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Rock-’n-Roll in Amsterdam-Oost
Tekst: Jaap Boots | Fotograaf: Bart Notermans

Rock-’n-Roll in Amsterdam-Oost: dat lijkt water
en vuur, kauwgum en een kunstgebit, Peking en
Shanghai. Dezer dagen is rock-’n-roll in onze fijne
buurt verder dan ooit. Kun je in de rest van onze
mooie stad je hart ophalen in donkere en minder
donkere rockholen als De Nieuwe Anita, PacificParc, Paradiso, Bitterzoet, Winston, People’s Place,
Melkweg, OCCII of -sinds kort- de lekkere Tolhuistuin in Noord, in Oost blijft het lauw loene als je
met een biertje in je hand tegen een rock-, funkof desnoods punkband aan wilt leunen.
Als je een hele conservatieve
opvatting hebt van rock-’n-roll
kun je gelukkig een keer of
wat per maand terecht in de
Cruise-Inn aan de Zuiderzeeweg, een keet vol vetkuiven,
Gretsch-gitaren, boptails en
contrabassen. Verder raakt
Oost momenteel vooral vergeven van koffiehuizen voor
muntthee drinkende zzp-mama’s en -papa’s met kinderwagen en laptop. Of hipstercafés
natuurlijk, waar je -getooid
met je snorbaard- tegen wat
slome beats mag aanlullen tot
je scheel ziet. Natuurlijk kun
je proberen vertier te zoeken
in de anti-septische Q-Factory,
een oefenruimte-complex
annex concertzaal aan het
Atlantisplein, opgetrokken uit
de nog schandalig narokende
puinhopen van het MuzyQ-

debacle, maar ik heb het er
nog nooit gevonden. Een paar
deuren verderop staat de perfect voor ruige rock-avonden
in aanmerking komende CMAZaal, maar die wordt helaas
vooral gebruikt als zaal voor
trutfeesten en trouwpartijen.
En oja, we hebben Café Pakhuis Wilhelmina, sinds jaar
en dag rockhol par excellence
aan de Veemkade. Maar uit
het trottoir-circuit bereiken
ons verontrustende berichten
dat het daar wellicht niet lang
rocken en swingen meer is
omdat de eigenaar(s) de boel
willen opdoeken (zeg ons dat
het niet waar is!).
Natuurlijk, als je verder doorfietst kom je uit bij het fantastische jazzpodium BIMHuis
en het prestigieuze Muziekgebouw aan ’t IJ, maar dan

Jaap Boots

ben je wat mij betreft al ver
uit Oost en naar rock-’n-roll
hebben deze muziekhallen in
hun hele bestaan nog nooit
geroken.
Helemaal hopeloos is de situatie gelukkig niet: in het absoluut niet rock-’n-roll ogende
KHL aan de Oostelijke Handelskade worden sinds enige
tijd in het donkere achterafzaaltje door de Amsterdamse
nederrockband Trio Bier elke
derde zaterdag van de maand
lekker rare en gratis toeganke-

lijke (!) ClubTrioBier-avonden
georganiseerd. Daarbij kun je
zo maar tegen een steengoeie
David Bowie-coverzanger, een
swingend klezmer-duo, een
verdwaalde dichter en/of Thé
Lau aanlopen. Tussendoor
wordt je getrakteerd op dj-sets
van (bijvoorbeeld) singleverzamelaar Vic van de Reijt of
op disco-, soul- en rock-plaatjes van een dj-duo dat zich
tooit met de gedenkwaardige
naam De Tobbers.
Aan het eind van de avond

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Een mening hebben. Moet
Dwars een mening hebben over
het terrorisme in Parijs? Over
de vrijheid van meningsuiting?
Moet Dwars in haar artikelen
aandacht besteden aan de mogelijke onrust onder bewoners
in Oost? Aan wat verschillende
groepen bewoners in Oost er
van vinden?
Mag Dwars zich wel beperken
tot de opening van de nieuwe
bibliotheek? Tot sledgehockey
in de Jaap Edenhal? Bieden
een kritisch artikel over
‘Genieten’ en waarschuwingen
bij de woonduurkwestie wel
voldoende engagement? En zo’n
artikel over ons zelf, is dat niet te
navelstaarderig?
Zo veel mensen, zo veel antwoorden.
Hoe dan ook: nummer 177 is
ook weer het resultaat van wat
de grote groep vrijwilligers van
Dwars gezamenlijk tot stand
weet te brengen. Altijd zijn
nieuwe medewerkers welkom.
Om deze buurtkrant voor en
door bewoners mede vorm te
geven.
Tevreden lezers zijn ons ook
een lief ding waard. Laat ons
eventueel via commentaar op
www.oost-online.nl weten wat
u vindt van (deze) Dwars. #

Nummer 177

Gastredactie
speelt voorman Jan Eilander
dan met de band Trio Bier
(geen trio overigens) met
Springsteeniaans enthousiasme over de veel te kleine
geluidsinstallatie een dampende set, die door de verzamelde
oudere jongeren met groot applaus wordt beloond, waarna
bier en wijn nòg rijkelijker
vloeien. En uiteindelijk gaan
de mannen van Trio Bier -New
Orleans-stijl!- met de pet rond,
zodat de muzikanten, dichters
en dj’s in ieder geval hun reiskosten er uit kunnen slepen.
Is het in Oost op dat moment
net zo rock-’n-roll als in de
rest van de stad? Nou, op
die ClubTrioBier-avonden
in het KHL in elk geval wèl.
Moet er hoognodig nog een
echte (dampende, zuigende en
zuipende) rockclub bijkomen
ergens in Oost? Wat mij betreft absoluut, en ik verklaar
me bij deze bereid om op de
openingsavond voor niks te
komen spelen.
Ik denk dat ik Trio Bier ook
wel meekrijg. #
Jaap Boots (Bergen, 1961) is
schrijver, journalist, zanger en
performer. Momenteel trekt
deze ex-VPRO-rock-dj met
zijn boek Donderweg en de
daarbij horende gelijknamige
rock-’n-roll-theater voorstelling Donderweg door het land.
Zie voor meer info:
www.jaapboots.nl

Colofon

Column

Door: Gijs Lauret

Biologische oorlogvoering
Het fenomeen biologische supermarkt rukt zienderogen op. Anno 2015 is het allang geen speeltje
meer van groene wereldverbeterfetisjisten met
geitenwollen sokken. Ook de yup, de kantoorpik en de topsporter zijn geïnfecteerd door de
chronische, soms tot razende wanhoop drijvende
gezond-vreten-hype. Sorry, die razende wanhoop
is persoonlijk. Soms kan ik alle tegenstrijdige
apekool die er over zogenaamd gezonde voeding
wordt uitgebraakt niet meer bijbenen. Vandaag
moeten we koolhydraten (suikers!) mijden, morgen leven we langer met een volkoren boterham.
Onzeker blijf ik achter: is dit nou gezond of niet?
Inmiddels hanteer ik een oeroude strategie ter
beantwoording van deze beklemmende vraag. Ik
volg namelijk mijn al dan niet dichtslibbende hart.
Behalve gezond eten draagt ook een onstilbare
hang naar duurzaamheid (eveneens een rekbaar
begrip overigens) bij aan de opkomst van de
biotoko. De bio supermarkt is here to stay, zoveel
is zeker. Dat mijn gedecideerde buurvrouw het
steevast over “de afzetter” heeft, doet daaraan
niets af. Inderdaad ligt het gemiddelde prijspeil
hoger. Maar ze gaat er stiekem toch lekker heen
hoor, naar die afzetter. Na Ekodis (Beukenweg) en

Ekoplaza (Eerste van Swindenstraat) is Oost sinds
kort twee onbespoten afzetters rijker, op spuugafstand van elkaar nota bene: Biolicious (Oostpoort) en Marqt (Linnaeusstraat). Een volgende
fase in de ontwikkeling van het biofenomeen
dient zich aan: toenemende onderlinge concurrentie.
De beruchte supermarktoorlogen begin deze
eeuw werden met twee knuistjes in de neus
door Appie Heijn beslecht (in de tijd dat het met
Appie nog goed ging). De stuiptrekkende concurrentie bleef berooid achter. Wie wordt onze
bio-Appie? Ondanks de onstuitbare opmars van
de bio supermarkt verwacht ik dat Oud Oost tot
op heden te klein is voor vier biozaakjes, zeker
zo dicht bij elkaar. Een nieuwbakken biowinkel in
Watergraafsmeer zou logischer zijn. Gaan de vier
elkaar inderdaad kapot concurreren of propageren zij live and let live? Dit zou prachtig passen bij
het wereldverbeterende imago, maar ik reken er
niet op. #
Lees meer van en over Gijs Lauret
op www.gijslauret.nl

Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2015 zeven
keer zal verschijnen. De krant wordt
huis aan huis verspreid in de buurten
Oud-Oost (Oosterparkbuurt,
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost.
Op meerdere openbare plekken in
Oost liggen exemplaren om mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 178 verschijnt 27 maart 2015
De deadline valt op 5 maart 2015
Postadres:
Wijttenbachstraat 34-hs
1093 JC Amsterdam
telefoon: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Arie van Tol, Ellen Groeneweg,
Melissa Plomp en Mirry Dijkstra.
Wij overleggen iedere maandagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur
in Post Oost.
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp,
Annemarije Pronk, Connie Dekker,
Daan van Pagee, Dineke Rizzoli,
Gabriëlle Francke, Gijs Lauret,
Hans Heitgeert, Hella de Groot,
Jan Molenaar, John Prop(voorpagina),
Judith Lammers, Méland Langeveld,
Nico Essen, Ruud Meijer, Sjaak Brokx,
Stan Polman, Ton Hendrix,
Veronica van Roon en Wil Merkies.
Bestuur: Arie van Tol, Mike de Kreek
en Tim Stok.
Gastredactie:
Schrijver, journalist, zanger
en performer Jaap Boots over
Rock ’n Roll in Oost.
Redactionele bijdragen:
OAR, Dynamo, WSW
Druk: Rodi Rotatiedruk
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Een ‘selfie’ van Dwars
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Jeroen Koster en Arie van Tol

Veertien nummers zijn er inmiddels uitgegeven onder de redactie van louter
vrijwilligers. Dit is nummer vijftien. En we gebruiken deze pagina om ons
zelf eens flink op de borst te kloppen. Want anders dan twee jaar geleden
denkt niemand meer aan een voortijdig einde van ‘onze Dwars’.

De hedendaagse kernredactie van de Dwars

De scepsis ruim twee jaar
geleden was zo logisch. De
basis was uiterst smal. Een
deel van de vrijwilligers had
te weinig vertrouwen in een
volledig personeelloze krant
en/of stopte uit solidariteit met
het gedwongen vertrek van de
betaalde redactie. Of externe
partijen voldoende fiducie
zouden hebben in een niet
professionele redactie was ook
zeer de vraag.
Maar het niet meer verschijnen van de Dwars in Amsterdam Oost was minstens
zo onvoorstelbaar als een
volledig vrijwillige doorstart.
De gezonde naïveteit van het
trio van het eerste uur (Mirry
Dijkstra, Margreet de Vries en
Arie van Tol) heeft de doorslag gegeven. Zij pakten in de
herfst van 2012 de handdoek
op. Zij (in de eerste maanden van 2013 versterkt met
Claudia Lukkien, aanvankelijk
‘reservist’) hebben de basis
gelegd voor een stevig in Oost
gewortelde ‘vrijwilligersDwars’.
Vormgeving
Een doorslaggevende rol in
het maken van een krant hebben vormgevers. Zij beheersen
een tamelijk specialistische
vaardigheid, hebben de kennis
om met een digitaal opmaakprogramma te werken. Onder
de doorstarters was er niet
zo’n specialist. Een advertentie in de Dwars had echter
gelukkig snel resultaat.
Manon Verdoorn en Frits van
den Akker konden nog wegwijs gemaakt worden in het
vormgevingsprogramma en
de vormgevingsgebruiken van
Dwars door de vertrekkende

Marion van der Zwam. Aan
de opmaak zou in grote lijnen
vooralsnog niets veranderen,
was de logische keuze van de
nieuwe redactie. Er kon in de
‘mal’ van het nabije verleden
vormgegeven worden.
Inmiddels heeft Robert Nieman
het stokje overgenomen van
Manon. En zo langzamerhand
begint het vrijwillige vormgeversduo Frits en Robert enigszins onrustig te worden: ‘valt
er niet wat te vernieuwen?’
Voorpagina
De Dwars door de buurt was
in het verleden altijd erg herkenbaar en is dat de afgelopen
twee jaar gebleven. Er is de
herkenbare opmaak met onder andere relatief veel tekst
en gebruik van kleurrijke tags.
Er is de regelmaat in vorm
en inhoud: de terugkerende
vaste pagina’s van externe
organisaties, de terugkerende verhaalbijdragen op de
bekende pagina’s, Uit in Oost,
de fotopagina’s, de politiek, de
gastredactie, etc.
Maar dat de Dwars vooral ook
met de altijd weer rake en verrassende tekeningen van John
Prop een eigen voorpaginagezicht heeft is misschien wel
het meest kenmerkend. Want
de toon die hij zet klinkt in de
hele Dwars door. Dat is wat de
redactie tenminste beoogt: een
krant waarin (lichte) kritiek
en (lichte) spot de informatie
en de verhalen uit de buurt
doordrenkt. En ja, ook John is
vrijwilliger!
Schrijvers
In het colofon van Dwars
163, het eerste vrijwilligersnummer, zijn de ook nu nog

vertrouwde schrijversnamen
van Anna ten Bruggencate,
Anneke Hesp, Gijs Lauret,
Sjaak Brokx en Connie Dekker
(van de kinderpagina op de
achterzijde) terug te vinden.
Ook Mirry Dijkstra en Arie
van Tol van de kernredactie
leverden de afgelopen twee
jaar (en daarvóór) teksten.
Met de externe tekstleveranciers (organisaties in Oost)
hebben zij voor de noodzakelijke continuïteit gezorgd.
De aanwas van nieuwe schrijvende medewerkers stemt tot
minstens zo grote tevredenheid. Meland Langeveld, Wil
Merkies, Ton Hendrix, Veronica van Roon, Hella de Groot,
Daan van Pagee, Henriette
Voorhout en Jan Molenaar:
het zijn allemaal vertrouwde
namen geworden in de Dwars.
Voeg daar nog aan toe Melissa Plomp die al weer een
jaar schrijft èn lid is van de
kernredactie, en sinds kort
Ellen Groeneweg, in dezelfde
dubbelrol, en de lezer begrijpt
hoe trots wij zijn op die grote
groep vrijwillige schrijvers.
En ze mogen dan wel inmiddels weer van het Dwarstoneel
verdwenen zijn, hun namen
wil ik toch graag noemen:
Loes Deutekom, Nina Schuttert, Brenda Wokke, Gabrielle
Francke en Larissa Rosenbaum. Ook zij hebben mooie
bijdragen geleverd.
Fotografen
Het aantal fotografen blijft
daar helaas bij achter. Maar
zolang Dineke Rizzoli de
spilfunctie vervult in de
beeldwereld van Dwars
hoeven we ons eigenlijk niet
echt zorgen te maken. Ze
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Krant
maakt prachtige foto’s: over
alle mogelijke onderwerpen
en op alle mogelijke plekken
en tijdstippen. Miranda van
der Vegt, vele jaren trouwe
fotograaf bij Dwars, is door
een verhuizing afgehaakt. En
ook andere namen, waaronder die van Claudia Lukkien,
zijn om verschillende redenen
uit het overzicht in het colofon
verdwenen.
Hans Heitgeert is al weer
enige tijd een vaste waarde
bij de Dwars. Hij fotografeert
overigens ook volop voor
Oost-online. Ron Hey is de
nieuwste aanwinst, en het
heeft er alle schijn van dat
nog meer bewoners van Oost
hun illustratieve kunsten gaan
komen aanbieden.
Illustraties in de vorm van
tekeningen zijn er ook. Van
Ruud Meijer al sinds jaar en
dag: zijn zeer herkenbare
tekeningen accentueren de
verhalen van Mirry, en soms
worden ook andere onderwerpen (politiek, ouderen) met
zijn kleurrijke pen becommentarieerd. Sinds enkele
nummers tekent ook Judith
Lammers voor ons.
Kernredactie en bestuur
Zo ongeveer elke maandag
komt de kernredactie van de
Dwars bij elkaar, van half 2 tot
3 uur in Post Oost. Momenteel
bestaat de kernredactie uit
Mirry, Melissa, Ellen en Arie.
Vast pandoer is een bezoekje
van ‘ouwe’ Sjaak die om de
hoek woont: hij komt voor
een praatje, om zijn gal over
het huidige Ajax te spuwen
(en zijn stukje daarover in te
leveren) en om één of twee
(schuine) moppen te vertellen.
In 2014 was overigens

Dwars wordt gedrukt

Danielle de Loches Rambonnet langere tijd gewaardeerd
medewerker van Dwars: kernredactie, schrijver, fotograaf,
gespecialiseerd in architectuur. Om gezondheidsredenen
moest zij helaas enkele maanden geleden weer afscheid
nemen.
Sinds enkele maanden is
Dwars door de buurt ondergebracht in een stichting:
stichting Dwars door Oost.
Enerzijds wordt daar de onafhankelijkheid van de krant
mee geformaliseerd, anderzijds maakt het contacten met
stadsdeel, andere organisaties
in Oost, maar vooral samenwerking met Oost-online en
Geheugen van Oost gemakkelijker. Misschien wel het
belangrijkste aan die stap
naar een formelere status is
de nieuw verworven betrokkenheid van Mike de Kreek en
Tim Stok. Dwars is zo formeler
en collectiever geworden.
Onze visie blijft ten allen
tijden overeind staan: Dwars
is een krant voor en door
bewoners van Oost. Om dit
verbindende papieren podium
in stand te houden heeft de
overheid op z’n minst een
(financiële) verantwoordelijkheid in het ondersteunen van
een buurtkrant als Dwars door
de buurt! #
NB in de volgende Dwars
zullen wij onze meer praktische ideeën voor de komende
jaren uit de doeken doen,
En nog dit... bezoek vooral ook
de sites van Oost-online (voor
de actualiteit in Oost) en
Geheugen van Oost (voor het
verleden van Oost)!
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Welkom in OBA Linnaeus
Activiteiten

Alle activiteiten staan in het teken van verhalen vertellen.
Bijvoorbeeld workshops gedichten schrijven, striptekenen en
voorlezen.

Voorlezen voor kinderen

Iedere woensdagmiddag om 15.00 voorlezen voor kinderen tot
7 jaar.

English spoken

Vrijdag 20 februari, 10.30 OBA-leden gratis/niet-leden € 5,00
Shakespeare and King/Queen Lear – engelstalige
literatuurverkenning

Linnaeus Live

Zondag 22 februari, 15.00 €10, - ; met OBA-pas € 5,- reserveren
gewenst.
Gevarieerd programma over literatuur. I.s.m. Schrijvers uit
Oost en Linnaeus Boekhandel.

De Barbaraschool kwam ook langs op de opening: ‘Leuk toch?
Mogen we allemaal op de foto?’

Van maandag tot en met zaterdag is
de balie in actie van 9.30 uur tot 17.30
uur. Donderdag wat langer, tot 20.00
uur. En op zondag ligt de balie stil.
Iedere laatste zondag van de maand is
er trouwens vanaf 15.00 uur Linnaeus
Literair
Er zijn van die momenten dat
je gewoon met rust gelaten wilt
worden.
In de collectie ligt de nadruk op romans, reisverhalen, biografieën en gedichten
voor jong en oud. Dus geen receptenboeken, wetenschap of knutselboeken.
Daarvoor moeten lezers naar de OBA op het Javaplein. Toch even zoeken waar
Nederland nou eigenlijk precies ligt.
Op elke werkdag is gaan de
schuifdeuren open om 9.30
uur. Daarachter verwelkomt
Boateng Agyemon kinderen
en volwassenen met een
glimlach. Agyemon werkte
vroeger als docent Engels
in zijn geboorteland Ghana.
Die pedagogische ervaring
nam hij twaalf jaar geleden
mee toen hij in dienst kwam
bij de OBA. En dat is nodig.
Midden in de bibliotheek is
een grote plek ingericht voor
kinderboeken.

Mariska van der Linden (Post Oost): ‘Ze hebben
18 laptops voor gebruik in de bibliotheek heb ik
gehoord. Ik denk wel dat we daar goed gebruik
van zullen maken.’

Een bekende lezer bij de
opening: Job Cohen is
voorzitter van de Raad
van Toezicht van de
OBA.

Midden in de
ruimte is een
grote plek ingeruimd voor
kinderboeken.

De heer Chabar :‘Ik wil wel
weten wat er hier allemaal
gebeurt in de oude Albert
Hein. Ik kom zeker terug
om een krantje te lezen.’

Familie Pompe-Ebels van de Ruysstraat: ‘Gewoon
even een paar lekkere boeken halen.’
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Zdenka Mijic:
‘Oost is erg vooruit gegaan en
een fijne wijk om te wonen’

Oost

5

Verhalen

Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Op 12 april 1992 vloog Zdenka Mijic met man en 3-jarig zoontje Stefan met
de laatste vlucht van een militair vliegtuig met oorlogsvluchtelingen vanuit
Sarejevo naar Belgrado. Veertig dagen laten besloten ze naar Amsterdam
te reizen en kwamen terecht in een kraakpand aan de Sparrenweg in Oost.
Sinds 1993 woont het gezin in de Albert Luthilistraat. De ondernemende
Mijic leerde hier snel de taal en werkt sinds 2014 als participatie adviseur in
Post Oost in de Wijttenbachstraat.
we in het kraakpand woonden kwamen we niemand
tegen die ons informatie kon
geven over hoe we het moesten aanpakken. Als je uit het
buitenland komt en de taal
niet spreekt is het heel moeilijk om er achter te komen
waar en bij wie je moet zijn
voor belangrijke zaken.
We hebben alles zelf uitgezocht en het was geweldig dat
we in 1993 een driekamerwoning kregen in de Luthilistraat waar we nog steeds
wonen. Als vrijwilliger kon
ik aan het werk bij stichting
Vrouw en milieu in Utrecht
en de Nederlandse taal leerde
ik in Amsterdam op de Joke
Smit school bij het Frederiksplein.’

Zdenka Mijic, participatie adviseur bij Post Oost

Aan het begin van het gesprek corrigeert Mijic mij als
ik vraag waarom zij 22 jaar
geleden met haar gezin uit
Bosnië vluchtte. Kortaf: ‘We
komen uit voormalig Joegoslavië.’ Even later vertelt zij
stralend waarom zij en haar
man voor Amsterdam kozen.
‘Voor de oorlog waren wij
hier twee keer als toerist op
vakantie. Aan die vakanties
heb ik nog steeds fijne herinneringen. De mooie stad en
de vriendelijke mensen maakten veel indruk op ons.’ Dat
ze het gesprek in Post Oost in
de Wijttenbachstraat wilde
houden is niet zo vreemd.
Het is de plek waar ze sinds
de opening in 2014 met veel
plezier werkt als participatie
adviseur en waar ze ook iedereen kent. Mijic (53), opvallend slank en met een jeugdige uitstraling, lacht als ik
haar complimenteer met de
zwart-witte outfit. Grinnikt:
‘Ik heb maatje 34.’ Volgens eigen zeggen heeft ze jarenlang
als vrijwilliger kei- en keihard

gewerkt voordat ze deze betaalde baan kreeg. Omdat de
universitaire rechtenstudie
die ze in Sarejevo volgde hier

Vrijwilligerswerk
Mijic reageert blij als ik haar
een compliment geef voor
haar taalgebruik en de goede
Nederlandse uitspraak. ‘Ik
heb er heel hard aan gewerkt omdat ik al gauw na
onze aankomst merkte hoe
belangrijk het is om goed
Nederlands te spreken. Als je
de taal niet spreekt dan zijn
er zoveel belemmeringen. Ik
leerde mensen kennen met
wie ik kon communiceren en
ontdekte waar je terecht kon
voor informatie.’ Ze vertelt
dat ze veel solliciteerde, maar
dat het ondanks haar kennis

‘Als je de taal niet spreekt dan zijn
er zoveel belemmeringen.’
niet werd erkend en haar
Nederlands onvoldoende was
kwam ze niet aan het werk.
‘We hebben hier nooit een
vluchtelingenstatus gekregen,
hadden geen geld en kenden
niemand. Via de DWI kregen
we later een uitkering.’
Mijic, die in voormalige Joegoslavië hard werkte aan een
maatschappelijke carrière,
ging er vanuit dat het in
Nederland ook zou lukken.
Maar ze kwam er al snel
achter dat het zonder goede
beheersing van de Nederlandse taal niet ging redden. ‘Toen

van de taal niet lukte om een
betaalde baan te vinden.
‘Ik dacht, misschien is het
goed als ik me voorlopig helemaal richt op vrijwilligerswerk en wie weet vind ik dan
een baan.’ Ze vertelt enthousiast over de Stichting Vrouw
en Milieu in Utrecht, waar
ze met veel plezier en leuke
collega’s werkte. ‘Daarna kon
ik terecht bij de vacatureservice aan de Amstel, tegenover
Renault. Daar kreeg ik begeleiding bij het vinden van
vacatures en een opleiding
als receptioniste.

Ik heb ook veel geleerd bij
het Re-integratiebureau Octra
in Zuid-oost waar ik administratiewerk deed. Ik werkte
daar met jonge alleenstaande
moeders tot 26 jaar. Die vrouwen hebben het heel moeilijk
en ik vond het heel bijzonder
om met ze te werken. Dat was
mijn eerste betaalde baan, en
ik was heel trots op mijzelf.
Daarna werd ik aangenomen
bij B&A (Welzijn, Werk en
Zorg) dat in Oost het participatiecentrum Vonk oprichtte.
Vanuit dat centrum krijgen
mannen en vrouwen uit Oost
ondersteuning om actief deel
te nemen in de maatschappij.’
Bij Vonk viel de ondernemende en communicatieve Mijic
al gauw op. Toen in februari
2014 het participatiecentrum
in de Wijttenbachstraat werd
geopend kwam ze naar Post
Oost als participatie adviseur
van Civic.
Wat doe je als participatie
adviseur?
Ik geef buurtbewoners adviezen en begeleid ze op hun
participatieweg. Het is ontzettend leuk werk, belangrijk en
afwisselend hier in Oost.’
Hoe bevalt het wonen in de
Luthilistraat na 22 jaar?
‘Ik vind Oost een fijne wijk
met veel winkels en de Dappermarkt waar ik veel kom.
Oost is in de tijd dat wij er
wonen zo vooruitgegaan en
er is zoveel gebouwd. Met het
nieuwe winkelcentrum Oostpoort ben ik ook heel blij.’
‘Alles wat je nodig hebt kun je
kopen in die nieuwe winkels.
Het Beukenplein is heel mooi
opnieuw ingericht. Het is ook
bijzonder dat we nu twee
nieuwe bibliotheken hebben:
een op het Javaplein en een
op de Linnaeusstraat.’
Is er iets dat je mist of zou
willen veranderen?
Mijic, die tijdens het gehele
gesprek met grote snelheid

over haar nieuwe leven en
werk in Nederland vertelde,
valt voor het eerst even stil.
‘Ja, ik mis stoplichten bij de
twee basisscholen De Kaap en
De Kraanvogel in de Christiaan de Wetstraat en de President Brandstraat. Het oversteken is daar gevaarlijk voor de
schoolkinderen. Helaas kan
ik daar niet voor zorgen, dat
moet het stadsdeel regelen.
Ga je nog vaak naar je geboorteland? Mijic: ‘Mijn hele
familie woont daar. Ze komen
niet naar Nederland, daar
hebben ze geen geld voor. Ik
ga er eens in de twee jaar op
vakantie.’ Na afloop van het
gesprek neemt Mijic fotograaf
Rizzoli en ondergettekende
mee naar een andere plek in
het voormalige postkantoor
waar Post Oost nu zit. Ze
wijst op een boekenkastje
waarvan de planken in
vrolijk geel zijn geschilderd
en gevuld zijn met boeken
van o.a. Grunberg, Connie
Palmen, Jan Siebelink, Sarah
Waters. Trots kijkt ze rond:
‘Hoe vinden jullie dat, daar
heb ik voor gezorgd. Iedereen
kan deze boeken meenemen en andere exemplaren
achterlaten.’ Rizzoli vertelt
dat ze al een mooi boek heeft
uitgezocht en het na lezing
weer heeft teruggezet. Ik heb
thuis ook nog boeken die ik
hier kan brengen.’
Bij het afscheid zegt Mijic:
‘In de periode dat ik vrijwilligerswerk deed en zo vaak
solliciteerde dacht ik wel eens
terug aan mijn leven in mijn
geboorteland. Maar ik heb
nooit spijt gehad van mijn
vertrek en ben nog steeds
heel blij dat ik met mijn gezin
voor de oorlog ben gevlucht.
Ik heb zoveel gehad aan de
mensen die mij goed begeleidden en aan de waardering
die ik kreeg. In Amsterdam
en Oost voel ik me helemaal
thuis.’#

Het boekenkastje op initiatief van Zdenka Mijic
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Bestuurscommissie Oost: wat vindt de
PvdA er tot nog toe van?
PvdA
Tekst: Sander Alkema en Nico Dekker

Gery de Boer heeft eerder in de stadsdeelraad gezeten. De huidige bestuurscommissie heeft veel minder bevoegdheden en werkt dus heel anders. De
commissie voert geen eigen beleid en heeft geen budgetrecht zoals vroeger
de deelraad.
De rol van de
bestuurscommissie
Het beleid wordt vastgesteld
door de gemeenteraad, de
bestuurscommissie moet
zorgen voor de uitvoering op
het niveau van het stadsdeel
en controle uitoefenen. Wel
wordt vanuit de gemeenteraad vaak advies gevraagd
op beleidsnota’s die de
gemeente produceert, maar
de reactietijd is doorgaans
erg kort. Gery is bovendien
niet tevreden over de manier
waarop het gemeentebestuur
omgaat met adviezen vanuit
de stadsdelen: de raadsleden
worden alleen ingelicht welke
stadsdelen hebben geadviseerd maar niet over de
inhoud ervan.
Het monistische model – de
controlerende functie van
commissieleden jegens het

dagelijks bestuur is er niet
langer - eist dat de commissie steeds tot een gezamenlijk
oordeel over elk agendapunt
komt. De meeste kwesties
zijn niet politiek van aard en
geven niet veel problemen.
Maar soms moet één van de
wethouders namens de commissie naar de gemeenteraad
om een specifiek punt te bepleiten, en via politieke weg
invloed uitoefenen.
Hier wringt het bestuursmodel: een dualistische
gemeenteraad versus een
monistische bestuurscommissie. Vooral voor voormalige
deelraadsleden in de commissie is het soms lastig het oude
raadsmodel los te laten.
Buurtdemocratie
Gery vindt vooral de contacten met de buurten belang-

rijk. Die zouden naar haar
mening in de toekomst beter
georganiseerd kunnen worden. Nu gaat veel tijd van de
commissieleden zitten in plenair vergaderen, zoals overigens reglementair is voorgeschreven. Haar idee zou zijn
een deel van de vergadertijd
benutten voor een werkbezoek met een kleine groep in
één van de 5 buurten, en later
de ervaringen gezamenlijk te
bespreken. Zo zouden we de
‘ogen & oren’-rol beter kunnen waarmaken.
Het ontbreken van financiële
ruimte maakt dat de commissie nooit snel in actie kan
komen als dat nodig is. Een
klein bedrag als eigen bestedingsruimte zou zinvol zijn,
terwijl het op de gemeentebegroting verwaarloosbaar
zou zijn. Voor dit jaar heeft

de commissie uit de eigen
rompbegroting wat geld vrijgemaakt voor enkele prioriteiten, maar we weten niet
hoe dit volgend jaar zal zijn.
Zorg
Het bestuursmodel van nu
wil dat alles vanuit de centrale stad wordt aangestuurd.
Hoever de decentralisatie nog
gaat weten we niet. Als een
organisatie naar ons toekomt
met een concrete vraag over
bij voorbeeld ouderenzorg of
jeugdbeleid, kunnen we dat
alleen bij het gemeentebestuur signaleren en daar politieke druk uitoefenen. Het is
overigens jammer dat vanuit
de gemeenteraad geen initiatief wordt ondernomen voor
contact met ons stadsdeel:
er is nog nooit een raadslid
langs gekomen om te zien hoe
we hier werken.
Evenementenbeleid
Wat de evenementennota betreft, die hoeft voor Gery niet
weer op de helling. Ze heeft
twijfels over de toezeggingen

Bestuurscommissie Oost: wat vindt de
VVD er tot nog toe van?
VVD

Tekst: Annelies Teunissen en Arie van Tol | Fotografie: Annelies Teunissen

Marcel Mokveld, fractievoorzitter van de VVD in Oost, is blij met een beetje
aandacht van de media. Dat houdt hem scherp. De gekozen vertegenwoordigers in het stadsdeel zijn door de bestuurlijke vernieuwing meer in de luwte
terecht gekomen.
De bevoegdheid van de bestuurscommissie (BC) is teruggebracht tot het leggen van
accenten. Sinds de afschaffing
van de stadsdeelraden neemt
de centrale stad beslissingen
die voorheen in de stadsdelen
werden genomen. Marcel,
zelf deskundige op het gebied
van Media, Technologie en
Organisatie, maakt zorgvuldig
zijn afwegingen als het gaat
om de vraag hoe efficiënt de
slagkracht van de bestuurscommissie Oost nog is.
De rol van de bestuurscommissie
Enerzijds dwingt dit monistische stelsel - belangrijkste kenmerk: het dagelijks
bestuur maakt onderdeel uit
van het algemeen bestuur
- de politieke partijen tot het
bundelen van hun krachten
ten behoeve van gezamenlijke adviezen. Anderzijds is het
nadelig gevolg hiervan dat
er nauwelijks nog partijpolitiek gevoerd kan worden. Je
kiezers laten zien waarvoor
ze juist jou hebben gekozen is

moeilijk.
Marcel is net als zijn collega’s
in de BC nog erg zoekende. De
samenwerking is mooi, maar
als partij zelf onderwerpen
op de agenda zetten is minstens zo belangrijk. Recent
heeft de VVD een motie ingediend naar aanleiding van
een uitzending van Brandpunt over IJburg. Die toonde
wat Marcel betreft aan dat
menging van woningen in de
sociale huur, dure huur en
koop op IJburg mislukt was.
Er zouden sociale huurwoningen verkocht moeten gaan
worden. Andere partijen
steunden de motie niet.
De zogeheten ‘ogen en oren’
functie ziet Marcel niet direct
als het bestaansrecht van
de BC. Ook voorheen werden raadsleden (of politieke
partijen) geacht contacten te
onderhouden met de bewoners: ‘we waren en worden
gekozen, vertegenwoordigen
dus bewoners en hebben ons
te verantwoorden naar onze
kiezers.’
In de huidige situatie is het

prettig om in de gemeenteraad meerdere VVD-politici
uit Oost te kunnen aanspreken c.q. beïnvloeden. Ook in
die raad is overigens nog volop discussie over de verdeling
van de bevoegdheden in de
stad. Het feit dat er 120.000
inwoners zijn in Oost, meer
dan in vele gemeentes van
Nederland, dwingt hoe dan
ook tot een vorm van interne
decentralisatie. Of dat nu een
gekozen raad, een gekozen
commissie of een niet gekozen bestuurscommissie is.
Buurtdemocratie
Bewoners die op willen
komen voor een belang kunnen nog altijd naar de lokale
ambtenaren en naar de lokale politici. Als ingesproken
wordt bij een BC-vergadering
wordt de kwestie volgens
Marcel vaak opgepakt door
een politieke partij of door
het dagelijks bestuur (DB)
van de BC. Beïnvloeding via
de BC is absoluut mogelijk.
Inspreken bij de gemeenteraad kan ook, maar meestal is

die door Ivar Manuel inzake
het Oosterpark zijn gedaan,
en zegt benieuwd te zijn hoe
dit afloopt. #

dat een te grote stap voor een
burger. Ook is de agenda daar
overvol en de aandacht voor
stadsdeelaangelegenheden
navenant klein.
De buurtparticipatie wordt
zeker niet belemmerd door
de nieuwe bestuursvormen.
De gebiedsaanpakken kunnen zelfs een stap voorwaarts
genoemd worden. Maar misschien trekt Marcel aan het
einde van deze 4 jaar toch de
conclusie dat er beter BUURTcommissies opgericht kunnen
worden, zoals in Rotterdam.
En dat een lokaal verkiezingscircus echt overbodig is.

Gery de Boer

standpunt van de VVD dat
Oost een levendig, bruisend
imago moet hebben. Er moet
dus volop ruimte zijn voor
evenementen. Natuurlijk
is overleg met de buurt en
goeie informatievoorziening
nodig bij conflicterende
belangen. Gelukkig komen
behalve klagers steeds vaker
ook voorstanders van evenementen hun zegje doen in de
commissie.
Zelf is hij geen festivalbezoeker, maar de dreunende
beats op de kop van Java
die doordringen tot in zijn
tijdelijke woning die neemt
hij graag voor lief. Al was het
maar omdat behalve het bruisende imago het toerisme en
nieuwe bedrijvigheid er wel
bij varen. #

Zorg
Of de BC enige invloed uit kan
oefenen op het proces van de
transitie van de AWBZ naar
de gemeente is de vraag. Het
is niet helemaal zijn dossier,
excuseert Marcel zich. Wel
wil hij kwijt dat hij de keuze
voor wijkzorg in principe een
goeie ontwikkeling vindt. En
in het stadsdeel kunnen ook
wel degelijk accenten worden
gelegd. Er is een flexibel budget van 2,4 miljoen, daar kan
de BC bijvoorbeeld geld aan
onttrekken voor aanvullingen
in de wijkzorg indien nodig.
Evenementenbeleid
Marcel huldigt met verve het

Marcel Mokveld
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De Amsterdam Huskies:
vlijmscherp op het ijs

Sport 7

Sledgehockey

Door: Melissa Plomp| Fotografie: Michael Hoekstra

Binnen is het nog kouder dan buiten op deze gure winteravond. In de Jaap
Edenhal draaien de kunstschaatssters lenig hun laatste pirouettes, voordat
de dweilmachine het ijs weer glad komt strijken. In de kleedkamers van de
ijshockeyers klinkt een gezellig geroezemoes. Rolstoelen en krukken staan
in de kleedkamer geparkeerd en op de gang liggen een soort van sleetjes. De
training van sledgehockeyteam de Amsterdam Huskies gaat zo beginnen.
Sledgehockey is waarschijnlijk een sport waar maar
weinig mensen van gehoord
hebben. In sommige landen
is deze sport, die geschikt is
voor zowel valide als invalide
mensen, aardig populair. Het
is ook een sport die beoefend
wordt op de Paralympics. In
Nederland zijn er slechts drie
teams: in Dordrecht, Tilburg
en in Amsterdam bij de Jaap
Edenbaan.
Sledgehockey is een soort van
ijshockey, maar de spelers zitten in een sleetje. Ze bewegen
zich voort met twee korte ijshockeysticks. Het ene uiteinde
is om de puck mee te slaan,
aan het andere eind zit een
prikgedeelte waarmee ze zich
in het ijs kunnen afzetten. De
regels van sledgehockey zijn
grotendeels hetzelfde als die
van ijshockey.
In de kleedkamer hijsen de
spelers van de Amsterdam
Huskies zich in hun bepakking. Ze worden van top tot
teen beschermd. Dat is ook
wel nodig, want net als bij
ijshockey kan het er af en toe
hard aan toe gaan. De goalie
of doelverdedigster, Annet, is
het beste beschermd. Wanneer zij op haar sleetje zit,
gespt ze extra beenbeschermers om, die vastzitten aan
haar slee. Ook haar bodyprotector, de kleding die haar
bovenlichaam beschermd, is

anders dan die van haar medespelers. Annet is één van de
twee valide spelers bij de Amsterdam Huskies. ‘Maar, ’grapt
ze, ‘door mijn bepakking kan
ik mijn armen maar een klein
stukje optillen. Dan heb ik dus
ook een beperking.’
Evenwicht bewaren
Het team van de Amsterdam
Huskies is maar klein. Ze zijn
nu met zijn achten: Arthur, Johan, Adriaan, Patrick, Annet,

invaliden te sponsoren, zoals
rolstoeltennis en rolstoelbasketbal,’ zegt Arthur, speler
van het eerste uur. Door de
onbekendheid van de sport en
het gebrek aan geld, leidt hij
nu min of meer de training.
Ooit was er een trainer voor
het team, maar nu maken
de spelers zelf een trainingsschema.
De training begint, zodra alle
spelers in hun slee zitten. Het
is duidelijk dat ze dit allemaal

‘Voor deze sport moet je flink wat
kracht in je bovenarmen hebben.’
Yunus, Harri en Jurriaan. Op
dit moment is Annet de enige
vrouw in het team. De leden
variëren in leeftijd pakweg
van twintig tot vijfenvijftig
jaar. Vroeger was er ook een
jeugdteam, maar het aantal
leden, zeker dat van de jeugd,
is flink teruggelopen. De
Amsterdam Huskies was het
eerste Nederlandse sledgehockeyteam. Ze werden opgericht
in 1996. In het begin werden
ze gesteund door verschillende organisaties. Helaas
raakte ook bij die organisaties het geld op in de crisis.
‘Dan kiezen ze er toch voor
om de bekende sporten voor

Het team van de Amsterdam Huskies klaar voor de training.

al een tijdje doen. De slee staat
op twee ijzers, gelijk aan die
van ijshockeyschaatsen, die
dicht naast elkaar geplaatst
zijn, om de sleetjes wendbaarder te maken. Een speler moet
dus goed zijn evenwicht bewaren. De slee van Annet, de
goalie, staat op een kunststof
schaats. Zo kan zij ook met
haar slee van links naar rechts
bewegen voor haar doel. Ze
heeft maar één stick en aan
haar andere hand een grote
handschoen met punten, om
goed grip op het ijs te hebben.
De spelers zijn sneller en
wendbaarder dan veel mensen op schaatsen. Ze slaan de

De spelers duwen zich voort met hun sticks

pucks keihard over het ijs.
Voor deze sport moet je flink
wat kracht in je bovenarmen
hebben. Er zijn spelers die een
spina bifida hebben, ze zijn
met een “open rug” geboren,
verder zijn er spelers met
bijvoorbeeld een dwarslaesie
of spasticiteit. In de zomer
trainen de spelers, voor zo ver
dat mogelijk is, hun armen
met roeien. Spelers die in het
dagelijks leven in een rolstoel
zitten, hebben natuurlijk al
goed getrainde armen.
International
Het is jammer dat het team
niet groter is. Voor een
wedstrijd moet een team uit
zes spelers op het ijs bestaan
en minimaal drie wissels.
Dat redden de Amsterdam
Huskies dus net niet, met acht
spelers. Bij wedstrijden tegen
buitenlandse clubs, spelen ze
daarom samen met de spelers
van Dordrecht. Nederland
organiseerde in 2009 het WK
voor de B-landen, de landen
waar de sport niet zo groot
is. Daar vallen ook landen als
Zweden, Finland en Polen onder. De meeste A-landen, zijn
landen waar ijshockey ook
populair is.
Bij de Amsterdam Huskies
speelt één “international”,
Harri uit Finland. Hij studeert
sinds een jaar in Nederland
en reist wekelijks van Leiden
naar Amsterdam om te kunnen spelen. In Finland, waar
Harri ook al speelde, is sledgehockey ook niet zo populair.
Dat komt vooral doordat de
afstanden in Finland voor veel
mensen te groot zijn, om zich
bij een club aan te sluiten.
Elke speler moet zijn eigen
uitrusting aanschaffen. De
slee wordt in het buitenland
gemaakt, meestal in Duitsland. Nuray is meegekomen
met haar zoon Yunus, die in
het team speelt. Zij staat langs
de boarding te kijken hoe hij
pucks op het doel van Annet
schiet. Yunus heeft nog met
de jeugd meegespeeld en is
al op zijn achtste begonnen.

Hij doet dit dus al aardig wat
jaren. Nuray vertelt dat er bij
de gemeente een potje is om
sportrolstoelen te vergoeden.
‘Een vergoeding voor je slee
krijgen, is niet makkelijk,’ zegt
ze, ‘soms vindt de gemeente
een slee niet hetzelfde als
een sportrolstoel, dan moet
je helemaal uitleggen wat
sledgehockey is en met foto’s
komen om te bewijzen dat de
slee echt nodig is voor deze
invalidensport.’
De rest van de uitrusting moet
de speler zelf aanschaffen. De
bepakking kan jaren lang mee
gaan. Voor de sticks geldt dat
niet, verteld Nuray. Die willen
nog wel eens breken in het
heetst van de strijd. Ze heeft
het nog niet gezegd, of Harri
komt naar de kant met een
gebroken stick. Gelukkig is
tegenwoordig alles makkelijk
via het internet te bestellen,
maar veel is ook gewoon in
Nederland te koop.
Als de training ten einde
loopt, druppelen de volgende
sporters de ijshal binnen:
boomlange ijshockeyers,
stoere mannen die met hun
bepakking aan nog veel breder lijken dan ze al zijn. Langs
de boarding staan ze te kijken
naar het sledgehockey.
De spelers van de Amsterdam
Huskies, minstens zo stoer,
glijden bezweet naar de kant.
Het is vreemd dat de sport
zo onbekend is. Het is ontzettend leuk om naar te kijken en
zeker een uitdaging om het te
leren spelen.
De Amsterdam Huskies hopen
op beter tijden, met meer
teamleden. En zou het niet
leuk zijn, als Nederland op
een dag het nationaal sledgehockeyteam kan aanmoedigen
bij de Paralympics? #
Nieuwsgierig geworden naar
Sledgehockey? De Amsterdam
Huskies trainen elke maandagavond in de Jaap Edenhal.
Voor meer informatie kijk
op www.amsterdamhuskies.
nl of zoek ze op facebook.
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2015 is het Jaar
van de Bodem

Moestuin

Moestuinieren in oost
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Het nieuwe jaar is weer begonnen! En 2015 is het Jaar van de Bodem.
Waarom de bodem? De bodem, de grond, de aarde onder je voeten, dat is
toch niks bijzonders? Je woont misschien op twee hoog en hebt eigenlijk
geen grond onder je voeten, maar je benedenburen. En op straat loop je op
de trottoirtegels. En je achtertuin is misschien geplaveid met tegels. Waar is
die bodem?
Typisch genoeg weten we heel
weinig over de grond onder
onze voeten. Je kunt de bodem
vergelijken met de huid, het is
de huid van onze wereld. Een
dun laagje dat niet zo opvalt,
dat niet zo belangrijk lijkt. Je
let eerder op je hart, je longen,
je maag dan op je huid. Toch is
de huid een heel belangrijk orgaan, en zo ook de bodem. De
huid van de aarde zorgt voor
voedsel, kleding, bescherming,
energie, wateropslag en is een
perfect recycleapparaat.
Beschadiging van de grond is
even rampzalig als beschadiging van onze huid. Denk maar
aan het brandwondencentrum.
Als er teveel huid is aangetast
wordt het levensgevaarlijk!
Toch wordt de bodem op grote
schaal weggestopt onder steen,

Gestaag beweeg ik me over
het metroperron in een
drukke mensenmenigte voort.
’s Ochtends vroeg op weg naar
het werk. Bij de roltrappen
omhoog staat een vrouw. Ze
draagt een groengrijze gewatteerde jas die tot haar kuiten
reikt, afgesleten grauwgrijze
gympen steken eronder uit.
Ze probeert iets aan de man

hand uit te steken. Bovenaan
de roltrap blijf ik staan en kijk
naar beneden.
Wat beweegt die vrouw
condooms uit te delen? En
dan ook nog eens in de ochtendspits... Moet de keurige
kantoorklerk van een condoom worden voorzien? Ja,
misschien juist dit type man,
grinnik ik in mezelf. Ze komt

indruk. ‘Waarom biedt u ze
aan, als ik vragen mag?’ Ze
schrikt en kijkt me verward
door het sluike haar dat
deels voor haar ogen hangt,
aan. Het blijft stil. Ik raak in
verwarring. Toch vraag ik het
opnieuw. Ze kucht.
‘Mannen moeten veilig vrijen.’
Ondertussen tuurt ze naar
mijn schoenen.

Roepende in de woestijn
Door: Méland Langeveld

te brengen, maar iedereen
negeert haar alsof ze een
besmettelijke ziekte onder de
leden heeft.
Normaal gesproken graaien
vele handen als er ergens
gratis iets wordt uitgedeeld.
Een proefpakketje muesli, een
bekertje koffie of een drinkontbijt van Mona. Geregeld
zie ik de werkenden gretig
toehappen.
Haar gezicht ziet er verlopen
uit. In haar hand houdt ze
rode strippen vast. Stelselmatig draait iedereen zijn hoofd
van haar af, alsof het in scène
is gezet. ‘Kapotje... kapotje...,’
hoor ik haar mompelen. Haar
hand deelt uit, maar niemand
pakt het beet. Condooms van
het Kruidvat in de ramsj. Ook
ik ga haar voorbij zonder mijn

op mij niet over als een gewezen prostituee. Deze vrouw
intrigeert me. Wat bezielt
haar in godsnaam?
Ik trek mijn stoute schoenen
aan en daal met de roltrap
af. Dan maar iets later op
mijn werk. Dit is iets wat je
niet elke dag tegenkomt, iets
uitermate onalledaags. De
stroom mensen uit de metro is
voorbij, en het wachten is op
een nieuwe lading. Ze staat er
werkloos bij. Ik loop op haar
af. Als een mechanische pop
richt ze haar hand weer naar
mij uit. ‘Kapotje...’
Ik neem de rode strip aan
en wacht haar reactie af.
Haar blik schiet als een pijl
langs me heen. Haar donkere
ogen staren strak de verte
in en maken op mij een lege

Ik knik met mijn hoofd.
Volgens mij staat ze hier
een beetje bij de verkeerde
doelgroep haar boodschap te
verkondigen, maar dat zeg
ik haar maar niet. Ongetwijfeld heeft ze voor haarzelf
een goeie reden om hier in
alle vroegte te staan. ‘Voor
m’n dochter is ’t te laat...’ Ze
slikt en kijkt me even aan. Ik
weet niet goed wat ik moet
antwoorden. Had ik het haar
maar niet gevraagd. ‘Dat is
heel erg,’ lispel ik slechts.
Ik wens haar sterkte en steek
de condoom in mijn zak. Op
de roltrap draai ik me om. Een
nieuwe lading kantoorklerken en ander werkvolk haast
zich naar de roltrappen. Haar
hand biedt aan en opnieuw
wijken de blikken vol schaam-

beton en asfalt. Per minuut
wordt wereldwijd maar liefst
twee hectare aan vruchtbare
grond op deze manier kapot
gemaakt. Het bodemleven
wordt zo vernietigd. De grond
wordt gezien als afvalbak. Men
wil er van alles in wegstoppen,
tot radioactief afval aan toe.
Industriële landbouw en veeteelt gebruiken de grond kapot.
Ontbossing tast het bodemleven aan en haalt daarmee
de samenhang uit de grond.
Aan alle kanten lijdt de bodem
onder onze ingrepen.
Zelfs mensen die tuinieren
weten vaak niet wat er allemaal aan leven in de grond
zit. Regenwormen kennen we,
maar het zijn juist de voor het
oog onzichtbare organismen
die ervoor zorgen dat er voedsel verbouwd kan worden.
De bovenste laag aarde is de
verblijfplaats van duizendpoten, springstaarten, mieren,
naaktslakken, larven van lieveheersbeestjes en minuscule
beestjes.
Micro-organismen als protozoa, nematoden en schimmels
maken de bodem vruchtbaar.
In de rhizosfeer (de millimeters rond het wortelstelsel van
een plant) zit het vol met deze
organismen die leven van wat
de planten uitscheiden. Energie om te overleven halen ze
voornamelijk uit koolstof. En
die koolstof komt uit plantenresten en vergane organismen.
Omgekeerd zorgen de microorganismen voor de aanvoer
van stikstof die de planten

te van haar weg. Ze blijft een
roepende in de woestijn. Aids
zal nooit van deze aardkloot
verdwijnen. Als konijnen
neukt het vrolijk voort. #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com
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weer nodig hebben om te
groeien. Het zit ingewikkeld en
ingenieus in elkaar!
Al deze diertjes willen eten en
bij het zoeken bewegen ze zich
door de bodem. De bovenste
tien centimeter zijn het drukst
bevolkt. De micro-organismen
hechten door schimmeldraden
bodemdeeltjes aan elkaar. De
wormen en insecten graven
daar gangen in en zorgen voor
lucht in de grond. Ze zorgen
dat de bodem leeft.
Kunstmest en pesticiden zijn
giftig voor veel organismen.
En als een deel van de bevolking afsterft, sterft de rest
ook. De plant in je tuin wordt
dan geheel van kunstmest
afhankelijk. De bodem verliest
steeds meer van zijn voedende
waarde. En het tuinieren gaat
steeds meer werk kosten als de
medewerking van het bodemleven weg valt.
Micro-organismen zijn verbonden met elkaar en met de
planten. En omdat ze verbonden zijn met de planten, onze
groenten, zijn ze ook verbonden met ons. Alles grijpt ineen.
Zonder bodem kunnen we
niet. We zouden er goed aan
doen daar wat meer aandacht
voor te hebben. En daarvoor is
dat Jaar van de Bodem bedoeld! #
Reacties:
tonquichot@gmail.com
http://jaarvandebodem.nl
youtube: let’s talk about soil

Onalledaags
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Cadeautje... bedankt
Tekst: Hella de Groot | Fotorafie: Jan Bulder

De feestdagen in december brachten cadeautjes.
Sommige cadeautjes waren – surprise, surprise! –
zo verrassend dat ik even niet wist waar ik kijken
moest...
‘Een scheurkalender!’ lachte
mijn zwager toen ik mijn hebberige handjes op een pakje
legde waarin ik een boek vermoedde. Ik lachte vrolijk mee,
maar het bleek inderdaad een
scheurkalender.
Van Liefde is... (met die hinderlijk gelukkige poppetjes). Ik
perste er als blijk van erkentelijkheid nog een getergd ‘dank
je’ uit maar gaf de kalender
later toch terug aan de lieve
gever, mijn vader. Hij vond
het presentje bij nader inzien
ook niet passen. ‘Je bent het
qua leeftijd ontgroeid,’ erkende hij. ‘En iedere dag een
wijze spreuk afscheuren is wel
saai.’ Bij het uitpakken had hij
al bij mij ‘gedempte vreugde’
waargenomen. Ik kan moeilijk
veinzen.
Leendert Wordragen (47), die
ik onlangs ontmoette bij een
cursus in Post Oost, snapte wat
ik bedoel, die ietwat gedempte
vreugde waarmee je een cadeau in ontvangst neemt waar
je niet zo blij mee bent. Maar
dat met goede intenties is ge-

geven. Erger nog: is gemaakt.
Mogelijk zelfs met heel veel
inspanning. Een cadeau waar
je dus maar voor bedankt. Uit
beleefdheid. Met een glimlach
die hopelijk voldoende dankbaarheid uitdrukt.
Abstract cadeau
Leendert, die me thuis ontvangt met thee en een paar
brokken zeer gewenste chocola, steekt van wal: ‘Ik zou
40 worden, toch een speciale

‘O, wat
gaaf dat je
dit gedaan
hebt!’
leeftijd. En één van mijn beste
vrienden, een kunstschilder,
wilde iets speciaals maken. Ik
dacht: o leuk, een schilderij,
speciaal voor mij, wat persoonlijk, wat éérvol. Ik had

G1000 Burgertop
Amsterdam

Ontmoeting
hem al verteld dat ik van de
kleuren rood, wit en zwart
houd. Enfin...
Op de dag dat ik mijn verjaardag vierde kwam hij op
bezoek, iets eerder dan de andere gasten. Wat gááf, dacht ik
toen ik het pak zag, wat mooi
ingepakt! Ik dacht: dit wordt
‘m! Ik pakte het uit en... het
was een heel abstract schilderij... eerst moest ik kijken wat
het nou was... de kleuren die
ik mooi vind zaten er alle drie
in, dat wel... maar ik vond het
afschuwelijk! De kleuren vond
ik niet mooi, het was een warboel van abstracte lijnen.’
‘Ik wilde het niet tegen hem
zeggen, maar je kunt jezelf
niet verraden. Hij móet mijn
teleurstelling gezien hebben.
Dan moet je iets zinnigs zeggen. ‘O, wat gaaf dat je dit gedaan hebt!’ hoorde ik mezelf
zeggen, ‘bedankt!’ Maar ik kan
niet liegen, dus ik kon ook niet
zeggen ‘o wat prachtig’.’
‘Heel duur’
‘Even later kwamen de eerste
gasten. En ik zei heel nadrukkelijk tegen ze dat het speciaal
voor mij gemaakt was, en dat
vinden mensen ook mooi, een
kunstenaar die iets voor jou

Bottom up

Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer

Stel je voor dat op een dag 1000 Amsterdammers bijeenkomen om te
beraadslagen over wat hen allen verbindt: Amsterdam. Dat die 1000
Amsterdammers, die de enorme diversiteit weerspiegelen die onze
metropool zo siert, gezamenlijk de urgente kwesties in de stad agenderen en
oplossingen aandragen. Het zou het summum zijn van de bottom up
beweging die zich in alle delen van de stad manifesteert.
Als ik je nu eens zeg dat die
dag gaat komen. De datum is al
geprikt: zaterdag 6 juni zal in
Amsterdam de G1000 Burgertop plaats vinden. Over de
locatie wordt nog onderhandeld, evengoed kan de dialoog
over meer locaties verspreid
worden. Een team van vrijwilligers heeft deze zo belangrijke
dag voor de stad Amsterdam
op hun schouders genomen.
Het is geen overbodige luxe
om burgers te vragen naar
oplossingen voor stedelijke
vraagstukken; nu er zoveel
verantwoordelijkheden van
overheidszijde naar de gemeente worden overgeheveld.
Naar voorbeeld van België, gingen Uden en Amersfoort ons al
voor en hielden een geslaagde
G1000 Burgertop.
Ik weergalm het succes van de
G1000 België, wanneer ik een
voorschot neem op de toe-

Het schilderij (detail)

maakt. Het gebaar is mooi.
Maar het schilderij was niet
mooi. En niemand vond het
mooi. Iedereen riep: ‘O, wat
leuk! Dat iemand dat voor je
maakt, wat persoonlijk!’ En
ik bleef er zelf ook maar over
doorratelen tegen m’n gasten. Dat het ‘op de markt heel
duur’ was.
‘Het is echt geld waard hoor.
Wel 1.300 euro!’ Terwijl iedereen hetzelfde dacht als ik: wat
‘n gekladder en geklodder...
We hebben nog wel contact
gehad, de kunstenaar en ik.
Maar dat ging meer over het
feestje. Het liep nogal uit de
hand...’

ik dan ook wel weer. Ik wilde
het ook echt een plekje geven
in mijn huis maar het paste
nergens. Het heeft even in de
gang gehangen. Toen heb ik
het een tijdje geprobeerd aan
het zijmuurtje hier. Ten slotte
heb ik het verbannen naar
het schuurtje. Verkopen doe je
niet. Ik wil het niet wegdoen,
het is toch iets persoonlijks.
Van de zomer kwam de kunstenaar langs. En toen heb ik
het tijdelijk teruggehangen,
deze keer in de slaapkamer.
Hij heeft het gezien en er een
foto van gemaakt. Hij vond
het mooi hangen.’ #

‘Over het schilderij hebben we
het niet meer gehad. Ik heb
hem nog wel bedankt, zo ben

komst en voor me zie hoe de
hardwerkende middenstander
het roerend eens wordt met
de alziende dakloze over het
Amsterdamse straatbeeld. En
hoe de werkloze alleenstaande
moeder samen met de ondernemende vader van een groot
gezin tot een oplossing komt
voor het toegankelijker maken
van de arbeidsmarkt.
Kennis en ervaringen delen
maakt ons rijker, in materieel
en in geestelijk opzicht. En
kennis en ervaringen hebben
we allemaal, want deze komen
rechtstreeks voort uit ons
dagelijks leven in de metropool waar we samenleven.
Zeg mij wie er meer weet van
opvoeden: ouders uit Noord of
ouders uit Zuid? Zeg mij wie
beter weet hoe te ondernemen:
de ZZp-er uit West die in de
bouw werkt of de Freelance
tekstschrijver uit Oost? Zeg
mij wie er meer weet van het
combineren van mantelzorg,
een fulltimebaan en een eigen
gezin: een Amsterdammer uit
het Centrum of een Amsterdammer uit Zuidoost?
Het antwoord is volgens mij:
allebei. Dit soort alledaagse
zaken houden ons allemaal
bezig, net zo goed als de
ambtenaar tegelijkertijd ook
bewoner is, kan een burger
meedenken over het beleid
waar de gemeenteraad zich
zoal over moet buigen. Het is
goed als het tot ons doordringt
dat stadszaken dagelijkse kost

zijn. Zijn we dan vergeten dat
de oorspronkelijke betekenis
van ‘politiek’, (een woord dat
afgeleid is van de Oud-griekse
woorden POLIS en THESIS),
letterlijk ‘stadszaken’ is en
dat in de tijd van Aristoteles
iedereen naar het marktplein
geroepen werd om mee te praten over die stadszaken? Men
was zich er toen al heel erg
van bewust dat iedereen deel
uitmaakte van de polis en aan
het kapitaal van de CAPITEL
ook heel goed wat kon bijdragen. Kortom: over zo’n dynamische stad als Amsterdam
moet iedereen wat te zeggen
kunnen hebben. #
Daarom, medebewoners
uit Amsterdam (Oost)
attendeer ik jullie op de
komst van de G1000 Burgertop te Amsterdam op
zaterdag 6 juni 2015. Het
succes van deze dag hangt
van ons allemaal af. Het
succes hangt ook af van
een goede voorbereiding.
Hier zijn vrijwilligers voor
nodig die bijvoorbeeld
het team van Diversiteit,
de Methodegroep, het
team dat zich over de
Organisatie, de PR en de
Financiering buigt. Belangstellenden en mogelijke
vrijwilligers kunnen alvast
een kijkje nemen op de
website www.g1000-amsterdam.nl
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Adressen

Koos Kneus sminken en verkleden

Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie:
www.kooskneus.nl.
Vrolijke voorstellingen met
schminken en verkleedkleren,
drankje en koek, ook voor verjaardagsfeestjes. Entree: € 8,- p.p.,
met stadspas € 6,- p.p.
NB. je mag altijd 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op alle zondagen in
februari en maart:
10.30: 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!
12.00: 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.
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar
Een dolkomisch stuk vol verwikkelingen, over twee domme zeerovers: boef Piet en kapitein Haak,
die een schatkist stelen.
15.30: Indiaan Tikkitakka maakt
vrienden, 4 – 8 jaar
Tikkitakka ontmoet cowboy Billy
met zijn koe Zwart Vlekje. Ze reizen naar het grote indianenland.
Daar maken ze kennis met het
indianenmeisje Poconhandtas.
Programma op alle woensdagen
in februari en maart:
14.00: De verdwenen parels van
de koning, 4- 8 jaar
Een gemene heks steelt een kist
met parels van de koning en verstopt 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 Nicolien van der Does
zo 15 feb 11.30:‘Oma en Liesje
gaan naar zee’
Naar het boekje ‘Boer Boris gaat
naar zee’, dat is verkozen tot prentenboek van het jaar.
Reserveren 020-6201513 of info@
demammies.nl.

Oostblok
Alle hieronder genoemde voorstellingen spelen in de locatie
Sajetplein.
zo 15 feb 16.00: Take off (1+) –
Wonderland – Dansers en musici
nemen je mee op spannend avontuur door de lucht;
vr 20 feb en za 21 feb 20.00:

Stof #9 Stand up, lie down – De
Gemeenschap
Vijf homo’s denken dat ze leuk
moeten zijn. Dapper en vol bravoure beginnen ze aan hun avond
bashing en grappenmakerij. Over
stand-up comedy en over de werking van taal.
wo 25 feb 10.30 en 15.00: Eendagsvlieg (4+) – Theatercollectief
Zonder Mouwen
Gebaseerd op de verhalen van
schrijver Toon Tellegen. Voor en
na de voorstelling kun je komen
tekenen, knutselen, lezen en lunchen. De foyer wordt verbouwd
tot vrolijk kindercafé, Marloes van
de OBA komt voorlezen en er is
veel te ontdekken.
zo 1 mrt 16.00: Nieuw! (4+)
Tromgeroffel, pauken, strijkers...
ta-ta-daaa! Welk jeugdtheatergezelschap gaat elke eerste zondag
van de maand een voorstelling
geven?
do 5 mrt 20.00: Verse Vis 3
Pril werk van jong talent: muziek
van Rita Karpati, kleinkunst van
Jeroen Heiliegers, dans van Jason
Gwen en muziektheater van
Cyrelle Failé en Rian Evers.
wo 11 mrt 10.30: Kleur (2+) –
Dansmakers Amsterdam
Gaia Gonnelli (danseres, choreograaf en docent) combineert in
haar werk dans, theater, live muziek en andere kunst disciplines.
za 14 mrt 20.30: Voor de leeuwen
Complete scènes op basis van
improvisatie door twee acteurs,
samen met het publiek op zoek
naar het verhaal.
zo 22 mrt 16.00: Kraak (4+) – Wie

Wie Walvis met ‘Kraak’
Walvis
Humoristisch muziektheater voor
kinderen die zich groot voelen en
volwassenen die weer even klein
willen zijn.

Badhuistheater
zo 15 feb, ma 16 feb, di 17 feb
en wo 18 feb 20.15: De Bemiddelaar – Toneel
Exemplarisch voor het universele,
poëtische, rauwe en absurde theater. Tekst: Bahram Beyzai. Regie:
Alan Yadegarian. Spel: Alexander
van Heteren, Erik Koningsberger
en Vefa Ocal.
zo 15 feb 19.30: (voorafgaande
aan de voorstelling) een interview
met de regisseur
do 26 feb en vr 27 feb 20.15:
Working Class Girls
Spelers van het Amsterdam University College On Stage brengen
een verhaal over de strijd om
gelijke betaling van vrouwen in
de autofabrieken in Engeland in
de jaren ’60 en ’70. Comedy en
politieke strijd.
di 10 mrt 20.15: Merry Wives of
Windsor – Shakespeare Karaoke
Onze professor Will Sutton zal ons
door de scènes heen leiden en we
zullen met zijn allen acteren. Mis
het niet!
za 14 mrt 20.15: Musical in a
Weekend – an InPlayers workshop
presentation
Which musical? That is the surprise!

di 17 mrt 20.15: St.Patrick’s Day
Celebration with dramatized reading of Juno and the Paycock – by
Sean O’Casey
di 24 mrt en wo 25 mrt 20.15: In
Private Staat
Over een staatsexperiment van
een totalitaire staat, burgers
zijn verplicht deel te nemen;
een bloedstollend en dystopisch
drama van de hand van Sascha
Pimentel en Romijn Scholten, leerlingen uit 6e klas gymnasium, met
Jelle Lieshout als gastacteur.

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN--za 14 feb 12.00 – 16.00: 24h Oost:
Valentijnsdag in het Tropenmuseum. Verras je lief met een
romantisch museumbezoek.
---VOOR KINDEREN--t/m 8 maart 2015 elke za en zo:
MixMaxBrasil: de doe-tentoonstelling in Tropenmuseum Junior
van za 14 feb t/m zo 1 mrt, elke
dag in de voorjaarsvakantie van
12.00 – 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 Braziliaanse kunstenaar Derlon.
van za 14 feb t/m zo 1 mrt, elke
dag in de voorjaarsvakantie:
MixMaxBrasil: de doe-tentoonstelling in Tropenmuseum Junior
Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 22 mrt in Lichthal: Grand Parade – Theatrale kunst van Jompet
Kuswidananto Veel spektakel van
licht, geluid en beweging:
t/m 15 mrt in Parkzaal: ‘Look at
me!’ Een visuele ontdekkingstocht
langs portretten van mensen die
zelf bepalen hoe ze gezien willen
worden. En dat is van alle tijden.
vanaf 20 mrt in Noordvleugel
verwacht: ‘Body Art
Over lichaamsversieringen in de
volle breedte: van make-up en
tatoeages tot onderhuidse implantaten en chirurgische veranderingen.

Etalagegalerie Inkijk
tot 27 feb elke dag van 07.00 –
24.00: een ruimtevullende collage
van Charlotte Mouwens, in Inkijk,
metrostation Weesperplein.
tot 27 feb elke dag van 07.00
– 24.00: lichtobjecten van Eun
Kyoung Hwang, in Inkijk, metrostation Wibautstraat.
tot 27 feb elke dag van 07.00
– 24.00: een relaxed beeld van
het duo Vlaplif (Sanne Valstar en
Erik Trip), in Inkijk, metrostation
Waterlooplein.

van een ouder
elke woe 15.30: voorlezen voor
kinderen van 8 t/m 10 jaar
elke di 14.00 – 17.00: Leef en
Leer! – oefenspreekuur (vrije
inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl.
elke vr 10.00 – 12.00: spreekuur
Samenspraak
Een buurtgericht taalcoach project.
za 14 feb 13.30, 14.15 en 15.00
uur: (24H OOST) Speeddichten
voor Valentijnsdag: romantisch
scoren met je eigen poëzie! (vrije
inloop)
di 17 feb 10.30: Wapperkids:
voorlezen met gebaren
Voor baby’s van 0-2 jaar en hun
(groot)ouders.
vr 27 feb 10.30 – 12.00: Tablet
café. Ervaringen uitwisselen en
kennis delen over tablets en iPads.
di 10 mrt 10.30: Toddler Sense
(van 2 t/m 4 jaar)
Een peutercursus vol beweging,
spel en avontuur.
di 10 mrt 20.00: (Boekenweek)
Maartje Wortel: IJstijd
Een lezing in samenwerking met
de Java Bookshop.
do 12 mrt 10.00 – 12.00: ‘Winterreise’ van Franz Schubert: muziekhistorische lezing door Wout
Strootman
Eerste lezing in een serie van drie,
de andere twee zijn op 26 mrt en
16 april.
do 26 mrt 10.00 – 12.00: Peter
Tsjaikovsky en het noodlot: muziekhistorische lezing door Wout
Strootman
Tweede lezing in een serie van
drie, de andere twee zijn op 12
mrt en 16 april.
vr 27 mrt 10.30 – 12.00: Tablet
café. Ervaringen uitwisselen en
kennis delen over tablets en iPads.

OBA Linnaeus
elke woe 15.00: voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar
vr 20 feb 10.30 – 12.00: English
Spoken: Shakespeare and King/
Queen Lear
On five Fridays we offer you playreading, discussions and other
presentations in English, by Loes
van der Zande en Anneke Hesp.
zo 22 feb 15.00: Linnaeus Live
Over literatuur, met o.a. ‘uit de
kast’, schrijvers over hun favoriete
boek en de schrijfwedstrijd ‘Schrijf
je straat’. In samenwerking met
Schrijvers uit Oost en de Linnaeus
Boekhandel.
wo 11 mrt 14.30:
Drukfeestje! (8 – 12 jaar)
Workshop van het grafisch Werkcentrum Amsterdam: je stempelt
een zelfgemaakte of bestaande
tekst en maakt daarbij een feestelijke illustratie.
vr 20 feb 10.30 – 12.00:
English Spoken: Dave Eggers
On five Fridays we offer you playreading, discussions and other
presentations in English, by Loes
van der Zande en Anneke Hesp.
vr 20 mrt 10.30: Wapperkids:
voorlezen met gebaren
Voor baby’s van 0-2 jaar en hun
(groot)ouders.
zo 29 mrt 15.00: Linnaeus Live

Tugela85
Duo Vlaplif

OBA Javaplein
elke woe 15.00: voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar, o.b.g.

vr 13 feb 19.00: Film avond:
met o.a. een film van Christof
Kieslowski
vr 20 feb 19.00: Woord avond:
‘Mijn favoriete woord’ met o.a.
dichter en presentator Wim
Brands

Poppentheater Koos
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Theater/studio Majella
Tidorestraat 172
020 6201513
www.demammies.nl
info@demammies.nl
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200
NedPho-Koepel
Batjanstraat 3,
www.orkest.nl,
020-5217502
Tugela85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
info@tugela85.nl

vr 27 feb 19.00: Verhaal avond:
met spannende verhalenvertellers.

NedPho
zo 15 feb 15.00:
(Koepelconcerten op zondag)
GO!Consort Amsterdam, onder
aanvoering van violiste Saskia
Viersen.
Werken van Holst, Bartok, Rossini,
Strauss en Brahms.
wo 4 mrt 15.00:
(Koepelconcerten voor Kids 5+)
Verrassingsconcert Bezoek van
een heks, prinses of olifant?
Horen we piano, viool of toeters?
vr 6 mrt 12.00:
(Openbare repetitie in de Koepel)
Nieuwe Liederen Een deel uit het
programma: Ravel – Tombeau de
Couperin, Martinsson – Nieuw
werk voor sopraan en orkest,
Beethoven – Symfonie nr. 3.
za 7 mrt 12.00:
(Lezing in de Koepel) Beethoven –
Symfonie nr. 3 Musicoloog Kees
Wisse duikt samen met u in de
vernieuwende wereld van deze
symfonie en de tijd waarin deze
ontstond.
zo 15 mrt 15.00:
(Koepelconcerten op zondag)
‘Pure Imagination...’ David Kutz,
solo tuba & het GO! Ensemble
spelen o.a. Marcello, Molchanov,
Bruniaux en Elgar: barok, romantiek en jazz in een ‘nieuw jasje’.
Voor actuele informatie:
www.oost-online.nl
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Architectonisch en
fantasierijk

Kunst

Tekst en fotografie: Ellen Groeneweg

In 1985 is Tom van Campenhout afgestudeerd
aan de docentenopleiding tekenen in Tilburg. Hij
heeft daarna nog twee jaar schilderen en
monumentale vormgeving gevolgd aan de Kunstacademie St. Joost te Breda. Hij geeft tot op heden
tekenlessen op het VMBO in Haarlem.

Landscape 56, houtskool en syberisch krijt

Zijn haast monochrome krijttekeningen in vele zwartgradaties met de open witte
vlakken en lijnen zijn meestal
groots en monumentaal van
aard. Met een gelaagdheid in
perspectivisch lijnenspel als
resultaat. Daardoor ontstaan
er allerlei interessante bewegingen in de compositie die
zich zowel binnen als naar

buiten het papier bewegen. De
welgekozen sterke volle kleurvlakken complementeren de
compositie. Inspiratiebronnen
zijn stedelijke landschappen,
industrieën en vormen van
het menselijke lichaam.
Atelier in Oost
Tom heeft sinds drie jaar een
woon- en werkruimte in de

Oogststraat. Het is er heel licht
vanwege de grote ramen, hij
tekent aan de grote tafel en
maakt gebruik van de muur
erachter. Het is wonderlijk
dat hij in deze (zeer ordelijke)
jaren’60-woning in Betondorp
zulke grote monumentale tekeningen kan maken. Hij vertelt dat toen hij zijn kinderen
nog thuis had hij veel minder
de ruimte had en zelfs in de
gang of in het kleine tuinhuisje van zijn voorgaande woning
aan het tekenen was. Een niet
bepaald ideale situatie.
Ik vraag aan hem of zijn
werksituatie ook van invloed
is geweest op zijn manier van
tekenen. Hij laat mij zijn kleurenpalet zien die, naast een
liniaal en gom, uit een paar
zwarte en witte krijtsoorten
bestaat. Het zwarte bakje met
krijt lijkt wel een gekaderd Japanse monogram. Materialen
die je gemakkelijk overal kan
meenemen, een voordeel wanneer je het over de jaren met
een niet al te groot atelier hebt
moeten doen. Doordat hij in
de week drie en een halve dag
les geeft tekent hij ook vaak in
de avond.
Ritmisch
Tom: ‘Ik hou van industriële

Perron Oost:
het kleinste museum
Tekst en fotografie: Ellen Groeneweg

Het kleinste van Nederland, misschien wel van de
wereld, is Museum Perron Oost. Het initiatief om
deze 6 vierkante meters als museum in te richten
kwam van Anet Wilgenhof. Nu is zij de museumdirecteur van deze parel in Oost.
Anet Wilgenhof is in 1991
afgestudeerd aan de Rietveld
Academie richting theatervormgeving. 20 jaar lang
werkte ze in de filmwereld, als
creatief directeur en vormgever van filmdecors voor
onder andere Otje en Shouf
Shouf Habibi. Van 1996 tot en
met 2003 was ze gastdocente
art direction en filmdesign op
de Rietveld Academie. En nu
sinds 2013 is Anet directeur
van Museum Perron Oost.
Haar atelier heeft ze aan de
rand van Betondorp.
Tijd en plaats
We hebben afgesproken op
een zonnige winterse dag in
december. Door de telefoon
heeft Anet verteld dat sommige bezoekers het voormalige
opzichterhuisje aan de Croquiusweg wel eens per ongeluk

voorbij lopen. We hebben
daarom voor de zekerheid
telefoonnummers uitgewisseld.
De plek was zo gevonden,
want op de muur aan de
straatkant staat duidelijk met
een bordje Museum aangegeven. Perron Oost is gelegen
aan een prachtige laan met
parasolplatanen, twintig jaar
geleden ontworpen door de
kunstenaar Joep van Lieshout.
Het terrein was 150 jaar lang
van handelaren in vee en
producten uit ‘de Oost’ met
lijndiensten op o.a. Indonesië,
Suriname en de Verenigde
Staten.
We zitten in het Museum
gezellig op een houten bankje
dicht naast elkaar. Anet
vertelt enthousiast over haar
onderneming en terwijl we
met elkaar aan het praten zijn

doemt er een gezicht op van
een bezoeker voor één van de
ramen, nieuwsgierig naar de
kersttentoonstelling. Lachend
kijkt hij ons aan.
Voorbijlooptentoonstellingen
Anet; ’In de zomer van 2012
heb ik aan een wedstrijd
meegedaan in opdracht van
Grondzaken van stadsdeel
Oost. Er was een oproep om
het historisch opzichterhuisje
een nieuwe bestemming te geven. Het moest een meerwaarde voor de buurt hebben. Een
beeldend kunstenaar moest
iets doen met stukje erfgoed.
Op een A’viertje heb ik toen
mijn idee ingediend om er een
Museum van te maken en dat
sprak meteen aan.’
‘Afgelopen jaar is zelfs burgemeester Eberhard van der
Laan langs geweest die 10 jaar
in de buurt heeft gewoond.
Er hebben al verschillende
tentoonstellingen, projecten
en installaties plaatsgevonden,
met in de winter ‘voorbijlooptentoonstellingen’ (dan
kan je het Museum niet in en
alleen door de ramen de kunst
bezichtigen) en richting de
zomermaanden zijn er vaste
openingstijden.

Ton van Campenhout

vormen zoals de hoogovens
in IJmuiden en haar gecompliceerde buizenstelsel en de
grootsheid ervan. Tekenen
met verschillende krijtsoorten
op papier maakt een directe
manier van werken mogelijk,
ik kan dan snel aan een tekening werken want het drogen
van een medium is niet nodig
en de veranderingen kunnen
snel gemaakt worden. Ik hou
van deze tekentechniek die
samen met de grootte van het
formaat van het papier een
fysieke uitdaging geeft.
Mijn werk is ritmisch te noemen en muziek helpt daarbij,
zoals van Steve Reich, Tool en
Portishead bijvoorbeeld. Ik
hou van muziek met verschillende complexe toonlagen
zowel instrumentaal als in de
zang, een soortgelijke gelaagdheid zie ik in mijn werk terug’.
‘Ik werk met traditionele tekenmaterialen maar ook met
een tekentablet van mijn computer, foto’s worden gemaakt
van gebouwen en machines
die ik als voorbeeld gebruik of
als basis in mijn tekenwerk.

Cultuur 11

Foto’s van stedelijke landschappen zoals de haven van
Amsterdam of raffinaderijen.
Ook hou ik van de futuristische gebouwen zoals van de
beroemde Irakese architecte
Zaha Hadid. ‘Ik ben een bouwer van twee demensionale
architectonische landschappen.’
Sommige tekeningen digitaliseer ik en breng ik over op de
foto’s van de gebouwen die in
mijn pc zijn opgeslagen, dit
brengt mijn fantasie op gang
en stimuleert mij om er verder aan te tekenen. Er ontstaat
daardoor een nieuw soort
bouwwerk.
Renaissance kunstenaars zoals Piranesi en zijn complexe
en wonderlijke wereld van
fantasierijke gevangenissen
zijn een enorme inspiratiebron voor mij. Het lijkt alsof
ze vandaag gemaakt zijn.’
Tom heeft veel van zijn werk
via kunstbemiddeling en
management in grote bekende
hotels in Nederland en België
hangen. In september 2015
heeft hij een expositie in het
nieuwe kunstencentrum K38
in Roden. Uiteraard bent u
ook van harte welkom op zijn
atelier. #
www.tomvancampenhout.nl
tomvancampenhout@hotmail.com

Museum

Een danser heeft in de zomer
van 2014 in de ruimte een
prachtige squardance opgevoerd, met buiten dansvoorstellingen van Don’t Hit Mama
en Solid Ground. Aankomen
en vertrekken, hoop en optimisme staan in de verhalen
uit de lange geschiedenis van
het Oostelijke Havengebied, er
is daarom ook ‘Radio Perron
Oost’ in het leven geroepen
dat interviews uitzendt van
bewoners uit het havengebied
en bezoekers met een leuk
verhaal.’
Bas Peeters
Tot en met 8 maart 2015 is
er een tentoonstelling ‘Carne
Vale’, van ruimtelijke vormgever Bas Peeters. Hij was
afgelopen januari één van de
kunstenaars bij Parklicht in
Park Frankendael. De indrukwekkende mystieke lichtinstallatie in de ruïne van het
park was van hem.
Zijn werk wordt beïnvloed
door de plaatsgebonden
atmosfeer: ‘Genius Loci’ en de
geschiedenis van de locatie.
Licht is de rode draad in zijn
oeuvre. De kracht van zijn
werk ligt in de eenvoud, met
minimale middelen creëert hij

Anet Wilgenhof voor Perron Oost

indringende ervaringen met
een monumentaal resultaat.
Zijn multi-interpretabele
dromen geven de ruimte aan
meer inhoud en diepte. Peeters’ nieuwe installatie ‘Carne
Vale’ voor het Museum, Latijn
voor ‘vaarwel vlees’, is geïnspireerd door de verhalen van
de voormalige veemarkt en de
huidige vleesconsumptie.
Vanaf het moment dat het
donker wordt is het werk
van Bas Peeters het beste te
bekijken.
Meer informatie over deze
expositie is te vinden op de
website onder activiteiten.
www.museumperronoost.nl
anet@museumperronoost.nl

Dwars door
de buurt
Dwars ondergronds.
Foto’s van Dineke Rizzoli, Ron Hey en Hans Heitgeert
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Ook 35+ vrouwen
voetballen in Oost!

Voetbal

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Suus Wiepjes

In Amsterdam is sinds dit voetbalseizoen ook een competitie voor vrouwen
van 35 jaar en ouder. Vrouwenvoetbal is in Nederland al lang in de lift. Maar
voor dames van iets hogere leeftijd was er nog geen eigen competitie terwijl
er bij de mannen al heel lang veteranenvoetbal bestaat. Ik spreek hierover
met Clarie Verwers van Geuzen/Middenmeer en Stephanie Visser van
Fortius. Zij zijn zeer actief bij het op poten zetten van veteranenvoetbal voor
vrouwen.
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Sportclub voor
vrouwen
Redactioneel

Sinds januari kunnen vrouwen
van álle leeftijden aan de Blasiusstraat 105-hs, in de voormalige Citroën-garage, terecht voor
een versterkende circuittrainintg van 30 minuten onder
persoonlijke begeleiding.
‘Hart for her’ is een filiaal
gestart in een door woningbouwvereniging Eigen Haard
opgeknapt pand. Eigenaresse
Elly vertelt: ‘We wisten meteen
dat dit pand geschikt was
om er een gezellige gezondheidsclub voor vrouwen in te
beginnen.’

De sfeer in de Oosterparkbuurt, en die in de Blasiusstraat in het bijzonder, vond
ze direct al minstens net zo
goed als in de Pijp waar ze zelf
woont. ‘Na de ‘mannenspeeltjes’, is het nu tijd om meer
aandacht aan de vrouwen uit
de buurt te geven,’ grapt Elly.t
Meer informatie (openingstijden) is te vinden op:
Website: www.hartforher.nl
Facebook: www.facebook.
com/hartforheramsterdamoost

GoldenSports ook in
Watergraafsmeer
Door: Leonie Everts

Bij de aftrap van de gevorderden competitie

Nieuwe stap in het vrouwenvoetbal
Clarie en Stephanie zijn echte
voetballers. Ze voetballen van
kinds af aan: Stephanie in
clubverband en Clarie op het
schoolplein. In de laatste jaren
van hun voetballoopbaan viel
hen op dat het leeftijdsverschil
wel erg groot was. Clarie speelde een keer tegen vriendinnen
van haar zoon. Ze concludeerde
toen dat het te gek was dat er
wel voetbal voor mannelijke
veteranen was en geen vergelijkbare variant voor vrouwen.
Ze besloot daar iets aan te gaan
doen.
In 2013 nam ze contact op met
de KNVB om een competitie op
te zetten voor iets oudere vrouwen. Samen met een aantal
andere vrouwen was dat lang
duwen en trekken, maar ineens
kwam het in een stroomversnelling: een jaar later gingen
8 teams voetballen in competitieverband. De clubs die teams
hebben in deze competitie
zijn Fortius(1), De Geuzen(2),
IJburg(3), VVA Spartaan(1) en
Wartburgia(1) De meerderheid van de vrouwenteams in
deze competitie speelt dus in
Amsterdam Oost!
Weinig strakke regels
De regels zijn wat soepeler dan
bij het gewone voetbal. Sowieso
spelen de teams niet elke week
maar eens in de twee weken.
Er wordt op een half veld twee
keer 35 minuten gespeeld met
7 tegen 7. Buitenspel bestaat
tijdens de wedstrijd niet. Ook

mag er onbeperkt gewisseld
worden. En vaak is er een
vriendelijke scheidsrechter
die af en toe een bemoedigend
woordje heeft of een aanwijzing.
Flinke vrijwilligersklus
Tijdens het gesprek komen
Clarie en Stephanie bijzonder
gedreven over. Ze zijn vastbesloten het vrouwenvoetbal voor
boven de 35 tot een succes te
maken. Ze maken deel uit van
een kerngroep die regelmatig
contact met elkaar heeft. Deze
kerngroep heeft natuurlijk te
maken met wat kinderziektes.
Zo zijn er zowel vrouwen die al
langer voetballen en vrouwen
die echt net zijn begonnen. Het
is een uitdaging om te zorgen
dat er enigszins gelijkwaardige
teams tegen elkaar spelen. Om
dit op te lossen is er een poule
voor beginners én een poule
voor gevorderden.
Ook is het een klus om vrijwilligers te vinden die trainingen
kunnen geven of een wedstrijd
kunnen fluiten. Gelukkig valt
binnen een vereniging vaak
nog wel een deal te sluiten.
Van een mannenteam komt er
bijvoorbeeld iemand fluiten en
de vrouwen doen weer vrijwilligersklusjes voor hen. Clarie
en Stephanie merken dat er
sowieso binnen hun verenigingen erg veel sympathie bestaat
voor hun teams.
Zijn er nog meer enthousiaste
vrouwen?
Een belangrijk streven is echter

om nog meer vrouwen te laten
meedoen aan deze 35+ voetbal
categorie. Het wordt dan makkelijker teams te formeren en
de competitie wordt uitgebreid.
Nu speel je om de haverklap
tegen dezelfde vrouwen. De
kerngroep en ook de meespelende moeders moedigen de
andere moeders van voetballende pupillen met een zo groot
mogelijke overtuigingskracht
aan mee te gaan doen. Ook hebben ze flyers gemaakt op eigen
kosten ter promotie. Ze vinden
ook dat meer clubs zich sterk
moeten maken een of meerdere
teams in deze competitie op de
been te brengen. Excuses dat
een vereniging niet genoeg velden heeft, hoeft geen belemmering te zijn. Want met bijvoorbeeld 4 teams in een poule heb
je maar eens in de 8 weken een
veld nodig bij je club.
Op 14 februari vindt er bij
Fortius een open dag/toernooi
plaats. Iedere vrouw die 35
of ouder is kan dus met haar
sportschoenen zich melden en
spontaan een potje meevoetballen. Het toernooi begint om
12.00 uur en duurt tot 16.00.
Fortius is te vinden op sportpark Middenmeer, Radioweg
77( vlakbij Jaap Edenbaan).
Meer informatie, alvast
meetrainen of heb je op een
andere manier belangstelling
voor deze sport? Mail dan
naar vrouwenvoetbal35plus@
gmail.com en zet in 2015
je beste beentje voor in dit
nieuwe initiatief!

Dat bewegen belangrijk is voor
iedereen en ook voor mensen
van 65+ is algemeen bekend.
Bewegen verbetert je gezondheid, houdt je geest scherp en
is leuk om te doen samen met
buurtgenoten.
Stichting GoldenSports organiseert sport- en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht voor
mensen van 65 en ouder in de
buurt.
We starten op 2 april in de Watergraafsmeer: op dinsdag en
donderdag van 10.30 tot 11.30.
Op dinsdag wordt er getraind
op veld 14 in het Sportpark

Oost en op donderdag in
Betondorp op het Cruijffveld.
De trainingen zijn laagdrempelig. Je kunt per keer betalen
en de kosten zijn € 4 per keer
of € 2,50 bij een minimum
inkomen. De training worden
gegeven door een fysiotherapeut samen met stagiaires.
Vrijwilligers helpen mee bij de
organisatie.
Op www.goldensports.nl
kunt u meer lezen over dit
initiatief. Wilt u op de hoogte
blijven van onze activiteiten
mail dan naar oost@goldensports.nl.

BUUV zoekt
klusvalentijn m/v
kijk op www.buuv.nu
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door
bewoners. Heeft u een vraag of wilt u iets doen
voor een ander? Doe mee en word ook BUUV.
Plaats een eigen bericht of reageer direct op
iemand anders.
Bellen kan ook: 020 46 28 460.
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Een krantenjongen
en het Parklicht

Cultuur 15

Kunstroute

Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Hans van den Bosch

De Oudejaarsloterij is allang weer voorbij en net als vele andere
buurtbewoners heb ik niks of bijna niks gewonnen...! Dus fiets ik gewoon
weer volop tegen de snijdende wind in; het regent en mijn groene fietstas
van de Regenboog Groep is gevuld met interessante verhalen in deze nieuwe
Dwars.
Al zit de voordeur met drie
sloten in het slot en is er ergens een ervaren inbreker in
het holst van de nacht drukdoende met een anti-inbraakstrip, via de brievenbus is elk
huis dag en nacht toegankelijk voor een leuk bericht. In
het begin had ik als krantenjongen maling aan nee/neestickers op de brievenbussen,
want onze krant heet immers
de Dwars. Maar tijdens een
etentje bij een vriendin in
de Pijp kwam ik erachter dat

Parklicht in Park Frankendael
In deze krant moet u zoeken
naar reclameadvertenties...
dus extra veel voordeel voor
nieuws uit de buurt! Bijvoorbeeld over het succesvolle
Parklicht Festival in het Park
Frankendael afgelopen januari. Als suppoost mocht ik
daar bezoekers de weg wijzen
naar één van de zestien lichtkunstwerken van het Festival
de ‘Tragedie van de tuinhuiseigenares’ van Fleur van

‘Eigenlijk is het woord brievenbus
niet van deze tijd’...
die stickers er met een goede
reden zijn opgeplakt: ‘het
aanbod van reclamefolders
is groter dan het volume van
mijn postbakje,’ vertelde ze.
Dus geen reclame, maar wel
Stadsblad De Echo. En zo glipt
de reclame toch nog slim het
huis binnen, want De Echo
bestaat zowat voor de helft
uit advertenties.

Greuningen en Willem Sjoerd
van Vliet, geïnspireerd op
Gerrit Achterbergs gedicht
‘Ballade van de gasfitter’
waarin de aantrekkingskracht een rol speelt van
warm verlichte ramen in de
winter.
Via een glibberig pad begeleidde ik de bezoekers naar
het lichtkunstwerk, een
glazen tuinkas. Alleen door

het dak van de kleine tuinkas
kwam licht, nieuwsgierig keken de bezoekers naar binnen
om verrast te worden met
bijna niks, een lege kas met
een diffuus plasticzeil op de
grond waar een tekst doorheen scheen die niet goed te
lezen was. Met tussenpauze
werd er lucht onder het
plasticzeil geblazen waardoor
de vloer veranderde in een
dansend wolkendek. Zodra
de luchtstroom ophield, werd
een nieuw gedeelte van de
tekst zichtbaar. De meeste
bezoekers waren enthousiast,
of gewoon blij om met de
hele familie gezellig door het
Park Frankendael te struinen
in het duister op zoek naar
lichtkunst, even ontsnapt aan
de beelden op tv op een ongebruikelijk tijdstip.
Vingervlug in de stiltecoupé
Opnieuw schuif ik behendig
een nieuwe Dwars in een van
de vele brievenbussen aan
de Kramatweg. Eigenlijk is
het woord brievenbus niet
van deze tijd, want de meeste
brieven zijn tegenwoordig
berichtjes geworden die

De vele levens van
kater Kitakat
Tekst: Sjaak Brokx | Tekening: Judith Lammers

De 100-jarige Dappermarkt is een bezienswaardigheid rijker. Kater Kitakat is daar verantwoordelijk voor. Hij weet bij de winkeliers, kraamhouders, café’s, buurtbewoner en passanten grote
indruk te maken en aandacht te trekken.

Of je nou dierenliefhebber
bent of niet, je kunt niet om
hem heen. Hij maakt met
iedereen vrienden. Ze zijn
allemaal verliefd op hem
geworden. Een beschermde
status heeft hij opgebouwd.
Niemand doet hem kwaad of
jaagt hem weg.
Het is zelfs zo dat de deur
dag en nacht voor hem open
staat. Hij heeft het eten,
drinken en slapen voor het
uitzoeken. Door zijn vriendelijke uitstraling is hij een
welkome gast. Je hebt katers
en katers. Maar deze is zo
bijzonder. Dagelijks brengt
hij aan iedereen een bezoek-

je. Hij slaat niemand over.
Als ’n Zwitsers horloge weet
hij precies waar hij moet
zijn.
De kater begint zijn avontuur
bij de prachtige winkel van
boer Geert met prima personeel. Personeel met dierenhart. Dagelijks verse rosbief,
daar loop je niet voorbij.
Ook Yvonne van de Dober
verdient een tien met een
griffel. Zelfs op haar vrije
zondag brengt ze vanuit Diemen eten en drinken. Grote
klasse.
En wat te zeggen van de
mooie bloemenstal van Piet,
Evelien en personeel. Ook
zij hebben alles over voor de

kater. En zo gaat dat op de
hele markt: iedereen draagt
zijn steentje bij.
De kater is niet de enige
blikvanger. Werkelijk imponerend is de verzorging van
de familie Lore voor de hond
Speedy, die ook zeer populair
is en de oudste hond van
Nederland gaat worden.
Maar ook mijn aardige
buurvrouw heeft met haar
hondjes volop topvermaak.
Komisch, springend, dansend
en alleraardigst gooien ze
alle charmes in de strijd. Je
hoeft voor deze dierenshow
niet naar het circus of naar
de dierentuin. Er is op de
Dappermarkt volop vrolijk-

Krantenjongen in het Parklicht

via e-mail of via de sociale
media worden verstuurd.
Vroeger waren er nog niet
zoveel berichtjes, maar sinds
de opkomst van de sociale
media vliegen ze ook mij om
de oren, in de trein, bus of
metro, razendsnel door de
stiltecoupé in de intercity
naar Utrecht Centraal.
Ik kijk over de rand van de
Dwars, en tegenover mij zit
een Aziatisch meisje van
ongeveer zeventien jaar,
haar ogen flink aangezet met
eyeliner, wimpers vol in de
mascara, de lippen knalrood,
leren jack, strakke spijkerbroek, paarse laarsjes met

een stevige hak.
Tussen haar zwarte lange haren komen aan beide kanten
van haar hoofd witte draaitjes tevoorschijn, die verbonden zijn met een iPhone.
Terwijl ‘Maximal Crazy’ van
DJ Tiësto haar brains masseert weet ze vingervlug met
haar wijsvinger letters te
raken op het schermpje van
haar smartphone. In Utrecht
Centraal stappen wij beide
uit, zij laat een wolk Coco
Chanel achter in de stiltecoupé en ik dit bericht van een
krantenjongen uit Amsterdam-Oost.#

heid, door de viervoeters.
Van iedereen krijgt de kater
volop steun en aandacht. Dat
is geweldig om te zien. Hoe
anders is dat bij de gemeenteambtenaren. Zij hebben de
slaapplaatsen voor de kater
gemaakt door de buren laten
weghalen. Wat een optreden!
Ze moeten de ambtenaren
aanpakken die zelf onder
hun werk zitten te slapen.
Schande.

Gelukkig zijn er nog behulpzame buurtbewoners, bejaarden en vele anderen die
er anders over denken. Hoe
dan ook, de genoemde dieren
zijn op de markt niet te koop.
Al is de gulden een daalder
waard. Kitekat, Speedy en
de twee grappige hondjes: ze
zijn voor iedereen gratis! #
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Grand Café Genieten
vreest voor sluiting

Kloppen mijn
toeslagen?

Tekst: Melissa Plomp en Arie van Tol | Fotografie: Arie van Tol

Tekst: Maria Zeestraten

Huurverhoging is voor niemand leuk, maar een verviervoudiging van de
huur, is voor de meesten gewoon niet op te brengen. En dat is nu precies wat
Grand Café Genieten, onder in het stadsdeelkantoor in Oostpoort, te wachten staat. Hierdoor komen de vijftien jongeren met een lichte verstandelijke
beperking die hier werken, eind maart misschien al op straat te staan.

In november of december heeft u een brief ontvangen met de nieuwe voorschotbeschikking
voor 2015 van uw toeslagen. Aan deze brief kunt
u echter niet zien of het bedrag wel klopt. Ook bij
de brief met de definitieve beschikkingen die de
meeste mensen in augustus en september van de
belastingdienst kregen, kunt u helaas niet meer
zien of het bedrag dat u ontvangt of moet terugbetalen wel klopt.

Huurverhoging
organisaties kunnen buiten de
reguliere openingstijden bij
Genieten terecht.

De jongeren van Genieten laten zich zien en horen
bij de bestuurscommissie

De uitbater van Genieten
huurt deze locatie al ruim
vijf jaar. De huur is relatief
laag voor een horecagelegenheid: ongeveer 1500,- euro per
maand. Als het aan de gemeente ligt, komt daar nu een
eind aan. Volgens de gemeente
zit Genieten op een zogenaamde A-locatie. Daar moet nu
dan ook marktconform voor
betaald gaan worden. De huur
wordt verhoogd naar 6000,euro per maand! De uitbater
van Genieten kan deze huur,
naar verwachting, niet opbrengen en dus zal het Grand
Café zijn deuren moeten gaan
sluiten.

een motie. Als voorbeeld werd
genomen de wijze waarop in
Grand Café Genieten mensen
met een beperking mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.
‘Als relatief grote werkgever
kan het stadsdeel een goed
voorbeeld geven aan andere
werkgevers in Oost’, aldus een
uitspraak op de website van de
PvdA. ‘Gerichte voorlichting
en informatie aan werkgevers
geven over allerlei financiële
regelingen voor werkgevers
die Wajongers in dienst nemen
en geslaagde projecten zoals
Café Genieten laten zien aan
werkgevers.’
(bron: Oost Online)

Participatie
Genieten is een project waarin
op dit moment vijftien jongeren met een licht verstandelijke beperking werken. Onder
professionele begeleiding
werken ze in de keuken, in de
bediening of als gastvrouw of
gastheer. Dit werk bereidt de
jongeren voor op het vinden van een reguliere baan.
Dat is erg lastig voor mensen met een verstandelijke
beperking. Toch is dat wat de
overheid van hen verwacht,
nu er steeds minder sociale
werkplaatsen ter beschikking
zijn. Bij Genieten leren de
jongeren deel te nemen aan
de ‘normale’ maatschappij.
Hiervoor is het belangrijk dat
zij bijvoorbeeld hun sociale
vaardigheden ontwikkelen en
taakgericht leren werken.
Op Oost Online staat te lezen
dat de PvdA in 2013 in de
stadsdeelraad aandacht
vroeg voor de jongeren van
Genieten, door middel van

Stageplaatsen
Bij Genieten werken niet alleen jongeren met een licht
verstandelijke beperking.
Scholieren van de Luca praktijkschool en het MCO kunnen
er terecht voor stageplaatsen.
Aan stageplaatsen is altijd een
groot gebrek. Ook deze jongeren verliezen dus hun plek,
wanneer de huur verhoogd
gaat worden. Verschillende
basisscholen uit de buurt kunnen bij Genieten terecht voor
maatschappelijke bliksemstages. Buiten de openingstijden biedt de locatie plaats
aan School ‘s cool. Dat is een
organisatie die zich inzet voor
leerlingen die moeite hebben
met de overgang van de basisschool naar de middelbare
school. Vrijwillige mentoren
werken individueel met de
leerlingen samen, om hen
voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, zodat ze goed
van start kunnen gaan op hun
nieuwe school. Ook andere

Hoopgevend
De vraag is waarom de
gemeente een locatie, waar
zoveel aan maatschappelijke
participatie wordt gedaan, wil
dwingen tot sluiting. Zitten de
grote projectontwikkelaars
van Oostpoort er achter?
Is het de andere horeca in
Oostpoort die de lage huur
van Genieten als oneerlijke
concurrentie ziet? Of is er
simpelweg een brave gemeentelijke ambtenaar geweest die
een regel uitvoert waarvan
consequenties door geen
enkele bestuurder of politicus
is overdacht? Wat het antwoord ook is, de Amsterdamse
politiek laat zich zo van zijn
bedenkelijke kant zien!
Maar aandacht van de pers
en emotionele inspreekbeurten bij de bestuurscommissie
Oost hebben de lokale politici
alsnog in beroering en in actie
gebracht. Unaniem was de
commissie van mening dat dit
zo niet kon, dat het dagelijks
bestuur alle mogelijke inspanningen moet gaan doen om
B&W en de gemeenteraad tot
inkeer te brengen. En met
name de PvdA en de SP beloofden zich hard te maken voor
behoud van Genieten bij hun
gemeentelijke fracties.
Aan de speciale werkgelegenheid voor de jongeren wordt
zeer gehecht. Op de overtuigende argumentatie van één
van de insprekers gingen de
commissieleden echter niet
in. Hij betoogde dat de kosten
voor het stadsdeel (of de
gemeente) uiteindelijk hoger
zullen uitvallen: alternatieve
werkgelegenheid voor de 15
licht verstandelijk gehandicapten zal veel duurder
blijken en de stadsdeelborrels,
andere evenementen en de
gewone koffiekosten zouden
meer geld gaan kosten in een
eventueel nieuw commercieel
etablissement.
De komende tijd zal blijken of
de gemeentelijke politici op
een te grote afstand van hun
lokale burgers en belanghebbenden zijn geraakt. Of dat er
terechte hoop is. #

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
inkomen had, bijv. een eenmalige afkoop van een pensioen
of een nabetaling, de zorg
voor een inwonend familielid
met een zorgindicatie. Voor de
huurtoeslag hoeft dát inkomen niet mee te tellen. Maar
u moet dan wel vragen dat
inkomen buiten beschouwing
te laten. Daar is een speciaal
formulier voor.
Volgens de website www.toeslagen.nl: ‘De jaarlijkse huurverhoging van 1 juli krijgt de
belastingdienst meestal door
van uw verhuurder. U kunt
bij uw verhuurder informeren
of hij deze verhoging aan ons
doorgeeft’. Geeft uw verhuurder de huurverhoging niet
door of weet u het niet zeker?
Dan kunt u deze ook zelf aan
de belastingdienst doorgeven.
Als hierdoor uw toeslagbedrag
verandert, dan krijgt u een
nieuwe voorschotbeschikking.
Dynamo en het Wijksteunpunt
Wonen zien regelmatig personen waar de huurverhogingen
soms vanaf 2012 niet door de
verhuurder zijn doorgegeven
aan de belastingdienst. Deze
personen zouden hierdoor
honderden euro’s zijn misgelopen. De (digitale) metrokrant
van 24 november 2014 maakte
hier ook al melding van.
Controleer daarom ook of het
bedrag van uw huur klopt!
• De huurverhoging van 1 juli
van het betreffende jaar:
deze wordt niet altijd mee-

genomen 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
omdat 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 huismeester, schoonmaak trappenhuis, gemeenschappelijke
elektra&verwarmingskosten).
Dat kan u per jaar tientallen
euro’s schelen.
Wilt u hulp bij het controleren van uw toeslag beschikkingen? Dan kunt u terecht bij
de Themamiddag Toeslagen.
Deze is iedere week op maandagmiddag om 13.30 uur. Kom
op tijd want het is geen inloop!
Waar? Post Oost, Wijttenbachstraat 36 hs.
Neem de juiste papieren mee
zoals inkomstengegevens en
huurgegevens en uw DigiD.
Hebt u nog geen DigiD?
Kom naar de Themamiddag
DigiD. Deze is iedere week op
dinsdagmiddag om 13.30 uur.
Waar? Dienstencentrum Oosterpark aan het ’s-Gravesandeplein 19. Neem uw legitimatie
mee.
Aan dit artikel kunt u géén
rechten ontlenen, dat kunt u
alleen aan de regeling zelf. #

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

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

Mooie plek 17

Sculpturen

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost het kunstwerk ‘Flowers’ van Karel Appel. Het
staat op het Oosterspoorplein, bij het Muiderpoortstation en is daar op
5 september 2002 onthuld.
Karel Appel vervaardigde
‘Flowers’al in 1991. Het beeld
is gegoten in brons, maar
oorspronkelijk gemaakt van
oude houten balken en ronde
ploegmessen.Het is anderhalf
meter hoog, twee meter breed
en het staat op een ronde sokkel van donkergrijs graniet.
‘Flowers’ heeft nogal wat omzwervingen gemaakt voordat
het op het Oosterspoorplein
aankwam. Het stond eerst op
exposities onder andere in
Den Haag bij het paleis aan
de Lange Voorhout (1993), in
Gailole (Italië) en Villa Medici
in Rome. Vanaf 1999 tot begin
2002 heeft ‘Flowers’ in de
openbare ruimte bij de Universiteit van Florence gestaan.
Karel Appel is in 2002 tevreden over de plek waar zijn
‘Flowers’ uiteindelijk staan, in
de buurt waar hij als kleine
jongen opgroeide.
Appel construeerde ‘Flowers’
in Toscane waar hij een
landgoed had. Hij verbleef
daar ’s zomers en maakte er
diverse beelden van gevonden
voorwerpen. Zo maakte hij
‘Flowers’van ronde ploegmessen die hij in een schuur vond
bij zijn buurman, kunstverzamelaar en wijnboer. Voordat
Appel het in brons goot, tooide

veel over en weer gesteggel
heeft een Italiaanse bronsgieter uiteindelijkde staande
bloem gekopieerd. De gerestaureerde‘Flowers’ kwam
onlangs terug op z’n oude stek,
en werd opnieuw onthuld.
Geboren in de Dapperstraat
Karel Appel kwam in 1921 ter
wereld op de Dapperstraat
nummer 7. Vlak voor het
uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog stuurde zijn
vader hem het huis uit, omdat
hij wilde gaan schilderen –
wat niet de wens van zijn
vader was die hem in zijn
kapperszaak goed kon gebruiken. Appel meldde zich
in 1940 aan bij de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam, waar hij de
latere bekende kunstenaars
Constant en Corneille ontmoette. Dat leidde in 1948 tot
de oprichting van de Nederlandse Experimentele Groep
en later van CoBrA – genoemd
naar de steden Copenhagen,
Brussel en Amsterdam. CoBrA
vernieuwde de schilderkunst
drastisch.

‘Flowers’ van Karel Appel staat sinds kort weer op zijn plek

hij enkele oude houten balken
met metalen ‘bloembladeren’.
Bloem geplukt
In 2011 is de staande bloem
‘geplukt’. Het gehavende
kunstwerk is toendoor het-

Mijn Amsterdam Oost

Stadsdeel weggehaald en opgeslagen; de sokkel bleef leeg
achter. De familie van Karel
Appel had de mal niet meer,
maar gelukkig bestaat er van
het beeld een andere gieting
met de titel ‘Madeliefjes’. Na

Karel Appel schilderde
en beeldhouwde tegen de
verdrukking in en begon te
experimenteren met collages
van gevonden voorwerpen.
Zijn uitspraken in de pers
riepen bij het brave publiek
in de jaren vijftig nogal wat
weerstand op: ‘Ik rotzooi maar

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

Robert van Lil (47) werkt fulltime als
geoloog bij een maritiem archeologisch
onderzoeksbureau in Amsterdam Noord,
daarnaast maakt hij als zelfstandig brouwer
de speciaalbieren Zeeburg Tripel en Zeeburg
Dubbelbock. Hij woont met zijn vrouw
Louise en hun dochters Sophia en Julia in
de Dapperbuurt.

veel cafés in Oost: de Biertuin, Roest, Smokin’
Barrels, Walter’s en sinds kort ook het Badhuys
in de Javastraat. Afleveren doe ik zelf, net als de
administratie. Daarom kan ik alleen heel geleidelijk groeien. Ik zit nu, na vijf jaar brouwen, op
een omslagpunt. Ik zou er meer tijd in willen
steken dan die twintig uur per week maar ik
heb er ook nog een gewone baan naast.

De keuken in huize Van Lil oogt op een doordeweekse dag als een vreedzaam hoekje, maar
eens in de zes weken borrelt en bruist het: dan
is dit het domein waar Robert naar hartenlust
experimenteert met de bieringrediënten mout,
hop, water en gist. Het resultaat van de meest
recente brouwsessie staat in een hoek van de
woonkamer in de tank met bovengistend bier
(een Engelse ‘Pale Ale’). Daarnaast laat hij zijn
twee speciaalbieren, de Zeeburg Tripel en Dubbelbock, naar eigen recept brouwen in België.
Robert levert de bieren vanuit zijn opslag
in Amsterdam West persoonlijk af bij vaste
afnemers in Amsterdam Oost en in de rest
van de stad.

Wat is het leukste van bier maken?
Het experimenteren met alle elementen waar
bier uit bestaat en daarin een balans vinden.
Ik heb hier net Weitzenbier (Duits tarwebier)
gemaakt en ik denk dat ie bijna helemaal is
zoals ik ‘m hebben wil, al weet ik dat pas als de
gisting klaar is. De gist is doorslaggevend. Die
koop ik met de hop bij een winkel in Almere.
Als ik 10 liter bier wil maken, heb ik 2 tot 3 kilo
mout nodig. Alles wat je nodig hebt voor 10
liter past in een boodschappentas.

Is Oost een buurt voor bier?
O, zeker! Brouwerij ’t IJ was één van eerste
brouwerijen van Amsterdam die speciaalbier
maakte. De Ruyschkamer heeft veel verschillende soorten bier op het fust en zelf lever ik aan

Je staat met je bier ook op festivals
Ja, meestal buiten Oost. We, mijn vrouw en ik,
staan soms in De Hallen, daar komt een prettig,
geïnteresseerd publiek op af. Ook erg leuk was
het in Paradiso, op de Indiestad Bierproeverij,
een verzameling van kleinschalige bierbrouwerijen. Aardig verkocht en er was een bierbingo
met ongelooflijk melige prijzen. Naarmate de
avond vorderde werd ’t steeds gezelliger en de

een beetje aan. Ik leg het er
tegenwoordig flink dik op, ik
smijt de verf er met kwasten
en plamuurmessen en blote
handen tegenaan, ik gooi d’r
soms hele potten tegelijk op,’
zei hij ooit in een interview
met weekblad Vrij Nederland.
Hij ontwikkelde vanuit het
zogenoemde primivistisch
expressionisme van CoBrA
een vorm van ‘action painting’
met figuratieve elementen.
Zijn bekendheid groeide tot
ver over de landsgrenzen.
Ellende van de wereld
In de loop van jaren zestig
veranderde het karakter van
zijn werk: hij schilderde volledig abstract of juist uitgesproken figuratief. Hij bracht de
kleuren fel, dun en gelijkmatig
in vlakken op. Behalve schilderijen, gouaches en litho’s
maakte Appel in die jaren
enorme, felgekleurde beelden
en reliëfs van hout, aluminium en polyester die mensen
of dieren voorstelden.
Appel bleef tot ver na zijn
tachtigste actief. ‘Des te ouder
ik word, des te sneller vernieuw ik. Ik leef met elan en
enthousiasme, dat zie je aan
de kleur,’ zei hij in een interview. Hij voegde er echter
aan toe dat alle ellende van
de wereld ook haar weerslag
vond in zijn werk. Hij overleed in Zwitserland in 2006 en
werd in Parijs op Cimetière du
Père-Lachaise begraven. #

Tekst: Hella de Groot
Fotografie: Dineke Rizzoli

‘Ik denk dat ie bijna
helemaal is zoals ik ’m
hebben wil’

prijzen nog lulliger. We staan ook op landelijke
bierfestivals om mensen buiten de stad kennis
te laten maken met ons bier en we ontmoeten
dan andere brouwers. Tijdens de feestdagen in
december was ons bier te koop in een pop up
store op de Middenweg van MIK in Oost.
Kom je nog aan je ontspanning toe?
Bier brouwen ís voor mij ontspanning. Maar
we doen ook leuke dingen met de kinderen
hoor. Als ik mijn dochters naar atletiek breng
in Watergraafsmeer rijd ik even door naar
Betondorp. Aan de ene kant hoor je de auto’s
over de snelweg razen, aan de andere kant
hoor je alleen de vogeltjes fluiten. #
www.brouwerijzeeburg.nl
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Saraya: bakkerspaleis voor de buurt

Nummer 177

Brood

Tekst: Veronica van Roon | Fotografie: Thomas van Tonino

‘Ik haal even iets lekkers bij de thee!’ roep ik al tien jaar en wip binnen bij
de Marokkaanse buurtbakker bij mij op de hoek. Een bescheiden belletje als
je binnenkomt, de geur van vers gebakken brood en nooit die onvriendelijke
haast van de supermarkt.

De bakkerij van buitenaf gezien

Mohamed achter zijn lekkernijen

Metamorfose
Op een dag was mijn buurtbakker helemaal veranderd.
In de vroeger lege ruimte
stonden tafeltjes. Hollandse
buren zaten er genietend aan
de koffie terwijl de regen tegen de ruit sloeg. ‘We kwamen
hier maar even schuilen,’ zei
de vrouw met een ondeugend
lachje. Amandelwortelcake
schittert op de toonbank. Homemade. Net als de vispasteitjes die gezellig bij elkaar liggen te wachten op een schaal.
Wat was hier gebeurd?
De bakkersproef
Mohamed Amzour, of Mo,
begon als schoonmaker in

een Belgische bakkerij. Daar
raakte hij bevriend met Absalam, ook wel ‘chef de bakker’
genoemd. Absalam was een
echte ambachtsman. ‘Mo,’
zei hij op een dag tegen zijn
vriend, ‘jij bent geen schoonmaker. Ik ga jou leren bakken!’
Wekenlang begon Mo zijn
werk niet meer om 4 uur
’s nachts maar 4 uur eerder,
om middernacht. Hij leerde alles wat er te leren viel. Tot het
tijd was voor de meesterproef.
Mo moest geheel zelfstandig
een grote bestelling afwerken.
Hij werkte tot hij niet meer
kon en letterlijk op de grond
lag! Absalam gaf toe: ‘je bent

echt goed!’ En daarmee wist
Mo dat de bakker in hem was
opgestaan.
Hij werkte bij verschillende
bakkers, volgde in Nederland
de bakkersopleiding bij het
ROC en begon met een compagnon een eigen zaak in de
Pretoriusstraat.
Zijn compagnon wilde gewoon
brood verkopen maar Mo wilde meer. Hij wilde de mensen
alles laten proeven wat zijn
handen konden maken. Zijn
compagnon ging weg en nu
was hij alleen in de winkel en
het ging slecht. Dat deed hem
zoveel verdriet. Hij kon deze
plek toch niet opgeven?

Voor de tweede keer geboren
‘In deze winkel ben ik voor
de tweede keer geboren,’ zegt
Mo, en ik zie dat dit hem ontroert. ‘Geld heb ik niet, maar
wel bakkershanden. Ik wil de
mensen lekkere dingen laten
proeven.’
Met steun van zijn ex-vrouw
Rabia die hem door dik en dun
steunt en zijn vriend Thomas
kreeg de winkel een nieuw leven. Whahab, nieuwe collega
bakker en nooit een minuut te
laat, kwam hem helpen vanaf
vier uur ’s nachts! Thomas
ontwierp nieuwe letters die
een beetje op stokbroden
leken. Saraya ging de winkel
heten, een combinatie van de
drie namen van zijn drie kinderen: Sara, Rayan en Yasmin.
Zijn twaalfjarige dochter Sara
bedacht de volledige titel voor
de winkel: ‘Boulangerie van
Saraya’. Trots vertelt Mo dat
saray ook ‘paleis’ betekent in
het Turks en Marokkaans.
Thuis in bakkerspaleis
Een paleisje, dat is zijn winkel
geworden. Maar dan een
paleis waar je je thuis voelt!
Waar je bij een goed kop
koffie altijd een zelfgekozen
homemade koekje krijgt of
een andere lekkernij. Om te
proeven. Waar je even binnen
kunt wippen als het regent of
omdat je brood op is. Waar
de wortelhoningamandelcake

Honderd uur nacht in New York
Tekst: Veronica van Roon

Anna Woltz, de schrijfster van ‘Honderd uur nacht’ woonde in New York
toen orkaan ‘Sandy’ losbrak. Dagenlang zwierf ze door een verduisterd
New York op zoek naar licht,warmte en eten.
Weer in Nederland schreef
ze een boek, geïnspireerd op
haar avontuur, waarin de
14-jarige Emilia de hoofdrol
speelt. Als je het boek leest,
lijkt het of je midden in een
spannende film bent gestapt.
Het boek zelf lijkt ook een
beetje op een orkaan die je
meesleept...
Emilia staat op Schiphol als
het boek begint. Zonder dat
iemand het weet, gaat ze
onderduiken in New York.
Waarom wordt pas in de loop
van het boek duidelijk. Met

de creditcard van haar vader
huurt ze een appartement via
een advertentie op internet,
maar die plek blijkt helemaal
niet te huur! Op die plek
woont een Amerikaanse jongen, Seth, met zijn negenjarig
zusje Abbey. Met hen en nog
een filmsterachtige jongen Jim
met negen vingers beleeft zij
een onvergetelijk avontuur
dat haar voorgoed verandert.
Door de orkaan Sandy moeten
de kinderen met elkaar samen
werken (hoeveel water is er
nog? Hoe zorgen we dat we
niet doodvriezen en kunnen

eten?). Er zijn geen social
media om je mee te verdoven.
Allemaal pakken ze vanzelf
hun rugzakje vol verdriet uit.
Ze ontdekken dat je niet dood
gaat als je met je vrienden
deelt waar je je voor schaamt
en wat pijn doet. En dat iedereen z’n eigen sores heeft.
Emilia merkt dat ze niet
meer het angstige meisje van
vroeger is maar een ‘sexy’
halloweencat, die zelfs een
plotseling opduikende journalist zo weg kan blazen! Haar
ouders komen haar zoeken in
Amerika, maar hoort ze nog

zonder kleurstoffen versgebakken op de toonbank staat.
Iedereen komt er binnen, van
Surinamer tot Hollandse overburen. ‘En,’ zegt Mo nog maar
even met nadruk, ‘voor mij is
iedereen gelijk!’
’Wij buurtwinkeliers zijn
als familie!’
‘Naast ons zit de beroemde
visspecialist Gibraltar,’ vertelt
Mo, ‘dus de verse vis voor
de vispasteitjes komt van de
buren. De groenten en amandelen halen we gewoon van
de buurtgroentenboer. Wij
kleine winkeliers zijn familie.
We zien elkaar niet als concurrenten. We vullen elkaar aan
en we helpen elkaar.’
Alleen de koffie komt van iets
verder uit de buurt. Kaffa, de
Ethiopische eigenaar verkoopt
nu eenmaal de lekkerste koffie. Hij groeide zelf op op een
koffieplantage.
Zo kun je voor een kleine prijs
een overheerlijke visschotel
eten bij ‘de andere’ Mohamed
van viswinkel Gibraltar en
daarna even aanschuiven bij
Saraya voor de lekkerste koffie en een zelfgekozen dessert!
En wat gebeurt er met het
brood dat maandag niet verkocht wordt? Dat gaat rechtstreeks naar de voedselbank.
Want op dinsdag eten we geen
brood van maandag. #

waar ze voor moet vluchten.
Ze zijn gewone mensen die
fouten maken net als iedereen. En Emilia realiseert zich
dat ze haar unieke avontuur
met haar Amerikaanse vrienden die haar zo goed hebben
leren kennen, niet echt met
haar ouders kan delen.
Ze heeft haar eigen weg
gekozen. Ze wil in New York
wonen. Ze wil leven.
Ik kon dit boek niet meer
wegleggen. Daarna was het of
ik weer terug moest vliegen
uit New York naar het regenachtige Nederland. Emilia en
haar vrienden waren ook mijn
vrienden geworden! #
Met dank voor de boekentip
van Jasmijn van boekwinkel
van Rossum.

wel bij hen? Zijn haar nieuwe
vrienden niet nu haar echte
familie?
Haar ouders zijn niet langer
de schuld van alles of mensen

Anna Wolz,
Honderd uur nacht,
Querido 2014,
vanaf 12 jaar
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In dit februarinummer: een tsunami in Sri Lanka, veel over vriendschap en veelkleurige
vissen in alle soorten en maten. Om snel verder te lezen...

Vissenconcert
Omdat de vissen zich zo vervelen...
Omdat het leven zo treurig werd,
Gaan ze een beetje piano spelen,
Geven ze samen een groot concert.
Twee kleine vorentjes
Spelen op horentjes
En een sardientje speelt op zijn fagot
Hup falderie, zegt de bot.

Enkel de oester
Speelt woester en woester
Hij heeft bijzonder veel temperament.
Hasj zegt de dirigent

Sommige baarzen en sommige blieken
Houden van Mozart en Mendelsohn
Willen alleen maar dat hele klassieke
En het klinkt allemaal wonderschoon.

Voor ‘t orkest zitten veertig garnalen.
En de solist is een stokoude kreeft;
hij heeft dat innige muzikale
Wat men maar zelden heeft.
Vier kleine karpertjes
Spelen op harpertjes,
Spelen het vissenkwartet tot besluit.

Een der forellen
Speelt Unger den Wellen
Heel in z’n eentje, gezapig en kalm
Schei daarmee uit... zegt de zalm

Iedereen klapt enthousiast in zijn vinnen
En twee bekoorlijke zeemeerminnen
Zeggen: dit willen we nimmer meer missen!
Iedere week een concert van de vissen!

Laten we allemaal ‘t zelfde spelen.
Dat is veel prettiger bij een orkest
En al de snoeken en al de makrelen
Beginnen opnieuw en ze doen zo hun best.

Annie M.G. Schmidt

Jeugd 19

Het leven in Sri Lanka
Sri Lanka is een eiland waar weinig mensen iets van weten,
maar de thee uit Sri Lanka is beroemd! Sri Lanka ligt in het
zuidoosten van Azië. Het eiland heeft het hele jaar door een
tropisch en veelzijdig klimaat. In het midden van het eiland
liggen bergen. Rondom deze bergen zijn veel theeplantages.
Het eiland ligt in de Indische oceaan en telt ongeveer
21 miljoen inwoners die drie keer per dag warm eten. Rijst
is het hoofd-gerecht. Met vis en groente. Er zijn veel soorten
vissen op
Sri Lanka, zoals ansjovis, makreel, zalm maar ook haaien.
En de mensen eten veel soorten groente.
De hoofdstad van Sri Lanka is Sri Jayewardenapura Kotte.
Sri Lanka is wel twee keer zo groot als Nederland. De mensen zijn beschaafd, bescheiden en gelovig. De religies zijn:
boeddhisme, hindoeïsme, islam en christendom. De mensen
respecteren elkaars godsdiensten en vieren dezelfde
nationale feestdagen. De officiële taal is Singalam en Tamil.
Net als bijvoorbeeld in Ghana is onze tweede taal Engels.
We hebben een eigen munt, de rupie. En er zijn verschillende nationale dierenparken.
Vroeger was Sri Lanka een kolonie van de Portugezen, de
Engelsen en ook de Nederlanders. Er is in de plaats Galle
een fort gebouwd door de Nederlanders. Dat staat er nog
steeds.
In 2004 was er een hele heftige tsunami. Daarbij zijn meer
dan 80.000 mensen omgekomen. Meer dan 200.000 mensen
hebben alles verloren, ook hun huis.
Mijn ouders woonden daar vlakbij. Ik was toen nog niet
ge-boren. Nu wonen we in Amsterdam.
En nu weet mijn buurt Amsterdam Oost ook wat meer over
Sri Lanka!
Geschreven door: Ethes Vethanayagam, groep 6.

Prentenboek ‘Verborgen vissen’

Vissen smelten niet

Iedereen in Amsterdam Oost kent Gibraltar, de
spannendste, meest kleurrijke viswinkel waar
vele soortenvissen en schelpen waarvan je niet
eens wist dat ze bestonden tussen brokken ijs
liggen uitgestald. En als je wilt worden ze ook
nog heerlijk voor je klaargemaakt. Om vissen
en andere zeedieren te leren kennen en ze
daarna nooit meer te vergeten is er nu het bijna
een halve meter lange prentenboek ‘Verborgen
vissen’. Via allerlei puzzels en flapjes waaronder vissen of delen van vissen verborgen zitten,
duik je in de geheimen van de oceaan.
Ooit gehoord van slangsterren en zeespinnen?
Wist je dat een garnaal meestal grijs is voor je
hem rose bakt? Dat je blauwgele baarzen hebt
en de ‘Miss Ocean’ Atlantische Bonita heet?
Een close up van de huid en schilden van deze
zeedieren geeft de meest bijzondere kleuren en
structuren. Je zou je er door kunnen laten inspireren voor het ontwerpen van nieuwe stoffen
of een fashionweek. Wie weet kun je straks een
zee-egelcolbert, haaienjas of zeepaardenpak op
de Dappermarkt kopen...
Een uniek boek voor alle leeftijden! #

Matti, een jongen van twaalf
gaat met de wonderschone
tropische vis Sirius op de
koudste dag van het jaar een
bevroren meer oversteken.
Dat klinkt als een onmogelijk
plan, maar hij heeft weken
lang berekend met welke
temperatuur in de warmwaterkruik en hoeveel tijd dit plan
toch kan lukken. Waarom?
Zijn vader is al heel lang zo
ziek en somber. Hij heeft de
vergeetziekte.
Hij had een prachtige verzameling tropische vissen die nu
allemaal weg zijn gehaald.
Maar Matti wil de mooiste
vis redden. Zijn neef wilde
Sirius mee laten doen aan een vissengevecht waar je geld mee
kunt verdienen. Matti weet dat dat Sirius’ dood zal worden.
Op het ijs ontmoet hij Drika, een bijna helemaal blind meisje
dat verdwaald is op het bevroren meer. Hij laat haar niet alleen, ook al wil ze helemaal niet geholpen worden. Langzaam
worden ze vrienden, en als Sirius dreigt te bevriezen, heeft zij
een reddingsplan waardoor de vis zal overleven. Tijdens hun
zware tocht over de enorme ijsvlakte krijgen ze een steeds
hechtere vriendschap. Als Matti eindelijk met de nog levende
Sirius aankomt, staat zijn vader hem op te wachten. ‘ Je hebt
het voor mij gedaan, hè,’ zegt hij. ‘Ja,’ antwoordde Matti, ‘en
voor Sirius. Hij is je lievelingsvis, dat was je toch niet vergeten?’
Zijn vader is Sirius niet vergeten. En daarmee is Matti’ s
‘onmogelijke’ plan gelukt. Tijdens het lezen lijkt het of je met
Matti meeloopt, rillend over het bevroren meer als een eindeloze witte woestijn. Waar het ijs kan zingen, dat betekent dat
de dooi inzet. Gewoon thuis met een boek op de bank over een
bevroren meer lopen, waar kan dat nog?

Met dank aan boekwinkel Linnaeus, voor
de smaakvolle jeugdboekencollectie.
Verborgen vissen, Pittau Gervais,
Uitgeverij Lannoo

Vissen smelten niet, Jef Aerts, Querido, 2013, vanaf 9 jaar
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Bouwen,bouwen en bouwen
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Er zijn heel wat redenen om als Amsterdammer een tevreden mens te zijn.
We wonen in een mooie stad, de werkloosheid is lager dan elders in het land
en er is meer geld beschikbaar voor armoedebestrijding en voor het verstrekken van ‘zorg’ aan gehandicapten en ouderen.
Er zijn echter ook minpunten. Zo is het tekort aan woonruimte (sinds de jaren
veertig van de vorige eeuw!) nog steeds nijpend. Dat geldt voor alle lagen van
de bevolking. Wie een huis zoekt in de duurdere sector heeft vaak weinig
keus en wie aangewezen is op een woning in de sociale sector heeft vaak een
wachttijd van tien jaar!
De politici in Amsterdam
zijn het er eigenlijk wel over
eens dat het bouwen van
woningen (of het verbouwen
van leegstaande kantoren en
andere lege panden) sterk
moet worden bevorderd.
Sommigen willen dat die
bouw vooral woningen in het
duurdere segment oplevert,
anderen pleiten voor het bevorderen van de nieuwbouw
in de sociale sector. Die laatste
groep (de linkse fracties) wil
ook het huidige aantal goedkope huurwoningen in stand
houden en zij pleiten dus voor
‘behoud en herstel’ en staan
kritisch tegenover de ruimte
die de woningcorporaties hebben om goedkope huurwoningen te verkopen of in een veel
hogere huurklasse te plaatsen.

De ouderen in Amsterdam zijn
uiteraard ook voor het plan
om de nieuwbouw meer dan
in vorige jaren te gaan stimuleren. In Amsterdam Oost is
er nu al veel nieuwbouw. We
lopen voorop! In ons stadsdeel
is bovendien veel aandacht
voor ouderen. Er komen nu
ieder jaar minstens 100 woningen voor ons gereed en een
aanzienlijk deel daarvan zit in
de sociale sector!
Dweilen met de kraan open
Het Netwerk OuderenAdviesRaden heeft al verscheidene
malen ingesproken over de
situatie van ouderen en gehandicapten in Amsterdam.
In de meeste stadsdelen is er
sprake van stagnatie en het
tekort loopt daar op. Wie bij

Nieuwjaarsborrel en het afscheid van Tunny als voorzitter
van de OAR in ‘Genieten’

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

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

voorbeeld geen trappen meer
kan lopen maar wel op een
etagewoning woont, heeft een
probleem. Soms kan er een
traplift komen, maar vaak is
daarvoor geen ruimte. Verhuizen is dan de enige optie,
maar het aanbod is beperkt.
Alleen aan de rand van de
stad is voldoende keus.
Echter, het is voor velen onverstandig om te gaan wonen
op een plek waar je niemand
kent. Immers: bij ouderen en
gehandicapten wordt er, nu de
‘zorg’ meer wordt toebedeeld
aan buurtgenoten, op aangedrongen het sociaal netwerk
in stand te houden. Voor deze
woningzoekenden is het dus
van groot belang om in de
eigen buurt of naar een buurt
waar veel familie woont te
verhuizen. Maar dan moeten er in de hele stad, in elke
buurt woningen beschikbaar
zijn voor deze categorie. Dat
is nu niet het geval. Daarom
pleiten wij voor ‘levensloopbestendige’ nieuwbouw in alle
buurten van Amsterdam en
voor het zorgvuldig omgaan
met de bestaande voorraad
van benedenwoningen en woningen die met een lift bereikbaar zijn. En, omdat de meeste
ouderen en gehandicapten
een bescheiden inkomen hebben, betreft het hier vooral
een pleidooi voor het behoud
van die woningen in de sociale
sector. Maar de autoriteiten

Wij zijn bereikbaar via e-mail: secretarisOARoost@gmail.com
of telefonisch via 020-6943748 of 06-51196725.
De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) komt maandelijks voltallig
in vergadering bijeen op de eerste donderdag van de maand om
14.00 – 16.00 uur in de Raadzaal van het stadsdeelkantoor, Oranje
Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, dus op 5 maart en 2 april a.s.
De bijeenkomsten van de OAR-Oost zijn voor het publiek toegankelijk
en u kunt ons als senior of als belangstellende uiteraard volgen en
meedoen aan de discussie.
Het bestuur van de OAR-Oost vergadert (bijna) elke maandag in het
Willem Drees huis, Hugo de Vrieslaan 65 In Watergraafsmeer.
Wij houden daar dan tevens spreekuur, meldt uw komst vooraf even
aan via e-mail of telefonisch!
Heeft u via het WMO-loket problemen bij een woningaanpassing?
Maar ook klachten over de uitvoering van de WMO, dan horen wij
dat graag van u telefonisch of via de mail.
De ‘woonduur’ verdwijnt, alleen uw inschrijfduur bij WoningNet telt
straks nog mee als wachttijd voor een sociale huurwoning. Vergeet
u niet zich voor 1 juli as in te schrijven bij WoningNet? Meer info op:
www.woningnetregioamsterdam.nl
Meer (actuele) informatie op onze nieuwe website: www.oar-oost.nl

besteden daar geen (of weinig)
aandacht aan.
Een voorbeeld: in januari 2015
werden de eerder verwoorde
toezeggingen van Burgemeester en Wethouders in
de commissie ‘wonen’ afgehandeld. Zo was er een vraag
(daterend uit 2013!) over het
aantal beneden- en rolstoeltoegankelijke woningen.
Hoeveel van die woningen
zijn er in voorgaande jaren
verkocht? Het antwoord was:
dat houdt de gemeente niet
bij en ook de woningbouwcorporaties hebben daarover
geen informatie beschikbaar.
Bij de inspraak verzochten
wij dus die registratie snel ter
hand te nemen, omdat bij ons
de indruk bestaat, dat benedenwoningen en woningen
met een lift in snel tempo uit
de sociale sector verdwijnen.

Daar is niet tegen op te bouwen! Wij, de ouderen zullen
bij het debat over de nieuwe
regels, die dit voorjaar door de
wethouder ‘bouwen’ worden
voorgesteld dit ‘dweilen met
de kraan open’ aan de orde
stellen. En aan de woningcorporaties gaan we vragen om
te gaan registreren hoeveel
‘nultreden’ woningen er de
afgelopen jaren zijn verkocht
of boven de sociale huurgrens
zijn gekomen. U hoort nader
van ons. #

Dagopvang in de buurt maakt ouderen blijer
Tekst: Femke Schuiling

Uit onderzoek van de VU blijkt dat de nieuwe laagdrempelige dagbehandeling,
dicht bij huis, betere resultaten oplevert.
Voorlopige resultaten laten
zien dat de mensen met
dementie die gebruik maken
van de nieuwe laagdrempelige dagbehandeling minder
gedrags- en stemmingsproblemen hebben en minder
zorgbehoeften hebben dan
mensen die van traditionele
dagbehandelingen gebruikmaken. Mensen met dementie
en mantelzorgers worden
in de laagdrempelige dagbehandeling tijdiger en effectiever geholpen. Dat is ook
ruimschoots waargemaakt
in Dagcentrum Kraaipan. In
het dagcentrum zijn nu de
volgende groepen actief: een

Nederlands sprekende groep,
een Marokkaans sprekende
mannengroep en vrouwengroep, een Turks sprekende
vrouwengroep en mannengroep.
Dagcentrum Kraaipan is er
voor alle oudere bewoners
van Amsterdam Oost met
klachten van vergeetachtigheid of een lichamelijke
beperking. Het dagcentrum
is een paar jaar geleden
gestart en is een intensieve
samenwerking van Dynamo
met Zorggroep Amsterdam
Oost (dagcentrum Flevohuis).
In deze samenwerking zijn

de kennis en expertise van
welzijn en zorg gebundeld om
ondersteuning te bieden aan
mensen met geheugenproblemen en aan hun familie.
De bezoekers en hun mantelzorgers zijn enthousiast over
het dagcentrum. Ze waarderen het verblijf in het dagcentrum Kraaipan dan ook met
een 9,4. Ze vinden het prettig
om dichtbij in de eigen buurt
een plek te hebben waar ze
zich thuis voelen. Ze ontmoeten daar gelijkgestemde
buurtbewoners met wie ze
samen kunnen eten, sporten,
zingen en knutselen. Ook is

het fijn om af en toe eens over
vroeger te praten in de eigen
vertrouwde taal. Het begeleidende personeel, met dezelfde
culturele achtergrond, wordt
door de deelnemers van de
dagbehandeling en hun mantelzorgers gewaardeerd als
zeer vriendelijk. Het sfeervolle gebouw wordt ervaren als
gezellig, mantelzorgers geven
aan dat dagcentrum Kraaipan
zeer goed bereikbaar is. #
Meer info:
Dynamo, Femke Schuiling,
Zorggroep Amsterdam Oost,
www.dynamo-amsterdam.nl
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Thuis in de Kraaipan
Koffie en koek staan al klaar in de gezellige ruimte als de senioren met beginnende vergeetachtigheid aanschuiven voor het dagbestedingsprogramma.
Voor hen is dagcentrum Kraaipan als een tweede thuis en ze noemen het ook
wel ‘De Club’.

Agenda
Alle Buurtpunten in Oost
Het Buurtpunt is er voor alle
vragen waar u alleen niet
uitkomt. Ook voor informatie
over vrijwilligerswerk, activiteiten in de buurt, mantelzorgondersteuning.
Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt
De Gooyer, Von Zesenstraat 298,
woensdag 10.00-11.30 uur
Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur
Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof
Kastanjeplein 60,
dinsdag 12.30-15.30 uur
Buurtpunt Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
maandag, dinsdag en donderdag
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
17 februari
Wat kan het Cliënten
Informatiepunt voor mantelzorgers betekenen?
17 maart
Mantelzorg en dementie
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
10 maart
de film ‘Alzheimer, wil ik het weten?’
19.30- 22.00 uur (gratis)
info: Femke Schuiling van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
Voor alle activiteiten van Dynamo
zie www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl

Het dagbestedingsprogramma
is op maat gemaakt voor senioren bij wie door de (huis- of
ziekenhuis)arts beginnende
Alzheimer is vastgesteld. De
senioren van de Kraaipan
wonen (nog) zelfstandig maar
zijn vaak afhankelijk van
mantel- en thuiszorg. Met de
dagbestedingsuren worden de
mantelzorgers ontlast en hebben de senioren een gezellige
dag. Actíef gezellig, want onder
begeleiding nemen de senioren
deel aan activiteiten als schilderen, muziek maken, bewegen
of koken.
In de Kraaipan is een dagbestedingsprogramma voor diverse
groepen: Nederlandse senioren, Marokkaanse mannen,
Turkse vrouwen en Turkse
mannen. ‘Wat wij hier doen
is zorg en welzijn bij elkaar
brengen. We werken daarin
samen met ZGAO,’ zegt Femke
Schuiling, Dynamo’s programmacoördinator van dagcentrum Kraaipan. ‘In de zorg kijk
je vaak vanuit de beperking:
wat ontbreekt er, wat heeft
iemand nodig? Dat is belangrijk, maar daar willen we iets
aan toevoegen: wat kunnen
mensen nog wel, waar beleven
ze plezier aan?’
Krant
Als de senioren op hun gemak
aan tafel zitten pakt Femke de
ochtendkrant Metro erbij. ‘Hebben jullie het gezien, in Parijs.
Vreselijk hè?’ De senioren knikken als ze het nieuwsbericht op
de voorpagina bekijken over de

terroristische aanslag in Parijs.
Enkele senioren schakelen
echter moeiteloos over op de
horoscoop van die dag. ‘Kijk es
bij stier,’ zegt Lien. Haar buurvrouw leest: ‘Je voelt je onzeker
over iemand in je omgeving...
Probeer een andere houding
aan te nemen.’ ‘Dat klopt,’ zegt
Lien. ‘Bij haar ben ik onzeker,
zij kan beter breien als ik.’ Ze
stoot haar buurvrouw Jo aan,
die het bevestigt. ‘Als Lien een
trui breit, dan maak ik de hals
en de mouwen altijd voor haar
af.’
Jo heeft drie blanco kleurboekjes meegenomen. Ze is verslaafd aan kleuren: ‘Waar het
vandaan komt, ik weet het niet,
maar ik ben helemaal lós sinds
ik hier ben gaan schilderen. Ik
kleur me helemaal wezenloos.
En ik hád al zoveel hobby’s!’
Corrie tegenover haar bekijkt

Buurtgesprekken ‘Thuis in eigen buurt’

de ongekleurde kleurboeken.
‘Ik houd ’t bij schilderen, dat
vind ik leuk maar ik moet wel
uitkijken dat m’n huis niet
dichtgroeit. Waar láát ik al die
doeken?’ Thuis doet ze graag
kruiswoord puzzels.
‘Wat zegt de krant over het
weer?’ vraagt Femke aan de
dames. Ze kijken naar buiten:
‘Heel slecht,’ zeggen ze, ‘het
regent.’
‘Tanti cosi!’
Giovanni (in de zeventig) is
vandaag de enige man in het
gezelschap. Als enkele dames
dit schalks opmerken, antwoordt Giovanni geestdriftig
in het Italiaans, zijn moedertaal. We vangen woorden op
als ‘tanti cosi’, en ‘respetti’,
en hier en daar een woordje
Nederlands. ‘Ik begrijp niet
wat je zegt hoor,’ zegt Lien met

Veiligheidsbeleving
De buurtgesprekken over veiligheid vonden plaats in buurthuizen
in de Dapperbuurt, de Oosterparkbuurt, de Transvaalbuurt, Watergraafsmeer, Betondorp en IJburg en in andere stadsdelen waar
Dynamo actief is (Rivierenbuurt en Buitenveldert). Niet alleen volwassenen, ook kinderen en jongeren zijn nadrukkelijk betrokken
bij de discussies over buurtveiligheid.
Een paar conclusies die we kunnen trekken: oudere buurtbewoners
zijn bezig met de veiligheid in en rond het eigen huis, kinderen
denken veel na over de verkeersveiligheid en voelen zich onveilig bij
wat zij zien als ‘rare mensen’. Opvallend is ook dat er overeenkomsten zijn in veiligheidsbeleving tussen beide leeftijdscategorieën. #
Het boekje met de resultaten wordt in maart gepresenteerd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur
dan een e-mail naar communicatie@dynamo-amsterdam.nl.

De senioren van vandaag
lijken rustig en opgewekt, zij
het enigszins vergeetachtig.
‘De stemming verschilt van
dag tot dag,’ merkt Femke op.
‘Het is voor ons ook kijken hoe
iemands stemming die dag is
en hoe je daar in kunt meebewegen.’
Over bewegen gesproken: bij
chi kung, een rustige gymnastiekles, waar senioren nauwgezet de rustige instructies van
‘de juf’ volgen, blijken sommige
senioren verrassend soepel. ‘Ik
ben er al, ik ben er al,’ zegt mevrouw Riet. Haar linkerhand
rijst kaarsrecht omhoog, en de
perfect gemanicuurde vingers
van haar rechterhand tikken
de vloer aan. #
Wilt u meer informatie over
het dagbestedingsprogramma
voor ouderen in de Kraaipan?
Neem gerust contact op met
Femke Schuiling:
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl of bel 020 46 20 305.

Stage Xperience 2015 succesvol

Hoe denkt u als bewoner van Oost over de veiligheid in uw
buurt? Wat vindt u fijn aan uw buurt, wat kan beter?
Dat zijn slechts enkele van de vragen die Dynamo aan buurtbewoners stelde in een ronde buurtgesprekken die zij in het najaar van 2014 onder de naam ‘Thuis in eigen buurt’ voerde.
De input van de buurtgesprekken - verbeterpunten en suggesties worden momenteel geïnventariseerd en verwerkt in een boekje.
Dit boekje zal het startpunt zijn voor een buurtconferentie over
veiligheid waarbij ook andere organisaties betrokken zijn, zoals
politie en woningcorporaties. Eerder organiseerde Dynamo buurtgesprekken onder bewoners over armoede. Uit deze gesprekken
kwamen diverse ideeën voort die door bewoners in praktijk zijn
gebracht, zoals een wandelclub en diverse buurtrestaurants.

lichte irritatie. Aangeleerde
taal is een van de eerste dingen
die mensen met beginnende
Alzheimer vergeten. Dit zorgt
voor spanning bij Giovanni
thuis: zijn vrouw spreekt geen
Italiaans. Dat is de reden waarom de seniorengroepen met
verschillende taalachtergronden bij de Kraaipan gescheiden zijn. Niet alleen taal, ook
empathisch vermogen neemt af
bij beginnende Alzheimer. Wat
helpt is dat de Kraaipan voor
de deelnemers van de dagbesteding aanvoelt als een thuis.
Uit een recent onderzoek van
het VU medisch centrum naar
psychogeriatrische dagbehandeling onder deelnemers en
onder mantelzorgers werd de
Kraaipan gewaardeerd met
een 9,4.

Op 15 januari vond in
Casa 400 de jaarlijkse Stage
Xperience plaats. Terugkijkend op deze dag kunnen
we dit evenement geslaagd
noemen.
Jongeren van het Wibautcollege konden op de beurs
terecht bij diverse bedrijven
en organisaties voor informatie omtrent stage of bijbaan.
Ook was er de mogelijkheid
tot cv-check up (Randstad),
speed daten (‘Amsterdam aan
het werk’) en het volgen van
interessante workshops.
Rapper Kami-kazi opende de
beurs en een Dynamo medewerker maakte in een studio
foto’s voor de cv’s van de

jongeren.
Alle meiden en jongens konden hun (bijgewerkte) cv bij
het muurbord ophangen bij de
vacature van hun keuze. Dat
leverde aardig wat matches
op, sommigen hebben zelfs
direct een bijbaan of stageplaats gevonden. Jongeren die
nog geen stageplek hebben
gevonden worden na de beurs
benaderd door medewerkers
van Club Info; zij nodigen de
jongeren uit voor een gesprek
en bekijken samen met hen de
stagemogelijkheden.
Veel organisaties uit de buurt
hebben met ons samengewerkt om de beurs te laten
slagen; zonder al deze professionals, vrijwilligers en bedrijven was het Club Info nooit
gelukt om de Stage Xperience
tot een succes te maken. Dank
daarvoor! #
e-mail: clubinfo@dynamoamsterdam.nl
Facebook: Club Info Dynamo
Twitter: @ClubInfoDynamo
website: www.dynamojongeren.nl
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Sociale huur: woonduur gaat verdwijnen,
alleen inschrijfduur telt
Redactie: Wijksteunpunt Wonen

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland die er voor zorgt dat iedereen zo
veel mogelijk kan wonen op de plek waar hij wil.
Gemeenten mogen minder sociale huurwoningen
reserveren voor eigen inwoners. Hierdoor veranderen enkele regels voor woonruimteverdeling
en woonruimtevoorraad. De nieuwe regels gaan
per 1 juli 2015 in. Wat gaat er veranderen?
De belangrijkste wijziging
voor woningzoekenden is dat
per 1 juli 2015 toewijzing op
basis van woonduur wordt
afgeschaft. Op dit moment
worden woningen toegewezen
op basis van inschrijfduur bij
woningnet of op woonduur.
Woonduur bouw je op door
een zelfstandige woning in
de Stadsregio Amsterdam of
Almere te bewonen.
Overgangsregeling
Iedereen die in de toekomst in
aanmerking wil komen voor

een sociale huurwoning in de
Stadsregio Amsterdam, moet
dus ingeschreven staan bij
WoningNet. Om de huidige
inwoners tegemoet te komen,
is een tijdelijke overgangsregeling ingesteld. Mensen die niet
ingeschreven staan bij Woningnet, kunnen zich voor 1 juli
2015 inschrijven en dan wordt
hun woonduur automatisch
omgezet naar inschrijfduur. Zo
kunnen bewoners hun opgebouwde woonduur na 1 juli
2015 nog vijftien jaar gebruiken (tot 1 juli 2030) wanneer

zij verhuizen naar een sociale
huurwoning. Na vijftien jaar
stopt de overgangsregeling en
telt alleen nog de datum van
inschrijving bij WoningNet.
Overige wijzigingen
Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet verdwijnen op
1 juli 2015 ook de regelingen
die met woonduur te maken
hebben: zoals het tijdelijk
behoud van woonduur en inschrijfduur en het samenvoegen van woonduur bij samenwonen. Voor deze regelingen
geldt geen overgangsperiode:
inwoners van de stadsregio
kunnen tot 1 juli 2015 van deze
regelingen gebruik maken.
Inschrijven voor 1 juli!
Als u nog niet ingeschreven
staat bij woningnet is het
verstandig om dat om z.s.m.,
maar in elk geval voor 1 juli
2015, alsnog te doen. Ook als
u op dit moment niet op zoek
bent of te veel verdient voor
een sociale huurwoning (grens

ligt bij e 34.911 of,voor gezinnen bestaande uit minimaal 1
volwassen en 1 inwonend kind
onder de 18, e 39.465),kan het
zinvol zijn u toch in te schrijven omdat u in de toekomst
misschien wel onder de grens
komt en misschien wel wilt
verhuizen. Als u zich voor 1
juli inschrijft, neemt u uw opgebouwde woonduur dus mee.
Inloopspreekuur Woningnet
Het Wijksteunpunt Wonen
Oost heeft elke woensdagmid-
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dag van 14 tot 16.30 inloopspreekuur Woningnet
(Wijttenbachstraat 36-H). Als
u een inschrijving bij Woningnet heeft kunnen begeleiders
u op het spreekuur hulp en
advies geven bij het reageren
op woningen. Heeft u nog geen
inschrijving bij Woningnet,
dan kunt u terecht bij één van
de corporaties. Ook als u het
omgaan met Woningnet niet
zelf kunt of wilt leren verwijzen wij u naar de corporaties
voor ondersteuning. #

Villa Bewust
Op 6 februari opent het Wijksteunpunt Wonen Oost aan de
Zeeburgerdijk 98-H een nieuw project: Villa Bewust.
In samenwerking met o.a. Brandweer Nederland, Politie, GGD
en Eigen Haard zal hier een interactief aanbod van informatie
en advies geboden worden over hoe men zelf kan zorgen voor
een energiezuinig, gezond en veilig (t)huis.
Aan de hand van veel voorkomende situaties in huis worden
bezoekers gewezen op mogelijke energiebesparende maatregelen
en mogelijke gevaren als brand, inbraak, koolmonoxidevergiftiging, schimmel, een slecht binnenklimaat, etc. Bezoekers worden
uitgedaagd zelf na te gaan hoe de eigen woning te verbeteren.
Naast een wekelijks spreekuur voor individuele bewoners zullen
in Villa Bewust ook groepsrondleidingen gegeven gaan worden. #
Voor meer informatie hierover zie de website www.villabewust.nl
of neem contact op via villabewust@wswonen.nl

Bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand op komst!
Redactie: Menno Kluft en Lilian Stuger-Kembel (coördinatoren HJS)
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)vertelt u in deze rubriek
over actualiteiten die met het recht te maken hebben. Ook wordt een specifieke juridische kwestie
uit de wijk besproken.

De overheid is van plan om in 2015 en 2016 in totaal 85 miljoen euro te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand. De aanstaande bezuinigingsmaatregelen houden onder meer in dat er minder geld vanuit de overheid beschikbaar
wordt gesteld voor het systeem van de rechtsbijstand. Het gevolg voor de rechtzoekende is dat de eigen bijdrage hoger wordt. In het bijzonder voor rechtzoekenden met lagere inkomens is dit zorgelijk.
De Eerste Kamer heeft deze plannen op 20 januari jl. verworpen. Er zal door de
overheid een alternatief moeten worden aangedragen, om deze bezuinigingen
alsnog te kunnen realiseren. Hoe dit gaat gebeuren, is op dit moment nog niet
bekend.
Wat is rechtsbijstand?
Hulp van een advocaat noemen we rechtsbijstand. In onze
grondwet staat dat recht voor
iedereen bereikbaar moet zijn.
Iedereen die rechtsbijstand nodig heeft, maar deze niet kan
betalen, kan een beroep doen
op de gefinancierde rechtsbijstand. Dit is geregeld in de
Wet op de rechtsbijstand. De
advocaat vraagt voor de betreffende zaak dan een toevoeging
aan. Als de aanvraag wordt
toegewezen, worden de kosten
van de advocaat voor een groot
deel vergoed. Afhankelijk van
uw inkomen betaalt u wel een

eigen bijdrage van minimaal
e 196,- voor een advocaat.
Is uw inkomen hoger dan
e 25.800,- (voor alleenstaanden) of e 36.400,-(voor gehuwden, samenwonenden of
eenoudergezin met een minderjarig kind), dan betaalt u
alle kosten voor rechtsbijstand
geheel zelf. Bovendien mag u
niet teveel spaargeld hebben
(in 2015 is de grens e 21.139, per persoon).
HJS kan helpen!
Het Juridisch Spreekuur (HJS)
kan op juridisch gebied veel
voor u betekenen. U kunt als

bewoner van Amsterdam-Oost
met uw juridische vragen
langskomen bij het spreekuur
in de Molukkenstraat 147 hs.
Hier behandelen wij uw vraag
geheel gratis.
HJS procedeert niet. Mocht
er in uw zaak toch geprocedeerd dienen te worden, dan
verwijzen wij u door naar een
advocaat.
Een voorbeeld uit de praktijk
Onlangs heeft HJS een cliënt
uit de wijk bijgestaan. Zij kreeg
van haar werkgever een voorstel om haar arbeidsovereenkomst te beëindigen en vroeg

zich af of dit zomaar kon. Ook
maakte zij zich zorgen over de
gevolgen van het ondertekenen van dit voorstel voor een
eventuele uitkering. De HJSmedewerkers hebben de cliënt
uitgelegd wat de regels in dit
geval zijn. Nadat het voorstel
goed was bestudeerd, heeft HJS
met de werkgever onderhandeld om voor de cliënt een betere regeling te treffen. Mede
dankzij de hulp van HJS, zijn
de werknemer en de werkgever er samen uitgekomen. Zij
hebben afspraken gemaakt die
vervolgens door de werkgever
in een overeenkomst zijn vastgelegd. Ook deze zogenaamde
“vaststellingsovereenkomst”
heeft de cliënt eerst door een
medewerker van HJS laten
nakijken. Vervolgens heeft
zij de overeenkomst met een
gerust hart ondertekend, in de
wetenschap dat alle spelregels
juist waren gevolgd. De cliënt
had, door het beëindigen van
de arbeidsovereenkomst op
deze manier, ook recht op een
WW-uitkering!
Heeft u juridische, maatschappelijke- of financiële
vragen? Kom dan langs bij de
BOOT-locatie in uw wijk,
Molukkenstraat 147hs,
1095 BC Amsterdam.
Wij zijn op maandag, dinsdag

en woensdag van 13.00 tot
17.00 uur, aanwezig om al
uw vragen te beantwoorden
en telefonisch bereikbaar op
nummer 020 - 665 80 15. #
HJS is ook bereikbaar via
06 - 211 588 82 of hjs@hva.nl.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.hva.nl/hjs.
Heeft u familie, vrienden of
kennissen die in een andere
wijk van Amsterdam woonachtig zijn, maar ook graag een
vraag willen stellen?
Verwijs hen dan door naar de
inloopspreekuren van één
van de andere BOOT-locaties
(www.hva.nl/boot).
BOOT Zuidoost
Gravenstein 23
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur
020 - 411 48 80
BOOT Nieuw-West
Jan de Louterstraat 90
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur
020 - 771 00 58

Meer digitaal nieuws
uit Oost op
www.oost-online.nl
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De gratis advertentierubriek
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service
voor onze lezers. U kunt als particulier
of stichting een gratis advertentie,
oproep of mededeling plaatsen.
Er worden geen commerciële boodschappen geplaatst. Uw informatie
moet voor de deadline bij ons binnen
zijn en mag hooguit uit 200 tekens
bestaan. Zie pagina 2 in het colofon
voor de deadline en het mailadres.

Taalbureau
Taalbureau ‘Het Gezegde’ geeft taalcursussen Nederlands op maat. Voor
iedereen, voor alle doeleinden.
Drs. Mirry Dijkstra, Neerlandica en gecertificeerd docent NT2.
e-mail: mirry.dijkstra@hotmail.com.
telefoon: 06 - 415 086 46.

huis. Vrijwilligers nodigen hen daarvoor
uit, halen hen op en brengen hen terug
naar de afdelingen. Zou u het leuk vinden
hier aan mee te helpen? Dan kunt u
meer informatie hierover krijgen van
Dionne Brussee: d.m.brussee@olvg.nl.

Rode linzensoep

De Dwarse keuken

Recept: Ina Moes | Tekst en fotografie: Hella de Groot

Schilder- en tekenclub
Schilder- en tekenclub De Spetters heeft
nog plaats voor nieuwe leden.
Wij komen bij elkaar op dinsdagochtend
van 9.30 tot 12.00 uur in het Brinkhuis,
Landbouwstraat 63 in Betondorp.
Voor inlichtingen en/of aanmelding:
telefoon: 020 - 692 97 17.

Bereiding
Doe een laagje olie in een
grote soeppan. Fruit de uien
in de olie, voeg daarna de
paprika- en cayennepeper toe.
Doe de linzen in de pan en
bak ze even mee. Voeg zoveel
groentebouillon toe dat de linzen ruim onder water staan.
Zet, als de bouillon kookt, het
vuur zachter en laat het een
half uurtje sudderen tot de
linzen gaar zijn. Voeg eventueel wat water toe als de soep
te stijf wordt.
Doe daarna de gedroogde
munt, komijn, citroensap,
peper, zout en verse munt in
de soep.

Aangeboden
- Stevige rotan kuip-armleunstoel,
incl. rsv-rotan, e 25,- Enkele mooie antieke typemachines,
e 30,- 1 Set SAAB 99 4 wieldoppen, e 25,- Klassieke buitenboordmotor Evinrude,
model Sportwin uit 1965, teab.
Voor info bel 06 - 181 170 76 of mail
minomo@xs4all.nl.

Creatieve dans
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. Vanaf 3 febr. op dinsdagavond in de Javastraat 126:
cursus Creatieve Dans over Natuur.
Info: bomardhams@gmail.com,
075 - 670 85 52.

AMWAHT
Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Onder deze titel kunt u vanaf eind
maart een schooljaar lang een dag per
week meedoen aan de gratis opleiding in
De Meevaart, Balistraat 48 A. Er is plaats
voor ongeveer tien mantelzorgers en
ex-mantelzorgers. Schoolvakanties vrij.
Bel voor meer info Gerda Spruit
020 - 418 00 28 of voicemail
06 – 220 231 20.

OLVG-concerten
Er vinden regelmatig concerten plaats in
de kapel van het OLVG-ziekenhuis, zowel
overdag als ’s avonds. Bij dit concert is
iedereen welkom, ook buurtbewoners.
Toegang is gratis.
Wilt u de aankondigingen ontvangen,
geef dan uw e-mailadres door aan mevr.
Dionne Brussee: d.m.brussee@olvg.nl.
Deze concerten worden speciaal georganiseerd voor de patiënten in het zieken-

Mattheus Passion
Luistercursus op donderdagavond 12, 19
en 26 maart in Diemen. Duik in de wereld
achter de noten, ontdek de ingenieuze
manier waarop Bach tekst & dramatiek
van het lijdensverhaal verklankte en
geniet nóg intenser van deze monumentale muziek.
Meer informatie en aanmelden:
Marjanne Hendriks, www.bachpassie.nl,
06 – 165 520 44.
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Een heerlijk voedzame rode linzensoep
voor 25 personen.
Ingrediënten
• olijfolie
• 2 kilo rode gedroogde linzen
• 4 grote uien (in blokjes gesneden)
• 2 theelepels paprikapoeder
• ½ theelepel cayenne peper
• 3 takjes verse munt

• bakje van 40 gram gedroogde
munt
• ½ theelepel komijn poeder
• citroensap van 1 citroen
• zout en peper
• feta (garnituur)
• geroosterde amandelen
(garnituur)

Serveer de soep in kommetjes
met in het midden wat stukjes
gebrokkelde feta en geroosterde amandelen. #
Dit recept werd eerder gepubliceerd in het boekje Samen
smullen. Uit eten in je eigen
buurt over de buurtrestaurants van Dynamo. Ina werkt
op dinsdag als vrijwilliger
in de keuken van buurtrestaurant De Gooyer in de
Von Zesenstraat.

Kom langs bij POST OOST
Heb jij zin om in actie te komen, nieuwe dingen te
leren of iets te doen voor iemand anders? Adviseurs
van Post Oost weten wat er te doen is in Amsterdam
Oost. Daar zit vast ook iets voor jou bij!

do
Zoek je een leuke activiteit, training of vrijwilligerswerk in
Oost? Maak een afspraak voor een gratis advies op maat door
een Post Oost adviseur!
ma

di

wo

Taalwijzer spreekuur
communicatietraining
NL tussenstap
Workshop voor o.a. zorg/huurtoeslag
Wijksteunpunt Wonen spreekuur

09:30 - 12:30

Taalwijzer spreekuur
beweegcoach (op afspraak)
wandelgroep
sollicitatietraining
Club Info – Jongereninformatie en Advies

09:30 - 12:30

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

10:00 - 11:30
13:00 - 16:00

vr

09:30
sollicitatietraining
sollicitatiewerkplaats
13:00
workshop presenteren (3e donderdag)
13:00
organisatieadvies non-profit (oneven weken) 13:00
Club Info – Jongereninformatie en Advies
14:00
Club Info - Geld spreekuur
14:00

NL voor hogeropgeleide Engelstaligen
Geheugen van Oost inloop en fotoclub
UWV netwerkgroep 55+

- 12:30
- 15:00
- 17:00
– 16:00
- 17:00
- 17:00

09:30 – 12:00
13:00 - 15:30
13:30 - 16:30

13:30 - 15:30
19:00 - 20:00
09:00 - 13:00
10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
14:00 - 17:00
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
13:00 - 17:00
14:00 - 16:30
16:00 - 19:00

Verder:
 Open Leercentrum Oost: met hulp van de computer je taal- of
computervaardigheid verbeteren.
ma, do, vr 9:30 - 11:30; di 11:30 - 13:30 uur
 Taalwijzer telefonisch spreekuur: ma en di 9:30 - 12:30 uur
 Vrijwilligersuitzendbureau:
elke werkdag van 09:00 tot 17:00
 Dappertafel bewonersprojecten: Zie website!

#D
W
ARS
voor de jeugd
Coördinatie en teksten Connie Dekker en Ron de Zeeuw

Uil in de bocht!
In de vorige DWARS stond
dat we alleen met het licht
aan goed kunnen zien.
Zonder licht is het donker,
zien we dus geen kleuren en
herkennen we weinig.
Maar hoe zit dat met dieren
die ‘s nachts actief zijn?

Dekselse uilenoren

*(OvO)*
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In Amsterdam wonen vleermuizen en uilen. Zij botsen
nooit tegen een huis aan als
ze ‘s nachts op zoek zijn naar
eten. Vleermuizen hebben
een soort van radar maar
hoe vinden uilen hun weg in
het donker?

Behalve Vleermuizen wonen
in Amsterdam ook uilen. Het
natuurreservaat De Diemer
vijfhoek heette vroeger
bijvoorbeeld het Uilenbos,
omdat er zoveel uilen zaten.
Ook in het Amsterdamse bos
zitten uilen. Dat zijn vooral
ransuilen, maar ook bosuilen.
Verder zijn er kerkuilen op
plaatsen waar mensen broedkasten hebben geplaatst. Het
grootste probleem van uilen
is niet voedsel en zelfs niet
het verkeer, maar de weinige
geschikte nestholtes. Grote,
oude, holle bomen zijn er
bijna niet meer.
De uil is eigenlijk een kat
met vleugels. Hij jaagt net zo
geluidloos op muizen.
De uil heeft een heel scherp
gehoor. Zelfs in het pikkedonker vangt hij zijn prooi,
soms wel meer dan tien
muizen per nacht. Bij veel
soorten zitten de oren links
en rechts niet op dezelfde
hoogte. Door die scheve oren
horen ze geluiden uit een bepaalde richting iets eerder bij
het ene oor dan bij het andere. Dat verschil maakt dat ze
in feite diepte beter kunnen
horen dan wij, een soort 3D
functie van de oren, zodat ze
in het donker op de centimeter nauwkeurig weten waar
ze met hun klauwen vooruit
moeten neerkomen. Om dat
te kunnen coördineren is
het deel van de hersenen bij
uilen dat met het gehoor te
maken heeft veel groter dan
bij andere vogels.
Ook bij katten zie je soms
dat ze hun oren afzonderlijk
bewegen. Dat is om dezelfde
reden.
Helemaal donker is het

trouwens zelden, dat heb je
alleen diep in de bossen op
maanloze nachten. Bij een
heel klein beetje licht kan
de uil nog uitstekend zien.
Een uilenoog is wel honderd
maal zo gevoelig als een
mensenoog. Uilenogen staan
altijd recht naar voren. Ze
zijn te groot om te bewegen.
Hij kan zijn ogen niet eens
draaien. Ze zijn te groot! Om
toch alles te kunnen zien
kan hij zijn nek 270 graden
draaien, dat is bijna helemaal rond. Hij kan zijn hoofd
zelfs ondersteboven draaien.
Probeer dat maar eens na te
doen!
Leuk om te weten is verder
dat een uilenmond weer dertig maal minder gevoelig is
dan een mensenmond, zodat
hij heel vieze dingen toch
nauwelijks proeft.
Katten zijn veel gevoeliger,
die vinden bepaalde muizen
vies, en bepaalde brokjes
ook, maar van vers vlees en
eidooiers worden ze helemaal wild. Een uil vindt alles
eetbaar... behalve padden!
Dat zijn ook nachtdieren. Ze
hebben een heel originele
verdediging: ze smaken zo
vies dat zelfs een uil ze niet
lust.
Er is nog een wat minder bekend zintuig van een ander
nachtdier. Slangen kunnen ‘s
nachts warme dingen zoals
muizen onderscheidden
tegen een koude achtergrond
met een speciale warmtesensor. Dat levert in de hersenen
van de slang ook in het pikkedonker een geel beeld op
van een muis tegen een rode
achtergrond. Tenminste, dat
is wat onderzoekers denken.

Een uil is eigenlijk een kat met vleugels

Uilen geschilderd door Quentin en Julie (6 jaar)

Kijken met je <(*-*)>

Deze op karton geschilderde
uilen lijken oren te hebben.
Eigenlijk zijn het geen oren
maar plukjes veren!
Sommige uilen hebben
boven de ogen twee lange
pluimen. Die pluimen geven
de status aan: een volwassen,

sterke, gezonde uil met een
groot territorium (gebied)
heeft grote oorpluimen.
Jonge, zwakke of oude uilen
hebben kleinere oorpluimen.
De echte oren van uilen zijn
kleine openingen. Je kunt die
niet zien. Ze zitten onder de

De droom van Goya

In 1792 werd de Spaanse
schilder Goya doof na een
ernstige ziekte. Goya voelde
zich daardoor afgesloten
van de wereld. Hij trok zich
terug in zijn eigen fantasie.

In deze tijd tekende Goya de
hier afgebeelde ets.
Een man ligt met het hoofd
in zijn armen. Hij ziet niks,
hij slaapt. Je ziet wat hij
droomt in zijn slaap. Vleermuizen en uilen vliegen op
hem af en een grote katachtige kijkt toe. De vleermuizen steken dreigend af tegen
de achtergrond. Het lijkt wel
een nachtmerrie.
Op het bureau is geschreven: ‘De slaap van de rede
brengt monsters voort’.
Uilen, vleermuizen en katten zijn nachtdieren. In
deze ets symboliseren zij de
duisternis. Zij maken zich
meester van de geest tijdens
de slaap. Zelf verklaarde
Goya het later zo: ‘Verbeelding zonder verstand brengt
onmogelijke, nutteloze monsters voort, maar met het
verstand is zij de moeder
van alle kunsten’.

veren van de kop. De openingen zijn soms bedekt met een
dekseltje. Een oordekseltje
heet dat dan.
De ogen en snavel van deze
uilen zijn geknipt uit eierdozen. Ze zijn makkelijk te
maken <3
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Het vliegen heeft Goya altijd
gefascineerd. Vliegen is vaak
een uiting van vluchten, een
weg willen uit deze wereld.
Toen Goya leefde waren er
geen terroristische aanslagen maar er was wel een
vreselijke oorlog. Hij heeft
het allemaal getekend. Een
fototoestel had je toen nog
niet. Ook tekende hij veel
heksen, monsters en duivels.
Het lijkt wel alsof Goya
aan waanvoorstellingen
leed. Maar daarvan had hij
echt geen last. Hij was niet
bang ‘voor heksen, kabouters, spookverschijningen,
pochende reuzen, boeven en
schurken enzo, noch voor
enig ander soort wezen’,
zoals hij zelf eens schreef.
Het was de wreedheid en
domheid van de mens waar
Goya bang voor was. Hij zag
het en bracht het in beeld.

