blikvan-
ger. Die moet zeker spelen.

Een ouder supporter heeft 
gelijk wanneer hij zegt dat er 
vandaag de dag geen grote 
namen meer zijn. Ze vallen in 
de huidige systemen gewoon 
niet op. Het is te tactisch, te 
plichtmatig. Er is geen initia-
tief om een man uit te spelen. 
Ze spelen geen verdediger uit. 
Er zijn te veel opdrachten.
Is het dan niet logisch dat ik 
als voetballiefhebber naar 
‘Lucky Ajax’ ga kijken? Daar 
beleef ik het goede voetbal 
van vroeger weer.

Tijden veranderen, zegt men 
vaak. Lariekoek. Systemen 
veranderen. Allemaal larie-
koek. De doelpalen, de krijtlij-
nen, de ronde bal, ze zijn nooit 
weggeweest. Ze waren er 
honderd jaar geleden ook al. 
En de spelers konden in de tijd 

van Bakhuys goed voetballen, 
in de tijd van Cruyff, maar nu 
natuurlijk ook.
Wat er veranderd is, is de 
omgeving. En dat is een groot 
nadeel voor het voetbal in 
zijn algemeenheid en zeker 
voor Ajax. De sponsors zijn 
te machtig, de trainers te 
tactisch. Bestuursleden zijn 
baantjeszoekers, zakenmen-
sen. Voetbalmakelaars zijn uit 
op eigen glorie en succes. Het 
spelletje op het veld interes-
seert ze nauwelijks. Het gaat 
om geld verdienen.

Bij de legendarische voorzitter 
Marius Koolhaas in de jaren 
’50 kregen ze geen kans om 
te profiteren. En de trainers 
hadden geen systemen. Ze 
lieten het aan de spelers over. 
Er werd uitstekend gevoet-
bald. De mentaliteit was goed, 
de wil om te winnen was er, 
overtuiging, inzet, lef, passie, 
zelfvertrouwen. En met een 
winnaarmentaliteit krijg je 
vanzelf spelvreugde, daar kan 
geen systeem tegen op.

We zitten nog steeds naast 
elkaar op de tribune. En de ge-
sprekken: ‘weet je nog dat en 
dat’. De verhalen blijven leuk. 
Je praat over 60 jaar geleden. 

Het mooiste van alles is de 
vriendschap en de kameraad-
schap, van toen en nu is die 
hetzelfde gebleven.
Maar ook zie ik mijn dans-
maatjes van vroeger toen we 
15 jaar waren. Nee, we waren 
geen Fred Astaires. Maar met 
de bal konden we wel alles, 
Muller, Swart, Timmy en ik.

Natuurlijk is Sjaak Swart de te-
rechte nummer 1 Mister Ajax. 
Maar als een sterke verdedi-
ger en zijn hele leven trouw 
aan Ajax is Ger van Mourik 
toch een goede reserve. De 
Ajaxfamilie heeft groot respect 
voor hem.
En waarom de sympathieke 
ex-voorzitter Coronel is afge-
voerd is voor mij een raadsel. 
De baantjesjagers hebben 
onterecht hun zin gekregen.

Hoe dan ook, ‘Lucky Ajax’ is 
een fenomeen en uniek in 
Nederland. De bekendheid is 
door Swart en de zijnen naar 
een grote hoogte gestegen. 21 
jaar bestaat ‘Lucky Ajax’ al 
weer!
Sterke bestuurders zorgen 
voor een geweldige sfeer. Nu 
zijn dat van Duyvenbode, 
Swart, Schoenaker en Schaap-
hok, eerder ook Keizer en 

Groot. En ere wie ere toekomt: 
Thijs Lindeman en Lydia van 
der Moot zijn twee fantasti-
sche organisatoren. Huis ter 
Duin en de reünies voor oud-
spelers horen bij de gewel-

dige formule. Hoe alles geleid 
wordt, het is een voorbeeld 
voor Ajax. Maar boven alles is 
het voetbal gewoon leuk.
Ga dus vooral eens kijken als 
ze ergens in de buurt spelen!#
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geschreven door Marcel Royaards, 
uitgeverij Querido

Vakantie is de tijd om te reizen. Eén van de 
mooiste reizen die ik maakte, was het lezen 
van ‘Rebel met vleugels’. 
Je kent vast wel één van de vele verhalen over 
Icarus, de Griekse zoon van Daedalus. Zijn 
vader maakte vleugels van veren en was en 
waarschuwde Icarus niet te hoog te vliegen. 
Maar Icarus vloog naar de zon, zijn vleugels 
smolten en hij stortte neer en stierf.

Ik kende het verhaal van vroeger, maar in dit 
boek wordt het vertelt door de vrienden van 
Icarus. Je trekt op met de vriendengroep, die 
in het boek als kinderen beginnen en lang-
zaam opgroeien tot volwassen mannen. Zo 
leer je ook Icarus steeds beter kennen. Icarus 
leeft voor het moment en durft alles, als het 
maar spannend en origineel is. Altijd weer 
sleept hij zijn vrienden mee in de meest span-
nende en fantasievolle avonturen. De nacht 
slaat hij liever over, hij kan niet wachten tot 
het weer dag is. Het leven is voor hem een 
feest dat elke dag opnieuw begint!

Als hij zijn ware geliefde Ariadne ontmoet, 
is dat nu net weer de dochter van de gemene 
koning Minos, die hij natuurlijk wil verslaan 
om zijn meisje te redden. Hij neemt Ariadne 
mee in al zijn onstuimige avonturen. “Met 
jou wil ik naar de woestijn!” roept hij, “want 
daar is niets te zien, dus alles te verzinnen(...): 
een wereld van nieuwe geuren, kleuren en 
smaken. We leren hoe je moet buikdansen en 
trekken weer verder.”
Maar Ariadne krijgt genoeg van een leven in 
fantasie en verlaat hem. Ook zijn vrienden 
worden volwassen. Icarus echter wil bewust 
de jonge rebel blijven. “Als mensen jong zijn , 
doen ze niet wat ze willen omdat het niet mag 
van hun ouders,” zegt hij, “als ze zelf ouders 

Rebel met vleugels

Hey, ik ben Arsema. 
Mijn hobby’s zijn dansen en lol hebben/maken. 
Mijn achtergrond is Eritrees en mijn ouders 
komen uit Eritrea. Eritrea ligt in Afrika en was 
vroeger een kolonie van Italië. Ik heb ook fami-
lie in Italië en wilde dit land al heel lang zien. 
Dus ging ik met het vliegtuig naar Italië. Heel 
veel steden heb ik bezocht. Ook hebben we veel 
familie gezien. Met mijn neven en nichten heb 
ik veel lol gemaakt en plezier gehad.
Ik zal jullie een vakantieavontuur vertellen...

JEUGDVERHALEN

zijn, verbieden ze hetzelfde aan hun eigen 
kinderen.” Daarom wil hij zelf nooit een ouder 
worden.

En dat wordt hij ook niet. Van ons had het 
verhaal saai en met een happy end mogen af-
lopen, zuchten zijn vrienden, want dan waren 
we onze vriend niet verloren, we missen hem 
nog iedere dag. Toch leeft Icarus voort, want 
zijn vrienden beseffen dat nu voor hun de tijd 
gekomen is om te blijven dromen. En Icarus 
zei hun vroeger al: “Als je je dromen niet kunt 
waarmaken, moet je beter dromen!”
Zijn vrienden beloven hun kinderen zelf op 
hun schouders te nemen en hun naar de zee 
van mogelijkheden te laten kijken...

Een prachtig boek over verhalen vertellen, 
volwassen worden en durven dromen. Vol 
originele gedachten en poëzie. Je vliegt als het 
ware een stukje met Icarus mee... #

De onverwachte salto
In Nederland heb ik een keer een salto ge-
maakt. Dat ging niet goed. Ik kwam plat op 
mijn buik terecht. Daarna heb ik het nooit meer 
gedurfd.
Maar dat veranderde na Italië... Ik was in een 
groot Waterpark in Milaan. Samen met mijn 
kleine neefje Yoel van negen. Hij houdt nogal 
van plagen. We stonden aan de rand van het 
zwembad. Onverwacht gaf hij mij een harde 
duw... Ik zweefde door de lucht en... maakte 
een salto in het water!
Nu durf ik weer salto’s te maken. Laatst nog in 
het De Mirandabad.
Op naar de Olympische Spelen! #

Arsema, 11 jaar

Afgelopen zomer lag er bij de bewoners van de Transvaal-
buurt een brief in de bus: het Krugerplein zou voor een dag 
het decor zijn voor een Nederlandse bioscoopthriller met 
bekende acteur Jeroen van Koningsbrugge in de hoofdrol. 
‘Schone handen’ gaat de film heten.
Velen hadden de brief niet echt opgemerkt en werden verrast 
door grote vrachtwagens, allerlei rijdende karretjes met op-
name-apparatuur, microfoons aan lange stokken en tot veler 
schrik prominent aanwezige politieauto’s. Figuranten zaten 
gezellig in het zonnetje tot er weer een opname begon en het 
karretje met grote flessen nepbloed stond al startklaar...
Overal waren druk gebarende mensen en mobiele camera’s. 
Het leek wel een mierenhoop. Verbazingwekkend dat ieder-
een precies leek te weten wat hij moest doen...

Hoe wordt zo’n film nu eigenlijk gemaakt? Door zo’n jungle 
van rijdende camera’s en krioelende mensen wordt je niet 
veel wijzer.
Dan is het interessant een boek te lezen dat het maakproces 
van een film op de voet volgt. Dat is er nu: ‘Divergent’, ge-
schreven door Kate Egan, laat op een goed te begrijpen en af-
wisselende manier de weg van verhaal naar verfilming zien.
Het boek biedt ons een kijkje achter de schermen. Hoe je eerst 
een goede scriptschrijver moet vinden. Dan een betrokken en 
vakkundige regisseur. Maar ook een producent die de film wil 
gaan produceren. Ook de casting, het vinden van geschikte 
acteurs kost veel tijd. De acteurs moeten niet alleen een tekst 
leren, maar bijvoorbeeld voor deze film ook een vechttraining 
doen. Voor kostuums moeten eerst werktekeningen gemaakt 
worden. Op de set moet voor deze film een complete stad 
gebouwd worden. Het boek geeft niet alleen een beschrijving 
maar ook bijvoorbeeld worden de interviews met acteurs op-
genomen. En omdat dit boek over film gaat mag beeld natuur-
lijk niet ontbreken: 150 kleurenfoto’s illustreren het verhaal. # 
  

Film in buurt en boek

Tekening

Arsema in Italië

Tekening: Daniël Limes (15 jaar)
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Anne Minnaard (12), Isa Mon-
kau (12), Dirkje Bedaux (16) en 
aanvoerster en toptalent Floor 
Keulartz (14) reisden eind juli 
samen met 11 andere meisjes 
van 12-16 jaar uit heel Neder-
land af naar Lecco, Italië voor 
het EK frisbee.
Het getalenteerde meisjesteam 
onder de bezielende leiding 
van coach Leontine Sonneveldt 
bleek een maatje te groot voor 
al haar tegenstanders. In de 

poolfase werden Oostenrijk, 
Groot Brittannië, Duitsland en 
Frankrijk met overtuigende 
cijfers verslagen. Frankrijk, 
de uiteindelijke tegenstander 
in de eindstrijd, moest ook 
daar voor de tweede maal in 
het Nederlandse team haar 
meerdere erkennen. Na afloop 
verklaarde de Franse coach 
gelaten dat men tactisch alles 
uit de kast had gehaald, maar 
dat niets hielp tegen dit sterke 

Nederland.
Dit resultaat is een prachtige 
beloning na maanden trainen 
en heel hard werken door deze 
jonge ploeg. Een mooi bewijs 
van de ontwikkeling die deze 
sport op dit moment in ons 
land doormaakt. Vorig jaar 
reisden er twee jeugdploegen 
af naar het EK in Duitsland, 
dit jaar leverde Nederland in 
alle vier de leeftijdklassen een 
team.

De Amsterdamse Floor, Anne 
en Isa zijn jong begonnen 
met deze sport. Sinds hun 
negende en tiende trainen ze 
bij frisbeevereniging Crunch 
in Amsterdam en zij worden 
steeds fanatieker. In toernooi-
en en de competities gaan ze 
met succes ook al de strijd aan 
tegen oudere jeugd en volwas-
sen spelers. 
Met haar jeugdteam Crunch 
1, dat uit jongens en meisjes 
bestaat, heeft Floor al voor de 
laatste jeugdcompetitiedag de 
landstitel veilig gesteld. Anne, 
Isa en Dirkje spelen in Crunch 
2. Floor en andere jeugdspelers 
met vijf jaar ervaring hebben 
er plezier in om spelers met 
iets minder ervaring te helpen 
zich te verbeteren en bij te 
dragen aan een nog hoger ni-
veau van de Amsterdamse en 
Nederlandse jeugdspelers. 
Frisbee wordt met zeven tegen 
zeven gespeeld: in de zomer-
maanden op gras, van oktober 
tot maart in een zaal en af en 
toe op het strand. Het is de 

bedoeling om de schijf (net als 
de bal bij rugby of American 
football) over een lijn achterin 
het grote veld te gooien en 
daar te vangen. Er mag niet 
met de frisbee worden gelopen 
en als de schijf onderschept 
wordt dan is hij voor de 
tegenstander. Bijzonder aan 
deze sport is dat hij zonder 
scheidrechters wordt beoefend 
en dus een extra beroep doet 
op de sportiviteit en sociale 
vaardigheden van de spelers. 
Hierdoor vinden ook kinderen 
die zich in andere teamsporten 
niet thuis voelen in deze sport 
vaak wel hun plek.
In Nederland wordt de sport 
al ruim twintig jaar als sport 
gespeeld en zijn er tal van 
competities en toernooien. In 
Amerika is er sinds dit jaar 
een professionele competitie 
waarmee voor de spelers geld 
te verdienen is en wordt de 
sport uitgezonden op tv.#

Bij frisbeevereniging Crunch 
mag je drie keer gratis en vrij-
blijvend mee komen trainen op 
sportpark Drieburg in Amster-
dam Oost om te zien of jij deze 
sport net zo leuk vindt als de 
kampioenen. 

http://www.crunch-ultimate.
net/Jeugd

Vier Amsterdamse tienermeiden, waarvan drie uit Oost, zijn onlangs met het 
Nederlands meisjesteam onder de zeventien jaar Europees kampioen frisbee 
geworden. In Italië versloegen zij in de finale Frankrijk met 15-10.

Tekst en fotografie: Martine Bootsma

Via Crunch op sportpark 
Drieburg naar Europese top

Nederland verdedigend in actie in de finale tegen Frankrijk

Het winnende meidenteam even voor de prijsuitreiking

Frisbee

Er is een grote groep men-
sen, met een beperkte con-
ditie en er zijn mensen met 
beperkingen in hun bewe-
gingscoördinatie.  Hierdoor 
laten zij zich tegen houden 
zich in te schrijven voor een 
dans- of sportactiviteit. 
Voor deze mensen is Tai Chi 
Chuan een mogelijkheid om 
toch in beweging te komen 
of te blijven.
In het Brinkhuis in Beton-
dorp wordt ook dit jaar weer 
Tai Chi les gegeven. Tai Chi 
is een bewegenvorm waarin 
vooral gewerkt wordt met 

rustige en ontspannende 
bewegingen. 
Cursisten hebben ieder hun 
eigen redenen om voor Tai 
Chi te kiezen. 
Sommige mensen kiezen 
ervoor om op een rustige 
manier hun conditie op 
te bouwen, voor anderen 
staat het meditatieve ka-
rakter voorop. Sommigen 
beoefenen Tai Chi om meer 
evenwichtig door het leven 
te gaan of om zich geestelijk 
sterker te voelen.  
En er zit onmiskenbaar een 
sociaal aspect in. Samen 

bewegen, maar ieder op zijn 
of haar niveau. 
Teo Haverkort geeft Tai Chi 
Chuan in het Brinkhuis. Hij 
is een beoefenaar van Tai 
Chi sinds 1978. Hij volgde 
Tai Chi- en Zen lessen bij 
Djie Han Thung en work-
shops bij William Chen en 
Benjamin Lo. De lessen die 
hij geeft, vinden plaats in 
een ontspannen sfeer. Het 
belangrijkste in de oefening 
is herhaling. Doen, doen en 
nog een keer doen. Haast 
leidt zelden tot ontspanning 
of perfectie van bewegen. #

Nieuwe cursus Tai Chi Chuan  
in Watergraafsmeer

Het cursusseizoen gaat weer beginnen. In Amsterdam is er keus uit een 
breed aanbod voor mensen die hun lichamelijke en geestelijke  
gezondheid belangrijk vinden. Jammer dat niet elke cursus voor een ieder 
even geschikt is.

Tekst: Teo Haverkort

Naaigroep 
Transvaal

Tekst: Hanneke Jansen

Ook zin om iets nieuws te ma-
ken? De naaimachines staan 
klaar. Ben je een beginner 
of al gevorderd in het ma-
ken van je kleding? In beide 
gevallen ben je welkom. Kom 
met je vragen over patronen 
overnemen. Hoe werkt de 
naaimachine? Hoe kun je een 
rok maken, een rits inzetten 
of kleding repareren? Maar 
ook als je vragen hebt over bv 
breien of quilten.
24 september van 19.30 tot 
21.30 uur begint de groep. De 
laatste avond zal zijn op 14 
december zelfde tijd, zelfde 
plaats: Danie Theronstraat 3.
De kosten zijn € 88,00 (€ 8,00 
per keer).
Voor verdere informatie of om 
je aan te melden: stuur een e-
mail naar textiel.han@gmail.
com of bel naar 06-23815864.

Cursus  
Tai Chi Chuan

Vanaf donderdagavond 25 
september 
Beginners: 19.15 uur
Half-gevorderen: 20.30 uur

Brinkhuis
Landbouwstraat 68
1097 TM Amsterdam  
(Lijn 9)
020-8852025 / 06-12579070
e-mailadres:  
teohaverkort@online.nl

Kosten: €4,50 per les, eerste 
les is kennismakingsles, dus 
gratis.

Ontspannen



Nummer 174   DWARS DOOR DE BUURT Cultuur   21#DWARS

Boeken

Tot 7 jaar geleden heeft Ans 7 
jaren lang volop bijgedragen 
aan Dwars door de buurt. Ook 
toen al had ze veel plezier in 
het portretteren van bijzon-

dere mensen, in het fotografe-
ren en in de speciale aandacht 
voor kinderen. Ze vertelt dat 
ze ooit begon met een oplei-
ding  museologie (educatief 

werk in musea), maar dat 
haar creativiteit zich verlegde 
naar vooral schrijven en foto-
graferen.

Leven met Passie
De elf bijzondere mensen 
waarvan ze verhaalt in ‘Leven 
met Passie’ kent Ans persoon-
lijk. Het geeft misschien een 
extra vertrouwde dimensie 
aan de verhalen, maar “ik had 
ook willekeurige mensen kun-
nen portretteren, alle mensen 
zijn wat mij betreft bijzon-
der.” Voor bekende mensen 
kiest ze overigens bewust niet.
Passie bindt de hoofdperso-
nen, maar ze zijn verder zeer 
verschillend. Met Ton Voc-
king, een 75-jarige katholieke 
priester in Ethiopië, opent het 
boek. Scholing is de ruggen-
graat van de maatschappij 
stelt hij. Lezen en handen-
arbeid vormen zijn passies. 
Het aardse en het hemelse 
verbinden, dat gebeurt in deze 
levensschets.
Thiandi Grooff, een 23-jarige 
student en schrijfster, sluit 
de rij. Zij heeft zodanige 

beperkingen dat zij fulltime 
assistentie nodig heeft om te 
helpen bij het schrijven en 
alledaagse dingen. “Mensen 
die haar niet kennen, denken 
vaak dat ze zwakbegaafd 
is.” Een wel heel bijzonder 
verhaal is haar leven. Haar 
passies zijn schrijven, muziek, 
cafés. 
En dan zijn er de neef in Dren-
the en een vriendin in Florida. 
De voormalig rolstoelbasket-
baller en de toekomstige con-
certpianist. En van dichter bij 
huis Dick van Schaik en Corrie 
van Huisstede. De eerste is de 
poppenspeler en verhalen-
verteller die achter de zeker 
in Oost beroemde naam Koos 
Kneus zit. De tweede, ook 
bekend in Oost, is oprichtster 
van buurtinitiatief Haak-in: 
het hergebruiken van plastic 
tasjes en daar mooie dingen 
van maken is haar passie.

Dichtsels en spinsels
“Dit boek mag dan wel een 
heel andere inhoud hebben, 
er is een grote overeenkomst: 
ook hier is passie het kernbe-

grip.” Ans heeft in ‘Dichtsels 
en spinsels’ fraaie verban-
den gelegd tussen foto’s en 
teksten. Al dan associatief of 
overduidelijk is een foto op 
de linkerpagina een eenheid 
met de poëtische, soms grillig 
vormgegeven tekst op de rech-
terpagina.
De onderwerpen zijn divers: 
van een pijnlijke episode uit 
het verleden als inspiratie-
bron tot een belevenis tijdens 
een vrij recente reis. Na-
tuurlijk zijn er terugkerende 
thema’s: geloof, vriendschap, 
liefde, jeugd, rust, gevoel, de 
natuur. ‘Zondag’ is de favo-
riete tekst van Ans, hiernaast 
is het dichtsel afgedrukt.

Informatie
‘Leven met Passie’ wordt 
uitgegeven door Boekscout.
nl. In Oost is het boek zeker te 
vinden in de Linnaeusboek-
handel en de Java Bookshop. 
‘Dichtsels & spinsels’ kan 
via Ans Visser zelf worden 
gekocht. Belangstellenden 
kunnen een mail sturen naar 
a.gamei@chello.nl. Een eigen 
website heeft ze ook:  
www.ansvisser.nl. 
Als de naam u wellicht in 
een ander verband bekend 
voorkomt: Ans Visser is ook 
vrijwilligerscoördinator bij 
Dynamo. Of herinnerde u 
zich misschien haar naam uit 
de Dwars-periode van jaren 
geleden? Nu kent u ook haar 
ware passie.#

Ans Visser is veelzijdig en productief. Net zijn van 
haar uitgekomen  ‘Leven met Passie’ en ‘Dichtsels 
& spinsels’. Eind van het jaar kunnen we van haar 
ook nog twee kinderprentenboeken verwachten: 
‘Pablo, de Rolstoel Piet’ en ‘Ippo ’. 

Portretten, dichtsels & 
spinsels vol passie
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Ans Visser

Ans Visser

Tot nu toe
‘Dat was papa’, het lied dat 
ze voor haar eigen vader 
schreef, staat op de 32e Kin-
deren voor Kinderen cd en 
komt in de jubileummusical 
‘Waanzinnig gedroomd’. Met 
‘Eiland in de stad’ won Saskia 
de Esta songwritingwed-
strijd. En ‘Dit is mijn haven’ 
is uitgebracht door de Haven 
van Amsterdam voor Sail.
 
Eigenzinnige teksten
Saskia schrijft liedjes om weg 
te dromen en alles een plek 
te geven. Met een poëtisch 
oog en fantasierijke twist 

beschrijft ze alledaagse 
onderwerpen. Ze haalt haar 
inspiratie uit haar eigen 
(drukke!) leven en door 
anderen te observeren op de 
fiets of in de trein. Ook haar 
2 dochters, Isis & Lucy (2012) 
zijn inspiratiebronnen! Haar 
muzikale inspiratiebronnen 
zijn Ramses Shaffy, Suzanne 
Vega en Eefje de Visser.
Van jongs af aan schrijft 
Saskia muziek. Maar het 
lef om er vol voor te gaan 
kwam toen ze 30 werd. Ze 
nam een break van haar 
baan als adviseur en zeilde 
samen met haar lief de Stille 

Zuidzee rond. Op een nacht 
keek ze naar de sterren en 
besefte: “Ik wil groot worden 
in liedjes maken”! Haar baan 
als adviseur & coach hal-
veerde ze en startte alsnog 
met de studie Compositie & 
Songwriting aan het Utrechts 
Conservatorium. Samen met 
haar docent Jeroen D’hoe als 
producer en Marc Bonne als 

technicus nam ze afgelopen 
jaar haar debuutalbum op 
in België (release september 
2014). Ze werkte samen met 
professionele studiomuzi-
kanten, zoals Nico Schepers 
(bugel), Ewen Vernal (contra-
bas) en Tine Anthonis (cello).

Pers
De Alternatieve Muziekman 
over de EP 27 juni 2014”
‘Wanneer’ is wat mij betreft 

het pareltje op deze EP. Het 
laat een veel belovende zan-
geres horen.  
Zeker in die rustige liedjes 
ontdek ik nu al veel moois en 
dan te bedenken dat ze pas 
net is begonnen.”
IndebanvanNL over de EP 28 
april 2014
“Saskia Schalekamp ver-
warmt Nederland met haar 
EP: Vier liedjes waarin het 

lome ritme van de Stille Zuid-
zee weerklinkt....Het num-
mer ‘Dabadibada’, een tekst 
over een fietstocht in no-
vember, vaak guur in Neder-
land, maar die door Saskia 
Schalekamp aanvoelt als een 
warme bries.”

NRC Handelsblad over Kin-
deren voor Kinderen 32 5 
november 2011
‘Dat was papa’ het hart-

verscheurende contrapunt 
in de zonnige mars van 
vrolijkheid’. Derrez (red. 
projectleider):”We hebben 
lang getwijfeld over ‘Dat 
was papa’. Is dat niet te erg? 
Maar het is zo’n mooi lied. 
En de dood hoort ook bij het 
dagelijks leven van kinde-
ren.”

Esta Holland’s next songwri-
ter 23 december 2011
Jurylid Huub van der Lubbe: 
“‘Eiland in de stad’ speelt op 
een originele manier met een 
zeer herkenbaar thema. Het 
gras lijkt elders altijd groe-
ner, maar eenmaal elders 
lokt het hier weer. Een opti-
mistische, speelse tekst met 
een paar mooie taalvondsten 
die toch heel natuurlijk klin-
ken, zoals: ‘Ik pootje baai en 
duimendraai’.#

http://www.saskiaschale-
kamp.nl  
http://www.youtube.com/user/
saskiasliedjes
https://www.facebook.com/
saskia.schalekamp  
https://twitter.com/ 
sasschalekamp  
http://soundcloud.com/ 
saskiaschalekamp / 

Saskia Schalekamp (1980) is singer-songwriter 
en schrijft Nederlandstalige luisterpop. Saskia’s 
liedjes switchen tussen de echte wereld en haar 
fantasie. Afgelopen jaren schreef ze aan haar 
debuutalbum, dat 17 september 2014 verschijnt. 
Als voorloper op het album kwamen 16 april haar 
single ‘Samen dansen op de beat’ en haar EP uit. 
Samen met drummer Floris van Elderen, bassist 
Maarten Vos en trompettist Sybren van Doesum 
treedt ze op aan het water met haar ‘Eiland in de 
stad’ tour.

Eigenzinnige luisterpop

Tekst: Saskia Schalekamp | Illustratie: Maartje Olsthoorn 

Biografie Saskia Schalekamp & band

“Tijdens mijn zeilreis op de Stille 
Zuidzee keek ik naar de sterren 

en besefte: Groot worden in 
liedjes maken, dat wil ik!”

Muziek
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Inloop

Met voor zich op tafel folders 
en dichtbundels en nog aan 
het napraten met een collega 
tref ik op een woensdagmid-
dag rond tweeën Margo 
Langedijk. Vol enthousiasme 
beantwoordt zij vragen over 
dementie, over het Odense-
huis en over de plannen bij 
Steunpunt Tesla.
“Iedereen die hier tussen 
10 en 14 uur binnenloopt is 
participant, of ie nu tot de 
doelgroep van mensen met de-
mentie behoort, tot de mantel-
zorgers, tot de vrijwilligers of 
andere toevallige passanten.”  

Apart
Als de mens met dementie zo 
nadrukkelijk bij de anderen 
hoort en andersom, waarom 
is er dan een centrum speciaal 
voor deze categorie (ou-
dere) mensen nodig, denk ik 
hardop. “Het niet (altijd weer) 
hoeven uit te leggen dat je de-
mentie hebt is belangrijk. Ook 
het ontmoeten van lotgenoten 
werkt absoluut drempelver-
lagend. En de aanwezigheid 
van (ervarings)kennis over 
dementie telt ook zwaar.” 
Margo vertelt hoe mensen 
soms ‘doorverwezen’ zijn door 
bijvoorbeeld hun casemana-

gers, maar soms ook min of 
meer komen ‘aanwaaien’. Een 
breed scala aan mensen met 
dementie en mantelzorgers 
kenmerkt het Odensehuis. 
Er zijn er met beginnende 
vergeetachtigheid tot mensen 
bij wie het geheugenverlies 
problematischer proporties 
begint aan te nemen. Er zijn 
er die vooral voor activiteiten 
komen of meewerken in de 
organisatie, er zijn er die zich 

beperken tot een praatje, tot 
er bij zijn, koffie drinken, mee 
lunchen. 
“Voor iemand die voor het 
eerst een groep participanten 
in het Odensehuis treft is lang 
niet altijd duidelijk wie nu  
degene met dementie is en 
wie de mantelzorger  of vrij-
williger is.”

Organisatie
Stichting Odensehuis is 5 
jaar geleden opgericht. Het 
concept is geïnspireerd op 
een inloophuis in de Deense 
stad Odense. Op werkdagen is 
de vestiging in Zuid overdag 
open van half 10 tot half 5, 
alleen op maandag van 1 tot 5. 
Twee jaar terug is samenwer-
king gezocht met een aantal 
welzijn-en zorgaanbieders, 
waaronder Amstelring. Dit 
heeft geleid tot de Odensealli-
antie, die meer Odensehuizen 

wil realiseren in andere delen 
van de stad. Momenteel zijn 
er al Odensehuizen in Am-
sterdam Zuidoost en Nieuw 
West. In een bestaand service-
punt als Steunpunt Tesla is 
realisatie van inloop voor de 
doelgroep het meest haalbaar 
en betaalbaar. Vooralsnog 
kan er elke woensdag tussen 
10 en 2 worden aangescho-
ven in de voor veel ouderen 
al vertrouwde ruimte op de 
hoek van de Middenweg en de 
Kruislaan.
Hoe snel het prille stadium 
in Steunpunt Tesla voorbij 
is en er aan uitbreiding van 
openingstijden en activiteiten 
kan worden gedacht, is niet te 
voorspellen. Dat hangt mede 
af van de deelname en be-
hoeftes van de (toekomstige) 
participanten. Samen met 
Amstelring en Dynamo wil het 
Odensehuis hoe dan ook haar 
niet geringe ambities in Oost 
gestalte geven.
De zelforganisatie die het 
Odensehuis is heeft slechts 
een enkele betaalde kracht en 
vele vrijwilligers, waaronder  
de mensen met dementie en 
mantelzorgers zelf. Daarmee 
is het onderdeel van de zorg-
keten dementie als belangrijke 
aanbieder van informele 
ondersteuning en zorg.

Participatie
Het Odensehuis wil nadrukke-
lijk meer zijn dan een koffie-
inloop. Het wil vooral mensen 
met dementie, mantelzorgers, 
vrijwilligers en buurtbewo-
ners mogelijkheden bieden 
om hun talenten in te zetten 
en samen duurzame projecten 
te ontwikkelen.
“We hebben aandacht voor 
specifieke talenten. Zo was 
er vanochtend een vrouw 
die graag gedichten leest en 
voordraagt. Vandaar nog de 
dichtbundels hier op tafel. Zij 
heeft enkele gedichten voorge-
dragen.”
Naast de mogelijkheid tot 

ontmoeting is het beschikbaar 
zijn van relevante informatie 
een voornaam kenmerk van 
het Odensehuis. Eigen acti-
viteiten waarvan er wellicht 
in de toekomst ook enkele in 
Oost worden georganiseerd 
zijn: De Gedachtenkamer, be-
wegen met plezier, creatieve 
workshops, geheugengymnas-
tiek, koken en bezoeken van 
musea en concerten. Er is een 
Odensekoor. Er is een lotgeno-
tengroep voor mantelzorgers.

Buurt
Het Alzheimer Café is een 
ander initiatief van jaren 
geleden. Eén keer per maand 
op de tweede dinsdagavond is 
er in Oost in café Frankendael 
een bijeenkomst speciaal voor 
mensen met dementie, hun 
naasten en andere belangstel-
lenden.
Margo vertelt nog een ken-
merkende anekdote: “Van-
ochtend zou een vrouw uit 
de buurt op de koffie komen. 
Haar dochter had haar verteld 
van de inloop van het  
Odensehuis hier in Tesla. Zij 
eet regelmatig op deze plek, 
kent de plek en het adres dus. 
Toch heeft ze vanochtend 
haar bestemming niet weten 
te vinden: ze wist niet waar 
ze moest zijn. De verwarring 
dat een activiteit plaats vond 
in een zelfde ruimte als waar 
ze vaak at was blijkbaar te 
groot.”
Soms komen mensen met 
een (ouderen)taxi naar het 
Odensehuis. De meeste men-
sen komen echter met eigen 
vervoer (lopend, fietsend of 
openbaar vervoer) Zo kan het 
Odensehuis bijdragen aan 
een eigentijds maatschap-
pelijk streven: een oudere zo 
lang mogelijk in eigen huis en 
eigen buurt laten wonen. 
En dat alles onder het motto 
dat terug te vinden is in de fol-
der: ‘Het gaat er niet om hoe 
oud je wordt, het gaat erom 
hoe je oud wordt.’ #

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Dineke Rizzoli

Odensehuis nu  
ook in Oost

Aan het Olympiaplein in de Hygiëastraat 4 is 
sinds 5 jaar het Odensehuis gevestigd. Het is 
een centrum voor mensen met (beginnende) 
dementie en hun naasten. Recentelijk is in Oost 
op woensdag van 10 tot 14 uur een inloop voor 
dezelfde doelgroep gestart, in Steunpunt Tesla. 
Margo Langedijk van het Odensehuis staat aan de 
wieg van dit initiatief.

Elke werkdag kun je eten in Steunpunt Tesla en op elke woensdag van 10 
tot 14 uur is er de inloop van het Odensehuis

Feest

Feest
Via ‘Het Geheugen van de Tes-
la’ wordt teruggeblikt op 15 
jaar ontmoetingen en activi-
teiten. Verschillende groepen 
vertellen en laten zien wat 
er te doen was en is. Het 
nieuwe programma wordt 
gepresenteerd, met name dat 
van de woensdag met o.a. het 
Odensehuis-Oost. En natuur-
lijk is er gebak.
De middag staat ook open 
voor professionals. Zij kun-

nen kennis maken met het 
gevarieerde activiteitenaan-
bod. Centraal daarbij staat de 
ontmoeting en het delen van 
interesses met buurtgenoten.

Activiteiten en eten
Steunpunt Tesla kwam op ini-
tiatief van buurtbewoners tot 
stand in 1999. Door steun van 
het stadsdeel en de (vrijwil-
lige) inzet van velen groeide 
Tesla uit tot een bruisend en 
gewaardeerd ontmoetings-

centrum. Het beheer van de 
ruimte doet Amstelring.  
Het activiteitenprogramma 
komt tot stand door de geza-
menlijke inzet van Dynamo, 
‘We doen het Samen’ en het 
Odensehuis.
Elke maand verschijnt een  
actueel programma, op 
papier te verkrijgen bij Tesla 
of via de mail aan te vragen. 
Vaste prik zijn van maandag 
t/m vrijdag de warme maal-
tijden. Buurtbewoners van 
75+ kunnen voor € 7,00 een 
driegangen menu krijgen, 
anderen voor € 9,35.  
Wel even 2 dagen van tevoren 
aanmelden. #

Op donderdag 18 september vanaf 14.00 uur zijn 
senioren van harte welkom voor de seizoensope-
ning. Het is ook het verjaardagsfeestje van Steun-
punt Tesla.

Steunpunt Tesla: 
ontmoetingscentrum  
bestaat 15 jaar

Programma seizoen 2014-2015
Maandag
10.45 – 12.00 & Meer bewegen voor ouderen (2 groepen)
12.00 – 13.00
14.00 – 16.00 Mahjong of klaverjassen (om de week)
20.00 – 22.00 Klaverjassen
Dinsdag
10.00 – 11.30 Line-dance
14.00 – 16.00  Hobbyclub ‘Kaarten maken’
Woensdag
10.00 – 14.00 Open inloop Odensehuis-Oost
14.00 – 16.00 Het geheugen van Oost, Reiscafé, Thema 
  groep en Sociale kaart
Donderdag
9.30 – 11.00 & Line-dance
11.00 – 12.30
13.00 – 14.30 Spreekuur loket Zorg en Samenleving
14.00 – 16.00 Hobbyclub ‘Kaarten maken’
Vrijdag
10.30 – 12.00 Koffie / thee inloop
14.00 – 16.00 Sjoelen (2x per maand), Bingo (1x p. 
  maand), Literatuurgroep (1x p. maand)
Zaterdag
10.00 – 12.00 Flamenco dansen
Zondag
13.30 – 16.00 Stijldansen

           Steunpunt Tesla  
Hoek Middenweg/Kruislaan

Middenweg 333
1097 AT Amsterdam

T (020) 463 07 89
Email: Tesla@amstelring.nl 
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Wij constateren, dat het 
nieuwe gemeentebestuur on-
logisch aan de gang is gegaan. 
Zonder eerst het nieuwe 
beleid (het NAZ) te formule-
ren en democratisch vast te 
leggen, verschijnen er stuk-
ken over de uitvoering van 
beleid. Daarbij wordt soms 
(ten onrechte) oud beleid 
gevolgd en soms ook nieuw 
beleid intern geformuleerd 
dat daarna (ten onrechte) in 
contractbesprekingen wordt 
opgenomen. Oud beleid 
voortzetten kan ons inziens 
alleen als er sprake is van 
nagenoeg gelijkblijvende om-
standigheden. Dat is niet zo. 
Er is dit voorjaar bij de ver-
kiezingen in Amsterdam een 
aardverschuiving geweest. Er 
kwam een nieuw bestuur en 
er zijn nu nieuwe meerder-
heden in de gemeenteraad. 
Daar komt bij, dat de in 2013 
geformuleerde Amsterdamse 
‘koersbesluiten’ ook al voor 
de Raadsverkiezingen sterk 
verouderd waren, omdat de 
WMO-plannen fors gewijzigd 
zijn. Ook in politiek-Den Haag 
wordt nu met andere meer-
derheden gewerkt. De Haagse 

plannen ten aanzien van de 
WMO en de daarbij behoren-
de bezuinigingen zijn bijge-
steld. Er wordt nu bijvoor-
beeld veel minder bezuinigd 
op de Hulp bij het Huishou-
den, dan eerder het plan was 
(en dat in Amsterdamse plan-
nen uit 2012 en 2013 werd 
ingecalculeerd). Een ander 
voorbeeld betreft het in veel 
meer gevallen toestaan van 
vrije keus bij de zorginvulling 
(met gebruikmaking van ‘het 
persoonsgebonden budget’). 
Ook die wijziging was in de 
Amsterdamse plannen in 
2013 niet opgenomen.

De volgorde bij besluitvor-
ming
Een logische volgorde zou 
er als volgt (hebben) moeten 
uitzien:
1. een nieuw beleidsstuk 
schrijven waarin de rechts-
geldige WMO, die op 1 janu-
ari 2015 in werking treedt, 
leidraad is, evenals het in 
Amsterdam door de Raad on-
langs geaccepteerde coalitie-
akkoord. Dat beleidsstuk 
vervolgens bediscussieren en 
al dan niet gewijzigd vaststel-

len (in een raadsvergadering);
2. een concept Verordenig 
WMO opstellen, bediscussie-
ren en al dan niet gewijzigd, 
vaststellen; 
3. de wethouder gaat met 
zorgaanbieders en andere 
instanties de praktische zaken 
regelen. 

Helaas is de volgorde net 
anders om. Op 1 augustus is 
het onderhandelen gestart 
met zorgaanbieders. Dat wil 
zeggen: met een gesloten 
groep van aannemers en 
onderaannemers in de zorg. 
Nieuwe initiatiefnemers 
krijgen ondanks de positieve 
waardering in het coalitieac-
coord geen uitnodiging om in 
2015 mee te gaan doen. Ook 
is bij de Hulp bij het Huishou-
den weliswaar veel gehand-
haafd, maar wordt bij de de 
uitgangspunten zo maar uit 
het niets een nieuw systeem 
gelanceerd, waarbij niet meer 
wordt afgerekend per uur (of 
een deel daarvan), maar of 
het huis ‘schoon en leefbaar’ 
is. Hoe dat gecontroleerd 
wordt is een probleem en ook 
het onderdeel signalisering 
verdwijnt zodoende groten-
deels. Naast andere bezwaren 
constateren we ook, dat dit 
plan in strijd is met het coali-
tieaccoord.
Afgezien van de inhoud van 
de onderhandelingen, zijn 
wij het niet eens met de wijze 
waarop er gewerkt wordt, 

zonder in het openbaar 
gevoerd overleg. Afspraken 
worden geschonden. Een  
openbaar debat, waarbij de 
woordvoerders van de coa-
litiepartijen ons (de burgers 
van Amsterdam) uitleggen 
hoe de schade kan worden 
beperkt, lijkt ons nu nodig. 
Het excuus van gebrek aan 
voorbereidingstijd is ons 
inziens te gemakkelijk en is 

trouwens ook onjuist. 
Dat het tweede punt nu in de 
inspraakperiode is beland, 
is wel een stuk beter dan 
wat er met het derde punt is 
gebeurd. Er is ruimte voor 
discussie. Maar die ruimte 
wordt vooral gevuld met 
debat over zaken, die in het 
eerste punt hadden moeten 
worden bediscussieerd. 
Ondertussen is de verwar-
ring die naar buiten kwam bij 
de inspraakmiddag over de 
voorgestelde WMO-verorde-
ning groot. Die middag was 
midden in juli op een van de 
warmste dagen van het jaar. 
Er  zaten zo’n veertig burgers 
en ambtenaren in de zaal. 
Van de OAR-Oost waren vier 
leden aanwezig. Er was veel 
kritiek, maar lang niet alle 
aangesneden zaken hadden 
betrekking op de voorgestelde 
verordening.
De OAR Oost heeft aan de 
discussie stevig meegedaan 
en wij zijn benieuwd hoe 
uiteindelijk de verordening er 
uit zal zien. 

Tenslotte: de discussie over 
de WMO en daarop aanslui-
tende verordeningen zal dit 
najaar veel tijd vergen, maar 
wij zijn er voorlopig wel 
gerust op, dat op papier zowel 
het beleid als ook de WMO-
verordening voor veel men-
sen een zo goed mogelijke 
oudedag bevordert. De wijze 
waarop de wethouder nu 

onderhandelt met belangheb-
benden zonder goedgekeurd 
(en in veel gevallen zelfs in 
strijd met vastgesteld) beleid, 
moet echter snel worden 
bestreden. Kortom: het door 
ons voorspelde debat zal er 
zeker van komen. En we zul-
len wellicht samen met u ons 
heel goed voorbereiden. Het 
Nieuw Amsterdams Zorgstel-
sel moet en zal voor iedereen 
die zorg nodig heeft, een goed 
uitgangspunt zijn.

We hebben ook goed nieuws: 
Zowel de bouw van ruim 80 
voor ouderen bestemde wo-
ningen (in de sociale sector) 

in de Watergraafsmeer, als 
ook de voorgestane bouw 
van een zelfde aantal van 
die woningen op het Zeebur-
gereiland krijgt steeds meer 
gestalte. Van de woningen 
op het Zeeburgereiland (de 
Akropolistoren) is de helft be-
stemd voor de sociale sector, 
de andere veertig huurwonin-
gen zijn wat duurder. U kunt 
zich nu al melden als gega-
digde. Een enthousiaste groep 
kwartiermakers zal u graag 
ontvangen. Kortom: u wordt 
dringend verzocht om mee 
te doen. Informatie kunt u 
lezen via : Kwartiermakers@
akropolistoren.nl.#

Ouderenadviesraad   23#DWARS

‘WIJ VOORSPELLEN EEN FORS DEBAT IN DE GEMEENTERAAD’, dat was de 
kop van de OAR-bladzijde in de laatste ‘Dwars’ voor de zomervakantie.  
Dat debat zal in september wel losbarsten. Nu de Eerste Kamer de tekst van 
de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft aanvaard en 
de wet dus rechtskracht heeft, komt het debat over de invulling daarvan in 
elke gemeente op gang. In Amsterdam is dat ingewikkeld, mede omdat er  
instanties zijn, die reeds van alles hebben ingevuld en er in verschillende  
‘proeftuinen’ ook al van alles besloten wordt, terwijl het Nieuw Amsterdams 
Zorgstelsel (NAZ) nog niet eens echt is geformuleerd. We maken ons zorgen.

Onnodig ingewikkeld

Wilt u meedoen of meer 
informatie? Dat kan. 
Ons adres is: Voorzitter: Tunny 
Jongejan-Maat, Middenweg 86, 
1097 BS Amsterdam, tel.: 020-
6943748.
Secretaris: Dick Oosterbaan, 
e-mail: secretarisOARoost@
gmail.com , tel.: 06-51196725.

Redactie: Ouderen Advies Raad 

De OAR Oost heeft aan de 
discussie stevig meegedaan

Ouderenzorg

	  

De enthousiaste groep kwartiermakers van de Akropolistoren.
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Dapperzomeravond

Op vrijdag 26 september is 
er op het plein bij de Dap-
perschool (Pieter Nieuwland-
straat 3) een Dapperzomer-
avond. We vieren het einde 
van de zomer en het feit dat 
wij in de Dapperbuurt zulke 
fijne buren, familie en vrien-
den hebben en zulke mooie 
voorzieningen als een goede 
school, een levendige horeca 
en een prachtige markt. We 
hebben een programma 
samengesteld dat bestaat uit 
een vertelprogramma en een 
openluchtbioscoop voorstel-
ling.
Om 19:00 zullen we starten 
met het verhalen vertellen. 
Wijnand Stomp, bekende 
verhalenverteller en theater-
maker, zal beginnen met een 
verhaal voor kinderen. Ver-
volgens komen enkele vertel-
lers aan de beurt die vertellen 
over de buurt en tot slot van 
het vertelprogramma zal 

Tekst: Jan Molenaar

Wijnand Stomp een verhaal 
voor volwassenen vertellen.
Rond 20:30 is het dan don-
ker en tijd voor de film ‘Alles 
is familie’: een grappige en 
romantische film rond een 
Nederlandse familie.
Kom genieten van de Dap-
perbuurt op deze avond met 
hopelijk zomers weer! En 
neem wat lekkers mee voor 
jezelf en om te delen met 
andere buurtbewoners, vrien-
den en familieleden zodat er 
een grote gezellige picknick 
ontstaat! Wij zorgen er voor 
dat er drankjes en hapjes te 
koop zullen zijn. Mocht het 
nu toch wat minder weer zijn, 
kom dan ook, want dan zullen 
de verhalen en de film in het 
Muiderpoorttheater, 2e van 
Swindenstraat 26, verteld en 
vertoond worden. 
Of het nu buiten of binnen 
wordt: de toegang is gratis!
Tot 26 september! #

#DWARS24    Evenementen

Het 10-de Weesperzijdefestival: 
lustrum met hindernissen
Tekst: Alfons van Stiphout

Op zaterdag 27 september 
vindt het tiende Weesper-
zijdefestival plaats. Het 
festival heeft zich onder-
tussen een stevige plaats 
verworven in de traditie 
van de buurt: al sinds 1996 
presenteren muzikanten, 
restaurants, poppenspelers, 
fotografen en vele anderen 
zich eens in de twee jaar op 
het terrein voor roeivereni-
ging ‘De Hoop’.

Het is dit jaar een festival met 
een rafelrandje: de subsidie 
van het stadsdeel is voor de 
tweede keer gehalveerd, de 
prijzen daarentegen blijven 
stijgen. Óók de prijs van de 
vergunningen die het stads-
deel eist en afgeeft. Ook 
andere fondsen en sponsors 
lieten het afweten.
Het dreigende geldtekort was 
voor de organisatoren reden 
om een grote inzamelactie te 
houden. ‘Red het Weesper-
zijdefestival’ maakt het voor 
donateurs mogelijk vriend, 
liefhebber of minnaar van het 
festival te worden. Iedereen 
die zich voor e 5,- als vriend 
van het festival inschrijft, 

maakt kans op een etentje van 
één van de vele restaurants in 
de buurt. Wie ook liefhebber 
(voor e 25,-) of minnaar (voor 
e 50,- of meer) wordt, krijgt 
een extra VIP-behandeling op 
het festival. Zie hiervoor de 
site: www.weesperzijdefesti-
val.nl. 

Wat gebeurt er op het 10e 
Weesperzijdefestival?
Centraal op het festival is, 
zoals elk jaar, het muziekpo-
dium. Van één tot tien uur 
presenteren een vijftiental 
ensembles uit de buurt zich 
met de meest uiteenlopende 
muziekstijlen: Noorse volks-

muziek, Amerikaanse jazz, 
Argentijnse tango, Spaanse 
flamenco, Nederlandse rap. 
Heel de wereld komt langs in 
muziek.
Vanwege het enorme succes 
van twee jaar geleden prolon-
geert het festival ook ‘Proef de 
Weesperzijde’: zes restaurants 
uit de buurt laten hun kunsten 
zien. Culinaire hapjes voor 
een kleine prijs. Wie ‘gewoon’ 
wil eten komt ook aan zijn 
trekken op het festival. 
Ook traditie: de grootse 
finale op de Amstel die elk 
jaar grootser wordt. Tot op het 
laatste moment zal spannend 
blijven of alles lukt en hoe het 
er dit jaar uit gaat zien. Feit 
is en blijft dat deze finale elk 
jaar spectaculairder wordt.
Van de overige activiteiten 
een niet-volledige opsom-
ming: roeilessen van TopRow, 
een architectuurwandeling, 
circusworkshop bij Boost, op 
de foto met je buren, schaken, 
poppenkast van Koos Kneus, 
film en video. #

Kijk op de website www.
weesperzijdefestival.nl voor 
alle actuele informatie!

kindercentrum Kastanjetuin
Club Junior

vanaf 10 jaar

Voorschool

vanaf 2,5 jaar

Talentententvanaf 4 jaar

23

  

Kindercentrum 
Kastanjetuin zit in de 
Tweede Oosterpark-
straat 227,
om de hoek bij het 
Kastanjeplein.
Meer info, kijk op
dynamo-amsterdam.nl

In je eigen buurt:

samen spelen • samen leren 
buiten spelen • ontdekken

knutselen • sporten • chillen
voetballen • koken
en nog veel meer!

Binnenkort open!

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

Alle Buurtpunten in Oost
Het Buurtpunt is er voor 
alle vragen waar u alleen 
niet uitkomt. 

Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt 
De Gooyer, Von Zesenstraat 298, 
woensdag 10.00-11.30 uur
AvondBuurtpunt Post Oost 
Wijttenbachstraat 36, 
1e en 3e dinsdag van de maand
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 15.00-16.30 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer, 
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 
donderdag 9.30-11.30 uur 
Buurtpunt ’t Hoeckhuys, 
Fizeaustraat 3, 
dinsdag 13.00-14.30 uur

Mantelzorg Lunchroom
3e dinsdag van de maand 
in servicepunt Kraaipan, 
Hofmeyrstraat 67
16 september
Regelgeving en financiën: 
ik heb wat, krijg ik ook wat?
21 oktober
Zorgen voor iemand met 
psychi(atri)sche en/of verslavings-
problemen.
12.00-14.00 uur (gratis)
Info: Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl 

Alzheimer Café
2e dinsdag van de maand in Grand 
Café Frankendael, Middenweg 116
14 oktober
Vergeetachtigheid of dementie, 
spreker: Rinse Merkus, psychiater
11 november
Dementie en de beleving ervan, 
met ervaringsdeskundigen
19.30- 22.00 uur (gratis)
Info: Femke Schuiling van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl

Voor alle activiteiten van Dynamo
zie www.dynamo-amsterdam.nl
Doe bijvoorbeeld mee met: koken, 
eten, koffie, spelletjes, breien, 
Nederlands leren, computerlessen, 
muziek maken, lezen, solliciteren, 
vrijwilligerswerk, Talententent, 
opvoeden, sorteren, bijeenkomsten 
over belasting en nog veel meer! 
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl

In basisschool de Dapper: Talententent XL

De activiteiten van Talenten-
tent XL zijn speciaal bedoeld 
voor kinderen uit alle groe-
pen van basisschool de Dap-
per en vinden plaats in de 
school. De kinderen kunnen 
meedoen aan: beestenboel, 
turnen, badminton, schaken, 
kleuterblokjes, timmerclub, 
kinderpersbureau, lego, sport 
en spel, meidenclub, honkbal, 
werelddans en kleding ontwer-
pen. Nieuw in de Talententent 
XL is de Huiskamer. Dit is een 
inloop waar kinderen een 
boekje lezen, knutselen of een 
spelletje spelen onder deskun-
dige begeleiding. De huiskamer 
is bedoeld voor kinderen van 
groep 1 t/m 6 op dinsdag en 
donderdag na schooltijd voor 
e 2,- per keer.
(Groot)ouders, buurtgenoten, 
buurtondernemers die het 
leuk vinden om een workshop 
te geven aan de kinderen van 
basisschool de Dapper zijn zeer 
welkom. Misschien vindt u het 
leuk om over uw beroep, hobby 
of levenservaringen te vertel-

Club Info is de plek in 
Amsterdam Oost waar jij 
met je vragen over allerlei on-
derwerpen terecht kunt. Heb 
je vragen over onderwerpen 
die je thuis of in je vrienden-
kring niet kan bespreken, 
maar wil je hier wel graag ant-
woord op? Neem dan contact 
op met Club Info of kom langs.
School is weer begonnen en 
misschien heb je vragen over 
bijvoorbeeld stage, een bij-
baantje of de startkwalificatie. 
Op onze website vind je ant-
woord op de meeste vragen. 
Wanneer je antwoord er niet 
bij zit of meer informatie no-
dig hebt kan je op de website 
een vraag stellen, langskomen 
of een afspraak maken.
e-mail: clubinfo@dynamo-
amsterdam.nl 
Facebook: Club Info Dynamo
Twitter: @ClubInfoDynamo
website: www.dynamojonge-
ren.nl

Je kan gewoon bij ons binnen-
lopen in Post Oost (Wijtten-
bachstraat 36) op dinsdag, 
woensdag en donderdag. # 

Welkom bij 
Club Info

Kraaipan in 
Transvaalbuurt
Het servicepunt Kraaipan is 
de ontmoetingsplek voor be-
woners van de Transvaalbuurt. 
Buurtbewoners kunnen hier 
eten, meedoen aan activiteiten 
of informatie & advies 
krijgen. 
Wilt u de Kraaipanfolder ont-
vangen? 
Stuur een mail naar communi-
catie@dynamo-amsterdam.nl 
of bel 020 46 20 305.

Nieuw voor kinderen in de Dapperbuurt en Oosterparkbuurt

Basisschool de Dapper organiseert dit schooljaar samen met de Talententent 
van Dynamo de Talententent XL. Naast de vertrouwde naschoolse activiteiten 
van de Talententent, is er een Huiskamer en kunnen extra workshops worden 
gegeven door ouders zelf. Kinderen die overdag naar basisschool de Dapper 
gaan kunnen gebruikmaken van het Talententent XL programma.

len aan de kinderen. Dat kan. 
Kinderen vinden het superleuk 
om van u te leren en uw ver-
haal te horen. Kinderen vanaf 
10 jaar kunnen natuurlijk nog 
steeds blijven meedoen aan de 
activiteiten in de buurt (b.v. 
in Dapperpunt) die worden 
georganiseerd door Club junior 
(dynamojongeren.nl).

Peuterschool
Vanaf het nieuwe schooljaar 
kunnen peuters in de eigen 

vertrouwde  buurt naar de 
peuterschool, ondergebracht 
in basisschool  de Dapper. 
Samen leren en spelen vanaf 
2,5 jaar. Met extra aandacht 
voor taal, maar daarnaast ook 
veel vrij spelen, spelletjes doen, 
bewegen en zingen: alles wat 
een kind nodig heeft om zich 
optimaal te ontwikkelen. De 
peuterschool biedt niet alleen 
een flexibele vorm van opvang 
in eigen buurt maar is vooral  
een goede voorbereiding op 

de basisschool. Kinderen gaan 
twee dagdelen gratis naar de 
peuterschool en er zijn extra 
betaalbare opvangmogelijkhe-
den voor ouders die werken  
Kom samen met uw kind langs 
en laat u informeren over wat 
de peuterschool voor u en uw 
kind kan betekenen. Bel of mail 
Margriet Batstra van Dynamo, 
telefoon 06 45 13 47 77, mbat-
stra@dynamo-amterdam.nl.

Kastanjetuin in Oosterpark-
buurt
Heeft u de nieuwe locatie van 
Dynamo al gezien? De Kas-
tanjetuin in de Tweede Oos-
terparkstraat nr. 227. In deze 
locatie komt een kindercen-
trum met allerlei activiteiten 
voor kinderen. Denk aan de 
naschoolse activiteiten van de 
Talententent. Deze vinden nu 
vooral in het buurtcentrum 
Oosterpark plaats. Tevens komt 
er een Huiskamer met een in-
loop waar kinderen een boekje 
lezen, knutselen of een spelletje 
spelen. Er komt een voorschool 
voor peuters van 2 t/m 4 jaar. 
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen 
terecht bij de activiteiten van 
Club junior. # 

Meer info: 020 46 09 300, 
www.dynamo-amsterdam.nl/
talententent.nl

Buurtkamer Jeruzalem is dé 
ontmoetingsplek voor en door 
bewoners uit Jeruzalem en om-
geving. In de buurtkamer kunt 
u terecht met vragen, ideeën of 
gewoon voor een gezellig kopje 
koffie met buurtbewoners.
Als u het leuk vindt kunt u 
meedoen aan activiteiten. 
Maar u kunt ook gewoon langs 
komen voor een gezellig kopje 
koffie of informatie. U bent van 
harte welkom op maandag, 
donderdag en vrijdag tussen 
9.30 en 12.30! Adres: Ingen-
houszhof 15.           
Nieuw: Spreekuur van buurtre-
gisseur Ronald De Bruijn: elke 
laatste vrijdag van de maand 
in de buurtkamer tussen 
9.30-11.00 uur. U kunt ook een 
afspraak maken op een ander 
tijdstip in de buurtkamer, bel: 
0900 8844

Koffie inloop & spelletjes 
& creativiteit
maandag 9.30 – 12.30 uur

Spelletjes Inloop: kaarten, 
dammen, schaken, etc. Er zijn 
geen prijzen, het gaat niet om 
het winnen, het gaat om de 
gezelligheid!
maandag 10.00 – 11.30 uur

Burenlunch: een verse lunch 
voor buurtbewoners. Wilt u 
mee lunchen? Dan horen we 
dat graag de vrijdag er voor, 

Programma Buurtkamer Jeruzalem- augustus 2014

voor 13.00 uur: 06 49 35 63 50 
(in juli: 06-49356347) Kosten: 
e 1.50 euro p.p. Graag contant 
betalen!
maandag 11.30 – 12.30 uur

begeleiding: René Arnoldi, 
vrijwilliger bij Dynamo

Koffie inloop & bewegen 
Sportbegeleidster Xin Wu 
geeft ons les in Chinese 
fitheidsoefeningen. Deze zijn 
voor iedereen goed mee te 
doen. Ook kunt u badminton-
nen, jeu de boules spelen of 
iets anders wat je leuk vindt. 
Kom ook eens langs, het is 
reuze gezellig en gezond.
donderdag 9.30 – 12.30 uur

begeleiding: Coby Wolfrat, 
ouderenwerker bij Dynamo,
Xin Wu

Koffie inloop & spelletjes 
& creativiteit
vrijdag 9.30 – 12.30 uur

begeleiding: Ton de Rooij, 
vrijwilliger bij Dynamo

Heeft u ideeën voor de 
buurt(kamer)? 
Heeft u een vraag of wilt u 
meer informatie? 
Kom dan gerust langs of 
neem contact op met: 
Marike Soeterik, participatie-
medewerker van Dynamo, 
msoeterik@dynamo-amster-
dam.nl, tel: 06 49 35 63 50 
Wij zien u graag in Buurt-
kamer Jeruzalem!

Alle buurtbewoners zijn welkom in de Buurtkamer Jeruzalem. 
Koffie en thee staat voor u klaar.
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Verenigingen van Eigenaars 
(VvE’s) zijn vaak niet actief, 
blijkt uit allerlei onderzoeken. 
De gevolgen van die inacti-
viteit kunnen nogal groot en 
financieel ingrijpend zijn voor 
individuele eigenaren binnen 
een VvE. Slapende VvE’s heb-
ben geen bestuur, vergaderen 
niet (of vergaderen wel maar 
er zijn geen notulen), zijn niet 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en hebben geen 
reserves voor noodzakelijk 
onderhoud en ook geen on-
derhoudsplan voor meer jaren 
(MJOP) waarop de grootte van 
het reservefonds gebaseerd 
zou kunnen worden.
Met name de kleine VvE’s lei-
den vaak een slapend bestaan 
mede omdat zij het beheer 
of bestuur niet (kunnen of 
willen) uitbesteden. Eigenaar 
bewoners zijn van rechtswege 
lid van de VvE en de VvE is 
verantwoordelijk voor het 
beheer van het gebouw en dan 
met name voor het onder-
houd van de algemene delen 
daarvan, bijvoorbeeld: het 
dak, fundering, de gevels en 
de hal. Voor het onderhoud en 
ook het waardebehoud van de 
afzonderlijke appartementen 
is het van belang dat de VvE 
goed functioneert en de ge-
meenschappelijke delen goed 
worden onderhouden.

Onderhoud
De meeste problemen ontstaan 
bij de financiering van nood-
zakelijk onderhoud. In veel 
VvE’s wordt niet gespaard voor 
een reservefonds t.b.v. onder-
houd en onvoorziene kosten. 
Een VvE doet er goed aan een 
Meerjaren -Onderhoudsplan 
en Begroting te maken  (MJOP 
en MJOB). In het plan kan 
worden opgenomen welk 
onderhoud aan het bezit te 
verwachten valt, de komende 
jaren en wat de geschatte kos-
ten zijn van dit noodzakelijke 
onderhoud. Op basis daarvan 
kan van iedere eigenaar ver-
langd worden, zijn deel bij te 
dragen aan het opbouwen van 
de noodzakelijke reserve. Het 
plan wordt gemaakt voor 20 

WSWonen breidt dienstverlening uit 
voor eigenaar-bewoners / VvE’s 
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tot 25 jaar. Het is absoluut aan 
te bevelen het MJOP te laten 
opmaken.

Verzekeringen
VvE’s zijn verplicht een aantal 
verzekeringen af te sluiten: 
een gemeenschappelijke 
opstalverzekering is verplicht. 

In deze verzekering  dient de 
zogenaamde “appartements-
clausule” te worden opgeno-
men. Deze zorgt ervoor dat 
er wordt uitgekeerd, ook al 
heeft een van de eigenaren 
met opzet schade veroorzaakt, 
bijvoorbeeld brand gesticht. 
Een individuele opstalverzeke-
ring dekt niet de schade voor 
de gemeenschappelijke delen. 
Lees altijd goed de voorwaar-
den van de verzekering.
Een aansprakelijkheidsverze-
kering is in de latere splitsings-
reglementen verplicht, maar 
voor alle VvE’s zeer aan te be-
velen. Schade die door de VvE 
wordt veroorzaakt, bijvoor-
beeld omdat de schoorsteen 
van het dak waait en auto’s 
beschadigt, is daarmee gedekt. 
Een bestuurdersaansprake-
lijkheids verzekering  is niet 
verplicht, maar het is verstan-

dig om deze af te sluiten. Het 
bestuur krijgt vaak een man-
daat om besluiten te nemen en 
uit te voeren en daar zijn vaak 
grote bedragen mee gemoeid. 
Een VvE kan zich verzekeren 
voor rechtsbijstand. Dit kan 
van pas komen als er een con-
flict is tussen een VvE en een 

derde partij, bijvoorbeeld een 
aannemer.

Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenverga-
dering (ALV) is het hoogste 
orgaan binnen een VvE. Zij is 
als enige bevoegd besluiten 
te nemen die de vereniging 
aangaan. Elke eigenaar heeft 
het recht de vergaderingen 
bij te wonen en zijn stem uit 
te brengen. Hoeveel stemmen 
een eigenaar kan uitbrengen 
is bepaald in de splitsingsakte 
en komt meestal overeen met 
het breukdeel. Soms wordt 
daar ook van afgeweken en 
heeft iedere eigenaar bijvoor-
beeld één stem. Om een VvE 
te activeren en goed op de 
rails te zetten, is het maken 
van duidelijke notulen van de 
vergadering strikt noodzake-
lijk. Mocht er geen bestuur zijn 

Van origine is het Wijksteunpunt Wonen een organisatie voor hulp, advies en ondersteuning 
aan huurders. Vanuit de politiek is de wens gekomen om ook aanbod te realiseren voor eigenaar-
bewoners in een VvE. WSWonen Oost is hiermee aan de slag gegaan.
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en niet vergaderd worden, dan 
is het uitroepen van een eerste 
vergadering een logische stap. 
In de vergadering kan ook een 
bestuur worden benoemd. Het 
bestuur bestaat uit minimaal 
één persoon.
Het bestuur organiseert de ver-
gaderingen, stelt de agenda op 
en zorgt ervoor dat de notulen 
gemaakt worden. Daarnaast 
is het bestuur verantwoorde-
lijk voor het voeren van de 
administratie en het beheer, 
alsmede het innen van de ver-

plichte maandelijkse bijdragen 
van de leden. Vaak mag een 
bestuurder beslissen over 
noodzakelijk onderhoud tot 
een bepaald vastgelegd bedrag 
en maakt hij de begroting.

Kamer van Koophandel
Sinds 2010 is een VvE verplicht 
zich in te laten schrijven bij 
de Kamer van Koophandel 
(KVK). Om  een slapende VvE 
te activeren is dit ook een nut-
tige stap omdat de Vereniging 
daarmee een rechtspersoon is 
geworden. Voor inschrijving is 
het benoemen van een bestuur 
noodzakelijk. Zonder dit kan 
een VvE niet worden inge-
schreven. Na inschrijving kan 
de VvE een bankrekening ope-
nen. Het is noodzakelijk deze 
rekening op naam van de VvE 
te zetten om fraude en andere 
problemen te voorkomen.

Door genoemde, noodzakelijke 
stappen te zetten kunt u uw 
inactieve VvE activeren en 
ervoor zorgen dat het beheer 
en onderhoud van uw complex 
verbetert. Mocht u meer willen 
weten dan kunt u contact met 
ons opnemen. U kunt ook naar 
de voorlichtingen komen die 
wij organiseren. Deze zijn spe-
cifiek gericht op het activeren 
van een inactieve VvE.
WSWonen organiseert dit na-
jaar een aantal voorlichtingen 
voor eigenaar-bewoners/VvE-
leden. De voorlichting ‘active-
ring VvE’ biedt u informatie 
en handvatten om uw VvE te 

activeren. Daarnaast bieden 
wij u een vervolg voorlichting 
‘de groene VvE’. Hier gaan we 
in op het planmatig realiseren 
van  energetische maatregelen 
in het wooncomplex  met even-
tuele subsidiemogelijkheden.
Om dit bestaande aanbod uit te 
breiden zal het Wijksteunpunt 
Wonen één keer per kwartaal 
een nieuwsbrief uitbrengen. 
In de eerste nieuwsbrief staat 
het meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) centraal. Via  onze 
site wswonen.nl/oost kunt 
u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief, de eerste zal eind 
september verschijnen.

Al meer dan 50 VvE’s hebben 
zich aangemeld bij VVE-collec-
tief (een bewonersinitiatief in 
Oost) dat dit voorjaar is opge-
richt. In dit platform wisselen 
VvE’s informatie en ervaringen 
uit. De leden verstrekken daar-
naast gezamenlijk opdrachten 
om op de onderhoudskosten te 
besparen. Samen kunnen VvE’s 
immers goedkoper diensten 
inkopen, dan als afzonderlijke 
VvE’s. Dat is met name interes-
sant voor kleine VvE’s zonder 
VvE-beheerder.
Het VVE-collectief werkt! De 
leden hebben offertes vergele-
ken. Zij hebben onder andere 
een verzekeraar gevonden, 
waarmee de premie voor 
opstal- en aansprakelijkheids-
verzekeringen tot één derde 
kan worden teruggebracht. 
En de kosten van een MJOB 
kunnen gehalveerd worden. 
Iedere VvE haakt vrijblijvend 
aan: ze zijn vrij om te beslissen 
of ze mee willen doen aan de 
kwantumprijs-deal of niet. #

Eigenaar-bewoners in stads-
deel Oost kunnen tegenwoor-
dig met vragen over de 
VvE terecht tijdens de weke-
lijkse inloopspreekuren op 
maandag van 19.00-20.00 uur 
en woensdag van 09.00-12.00 
uur in Postoost (Wijttenbach-
straat 36 hs)

Voor meer info over het VVE-
collectief: s.straaten4@chello.nl

Data voorlichtingen:
24 september - activering VvE
15 oktober - activering VvE
12 november - activering VvE
3 december - activering VvE
10 december - groene VvE
Alle voorlichtingen starten om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) op locatie Postoost 
Wijttenbachstraat 36 hs.
Wilt u een van deze voorlich-
tingen bijwonen, meldt u zich 
dan aan via oost@wswonen.nl 
of 020-4620330.

ComputerLoods, Steve Bikoplein 2 1092 GN Amsterdam Tel.: 020 4609339

ComputerLoods

 “creatief-team”

Pos
ters

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

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, Menukaar-
ten, 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

Het Steve Bikoplein met omliggende woningen: het aantal koopwoningen 
en ook het aantal VvE’s in de Transvaalbuurt neemt flink toe
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Er gebeurt zo veel in de buur-
ten van de Watergraafsmeer. 
Maar zo veel buurtbewoners 
zijn nauwelijks op de hoogte 
van al die activiteiten. Deze in-
formatiemarkt is bedoeld om 
vraag en aanbod op het gebied 
van zorg, welzijn en wonen bij 
elkaar te brengen.
Amsterdam Oost Verenigd, 

Stadsdeel Oost, Dynamo en de 
Ouderen Advies Raad hebben 
het initiatief genomen om 
sociaal Watergraafsmeer beter 
op de kaart te zetten. Een 
veertigtal grotere en kleinere, 
bekendere en onbekendere 
‘sociale partners’ zullen hun 
verhaal klaar en hun folders 
uitgestald hebben op vrijdag 

3 oktober. Zij zoeken cliënten, 
buurtbewoners die wellicht 
behoefte hebben aan de 
voorziening of de dienst die 
zij bieden. Natuurlijk zijn er 
ook die zoeken naar nieuwe 
medewerkers, nieuwe vrijwil-
ligers.
En het kan maar zo zijn dat u 
als lezer en als mogelijk bezoe-
ker van de markt overweegt 
(weer) eens iets (anders) te 
gaan doen. Vrijwillig aan de 
slag bij een clubje in de buurt! 
Of dat u juist zelf wel enige 
ondersteuning, op welk gebied 
dan ook, kunt gebruiken.
Het belangrijkste doel van 
deze markt is misschien wel 
dat bewoners hun buur, hun 
buurt en hun buurtorganisa-
ties beter leren kennen. #

Infomarkt Watergraafsmeer

 

 

ma Taalwijzer spreekuur 
communicatietraining 
NL voor hoger opgeleide beginners 
toeslagen voorlichting 
Wijksteunpunt Wonen spreekuur 
(Let op: vanaf 1 juli 19:00 - 20:00 uur)  

09:00 - 12:00 
10:00 - 11:30 
13:00 - 16:00 
13:30 - 15:30 
18:30 - 20:00 

di Taalwijzer spreekuur 
beweegcoach (op afspraak) 
wandelgroep 
sollicitatietraining 
Club Info – jongereninformatie en advies 

09:00 - 12:00 
09:00 - 13:00 
10:00 - 11:30 
13:00 - 15:00  
14:00 - 17:00 

Zoek je informatie over activiteiten, cursussen en vrijwilligers-
werk? Vraag het bij de balie of maak een afspraak met een 
Post Oost adviseur. 

wo 
 

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

09:00 - 12:00 
09:30 - 11:30 
09:30 - 11:30 
13:00 - 17:00 
14:00 - 16:30 
16:00 - 19:00 

do sollicitatietraining 
sollicitatiewerkplaats en workshops 
workshop presenteren (3e donderdag) 
organisatieadvies non-profit (oneven weken) 
Club Info – jongereninformatie en advies  

09:30 - 12:30 
13:00 - 15:00 
13:00 - 17:00 
13:30 - 15:00 
14:00 - 17:00 

vr Geheugen van Oost inloop en fotoclub 
UWV netwerkgroep 55+ 

13:00 - 15:30 
13:30 - 16:30 

 
Verder: 
 Open Leercentrum Oost: 

Zelf werken aan je taal- of computervaardigheid 
ma, do, vr 9:30 - 11:30; di 11:30 - 13:30 uur 

 Taalwijzer telefonisch spreekuur 
ma en di 9:00 - 14:00 uur 

 Vrijwilligersuitzendbureau:  
dagelijks op afspraak en ma, di, do 10:00 tot 12:00 uur 

 Dappertafel bewonersprojecten: Zie website! 
 

DE ZOMER IS VOORBIJ!! 

Goede voornemens na een luie zomer?  
Bij Post Oost kun je terecht voor bijv. taalles, 
vrijwilligerswerk, sollicitatietraining of advies bij het 
opstarten van je eigen bedrijf. 

Op vrijdag 3 oktober van half 4 tot half 7 presen-
teren vele organisaties met een betrokkenheid bij 
de Watergraafsmeer hun activiteiten. 
In de Christus Koningkerk zullen naast de 
informatie enig amusement, hapjes en drankjes 
geboden worden.

Mededelingen   27#DWARS

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

Natuur. Ontspanning, Rust en Bevrijding 
ervaren. Voor iedereen die vrij op muziek 
wil dansen, zingen en tekenen m.b.v. 
inspirerende opdrachten en algemene 
fysieke aanwijzingen. Info: bomardhams@
gmail.com, 075 - 670 85 52.

Rondje stadsdeel
Gezocht: het boekje ‘Rondje stadsdeel’, 
een uitgave van stadsdeel Oost/WGM 
uit 2002.
Daarin worden 14 monumenten uit het 
stadsdeel beschreven. Het losbladige 
boekje in een harde kaft was een relatie-
geschenk van het stadsdeel. Beloning 
10 euro. E-mail: albertvandervliet@ymail.
com.

Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau 
is opgericht om ervaringsdeskundig-
heid 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 afspre-
ken voor maandag of vrijdag tussen 19 
en 21 uur: 06 - 220 231 20.

BUUV
Begin november start BUUV in Oost een 
buurtmarktplaats voor iedereen die een 
andere eens wil helpen of zelf een keer 
hulp kan gebruiken. Er zijn 8 vrijwilligers 
nodig om dit te realiseren. Geef u z.s.m. 
op via de mail: lsteenwinkel@dynamo-
amsterdam.nl of bel 06 - 248 927 36.

Kunstmarkt
Voor de 10e keer organiseert bewoners-
groep Wij van de Wijk de Kunstmarkt 
Kunstzinnig Transvaal op het Krugerplein. 
Zaterdag 20 sept. van 13.00 – 17.00 uur 
tonen en verkopen kunstenaars uit de 
Transvaalbuurt hun werk. Er worden ook 
workshops gegeven. Bent u kunstenaar 
in de Transvaalbuurt en wilt u (gratis) 
meedoen? Stuur een mail naar: wijvande-
wijk@gmail.com.

Kledingbeurs
Zaterdag 4 oktober, van 11.00 - 13.00 uur, 
Frankendael Basisschool, Hogeweg 61: 
grote verkoop van tweedehands kinder-
kleding vanaf maat 74 t/m 176, speelgoed 
en overige kinderartikelen. Volop keuze 
voor kleine prijsjes, en gratis entree. Voor 
info: kledingbeurswgm@gmail.com. 

Ruimte te huur
Twee mooie representatieve en sfeervolle 
kantoorruimtes of behandelkamer te 
huur (2x 20m2), eventueel in deeltijd in de 
Pontanusstraat bij St. Huis van Erasmus 
die maar weinig gebruik maakt van de 
ruimtes. De huurprijs is in overleg, mede 
afhankelijk van het aantal dagen per week 
dat een kantoor wordt gehuurd. 
Inlichtingen en reacties naar: 
f.valkenburg@huisvanerasmus.nl 
of 06 448 848 63.
 
EHBO-cursus
Start in Oost op 15 oktober. 18 lessen 
voor 195 euro. Inlichtingen en aanmel-
ding bij Kees Standaar, tel. 06 536 428 48, 
e-mail: kees@cmstandaar-ehbo.nl.

Creatieve Dans
Vanaf dinsdagavond 30 sept. in de Java-
straat 126: cursus Creatieve Dans over 

Tekst: Arie van Tol

Vanaf maandag 22 septem-
ber gaat het gebeuren! In de 
Gooyer aan de Von Zesenstraat 
298 kunnen buurtbewoners 
van de Dapperbuurt iedere 
maandag tafeltennissen tus-
sen 19.30 en 21:00. Een fijne 
manier om sportief en gezellig 

bezig te zijn voor buurtbewo-
ners van jong tot oud! En de 
prijs van dit sporten is zeer 
bescheiden: het kost maar 50 
cent per keer. 
De eerste avonden zal er ook 
een training zijn. Dus wil je 
deze sport ook beter leren, 

wees er dan vanaf het begin 
bij! Natuurlijk hoef je zelf 
geen materiaal mee te nemen. 
En of je in je gewone lange 
broek speelt of een speciaal 
kort broekje aantrekt, het 
maakt niet uit. 
Meer informatie of aanmelden? 
Dat kan bij Jan Molenaar: 
janmolena@gmail.com. # 

Dapper tafeltennis
Tekst: Jan Molenaar
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“Ik kan het niet!” 

Doordat de temperatuur van 
het zeewater stijgt, blijven 
de kwallen langer leven. Ook 
door overbevissing zijn er 
meer kwallen. Grote vissen 
zoals tonijn, haai en kabel-
jauw zijn er steeds minder.
Deskundigen praten over 
een “oceaan van kwallen” 
die bezig is een “ocaan van 
vissen” te verdringen. “Als je 
er niet in slaagt om kwallen 
te bestrijden.....eet ze!”
Maar ja,  onze eigen Noord-
zeekwal kun je niet eten.  Die 
is veel te zout. Toch kan ik 

me wel iets eetbaars voor-
stellen,  wat dachten jullie 
van zoet - zoute jelly snoep-
jes?

Op het strand zag ik een 
hond wat kwallenblubber 
naar binnen schrokken. Dat 
zag er vies uit. Brrr. Ik hoef 
echt geen broodje kwal te 
eten! Toch staan kwallenhap-
jes bij Chinezen en Japanners 
al jaren op het menu. Daar 
wordt de blubberkwal (ja, 
hij heet echt zo) gegeten. Het 
gedroogde lichaam wordt ge-

bruikt voor een knapperige 
‘elastiek’ salade.

Als je’m echt niet wilt eten, 
kun je hem altijd nog als 
huisdier houden. In Japan 
vinden ze een kwal in een 
aquarium erg rustgevend. 
Een kwal is heel kwetsbaar 
dus heel moeilijk om te hou-
den. Je moet ook een speciale 
soort kopen, je kunt natuur-
lijk geen kwal van het strand 
pakken en in een aquarium 
gooien...  

O lekkere kwallenbeetjes

Waar komen ze vandaan? 
Het oudste fossiel van een 
kwal werd in 2007 gevonden 
en is meer dan 500 miljoen 
jaar oud. Het is één van de 
oudst levende dieren op 
aarde. De huidige mens, de 
homo sapiens sapiens, leeft 
zo’n 40.000 jaar op aarde. In 
al die miljoenen jaren is de 
kwal nauwelijks veranderd. 
Dat betekent dat de kwal 
‘goed’ in zijn vel zit :-)
Hij hoeft zich bijna niet aan 
te passen aan de wereld om 
zich heen. 
Wat is een kwal? 
Het is een soort omgekeerd 
plastic zakje. Van onderen zit 
een opening. Dat is tegelijker-
tijd zijn mond en kont (ofwel 
anus). Om zijn mond heen 
zitten tentakels of vangar-
men. In de vangarmen zitten 
netelcellen. Als een vangarm 
aangeraakt wordt, schieten 
deze cellen harpoentjes af. 
Aan die harpoentjes zit een 
beetje gif. Het verlamt de 
prooi. De vangarmen bren-
gen de prooi naar de mond. 
Bij ons mensen doet de aan-
raking met de vangarmen 
pijn. Net als brandnetels.
De hersenloze kwallen leven 
op hun zenuwen.
Een kwal heeft geen her-
sens. Kwallen hebben een 
opperhuid, een maag en 
een netwerk van zenuwen.  
Een kwal leeft puur ‘op’ 
zijn zenuwen. Als één van 
die zenuwen gestimuleerd 
wordt, geeft het een signaal 
af aan andere zenuwen. Zo 
heeft een kwal oogcellen, 
die reageren alleen op licht. 
Als het dag wordt, sturen de 
lichtcellen signalen naar de 
spiercellen in zijn huid. Die 
trekt zich samen en zo stuwt 
het dier zich door het water.

Heb je ook kwallenbabies?
Kwallen beginnen hun leven 
als poliep. Het lijkt op een 
zeeanemoon. Het dier zit 
vast aan de zeebodem met 
vangarmen en mond naar 
boven. We weten weinig van 
hun leven als poliep. Er is 
bijna geen onderzoek naar 
geweest. De poliepen zijn 
moeilijk te vinden. Eén en-
kele poliep kan ‘ontpoppen’ 
in 20 kwallen. Als kwal drijft 
het dier met de stroming mee 
met mond en vangarmen 
naar beneden.
Kwalzilla: nemen kwallen de 
oceanen over? 
Onderzoekers zeggen dat de 
kwallenstand altijd pieken 
en dalen heeft. Nu is er een 
piekje...  In Japanse wateren 
drijven honderden miljoenen 
reuzenkwallen van wel 2 
meter doorsnede en 200 kilo 
zwaar! Terwijl de onder-
zoeken lopen, weten ze in 
Japan van gekkigheid niet 
wat ze ermee moeten doen. 
Er wordt mest van gemaakt, 
of hij wordt als aas gebruikt. 
Ook staat hij nu steeds vaker 
op het menu. Eet smakelijk!

Kwallenweetjes 
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Stinks schrijft zijn naam in de regen...                 “Het lukt niet!”
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Kwallenkeilen
Deze zomer kon je kwallen 
keilen op het strand. Er was 
een kwallenplaag langs de 
nederlandse kust. Veel men-
sen zijn bang dat kwallen de 
oceanen overnemen maar is 
dat wel zo?

Wat is een kwal? Een kwal is 
water, nou ja, voor 95%. Een 
kwal heeft geen hart, bloed, 
skelet en hersenen. 
Toch leven ze! 
Hoe dat kan, kun je in deze 
kwallenspecial lezen...

Om deze kwallen te ma-
ken heb je nodig: plastic 
flessen, rolletjes door-
zichtig folie om stroken te 

knippen voor de vangar-
men en papier, kleurtjes 
en lijm om de ogen te 
maken. De volledige hand-

leiding  kwallenknutselen 
vind je op www.connie-
dekker.nl/4kids/   Klik op 
‘atelier des enfants’ 

voor de jeugd

Kwallenknutselen

Kom kwallenkijken in Scheveningen tot 11 januari 2015, te zien zijn 6 nieuwe aquaria met tropische kwallen en kwallen uit de Noordzee www.visitsealife.com/                
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