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Tugela85: cultureel kloppend
hart van de buurt
Tekst: Veronica van Roon| Fotografie: Karien van Assendelft
Het gebouw aan de Tugelaweg 85 was ooit een lagere
school met de oer-Hollandse
naam Willem de Zwijger:
hoge plafonds en stenen
trappen. Oer-Hollands is de
buurt al lang niet meer en
niemand doet er meer het
zwijgen toe. Het voormalige schoolgebouw is nu het
sprankelende onderkomen
van de culturele wijkonderneming Tugela85.
Al jaren is Tugela85 een
begrip in de buurt. In al hun
buurtactiviteiten dachten
ze altijd al op lange termijn,
maar hadden een tijdelijk
contract. Nu kunnen de
wortels die Tugela85 al lang
geschoten heeft eindelijk in
alle rust uitgroeien: Urban
Resort, een ideële vastgoedmaatschappij, heeft het pand
van de gemeente gekocht
en verhuurt het pand aan
Tugela85. Als tegenprestatie
moet Tugela85 1000 uur per
jaar in de buurt investeren.
Dat zou zo’ n drie uur per dag
zijn. Maar volgens mij gaan ze
daar ver overheen. Wanneer
ik ook maar langs wip, het
bruist er van de activiteiten.
Onhoorbare vingers vliegen
over toetsen, handen spitten

in de tuin waar groenten en
kruiden zich klaarmaken om
in de buurtsoep terecht te
komen, kunstenaars smijten
lentekleuren op het doek of
naaien de laatste steken aan
een kostuum, een zoemend
brein bereidt talrijke buurtprojecten voor...
Een optreden op het dakterras

Buurtdagen
Eenmaal een vaste stek in de
buurt werd begonnen met het
organiseren van buurtdagen.
In samenwerking met onder
andere de Ring, een sociëteit
voor ouderen en achterburen
van Tugela85, werd de eerste
dag georganiseerd. Tugela85
werd de plek voor een ontmoetingsdag voor alle generaties: twintigers en tachtigers
keken hun ogen uit naar oude
films, kwajongens speelden
vol passie bingo met de oude
dames, verleid door aantrekkelijke prijzen, mijn veertienjarige zoon Kai verrichtte
hand en spandiensten in het
kader van een maatschappelijke stage en een afsluiting met
livemuziek: iedereen danste!
De tweede buurtdag werd
TransFaal gedoopt. Speciaal
voor jongeren, met gasten als
Improbattle en Nowhere, voor
poëzie en theater. Hier werd

gefocust op het belang van
durven falen, om juist beter
te worden: Fail, fail again, fail
beter (uitspraak van Samuel
Beckett). Een verfrissend
geluid in deze tijd van instantsucces!
Bord-op-schoot
Recent zijn bord-op-schoot
avonden gestart rond de
thema’s: FILM, VERHAAL en
TAAL.
Een filmteam selecteert films
die verleiden tot discussie. Je
kijkt letterlijk met je bord op
schoot naar een bijzondere
FILM. Net als thuis, maar dan
spannender.
Op de VERHAAL avonden
trekken verhalenvertellers je
mee in hun spannende, poëtische en ontroerende verhalen.
Ook kun je zelf je eigen verhalen delen: wij leren elkaar
immers kennen door onze

verhalen!
De WOORD avonden gaan
over thema’s die met taal
te maken hebben: ‘Wat is je
favoriete woord?’, ‘Hoe zoek
je een woord bij een klank?’,
‘Hoe laat je woorden klinken?’
En met singer-songwriter.
Tuin-keuken-Heim
In deze creatieve mierenhoop waar iedereen met veel
plezier en energie aan het
werk is, moet natuurlijk ook
worden geluncht. Elke vrijdag
is er, na een ochtend tuinieren
en bouwen met MoTuin een
lunch verrijkt met de overheerlijke soep van het MoTuin
team, begeleid door vers
brood van Hartog! Iedereen
kan aanschuiven. Juist ook
buurtbewoners. Een donatie
mag, maar is nooit verplicht.
Als het weer het toelaat eten
we buiten. Ik zeg we, want ik

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Nee, we hadden geen artistieke
bedoelingen met twee keer
dezelfde fotopagina in het midden van de vorige Dwars. En
ook de verkeerde naam van de
fotograaf op pagina 9 bij het
artikel van Hella de Groot was
geen opzet. Die fotograaf was
overigens Leendert Wordragen.
En natuurlijk waren de foto’s op
de middenpagina’s van Dineke
Rizzoli. Toevallig stonden de
foto’s van Hans Heitgeert en Ron
Hey op de ontbrekende pagina.
De overige foutjes waren minder
opvallend. Wij blijven ons best
doen om een informatieve,
mooie en zo foutloos mogelijke
krant te maken. Maar soms gaat
het ook bij ons mis.
Die kans wordt de komende
tijd kleiner. Want waar enige
weken geleden bij de redactie
nog enige paniek heerste over de
opmaakredactie, is er nu reden
tot opluchting en tevredenheid.
Drie vormgevers werken er
vanaf nu aan de opmaak van de
Dwars. Het team van Frits van
den Akker en Robert Nieman
heeft versterking gekregen in de
persoon van Ron de Wit.
De krant gaat zo mogelijk nog
prettiger worden om te lezen! #
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Gastredactie
sla geen lunch over. Ik neem
zelfs regelmatig iemand mee!
In de ‘Keuken van Transvaal’
van Museum Zonder Muren
gaat niet alleen over soep
maar over de rijke en veelzijdigheid van de kookcultuur in
Amsterdam Oost. Geen keuken
is hetzelfde, kennis wordt
overgeleverd van grootouder
op ouder op kind. Die culinaire schatkamers worden nu
opgetekend in dit project. En
de beste recepten geproefd en
uitgeprobeerd! Tijdelijk op het
Steve Bikoplein.
Het Steve Bikoplein is door
HEIM, initiatief van Moving
Arts Project, al enkele zomers
op de kaart gezet als openluchttheater van de buurt.
Sinds de overweldigende
buurttheatervoorstelling ‘Alice
in Transvaal’ is het plein voor
mij voorgoed veranderd. Ik
fiets nooit meer langs zonder
me een stukje theater te herinneren. Dit jaar zullen Romeo
en Julia op de ‘stenen’ staan.
Niet alleen als twee verliefde
individuen, maar ook komend
uit twee zeer verschillende
families met allerlei conflicten. Romeo en Julia zouden
zomaar je buren kunnen zijn!
Alle leeftijden zijn welkom. Ik
verheug me er nu al op!
Zie ik je straks bij Tugela85? #
Meer info op pagina 10 van deze
Dwars en www.tugela85.nl

Colofon

Column

Door: Gijs Lauret

Onze bomen, onze hoeren
Laatst stiefelde ik door het Oosterpark, voor zover
mogelijk. Afzichtelijke dranghekken versperden
de doorgang naar blubber en verregend gras. De
werkjongens zijn maar druk met de herinrichting
van het geliefde stadspark. De oppervlakte wordt
verdubbeld, de boel wordt flink gepimpt en de
naaste omgeving wordt beter in het park geïntegreerd. ’s Zomers zullen we op het hemelse terras
van het Tropenmuseum zitten: middenin het park!
Grandioos, zou je denken, maar uiteraard zijn er
ook types die dit verre van tof vinden. Er moeten
namelijk wat boompjes om. Aan zo’n gruwelhek
hangt al maandenlang een ziedend briefje met de
ondubbelzinnige tekst: ‘LAAT HET OOSTERPARK
MET RUST! BLIJF VAN ONZE BOMEN AF!’ Deze
hartenkreet fascineert me mateloos.
‘Onze bomen’, zegt het boze briefje. Iemand
probeert te vertellen dat hij zich intens verbonden
voelt met de bomen in het park. Dat vind ik mooi.
Zoals je ook kunt zeggen dat Ajax je club is, of
zelfs je ideaal. Wij mensenkinderen vereenzelvigen ons wel vaker met iets of iemand die publiek
bezit is. En publiek bezit is nu eenmaal van ons,
het publiek. Het meest extreme voorbeeld is
waarschijnlijk de weerzinwekkende moord op

Theo van Gogh. ‘We’ mochten de man uit Watergraafsmeer misschien niet eens, maar je blijft met
je gore poten van hem af hè. Hij was soms een
etterbak, maar wel onze etterbak.
Luttele jaartjes terug werd op last van onze rechtschapen burgemeester de Candy Club gesloten,
een parenclub vlakbij. Er werd namelijk illegale
prostitutie bedreven. En dat mag dus niet. Nu
heb ik geen buitensporige interesse in parenclubs, maar het voelde toch een beetje als mijn
parenclub. Ik vond het fenomenaal genieten, die
ruimdenkende seksmensen die snel naar links en
rechts keken of er niemand keek. En dan aalvlug
naar binnen glipten. Dat ging ik dus missen. Bijna
had ik mijn woedende briefje op de dichtgespijkerde deur gehangen (LAAT DE CANDY CLUB
MET RUST! BLIJF VAN ONZE HOEREN AF!), maar
ik besefte bijtijds dat dat een tikkeltje vreemd
overkwam. #
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
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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
en Ron de Wit
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp,
Annemarije Pronk, Connie Dekker,
Daan van Pagee, Dineke Rizzoli,
Gabriëlle Francke, Gijs Lauret,
Hans Heitgeert, Hansje Galesloot,
Hella de Groot, Jan Molenaar,
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Judith Lammers, Méland Langeveld,
Nico Essen, Ruud Meijer, Sjaak Brokx,
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Bestuur: Arie van Tol, Mike de Kreek
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Tugela85
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Nummer 178

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Jongerenwerkloosheid: politiek
gaat wederom vrij uit

Nieuws 3

Werkloosheid

Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Kibret Mekonnen

Stel je voor: je bent begin twintig, afgestudeerd in de ICT (met stage-ervaring)
en je duikelt van de ene op de andere dag van 50 werkuren per week naar
0 uur. Wat doe je dan? Solliciteren natuurlijk: minstens 20x per week, als het
moet! Vervolgens er achter aan bellen en op gesprek zien te komen. En dan
blijkt dat je telkens wordt afgewezen. Redenen te over: je bent ofwel te
enthousiast, overdressed, underdressed, overgekwalificeerd, of, in tegendeel,
is je curriculum vitae in de ogen van de werkgever niet zwaar genoeg. Of
je hebt niet de goede kleur das om (!) Tot overmaat van ramp besluit je een
naam te verzinnen en gebruik je Jantje in plaats van je eigen voornaam: Dai.

Hafsa in gesprek met Dai

Begin 2015 werkt Dai inmiddels 2,5 jaar voor zijn oude
stage-werkgever zonder uitbetaald te worden. Hij kan zodoende recente werkervaring
in zijn CV opnemen voor zijn
sollicitaties. Een politica stelt
voor dat je als gedupeerde van
discriminatie het beste social
media kunt inzetten omdat
grote bedrijven gevoeliger zijn
voor laster campagnes dan
voor een melding bij Meldpunt Discriminatie.
Debat Jeugdwerkloosheid
en kansenongelijkheid
Deze anekdote die Dai en
personne vertelt ter gelegenheid van een debat over
jeugdwerkloosheid, raakt de
kern van het probleem voor
(kinderen van) allochtonen:
discriminatie op grond van
naam, bij de voorselectie.
Een Marokkaanse van 22 jaar
werd pas op gesprek gevraagd
toen ze de voornaam Linda
aanvoerde. Via Meldpunt
Discriminatie kwam er een
rechtszaak die echter geseponeerd werd. Een Surinaamse
jongen met een uitstekend CV
kreeg te horen dat hij een te
sterke Amsterdamse tongval
had, een ander werd met
22 jaar te oud bevonden...
Vorig jaar werd dit debat
georganiseerd door mensen

van instellingen die er dit
jaar geen vervolg aan hadden gegeven. Het zijn de
jongeren Abdil en Mouaad
zélf geweest die het initiatief
hebben genomen deze avond
te organiseren. De reden is dat
zij geen inzicht hebben in wat
er gebeurd is met de aanbevelingen van januari 2014.
De politieke partijen met hun
beleid c.q. wensen die erop
afgerekend kunnen worden
voor én na de uitkomst van de
gemeenteraadsverkiezingen
zijn op stadsdeelniveau Groen
Links, en met name voor wat
betreft de gemeenteraad D66
en SP welke uitgenodigd zijn,
achter een tafel.
De moderator van de avond,
Hafsa, spreekt een zaal toe die
tjokvol zit (80 man). De sfeer
is eerst bedeesd en beleefd
maar naderhand emotioneel
en strijdlustig. Er is een jonge
vrouw Souad die de aanwezige politici eraan herinnert dat
er 10 jaar terug een debat was
met hetzelfde thema. Daaruit
kwamen aanbevelingen voort
waarvan zij zich afvraagt wat
er concreet mee is gedaan
door het stadsdeel. Hoe stadsdelen banen kunnen creëren
terwijl 50 000 ambtenaren
ontslagen zijn in 2014 is voor
haar een raadsel. Antwoorden
blijven uit.

Positieve geluiden
Afgezien van concrete gevallen van kansenongelijkheid
zijn er echter ook positieve
geluiden te horen - Tasnime
vertelt over haar project
dat succesvol is uitgezet in
Amsterdam. Het gaat om
huiswerkbegeleiding van personeel in filialen van Albert
Heijn. Dankzij de steun en
toeverlaat van meewerkende
studenten scoren de jongeren hogere cijfers op school.
De teamcoach van het Jeugd
Preventie Team (JPT), Abdullah, legt uit dat zijn team zich
inzet voor de veiligheid van
de buurt en daarbij hangjongeren aanspreekt op hun
gedrag. Het is hem gelukt
maar liefst 25 jongeren aan
werk te helpen, mede dankzij
een netwerk.
Cijfers en realiteit
Dan komen de thema ’s stage
en werkgelegenheid naar
voren. In Amsterdam zijn
18 000 jongeren op zoek naar
werk - hetgeen 40 % is van
het totaal - voor minimaal
12 uur per week van wie
60 % nog op school zit. De
jongeren met minimaal MBO
niveau 2 maken meer kans
op werk. Meer dan 40 % van
de totale werkloosheid heeft

geen startkwalificatie. Onder
hen heeft 40 % geen westerse
achtergrond. Landelijk gezien
zijn er 800 000 werklozen,
wat neerkomt op 8 % van de
beroepsbevolking. Jongeren
zonder werk staan onder druk
omdat zij schulden moeten
afbetalen, hun ouders helpen
en aan hun eigen toekomst
moeten denken. Vrijwilligerswerk is “ok” maar voor deze
jongeren heeft geld verdienen
de prioriteit. Stages worden
slecht of niet vergoed. [Bron
cijfers en statistische gegevens: O&S en CBS]
Aanbevelingen debat 2014
en uitkomsten
Hierbij een greep uit de aanbevelingen van vorig jaar :
pak discriminatie aan, leg een
boycot op aan het bedrijfsleven, stel een jeugdwerkgarantieplan op, bied trainingen op
maat aan jongeren die graag
ondernemen, schep meer
stageplekken, probeer met
social return meer jongeren in
dienst te laten nemen...
Er zijn jonge bedrijven die
zijn ingesprongen op de vraag
naar trainingen, stageplekken,
competenties, netwerk : Dynamo, Starters4Communities,
Ready4Work, Amsterdam aan
het werk, Mediatrainingen,
Buurtbali. Een burgerinitiatief
dat in het oog springt is streetsmArt : een stichting die lokale
talenten helpt ontwikkelen
en tegen de tijdgeest in gaat.
Dagelijks komen ze jongens
en meisjes tegen zonder hoop.
“Zo krijgen de mensen mét
diploma net zo goed een baan
als schoonmaker”. Ik word
uitgenodigd er een kijkje te
nemen, voor de volgende
Dwars. Wordt vervolgd dus !
Ook het jongerenplatform
(JPF) – een initiatief van jonge
buurtbewoners - geeft de jongeren de gelegenheid zich uit
te spreken over de situatie. Zij
hebben vanaf 10 februari 2015
ook een facultatieve zetel in
de technische commissie van
Stadsdeel Oost. De Stichting
Interculturele Participatie

Een volle zaal in de Meevaart

en Integratie (SIPI) biedt
een trainingsprogramma en
individuele coaching. Nevin
(Groen Links) attendeert op
stage-mogelijkheden in het
Science Park.
Reacties uit de zaal
Er is iemand uit de zaal die
aandacht vraagt voor een
Facebookpagina waar karweitjes op staan vermeld
waarmee je een zakcentje
kunt verdienen. Het is belangrijk banen laagdrempelig
aan te bieden en dat jongeren
tijdelijk werk accepteren. Een
persoon uit de zaal vertelt dat
hij geld is gaan verdienen als
zelfstandige. Zo heeft hij zelf
kansen gecreëerd.
De naam Wilders is één keer
gevallen waarbij vrouwen
o.l.v. “Indische Jasmijn” het
voortouw hadden genomen
aangifte te doen tegen zijn uitspraken over minder Marokkanen en naar de Rechtbank
waren gestapt.
Er is een oudere man die
de zaal in het Arabisch
toespreekt. Hij zegt dat de
jongeren in de zaal “Hollandse
jongeren” zijn en hij hoopt dat
zij hoge posities zullen krijgen
in de maatschappij of in de
Tweede Kamer. Hij krijgt een
oorverdovend applaus van
de zaal. Onvermeld blijven
echter de pijnlijke consequenties van de invoering van het
leenstelsel... #
Zou met een vervolgbijeenkomst aandacht kunnen worden besteed aan de wensen
die concreet zijn uitgewerkt
om jongerenwerkloosheid aan
te pakken ? Voor een gedegen
antwoord betekent dat werk
aan de winkel : voor, door en
van iedereen ! Na afloop is
er een muzikaal intermezzo
met rappers Moro & Rachid.
Zij zingen “Ik heb geen zin
om te werken”. Het heeft iets
weg van “Ik heb geen zin om
naar de baas te gaan” van
Neerlands Hoop (1976): er zijn
al met al minder cultuurverschillen dan je zou denken.
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Architectonisch beleid
wordt een farce
Horeca
Tekst: redactioneel | Fotografie: Jaap Kamerling

Regelmatig doen zich de laatste tijd voorvallen voor, waarbij de burger
steeds minder serieus wordt genomen. Zo is deze week de monumentale,
houten serre van voormalig café East of Eden gesloopt om deze te vervangen
door een moderne, strakke van staal en glas voor het nieuwste café van de
drie Wijzen van het Oosten. Erfgoedvereniging Heemschut maakt zich
zorgen over het democratisch functioneren van stadsdeel Oost.

‘Wat
mankeert dit
stadsdeel?’

East of Eden: De oude houten serre is een latere toevoeging aan het pand

‘Het architectonische ontwerp
van architectenbureau van
Dongen valt weliswaar mee
en past redelijk in het gevelbeeld,’ zegt Jaap Kamerling
van Heemschut, ‘maar onze
vereniging had veel liever herbouw in de bestaande, klassieke stijl van de inderdaad
vervallen serre gezien. Nu
kun je in zo’n geval bezwaar
maken tegen de aangevraagde vergunning, maar wat
gebeurt: de serre is gesloopt
nog voordat de vergunning

verleend is en er überhaupt
bezwaar gemaakt had kunnen
worden. Dat kan immers zodra de vergunning verleend is.
Het stadsdeel dient dan de bezwaren af te wegen tegen de
verleende vergunning voordat die definitief wordt. Het
was bekend bij het stadsdeel,
dat diverse buurtbewoners
bezwaren wilden indienen en
ook Heemschut overwoog dat.
Maar te laat dus en de burger
werd volstrekt genegeerd.’
Aan het Oosterpark gebeurt

iets soortgelijks. Jaap Kamerling: ‘De eigenaar van
Oosterpark 57/58 wil een
extra kapverdieping bouwen
bovenop zijn monumentale
woonhuis. Hij krijgt daarvoor
een vergunning, die volstrekt
in strijd is met het bestemmingsplan ter plekke, dat
twee jaar geleden is vastgesteld en waarin de maximaal
toegestane hoogte van de
panden is verlaagd juist om
ontwikkelingen zoals die extra
verdieping tegen te gaan. Het
bestemmingsplan is domweg
terzijde geschoven. Met het
argument, dat het hier om een
kruimelwijziging met ‘slechts
geringe planologische impact’
zou gaan. Nou wil Heemschut
een extra verdieping niet echt
een kruimel noemen. Maar
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Taal Tafel Oost
Tekst: Hayad Ben Masoud | Fotografie: Brenda Wokke

Afgelopen vrijdag 13 februari
vond de bijeenkomst Taal
Tafel Oost plaats, een drukbezochte bijeenkomst voor
(potentiële) taaldocenten,
taalcoaches, en taalvrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst
konden bezoekers kiezen uit
drie workshops: ‘Train de
trainer: waar haal je als docent je inspiratie vandaan?’,
gegeven door Florien Coltof
(St. Lezen en schrijven), ‘Taal
in de praktijk: waar kunnen
jouw cursisten taal oefenen?’,
gegeven door medewerkers
van welzijnsorganisaties Dynamo en Civic en het vrijwilligers-uitzendburo ViiA, en
‘Taalwijzer en Leef & Leer
(OBA), welke mogelijkheden
biedt de gemeente?’, georganiseerd door Karina Pouentes
en Fouzia Benboussounna.
Het niet machtig zijn van

de Nederlandse taal vormt
voor velen in Nederland een
barrière tot participatie in
de maatschappij. Dankzij
de inzet van de coaches en
docenten (die dit voor het merendeel als vrijwilliger doen)
wordt dit probleem verholpen. Amsterdam Oost telt
maar liefst 32 organisaties die
taalactiviteiten organiseren. #

nog veel vreemder is, dat
eerdere aanvragen voor een
extra verdieping aan hetzelfde
Oosterpark voor belendende
panden steeds zijn afgewezen
juist vanwege de planologische impact.’
‘Wat mankeert dit stadsdeel?’
vraagt Heemschut zich af. ‘En
waar is de tijd gebleven, dat er
nog zorgvuldig werd omgegaan met het architectonisch
erfgoed van Oost blijkens
nota’s als de Toekomst met Geschiedenis, die het stadsdeel
oude stijl regelmatig het licht
deed zien. Oosterpark 57/58 is
weliswaar nog geen gemeentelijk monument maar heeft als
orde 2 monument wel degelijk

monumentale status en het
Oosterpark is zeker een potentieel beschermd stadsgezicht.
Ook zou volgens het stadsdeel
de eigenaar extra ‘woongenot’
niet mogen worden geweigerd. Welnu, hij beschikt reeds
over 5 keer 110 vierkante
meter woongenot. Of zou hij
andere plannen hebben met
zijn extra kapverdieping? Hoe
dan ook, de extra verdieping
tast het monumentale beeld
van het Oosterpark volgens
Heemschut ernstig aan. En dat
bestemmingsplan is niet voor
niets via democratische weg
vastgesteld. #’

Taal Tafel Oost is een drukbezochte bijeenkomst

De Juffies helpen
kinderen verder
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Dineke Rizzoli

In januari 2014 hebben Romy Bergisch, Marlies
Dersjant en Evelien Prot het bedrijf ‘De Juffies’
gestart. Zij zijn drie leerkrachten uit Amsterdam
en Badhoevedorp, die alle drie al jaren werkzaam
zijn in het basisonderwijs.
Door de grote klassen en de
hoge eisen die aan kinderen
gesteld worden zien zij dat
kinderen zich niet allemaal
even makkelijk ontwikkelen.
Het idee van bijles en hulp bij
onderwijsproblemen is dan
ook ontstaan vanuit liefde
voor het onderwijs. Doordat zij alle drie nog steeds
werkzaam zijn in een school,
kennen zij de leerlijnen van
de verschillende basisvakken
en weten ze welke hulp werkt.
Ze richten zich met name op
kinderen tussen de zes en
twaalf jaar.
Beelddenkers
In de laatste decennia zijn er

steeds meer oorzaken ontdekt
die kunnen leiden tot leerproblemen. Nog niet zo bekend is
het ‘beelddenken’. Het grootste deel van de mensen leert
via het gehoor, maar sommige
mensen kunnen beter visueel
leren. De Juffies biedt de training ‘Ik leer anders’ aan voor
kinderen die in beelden leren.
Zij zijn in Amsterdam een
van de weinige praktijken die
gericht hulp kunnen bieden
aan beelddenkers. Tijdens de
training ‘Ik leer anders’ wordt
geleerd de lesstof te vertalen
naar beelden in plaats van
woorden. De Juffies geven hun
training ‘Ik leer anders’ individueel, met de ouders van het

kind er bij, in vier tot zes
sessies.
Wat belangrijk is, is dat het
kind en de ouders na de training bij De Juffies, thuis zelf
goed door blijven gaan met
oefenen.
De Juffies werken graag op dit
gebied samen met scholen.
Zij willen de training laten
aansluiten bij de basisschool
waar het kind op zit en bij de
stof die ze daar behandelen.
Verder geven De Juffies ook
voorlichting op scholen, om de
leerkrachten bekend te maken
met het fenomeen ‘beelddenken’.
Faalangst
Naast het geven van bijles,
huiswerkbegeleiding en een
training voor beelddenkers,
bieden De Juffies ook trainingen voor kinderen met
faalangst: ‘Sterkerstaan’.
Faalangst uit zich onder an-

Romy, Marlies en Evelien zijn de drie leerkrachten van De Juffies

dere door slechte resultaten
bij toetsen, maar kinderen
met faalangst kunnen in de
klas bijvoorbeeld ook moeilijke werkjes vermijden met
het idee dat ze dat toch niet
kunnen. De faalangsttrainingen vinden plaats in kleine
groepjes.
Bij elke nieuwe leerling
vindt eerst een intake plaats,
waarna De Juffies een plan
van aanpak maken, dat zij met
de ouders bespreken. Tijdens

en na de training houden De
Juffies de ouders op de hoogte
door middel van evaluatiegesprekken. Veel ouders en kinderen hebben hun weg naar
De Juffies inmiddels weten
te vinden. De Juffies hebben
daarom zelfs al versterking
gekregen. #
Meer informatie over hun
werk is te vinden op hun
vrolijke website: www.dejuffies.com. #
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Ivar Manuel: ‘Pas geopende OBA
is geweldig voor de buurt’

Oost

5

Interview

Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

In het politieke leven van Ivar Manuel is in korte tijd veel veranderd. Na
twintig jaar politieke functies in de Amsterdamse gemeenteraad en Stadsdeel
Oost is hij nu voorzitter van het Dagelijks Bestuur Oost. ‘Het is een zware en
leuke baan, maar als leraar op het Pieter Nieuwland College en later op de
Gerrit van de Veen had ik het zwaarder,’ grapt hij.
Manuel vindt het belangrijk dat de bewoners na het verdwijnen van de
deelraden nog meer worden betrokken bij wat er in Oost gebeurt. ‘Om dit te
bereiken zoeken wij de mensen op in de wijken.’
Een gesprek met Ivar Manuel
(53) gaat over de reorganisatie van het stadsdeel, zijn
werk waarin de bewoners
centraal staan en zijn partij
D66 die het heel goed doet in
de peilingen.
Bij de verkiezingen 19 maart
2014 kreeg de gemeente Amsterdam een nieuw stelsel. De
komst van de bestuurscommissies en het verdwijnen
van de deelraden waren heel
ingrijpend.
In het nieuwe stelsel heeft de
bestuurscommissie de zogenaamde gebiedspannen voor
Oost vastgesteld. Het is voor
het eerst dat de stadsdelen zo
werken. Elk gebied krijgt zijn
eigen karakter en een eigen
aanpak. Stadsdeel Oost is onderverdeeld in vijf gebieden:
IJburg en Zeeburger eiland,
Watergraafsmeer, Oud Oost
en Indische Buurt/Oostelijk
Havengebied. De deelraden
zijn vervangen door bestuurscommissies. Deze stellen niet
meer een eigen stadsdeelbegroting vast maar adviseren
de gemeenteraad over de
stadsdeelbudgetten die deel
uitmaken van de gemeentelijke begroting. Binnen de
buurtgerichte aanpak kan
de bestuurscommissie haar
eigen keuzes maken.
De bestuurscommissie bestaat
uit 15 leden afkomstig uit de
6 politieke fracties.
Als voorzitter van het driekoppige dagelijks bestuur
is Manuel positief over de
samenwerking met medebestuurders Thijs Reuten (PvdA)
en Nevin Özütok (GroenLinks). ‘Ik werkte al eerder
met ze samen in de gemeenteraad en we kennen elkaar
goed.’
De bestuurscommissie is een
verlengstuk van het gemeentebestuur. Is dat niet moeilijk?
Manuel: ‘Het geeft geen problemen. De gemeenteraad focust zich op het beleid en wij
zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering daarvan.’
Is de bestuurscommissie niet
overbodig nu het stadsbestuur
beslist?
Manuel, opgewekt: ‘Nee, het
gaat goed. Wij voeren het
beleid van de centrale stad uit
en staan dicht bij de mensen.
Dat is belangrijk want bij

de uitvoering van het beleid
raak je de mensen direct. Dat
D66 in het College de grootste
partij is met vier wethouders
is gunstig voor ons.’
Hoe belangrijk is de stem van
de bewoners bij renovatie van
het Oosterpark?
Manuel, beslist: ‘Ja, wat bij
het Oosterpark speelde was
dat ‘de Vrienden’ dachten dat
wij het park kapot gingen maken. Door dat onbegrip voor
dat onderwerp was het een
soort loopgravenoorlog. Een
van de eerste dingen die ik
deed was in gesprek gaan met
‘de Vrienden’ van het park.
Eigenlijk leken onze standpunten niet zoveel te verschillen en hebben ze de rechtszaak ingetrokken en konden
we starten met de renovatie
van het park. We zullen zien
dat het park na de renovatie
mooier en groter wordt.’
U gaat naar de bewoners toe?
Manuel opgewekt: ‘Ik ben er
vijf dagen per week mee bezig, dat ik mensen bezoek, de
buurt in ga en met organisaties spreek. Met de net gekozen commissieleden hebben
we in maart op vijf avonden
vijf gebieden bezocht en met
bewoners gepraat en projecten bezocht. Dit jaar willen
we dat met meer rust doen,
dat je met iedereen praat,
hoort wat er leeft, wat de
behoeften zijn.’
‘Je krijgt soms te maken met
bewoners die moeilijk kunnen praten over hun wensen
en eisen. Als mensen dat wel
kunnen is dat makkelijker
voor ons.’

contact nog helemaal gelegd
moet worden.
Je hebt bijvoorbeeld IJburg
en de Indische buurt. Dat zijn
wijken die eruit springen qua
wijken die georganiseerd zijn,
waar mensen actief zijn, waar
mensen participeren. Daar
raak je heel makkelijk in gesprek met bewoners. We kwamen geen buurten tegen waar
het moeilijk is. In de Watergraafsmeer en Betondorp
wonen meer oudere mensen.
Voor hen moet je wat meer
tijd nemen en aandacht geven
om dat contact te leggen en
met ze te praten om er achter
te komen wat ze willen.’
Wat zijn voor u de belangrijkste speerpunten?
Manuel: ‘Aangenaam wonen,
goed onderwijs voor kinderen, veiligheid in je straat en
buurt, groen, natuur. Veiligheid werd voor mij in 2013
ook heel persoonlijk na de
liquidatie in het Oostelijk Havengebied waar ik woon. Dat
was wel even schrikken. Ik
ging bij mensen op bezoek die
dat hadden gezien en bij bewoners waar de kogels naar
binnen vlogen. Ik begrijp hun
angst heel goed. Maar deze
liquidatie had niets met de
buurt te maken. Burgemeester Eberhard van der Laan
met wie ik regelmatig overleg
is net als wij voor een stevige
aanpak bij dit soort gewelddadige acties.’
Hoe staat u tegenover treiteraanpak?
‘Net als voor burgemeester
Van der Laan is dit voor ons

‘Ik ben er vijf dagen per week mee
bezig dat ik mensen bezoek, de
buurt in ga’

In welke wijken ging het moeilijk?
‘Als mensen van alles willen,
van alles eisen is dat makkelijk, dan heb je contact, ook
als ze boos zijn. Het is moeilijker wanneer mensen nog niet
gewend zijn aan politici die
naar ze toe komen. Dat het

ook een belangrijke prioriteit.
Als het nodig is halen we de
mensen desnoods weg uit de
buurt.’
Even wat anders. Wat vindt u
van het verkeer in de Linnaeusstraat?
Manuel zonder aarzelen:
‘Het verkeer in de Linnaeus-

Ivar Manuel maakt een uiterst relaxte indruk

straat en de kruising met de
Polderweg is een probleem.
De straat is toe aan herinrichting. We hebben de verkeerssituatie bekeken maar het
is niet makkelijk om daar
iets aan te veranderen. Bij
de herinrichting moeten we
rekening houden dat we alle
verkeersstromen: voetgangers, fietsers, tram, auto’s en
vrachtverkeer accommoderen.’
En hoe gaat het met winkelcentrum Oostpoort. Zijn er niet
teveel winkels en horeca met
hetzelfde aanbod?
Manuel vastberaden: ‘Oostpoort wordt heel mooi als het
helemaal is afgebouwd en de
woningen klaar zijn. Omdat
de huren in de Linnaeusstraat
lager zijn wordt het door het
vertrek van AH en Kruidvat
aantrekkelijk voor exclusieve speciaalzaken en ander
soort winkels om zich hier te
vestigen. De komst van de pas
geopende en nu al zo druk bezochte OBA is geweldig voor
de hele buurt.’
Heeft u in het Oostelijk Havengebied waar u woont nog tijd
voor persoonlijke contacten?
‘Jazeker, maar er wordt in de
buurt veel verhuisd. Twee
van mijn buren met wie ik
goed contact heb kregen ge-

zinsuitbreiding en vertrekken
nu naar een groter huis in
Diemen. Dat komt vaker voor:
gezinnen die groter worden
en groter willen wonen. Maar
ik krijg weer nieuwe buren,
zo is een stad constant in verandering. Dat hoort erbij.’
Als Pechtold belt: ‘Ivar, kom
naar Den Haag, we hebben een
mooie functie voor je.’
Manuel aarzelt: ‘Ik ben 53,
D66 heeft zoveel jonge talenten en wat moet ik Den Haag.’
Zijn woordvoerster, die bij
het gesprek aanwezig is, reageert enthousiast: ‘Het lijkt
me wel wat voor je en Den
Haag is zo’n mooie stad.’
De fotograaf is klaar in de
sobere werkkamer van de
bestuurder met uitzicht op
Linnaeushof en de Martelaren van Gorcum kerk. Zij
stelt voor om buiten in het
winkelcentrum nog wat foto’s
te maken. Een goed idee vindt
Manuel. De woordvoerster
die meeloopt doet eerst zijn
jas en das nog even goed.
Een fietser die Manuel herkent groet enthousiast.
Manuel reageert bescheiden
als ik zeg. ‘Leuk dat de mensen u hier herkennen.’#
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Eensgezindheid in de
Bestuurscommissie
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Ogen en oren

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

In de vorige 3 nummers van Dwars door de buurt zijn afgevaardigden van
de 6 politieke partijen in de Bestuurscommissie aan het woord geweest. De
sterk afgenomen politieke invloed ten faveure van de gemeenteraad wordt
door de één verfoeid, door de ander toegejuicht, maar door allen erkend.
Ook eensgezindheid is er over de belangrijkste functie van de Bestuurscommissie: zij zijn de ogen en oren van de buurten.
Krijgt de brugfunctie tussen bewoners en de uiteindelijke beslissers in de
stad, wel zo optimaal gestalte in de vergaderingen, in de gebiedsplannen en
in de accenten die de Bestuurscommissie nu legt?
Bredewegfestival
Laat ik met een voorbeeld
beginnen. Stel de ogen en
oren van de commissieleden
hebben gehoord dat organisatoren en omwonenden
continuering van het
Bredewegfestival van groot
belang vinden. Daar is geld
voor nodig, terwijl er flink is
bezuinigd op de subsidie voor
het festival. Het argument
daarbij was: het is nu aan
de gemeenteraad om er geld
voor vrij te maken.
In de vergadering van de
Bestuurscommissie komt
het onderwerp langs, met al
dan niet de belofte flink te
gaan lobbyen in de Stopera.
De keuze wordt overgelaten
aan de gemeenteraad, zo lijkt
het. Maar die gemeenteraad
maakt helemaal geen keuzes op een zo gedetailleerd
niveau, tenzij zich insprekers
van het Bredewegfestival
melden.
Keuzes binnen programma’s,
in dit geval binnen de cultuur, specifieker de kunsten,
worden net als voorheen door
ambtenaren en bestuurders
voorgebakken. Een dagelijks
bestuur kan wel degelijk
met gezag voorstellen enkele
tienduizenden euro’s vrij te
maken voor het bedoelde
festival.
Maar laten we verder stellen
dat ze daar in de stad niet
gevoelig zijn voor de argumenten van onze bestuurders
en commissieleden. Dan nog
altijd kunnen die er voor kiezen de benodigde subsidie in
het gebiedsplan Watergraafsmeer mee te nemen.
Wat ik hiermee vooral wil
zeggen: er is alle ruimte om
van alles te vinden, er is alle
ruimte om verantwoordelijkheden af te schuiven, maar er
is ook alle ruimte om simpelweg te zorgen dat de subsidie
voor het Bredewegfestival er
komt.
Hotelfunctie
Een dergelijke ondoorzichtige lokale werkelijkheid als
in genoemd voorbeeld duikt
voortdurend op bij het volgen
van vergaderingen van de
Bestuurscommissie.
Laatst ging het weer eens
over MusiQ, nu Q-factory. Het
bestemmingsplan Oostpoort
stond op de agenda. Al eerder

zijn de grenzen van een te
realiseren hotelfunctie in het
nieuwe Muziekmakerscentrum in de Bestuurscommissie
aan de orde geweest. Daar
kwam uit dat er maximaal 25
kamers mochten komen en
maximaal 60 bedden.
In het bestemmingsplan zijn
die getallen opgenomen.
Maar toen was er plotseling een ondernemer die zei
dat het nooit rendabel kon
met die limieten. Hij zou er
graag een hotel starten, maar
dan met 50 kamers en 100
bedden, nauwkeuriger: 100
slaapplaatsen. En als ik het
goed heb begrepen, maar
tamelijk onnavolgbaar was
het, zijn in het bestemmingsplan de getallen 25 en 60
gehandhaafd, maar is er wel
nadrukkelijk bij gezegd dat
als er goede argumenten zijn
om er 50 en 100 van te maken
dat dat tot de mogelijkheden
blijft behoren. Als er maar
van het zelfde oppervlak aan
hotelfunctie werd uitgegaan.
Ofwel de kamers mogen twee
keer zo klein. Maar waarom
staan er dan die getallen in?
Met een beetje andere redeneertrant en de signalen van
de ondernemer en de ogen
en oren van de bestuurscommissieleden Oost is het goed
mogelijk dat de gemeenteraad
er toch 50 en 100 van maakt.
Kan Oost zich er maar beter
helemaal niet mee bemoeien?
Gebiedsplannen
Unaniem enthousiast zijn de
15 bestuurscommissieleden
over de gebiedsplannen.
Natuurlijk hadden ze liever
meer dan 2,4 miljoen euro
tot hun beschikking gehad
om buurtgerichte keuzes te
maken. Maar hoe dan ook,
er is een mooie systematiek
en er kunnen toch nog wat
politieke keuzes worden
gememoreerd, zo valt op te
tekenen.
Het zal misschien de kritiek
van een zeurderige expoliticus zijn, maar hoe zo
worden 250.00 euro uit dit
potje besteed aan een Jongeren Preventie Team? Kan
‘Veiligheid Jeugdcriminaliteit’
niet betaald worden uit de
enorme stadsbudgetten voor
veiligheid, of anders jeugdwerkloosheid? En hoe zo
moet er 15.000 euro bestemd

worden voor participatie van
bewoners rond het Oosterpark? Dat zit toch in bij de
totale kosten van de Verdubbeling, het was immers ook
onderdeel van het plan?!
In Oud-Oost valt dan ook nog
op het louter ambtelijk/bestuurlijk interessante Principeprofiel Weesperzijde: geen
bewoner die om een zo loos,
want vrijblijvend, document
van 100.000 euro heeft gevraagd. Overigens doemt bij
deze post ook de vraag op of
reeds gemaakte kosten wel
in een gebiedsplan 2015, toch
een soort begroting, kunnen
terugkomen.
Ook het buurtgerichte
gebiedsplan van de Watergraafsmeer doet twijfelen of
dit nu uitkomsten van ogen
en oren van commissieleden
in de buurt kunnen zijn. In
het kader van zorg voor leef-

gemeenteraad geen prioriteit
aan resp. deze herontwikkeling en deze herinrichting?
Eenheid
Eensgezindheid kenmerkt
de Bestuurscommissie. Of
het nu om het behoud van
sociale werkgelegenheid
bij ‘Genieten’ gaat of om de
laad- en losplekken bij Dirk
van den Broek in de Transvaalstraat. Insprekers hebben
nauwelijks meer dan hun
drie minuten nodig om alle
politieke fracties van hun
zorgen te overtuigen. In het
ene geval leidt dat tot een
hartstochtelijke lobby naar
de gemeentelijke politici. In
het andere geval tot het nog
eens nader gaan kijken op de
plek des onheils en het nader
overwegen van de standpunten. Overigens gaat het bij
de overlast voor bewoners
van de Transvaalstraat door
enorme trucks die met grote
regelmaat Dirk van den Broek
komen bevoorraden om een
verkeersbesluit dat wettelijk
door een ambtenaar wordt
afgedaan. Om ten overvloede
aan te tonen hoe ingewikkeld
en onnavolgbaar voor de burger formele besluitvorming
vaak is.
Of eenheid in de Bestuurscommissie uiteindelijk leidt
tot betere besluiten is (nog)

Oost is er niets over terug te
vinden. En de betreffende
onderwerpen op de gemeentelijke site zoeken is een hels
karwei.
Een restje politiek
Bij de bespreking van de
gebiedsplannen in januari j.l.
namen partijen ruimte voor
enige profilering. D66 kreeg
geen steun van andere partijen bij een amendement voor
meer kunst in de openbare
ruimte. Een amendement van
D66 en Groen Links werd wel
aangenomen: voorlichting
organiseren aan bewoners
over o.a. energiebesparing.
VVD en Meerbelangen vonden dat niet nodig.
Dezelfde partijen en de PvdA
waren ook tegen ondersteuning van actieve jongerennetwerken, dit initiatief van
Groen Links kreeg dus ook
genoeg steun. Voor het
ondersteunen van kinderen
die opgroeien in armoede
werd dan ineens weer ergens
geld gevonden: 50.000 euro
uit een additionele budget
van bijna 430.000 euro. De
motie was van PvdA, Groen
Links en SP. D66 steunde de
motie, VVD en Meerbelangen
waren er tegen.
In moties van de SP – krappe
meerderheid van SP, Groen
Links en PvdA vóór, D66, VVD

Wordt hier in de raadzaal nog wel politiek bedreven?

baarheid en sociale veiligheid
wordt 100.000 euro uitgetrokken voor de herontwikkeling
van Ringdijk 44 (van schoolgebouw tot woningbouw). En
er wordt 50.000 euro begroot
voor achterstallig onderhoud
van de openbare ruimte bij
de herinrichting van de Jan
Vroegopsingel. Waarom kan
dit niet uit reguliere budgetten? Waarom geeft de

moeilijk te zeggen. Wel schort
het aan communicatie en
informatievoorziening. Hoe
worden bewoners geïnformeerd over wat door ogen en
oren van commissieleden is
gezien en gehoord?
Maar vooral: hoe worden
bewoners geïnformeerd over
de besluiten die uiteindelijk
in de gemeenteraad vallen?
Op de website van stadsdeel

en Meerbelangen tegen –over
(niet-geindiceerde) dagbesteding en ondersteuning
van vrijwilligers werd het
dagelijks bestuur gevraagd dit
mee te nemen bij het verdeelvoorstel.
En ik raakte voor de laatste
keer in de war: was net niet
het verdeelvoorstel als onderdeel van de gebiedsplannen
unaniem aangenomen?! #
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Minder betaalbare sociale
huurwoningen

Woondebat

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Annelies Teunissen

Het is onafwendbaar, ook volgens SP-gemeenteraadslid Erik Flentge: over
drie jaar zal het aantal betaalbare sociale huurwoningen flink zijn
afgenomen. Het is een eerlijke, maar ook verontwaardiging oproepende
conclusie na een debat met standpunten die er kennelijk niet heel veel toe
doen. Aan de betrokken en soms verhitte sfeer in de goed gevulde zaal, die in
dit sterk samenvattende artikel wat is vervlogen, was af te lezen dat de
werkelijkheid niet per sé tot defaitistische gelatenheid hoeft te leiden.

v.l.n.r. Erik Flentge, Daniel van der Ree, Frans Ondunk en Arie van Tol

Op dinsdag 10 maart werd
een debat gehouden met als
onderwerp ‘Voor (w)elke Amsterdammer een betaalbaar
huis?!’ Zo’n 45 mensen waren
naar ‘Genieten’ gekomen, een
horecagelegenheid in/naast
het stadsdeelhuis met sociale
activeringsplekken die bedreigd wordt met een verdrievoudiging van de huur. Frank
Stork van de OAR vroeg er
in zijn inleidende welkomstwoorden extra aandacht voor.
De OAR (Ouderen Advies
Raad) was één van de initiatiefnemers van het woondebat. De andere waren het
Wijksteunpunt Wonen, de
huurdersvereniging Oost, het
Wijkopbouworgaan Oost en
Dwars door de buurt.
In het panel zaten Daniël van
der Ree, gemeenteraadslid
van de VVD, Erik Flentge,
gemeenteraadslid van de SP
en Frans Ondunk, voorzitter
van de huurdersvereniging
Oost. Een vertegenwoordiger
van de corporaties, voor wie
de vierde plek was bestemd,
bleek uiteindelijk niet te regelen. Informeren is geen plicht.
Programakkoord
Niet voor niets waren twee
van de panelleden een VVD’er
en een SP’er. Die partijen
vormen samen met D66 de
coalitie die Amsterdam op dit
moment regeert. Met vaak
diametraal tegenovergestelde
standpunten proberen zij
toch, ook op het gebied van
wonen, een vorm van eenheid
uit te stralen.
Het heeft bij de coalitievorming tot de volgende zinsneden in de paragraaf
‘wonen’ van het programakkoord geleid. ‘We willen

naar een stad waar iedere Amsterdammer een betaalbaar
huis kan vinden en naar een
stad waar iedereen zich thuis
voelt. Er moet weer beweging
komen in de Amsterdamse
woningmarkt. Het verder
stimuleren van doorstroming
is een belangrijke stap om
mensen te helpen in hun zoektocht naar een geschikte woning. Om dat doel te bereiken
kiezen we voor verregaande
vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid.’
Vernieuwing
In een eerste stelling werden
de drie achter de tafel voorgehouden dat die vernieuwing
loos en nietszeggend is. Zowel
Daniël van der Ree als Erik
Flentge vinden het extra bouwen voor middeninkomens en
de inspanning om het aantal
betaalbare sociale woningen
bij de corporaties intact te
houden vernieuwend. De belangrijkste vernieuwing voor
de VVD is overigens de grote
verandering in het erfpachtstelsel. Frans Ondunk is niet
blij met de nieuwe coalitie:
‘De VVD wil dat er minder erfpacht hoeft te worden betaald,
de yuppen hebben daar profijt
van, de mensen in sociale
huurwoningen niet.’
De meest verstrekkende ingrepen komen uit Den Haag.
Die laten het gemeentebestuur
weinig ruimte. Dat Daniël van
der Ree over het algemeen
blij is met die maatregelen en
Erik Flentge en Frans Ondunk
niet is niet verrassend. De
verhuurderstoeslag van Blok
heeft de rem op huurverhogingen er al flink afgehaald.
Het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 oktober

a.s. (was eerst 1 juli a.s.) is
een volgende bedreiging van
betaalbare huren. Omdat de
maximale huurprijs flink zal
stijgen is er voor verhuurders
veel meer ruimte om te liberaliseren. Concreet betekent
dit dat voor nog veel meer
woningen bij vertrek van de
huidige huurder daarna de
maximale huurprijs gevraagd
zal gaan worden. De particuliere (sociale) sector is zo
ongeveer opgegeven, maar
wethouder Ivens van de SP
denkt corporaties tot een gematigd huurbeleid te kunnen
bewegen.
Op vragen uit de zaal reageren de beide politici aarzelend
dat er genoeg oog is voor
ouderenhuisvesting. Maar ook
hier worden weer sterk de
belemmeringen uit Den Haag
gevoeld. De regelingen ‘van
hoog naar laag’ en ‘van groot
naar beter’, waarbij ouderen
gestimuleerd worden naar
een passender woning tegen
dezelfde huur te verhuizen,
worden te weinig gebruikt.
Naar Lelystad
Mensen die nog voor 400 euro
een woning willen huren
moeten maar uitwijken naar
Lelystad, zo luidde de tweede
stelling. Frans Ondunk ziet de
stad steeds meer alleen voor
rijke mensen worden. Erik
Flentge pleit sterk voor de
‘ongedeelde stad’: de verpleegster die naast de directeur
woont, de sociale huurwoning
naast de koopwoning. Daniël
van der Ree is ook voor die
‘ongedeelde stad’, maar tekent
daarbij direct aan dat het aantal sociale huurwoningen (58
%) nu te hoog is. Er moeten
vooral meer (koop)woningen
voor middeninkomens komen.
‘Wat is een middeninkomen?’
vraagt iemand uit de zaal. Erik
Flentge: ‘De sociale huurgrens
ligt bij een inkomen van
€ 34.000,- , de SP ziet ‘m graag
opgetrokken naar € 38.000,-.’
Een middensegment woning
heeft een huurprijs tussen
€ 700,- en € 1000,- per maand,
vindt het panel. De zaal en de
debatleider morren lichtjes en
Jeroen Koster van het Wijksteunpunt Wonen bevestigt de
scepsis: ‘In het nieuw gebouwde Amstelkwartier zijn de
huurprijzen al tot € 1000,- a
€ 1200,- gestegen. Die woningen behoren tot het middensegment.’
Daniël van der Ree voelt wel

iets voor flexibele huren, met
name voor mensen die tussen
de € 33.000,- en € 40.000,verdienen. Frans Ondunk
bepleit een sociale vorm van
inkomensafhankelijke huren,
zodat terugval in inkomen
niet direct leidt tot grote problemen. Erik Flentge noemt de
regeling van 1000 arme gezinnen in Amsterdam die ook dit
jaar gecompenseerd worden:
hun huren stijgen niet.
Dat de stijgende huren maar
een deel van de armoedeproblematiek vormen willen
meerdere mensen uit de zaal
benadrukken. Erik Flentge
neemt zijn kans waar: ‘Juist
op het gebied van armoedebestrijding heeft de SP bij de
coalitiebesprekingen veel
extra geld binnen gehaald!’
De feiten blijven sprekend en
onverkwikkelijk: vaak zijn
huurders wel 40 % van hun
inkomen kwijt aan huur en
het is geen uitzondering dat
voor een woning van 70 m2
een huur van € 1500,- wordt
gevraagd. En aan de stijging
lijkt geen eind te komen!
Sociaal, maar onbetaalbaar
De derde stelling: sociale
huurwoningen worden steeds
meer onbetaalbaar. Frank
Stork van de OAR schetst als
voorbeeld de situatie rond het
zogeheten Blok M in Jeruzalem. Er zijn mooie, ruime,
levensloopbestendige woningen gebouwd met een huur
van € 699,- per maand. De
ouderen uit de buurt voor wie
de woningen bedoeld waren
schrikken terug van die prijs,
van de enorme huurverhoging
die hen te wachten zou staan
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na verhuizing. ‘Er wordt te
luxe en te duur gebouwd voor
ouderen.’
‘Er moeten meer kleinere
huurwoningen voor ouderen
komen en dat moet meegenomen worden bij de besprekingen met de corporaties,’
vindt Daniël van der Ree. Na
uitleg over de aftoppingsgrens
– over het deel van de huur
boven € 599,- krijgt een huurder geen huurtoeslag – doet
Erik Flentge een toezegging:
‘Hij zal zich er voor inzetten
dat de huurprijs in dit specifieke geval, blok M, naar
beneden gaat. Leegstand is
geen alternatief. Er moet door
de gemeente gepraat worden
met de corporatie.’
Tot slot
Ergens in het debat herinnert
de debatleider Erik Flentge
aan een uitspraak van hem:
‘dat er alles aan gedaan moet
worden om de afspraak van
de vorige coalitie om tot 2018
nog 20.000 huurwoningen van
de corporaties in de verkoop
te doen terug te draaien’.
Daniël van der Ree is resoluut:
‘Dat gebeurt natuurlijk niet.
Al was het maar om reden
van betrouwbaar bestuur.’
Beide gemeenteraadsleden
zien onderhandelingen met de
corporaties als enige mogelijkheid voor het afremmen van
verdere huurverhogingen. En
vinden dat de gemeente daarbij best over machtsmiddelen
beschikt.
‘Dreigt er een tweedeling?’
Erik Flentge en Daniël van der
Ree zijn niet zo somber. De
eerste benadrukt het belang
om vast te houden aan oud
volkshuisvestingbeleid. De
tweede zegt dat de markt zelf
al tot gemengd wonen leidt,
de markt nooit zo maar tot
tweedeling zal leiden. Volgens
Frans Ondunk is er al een
tweedeling. #
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Anna’s Tuin bij Science Park
Moestuinieren in Oost

Moestuin

Tekst: Ton Hendrix

‘Wij - Milan en Myrte, studenten biologie aan de UVA- hebben meegedaan
met een wedstrijd voor het beste groene initiatief in Noord Holland. Het ging
daarbij om innovatie, biodiversiteit en natuurwaarden. We zijn als tweede
geëindigd, en hebben daarmee de zilveren Roerdomp gewonnen! Ons project
‘Anna’s Tuin en Anna’s Ruigte’ gaat binnenkort officieel van start.’

Anna’s Tuin is een initiatief om
een ecologische tuin te creëren,
gebaseerd op een permacultuur
design systeem. ‘Permacultuur’

wil zeggen: werken met de
natuur mee in plaats van er tegenin. Permacultuur gaat niet
alleen over voedselproductie
maar ook over gemeenschapsvorming, recycling, en landbeheer. De zichtbare vormen van
permacultuur zijn bijvoorbeeld
polycultuur en voedselbossen.
Polycultuur is in tegenstelling
tot monocultuur een systeem
waarbij meerdere plantensoorten bij elkaar worden
gekweekt. Een voedselbos is
daar een voorbeeld van, dat
bestaat uit meerdere niveaus
van begroeiing, van bomen
en struiken tot laag gewas en
knolgewassen.
‘In februari hebben we een
grote opruimactie georganiseerd en nu gaan we in april

aan de slag om de natuur in
het gebied in kaart te brengen. De waterkwaliteit moet
gemeten worden en het
voorkomen van de diverse
diersoorten, dus de mate van
biodiversiteit. We willen dat
gaan monitoren zodat we de
effecten van permacultuur
kunnen aantonen. We hopen
dat er veel buurtbewoners
willen meehelpen.
We willen graag dat de buurtbewoners ook kunnen genieten van het nieuwe gebied. Er
komt een wandelroute en we
gaan een speurtocht uitzetten.
Er komen ook informatieborden op het terrein, zodat
bezoekers op de hoogte zijn
van wat er allemaal gebeurt.
Het moet een gezellige plek

worden! De mensen uit de
buurt kunnen hier dan meer
te weten komen over de natuur, maar ze kunnen ook zelf
aan de slag als ze dat willen.
In september gaan de graafmachines beginnen, hier, vlak
voor het Universiteitsterrein
van Science Park. Het totale
gebied van Anna’s Tuin beslaat ongeveer een hectare. De
watergang wordt verbreed en
een deel van het gebied wordt
opgehoogd, zodat de bomen
niet met hun voeten in het
water staan. Het grootste deel
wordt een ruigte, met veel water en wildgroei. Daartussen
komen dan drie stukken permacultuurtuin, met eetbare
planten en vruchten.
Het noordelijke deel wordt
het makkelijkst toegankelijk,
naar het zuiden wordt het
steeds ruiger en drassiger.
Daar moet ook een stilteplek
komen, waar de natuur met
rust wordt gelaten. Er zijn
dan drie tuingebieden binnen
de ruigte: de eerste is de plek

Trouw met me
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voor de buurt, een ontmoetingsplek, waar bewoners
en vrijwilligers zelf kunnen
tuinieren, verderop zijn dan
de gebieden die de UVA en het
Wellantcollege - de hoveniersopleiding - gebruiken voor
hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.
We gaan ook een stichting
oprichten: ‘Vrienden van Anna’s Tuin’. Die stichting moet
zorgen voor de continuïteit
van het project. De financiële
onderbouwing zit wel goed
wat de opstartkosten betreft,
maar hoe zorg je dat de onderhoudskosten gedekt zijn? Daar
speelt de buurt een belangrijke rol in.
Voor ons is dit project intussen meer dan gewoon een
studieonderdeel. Het is zo verrijkend, er is zoveel enthousiasme. Het is erg fijn om er
mee bezig te zijn!’#
Om meer informatie te krijgen,
kun je de blog volgen en of lid
worden van de FB groep. Dan
hoor je wanneer er activiteiten
zijn.
FaceBook groep:
www.facebook.com/groups/annastuin/
Blog:
annastuin.blogspot.com
reacties:
tonquichot@gmail.com

Onalledaags

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Samen met Roos, mijn hond,
loop ik langs de Kastanjehof,
het verzorgingshuis aan het
Kastanjeplein. Een prachtige
rustige plek, vlakbij het Oosterpark, waar je je laatste
jaren kunt slijten. Wellicht
moet ik daar alvast een
kamertje reserveren voordat
mijn generatiegenoten er en
masse de kamers bezetten,
maar ongetwijfeld zijn de
verzorgingshuizen tegen die
tijd allang opgeheven?
De zon voelt al heerlijk aan op
deze voorjaarsochtend. Het is
zo’n dag die niet meer
stuk kan. Maar even op een
bankje zitten. Gezicht in het
zonnetje. Roos ligt voor m’n
voeten. Dat is zo grappig aan
een hond: ze liggen altijd
trouw te wachten op een
volgende actie van de baas.
Voetje voor voetje schuifelt
over het plein iemand met
haar rollator. Ze hangt scheef
aan haar hulpstuk. De steunkousen, de regenjas, de bril en
het hoofddoekje. Het is
alsof mijn moeder uit het hiernamaals komt aansjokken.
Als een dobber komen die
verrekte steunkousen van
moeder weer in me
bovendrijven. Ik was ze toen,
voordat ik naar huis ging, vergeten van haar benen af te
pellen. Die nacht moet ze zich
zeer beklemd hebben gevoeld.
Schuld borrelt opnieuw in
me op.

Ik groet de passerende dame.
Ook van dichtbij blijft de gelijkenis treffend. In het
mandje dat aan haar rollator hangt, zit een wit, donzig
hondje, volledig toegestopt
met een geruit dekentje. Het
beestje zit me hijgend met zijn
zwarte oogjes pienter aan te
kijken.
Ik sta op, en steek het plein
dwars over. Roos sjokt achter
me aan.
Even verderop zit een vrouw
in een rolstoel. Het haar zilvergrijs en dun. Indringend
staart ze me aan. Het vel van
haar armen en handen ligt als
banen stof over elkaar
gedrapeerd. Naast haar zit
een jonge verpleegster op een
bankje.
Ik loop met Roos op hen af. Je
doet zoiets, denk ik, uit medeleven - een dier leidt even af.
De vrouw in de rolstoel kijkt
me strak in de ogen aan, reikt
naar voren en zwenkt met
haar arm. Ze wil me beetpakken. Ik geef haar een hand.
Met haar andere hand klemt
ze me stevig vast, alsof ik haar
laatste redmiddel ben.
‘Trouw met me.’ Ze overdondert me.
Roos drukt haar kop in haar
schoot, maar voor haar toont
ze geen enkele interesse. Ik
ben haar uitverkorene. ‘Je ben
’n mooie jongen, trouw met
me!’
‘Dat zal helaas niet gaan

Het Kastanjeplein op een voorjaarsochtend

mevrouw. Ik ben al getrouwd.
Kijk maar.’ En nu hoop ik
dat ze me loslaat om mijn
trouwring te bekijken, maar
ook daar heeft ze geen oog
voor. Potig houdt ze me in de
houdgreep. Ik voel me als een
buit in de klauwen van een
roofdier.
De verpleegster glimlacht
naar me. ‘Ja meneer, deze
dame is erg standvastig en
laat niet gauw los. En ze is ook
nog zo sterk als een os.’
Ik probeer mijn hand los te
wurmen, maar ik krijg er geen
beweging in. In de tang

genomen. Gevangen. Als een
vis in een fuik. ‘Oké, ik trouw
met u.’
Ze lacht haar paar overgebleven grauwwitte tanden bloot.
Even lijkt de starheid in haar
ogen verdwenen, en haar
hand ontspant zich een momentlang.
Ik zie mijn kans schoon en
trek mijn hand snel uit haar
klauw, mijn vingers voelen
pijnlijk aan, ik masseer ze.
Dan wens ik beide dames een
fijne dag.
De verpleegster knipoogt. ‘We
horen nog wel wanneer de

bruiloft is nietwaar? We zijn
hier te vinden.’ Ze wijst met
haar hand naar het verzorgingshuis.
‘Ik ga iets regelen. Tot snel.’
Terwijl ik van hen weg loop,
bedenk ik dat het toch wel
wat aan de vroege kant is om
me in het verzorgingshuis in
te kopen. Vandaag voel ik
me weer piepjong. #

Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com
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Mag ik deze dans?

Verhalen

Ontmoeting

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Kim Doeleman

Kom maar kijken, had choreografe Floor Rous van Danshart me gemaild,
ik heb de dames al gezegd dat je komt. En zo kan het gebeuren dat je in een
oefenzaaltje komt, vol zwierige dames van 60 plus. En één heer.

Jabo

You Don’t Miss
Your Water

De dames en de enige heer repeteren voor hun voorstelling

Iedere woensdagmiddag komen de dames en die ene heer
in buurtcentrum de Meevaart
twee uur repeteren voor een
voorstelling die ze in het voorjaar presenteren. Ze hadden
gereageerd op een oproep in
de lokale krant, die Floor had
geplaatst: Dansles voor ouderen, beperking geen bezwaar.
In iedereen zit een danser,
zegt Floor, je hoeft die alleen
maar los te maken in jezelf.
En daar helpt ze graag bij.
De eerste keer dat Catherina hier was, danste ze mee.
Helaas bleken de bewegingen te belastend voor haar
reumatische spieren. Daarom
heeft ze in de voorstelling nu
een andere functie: die van
presentatrice. De mogelijkheid
tot zelfexpressie die ze hier
krijgt is erg welkom. Net als
bij de andere deelnemers is
haar houding open en de inzet
serieus. ‘Wat je deze groep
geeft, krijg je dubbel en dwars
terug’, zegt Floor later tegen
me.
Swingend
De dansers warmen de
spieren op met een swingend
nummer. Daarna beginnen
de repetities. Uit de improvisaties van de afgelopen
maanden is een verhaaltje
ontstaan. Aangezien er slechts
één man meedoet, is hij bijna
automatisch het middelpunt
van de voorstelling geworden.
De dames vormen nu als het
ware de stralen om de zon
die Gerrit heet, dus ze zullen
wat moeten doen om ‘op te
vallen’. Ze nemen theatrale
houdingen aan of stellen zich
zo op dat ze goed bij hem in
het oog springen. Anders bij
mij wel. Vier vrouwen komen
in formatie op me af nadat
ze indruk hebben gemaakt
op Gerrit. Janna (76) uit de
Watergraafsmeer, nog altijd
uitgerust met een mooie bos
honingkleurig haar komt me
glimlachend tegemoet, waardoor het is alsof ik meedoe. De
beweeglijke Corrie (73) achter
haar botst zowat tegen me op.
‘Als ik in de weg zit moet je het

zeggen hoor’, zeg ik. ‘Totaal
niet,’ verzekert ze me, ‘of klink
ik wel heel erg braaf als ik dat
zeg?’
Vertrouwd
Corrie noemt zichzelf ‘levenslustig’ en zo oogt ze ook, als ze
later een zelfgemaakt gedicht
voordraagt. Net als de anderen heeft zij op verzoek van
Floor een gedicht gemaakt op
basis van een paar woorden
die bij haar opkwamen. Het
valt me op hoe gemakkelijk iedereen dat doet, het rijgen van
woorden tot een gedicht, en
het uitbeelden van het gevoel
onder de woorden. Zonder
onzekerheid of terughoudendheid. Ontspannen. Heerlijk
vooruitzicht: een leeftijd bereiken waarop je je niet meer
gek laat maken ‘Ze vinden niet
snel iets raar,’beaamt Floor,
‘maar dat komt ook omdat het
hier vertrouwd voelt. We kennen elkaar inmiddels, er zijn

vriendschappen ontstaan.’ De
enige die een beetje verlegen
is over zijn gedicht is Gerrit.
Het heet [cursief] Passie [cursief], maar Gerrit relativeert
het meteen (‘Je zou het niet
zeggen als je me ziet’) en dat
is merkwaardig, want het is
een mooi gedicht, zeker op de
flamencoachtige muziek die
Floor erbij laat klinken.
Sommigen gaan na afloop
thee drinken samen. De
meeste dansers komen uit
Oost, maar Corrie gaat zo
terug naar Duivendrecht waar
ze al 26 jaar woont. Ze heeft
zes jaar voor haar zieke man
gezorgd. Oost kent ze, omdat
ze er als jong meisje in een
weeshuis zat. Tot ze werd geadopteerd door een gezin uit
Zuid. ‘Mijn moeder vond me
te jongensachtig dus ging ik op
turnen en ballet. En nu ben ik
precies waar ik ben begonnen,
met pirouettes!’#

Tekst: Jaap Boots | Fotografie: Merlijn Doomernik

Ik was op weg naar de Vomar. De zon scheen. Waterig,
maar hij scheen. Dat was al heel wat. De winterwind speelde met mijn juten boodschappentas. Voor de supermarkt
groette ik de nieuwe daklozenkrantverkoper.
Hij heet Teddy maar ik noem hem altijd ‘Chef’. Chef, een
goedlachse zwarte man, noemt mij op zijn beurt ook ‘Chef’.
Wat bijnamen betreft zitten we in ieder geval op één lijn.
Chef staat sinds een paar maanden voor de ingang en zeurt
nooit of ik een krantje wil kopen. Dus koop ik er juist wel
een, en anders stop ik hem wat kleingeld toe.
De voorgangers van Chef overleden vorig jaar, vrij vlak
na elkaar. Clive, een wat zeurderige roodharige alcoholist,
bezweek aan een waslijst met klachten.
Zijn opvolger, een lieve zwarte jongen waarvan ik de naam
vergeten ben werd een paar maanden later uit de gracht
gedregd. In het water gevallen of geduwd? Zelfmoord?
Niemand die het wist. Er hing slechts een gekopieerd A4tje
naast het ‘Aangeboden-Gevraagd’-bord waarin zijn trieste
dood werd vermeld. Ik was niet echt verknocht aan deze
mannen, maar toch miste ik hun vertrouwde verschijning
toen ze er niet meer waren.
Op de terugweg van de supermarkt wilde ik mezelf -zoals
elke maandag- in Café 1900 op de Hogeweg trakteren op
een espresso. Maar de deuren waren dicht en er brandde
geen licht.
Krijg nou wat. Gesloten?
Ik las het papier op het raam. ‘Café 1900 is helaas gesloten.
We hopen dat op deze mooie plek binnenkort een nieuwe
onderneming van start gaat.’
Café 1900 was mijn favoriete hangplek in Oost. Het lag zo
mooi aan het ronde plein met de fontein, de koffie was er
goed en de serveerster mooi. En -het belangrijkste- 1900
was er gewoon. Altijd. Nou ja, sinds 2008. En nu dit?
Thuisgekomen zette ik mijn eigen koffie. En dacht toen
weer aan de dode daklozenkrantverkopers. Ik wilde de
naam van Clive’s opvolger even ‘googelen’ want ik wist
zeker dat er iets over zijn dood op het internet had gestaan,
compleet met naam en foto. Maar gisteren is de electriciteitsman langsgeweest en sindsdien is mijn modem stuk.
Ik kan een paar dagen niet het internet op.
Lastig.
Iets wat er altijd is, is er opeens niet. Een zwerver schittert
plots door afwezigheid. Een plek waar je altijd welkom
was, is op een dag gesloten. Je wereldwijde web valt uit.
Gelukkig werkte mijn brein werkte nog wel, want daar
hoorde ik ineens een melodie. Ik moest het even voor me
uit hummen ,voor de titel van het lied me weer te binnen
schoot: ‘Oja! You Don’t Miss Your Water.’
Even later klonk de oude soulballad van William Bell uit
mijn boxen. ‘But now you left me, oh, how I cry, you don’t
miss your water till your well runs dry’, zong William. Het
was nog steeds een hartverscheurende ballade.
En ik dacht bij mezelf: als 1900 ooit weer open gaat, moet ik
Chef daar maar eens een keer op een espresso trakteren.#
Naschrift: Onder de naam ‘Bar-Restaurant 1900’ maakt
‘1900’ voor de zomer een doorstart onder management van
nieuwe eigenaar Sander Hogendoorn.
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Adressen

Zeemeermin en Oktopus

Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie www.kooskneus.nl. Vrolijke
voorstellingen met schminken en
verkleedkleren, drankje en koek,
ook voor verjaardagsfeestjes. Entree: € 7,- of 8,- p.p., met stadspas
€ 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op alle zondagen in
maart, april en mei (ma 6 i.p.v.
zo 5 april vanwege Pasen):
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 maart, april en mei:
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 29 maart 11.30: ‘Waar is Dikkie
Dik’ in Kinderrijk (Mauritskade 56)
wo 8 april 15.00: ‘Oma kwijt’ in
het Poldercafé (Sciencepark 205)
zo 19 april 11.30: ‘Oma kwijt’ in
Kinderrijk (Mauritskade 56)
zo 17 mei 11.30: ‘Een slinger voor
oma’ in Kinderrijk (Mauritskade
56)
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; ze lopen rond, rollen,
glijden, springen en omringen je
met klanken.
vr 3 en za 4 april 20.00: Stof
#10 Dank zij de oorlog – Tomer
Pawlicki
Een Nederlandse theatermaker
met Israëlische roots bekijkt hoe
ons leven er nu uitziet omdát er
invloed van de oorlog is geweest.
In deze Stof onderzoeken we de
what if’s van onze geschiedenis.
zo 5 april 16.00: Arthur Oneindig
in de hoek (4+) – Theatergroep de
Raffinaderij
Tweede deel van een vierluik over
Arthur’s oneindige tragische lot
en zijn kwelgeesten. Elke eerste
zondag van de maand.
wo 8 april 10.30: DOOS (2+) – Een
avontuur van Meneer Hoed i.s.m.
2 Turven Hoog op locatie
Fysiek theater; slapstick versmolten met poëzie; Silvia Bennett is in
staat om met kleine bewegingen
en komische fratsen zelfs het
kleinste publiek te boeien.
do 16 april 20.00: Verse Vis #4
Pril werk van jong talent: drie of
vier korte werken van muziektheater tot mime, van dans tot tekst.
zo 19 april 16.00: Lekker Belangrijk – iets kleins over het heelal
(8+) – De Verlichting / Floris van
Delft.
Een invoelbare, filosofische
voorstelling die uitdaagt om jezelf

Dinah - Chrystl Rijkeboer
midden in het heelal te zetten.
Ben jij de maat der dingen?
zo 26 april 16.00: Brr! (5+) –
Theatergroep Graasland / Emiel
de Jong
Een humoristisch verhaal vol
nieuwsgierige pinguïns, koude
neuzen en heel veel sneeuw.
zo 3 mei 16.00: Arthur Oneindig
plakjes worst (5+) – Theatergroep
de Raffinaderij
Derde deel van een vierluik over
Arthur’s oneindige tragische lot
en zijn kwelgeesten. Elke eerste
zondag van de maand.
za 10 mei 15.00 en 16.00: Planeet
Blauw (1+) – Wonderland
Er ontstaat een ontroerende
dialoog tussen artiesten, baby’s en
peuters.
wo 13 mei 10.30: Welkom Allemaal (2+) – De Liedjestovenaar en
haar Magische Muzikanten
Deze interactieve voorstelling zit
boordevol mooie liedjes in verschillende stijlen en ritmes.
Kijk verder op www.oostblok.nl.

Badhuistheater
zo 29 en ma 30 maart 20.15:
Captain Boyle’s Army – Sean
O’Casey
Het tegelijkertijd tragisch en komisch toneelstuk speelt zich af in
de krottenwijken van Dublin in de
jaren van de Ierse burgeroorlog
(1922, 1923). Het geeft een beeld

van de armoede en machteloosheid van de normale burger
tijdens de oorlog.
vr 3 april 18.00: Czech Comedy
Night
ma 13 en di 14 april 20.15: 12th
Night
Een nieuw stuk door Sanna McGregor, gebaseerd op 12th Night
van Shakespeare, gespeeld door
AUC On Stage (ook bekend van
Working Class Girls).
vr 17 april 20.00: OpSPraak Politiek & Discussie
Het maandelijks politiek café van
de SP Amsterdam; sprekers van
binnen en buiten de SP. Gratis
entree.
vr 24, zo 26 en do 30 april, vr 1
en za 2 mei 20.15 en zo 3 mei
14.30: Sunset Boulevard – een
musical gespeeld door Amsterdam Musical
Een musical van Andrew Lloyd
Webber: deze show is gebaseerd
op de gelijknamige film uit 1950
van Billy Wilder. Het verhaal draait
om Norma Desmond, een vergeten ster uit de tijd van de stomme
film.
Zie verder www.badhuistheater.nl.

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN--za 18 t/m 26 april 10.00 – 17.00:
Museumweek
Tijdens deze week staat het
Tropenmuseum in het teken van
lichaamsversieringen met de
tentoonstelling Body Art.
---VOOR KINDEREN--t/m 29 maart elke za en zo 12.00
– 16.00: Creatieve kinderactiviteit:
maak een Afrikaans maskertje
(4 t/m 18 jaar)
elke zo in april (en ma 2e
paasdag) en elke zo in mei 12.00
– 16.00: Creatieve kinderactiviteit:
ontwerp je eigen Amazigh tatoeage (4 t/m 18 jaar)
elke dag in de meivakantie, 2
t/m 10 mei 12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: ontwerp
je eigen Amazigh tatoeage (4 t/m
18 jaar)
Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 30 augustus in Noordvleugel: Body Art
Over lichaamsversieringen in
de volle breedte: van make-up
en tatoeages tot implantaten en
chirurgische veranderingen.

station Weesperplein.
tot 1 mei elke dag van 07.00 –
24.00: Dinah – Chrystl Rijkeboer
Een gehaakte grote kattenkop
doemt op vanuit de donkere
expositieruimte, geïnspireerd op
de Cheshire-kat uit Alice in Wonderland, in Inkijk, metrostation
Wibautstraat.
tot 1 mei elke dag van 07.00 –
24.00: Lost – Herman Lamers en
Yvo van der Vat
Een beeldend sprookje over
zoeken en verdwalen tussen echte
en nagemaakte objecten, spiegelbeelden en projecties, in Inkijk,
metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com.

OBA Javaplein
elke woe 15.00: voorlezen voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar, o.b.g.
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.
t/m 30 april expositie: Piet Lont:
Houtsnedes
di 7 april 20.00: Lezing Bram Bakker: Gekkenwerk, meningen van
een dwarse psychiater
wo 8 april 14.30 – 16.30: Theaterworkshop voor Moeders en
anderen...
O.l.v. dramadocente Marjolein
Hesseling theater maken, bv
over opvoeden, koken, familie en
boodschappen doen.
do 9 april 10.00 – 12.00: ‘Le Sacre
du Printemps’ van Stravinsky: muziekhistorische lezing door Wout
Strootman
wo 15 april 15.00: Striptekenworkshop door Juliette de Wit (7
t/m 11 jaar)
Hoe teken je snelheid, diepte,
emoties zoals winnen en verliezen? Hoe teken je Spekkie
en Sproet? Of hoe maak je een
stripverhaal?
vr 24 april 10.30 – 12.00: Tablet
Café
Ervaringen uitwisselen en kennis
delen over tablets en iPads.
wo 29 april 14.30 – 16.30: Theaterworkshop voor Moeders en
anderen...
O.l.v. dramadocente Marjolein
Hesseling theater maken, bv
over opvoeden, koken, familie en
boodschappen doen.

OBA Linnaeus

Missie 5.2 van Studio 52nd

Etalagegalerie Inkijk
tot 1 mei elke dag van 07.00 –
24.00: Sliced standing; standing
sliced – PJ Bruyniks
Een aantal dunne horizontale
doorsneden van de onderlichamen van negen verschillend
geklede mensen, in Inkijk, metro-

elke woe 15.00 en elke za 13.00:
voorlezen voor kinderen van 4 t/m
7 jaar
vr 10 april 10.30 – 12.00: English
Spoken: Eleanor Catton and The
Illuminati
On five Fridays we offer you playreading, discussions and other
presentations in English, by Loes
van der Zande en Anneke Hesp.
za 11 april 14.00 – 16.30: Schrijfcafé: inspiratie en advies
O.l.v. de schrijvende zusjes Eva &
Renee Kelder.
wo 15 april 10.30: Toddler Sense
(2 – 4 jaar)
Een peutercursus vol beweging,
spel en avontuur.
za 25 april 15.00: Workshop Collages maken (7 – 12 jaar)
O.l.v. kunstenaar Ida Kleiterp.
zo 25 april 15.00: Linnaeus Live

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

Over literatuur, met o.a. ‘uit de
kast’: schrijvers over hun favoriete boek. In samenwerking met
Schrijvers uit Oost en de Linnaeus
Boekhandel. Dit keer o.a. Eva
Posthuma de Boer.

Tugela85
elke vr 10.30 – 14.00: Mo Tuin:
tuinieren, bouwen, koken en lunchen en regelmatig workshops
vr 28 maart, 24 april en 29 mei
19.00: Verhaal Transvaal
19 uur inloop en eten, 20 uur start
programma
vr 10 april en 22 mei 19.00:
Woord Transvaal
19 uur inloop en eten, 20 uur start
programma
vr 17 april en 15 mei 19.00: Film
Transvaal
19 uur inloop en eten, 20 uur start
programma
Kijk verder op www.tugela85.nl.

NedPho
Zie elders in de krant en in de
folder die u samen met de Dwars
in uw brievenbus heeft kunnen
aantreffen.

Museum Perron Oost
t/m 12 april: Een tentoonstelling
van Kristien van der Kuil met werk
over de zorg
Zorg(e)loos rollen in oost – over
de vergrijzing in het nog jonge
Oostelijke Havengebied.
Voor actuele informatie zie:
www.oost-online.nl
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Kunstenaarsinitiatief
in het hart van de
Kunst
Indische buurt
Tekst: Ellen Groeneweg | Fotografie: PS Projectspace en Ellen Groeneweg

Een tip van een kennis bracht mij na 22 jaar weer naar mijn oude buurt op
weg naar PS Projectspace in de Madurastraat. PS staat voor ‘public- and
private space’, een kunstenaarsinitiatief van eigenaar Jan van der Ploeg en
assistente Cindy Moorman. De expositieruimte van PS Projectspace is
gevestigd in een voormalige, meer dan honderd jaar oude, openbare school
waar naast Jan meerdere kunstenaars hun atelier hebben.
lige directeurskamer was. Dat
gaf mij de gelegenheid er een
expositieruimte voor PS van te
maken. Het was een hele klus
de oude lambriseringen, de
vele verfresten op de muren
en vloer en verouderde kabels
te verwijderen. Ik heb de
wanden opnieuw gestuukt
en helder wit geverfd.’ Het is
geen grote ruimte maar door
de hoogte van de wanden van
meer dan vier meter oogt het
groter en het licht straalt je
tegemoet. Cindy: ‘Al drie jaar
organiseren we een Art for
Breakfast. Een initiatief van
acht instellingen op het gebied
van hedendaagse kunst in Amsterdam Oost om buurtbewoners meer te betrekken bij het
kunstgebeuren. We nodigen
iedereen uit een ontbijt met
ons te delen in combinatie met
een mooie tentoonstelling.
We hebben gezamenlijk een
handzame kaart laten maken
die de kunstroute aangeeft.
Afgelopen jaar hebben we
honderden Turkse broodjes
geserveerd, zoveel bezoekers
hebben we gehad.’

Een werk van Charlott Weise

Kunstenaarsinitiatief
Al fietsend onder het viaduct
van het Muiderpoortstation
door naar mijn afspraak komen er bij mij allerlei herinneringen naar boven. Via een
scherpe bocht naar links kom
ik dichtbij de 2e Atjehstraat
langs waar ik 7 jaar in een
bedrijfspand heb gewoond
met voorin mijn atelier en
achterin mijn woning. In de
jaren tachtig was het een
achterstandswijk met veel burenruzies en criminaliteit. Na
zoveel jaren weer voet in de
buurt te zetten zag ik dat een
gedeelte van de oude huizen
op de hoek van de 2e Atjehstraat was afgebroken. Een
nieuw woningcomplex gaat er
voor in de plaats komen met
de sprookjesachtige naam ’De
Smaragd’. De buurt is er op
vooruit gegaan door de vele
gerenoveerde huizen, straten
en nieuwe kunstenaarsinitiatieven. Een bekend verhaal
is van het beroemde Engelse
kunstenaarsduo Gilbert en
George in de jaren tachtig in
Londen in een achterstands-

wijk zijn gaan wonen. Door
hun gewaagde initiatief zijn
er vele andere kunstenaars en
ondernemers zich daar toen
eveneens gaan vestigen: de
wijk werd snel populair.
PS
Ik arriveer op de plaats van
bestemming en zie van buiten
het schoolgebouw een hel
verlichte expositieruimte van
PS Projectspace waar je door
de hoge ramen net naar binnen kan kijken. Bij mijn binnenkomst vertelt Jan dat hij
voorheen 15 jaar lang exposities in zijn benedenhuis aan
de Leidsekade heeft gehouden. Zonder zijn eigen werk te
laten zien was zijn huiskamer
een expositieruimte. Naast
vele andere kunstenaars
waren beroemdheden zoals
Donald Judd, Han Schuil en
Rob Scholte zijn exposanten.
Jan: ‘Al 25 jaar heb ik mijn
atelier op de bovenverdieping
in dit schoolgebouw. Drie jaar
geleden kwam het benedenatelier van een kunstenaar
vrij wat vroeger de voorma

Kleurrijke wandschilderingen
Jan van der Ploeg is kunstenaar van monumentale wandschilderingen. Hij is in 1985
afgestudeerd aan de Rijksacademie van Amsterdam en
heeft in 1990 de Koninklijke
Prijs voor de Schilderkunst
gewonnen. Hij is in 1999 begonnen met PS en organiseert,
naast zijn eigen werkzaamheden, tentoonstellingen.
Jan heeft vele exposities van
zijn werk in gerenommeerde
galeries in Amsterdam en het
buitenland en voert vele grote
opdrachten uit. Zijn werk
was onlangs te zien in Arti
et Amicitiae aan het Rokin.
Een duotentoonstelling met
wandschilderingen van Jan en
schilderijen van wijlen Kees
Verwey. Jan gebruikt de muur
als canvas, zijn indrukwekkende wandschilderingen
hebben een schitterend kleurenspel en geven een gevoel
van schoonheid. De subtiele
en nauwkeurige kleurverhoudingen van de verfbanen op
de wanden van kantoorgebouwen of bij particulieren
veroorzaken bewegingen die
verwarring te weeg brengen
waar binnen en buiten zich
bevinden. Ramen, deuren en
lijsten worden veelal in het

Jan van der Ploeg en Cindy Moorman

schilderwerk opgenomen. Hij
creëert hiermee een utopisch
universum van kleuren en
tegenstellingen.
Menselijke sculpturen
Cindy Moorman is in 2006
afgestudeerd aan de St. Joost
in Breda en ontving in hetzelfde jaar een stipendium
van het Fonds voor Beeldende
Kunst. Zij fotografeert, tekent,
maakt video’s en organiseert
aan de hand van dit materiaal
haar performances. Cindy is
gefascineerd door de dualiteit
en de oneindige frictie van de
mens tussen haar sociale en
individuele positie.
Een aantal performances
van haar zijn opgebouwd uit
figuranten van acrobaten,
kunstenaars en acteurs. Net
als in een circus vormen ze
menselijke sculpturen, stapelingen van heel hoog tot laag
bij de grond. Sommige foto’s
van deze performances lijken
net momentopnames van een
moderne dansvoorstelling. De
kracht van de groep, het verbindende element, de noodzaak van overgave hieraan,
maar ook de kwetsbaarheid
door deze verbondenheid, zijn
thema’s die door haar werk
heen lopen.
Bij een andere performance
heeft Cindy in de toren van
het van Abbe Museum een
muziekstuk laten horen van
zestien zangers. De stemmen
van de zangers versmelten
voor acht minuten tot één

groot muziekakkoord. Door de
meditatieve klanken overstijgt
de muziek de ruimte maar
ook de zanggroep. Komend
jaar is ze gevraagd voor een
opdracht voor de Oude Kerk
in Amsterdam in verband met
‘de Nachtelijke Dwalingen’,
dat als onderwerp de verscholen, vergeten of obscure elementen van de Wallen heeft.
Samenwerkingsverband
Jan: ‘PS heeft sinds 1999 al
meer dan 90 tentoonstellingen
georganiseerd in binnen- en
buitenland en is uitgegroeid
tot een levendig en actief
netwerk van kunstenaars en
geïnteresseerden. Sinds PS in
de Madurastraat is gevestigd
helpt Cindy mij bij de organisatie ervan, doet de PR en
houdt de agenda bij. En verder het ordelijk laten verlopen
van mijn grote opdrachten
voor instellingen en bedrijven’.
Expositie Charlott Weise
Tot en met 3 mei is er een
solo-expositie gaande met
de titel ‘Paaren’ van de veel
belovende jonge Duitse schilderes Charlott Weise (1991).
Vorig jaar afgestudeerd aan
de Rietveld Academie en nu
deelnemend aan De Ateliers in
Amsterdam. #
Meer informatie:
www.psprojectspace.nl
info@psprojectspace.nl

Nieuwsbrief Dwars en oostonline
Dwars door de Buurt geeft
zeven keer per jaar een krant
uit met nieuws en informatie
over de Oosterparkbuurt, de
Dapperbuurt, de Watergraafsmeer, de Transvaalbuurt en
de Weesperzijdestrook.
Wil je er zeker van zijn de
krant steeds te kunnen lezen,
ook als je een nee-nee sticker
op de brievenbus hebt, dan
kun je je inschrijven voor
de digitale nieuwsbrief van
Dwars.
De nieuwsbrief laat weten
wanneer een nieuw nummer
van Dwars is verschenen. Heb
je de krant niet ontvangen en
woon je binnen het verspreidingsgebied dan wordt Dwars
alsnog bezorgd. In de nieuws-

brief staat ook op welke
openbare plekken Dwars beschikbaar is. Daarnaast geeft
de nieuwsbrief ook andere
interessante informatie over
Dwars.
Ook Oost-online houdt je met
een nieuwsmail graag op de
hoogte van nieuws en informatie over Oost. Je kunt je
abonneren en dan ontvang je
iedere week een nieuwsbrief.
Aanmelden
Stuur een mail naar nieuwsbriefdwarskrant@gmail.com
en vermeld daarin je naam, de
buurt waar je woont en welke
nieuwsbrief je wilt ontvangen:
de Nieuwsbrief van Dwars en/
of de Nieuwsbrief van Oostonline. #

Dwars door
de buurt
Sport in Oost.
Foto’s van Dineke Rizzoli

14

Sport

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

De uitvinder van Betondorp
Tekst: Sjaak Brokx | Fotografie: Hans Heitgeert

Hoe Cruyff is opgevallen is niet bij iedereen bekend. Johan was nog geen 10 jaar
toen maakte hij al grote indruk in zijn doen en laten met de bal. Ongrijpbaar en
onnavolgbaar was hij in zijn bewegingen, zelfs met een tennisbal.
Voor de tweede
De buurtbewoners hingen
uit de ramen en de voorbijgangers bleven stil staan om
te kijken. De voetbalkenners
zagen het al: die hoeft geen
voetballer meer te worden, hij
is het al! Sommigen zagen het
al bij de geboorte: maak hem
maar meteen lid van Ajax.
Hij maakte bewegingen die
nog niet op de velden waren
gezien. Zijn voetbalvriendjes
noemden hem niet Johan,
maar uitvinder.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat hij de beste voetballer
aller tijden werd in Nederland. Dat hij met Messie,
Ronaldo, Di Stefano, Pele en
Eusebio tot de beste van de
wereld wordt gerekend. Desondanks bleef hij bescheiden
en had geen sterallures.
Met zijn tengere uiterlijk en
met zijn spillebeentjes heeft
hij de voetballiefhebbers betoverd. En in Spanje werd hij
zelfs de verlosser genoemd.
De paus zou er jaloers van
worden.
Betondorp
Wie Betondorp zegt, zegt
Johan Cruyff. Betondorp is
genoemd naar het beton waar
de huizen van zijn gebouwd,
maar is dank zij Johan in goud
veranderd. Betondorp, de
kleinste wijk op aarde, heeft
door de geboorte daar van

Johan

Het geboortehuis van Johan Cruyff

Johan een wereldnaam, ook
al staat het niet op de wereldbol. Maar de wereldbevolking
weet het wel te vinden.
En voor Johan blijft het de
mooiste plek op aarde, ook
nadat hij in alle uithoeken van
de wereld is geweest.
Betondorp was ooit het
Ajaxdorp: toen Ajax in de
Meer voetbalde. Ieder huisje
had wel een Ajacied in hun

midden. In het legendarische
café ‘Meerzicht’ en het gezellige stadionnetje ‘De Meer’
kwamen de buurtbewoners
samen. Het waren huiskamers.
Nu blijven de meesten thuis.
Ze gaan niet meer naar de
Arena. Dat is een bankgebouw
geworden waar alleen maar
zaken worden gedaan. De

sfeer van ‘De Meer’ is er helemaal verdwenen. Het sociale
contact is door het grote geld
verdreven.
Standbeeld
Helaas voor het geweldige
Ajax-legioen en de supporters heb ik toch mijn twijfels
over het standbeeld van
Bobby Haarms. Ik bied alvast
mijn excuses aan voor mijn
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mening. Omdat ik veel respect
heb wat jullie voor hem
hebben gedaan bij de herdenkingsdienst en het mooie
beeld. Maar…
Mijn verzoek is: breng het
beeld naar ‘De Toekomst’,
dat zou zeer toepasselijk zijn.
Daar deed hij zijn grote inspanningen als hersteltrainer.
Daar werd hij vooral gewaardeerd. Het standbeeld hoort
niet bij de hoofdingang.
Velen hebben die plek wel verdiend. Om maar een naam te
noemen: Johan Cruyff. Wat te
zeggen van iemand die trainer
en speler was van Barcelona,
het Nederlands elftal en Ajax.
Die gezorgd heeft voor 200
Cruyffveldjes in de wereld,
opleidingsscholen en invalide
kinderen helpt. Die de Gouden
Bal heeft gewonnen. Wie hem
niet kent, kennen hem ook.
Daar tegenover staat Haarms:
nooit hoofdtrainer geweest,
een matige voetballer, nooit
in het bestuur van Ajax. Hij
was slechts hersteltrainer en
verder niets.
Zeg nou zelf: dat kan toch
niet. De verschillen in prestaties van beiden zijn te groot.
Het bestaande eerbetoon bij
de ingang is onredelijk en
ongeloofwaardig. Sorry voor
de andersdenkenden. Ik heb
daar begrip voor. Helaas deze
man is niet te vergelijken met
20 namen in de geschiedenis
van Ajax die wel een standbeeld waardig zijn. Het moet
een dwaling zijn geweest. De
fans, de supporters, hebben
het goed bedoeld.
Dit was mijn vrijheid van meningsuiting. De aardige Sjaak
Swart heeft tegen mij gezegd:
‘Sjaak, maak je niet druk. Ik ga
het proberen. Maar het lukt
me vast niet.’#

Opvolgers gezocht voor de Avondvierdaagse
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Joke Loman

De Avondvierdaagse in Oost valt dit jaar van 1 juni tot en met 4 juni. Ben je
enthousiast over dit gebeuren? De huidige organisatoren zoeken opvolgers.
Duizenden kinderen en volwassenen lopen in de eerste
week van juni weer de Avondvierdaagse vanuit Sporthal
Zeeburg. Organisatoren
Agaath en Joke verwachten
deelnemers van tenminste 12
scholen, ouders en kinderen.
Joke begon 11 jaar geleden.
‘Een paar ouders van één van
de basisscholen wilden toen
graag een Avondvierdaagse in
Oost. Ik was actief lid van een
wandelbond en ben gevraagd
om mijn ervaring in te zetten.
Er schreven zich die eerste
keer ongeveer 650 wandelaars
in.’
Een jaar later kreeg ze gezelschap van Agaath en samen
bedachten ze het format: een
centrale organisatie met veel
verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de ouders van de
meelopende scholen. Een explosieve groei volgde: tot meer
dan tweeduizend wandelaars.

Ouders in IJburg beseften een
paar jaren geleden dat er best
een eigen Avondvierdaagse
kon komen aan hun kant van
het water.
Over de bruggen
Voor Joke en Agaath was dat
een welkome vermindering
van de druk. ‘Natuurlijk is het
leuk om te zien wat een succes
dit grootste wandelevenement
in Oost is geworden. Maar hoe
groter je bent, hoe hoger de
eisen natuurlijk. Vroeger konden we prima lopen over de
twee mooie rode bruggen van
de Stuurmankade naar de Panamakade. Maar later moesten we de groepen wandelaars
faseren op die route omdat de
lichte bruggen niet tegen de
drukte konden. Je voelde ze
bewegen. De kinderen vonden
dat wel leuk: lekker stampen.
Maar we hebben ze toch maar
uit het traject geschreven.’

De organisaties in Zeeburg en
IJburg besluiten nu in goed
overleg wie wanneer gebruik
mag maken van de Nescioof van de Zeeburgbrug, die
gelukkig beide van een stoere
kwaliteit zijn. Dat is wel nodig
want elk jaar groeit nog steeds
het aantal deelnemers aan
beide kanten van het water.
Vier leuke avonden
Inmiddels ligt er een ijzersterk
draaiboek om te regelen wat
er door het jaar heen moet
gebeuren om die vier avonden
goed te laten verlopen. ‘We
minimaliseren de rompslomp
en hebben ook daardoor zelf
vier leuke avonden. Met de
mensen van de sporthal en
van het zwembad hebben we
een goede formule.’
Zelf zijn ze nog steeds enthousiaste wandelaars, maar ja,
inmiddels allang in de omaleeftijd. Deze zomer organi-

Verzamelen bij de start van de 5 en 10 km

seren zij voor het laatst de
Avondvierdaagse. ‘We willen
graag plaats maken voor jonge
mensen die er lol in hebben
dit geweldige gebeuren te dragen en verder vorm te geven.’
Voor de laatste maal zullen ze
de touwtjes in handen nemen
van 2 tm 5 juni. ‘We willen
mensen uitnodigen om mee
te draaien zodat we kunnen
uitleggen hoe wij alles ingericht hebben en uitvoeren.
Zodat die met een gerust hart
het jaar daarna de leiding
kunnen nemen. Mochten die
dat willen, dan kunnen we het

jaar daarna eventueel nog wel
wat hand- en spandiensten
verrichten. Maar ons besluit
om na dit jaar opzij te stappen
is wel definitief.’#
Wie wil zich inzetten voor
de toekomst van de Avondvierdaagse in Oost? Deze
zomer leer je het klappen
van de zweep. En volgend
jaar bepaal je zelf de gang
van zaken.
Voor informatie en
aanmeldingen:
a4d.zeeburg@gmail.com
en/of postoost@viia.nl
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Jeugdopera Anne en Zef
Tekst: Redactie | Illustratie: NedPhO

Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) is niet meer weg te denken
uit de NedPhO-Koepel. In Oost ligt de oorsprong van nieuwe klassieke muziek. De laatste creatie is de jeugdopera Anne en Zef. De jonge NederlandsIraanse sopraan Lilian Farahani en de nog jongere bariton Benjamin de
Wilde kruipen in de huid van Anne en Zef.
De muziek wordt gespeeld door musici van het Nederlands Philharmonisch
Orkest | Nederlands Kamerorkest.
Het verhaal
Anne Frank kwam om door
uitputting in concentratiekamp Bergen-Belsen, de
Albanese jongen Zef is het
slachtoffer van bloedwraak.
Ze ontmoeten elkaar in de
hemel en komen erachter dat
ze ondanks cultuurverschillen veel met elkaar gemeen
hebben. Dat is in het kort het
verhaal van de meeslepende
jeugdopera Anne en Zef.
In de voorstelling bestaat het
decor bij dit verhaal uit twee
stapelbedden die de kamers
verbeelden waarin Anne en
Zef zaten opgesloten. Onder
de bedden staan twee televisieschermen. Daarop zien
we beelden van zowel het

leven binnenskamers als de
buitenwereld: het Amsterdam
van Anne Frank, maar ook de
piramide van de stad Tirana
in het Albanië van Zef.
De makers
Ad de Bont, schrijver en
regisseur van het succesvolle toneelstuk Anne en Zef,
schreef het libretto voor deze
opera. Hij nam het dagboek
van Anne Frank als uitgangspunt. De Nederlandse componist Monique Krüs schreef de
muziek. Regisseur is Corina
van Eijk: ‘Beide kinderen hebben tot hun dood opgesloten
gezeten. Maar ze ontmoeten
elkaar in absolute vrijheid:
het hiernamaal. We willen

Klassiek
laten zien dat er sinds Anne
Frank weinig is veranderd. Er
zitten nog steeds mensen opgesloten op plekken waar wij
geen weet van hebben. Daar
komen geen nieuwsberichten
over binnen, die feiten komen
jaren later pas boven tafel.
Dankzij Anne Frank weten we
veel meer over het leven in de
Tweede Wereldoorlog. Het is
geen licht onderwerp, maar
door de meeslepende muziek
die speciaal voor de jonge zangers is gecomponeerd, wordt
Anne en Zef zowel een spannende als hartverwarmende
voorstelling.’

Voorstellingen
Anne en Zef is te zien en te horen in Muziekgebouw aan ’t IJ op
zaterdag 18 april om 20.00 uur. In de NedPhO-Koepel is er op
woensdag 1 april om 15.00 uur speciaal voor jongeren van 12+
(en anderen) uit de buurt een gratis try-out concert.
Kaarten daarvoor kunnen besteld worden op www.orkest.nl.
De jeugdopera Anne en Zef is een productie van het Nederlands
Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest in het kader
van NedPhO GO. Onder die naam wordt speciaal voor jongeren
sinds 2005 klassieke muziek gemaakt: door middel van prikkelende muziekprojecten.#

Jong en creatief elan bij Oostblok
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Anass El Omri

In de Oosterparkbuurt tussen de Stadhouderskade, de ‘s Gravensandestraat en het ‘s Gravensandeplein ligt het pittoreske Sajetplein. Aan
dat plein ligt het knusse theater dat voor kort het
Pleintheater heette maar nu de naam Oostblok
draagt. Ook het voormalige Muiderpoorttheater
in de Dapperbuurt is een theater van Oostblok. In
dit buurtheater aan het plein is ruim plaats voor
jeugdtheater.
Ik spreek met Matthia Jansen.
Zij is verantwoordelijk voor
de jeugdprogrammering.
Daarnaast verricht ze marketingactiviteiten voor Oostblok.
Matthia werkt sinds 2013 in
dit theater en heeft haar eigen
ideeën kunnen opperen.
Zo heeft zij bijvoorbeeld
theaterlessen geïntroduceerd.
Ook is zij begonnen met jeugdtheatervoorstellingen voor
6+ en 8+.
Programmering
De theaterlessen zijn voor
kinderen tot 12 jaar. In deze
cyclus die in februari begon
en 16 weken duurt, kunnen
kinderen zich richten op een
eindpresentatie in mei.
Matthia programmeert ongeveer 35 jeugdvoorstellingen
per seizoen. Ongeveer 10
daarvan zijn peutervoorstellingen. Eens per maand op
de woensdag kunnen peuters
en ouders/begeleiders dan
genieten van diverse voorstellingen op het gebied van dans,
theater en muziek.

Wonderland
Voor nog jongere kinderen
is er eens in de zoveel maanden ‘Wonderland’. Dit zijn
dansvoorstellingen waarbij de
kinderen halverwege de voorstelling uitdrukkelijk worden
uitgenodigd om mee te doen.
Dat dit een succes is bleek wel
de laatste keer dat ik bij deze
voorstelling in de volle zaal
zat. Enthousiaste kinderen

komen naar voren of worden
door hun even enthousiaste
ouders richting de dansers
geduwd. Aan het eind van de
voorstelling is het een bonte
mengelmoes van dansers,
kinderen en attributen en kan
iedereen opgetogen naar de
koffie, limonade en kleurplaten in de foyer. De volgende
editie van Wonderland is op
10 mei.
Op zondag is er regelmatig
een familievoorstelling. Gezinnen kunnen terecht voor een
mooie of spannende voorstelling. Zo zag ik in december
een prachtige muzikale
voorstelling van the Locals
over Bobbie en Zora waarbij
het overwinnen van angst een
belangrijk element was. Hoe
mooi ook om een groep als the
Locals te programmeren in
een buurtheater!

Ook de slagersvrouw brengt Arthur in het nauw

Theater
Arthur oneindig
Begin maart is Oostblok
gestart met een maandelijkse
feuilleton: ‘Arthur oneindig’.
Dit gaat over een jongetje
Arthur, gespeeld door een
pop. Ik zag het eerste deel van
deze feuilleton op 1 maart.
Arthur heeft een zwaar leven.
Allerlei mensen zoals de juffrouw, de slagersvrouw en de
buurmeisjes hebben het op
hem voorzien en plagen hem
of maken hem op een andere
manier zijn leven zuur. De actrices, Felice van Leth en Iris
Stam, spelen vol overtuiging
alle onvriendelijke types en
bespelen de pop Arthur.
Na afloop van de voorstelling
woonde ik nog de nabespreking bij die beide actrices
met het publiek hadden en
kunnen de kinderen vertellen
wat ze gezien hebben. Gelukkig blijkt dat de kinderen de
voorstelling leuk en spannend
vonden maar niet te eng.
Matthia had voor deze feuilleton een advertentie geplaatst
in de Theaterkrant waar
groepen op konden solliciteren. Zo werd Arthur Oneindig een vervolgserie. Met de
opmerkingen uit de nabespreking kunnen de makers weer
inspiratie opdoen voor de
volgende delen in de komende
maanden.
Theater voor de buurt
Het jeugdtheater in Oostblok

is overduidelijk buurtgericht.
Voor de peutervoorstellingen
werkt Matthia samen met
kinderopvang en peuterspeelzalen in Oost. Ook werkt zij
samen met de bibliotheek
om in de schoolvakanties het
bezoeken van een voorstelling gebaseerd op een kinderboek te combineren met het
mogelijk maken van lezen in
het theater. Om alle gezinnen
uit Oost een kans te geven het
theater te bezoeken, gaat Matthia ook langs bij de Voedselbank Oost. Daar maakt ze een
praatje met ouders over de
voorstellingen. Voor kinderen
en gezinnen die een toegangsbewijs niet kunnen betalen,
kan gratis entree worden
geregeld.
Conclusie
Oostblok wil een bruisend
buurttheater zijn en dat lijkt
voor het jeugdtheater in ieder
geval goed te lukken. Er is in
deze categorie een diverse
programmering, er komt veel
publiek op af waarvan velen
uit de buurt. En tijdens de
voorstellingen die ik bijwoonde, zoals de feuilleton
van Arthur Oneindig, zag ik
enthousiaste jonge acteurs.
Acteurs in de lente van hun
theaterloopbaan die vol overgave hun artistieke ideeën
vorm gaven op het podium
en daarbij het experiment
niet schuwden. In mijn ogen
is dit ook het platform dat
een buurttheater als Oostblok
moet bieden aan jonge kunstenaars. Er zijn nog 3 kansen
om het feuilleton van Arthur
Oneindig te volgen en hopelijk
nog oneindig veel mogelijkheden om te genieten van
jeugdtheater in Oostblok!#

16

Uit de buurt

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 178

Gezondheidscentrum Vrolikstraat en de
Makkie-ervaring van filosoof Stine Jensen
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Hans van den Bosch en Humanistische Omroep

Bij de stichting Buurtzorg in het Gezondheidscentrum Vrolikstraat werken
geen managers of hoofdwijkverpleegkundigen. En als vrijwilliger van het
Flevohuis ontmoette ik filosoof Stine Jensen samen met de wandelclub ‘de
weg kwijt’

Nog voor ik een vraag kan
stellen aan wijkverpleegkundige Rinkje Sorgdrager van
stichting Buurtzorg, wandelt
fysiotherapeute Annemarie
Beintema binnen, samen
met Marry Veenstra in haar
rolstoel. Het is geen afgesproken werk maar een spontaan
idee om mee te werken aan
dit verslag over het nieuwe
Gezondheidscentrum. Marry
bekijkt het leven vanuit haar
rolstoel en wil als bezoeker
van het Cancer Care Center
graag via deze huis-aan-huiskrant haar ervaring delen met
buurtbewoners uit Amsterdam
Oost. Marry is vooral enthousiast over de behandeling en
zorg die ze krijgt als cliënt van
Annemarie Beintema, oncologiefysiotherapeute en initia-

tiefnemer van het Cancer Care
Center.
Zelfstandigheid
Marry vertelt: ‘ik vind het
belangrijk om als gehandicapte
zelfstandig te kunnen zijn,
en ze helpen hier graag mee
om die zelfstandigheid ook
daadwerkelijk te realiseren’.
Zo is ze bijvoorbeeld gevraagd
om advies te geven over de
rolstoeltoegankelijkheid van
het Gezondheidscentrum, en
daar hebben mensen zonder
bewegingsbeperkingen nu ook
profijt van. Zelf ervaart ze het
als een groot voordeel dat alles
hier onder één dak zit: huisartsen, fysiotherapie, de yoga.
Maar ook voor de logopediste,
de diëtist en de apotheek kun
je in Gezondheidscentrum
Vrolikstraat terecht.
Oncologiefysiotherapeute Annemarie Beintema realiseerde
hier in samenwerking met
FysioHolland een samenhangend zorgaanbod, want na de
behandeling van kanker is nazorg essentieel voor een goede
kwaliteit van leven.
Buurtzorg
‘Stichting Buurtzorg is een
brede thuiszorgorganisatie
zonder hoofdwijkverpleegkundigen, zonder managers,
zonder hiërarch en het werk
doen we met elkaar’, vertelt
Rinkje Sorgdrager.
‘Met kleine teams gaan we de
wijk in om buurtbewoners die
zorg nodig hebben, en die dat
ook écht zelf niet kunnen, te
helpen met bijvoorbeeld het

Zelfredzaam maar niet alleen,
daarom zijn we als thuiszorgorganisatie ook zo blij dat de
Alphega Apotheek Vrolik in
dit Gezondheidscentrum is gevestigd. Heel praktisch als we
toch nog wat extra verband,
paracetamol of pijnstillende
pleisters nodig hebben’.
Wandelclub ‘De weg kwijt’
Rinkje Sorgdrager is geen
vreemde voor mij, want op de
woensdagmiddag loop ik als
vrijwilliger van het Flevohuis
mee met de wandelclub ‘De
weg kwijt’ een initiatief van
Buurtzorg zelf. Samen met
andere vrijwilligers en met
ouderen en dementerenden
die gebruikmaken van deze
dagbesteding van het Flevohuis, gaan we dan wandelen
in het Flevopark. Filosoof
Stine Jensen zag wel wat in die
wandelclub en stond, samen
met de tv-camera’s van de Humanistische Omroep, een paar
maanden geleden op de stoep
van het Flevohuis aan het Kramatplantsoen om opnames te
maken voor haar tv-serie ‘Dus
Ik Ben’.

Fysiotherapeute Annemarie Beintema en Marry Veenstra aan het werk

De Zoete Appel
Terwijl bouwvakkers vlakbij
nog druk bezig zijn met het
strippen van het oude Paroolgebouw aan de ooit zo
roemruchte mediastraat de
Wibautstraat, herken ik de
streetview beelden van het
Gezondheidscentrum Vrolikstraat. Binnen in de ontvangsthal ga ik op zoek naar een
receptioniste die ik via een
ruime wenteltrap op de eerste
etage vind. Op deze etage van
het Gezondheidscentrum zijn
twee huisartsenpraktijken, de
diëtisten van De Zoete Appel
en de Logopediepraktijk Oost
gevestigd. Via dezelfde wenteltrap ga ik weer naar beneden,
want daar bevind zich het
kantoor van Buurtzorg.

Gezondheid

verzorgen van een wond of
het toedienen van medicijnen.
Ook ondersteunen we familie
en mantelzorgers, om hen zo
veel mogelijk zelfstandigheid
te bieden.’
Elke dag een wereldreis
‘Elke dag een wereldreis in
Amsterdam Oost,’ vertelt
Rinkje, ‘want in deze wijk
leven heel veel verschillende
culturen, en al die culturen
hebben soms gewoon thuiszorg nodig’. ‘Zo ga ik vanmiddag naar “Marokko” om een
Marokkaanse man te helpen
met uitkleden, douchen en
weer aankleden, en een straat
verderop ben ik in “China”,
en daarna nog even naar een
Pakistaanse vrouw met een
nieuw setje steunkousen.

In een aflevering over ‘Ik &
mijn geld’ laat zij zien dat geld
van alles symboliseert: vrijheid, onafhankelijkheid, geluk,
veiligheid. Geld speelt een grote rol in ons leven, vertelt de filosoof aan het begin van de uitzending. Geld heeft macht over
ons, het heeft ons in zijn greep.
In het slot van het programma
spreekt ze de wens uit: ‘ik zou
wel wat onvoorwaardelijker
in het leven willen staan’ en
via haar laptop ontdekt ze de
wandelclub ‘De weg kwijt’. De
filosoof wordt vrijwilliger in
het Flevohuis en gaat samen
met de wandelclub wandelen
in het Flevopark. Als beloning
voor haar vrijwilligerswerk
ontvangt ze ‘geld’ in de vorm
van een aantal Makkies, een
lokaal ruilsysteem in Amsterdam Oost.

Wat zijn Makkies?
Makkies kan je verdienen als
je voor een buurtbewoner of
een organisatie in de Indische
Buurt een klus doet of vrijwilligerswerk verricht, bijvoorbeeld bij de wandelclub ‘De
weg kwijt’. Daarmee help je de
buurt én jezelf. Want met gespaarde Makkies vind jij weer
de helpende hand van een
buur of kun je bijvoorbeeld
voor één Makkie een heerlijk
bakkie koffie drinken bij Bar
Joost, een bruisende buurtbar in de Molukkenstraat.
Of een creatieve workshops
volgen bij Tante Gerritje aan
de Valentijnkade, of naar een
uitvoering van het Nederlands
Philharmonisch Orkest op het
Obiplein.
TV- opnames Humanistische
Omroep
Terug naar de uitzending van
de Humanistische Omroep. In
de binnentuin van het Flevohuis wandelt filosoof Stine
Jensen samen met An BeekKok, een vrolijke dame van
vijfentachtig jaar. De tv-camera’s van de Humanistische
Omroep staan op scherp en de
filosoof vraagt aan An: ‘Wat is
écht belangrijk in het leven?…’
‘De liefde,’ antwoordt An en ze
vraagt aan Stine: ‘Heb je een
man... een vriend?’ De filosoof
wendt haar ogen ten hemel:
‘Nee…’ Daar gaat het om, om
de liefde’.
De aflevering ‘Ik & mijn geld’
is terug te zien via Uitzending
gemist. Dan kunt u ook zien
dat Stine Jensen haar verdiende Makkies als vrijwilliger
van het Flevohuis doorgeeft
aan de glazenwasser. Want die
heeft alle kernwoorden van de
filosoof uitgewist, woorden die
zij aan het begin van de aflevering op haar vensterraam had
geschreven.
Want die heeft alle kernwoorden van de filosoof uitgewist,
woorden die zij aan het begin
van de aflevering op haar
vensterraam had geschreven.
Toch pakt de filosoof opnieuw
haar viltstift…#

Filosoof Stine Jensen in gesprek met An Beek - Kok in de binnentuin van het Flevohuis
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Monument SLM-vliegramp
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de serie Sculpturen van Oost het Monument ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de vliegramp in Suriname. Het staat op ’s-Gravesandeplein
en is daar in 1991 geplaatst.

Het Monument bestaat uit drie
elementen van aluminium

Het Monument is gemaakt
van aluminium, de belangrijkste grondstof van Suriname en
het bestaat uit drie elementen.
Deze drie elementen beelden
samen een figuur uit, die
symbool staat voor de bevrijding van lichaam en geest
van de slachtoffers van de
vliegramp. Op de sokkel staat
in het Sranan: ‘Lobiwan wi
sa tan memre yu’, met daarbij de vertaling: ‘Wij zullen
jullie nooit vergeten’. Bij het
Monument staat ook een bank
met aan één zijde een brede
zuil, die als steun van de bank
fungeert, beide uitgevoerd in
zwart graniet. Ze scheppen
het beeld van een grafmonument. De andere steun van de
bank lijkt op de drie elementen van het beeld. Op de zuil
staat: Ter nagedachtenis aan
de slachtoffers van de vliegramp te Zanderij, Suriname, 7
juni 1989.
Het herdenkingsmonument
staat niet voor niets op deze
plek. Even verderop, om de
hoek in de Ruyschstraat op
nummer 377, was destijds
café De Draver, stamcafé van
enige overledenen én van een
van de initiatiefnemers tot
de oprichting van het Monument dat door de gemeentes
Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en de voetbalbond KNVB
werd gefinancierd.
Elk jaar op 7 juni vindt er
bij het Monument een herdenkingsbijeenkomst plaats.
Afgelopen jaar was het alweer
25 jaar geleden.
Kleurrijk Elftal
Op 7 juni 1989 stort een
vliegtuig van de Surinaamse
Luchtvaart Maatschappij

#DWARS

(SLM) neer tijdens een mislukte landingspoging nabij het
vliegveld Zanderij in Suriname. Van de 186 inzittenden
overleven slechts tien mensen
de ramp. De Douglas DC8 vervoert achttien voetballers van
het Kleurrijk Elftal, de Draver
Boys, een orkestje dat het
elftal vaak begeleidt en Surinaamse Nederlanders die een
bezoek brengen aan familie
aldaar. Drie spelers overleven
de ramp. Sommige spelers
van het Kleurrijk Elftal zitten
niet in het vliegtuig: Stanley
Menzo is al met een eerdere
vlucht vertrokken. Winston
Haatrecht van SC Heerenveen
moet nog in de nacompetitie
spelen en laat zich vervangen
door zijn broer Jerry. Ruud
Gullit, Frank Rijkaard en Aron
Winter hebben van hun clubs
geen toestemming gekregen
om naar Suriname te gaan.
Achttien Surinaams-Nederlandse profs, een talentvolle
nieuwe generatie, reizen af
naar hun land van herkomst.
Met het Kleurrijk Elftal gaan
ze een toernooi spelen met
de voetbalclubs SV Boxel, SV
Robinhood en SV Transvaal.
In Nederland wordt later voor
de nabestaanden een benefietwedstrijd in het Feyenoordstadion gespeeld.
Het Monument is vervaardigd
door Guillaume Lo-A-Njoe
(1937). Hij is de zoon van een
van de eerste Surinamers die
voor de Tweede Wereldoorlog
naar Nederland komt. Jarenlang schildert Guillaume in de
traditie van Cobra, en borduurt daar verder op voort.
Hij vervaardigt tientallen
naturalistische doeken over
de jungle. Niet alleen over die
van Suriname, maar ook over
‘de jungle van onze gedachten’.
Zijn werk bestaat vooral uit
schilderijen - meestal olie op
doek - maar ook uit gouaches,
houten beelden en objecten en
zeefdrukken.
De ouders van Lo-A-Njoe
komen in 1936 uit Suriname
naar Amsterdam alwaar Guillaume een jaar later de wereld
betreedt. Hij is overwegend
autodidact, maar geniet wel
kunstonderwijs op de Kunstnijverheidsschool, een van
de voorlopers van de Gerrit
Rietveld Academie. In 1958
ontvangt hij de Koninklijke
Subsidie voor de Schilderkunst, en heeft hij zijn eerste
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Sculpturen
tentoonstelling in café Eijlders aan het Leidseplein. Zijn
schilderijen hangen onder
meer in het Amsterdamse
Stedelijk Museum, het Cobra
Museum in Amstelveen, het
Gemeentemuseum Den Haag
en het Surinaams Museum in
Paramaribo.#

Bij het Monument staat ook een bank uitgevoerd in zwart graniet

Uitgeefster start culinaire
hangout
Boekalicious

Tekst: Veerle Nikkels | Fotografie: Dineke Rizzoli

Het was een hele overstap, en eentje die uit nood
was geboren. Maar een halfjaar na de opening
van haar culinaire winkel, kan voormalig uitgever Jacqueline Smit (47) trots constateren dat het
goed gaat met haar plan B.
Tussen kasten vol kookboeken, een muur vol aankondigingen van culinaire
activiteiten en een baktafel
vol heerlijkheden hangt een
huiselijke sfeer. ‘Waar gesprekken gemakkelijk op gang
komen’, vertelt Jacqueline tussen het serveren van koffie’s
en croissantjes door.
Twintig jaar was Jacqueline
uitgever toen ze vorig jaar bij
een grote reorganisatie haar
baan verloor. Ze wist niet direct hoe verder en besteedde
het opleidingsbudget aan een
koksopleiding. Als hobby, niet
om kok te worden. ‘Ik wilde
niet onderaan in een keuken
beginnen en afgeblaft worden
door een chef-kok.’ Dat hoefde
ook niet, want met het vertrek
van cateraar en broodwinkel
‘Meer’, aan het Galileïplantsoen, ontstond de kans voor
een eigen culinair bedrijf.
Tussen het sluiten van ‘Meer’
en de opening van Boekalicious zat anderhalve maand.
Het was spannend of daarna
de vaste klanten terug zouden
komen. ‘Maar zodra ik de
deur opendeed, waren ze er
weer en het werden er steeds
meer. In het begin ging er van
alles mis – de melk schuimde
niet, was te heet of te koud
en in de nieuwe oven lukten
de croissantjes niet - maar ze
vergaven het me en bleven
komen.’ Inmiddels heeft ze het
allemaal prima in de vingers.
Weet hoe ze in moet kopen,
springt niet meer zelf op de
fiets voor een bosje peterselie
en is vrienden met haar apparatuur. ‘De croissantjes komen
nu heerlijk luchtig tevoorschijn en ik ruik zelfs wan-

neer de tosti’s bijna klaar zijn.’
Kleinschaligheid
Naast tosti’s serveert Jacqueline broodjes uit eigen keuken
en andere kleine lunchgerechten. Als ze even de kans heeft,
kookt en bakt ze zelf maar
daar is concentratie voor
nodig en dat is best lastig als
je ondertussen ook je klanten
bedient. Het uitgebreidere
koken bewaart ze dus voor
speciale intekenavonden,
zoals bijvoorbeeld een aanschuiftafel waarbij ze samen
met een vriendin gerechten
uit het kookboek van Ottolenghi opdient.
Producten betrekt ze zoveel mogelijk van lokale
ondernemers, ‘om elkaar
te steunen en omdat je dan
weet waar je eten vandaan
komt.’Kleinschaligheid, mensen een goede prijs betalen en
goede, liefst biologische, ingrediënten maken de producten
wel duurder, geeft Jacqueline
aan. ‘Gisteren liep hier een
meneer boos de deur uit, of ik
gek was geworden om twee
euro voor zo’n klein stukje
chocola te vragen.’ Haar
stellige overtuiging is dat je
beter een keer iets goeds kunt
eten en wat minder, dan elke
dag veel van een goedkoper
product.
Eigen blend
Op de toonbank staat ook de
zelfgemaakte bessenjam van
haar moeder.Niet dat ze haar
liefde voor koken van diezelfde moeder heeft meegekregen. ‘Ik kom helemaal niet uit
een ‘kookgezin’. Mijn moeder
was een van de eerste gene-

Jacqueline komt helemaal niet
uit een ‘kookgezin’

ratie feministes die full time
werkten. In die tijd kwam
eten uit blik op, dat werd
toen als modern gezien.’ Het
was migraine die Jacqueline op haar zestiende op het
‘food’-pad zette. Haar ouders
vonden haar te jong voor
pijnstillers en ze kwam uit bij
alternatieve therapieën en een
heel strikt dieet, zonder zout
en vlees. En zo experimenteerde Jacqueline al jong met
verse kruiden en variaties op
de obligate kaassoufflé.
De recepten uit haar toenmalige macrobiotische kookboek, zijn nu weer helemaal
hip, vertelt ze lachend. Haar
exemplaar zou hier prima in
de kast tweedehands kookboeken passen. Voor de nieuwe
boeken werkt ze samen met
de Linnaeus Boekhandel. De
eigenaresse is een vriendin en
een van de vele contacten uit
haar uitgeverstijd.
Dit netwerk verklaart ook de
vele bekende gezichten van
schrijvers, acteurs en culinair
journalisten die hier in de
winkel opduiken voor presentaties, proeverijen en workshops. Of voor een gezellige
kop koffie. Eigen blend.#
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Hokisaplein inspireert
zelfs Oekraïne Koningsdag
Door: Hansje Galesloot | Fotografie: Mariek Hilhorst

Geen betere plek om Koningsdag door te brengen dan het vrolijke
Bredewegfestival in de Watergraafsmeer. Je komt ogen en oren tekort. Wil je
genieten van zelfgebakken taart-voor-het-goede-doel, ga dan naar het
Hokisaplein op de hoek van de Hogeweg en Arntzeniusweg.
De charme van het Bredewegfestival is het draagvlak in de
buurt. 1Of het nu komt door
de enorme lampenkappen
op de straatlantaarns of door
alle openstaande voordeuren,
het lijkt wel één grote huiskamer. Diezelfde sfeer is terug
te vinden op het Hokisaplein,
een initiatief van Karen Polak
en Justus van de Kamp. Op het
grasveld voor hun huis aan de
Arntzeniusweg begonnen ze
zo’n tien jaar geleden met het
serveren van koffie, thee en
zelfgebakken taart, live muziek
en verkoop van plantenstekjes,
sinaasappelmarmelade en allerlei ander ongeregeld goed.
Zuid-Afrikaanse kinderen
‘De opbrengst is voor Hokisa,
een stichting die twee kinderhuizen runt in de township
Masiphumelele bij Kaapstad,’
vertelt Karen Polak. ‘Die opvang is bedoeld voor kinderen
die ouderloos of ziek zijn als

gevolg van hiv/aids. Er wonen
nu twintig kinderen van alle
leeftijden. Ik kende een van
de oprichters, Lutz van Dijk,
omdat hij mijn collega was
geweest bij de Anne Frank
Stichting.’
In 2002 is het eerste huis geopend door oud-aartsbisschop
Desmond Tutu en meteen is in
Nederland een stichting van
start gegaan die geld inzamelt.
Ook uit Duitsland en de Verenigde Staten komen donaties.
Alle bestuursleden en fondsenwervers in Zuid-Afrika en
Nederland werken op vrijwillige basis, dus elk dubbeltje
komt terecht bij de kinderen.
‘Lutz wilde opvang bieden op
een voor Zuid-Afrika nieuwe
manier,’ zegt Karen. ‘Democratisch en met een pedagogiek
waarin het kind centraal staat.
Het team bestaat uit buurtbewoners die werkloos waren en
een opleiding hebben gevolgd
tot kinderverzorgster of mana-

ger. Zo is de buurt betrokken
geraakt bij de huizen.’
Het Hokisaplein brengt jaarlijks tussen de 1700 en 2000
euro op, vaak nog vermeerderd door het fonds Wilde
Ganzen. In de vroege ochtend
van Koningsdag komen buurtbewoners met hun baksels
aanzetten bij Karen en Justus.
Een van de fanatiekste bakkers is Noor (19) die sinds haar
veertiende elk jaar van de
partij is. Vorig jaar leverde ze
tien taarten, van cheesecake
en aardbeientaart tot hartige
quiches. ‘Met een collectebus
lopen, spreekt me niet aan,
maar op deze manier kan ik
mijn hobby, taarten bakken,
inzetten voor het goede doel.’
Vrijmarkt in Oekraïne
Opmerkelijk is de export van
de Hokisaplein-methode naar
Oekraïne. Karen: ‘Pedagoog
Sasha Voitenko uit het stadje
Hadiach komt voor zijn werk

Er is van alles te krijgen op het Hokisaplein

al jaren geregeld naar Amsterdam, liefst ook op Koninginnedag. Toen hij het Hokisaplein zag, inspireerde hem
dat meteen. Met een groep
vrienden organiseerde hij in
2012 de eerste vrijmarkt, van
de opbrengst werden ademhalingstoestellen en wiegjes
gekocht voor het plaatselijke
ziekenhuis. De jaren daarna
raakten steeds meer mensen
betrokken. De vrijmarktgedachte is voor Oekraïne een
nieuw idee. Het enthousiasme
voor de Hokisa-methode, zoals
men het daar noemt, is dan
ook groot.’
Het Bredewegfestival is in 1977
voor het eerst gehouden. Toen
wilde de gemeente van de
fraaie groenstrook midden op
de Bredeweg een parkeerterrein maken. De bestuurders

Feestelijke dag op het Christiaan
Huygensplein
Marktplaats

Hoe het programma er uit
gaat zien is bij het ter perse
gaan van deze Dwars nog
niet bekend. Wel is duidelijk
dat die dag ook Marktplaats
Watergraafsmeer zich gaat
presenteren. Een half jaar
geleden was er een succesvolle sociale markt in de
Koningskerk. Nu op zaterdag 18 april gaat de markt

georganiseerd worden in
Huygensdock, als onderdeel
van de Huygensdag.
Huygensdock is het grote
café-restaurant boven Albert
Heijn. Er zullen die zaterdag
ongetwijfeld vele bezoekers
afkomen op de supermarkt,
andere winkels en de feestelijke activiteiten. Verwacht

wordt dat een (groot?) deel
van hen ook tijd vrij zal
maken voor de marktplaats
met maatschappelijke organisaties. Achter de kramen
en op een podium zullen
zich zo’n 50 organisaties
presenteren. Zeer divers zal
het aanbod zijn: van politie
tot sportclub, van Alzheimer
tot huiswerkbegeleiding,
van vrijwilliger tot zorgprofessional, van creatief tot
actief.
Organisatoren van deze
Marktplaats Watergraafsmeer zijn stadsdeel Oost,
Dynamo en de Ouderen
Advies Raad (OAR). Houd
met name de digitale media
– facebook van Dwars, OAR,
Dynamo of Winkelplein Watergraafsmeer en www.oostonline.nl – in de gaten voor
de nadere invulling van het
programma en de aanwezige
organisaties op de sociale
markt! #

Meer informatie: www.
hokisa.nl en www.bredewegfestival.nl

Symposium:

Door: Arie van Tol | Fotografie: Judith Lammers

Winkelplein Watergraafsmeer mag dan misschien de modernere benaming
van het plein zijn, de winkeliersvereniging wil evengoed stil staan bij de geboortedag van de naamgever van het Christiaan Huygensplein.
Op zaterdag 18 april van 10 tot 15 uur gaan er vele feestelijke activiteiten
plaatsvinden op en rond het plein in de Watergraafsmeer.

haalden bakzeil en de buurt
vierde dat met een feest – op
Koninginnedag, omdat op die
dag van alles mogelijk is zonder vergunning. Een spectaculair onderdeel is traditiegetrouw de Opera-Op-Straat aan
de vooravond van Koningsdag,
dit jaar dus op 26 april. De
Bredeweg ziet dan zwart van
de mensen en is sprookjesachtig verlicht. Er wordt gespeeld
vanaf een podium op straat en
vanaf balkons van de huizen.
Dit keer voert men De wraak
van Batman op, een eigentijdse
bewerking van Die Fledermaus
van Johann Strauss jr. Ga luisteren en kom op 27 april taart
eten bij Hokisa! #

Wat heeft de burger te vertellen!
Op 9 april organiseert het Wijkopbouworgaan Oost het

Tweede Johan Bosma symposium met als thema Wat heeft de
burger te vertellen!

Wij willen samen met zoveel mogelijk bewoners, bewonersorganisaties en andere betrokkenen onderzoeken hoe de bewoner in de nieuwe bestuursstructuur invloed kan uitoefenen
op beleid dat gevolgen heeft voor zijn eigen straat, buurt en
wijk en kijken of daarvoor nieuwe middelen en kaders kunnen
worden ontwikkeld.
Subthema’s zullen o.a. zijn:
Hoe vinden actieve bewoners aanspreekpunten bij beleidsmakers en uitvoerende diensten?
Hoe kunnen bewoners beleid van de overheid en de uitvoering daarvan beïnvloeden in de nieuwe bestuursstructuur van
Amsterdam?
Welke rol kan een vrijwilligersorganisatie als het Wijkopbouworgaan spelen bij participerende democratie?
Locatie: Pieter Nieuwland College, Nobelweg 6.

Programma:

19 00 uur: Inloop
19.30 uur: Aanvang
Korte Inleiding door Johan Bosma
Discussie over thema’s in werkgroepen
Verslag van uitkomsten werkgroepen
22.00 uur: Afsluiting.
Daarna nog gezellig napraten met drankje en hapje. #

Nummer 178

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

JEUGDVERHALEN
Coördinatie: Veronica van Roon

Poëzie voor kinderen en andere mensen. De lente hangt in de lucht. Vogels laten zich horen.
Een goed moment om een aantal schitterende kinderpoëziebundels te bespreken.

Superguppie is alles
Eindelijk is hij er! De dikke Superguppie is
alles. Drie was mijn zoon Kai toen wij kennismaakten met de Superguppie. Eenvoudige
gedichtjes over wat je als kind dag en nacht
meemaakt. Alles leeft: een sneeuwman heeft
een hart dat klopt en een kraan is verkouden.
Alles kan: er groeit in mij een appelboom en
onze jassen vliegen op het plein alsof het dikke
vlinders zijn!
Sommige gedichten zijn op muziek gezet. Bij
ons thuis was ‘het brillenlied’ een klassieker.
Te pas en te onpas werd het met veel pret
voorgedragen. Het gaat zo: ‘Mijn bril is ziek.
Gebroken poot. Moet hem helpen. Anders
dood. Maar ja, ik zie niks: ogen rood. O,wat nu.
Problemen groot.’
Er staan talloze juweeltjes in deze dikke verzamelbundel met achterin een index van bijna
300 onderwerpen die elk kind aanspreken.
Ook een aanrader voor scholen. Gewoon elke
dag een gedichtje als begin van de dag.

Achterin staan ook nog talrijke suggesties voor
wat je met de gedichten in de les kunt doen.
De tekeningen zijn origineel en vol humor.
De keuze om alleen zwart,wit en lichtgroen
te gebruiken, maakt ze alleen maar sterker.
Opgewekt, vol humor en net even anders! #

Jeugd 19

Ik blijf altijd bij je
In ‘Ik blijf altijd bij je’ zwemmen
gedichten in een feest van kleur.
Marit Tornqvist trekt je haar wereld van duizend en een kleuren
binnen. Elke bladzijde heeft een
andere sfeer, ook de toon van de
gedichten is steeds anders. Het
is of je een reis maakt door een
droomland dat toch ook bekend
is en allerlei herinneringen tot
leven brengt. De bundel ademt
levenslust en het gevoel dat geluk
eigenlijk heel gewoon is!
Zing-gedichtjes,verhaal-gedichten
en verrassend wijze versjes zoals
het gedicht ‘Tijd’:
Tijd
Ik heb een oude klok vol tijd,
vol tijd die is geweest.
Die tijd die ben ik kwijt,
die is voorgoed voorbij.
O nee, die is voorgoed van mij.
Want die heb ik beleefd! #
Ik blijf altijd bij je,
Sjoerd Kuyper en
Marit Tornqvist,
Querido, 2015.

Superguppie is alles, Edward van de Vendel,
tekeningen: Fleur van der Weel. Querido,
2014.

Ik zoek een woord

Samen over een muurtje

Voor alle leeftijden is er nu de veelzijdige
gedichtenbloemlezing van de gedichtenverzamelaars Monique en Hans Hagen.
Zij hebben maar liefst zo’n 1400 boeken
doorgebladerd op zoek naar poëzie uit de
afgelopen twee eeuwen. Zo krijg je het prettige gevoel dat in een gedicht eigenlijk alles
kan: geheimschrift, gevleugelde woorden,
wartaal, kromtaal, klanktaal, ja, zelfs een
gedicht in de vorm van een politiebericht,
poëzie is spelen met woorden en kan de
taal aangenaam ontregelen. Ze kan diep
en ernstig en tegelijk ook lichtvoetig en
grappig zijn. Ze kan werelden verbinden en
nieuwe werelden vormgeven.
Deze bundel hoort in elke boekenkast thuis
en kan ons inspireren zelf een gedicht te
maken, bijvoorbeeld al zingend onder de
douche, fluisterend in het bos of juichend
aan het strand!
Om vast de smaak te pakken te krijgen, een
gedicht van Els Pelgrom:
Want er zijn dingen
die kun je niet zeggen
soms wil ik huilen
dan lach ik maar
soms wil ik zingen
maar loop ik te grommen
en wil ik iets liefs doen
dan zeg ik: verdomme
soms gebeurt ’t dat water
verandert in zand
dan hangt de lucht
heel laag op het land
ik kruip weleens weg
achter muren en heggen
want er zijn dingen
die kun je niet zeggen #

Geert de Kockere, een Belgische dichter, kijkt net even anders
naar de dagelijkse dingen. Voor hem is niets gewoon. Zijn
speelse toon en eenvoudige woordkeuze maken zijn gedichten zeer geschikt voor kinderen. Net als voor kinderen is de
wereld voor hem vol magie. Hij ver-wonder-t je wereld in zijn
toverspel met taal.
De bundel ‘Samen over een muurtje’ is een origineel
geïllustreerde verzameling taaldiamantjes voor de leeftijd van
4 tot 101. Om voor te lezen, over het leven te filosoferen en je
aangenaam te verbazen over de wonderen die je omringen.
Een heel bijzonder boek!
Samen is een kort woord.
maar je komt er ver mee
Verder dan met helemaalalleen
ook al is dat veel langer.
Helemaalalleen
is een laddertje tegen de muur.
Je hoort het: helemaalalleen
en je denkt: ik kom er wel.
Maar je komt er niet.
Samen, je hoort het ook, veert
als een trampoline.
Je springt er makkelijk mee
over het muurtje.
Soms tot in de wolken. #

Ik zoek een woord, 167 gedichten over
taal om van A tot Z te verslinden.
Gekozen door Hans en Monique Hagen.
Illustraties: Deborah van der Schaaf.
Querido, 2013.

Zo mooi anders
In het gedichtenprentenboek ‘Zo mooi
anders’ kiezen illustratoren van uitgeverij
Lemniscaat hun favoriete gedicht. Daar
maken zij hun eigen kunstwerk bij. Het is
alsof je door een museum wandelt met allemaal zeer verschillende werken. Ze raken
het gedicht, maar voegen ook veel extra’s
toe. Pagina-nummers zijn er niet. Wat je
tegenkomt, is elke keer een verrassing!
Alice Hoogstad koos het gedicht van Willem
Wilmink:
Ons huis van vroeger
Ik kwam ons oude huis weer tegen,
Waar ik mijn broertje heb gekregen,
En weet je wat ik zag?
Andere mensen achter de ramen.
Andere mensen met andere namen.
Ik dacht: als ik nou binnen was,
dan wist ik hoe het ook weer was,
Maar weet je wat ik zag?
Andere mensen achter de ramen.
Andere mensen met andere namen. #
Zo mooi anders, een gedichtenprentenboek, Lemniscaat, 2014.

101 gedichten van Gerard de Kockere, Samen over een
muurtje, uitgeverij de Eenhoorn, 2014

Detail van een tekening van Daniël Limes, 16 jaar
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De wet en de praktijk

Nummer 178

Ouderenzorg

Tekst: Ouderen Advies Raad Oost | Fotografie: Dick Oosterbaan

Op 4 maart jl. was er een bijeenkomst georganiseerd door verschillende
ouderenorganisaties met als doel na te gaan hoe een aanvraag voor Hulp
bij het Huishouden (HbH) in Amsterdam nu én in de nabije toekomst wordt
behandeld. Een discussie dus over de nieuwe WMO-verordening, die op
1 januari 2015 is ingegaan. Die discussie was toegespitst op de HbH omdat
deze WMO-voorziening voor ouderen belangrijk is.
Branco Peters van Dynamo
gaf een overzicht van hoe de
WMO in Amsterdam vorm
krijgt. Daarbij vroeg hij begrip
voor alle onduidelijkheden,
die er nu nog zijn. Er wordt
hard gewerkt en er is ook veel
inzet van professionals en
vrijwilligers, maar omdat er
nieuwe wijkindelingen zijn
en de medewerkers van heel
verschillende organisaties
nu nog aan elkaar en aan de
nieuwe zorgstructuur moeten
wennen, is lang niet alles al
geregeld.
Er zijn wel al in iedere wijk
(of buurt) teams gevormd bestaande uit medewerkers van
zorg- en welzijnsorganisaties.
Deze hebben van de gemeente
de taak gekregen om de
mensen, die om hulp komen
vragen, te informeren over de
nieuwe gang van zaken en zo
mogelijk steun te geven.
Tot zover het algemene beeld.
Wij constateerden inderdaad
dat het werken in de nieuwe
organisatiestructuur voor de
medewerkers en de ambtenaren niet gemakkelijk is en dat
wij, de belangenbehartigers,
nog niet genoeg zijn bijgepraat. Verwarrend is het feit,
dat de wet voor heel Nederland geldt, maar dat iedere
gemeente zelf de invulling
(mits niet in strijd met de wet)

Leden van de kascontrolecommissie en de penningmeester
aan het werk op het terras van ‘Genieten’

kan vorm geven. Berichten in
de media over het opheffen
van de HbH doen ook Amsterdammers schrikken, maar
dat is niet nodig. De gemeente
Amsterdam heeft dergelijke
plannen niet.
De Hulp bij het Huishouden
De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om het
jaar 2015 uit te roepen tot een
overgangsjaar. Dat betekent,
dat bij de toekenning van
HbH-uren de gemeente dit
jaar onderscheid maakt tussen
hen, die ook al voor 1 januari
2015 een HbH- voorziening
hadden en hen, die na die
datum HbH aanvroegen.
Aan categorie A (de oude gevallen) beloofde de gemeente
om dit jaar hetzelfde aantal

uren hulp als in 2014 toe te
wijzen. Wel zou er in 2015 een
nieuwe beoordeling komen,
maar die zou pas consequenties kunnen hebben na
1 januari 2016. Voor ouderen
van 85 jaar en ouder werd
er bovendien bepaald, dat zij
desgewenst levenslang de huidige HbH voorziening zouden
kunnen behouden.
Bij categorie B (de nieuwe
aanvragers) is nu al de nieuwe
verordening van toepassing.
Die nieuwe regels zijn strenger. Er bestaat het gevaar, dat
ouderen te gemakkelijk zich
laten bepraten, dat familie,
vrienden en buren wel zullen
helpen en dat de gemeente
dus niets hoeft te doen. Wij

hebben tevergeefs aangedrongen op een voor ouderen
geformuleerd beleid, dat op
minder optimistische veronderstellingen is gebaseerd.
Keukentafelgesprek
Houdt de gemeente zich aan
de wet (de WMO en de WMOverordening)?
Op de bijeenkomst constateerden wij, dat categorie B in veel
gevallen niet het zorgvuldige
onderzoek krijgt dat de wet
beschrijft. In te veel gevallen
wordt een aanvraag telefonisch afgehandeld. Er is in de
wet ook wel de mogelijkheid,
om in sommige gevallen dat
zo te doen, maar dan dient
dat heel duidelijk te worden
voorgelegd aan de aanvrager.
Dat gebeurt niet, of op een
zodanige wijze, dat de betreffende oudere zich later niet
kan herinneren daar toestemming voor gegeven te hebben.
Wij raden u aan om schriftelijk een ‘onderzoek’ (dat is
het zogenaamde keukentafelgesprek) aan te vragen. Het
grote voordeel daarvan is, dat
u dan bij dat ‘onderzoek’ een
deskundige of een vertrouwd
persoon mee kan nemen. En
u krijgt veel meer informatie
en een afschrift van de beslissing, waarmee u eventueel in
beroep kunt gaan.
Bij hen, die tot categorie A
behoren zal in veel gevallen
wel een gesprek plaatsvinden,

maar dat is een gesprek met
een medewerker van de zorginstantie die de zorg nu verleent. Het organiseren van een
‘keukentafelgesprek’ is echter
niet verplicht als er niets verandert. Toch hebben wij ook
als de HbH geheel ongewijzigd
blijft, bezwaar tegen dit meer
informele gesprek, omdat bijvoorbeeld de verbeterde vorm
van het persoonsgebonden
budget (PGB) dan niet wordt
meegedeeld en dus ook een
dergelijke vorm niet wordt
meegewogen. Het belang van
de zorgaanbieder kan het geven van informatie tegenhouden en daarmee wordt aan de
in de wet bepleite vrije keuze
van hulpvormen, geen recht
gedaan. Mocht u bij het gesprek met de huidige aanbieder wel degelijk minder hulp
krijgen, dan kunt u overwegen
alsnog een echt keukentafelgesprek aan te vragen. Dat recht
heeft u.
Tenslotte
De gemeente heeft vrij onlangs een dikke nota gepubliceerd met ‘nadere regels’.
Die nadere regels (op de
WMO-verordening) zijn echt
en op veel punten in strijd met
de wet. Wij ouderen komen
daartegen in het geweer, want
de belangen van kwetsbare
ouderen worden zodoende geschaad en de wethouder moet
de wet in ere houden. #

Wij zijn bereikbaar via e-mail: secretarisOARoost@gmail.com of
telefonisch via 020-665 10 63 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, 2 april en
7 mei 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 maandagmiddag in het Willem Drees huis, Hugo de Vrieslaan 65 in de
Watergraafsmeer.
Wij houden daar dan tevens spreekuur tussen 14.00 – 16.00 uur,
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.
Meer informatie over de o.a. de WMO vindt u op de website
www.hoeverandertmijnzorg.nl
Let op de ‘woonduur’ verdwijnt, alleen uw inschrijfduur bij WoningNet telt straks nog mee als wachttijd voor een sociale huurwoning.
Vergeet u dus niet voor 1 juli a.s. in te schrijven bij WoningNet! Meer
info over dit onderwerp staat op: www.woningnetregioamsterdam.nl
Meer (actuele) informatie op onze nieuwe website: www.oar-oost.nl

De OAR-Oost in plenaire vergadering bijeen

Goedkope rijbewijs keuring voor senioren
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen vanaf 6 maart jl. en vervolgens eens per
maand bij Servicepunt Tesla, Middenweg 333 (bij de Kruislaan).
Bij www.rijbewijskeuringsarts.nl regelt u goedkoop
en snel uw rijbewijs-, medische en psychiatrische
keuring!
Informatie en een afspraak maken
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op
met Amstelring via 0900-1866. Bent u geen lid dan
belt u naar het landelijke afsprakenbureau:
085-48 83 616 of 036-7200911 (maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur).
Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Tarieven
De tarieven (incl. BTW) zijn voor 50-plussers voor
rijbewijs B/E: 35,00 euro, medisch 35,00 euro en

voor rijbewijs C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas:
55,00 euro.
Leden van ouderenbonden en/of Amstelkring krijgen 5,00 euro korting op eerder genoemde prijzen.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten.
Maak tijdig een afspraak
De verwerking en beoordeling van de Eigen
Verklaring door het CBR kan tot drie maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om tenminste
vier maanden voor het verlopen van de geldigheid
van het rijbewijs een afspraak te maken voor een
keuring. #
Meer informatie kunt u vinden op:
www.rijbewijskeuringsarts.nl
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De kracht van Ouwer met Power
Tekst: Hella de Groot

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
21 april
BUUV (de buurtmarktplaats voor
en door bewoners)
19 mei
MEE (ondersteuning voor mensen
met een beperking)
info: Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl

Alzheimer Café
2e dinsdag van de maand in
Grand Café Frankendael,
Middenweg 116
14 april
Boekpresentatie (Alzheimer,
biografie van een ziekte)
12 mei
Film (Mijn hoofd in jouw handen)
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

Ouwer met Power is een fysieke, mentale en informatieve weerbaarheidstraining, waarmee Dynamo senioren vanaf 60 jaar handvatten biedt om beter
te kunnen omgaan met moeilijke en onveilige situaties in- en buitenshuis.
Daarnaast is het ook nog eens gezellig, beamen twee oud-cursisten.
‘Hee joh, ouwe, geef mij es effe
een euro!’
Hoe reageer je als senior als
hangjongeren bij de supermarkt onaangename dingen
tegen je roepen? Hoe ga je om
met babbeltrucs? En hoe verweer je jezelf als je tegenover
een inbreker staat? Bij Ouwer
met Power, de weerbaarheidstraining van 12 keer 2 uur,
krijg je veel praktische adviezen en kun je onveilige situaties in een veilige omgeving
oefenen. Bij iedere training
zijn naast een buurtregisseur
twee trainers en een participatiemedewerkster van Dynamo
aanwezig. Maar alles draait
natuurlijk om de deelnemers,
zo’n 25 buurtbewoners per
cursus.
Dick (83), woonachtig in een
rustig stukje Oud-Oost, voelt
zich niet snel bedreigd, maar
hij hoorde in zijn omgeving
verontrustende berichten.
‘Een buurvrouw van me heeft
de zwarte band maar toen
er bij haar werd ingebroken,
was ze helemaal versteend
van schrik.’ Via een brief van
de politie werd Dick gewezen
op de mogelijkheid om zich
op te geven voor de weerbaarheidstraining Ouwer met
Power. Hij deed dat graag,
uit interesse en ter preventie.
‘Iedereen heeft zo z’n eigen gedoetje, en iedereen kan bij de
cursus aangeven wat ie heeft
meegemaakt. Hoe verder je
in de cursus komt, hoe meer
mensen dingen gaan vertellen. Het is ook een sociaal
gebeuren waar je in contact
komt met mensen die drie
straten verderop wonen maar
die je nog nooit had ontmoet.
En soms, als je bijvoorbeeld

Volg ons...
Dynamo beweegt tot meedoen
Welzijnsorganisatie Dynamo
vindt het belangrijk dat alle
bewoners kunnen meedoen in
hun omgeving. Wij stimuleren
en ondersteunen bewoners om
actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan
de kant hoeft te staan. Dynamo
is actief op het gebied van educatie, advies, ontspanning en
ondersteuning. Kijk voor alle
activiteiten van Dynamo op:
www.dynamo-amsterdam.nl
Volg Dynamo op:
Facebook: Dynamo beweegt
tot meedoen
Facebook: Dynamo Watergraafsmeer
Facebook: Dynamo IJburg
Facebook: Dynamo Oost
Twitter: @Dynamo 020

oefent in een rollenspel, is er
ook ruimte voor humor.’
Babbeltrucs
Bij die rollenspellen is soms
een ‘glansrol’ weggelegd
voor Dynamo medewerkster
Ans Roels, drijvende kracht
achter Ouwer met Power.
Zij speelt in de oefensituatie

dan ‘iemand die met bloemen
en mooie praatjes aan de
deur komt’. Want één van de
irritaties die senioren ondervinden zijn babbeltrucs. In
de cursus leren deelnemers
hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen
tegen personen die ‘iets willen
verkopen’ of persé iets in je
huis willen repareren terwijl

er niets kapot is. ‘De grootste
handicap van ouderen is niet
zozeer dat ze te oud zijn maar
dat ze te beleefd zijn,’ stelt Ans
Roels. Ze hoorde van senioren
die overstuur waren omdat
zij in een babbeltruc waren
getuind. Toen Ans Roels een
aantal jaren geleden het plan
opperde voor een weerbaarheidstraining, bleek de animo
groot. De combinatie welzijnswerk-politie-trainers blijkt
vertrouwenwekkend te zijn
voor deelnemers. Daarnaast
biedt Ouwer met Power ook
een terugkom- en opfriscursus. Ook worden deelnemers
die weinig sociale contacten
hebben gewezen op andere
activiteiten waar zij aan deel
kunnen nemen.
Kippenkracht?
Het cursusprogramma ligt
in grote lijnen vast, maar er
is tijdens de trainingsuren
ruimte voor deelnemers om
eigen situaties te oefenen en
bespreken, zegt Loes (61). Zij
kenschetst de sfeer als ontspannen. In haar groep zaten
ook vrouwen van Marokkaanse afkomst. Taalbarrières
bleken in de praktijk nooit een
beletsel te zijn bij het aanleren
van veiligheid.
Loes vond het prettig dat ze bij
Ouwer met Power kon werken
aan een goede houding (‘altijd
rechtop lopen’) en ademhaling om rust te hervinden in
onveilige situaties. Ze was blij
verrast om tijdens de cursus
te ontdekken wat ze allemaal
kon: ‘Ik blijk létterlijk een
vuist te kunnen maken, ik met
mijn kippenkracht! Ik ben
veel sterker dan ik dacht. M’n
zelfvertrouwen is gegroeid, ik
verheugde me ook altijd op de
training en de samenwerking
met de andere cursisten.’ #
Voor info over of aanmelding
voor Ouwer met Power neemt
u contact op met Ans Roels
op: aroels@dynamo-amsterdam.nl of bel 06 19 06 77 93.

Nieuwsflits Club Info
van hun cv en sollicitatiebrief,
gaat actief met ze op zoek
naar geschikte vacatures en
bereidt ze voor op het sollicitatiegesprek. Op deze manier
heeft Club Info de afgelopen
twee maanden al veel jongeren aan een stageplaats of (bij)
baan geholpen!
De eerste maanden van
2015 is Club Info hard bezig geweest om samen met
zoveel mogelijk jongeren een
geschikte stageplaats of (bij)
baan of werkervaringsplaats
of opleiding te vinden. Veel
jongeren zijn op de Stage Xperience geweest en hebben de
weg naar Club Info gevonden.
Club Info ondersteunt jongeren vervolgens bij het maken

Naast ondersteuning bij
bovengenoemde zoektochten
kunnen jongeren tussen de
15 en 23 jaar uit AmsterdamOost ook bij Club Info terecht
met vragen over bijvoorbeeld
drugs en verslaving. Veel
jongeren worstelen hiermee
en daarom brengt Club Info
dit thema extra onder de
aandacht in de maanden april,
mei en juni.
Houd dus de website, Face-

book en Twitter van Club Info
in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen!
Heb je geen vragen over de
onderwerpen hierboven,
maar wel over bijvoorbeeld
wonen, geldzaken, seksualiteit
en jong ouderschap, gezondheid of vrijetijdsbesteding?
Ook hiervoor kan je bij Club
Info terecht. Mail, app, sms en
bel ons of kom langs in Post
Oost, Wijttenbachstraat 36hs
en vraag naar iemand van
Club Info. #
e-mail: clubinfo@dynamoamsterdam.nl
Facebook: Club Info Dynamo
Twitter: @ClubInfoDynamo
website: www.dynamojongeren.nl
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Demonstratiewoning Villa Bewust
opent deuren voor bewoners

Project Wooncoaches
voor 65+ van start

Villa Bewust is een demonstratiewoning waarin middels
interactieve rondleidingen,
workshops en informatiebijeenkomsten bewoners geïnformeerd worden over hoe je met
kleine gedragsveranderingen
en simpele aanpassingen veiliger, gezonder, zorgeloos en
energiezuiniger kunt wonen.
Villa Bewust is een initiatief
van Wijksteunpunt Wonen
Oost i.s.m. Brandweer Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam, de Vegro, Eigen Haard,
Juttersdok, stichting ATA en de
Politie.
Afgelopen 6 februari is Villa
Bewust feestelijk geopend. #

Samen met Huurdersvereniging Amsterdam is het
Wijksteunpunt Wonen het
project ‘Wooncoaches’ gestart. Wooncoaches komen
bij (oudere) bewoners die
zich daarvoor aanmelden op
bezoek en kijken samen met
de bewoners wat de woonbehoefte voor nu of in de nabije
toekomst is. Kan men nog
thuis blijven wonen of wil
men verhuizen? De wooncoach biedt passend advies en
informeert de bewoner welke
stappen er nodig zijn om hun
woonsituatie te verbeteren.
Voor wie een woning huurt
van een woningcorporatie
bestaan er twee interessante
regelingen: Van Hoog naar
Laag en Van Groot naar Beter.
De wooncoach kan hierover
meer informatie geven.
Huurders die willen nadenken
over de geschiktheid van hun

woning, nu ze wat ouder worden, kunnen zich aanmelden
voor een huisbezoek van een
wooncoach via het Wijksteunpunten Wonen Oost, op oost@
wswonen.nl of via de telefoon
op 020-4620330.

zelf kunt of wilt leren, verwijzen wij u naar de corporaties
voor ondersteuning.
Belangrijk: vanaf 1 juli vervalt
uw woonduur. Als u zich voor
1 juli inschrijft bij woningnet,
kan de opgebouwde woon-

duur omgezet worden naar
inschrijfduur. Ook als u niet
direct op zoek bent naar een
woning, kan het dus toch
raadzaam zijn u voor 1 juli
in te schrijven. Wilt u meer
informatie over de aanstaande

verandering, neem dan contact
op met het Wijksteunpunt
Wonen Oost (020-4620330 of
oost@wswonen.nl) of met
Woningnet zelf. #

te dienen, heeft HJS uit naam
van de cliënt een bezwaarschrift opgesteld. Hierin werden de persoonlijke omstandigheden duidelijk toegelicht en
werd verzocht om de cliënt in
staat te stellen alsnog aangifte te doen. De reactie van de
belastingdienst op dit bezwaarschrift was dat de cliënt
aangifte mocht doen en dat de
opgelegde boete verlaagd werd
naar een bedrag van e 49,-. Een
verschil van duizenden euro’s
door het indienen van één
bezwaarschrift!
N.B. De belastingdienst heeft
de termijn om aangifte te doen
voor het belastingjaar 2014
verlengd tot 1 mei 2015. Heeft
u hulp nodig bij het invullen
van uw belastingaangifte?
Kom dan langs bij de belastingspreekuren in uw wijk. Deze
worden verzorgd door Civic
en Dynamo (zie informatie).
Tijdens deze spreekuren zijn

er HJS-medewerkers aanwezig
om u gratis en vertrouwelijk
van dienst te zijn. #

Bezoekersinformatie
Bewoners(groepen) kunnen
zich aanmelden via oost@villabewust.nl voor een workshop,
informatiebijeenkomst of
interactieve rondleiding.

De doucheruimte met douchetips

Individuele bewoners kunnen
ook op de woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 het spreekuur in Villa Bewust bezoeken.
Villa Bewust
Zeeburgerdijk 98hs
1094 AH Amsterdam
020-4620330
oost@villabewust.nl
www.villabewust.nl

Van Hoog naar Laag
Met de regeling Van Hoog naar
Laag kunt u zonder huurverhoging in uw eigen buurt verhuizen van een hooggelegen
woning naar een beter bereikbare woning. Bijvoorbeeld
naar een woning op de begane
grond of naar een complex met
een lift.
De voorwaarden:
• U huurt een woning van een
woningcorporatie
• U bent 65 jaar of ouder
• U woont hoger dan de 1e
verdieping en er is geen lift
• U wilt in dezelfde buurt
blijven wonen

• U staat ingeschreven bij
WoningNet
Van Groot naar Beter
Deze regeling is bedoeld voor
mensen die groot wonen en
liever verhuizen naar een kleinere woning. De nieuwe huur
wordt hierbij niet hoger dan
uw huidige huur.
De voorwaarden:
• U huurt een woning van een
woningcorporatie
• Uw huidige woning heeft
minimaal 5 kamers
• De oppervlakte van uw
woning is minimaal 70 m²
(exclusief zolder)
• U wilt verhuizen naar een
woning met een opp. tot 60 m²
• Uw huishouden bestaat uit
maximaal drie personen
• U bent geen stadsvernieuwingskandidaat
• U staat ingeschreven bij
WoningNet #

Inloopspreekuur Woningnet
Het Wijksteunpunt Wonen
Oost heeft elke woensdagmiddag 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

Dwars door het recht met HJS
Redactie: Rachel van der Rest en Cindy Hoang, medewerksters van HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt in deze rubriek
‘Dwars door het recht met HJS’ actualiteiten die met het recht te maken hebben. Ook wordt een
specifieke juridische kwestie uit de wijk besproken. Ditmaal gaat het over incassokosten en boetes.

Als u een factuur te laat betaalt, kan dit hoge kosten met zich meebrengen.
Het is daarom belangrijk om te weten wat u kunt doen om deze kosten te
voorkomen.
Hoe ontstaan onnodige
kosten?
Vaak ontvangt u van verschillende instanties facturen,
bijvoorbeeld voor vaste lasten
als gas, water en licht. Maar
soms ook een belastingaanslag voor te veel ontvangen
toeslag of een boete voor een
(verkeers)overtreding. Soms
betaalt u een factuur niet op
tijd omdat u deze over het
hoofd hebt gezien of de inhoud
van de factuur niet begrijpt. Of
u stelt de betaling uit, bijvoorbeeld omdat u op dat moment
niet over de financiële middelen beschikt. Vaak stuurt de
betreffende instantie dan eerst
een herinnering. Wordt de
factuur dan nog niet betaald,
dan worden er extra kosten in
rekening gebracht. Als uitstel
van betalen leidt tot afstel,
schakelt de schuldeiser een
incassobureau in.

Hoe voorkom ik onnodige
kosten?
Wat moet u doen om deze onnodige kosten te voorkomen?
• Open altijd uw post en houd
goed bij wat u moet betalen.
• Kijk altijd naar de betalingstermijn, zodat u de factuur
op tijd betaalt.
• Heeft u vragen over een
factuur, neem dan direct
contact op met de betreffende
instantie.
• Komt u er niet uit? HJS kan
de factuur voor u toelichten
of om opheldering vragen
aan de betreffende instantie.
Kunt u het bedrag van een factuur niet in één keer betalen,
dan is het vaak mogelijk om
een betalingsregeling aan te
vragen. HJS kan ondersteunen
bij deze aanvraag. Bent u het
helemaal niet eens met het
bedrag van een factuur, maak
dat dan onmiddellijk kenbaar

aan de betreffende instantie
(het liefst schriftelijk, zodat u
het later ook kunt bewijzen).
Uit de praktijk: boete
belastingdienst aanzienlijk
verlaagd!
Een cliënt van HJS kreeg een
vordering van e 10.000,- voor
het niet invullen van de verplichte belastingaangifte. De
cliënt begreep niet waarom
deze kosten zo hoog waren en
vroeg HJS om hulp. HJS nam
contact op met de belastingdienst en wat bleek? De belastingdienst had een schatting
gemaakt van het belastbaar
inkomen en op basis daarvan
ook nog een verzuimboete en
belastingrente in rekening gebracht, waardoor het totaalbedrag e 10.000,- bedroeg.
Omdat de cliënt vanwege persoonlijke omstandigheden niet
in staat was om de aangifte in

Civic/Vonk
Ambonplein 63, Amsterdam
(Vooraf aanmelden via
020 665 8001)
Woensdag tot 25 maart:
13:00 tot 14:30
Woensdag vanaf 25 maart:
4 workshops per dag
Dynamo
Wijttenbachstraat 36-HS,
Amsterdam, 020 460 9300.
Inloopspreekuur: elke maandag van 13:30 tot 15:30
BOOT Oost/HJS
Molukkenstraat 147,
Amsterdam, 020 6658015
en 06 21158882
Inloopspreekuren: dinsdag
t/m donderdag van 13:00
tot 17:00
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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.

Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau (A.A.K.) is er voor het inzetten van
ervaringsdeskundigheid voor familieleden
en patiënten met de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie. En om
problemen in de zorg te inventariseren.
U kunt telefonisch afspreken voor maandag of vrijdag tussen 19 en 21 uur:
06 - 220 231 20.
Vrijheidsmaaltijd
Op 5 mei viert Amsterdam zijn 70 jaar bevrijding en ook jij kunt hieraan meedoen!
StreetDinners is op zoek naar doeners en
aanpakkers die met ons een straatdiner
willen organiseren in eigen straat. Wij
zoeken buurtbewoners die bereid zijn

samen gerechten klaar te maken of graag
willen aanschuiven. Met alle Amsterdammers streven we naar 70 straatdiners
doorheen heel Amsterdam als programmaonderdeel van de Vrijheidsmaaltijd. Is
er al een straatdiner in jouw buurt? Kijk
op www.streetdinners.org voor aanmelding en kaartverkoop.
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.
AMWAHT
Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun
Toekomst. Onder deze titel kunt u vanaf
begin april 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
4 18 00 28 of voicemail 06 – 220 231 20.
Rijschool Bikkel
Jij wil gewoon kwalitatief goede lessen
en een rijinstructeur die jou op je gemak
stelt om alles uit je rijopleiding te halen
zodat je geslaagd, zelfverzekerd en veilig
de weg op kunt! Neem contact op met
Rijschool Bikkel: tel.nr. 06 - 143 123 91, of
kijk op www.rijschoolbikkel.nl.

#DWARS zoekt altijd nieuwe vrijwilligers...
Natuurlijk buurtgenoten die willen schrijven,
die willen fotograferen... Meld je aan:
06 - 428 078 05 of dwarskrant@gmail.com
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Bulgur met groenten
en kippenpootjes

De Dwarse keuken

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

Ingrediënten kippenpootjes
• Olijfolie
• 28 kippenpootjes
• kipkruiden
Bereiding
Verhit een flinke scheut
olijfolie in de pan, leg de kippenpootjes erin en bestrooi
ze met kipkruiden. Stoof de
kippenpootjes de eerste tien
minuten op laag vuur. Zet het
vuur iets hoger en keer de
kippenpootjes voorzichtig om
met een vork. Daarna weer
laten stoven. Na een half uur
van het vuur halen.

Fris en voedzaam gerecht voor
14 personen, eventueel met Tursu
als bijgerecht

uien , paprika en groene pepers toe. Roer de groenten op
een hoog vuur om. Voeg na 5
minuten de stukjes tomaat toe
en fruit de tomatenpuree mee.
Doe er zout bij. 5 minuten
zachtjes stoven. Strooi de bulgur in de pan en schep alles
om met een lepel. Doe er een
half liter gekookt water bij.
Laat de bulgur op laag vuur
zo’n tien minuten pruttelen
met het deksel op de pan.

Ingrediënten bulgur
• 1 zak grove bulgur van
1 kilo (Duru)
• 2 grote uien
• 2 blikjes tomatenpuree
(van 70 gram)
• 3 rode paprika’s
• 4 groene pepers
• 6 tomaten
• olijfolie
• peper en zout

Bijgerecht: Tursu
Typisch Turks en heerlijk fris
zijn de in azijn bereide groenten (Tursu).
Kook bijvoorbeeld groene

Bereiding bulgur
Doe de olijfolie in een platte
pan zodat de bodem ermee
bedekt is, voeg de gesneden

pepers in water (gemiddeld
5 minuten). Zet de pepers in
een pot met een bodem azijn,
een paar teentjes knoflook
en het gekookte water zodat
de groente helemaal bedekt
is. Houd twee weken in de
koelkast.
Als je daar geen tijd voor
hebt: doe de groene gekookte
pepers of bijvoorbeeld stukjes
rode paprika rauw in een pot
met gekookt water, knoflook
en azijn, zet het de avond ervoor in de koelkast en serveer
de volgende dag. Hetzelfde
procedé kun je toepassen met
bijvoorbeeld witte kool.
Serveer de bulgur met de
kippenpootjes op een bord,
eventueel met het Tursu op
schaaltjes erbij, eventueel met
(Turks) brood. #
Dit recept werd eerder
gepubliceerd in het boekje
Samen smullen. Uit eten in
je eigen buurt over de buurtrestaurants van Dynamo.
Ina Sukruye is op donderdag
vrijwilliger in de keuken
van de Kastanjehof op het
Kastanjeplein in Oost.

Bekijk het filmpje over Post Oost!
Kijk op www.postoost.nl voor het Post Oost filmpje
en ontdek de kracht van Post Oost.

Wat heeft Post Oost in 2014 bereikt?
Een greep uit onze jaarcijfers:

Post Oost bestaat 1 jaar

Het afgelopen jaar heeft Post Oost zich ontwikkeld tot hét



421 bewoners werden geadviseerd over (vrijwilligers)werk.



149 deelnemers deden mee aan sollicitatieactiviteiten.



41 personen namen deel aan presentatieworkshops.



1.293 personen zochten contact met Taalwijzer.



We bereikten ruim 1000 personen met participatie- en

participatiecentrum van Amsterdam Oost. In samenwerking met

netwerkmarkten.

Dynamo, ViiA, Civic en KansenNet zet Post Oost zich in voor de



Het open leercentrum werd 1.215 keer bezocht.

bewoners van het stadsdeel. Op 10 maart werd het eerste jubileum



Ruim 5.782 personen werden geholpen aan de balie.

van Post Oost gevierd met de medewerkers, vrijwilligers en partners
van het participatiecentrum. Tijdens deze feestelijke borrel werd ook

Post Oost bedankt al haar medewerkers en vrijwilligers voor hun

het nieuwe Post Oost filmpje gelanceerd. In dit drie-minuten durend

harde werk en inzet, in 2015 hopen wij de participatie natuurlijk te

filmpje geeft het participaticentrum een inkijk in werkzaamheden.

vergroten!

Dit filmpje is te bekijken via de website van Post Oost.
Wilt u ook deelnemen aan onze activiteiten of op zoek naar
vrijwilligerswerk?
Loop dan binnen bij Post Oost aan de Wijttenbachstraat
voor een persoonlijk advies.
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In Amsterdam leven ongeveer 40.000 vleermuizen
tussen muren en in bomen.
Vooral de nieuwbouw in IJburg trekt vleermuizen aan.
Er wonen wel zes soorten!
Alle vleermuizen zijn bij de
wet beschermd.

Wist je dat... sommige vleermuizen maar een paar gram
wegen - even weinig als het
pilletje met vitamines dat je
’s winters van je moeder op
je tong krijgt.
De grootste vleermuizen
wegen zoveel als een poes of
klein hondje, wel vijf of zes
kilo. Het zou een beetje gek
zijn als je een beest van die
grootte een muis noemde
en daarom heten ze vleerhonden. Het verschil tussen
vleermuizen en vleerhonden
is niet alleen de grootte.
Vleerhonden zijn bijna altijd
vegetariërs. Ze eten fruit,
honing en nectar.
Echte vleermuizen zijn altijd
insekteneters. Daarom zie je
ze op zomeravonden tussen de bomen cirkelen: ze
jagen op muggen en andere
lastpostjes en die zijn er vaak
alleen als het donker is.
Ze vliegen zo swingend
dat we ze niet met de ogen
kunnen volgen. De vleugels
bestaan niet uit veren maar
uit huid. De huid zit tussen
hele lange dunne vingers. Op
hun lijf groeien haartjes. Net
als muizen krijgen ze babies
die melk drinken bij hun
moeder. Vleermuizen zijn
dus geen vogels maar zoogdieren. Het is het enige vliegende zoogdier ter wereld!
Vleerhonden zul je nooit ineens in je tuin in AmsterdamOost vinden: ze komen alleen
in de tropen voor. Ze slapen
overdag met hele kolonies in
grotten of boven in bomen
tussen de bladeren en soms
zie je ze met wel duizend of
tweeduizend tegen een rotswand kleven.
De allergrootste vleerhon-

den zijn met hun vleugels
gespreid meer dan een meter
breed. Vijftig jaar geleden
heeft iemand er in Afrika één
gezien die bijna twee meter
breed was. Die man stond bekend als betrouwbaar en niet
als praatjesmaker. Daarom
geloofden veel mensen hem
en iedereen heeft daarom
nog lang naar die reuzenvleerhond gezocht maar hij
is geen tweede keer gezien.
Heeft die man het zich verbeeld of had hij misschien
een beetje teveel vleermuizenwijn gedronken? Niemand weet het.
Net als met veel andere
dieren gaat het ook met sommige vleermuizen en vleerhonden slecht. Sommige zijn
zelfs al uitgestorven. En dat
nog maar heel kort geleden,
niet in de tijd van de dino’s.
Bijvoorbeeld op NieuwZeeland. Daar waren vier
soorten vleermuizen die
nergens anders op de wereld
voorkwamen dan daar.
Twee soorten zijn rond
1970 verdwenen. Dat is de
tijd dat je vader en moeder
er misschien al waren. Die
twee soorten waren heel
bijzonder. Ze konden wel
vliegen maar deden dat
zelden. Meestal kropen ze
op de grond rond als gewone
muizen. Ze waren vrij groot,
zoiets als je vuist. In die tijd
kwamen er in Nieuw-Zeeland
voor het eerst roofdieren in
de natuur. Een soort martertjes of wezeltjes. Die waren
ontsnapt uit kooitjes.
Die vleermuizen waren niet
gewend aan zulke rovertjes
en zijn in een paar jaar tijd
allemaal opgegeten.

Amsterdam Oost heeft een druk en actief nachtleven

Vleermuis gevonden? Neem contact op met www.vleermuisopvangnh.nl

De vleermuis swingt

Eric de Lyon, Het andere plan vleermuis, licht installatie voor 2 pleinen in Ede 2003, www.delyon.nl

Het is lente! Zodra het nacht
wordt komen insecten met
miljoenen tevoorschijn.
Vleermuizen worden hongerig wakker uit hun winterslaap. Eén enkel vleermuisje
lust wel 1500 muggen, vliegjes en motjes per nacht.

Vleermuis gemaakt door Augustine (5 jaar)

Wakker worden (!-_o)
leuke website’s over vleermuizen:
www.vleermuissitevoorkids.nl en
www.vleermuis.net

Vleermuizen kun je heel
makkelijk zelf maken met wc
rolletjes en zwart papier.
Deze vleermuis heeft hele
grote ogen. In werkelijkheid
hebben vleermuizen kleine
oogjes waarmee ze heel goed
kunnen zien. Maar om te ja-

gen in het donker gebruiken
ze vooral hun stem en oren.
Een vleermuis maakt snelle
hoge piepgeluiden. Wij kunnen ze niet horen. Dat noemen we ultrasone geluiden.
Als die piepgeluiden een insekt raken, kaatsen de gelui-

Oplichtende vleermuizen

De kunstenaar Eric de Lyon
werkt aan de rand van Amsterdam Oost. Eric verzint
spannende projecten voor
in de stad of daarbuiten.
Hij werkt vaak met natuurverschijnselen zoals wind,
water en licht.
‘Het andere plan vleermuis’
is een lichtproject voor twee
pleinen in Ede. Op de pleinen staan acht hoge masten.

Zie je de grote ronde schijven bovenin? Daar zitten
computergestuurde lampen
in. Het licht gaat alleen aan
als er iets gebeurt.
Op een landgoed vlakbij
wonen zeven soorten vleermuizen. Als die ‘s avonds
wakker worden gaan ze
jagen. Om te kunnen zien in
het donker maken vleermuizen ultrasone geluiden.

Waarom hangen
vleermuizen
ondersteboven?
Eric heeft voor het vleermuizenproject flipboekjes gemaakt. Er wordt één vleerflipboekje verloot aan degene
die antwoord geeft op bovenstaande vraag! Mail naar:
dwarskrant@gmail.com

den terug. Net als een echo.
De vleermuis vangt de echo
op met zijn oren. Zo weet hij
heel precies waar het insect
is en zelfs ook hoe groot het
is! Deze manier van ‘zien
met je oren’ heet echolocatie.
Smakelijk eten!

(-_o)zzZ?
Omdat wij ultrasone geluiden niet kunnen horen,
heeft Eric een manier verzonnen om deze geluiden te
laten zien. Hij heeft microfoons geplaatst op de vliegroutes van de vleermuizen.
Het ultrasone geluid van
een passerende vleermuis
wordt opgenomen met een
microfoon. Het geluid wordt
meteen doorgestuurd naar
één van de lichtschijven op
het plein. Deze zet het geluid
om in een lichtsignaal. Eén
van de lampen gaat dan
branden. Is de vleermuis
voorbij dan dooft de schijf.
Als er veel vleermuizen
actief zijn, zie je de lichtjes
over het plein dansen. Ik
vind het zooo heel erg mooi
en mysterieus. Het is bijna
alsof het plein ‘s nachts zèlf
tot leven komt.
In de winter slapen de vleermuizen. Het licht glijdt dan
heel traag over het plein.
Net zo traag als de ademhaling van een vleermuis in
zijn winterslaap.

