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#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Al weer viereneenhalf jaar is 
Dwars door de buurt onderge-
bracht in een stichting: Stich-
ting Dwars door Oost. Twee 
bestuursleden van het eerste 
uur, Tim Stok en Mike de Kreek, 
trekken zich nu terug. Namens 
lezers en medewerkers Tim en 
Mike bedankt voor het onder-
steunen van de activiteiten van 
Dwars.
Twee nieuwe bestuursleden zijn 
gevonden om hen op te volgen: 
Frits Wegenwijs en Joost Blom. 
Beiden zijn gerekruteerd uit de 
lijst van Vrienden van Dwars. 
We heten ze bij deze hartelijk 
welkom.
Ook op het schrijversfront zijn 
nieuwe namen te noteren. Eve-
lien Polter gaat met ingang van 
de volgende Dwars schrijven 
over de lokale politiek en over 
het onderwijs. En in dit num-
mer maakt Peter Hoogendijk 
een start met zijn reeks columns 
over duurzaamheid. Verheu-
gend is het dat na jaren van 
lichamelijke tegenslagen Hans 
Heitgeert weer is gaan fotogra-
feren voor Dwars.
En tenslotte is het verheugend 
dat Frank Schoevaart de kern-
redactie komt versterken. Het 
gaat goed met Dwars!
Veel leesplezier! #

Column Door: Carolien van Welij

Het is Goede Vrijdag. Ik ben in Amstelkwartier, bij de buitenbocht van 

de Amstel. Midden in de rivier zwemt een aalscholver. Zijn zwarte lijf 

glimt. De nek recht, de kop schuin, zo hoog mogelijk de lucht in. Zijn 

vleugels houdt hij wijd gespreid boven het water, licht heen en weer 

bewegend. Ondertussen zwemt hij verder. Alleen.

Aalscholvers brengen me altijd terug naar het IJsselmeer. Al die 

dagen die ik daar doorbracht. Soms tussen woeste golven – grijs, 

groen, lichtgrijs, lichtgroen, witte schuimkoppen. Zeilen strak trek-

kend, zigzaggend de tegenwind trotserend. Soms voor anker op een 

zwart, glad wateroppervlak – glimmend als een dansvloer. ‘Kijk, een 

aalscholver,’ zei mijn moeder dan. En dan volgde een verhaal over 

vis vangen met een duik in het water. En over de vleugels die moeten 

drogen in de wind. Ik vond ze zielig. En ik vond ze eng. Die zwarte 

dieren, die gespreide vleugels – ze deden me denken aan die beeldjes 

die ik niet kon plaatsen van een man hangend aan een kruis. 

De laatste tijd zie ik de zwarte vogels opeens overal in Amsterdam. Op 

één van de palen in het Nieuwe Diep aan de rand van het Flevopark. 

Op de laaghangende tak die boven de vijver hangt in het Oosterpark. 

Eng vind ik ze niet meer, zielig ook niet. Ik benijd ze. Hoe aalscholvers 

gedwongen zijn om even stil te staan. Na een duik eerst met geduld 

de vleugels laten drogen. Dan pas weer verder. 

Een aalscholver   
Ik blijf die ene aalscholver volgen. Hij zwemt nog steeds verder met 

die gespreide vleugels hooghoudend boven het water. Tegen de 

wind in. Zonder de steun van een paal, zonder een tak, ziet het er 

onbeholpen uit. In de verte dobbert een grote, rode boei. Zou dat 

z’n doel zijn? Wat een eindeloze tocht. Vleugels nog steeds net boven 

het water. Gaat-ie het halen? Minuten verstrijken. De aalscholver 

zwemt verder. 

Het is opeens heel belangrijk wat die aalscholver gaat doen. Alsof 

het lot van de mensheid van hem afhangt. Alsof deze ene, tamelijk 

hulpeloze tocht van een aalscholver symbool staat voor iets groters. 

Hij botst bijna tegen de boei op. Een paar fladderende bewegingen 

en hij troont op de rode reddingsboei. Vleugels gespreid in de zon, 

in de wind. Zie je wel, prevel ik in mezelf. Alles komt altijd goed. 

Het zijn woorden die ik niet vaak zeg. Je kunt het immers niet weten. 

Alleen dingen zeggen die je zeker weet. Ach, misschien hoeft dat 

helemaal niet. En ik neem me voor het vaker te zeggen. Alles komt 

altijd goed. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

Shanghai als stad van de toekomst Gastredactie

Bijna 20 jaar geleden, de 
eerste keer dat ik Shanghai 
bezocht, realiseerde ik me 
dat het een stad was waar ik 
verliefd op zou worden, en 
knettergek van zou worden. Ik 
werd bestormd door indruk-
ken die tegelijkertijd voorbij 
stroomden. Verleden, heden 
en toekomst leken niet te be-
staan in Shanghai en ik genoot 
ervan.
De Bund, de skyline langs de 
Huangpu rivier, zag er niet uit 

Shanghai is een bruisende stad die vooral bekend staat om zijn snelle 
stedelijke groei en de explosieve toename van auto’s. 4 jaar lang was de stad 
mijn thuis, zo’n 3 tot 6 maanden per jaar. Shanghai heeft een wonderlijke 
historie, vol spanning en sensatie. Tegenwoordig is het de modernste 
metropool van China. 

zoals anno 2019, integendeel. 
De kade langs de Huangpu 
had een soort smal voetpad 
naast een met keien bezaaide 
zandwoestijn, die werd ge-
flankeerd door een vierbaans 
straatweg. Ik kon een uitstapje 
maken op een havenboot, 
maar aan de overkant aan 
het Pudong district was nog 
weinig te zien. 
Alleen het Shangri-la hotel, op-
gericht in 1998, stond geheel 
alleen, moedig aan de over-

Tekst en fotografie: Mariska Stevens 

kant. Nog net vanuit de verte 
waren het logo van CocaCola 
te onderscheiden en een vage 
steiger die uitliep op de rivier. 
Ik vond dat toen bizar. Het 
beeld van Pudong 20 jaar later 
is een palet van moderne ge-
bouwen, waar het Shangri-La 
nog steeds tussen staat als een 
oude vergane leunstoel van 
oma uit een voorbij sprookje, 
piepklein vergeleken bij de 
futuristische mastodonten 
eromheen.

Met de groei van Shanghai 
manifesteerden zich ook de 
ernstige milieuproblemen van 
het hedendaagse China, en 
andere tegenstrijdigheden van 
de moderniteit. In deze stad 
van publieke boodschappen, 
eco-experimenten, overvloed 
aan reclame en vervuilings-
problemen is te zien hoe hard-
nekkig China probeert om zijn 
nationale imago van milieu-
vervuiler te veranderen. 
Toch zijn er ook veel serieuze 
initiatieven in Shanghai die 
enorm innovatief zijn en 
waarin er zowel organisato-
risch als wetenschappelijk 
sprake is van vooruitgang op 
het gebied van herstel van mi-
lieu, publieke bewustwording 
en een gezamenlijk publiek 

private aanpak. Daarnaast 
nodigt Shanghai Nederlandse 
technologie en kennis uit om 
te komen tot samenwerking. 
Inzicht in de problematiek en 
in de oplossingen die Shang-
hai kiest laat zien op welke 
manier deze toegangspoort 
tot China verschuift naar een 
toekomst in marketing van 
groene producten en uitvin-
dingen.

Wat kan Nederland leren van 
Shanghai en wat kan China 
leren van Nederland? Los 
van alle verdenkingen over 
schendingen van intellectueel 
eigendom ondergaat China 
een stroom van toegepaste 
innovatieve oplossingen en 
heeft ze een speciale manier 
om publieke bewustwording 
te stand te brengen.
Op vrijdag 7 juni (van 14.40 u.
tot 18.00 u.) organiseer ik een 
seminar in Jungle Amsterdam, 
getiteld: ‘Green Shanghai 
and the Gateway to China.’ Ik 
wil een platform creëren dat 
zich enerzijds richt op unieke 
Nederlandse uitvindingen. An-
derzijds nodigt de bijeenkomst 
uit tot nieuwe visies op de 
sociaal-culturele aspecten van 
ruimtelijke percepties, groene 
technologie, groene marke-
ting, stedelijke renaissance 
en nieuwe eco-zones in zowel 
China als Nederland. #

Meer info: www.crossroad-
culture.com/news 
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Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart 

Boerderijen en voetbal hoorden bij elkaar 
‘Wist je niet dat wij allebei op heilige grond wonen?’ Zo begon 
een lang gesprek met Jo Haen. Zij schreef Boerderijen in de 
Watergraafsmeer, van Anna Hoeve tot Vergulden Eenhoorn. 
Behalve auteur is zij een grote fan van Ajax. ‘Ik heb een deel 
van de schildering  van Cruyff op de muur op de Wembleylaan 
ingekleurd.’ 

Jo Haen vóór de Vergulden Eenhoorn

Boerderij Voorland Ooster Ringdijk (foto Peter Hormeijer)

Voetbal en boerderijen hebben deels 
een gemeenschappelijke geschiedenis 
in de Watergraafsmeer. Dat zegt Jo Haen 
die het boek Boerderijen in de Water-
graafsmeer in drie jaar schreef. We 
praten erover op de ochtend nadat Ajax 
zich in een fantastische wedstrijd tegen 
Juventus voor de halve finale van de 
Champions League heeft geplaatst. 
Ze heeft het boek in eigen beheer uit- 
gegeven en nauw samengewerkt met 
Ron de Wit. ‘Hij heeft veel rubrieken 
ontwikkeld voor de website van de 
Stichting Vrienden van Watergraafs-
meer. En bij mijn boek was hij zeer 
behulpzaam bij de opmaak, vormgeving 
en samenstelling.’
 
Het boek beschrijft 18 boerderijen. Anna 
Hoeve en de Vergulden Eenhoorn zijn 
de enige boerderijen die nog bestaan. 
Weliswaar met een andere bestemming. 
De boerderijen stonden vooral aan de 
Middenweg, Kruislaan, Pauwenlaan, 
Schagerlaan en Ringdijk. Met prachtige 
namen zoals Landlust (nu Anna Hoeve), 
Nieuw Geduld en Hoop, Goed Genoeg en 
Meergenoegen. 
Wat misschien niet iedereen weet is dat 
de Watergraafsmeer van oudsher ook 
de bakermat was van veel voetbalclubs. 
Deze voetbalhistorie staat ook tussen de 
geschiedschrijving van de boerderijen. 
De geschiedenis van deze boerderijen 
wordt prachtig beschreven en de per-
soonlijke herinneringen aan het leven 
op een boerderij ontroeren. De vele 
foto’s maken dit lovenswaardige boek 
tot een mooi beeld van hoe dit deel van 
Amsterdam, tot 1921 een zelfstandige 
gemeente, eruitzag.

Waarom heb je dit boek geschreven? 
‘Het verleden mag niet verloren gaan en 
vergeten worden. Ik vind geschiedenis 
heel belangrijk. Vandaar mijn jaren-
lange activiteit voor het Geheugen van 
Oost en nu voor Vrienden van Water-
graafsmeer. De toekomst begint immers 
bij het verleden. 
En dat geldt ook voor de geschiedenis 
van de 18 boerderijen die na 1900 nog 
in de Watergraafsmeer stonden en waar 
wat over te vertellen is.’

Hoe heb je het aangepakt en wat wa-
ren je bronnen?
‘Er stond al een verhaal over de Ver-
gulden Eenhoorn op de website van 
Vrienden van Watergraafsmeer. Ik heb 
veel informatie - vooral mooie, illustra-
tieve foto’s - gevonden via het stadsar-
chief. In dat archief kun je ook op naam 
zoeken. Over onder andere de Anna 
Hoeve – nu Polder geheten - heb ik veel 
informatie kunnen halen uit de boeken 
van J.H. Kruizinga, vooral uit zijn boek 
Watergraafsmeer, eens een parel aan de 
kroon van Amsterdam. Dat boek bevat 
een lijst met namen en locaties van alle 
lusthoven en hofsteden uit de afgelopen 
eeuwen. Ook de oproep op de facebook-
pagina van Vrienden van Watergraaf-
smeer leverde veel informatie op. Ik 
heb een aantal bewoners en nazaten 

van boeren uit de vorige eeuw kunnen 
spreken. Bij het zoeken naar informatie 
kwam ik tot de ontdekking dat sommige 
boerderijen van naam veranderd wa-
ren. Dat bemoeilijkte het speurwerk.’

Kun je een sprekend voorbeeld noe-
men van een boerderij in combinatie 
met voetbal? 
‘Boerderij Goed genoeg stond op de plek 
waar nu het Chinese restaurant Wong 
Koen, op de Middenweg 267, is geves-
tigd. Bij deze boerderij hoorde nogal wat 
land. Ook stalden groenteboeren uit de 
buurt hun paarden en wagens in de stal 
van deze boerderij. AFC, afkorting voor 
Amsterdamse Football Club, werd opge-
richt in 1895 en is de oudste voetbalver-
eniging van Amsterdam. In 1906 huurde 
AFC een voetbalveld op het weiland van 
Goed genoeg. AFC trok gewoonlijk veel 
publiek, dat probleemloos in toom werd 
gehouden door de plaatselijke politie. 
Ook AFC Ajax voetbalde op het terrein 
van Cees van Oostveen, de eigenaar van 
Goed genoeg. Dat voetbalveld lag iets 
meer naar achteren op de plek waar nu 
AH op het Christiaan Huygensplein zit.’
  
Wat heeft jou in al die gesprekken het 
meest geraakt?
‘Dat is het gesprek met Corrie van Ekris. 
Zij is geboren in 1959 op Boerderij de 
Meerhoek op de Ooster Ringdijk num-
mer 140, vlakbij Diemen. Omdat er 
steeds meer land aan de boerderij werd 
onttrokken voor de aanleg van sport-
velden en volkstuintjes kon haar vader 
er slechts vier koeien op na houden. 
Ze graasden op de dijk langs de Ring-
vaart. In 1974 kwam er een eind aan het 
rustige leven op de boerderij toen alles 
moest worden afgebroken ten behoeve 
van de ringweg rond Amsterdam. Cor-
rie’s vader had bedongen dat ze meteen 
na vertrek naar Noord de boerderij 
zouden afbreken. Hij zou het niet over-
leefd hebben als er na hun vertrek nog 
krakers in gekomen waren. Dus het ge-
beurde dat de verhuiswagen ’s morgens 
wegreed met hun spullen en dat meteen 
daarna de sloper zijn verwoestende 
werk begon. ’s Avonds was de boel al 
gesloopt.
Corrie woont nog steeds in Noord. We 

zijn even terug geweest naar de plek 
waar de boerderij heeft gestaan. Dat 
was een heel emotioneel moment voor 
haar, want ze was er na het vertrek in 
1974 nooit meer terug geweest.’
 
Wat zegt deze belangstelling voor 
boerderijen over jou zelf, Jo?
‘Ik ben van boerenafkomst; mijn vader 
had wat vee en was tevens veehande-
laar in Purmerend. Ik heb tot mijn 23e 
op de boerderij gewoond en ben derde 
in de rij van dertien kinderen. Over 
mijn familie heb ik ook een boek ge-
schreven. Dat verscheen in 2016 onder 
de titel Mijn jeugd in de Overweerse Pol-
der 1939-1963. Sinds 1963 woon ik al in 
de Watergraafsmeer en ben ik geïnteres-
seerd in de geschiedenis van deze wijk. 
En vooral ook in verhalen van mensen 
die er wonen of gewoond hebben zoals 
de nazaten van de boerderijen uit mijn 
boek.’

Het is algemeen bekend dat jij zeer 
actief bent in de buurt; vertel.
‘Ik organiseer ook verhalenwande-
lingen naar bijzondere locaties in 
Amsterdam-Oost en Watergraafsmeer. 
Ik lees verhalen van de site over onze 
wijk voor en er is volop gelegenheid 
om eigen herinneringen op te halen. De 
wandelingen zijn op zondag, van 11 uur 
tot 13 uur. De kosten bedragen 5 euro 
inclusief de consumptie na afloop. Ook 
geef ik lezingen in het Senioren Café 
op de Linnaeushof. Eigenlijk een soort 
verhalenwandeling maar dan ‘virtueel’.  
En ik ben vrijwilliger bij de voetbalver-
eniging Fortius. Daar verricht ik allerlei 
hand-en-spandiensten.’ 

Jo maakt mij nog opmerkzaam op de 
mogelijkheid om participant te worden 
van Vrienden van Watergraafsmeer. De 
jaarlijkse bijdrage is € 19,20 omdat eind 
1920 de zelfstandige gemeente Water-
graafsmeer ophield te bestaan. #

Info en aanmelding als participant bij  
vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.
com. Het boek is verkrijgbaar via het-
zelfde mailadres, of bij Linnaeus Boek-
handel en Bruna Diemen. Prijs € 19,20.
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In voorgaande jaren werd het complex 
alleen door schaatsers gebruikt om te 
schaatsen en te eten en drinken in Café 
Jaap. Dit jaar is het café vanaf 2 mei 
voor het eerst ook in het zomerseizoen 
open met een zandstrand en speelmo-
gelijkheden op het binnenterrein voor 
de jeugd, in samenwerking met Vedett 
en brouwerij ‘t IJ. Ik spreek hierover 
met Joris Wouters van de directie van 
de Jaap Edenbaan en ik doe nog een 
indruk op op een avond bij de start van 
het seizoen.

Horeca en spelen
Het idee om dit project te starten, ont-
stond vanuit het idee dat het mogelijk 
moest zijn voor de buurt om ook in de 
zomer te recreëren. Het terrein lag er 
in de zomer verloren bij en er was ook 
behoefte om daar iets mee te doen. 
De trend in Amsterdam is dat kinde-
ren steeds minder bewegen en als ze 
bewegen dan dit eenzijdig gebeurt. Het 
middenterrein van het complex is nu 
omgetoverd tot een groot speelterrein. 
Er zijn begeleiders, dit zijn globaal 
dezelfde mensen als diegenen die in 
de winter de schaatslessen hebben ge-
geven. De opdracht die de begeleiders 
hebben, is om niet te sturen maar zo 
veel mogelijk de kinderen zelf te laten 
spelen. De omgeving is zo ingericht 

dat het uitnodigt elementaire vaardig-
heden zoals trappen, gooien, vangen, 
klimmen en vallen, spelenderwijs te 
oefenen. Begeleiders zijn er om te zor-
gen dat dit op een gezellige en veilige 
manier gebeurt.
Verder denkt de Jaap Edenorganisatie 
dat er in de buurt een behoefte is om 
lekker te eten en te drinken in een 
zomerse sfeer. Ook hier zijn de mede-
werkers van het café, Café Jaap, weer 
grotendeels dezelfde die er ’s winters 
werken. Er zijn nu ook een buitenbar, 
strandstoelen en parasols. Voor het 

inrichten van het terrein werd advies 
ingewonnen bij Vedett en brouwerij het 
IJ, die zich enthousiast toonden over 
dit initiatief en deze samenwerking. De 
horeca is op het Jaap Eden complex in 
eigen beheer en er wordt bier geschon-
ken van allerlei leveranciers.

Koude start
Op vrijdag 3 mei komen Arie van Tol en 

ik even een drankje drinken en de sfeer 
proeven. Het is helaas een regenachtig 
en koud begin van dit strandseizoen 
voor Jaap Eden en de bewoners. Het 
strand ligt er wel mooi en gezellig bij 
maar uiteraard zit iedereen binnen. 
Daar is het verrassend druk en het lijkt 
even of ik weer in de winter ben beland 
met al die tafels waar mensen gezel-
lig zitten te eten. We warmen ons op 
bij een gezellig plekje bij het vuur. De 
winterkost heeft plaats gemaakt voor 
zomerse maaltijden. Ik geniet van een 
zomers biertje, Chouffe Soleil.
In het openingsweekend organiseert 
een evenementenorganisatie een apen-
kooi op het middenterrein. Datgene dus 
dat altijd het favoriete bij gymnastiek! 
Buurtbewoners hebben geïnformeerd 
of ze hun activiteit misschien op het 

complex kunnen organiseren zoals 
bijvoorbeeld yogalessen vertelt Joris 
Wouters. Al deze initiatieven zijn bij-
zonder welkom!

Grootste terras
Het is nog onzeker hoe dit initiatief 
gaat uitpakken legt Wouters uit. Het is 
natuurlijk een volkomen nieuw feno-
meen in Oost. Hoeveel begeleiders en 
horecamensen er nodig zijn, is nog een 
grove schatting. Hij is optimistisch; het 
terras zal waarschijnlijk het grootste 
terras van Amsterdam vormen en de 
reacties uit de buurt zijn positief. Hope-
lijk wordt het weer nu snel zomers. Het 
is in ieder geval zeker dat Amsterdam 
Oost er een leuk uitje en wat horeca 
betreft een sterke troef bij krijgt! #

Zonnen en spelen op de schaatsbaan
Stadsstranden zijn hip en in. In Blijburg en Pllek stromen jong 
en oud tezamen om van de zon te genieten, te borrelen of lek-
ker te eten. Vanaf dit voorjaar is er in de Watergraafsmeer ook 
een stadsstrand met mooi zand op het complex van de Jaap 
Edenbaan. 

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Eddy Ellert

Het terras zal 
waarschijnlijk het 
grootste terras van 
Amsterdam vormen

Bij de opening: wel een zonnetje, maar nog te koud voor het strand

De begeleiding is in handen van een 
fysiotherapeut. Het uurtje buitensport 
is een initiatief van GoldenSports die 
de trainingen aanprijst als ‘goedkoop, 
veilig en gevarieerd’. De deelnemers 
zelf slaan deze dinsdagochtend heel 
andere reclametaal uit: Geinig, gezond 
en gezellig.
Piet, met zijn 75 jaar de nestor van 
de groep, was naar eigen zeggen stijf 
maar is na een jaar buitensporten ‘veel 
beweeglijker’. Hij prijst het ‘aardige 
meissie’ en wijst naar Rocio (25), de 
fysiotherapeut in dienst van Fysio Hol-
land. Cora (59), de benjamin van het 
sportende gezelschap, drukt zich iets 
anders uit: ‘De begeleiding is enthou-
siast en professioneel.’ Annick (60): 
‘Rocio vuurt ons aan, maar houdt ons 
ook goed in de gaten om te kijken of we 
niet over grenzen heen gaan.’

Buiten spelen
In een jaar tijd heeft de groep nog maar 
twee keer naar een nabijgelegen zaal 
moeten uitwijken omdat het regende. 
‘Dat buiten spelen is heerlijk. Net zo 

leuk als toen ik een kind was. En we 
lachen wat af om elkaars gestuntel,’ 
zegt Anne Marie (72). Muziek begeleidt 
de warming-up. Daarna is er aandacht 
voor balans, kracht, coördinatie, sport 
en spel, zoals paaltjesvoetbal, hand- of 
slagbal. Dan volgt de cooling down en 
drinkt de groep koffie of thee.
De groepsleden blijken unaniem 
enthousiast over de sfeer. Ze volgen 
elkaars wel en wee en ontmoeten 
elkaar soms ook buiten de dinsdagoch-
tenden. Steven (62) is er vandaag voor 
het eerst: ‘Het is veel leuker dan in je 
eentje sporten. Ik voelde me meteen 
opgenomen.’

Strippenkaart
Iedereen van 55 jaar en ouder kan mee-
doen, juist ook mensen met lichame-
lijke klachten die op een leuke manier 
in beweging willen blijven. Speciale 
kleding is niet nodig. Makkelijk zit-
tende kleding met iets warms voor na 
afloop is genoeg. Sportschoenen zijn 
wenselijk maar niet verplicht.
Aanmelden of afzeggen is niet nodig, 

je komt meedoen in de Joubertstraat 
wanneer je zin hebt. Deelnemers kun-
nen per keer betalen (vol tarief € 3, 
reductietarief Stadspas groene stip € 1). 
Ook mogelijk is de aanschaf van een 

strippenkaart voor tien keer. De elfde 
keer is gratis. Zie voor verdere informa-
tie: goldensports.nl. Op andere locaties 
kunnen andere prijzen gelden. #

Sporten in de Transvaalbuurt is ‘geinig, 
gezond en gezellig’

Elke dinsdagochtend klokslag half elf maakt op het Johan 
Cruyff Court in de Joubertstraat een luidruchtige klas pauze-
vierende basisschoolkinderen plaats voor een minstens zo 
rumoerige groep ouderen. Het blijkt te gaan om een twaalftal 
55-plussers uit de Transvaalbuurt en omliggende wijken die er 
een uur lang sportief aan de slag gaan

Tekst: Anneke Hesp 
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Een van de plannen plaatst een nieu-
we bus- en tramremise precies op de 
plek van dit zeer populaire buitenbad 
met zijn prachtige ligweide. De remise 
bedreigt niet alleen het zwembad, 
maar ook een derde van het bruikbare 
deel van het Flevopark. Het buitenbad 
zou of gehalveerd worden of er zou 
een klein overdekt zwembad komen.
Een gotspe noemt de Vereniging Flevo-
parkbad de zogenaamde ‘opwaarde-
ring’ van het bad. Want zo karakterise-
ren ambtenaren deze dreigende optie. 
De vereniging organiseert al zes jaar 
extra vroeg- en laatzwemmen buiten 
de gewone tijden en telt maar liefst 
2100 leden. Een andere club De Vrien-
den van het Flevoparkbad heeft inmid-
dels een petitie op touw gezet, die al 
meer dan 3000 keer is ondertekend.

Vroeg- en laat zwemmen
De gemeente lijkt behoorlijk geschrok-
ken en lijkt nu een soort herbezinings-
fase te hebben ingelast. Er worden 
nieuwe vervoersberekeningen ge-
maakt door het Ingenieursbureau 
Amsterdam. De eerste indruk uit een 
kosten/batenanalyse is, dat zowel  het 
doortrekken van de tram als het door-

trekken van de bus onvoldoende voor-
deel zal opleveren. Een nieuwe remise 
zou dan zelfs niet nodig zou zijn. Een 
nieuwe tramremise in het Flevopark is 
alleen aan de orde als de nieuwe OV-
verbinding een tram wordt. Er zullen 
ook andere mogelijkheden worden 
onderzocht om het openbaar vervoer 
te verbeteren. In juni / juli zouden  
B enW hierover met een brief komen 
en volgens een voorlichter van de 
gemeente zou er dan rond de zomer 
meer bekend worden.
De dreiging is echter zeker niet weg-
genomen volgens de vereniging. We 
praten met drie leden van het Ver-
enigingsbestuur: Sylvia Bakker, Wim 
van Haendel en Jos Arts. Alle drie ook 
enthousiaste zwemmers, die gebruik 
maken van de zes jaar geleden inge-
voerde faciliteit vroeg- en laat zwem-
men voor liefhebbers om half zeven ’s 
morgens en ’s avonds na half zes.

Halvering capaciteit
Amsterdam staat voor een enorme 
bouwopgave en op IJburg en het 
Zeeburgereiland moeten de komende 
zes jaar zo’n 12.000 nieuwe woningen 
komen en tot 2038 zelfs 22.400. Dat 
schreeuwt om betere verbindingen 
per tram of bus en bij een keus voor de 
tram zullen de parkeerfaciliteiten voor 
de tram uitgebreid moeten worden. 
Maar er zijn meer opties dan de plek 
van het Flevoparkbad. In een vari-
antenstudie van de gemeente wordt 
daarnaar gekeken.
Op het Zeeburgereiland is een be-

staande remise en die zou kunnen 
worden uitgebreid en aangevuld met 
een remise op het nieuw aan te leggen 
Strandeiland. En een nog betere optie 
zou zijn om in de ‘oren’ van de krui-
sing IJburglaan en A10 in de lus  van 
de oprit naar de A10 een remise te 
bouwen. Maar die oren zijn eigendom 
van Rijkswaterstaat, die misschien ooit 
extra ruimte nodig heeft en het is nog 

maar de vraag of een nieuwe remise 
past op die plek.
Voor de Vereniging Flevoparkbad is 
aantasting van het Flevoparkbad in 
elk geval onaanvaardbaar. Zij vindt 
de ‘opwaardering’ van het zwembad, 
waarmee ambtelijke notities de Flevo-
parkbad-opties proberen te verkopen, 
met recht  een gotspe. Het komt neer 
op een halvering van de capaciteit van 
het buitenbad van 50 naar 25 meter 
en opoffering van de groene ligweide 
en de grote variatie aan bomen en 
struiken daarin. Maar de gemeente 
heroverweegt. Ecologische waarden 
vormen een aspect. En uitgangspunt 
is dat zwembad en ligweiden zo goed 
mogelijk worden ingepast in de plan-
nen. De vraag naar buiten zwemmen 
in het bad is sterk gestegen: van 48.000 
in 2012 naar 112.000 vorig jaar, en ook 
de behoefte aan groene ruimte in de 
stad neemt toe.

Meer dan een uurtje zwemmen
Amsterdam is in een verontrustend 
tempo aan het verstenen benadruk-
ken de bestuursleden. Uit onderzoek 
van de UvA blijkt, dat binnen de Ring 
sinds 2003 maar liefst 3 km² aan groen 
is verdwenen. Een ontwikkeling die 
moet worden gestopt in plaats van 
versterkt. Het vorige gemeentebestuur 
zette een beleid in waarmee bewoners 
van jongs af aan worden gestimuleerd 
om meer te bewegen in de strijd tegen 
obesitas. Als het zwemmen zo wordt 
bemoeilijkt, wat blijft hier dan van 
over? Het buiten zwemmen in de open 

lucht en recreëren in de ligweide heeft 
daarbij een sterke meerwaarde boven 
het binnen zwemmen. Het is niet al-
leen hygiënischer maar biedt ook de 
mogelijkheid van zwembezoek een 
heerlijk dagje buiten in het groen te 
maken met veel bewegen. Een bezoek 
aan een binnenbad beperkt zich tot 
niet meer dan een uurtje zwemmen.
Uit eigen ervaring weet ik hoe gezellig 
zo’n middagje bij het buitenbad kan 
zijn. Lekker zonnen na het zwemmen 
in een gemoedelijke ambiance. Alle 
talen en culturen ontmoeten elkaar in 
een vredige sfeer. De zwemmers gaan 
uiterst relaxed met elkaar om.

Open water
De vereniging maakt zich dan ook heel 
sterk juist voor behoud van het bui-
tenbad. Zij wil dit zelfs ook buiten de 
zomer verwarmen zodat je er een veel 
groter deel van het jaar of het hele jaar 
door kan zwemmen. Geheel in lijn met 
de trend in andere Europese landen, 
waar dit al kan zoals in bijvoorbeeld 
Londen, Bristol en Parijs.
Het idee om het zwemmen in open 
water te faciliteren ziet de vereniging 
niet zitten. Zwemmen in open water 
is voor niet-geoefende zwemmers on-
veilig omdat je zomaar in een te diep 
gedeelte terecht kunt komen. En is bij 
warm weer heel slecht voor je gezond-
heid omdat blauwalg op kan duiken 
waardoor je niet meer kunt zwemmen.

Drastisch duurder
Kwaad is de vereniging tenslotte over 
de verhoging van de entree voor het 
zwembad met liefst 40 procent. Een 
jaarabonnement gaat van 80 naar 
140 euro. Nogmaals: hoezo obesitas 
bestrijden bij zo’n beleid? En hoezo 
sport en beweging toegankelijk hou-
den ook voor de  minder goed gevulde 
portemonnee? Je kunt voor slechts een 
tientje lid worden van de Vereniging 
en kan dan ook vroeg- of laatzwem-
men maandagochtend t/m vrijdag-
ochtend van 6.30 tot 9.30 uur en 
maandagavond t/m donderdagavond 
van 18.30-20.00 uur. Je moet dan wel 
gewoon entree betalen en een 12-ba-
denkaart kopen of een abonnement 
nemen. Voor meer informatie kun je 
Vereniging Flevoparkbad googelen. #

Aantasting Flevoparkbad dreigt  
nog steeds 
Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Vereniging Flevoparkbad 

Er is flinke opschudding ontstaan over plannen om een nieuwe 
tramremise aan te leggen voor de uitbreiding van het openbaar 
vervoer tussen Oost en IJburg. In één van de opties worden van 
het Flevoparkbad de ligweiden opgeofferd en wordt het buiten-
bad gehalveerd. In een zogeheten variantenstudie van Voor-
lichting wordt overigens niet gesproken over verkleining of 
halvering: er wordt onderzocht op welke manier zwembad en 
ligweiden kunnen worden gecombineerd met de tramremise. 

Alle talen en 
culturen ontmoeten 
elkaar hier 

Vroegzwemmers van de Vereniging Flevoparkbad openen het zwemseizoen op 28 april

Buitenbad biedt 
heerlijk dagje in 
het groen met veel 
bewegen

Schets Vereniging Flevoparkbad van de Flevoparkoptie voor een tramremise
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Tropenmuseum kan nog toegankelijker   

Van wie is de openbare ruimte?

Hoe toegankelijk is ons deel van de stad? Dit keer neemt On-
beperkt Oost ons mee naar het Tropenmuseum. Het valt mee. 
Aardige medewerkers, maar iemand in een rolstoel redt zich er 
niet altijd makkelijk.  

Als het gaat om de openbare ruimte is het alsof de overheid 
wacht op initiatieven van de burger. Stadsdeel Oost lijkt ob-
stakels als betonblokken op het trottoir pas op te merken als 
bewoners tienduizenden handtekeningen indienen. Zouden 
bestuurders en ambtenaren  onverschillig zijn als het gaat om 
toegankelijkheid en esthetiek?  

De lente kondigt zich al een beetje 
aan als ik afspreek met Hajar en Els 
om het Tropenmuseum onder de loep 
te nemen. Het is eind maart en het 
Tropenmuseum heeft twee (tijdelijke) 
tentoonstellingen: Cool in Japan en Ver-
langen naar Mekka. We melden ons bij 
de kassa van het museum. Els vervoert 

zich meestal op een scootmobiel, maar 
daar mag in het museum niet in gere-
den worden. Dus moet ze een transfer 
maken naar een rolstoel.

Moderne lift
De medewerkers van het museum 
zijn allervriendelijkst. Ze helpen Els 

sen op tv-schermen over de reis die ze 
gemaakt hebben naar Mekka, de hadj. 
Deze schermen staan ook te hoog voor 
iemand in een rolstoel. Verder zijn er 
van drie kanten filmbeelden van men-
sen die rond de Ka’aba lopen, het heilig-
dom in Mekka en het doel van de hadj. 
Er zijn ook nog prachtige oude tapijten. 
Uiteindelijk willen we nog een drankje 
in het café van het museum. Om daar 
te komen moeten we door een speci-
ale deur. Bij de kassa hebben we een 
kaartje gekregen om door deze deur te 
gaan. Hajar scant de kaart. De deur gaat 
eventjes open, maar we hebben niet 
door dat je meteen de deur open moet 
trekken. Daardoor kun je de kaart niet 
nog een keer gebruiken, omdat ervan 
uit gegaan wordt dat je dan al door de 
deur gegaan bent. Uiteindelijk moeten 
we toch de hulp van een medewerker 
krijgen.

Staaf in toilet
Ik moest nog ongelofelijk naar de toilet 
maar dat wilde ik toch liever thuis doen. 
Dit komt ook omdat ik het invalidentoi-
let in Café De Tropen al ken. Het is moei-
lijk om in dit toilet te draaien en vooral 
de deur achter je dicht te doen als je in 
het toilet bent. Er zou aan de binnen-
kant van de deur een staaf geplaatst 
kunnen worden, zodat wanneer je bin-
nen bent je de deur dicht kan trekken. Je 
komt namelijk niet bij de deurklink als 
je in een rolstoel zit. We deden nog één 
drankje en gingen daarna onze eigen 
weg. Het was nog een mooie zaterdag in 
maart. #

heel rustig in de andere stoel. Daarna 
moeten we de lift nemen van -1 waar de 
ingang is naar de begane grond. De lift 
is erg modern maar de architect heeft 
meer aandacht heeft gehad voor hoe de 
lift eruit ziet dan of deze functioneel is. 
Het komt erop neer dat Els en ik caprio-
len moeten uithalen om samen in de lift 
te komen. Hajar, die Els duwt, moet echt 
een paar keer steken om goed in de lift 
te komen. Uiteindelijk lukt het en gaan 
we naar boven.

Lage rolstoel
We beginnen met de voorstelling ‘Cool 
in Japan’. Eerst komt er een tijdlijn van 
animatie uit Japan. Japan staat al eeu-
wen bekend om zijn tekenkunst en sinds 
de tijd van de televisie is daar de teken-
kunst van anime en manga bijgekomen. 
Zelfs Alfred J. Kwak van Herman van 
Veen is door Japanse tekenaars gemaakt 
en hoort bij de vorm anime.
Er is een computerspel over anime-
figuren. Hajar en Els spelen het spel 
samen. Je moet op een stip staan voor 
het scherm en aangeven welk anime-
figuur het beste past bij vragen die de 
computer stelt. Els heeft Hajar’s hulp 
nodig, want de stoel is te laag. Daarna 
zie je welke keuzes andere bezoekers 
maakten. We gaan verder en komen bij 
speelautomaten die je in de jaren ‘80 en 
‘90 tegenkwam in arcade-speelhallen. 
Ook typisch Japans.

Snelle deur
Wanneer we verder lopen komen we 
bij de tweede tentoonstelling ‘Verlangen 
naar Mekka’. Hier vertellen veel men-

incidentele obstakels niet ongenoemd 
blijven: fietsers op de stoep, parkerende 
vrachtwagens van verhuizers en leve-
ranciers, en opbrekingen.
Met de betonblokken op de brug tussen 
Middenweg en Linnaeusstraat – nee, 
niet geplaatst op de rijweg zelf, al moet 
er vrachtverkeer worden tegengehou-
den - heeft het stadsdeel zelf voor een 
waardig symbool van de hindernisbaan 
gezorgd. En naar verwachting staan die 
betonblokken, met hun toezichthouders, 
er nog jaren. Ze roesten nu al.

Speerpunt Wijttenbach/Linnaeus
Coen Valenkamp is op veel fronten 
actief in de buurt. Hij is chauffeur bij 
Winkelwagen en bij de Open Hof. Hij 
rijdt oude mensen naar de winkel of een 
activiteit. Verder zit hij  in de buurtbe-
heergroep van Middenmeer en hij is 
actief bij Onbeperkt Oost.
Coen: ‘Ja, met Onbeperkt Oost doen we 
regelmatig schouwen. Nog niet zo lang 
geleden zijn we de toeganke-
lijkheid van horecagelegen-
heden nagegaan. We gaan in 
gesprek met de bazen, stellen 
verbeteringen voor, en onwel-
willend zijn ze niet, hoor.’
Hij heeft zo zijn eigen speer-
punten, zo vindt Coen de situ-
atie voor voetgangers bij het 
kruispunt Wijttenbachstraat 
/ Linnaeusstraat onaanvaard-
baar. ‘De geparkeerde fietsen 
bij de sigarenboer, de sleutel-
boer en café Milo maken het 
voor mensen met een rollator 
of slechtzienden bijna onmo-
gelijk om over het trottoir te 
lopen.’ 

Het is Koningsdag. De stoepen worden 
bezet door verkopers van overbodige 
spullen, een lange stoet snuffelaars 
schuifelt voorbij. Er worden blikjes om-
gegooid. Er zijn optredens. Het is feest. 
Vooral op de Bredeweg en de Hogeweg. 
Maar het regent ook, zo nu en dan. En 
het is koud.
Vóór deze dag proberen ondernemende 
types alvast hun terrein op de stoep af te 
bakenen. Veel medebewoners schudden 
mismoedig hun hoofd en vragen zich af 
of op deze vervuiling geen flinke boete 

staat. Of zou de meerderheid denken 
dat dit moet kunnen?

Roest
De Middenweg / Linnaeusstraat is 
hoofdroute, smal voor een corridor die 
ruimte moet bieden aan tram, bus, auto-
mobilisten, fietsers en voetgangers. Voor 
iedereen is doorstroming gebaat bij zo 
min mogelijk obstakels. 
Aan de voetgangers is beslist gedacht bij 
de laatste herinrichting: er zijn veel ze-
brapaden, ongetwijfeld tot regelmatige 

ergernis van automobilisten. 
Het trottoir is op diverse plek-
ken smal, te smal: maar op de 
plankaarten van de overheid 
staan natuurlijk nooit extra 
hindernissen ingetekend. 
En dat zijn de slordig gepar-
keerde fietsen, de scooters 
van pizzabezorgers en de 
reclamezuilen van de win-
kels natuurlijk wel. Dat geldt 
voor gewone voetgangers, 
maar vooral voor mensen die 
aangewezen zijn op rollator 
of rolstoel, voor blinden en 
slechtzienden, en voor ouders 
met kinderwagens. 
Omdat ze zo regelmatig 
voorkomen, kunnen  ook de 

Enthousiast criticus
Opvallend is hoe geduldig en nog altijd 
vol vertrouwen in een positieve bena-
dering van bestuurders en ambtenaren 
Coen is. En hij boekt ook successen, al 
zijn het misschien druppels op een gloei-
ende plaat. ‘Ja, op dat kruispunt is nu 
bij de sigarenboer een fietsparkeervak 
ingetekend op de stoep. Dat is een stap 
voorwaarts. Maar natuurlijk gaat het nu 
vooral om handhaving.’ Ook daarover 
probeert Coen in gesprek te raken met 
het stadsdeel. Hij zoekt contact met 
buurtregisseurs, maar ook met verant-
woordelijk bestuurder Rick Vermin. 
Ik zelf ben bang dat de welwillendheid 
van bestuurder en ambtenaar niet 
genoeg zijn om obstakels op de trottoirs 
weg te krijgen en serieus aan hand-
having te gaan doen. Want ik ben een 
zeurende en cynische burger. Maar veel 
liever zou ik de enthousiaste criticus 
zijn die Coen is. #

Waarom mag dit? Onbegrijpelijk
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Door meten tot weten 

Het eerste gemeenteraadbesluit over de 
Kamerlingh Onneslaan viel in 1939. Dit 
is ook het jaar waarin het Amstelstation 
geopend werd. In de omtrek daarvan 
lagen toen alleen nog tuincomplexen 
en weilanden. Het Weesperpleinstation 
was in de jaren daarvoor opgeheven 
en de voor Amsterdam-Oost zo karak-
teristieke stalen spoorviaducten waren 
gebouwd om weg- en treinverkeer te 
scheiden. Vanaf CS waren daartoe de 
sporen richting Utrecht en naar het Gooi 
op dijklichamen omhoog gebracht.

Leegte
Bij de annexatie van de gemeente 
Watergraafsmeer door Amsterdam in 
1921 was een stedenbouwkundig plan 
meegekomen waarvan Amsterdam 
in de jaren twintig alleen Betondorp 
uitgevoerd heeft. Dit betekende aller-
minst dat de stedelijke ontwikkeling van 
De Meer niet in de bedoeling lag, maar 
wel dat het knusse van dit plan verlaten 
werd. De grootschalige vooroorlogse 
woningcomplexen in beide delen van 
Middenmeer, een rij woningen langs de 
Middenweg en flats tegenover de Oos-

terbegraafplaats aan de Kruislaan zijn 
de getuigen van de toenmalige Amster-
damse stadsuitbreidingdrang. Vanaf het 
nieuwe Amstelstation stonden verkeers-
wegen in de planning.
In de oorlogsjaren kwam deze ontwik-
keling stil te vallen en het investeren 
in infrastructuur kwam na de oorlog 
slechts mondjesmaat op gang. Eerst 
was woningbouw aan de orde zoals de 
duplexwoningen van Jeruzalem, het 
Amsteldorp en de eengezinshuizen van 
de Don Boscobuurt. Bijna twintig jaar 
lang bleef een enorme leegte bestaan 
rond de stationshal, die eenzaam oprees 
bij een blik over de Watergraafsmeer 

komend vanonder de spoorviaducten 
via de Wibautstraat of de Berlagebrug 
over de Meester Treublaan.

Weinig adressen
Begin jaren zestig komt pas verdere 
verstedelijking en wegenaanleg van 
dit gebied op gang.  De Gooische weg, 
gepland in 1939, wordt aangelegd als 
vierbaans uitvalweg naar het oosten. 
Helemaal aan het begin daarvan wordt 
de Kamerlingh Onneslaan de eerste af-
slag, die er meteen naar links onderdoor 
voert. Een stuk van tuincomplex Klein-
Dantzig en van de toenmalige tuin-
bouwschool/stadskwekerij wordt voor 
de Kamerlingh Onneslaan opgeofferd. 
Voor de verbinding met de Middenweg 
worden daar enkele woningen, winkels 
en een postkantoor gesloopt naast het 
imposante, nu lege PTT-telecommunica-
tiegebouw. De Kamerlingh Onneslaan 
krijgt het karakter van een typische 
verbindingsweg als nieuwe toegangweg 
tot de buurten van De Meer. Woningen 
of bedrijven zijn er vrijwel niet aan 
gevestigd en als adres speelt de Kamer-
lingh Onneslaan nauwelijks een rol.

Jacht op nulpunt
Heike Kamerlingh Onnes was 29 jaar 
oud toen hij in 1882 tot hoogleraar 
natuurkunde en directeur van het 
natuurkundig laboratorium te Leiden 
benoemd werd. Hij bewees zich als 
een groot organisator, fondsenwerver,  
opleider van laboratoriummedewerkers 
en een zeer vasthoudende experimen-
tator. Zijn onderzoek richtte zich op het 
in de praktijk bewijzen van de stelling 
dat alle gassen vloeibaar gemaakt kun-
nen worden als maar een temperatuur 
bereikt werd onder de voor dat gas kri-
tische, soms extreem lage niveau. Johan-
nes Diderik van der Waals (1837-1923), 

de eerste hoogleraar natuurkunde aan 
de universiteit van Amsterdam, had dit 
inzicht in 1873 in een wiskundige verge-
lijking - die nu zijn naam draagt - naar 
voren gebracht. Van der Waals kreeg de 
Nobelprijs voor Natuurkunde 1910 voor 
dit werk.
Van der Waals wees hiermee de weg 
waarlangs door middel van steeds 
verder koelen ook gassen zoals stikstof, 
zuurstof, waterstof en helium vloei-
baar te maken zouden moeten zijn. 
Kamerlingh Onnes was niet de enige 
die deze uitdaging oppakte. Drama-
tisch verwoord ontstond een ‘jacht op 
het absolute nulpunt’ *, onder anderen 
tussen Kamerlingh Onnes en de Schot 
James Dewar (1842-1923), die zijn 
laboratorium had bij het Royal Institute 
te London. In 1898 slaagde Dewar er 
als eerste in bij een temperatuur van  
-253ºC waterstofgas in vloeistof te laten 
overgaan en vervolgens deze vloeistof 
in 1899 onder hoge druk tot vaste stof te 
transformeren. Dewar staat ook bekend 
als uitvinder van de thermosfles.

MRI-scanners
Voor Kamerlingh Onnes bleef toen de 
uitdaging over om helium - het in 1868 
ontdekte edelgas dat zich als laatste gas 

nog niet als vloeistof gewonnen had 
gegeven – te bedwingen. Dit lukte hem 
op 10 juli 1908. Hij bereikte daartoe een 
temperatuur van -269°C. De Nobelprijs 
1913 kreeg hij voor zijn onderzoek naar 
de eigenschappen van materie bij lage 
temperaturen, hetgeen onder andere 
leidde tot het vloeibaar maken van 
helium. 
In de lofprijzing bij zijn Nobelprijs werd 
impliciet de aandacht gevestigd op de 
bijzondere natuurkundige effecten die 
Kamerlingh Onnes waarnam en in 1911 
beschreef bij extreem lage temperatu-
ren, onder meer de supergeleiding (elek-
trische geleiding zonder weerstand) 

in met vloeibare helium diepgekoelde 
zuivere metalen. Het koudelaborato-
rium te Leiden stond destijds bekend als 
‘het koudste plekje op aarde’. In 1926, 
Kamerlingh Onnes’ sterfjaar, lukte het 
zijn collega en opvolger als directeur 
van het laboratorium, Willem Keesom, 
helium onder hoge druk in vaste toe-
stand te brengen. Supergeleiding heeft 
een belangrijke praktische toepassing 
gevonden in de MRI-scanners voor 
beeldvorming van organen in zieken-
huizen.

Luchtpompen
Met de Johannes van der Waalsstraat 
is Van der Waals vernoemd in Midden-
meer op de grens van de buurten van 
voor en van na de Tweede Wereldoor-
log. Vlak daarbij in Middenmeer kregen 
twee van zijn 17de eeuwse voorlopers in 
het onderzoek naar het gedrag van gas-
sen hun vernoeming in de Boylestraat, 
het Mariotteplein en de Mariottestraat. 
Onder de naam van de Ier Robert Boyle 
(1657-1691) leren middelbare scholie-
ren een gaswet kennen. Deze stelt dat: 
in een bepaalde massa van een be-
paald gas druk en volumen omgekeerd 
evenredig zijn bij gelijke temperatuur 
(PxV=constant). In Frankrijk wordt dit 
de wet van Boyle-Mariotte  genoemd 
ter ere van de Franse natuuronder-
zoeker Edme Mariotte (1620-1684), die 
naast Christiaan Huygens lid was van 
de Académie des Sciences en evenals 
Boyle proeven deed met luchtpompen. 
Robert Boyle’s werk en inzichten passen 
in de triomf van de wetenschappelijke 
revolutie. Hij bestreed de eeuwenoude 
elementenleer van Aristoteles en de idee 
dat er een primum frigidum bestaat, een 
substantie die de bron van koude zou 
zijn.

Energie op transport
De wet van Boyle werd vroeg in de 19de 
eeuw uitgebouwd door de Fransman 
Louis Gay-Lussac (1778-1850) tot de bij 
scholieren bekende universele gaswet 
van Boyle en Gay-Lussac. De relatie 
tussen druk en volumen wordt daarin 
beschreven met de absolute tempe-
ratuur, °K ,als variabele en het getal 
van Avogadro als constante. Lorenzo 
Romano Amadeo Avogadro di Quaregna 
e Cerreto (1776-1856) was een briljante 
Italiaanse scheikundige die de gedachte, 
dat de natuur per situatie uit ‘een in een 
getal uit te drukken’ aantal deeltjes be-
staat, wist in te zetten in berekeningen 
die in de praktijk toepasbaar bleken. 
Ook zijn naam is bij scholieren een 
begrip en hij is vernoemd in de Avo-
gadrostraat in Middenmeer; deze loopt 
parallel aan de Johannes van der Waals-
straat. Gay-Lussac kreeg vele straat-
naamvernoemingen in Frankrijk en zijn 
naam siert de Eiffeltoren naast die van 
72 andere beroemde Fransen, maar in 
Middenmeer en in Nederland wordt zijn 
vernoeming vreemd genoeg gemist.
Van der Waals was een van de grond-
vesters van de warmtekrachtleer, de 
thermodynamica. Warmte werd daar-
mee begrepen als beweging van deeltjes 
en als energie op transport; verplaatsen 
van warmte koelt of warmt. De techniek 
om dit transport van energie te sturen 
was het terrein waar Heike Kamerlingh 
Onnes zijn glorie beleefde. #

* Het boek Jacht op het nulpunt is 
geschreven door Dirk van Delft. 

Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926), hoogleraar experimen-
tele natuurkunde te Leiden, gaf aan zijn koudelaboratorium 
de slagzin ‘Door meten tot weten’. Hij kreeg de Nobelprijs voor 
Natuurkunde 1913. Naar hem is de Kamerlingh Onneslaan 
vernoemd.  

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 6
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Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke 
lokale krant die in 2019 zeven keer zal 
verschijnen. 
De krant wordt huis aan huis verspreid in de 
buurten van Oud-Oost (Oosterpark-, Trans-
vaal- en Dapperbuurt) en Watergraafsmeer 
in Amsterdam-Oost. 
Op meerdere openbare plekken in Oost 
liggen exemplaren om gratis mee te nemen. 
De oplage is 24.000.

Dwars 208 verschijnt vrijdag 5 juli 2019, de 
deadline voor uw bijdrage is donderdag 13 
juni 2019.

Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC  Amsterdam
Tel. nr.: 06-42807805
E-mail: dwarskrant@gmail.com

Kernredactie:
Anneke Hesp, Arie van Tol en Melissa Plomp

Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman en  
Ron de Wit.

Advertentiewerving:
Wim Crezee

Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anne De Smet, 
Anthony Stone, Carolien van Welij, Connie 
Dekker, Daan van Pagée, Dick Feenstra, 
Dineke Rizzoli, Eddy Ellert, Evelien Polter, 
Frank Schoevaart, Frits Vogels, Gabriëlle 
Francke, Gerard Valentijn, Hans Heitgeert, 
Hansje Galesloot, Hella de Groot, Henk 
Pouw, Jaap Kamerling, Jan Molenaar, John 
Prop (voorpagina), Judith Lammers, Lennie 
Haarsma, Méland Langeveld, Mirjam Ringer, 
Peter Hoogendijk, Robert van Andel, Rose 
Bartholomé, Ruud Meijer, Ton Hendrix en 
Veronica van Roon.

Bestuursleden 
Stichting Dwars door Oost:  
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok, Frits 
Wegenwijs en Joost Blom

Redactionele bijdragen:
Dynamo, OAR, HJS, !Woon, en Onbeperkt 
Oost

Druk: 
Rodi Rotatiedruk

De gehuurde herenfiets trapt 
voor geen meter. Op 
Hailuoto, het kleine 
Finse eiland waar 
ik een weekje op 
vakantie ben, had 
ik geen andere 
keus, en daarbij 
was de huurprijs 
heel laag. Maar 
nadat nu ook de 
ketting er geregeld 
afvliegt, is voor mij de 
maat vol: ik wil nou écht een 
andere fiets.
De koffiekantine, annex 
fietsenverhuur, is echter 
gesloten. Wel staat er 
een bord buiten waarop 
met krijt geschreven ‘kah-
vi kanssa leivonnaiset’ staat. 
‘Kahvi’ kan ik nog ontcijferen 
omdat het bord bij een kof-
fiehuis staat, maar die andere 
twee woorden zijn voor mij 
onherleidbaar. Later zoek 
ik die op en het blijkt ‘met 
gebak’ te betekenen.
In de directe omgeving 
van de koffiekantine is 
er niemand te bekennen, 
maar even verderop bij 
het haventje zie ik een 
man met een ros-
bruine baard staan, 
in zijn mondhoek 
hangt een pijp. Zijn 
overgebleven haren 
op zijn nagenoeg kale 
hoofd zitten steil naar achteren 
gekamd. Hij kijkt naar de vissers die hun 
vangst aan het lossen zijn. Ik loop met 

mijn fiets op hem af, 
richt me in het Engels 
tot hem en vraag hem 
of hij weet waar de 
eigenaar van de kof-
fiekantine woont?
Er rollen voor mij 
volslagen onbekende 
klanken uit zijn 
mond. Gelardeerd 
met vele klinkers. 
Ik kan er werkelijk 
niets van brouwen. 

Na zijn stort-
vloed lacht hij 

me vriende-
lijk toe. Ik 
beantwoord 
zijn lach en 

probeer het 
met andere woor-

den opnieuw. Halverwege 
schakel ik over op het Neder-

lands. Wat maakt het uit, hij verstaat 

toch geen Engels.
Nogmaals stort hij een woor-
denbrij over me uit. We komen 
geen stap nader tot elkaar. Nu 
laat ik mijn fiets zijn zegje doen. 

De bel knarst. Ik til het achterwiel 
van de grond en duw met mijn voet 

de trapper aan. De ketting knierpt en 
dondert er voor de zoveelste keer vanaf.
Hij wenkt me met zijn arm. Eindelijk zit 
er schot in onze conversatie: hij begrijpt, 
geloof ik, de taal van mijn fiets. Wat 
fietsen onderling toch niet voor elkaar 
kunnen krijgen: er gaat een wereld voor 
me open. Langs de houten huisjes die 
alle een andere kleur hebben, lopen we 
de heuvel op. Daar staat een fiets, goed 
ingevet, te blinken. Een lederen zadel, 
geen krasje of spatje roest te bekennen: 
een toonbeeld van degelijkheid. Groter 
kan het verschil met mijn fiets niet zijn.
‘Prachtige fiets,’ zeg ik.
Trots kijkt hij me aan. Ook hij tilt zijn 
achterwiel iets op en trapt hem aan. De 
ketting loopt geluidloos en blijft keurig 
op de tandwielen ronddraaien. Het sui-
zen van het wiel, zonder enig bijgeluid, is 
een waar genoegen voor mijn oren.
Ik gniffel om onze wederzijdse overwin-
ning op de taal. We begrijpen dat de fiets 
het gespreksonderwerp is, maar daar 
houdt elke andere vorm van commu-
nicatie op. Vandaag laat ik de fiets voor 
wat hij is. Ik zet hem tegen de houten 
zijwand van de koffiekantine, een stan-
daard zit er ook al niet meer aan.
Leve de toren van Babel, leve de Euro-
pese eenwording! Alleen met mijn euro’s 
kom ik hier moeiteloos vooruit. #

Meer ‘Onalledaags’ of andere verhalen 
lezen: www.melandlangeveld.com

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Hoe is English spoken ontstaan?
Anneke Hesp: ‘Ik ben lerares Engels 
geweest en bedacht met mijn collega 

Loes van der Zande, dat we samen wel 
iets wilden doen met de bibliotheek 
en met het Engels. En in februari 2015 

van dat jaar startten we. 
Elke tweede vrijdag van 
de maand komen we naar 
deze OBA om een boek te 
bespreken. We zagen het 
vanaf het begin niet als 

een leesclub. Het gaat ons 
vooral om het gesprek. We 

dachten dat er wel mensen zouden zijn 
die daar behoefte aan hadden. Sommi-
ge van de leden zijn ook docenten En-
gels geweest, of Engels is altijd speciaal 
voor ze geweest omdat ze bijvoorbeeld 
veel in het buitenland hebben gewerkt. 
Of het is hun eerste taal en ze vinden 
het leuk met anderen een beetje dieper 
te gaan dan praten over koetjes en 
kalfjes. We presenteren onze boeken 
naar elkaar toe en je hoeft het boek 
dus ook niet eerst gelezen te hebben. 
In het onderwijs hebben we te vaak de 
praktijk gezien van de verplichte lees-

lijst. De helft heeft het boek dan niet 
gelezen en je krijgt een situatie waarin 
iedereen zijn stand op zit te houden. 
Dat is niet bevorderlijk voor een open 

gesprek tussen volwassenen. Toch 
heeft soms de helft van de mensen het 
boek gelezen. Per keer leidt iemand de 
ochtend in door te vertellen over de 
auteur en de achtergrond van het boek 
met gebruik van interviews of andere 
achtergrondinformatie. Daarvoor ge-

English Spoken 
is geen leesclub

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Dit keer een bijzondere leesclub: English Spoken. Zonder ver-
plichte leeslijst, wel met een goed gesprek. Ik praat met Terri 
Schwartz,  Anneke Hesp en Frans Klis. Het boek dat vandaag 
centraal staat is The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood, 
voorbereid door Loes van der Zande. Ik blijf nog even bij de 
boeiende conversatie. En hoewel ik het niet had verwacht, 
blijkt mijn Engels goed genoeg om het te kunnen volgen.

 Toren van Babel Onalledaags

‘Je wordt in 
discussies soms 
verrast door al 
die verschillende 
achtergronden’’

Boekenlijst t/m juni 

2019

The Secret Lives of Colour  

World War I Poetry 

The Handmaid’s Tale

La Plaza del Diamante/ Diamond 

Square  

The World’s Wife  

Kassia St Clair  

    

Margaret Atwood  

   

Merce Rodoreda

Carol Ann Duffy

English Spoken

38

39

Serie over boekenclub (4)
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‘Voel je je de laatste tijd depressief of 
opgesloten Freek?’ Over zijn bril heen 
keek hij zijn patiënt aan. Die leunde 
achterover in zijn stoel en schaterde. 
‘Opgesloten? Serieus man?’ De psy-
choloog knikte en krabbelde wat op 
zijn blocnote. ‘Je lijkt vandaag wat... 
hoe zal ik het zeggen? Opgewonden? 
Opgetogen? Is daar een speciale reden 
voor?’ ‘Ach, het zonnetje schijnt, het 
is voorjaar. Je tijd is om, dokter. Ik 
ga maar weer eens.’ Bij de deur van 
het kantoortje schudden ze elkaar de 
hand. ‘Tot volgende week.’ Zijn patiënt 
haalde vrolijk zijn schouders op. ‘Wie 
weet dokter.’

Ontspannen wandelde hij door de 
Kalverstraat. Hij had pauze. Ramen 
en kunst wisselden zich af op de 
wanden. Onderweg groette hij wat 
bewakers. Zijn patiënt had gelijk: het 
zonnetje scheen, hij zou zijn van huis 
mee gebrachte boterhammetjes buiten 
opeten. Even genieten van zijn vrij-
heid. Er uit ging een stuk makkelijker 
dan er in. Hij zwaaide naar de portiers, 
die één voor één de hekken openden. 
Even later liep hij in de zon langs de 
gracht. Hij zocht een plekje in het gras, 
en opende zijn lunchtrommel. De zes 
witte torens wierpen lange schaduwen. 
In de gracht zwom een moeder met 
babyeendjes.
Een glazenwasser fietste langs over 
het fietspad. Zijn ladders lagen in zijn 
bakfiets. Toen zijn brood op was, stond 
hij op en wandelde een eindje om 
zijn benen te strekken. Plots trok een 
flikkering zijn aandacht. Op de vijfde 
verdieping van de toren die ‘De Weg’ 
heette flikkerde een lichtje op. Het leek 

wel een code. Misschien een bewoner 
die zijn drugsdealer inseinde? Zoals 
het personeel altijd zei: ‘als de drugs op 
waren, was er gelijk onrust in de tent’. 
Peinzend liep hij verder. Er knaagde 
iets in zijn hoofd, waar hij geen vinger 
op kon leggen.

Zoals gezegd: binnenkomen was meer 
werk dan weggaan. Voor het personeel 
dan. Voor de bewoners van de Bijlmer-

bajes was het meestal andersom. Al 
werd de ‘humane’ gevangenis geteis-
terd door ontsnappingen. Laatst nog 
waren er zeven tegelijk over de muur 
verdwenen. Hij werd gefouilleerd en 
moest twee keer zijn legitimatie laten 
zien, voordat hij door de Kalverstraat 
weer terug kon wandelen naar kan-
toor. In de lange gang ging hij steeds 
iets sneller lopen. Hij smeet de deur 
van zijn kantoortje open en haalde 

het dossier van Freek tevoorschijn. 
‘Potverdorie!’ Daar stond het. Freek 
verbleef in De Weg, vijfde verdieping. 
Ongerust holde hij door de lange gang 
terug tot aan de lift van De Weg. ‘Ik wil 
nog even iets aan een patiënt vragen,’ 
meldde hij via de intercom. Hij wilde 
de knul niet onnodig in de problemen 
brengen. Juist achterdocht en vooroor-
deel dreef die knullen de criminaliteit 
in.

Op de vijfde verdieping bracht een be-
waker hem naar Freeks cel. Hij klopte 
op de deur. ‘Freek, je psych is er voor 
je. Freek? Je zit toch niet te kakken of 
zo?’ Hij opende de gele celdeur. Het 
celraam was er uitgetikt. Een haak, 
gefabriceerd van de hengsels van em-
mers hing in het kozijn. Ze stormden 
de kamer in. Op de luchtplaats stond 
een ladder tegen de muur. De ladder 
van een glazenwasser. Onder hen ben-
gelde Freek aan een stel gescheurde la-
kens. Hij keek op naar het geschreeuw. 
‘Tot ziens, dokter! Ik ga lekker genieten 
van het voorjaar!’ Hij leunde voorover. 
‘Freek? Doe het niet! Doe niet zo ge-
vaarlijk, jongen!’ Maar hij voelde al dat 
hij gefaald had. De armen van Freek 
maaiden wild door de lucht, voordat 
hij, met een misselijkmakende smak op 
het beton terecht kwam.

De bewakers en de psycholoog kniel-
den neer bij het gebroken lichaam. Het 
hoofd lag in een steeds verder uitvloei-
ende plas bloed. Freek staarde hem 
aan. ‘Weet je dokter?’ Hij was nauwe-
lijks te verstaan. ‘Heel even, hè, voelde 
ik me zo vrij als een vogeltje.’ #

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Vrije vogel Oost-thriller 

dat verschrikkelijk. Ze vond de man 
een imperialistische racist. Die zomer 
presenteerde zij poëzie van Rabin-
dranath Tagore. Over het geweldige 
moment dat de eerste regen valt in het 
seizoen. En terwijl wij blij waren met 
de eerste droge dagen van juni, kreeg 
ze ons toch helemaal mee naar die 
uitbarsting van vreugde die mensen in 
India dan ervaren.’

Wat lezen jullie?
‘Dat is heel gevarieerd: fictie, een to-
neelstuk en poëzie. Of bijvoorbeeld een 
presentatie over de Beat Generation. 

bruiken we ook bijvoorbeeld YouTube. 
En we lezen ook altijd samen wat 
fragmenten. Na afloop zijn er altijd wel 
mensen die dan het boek willen gaan 
lezen.’

Waarom in de OBA op de Linnaeus-
straat?
‘Toen de OBA Linnaeus in 2015 opende, 
zagen we onze kans schoon. Deze 
locatie is laagdrempelig en we zijn op 
neutraal terrein. Dat is echt anders dan 
bij mensen thuis. We worden hier zeer 
gastvrij onthaald met koffie, thee en 
soms een koekje. Een voordeel is ook 
dat mensen het te lezen boek kunnen 
lenen uit de bieb. We kunnen gebruik 
maken van de OBA-apparatuur om 
filmfragmenten of een interview met 
een schrijver te laten zien. De OBA ver-
meldt English Spoken op haar site en 
maakt er ook posters voor. Het gevolg 
is dat English Spoken ook bekend is bij 
mensen buiten Amsterdam Oost. Er 
komen zelfs mensen uit Buitenveldert 
en Purmerend.’

Is English Spoken een open groep?
Terri Schwartz: ‘Er is een losse groep 
van ongeveer twintig mensen. Meestal 
komen er zo’n 12 mensen en er 
schuiven nog telkens nieuwe mensen 
aan. Het mooie is dat er mannen en 
vrouwen zijn, Nederlanders en bui-
tenlanders. Je wordt door die ver-
scheidenheid in de groep in discussies 
soms verrast door al die verschillende 
achtergronden.’
‘Eén keer werd in de decembermaand 
een kerstverhaal van Dickens gepre-
senteerd. Een Indiase aanwezige vond 

Elk half jaar inventariseren we samen 
of er nog boeken zijn die iemand graag 
bespreken wil of besproken zou willen 
hebben.’

Waar gaan de discussies zoal over?
‘Vaak over persoonlijke aanknopings-
punten met het boek of met de tekst uit 
het boek. Het gaat ons zeker niet om 
het literair-wetenschappelijke begrip-
pensysteem.  
We willen vooral een uitnodigende 
sfeer creëren zodat mensen worden ge-
stimuleerd om mee te praten over het 
gekozen boek en over de thema’s die 

daarin naar voren komen.’

Welke boeken zijn jullie het meest 
bijgebleven?
Terri Schwartz: ‘Het boek van Ed-
mund de Waal The White Road maakte 
indruk op mij. Het gaat over porselein, 
waar ik niets mee heb. Maar De Waal 
schrijft zo fascinerend over porselein. 
Echt fascinerend. Het is bijna alsof je 
het porselein kunt voelen; heel goed 
hoe de schrijver dat tot leven weet te 
brengen. Een boek dat ik never nooit 
zelf had gelezen.’
Anneke Hesp: ‘De keer dat we World 
War Poetry uit de Eerste Wereldoor-
log bespraken was voor mij de meest 
emotionele bijeenkomst. Sommigen 
van ons zaten met tranen in de ogen: 
het patriottisme, de ontgoocheling 
en de misère. Je voelt je een beetje 
zelf soldaat. Er is ook een link met de 
Brexit. Hoe een bovenklasse het voor 
elkaar krijgt mensen te manipuleren of 
honderdduizenden jonge mannen de 
dood in te sturen.’
Frans Klis: ‘Mij is het boek van de 
Engelse auteur Pat Barker Union street 
uit 1982 bijgebleven. Het zijn korte 
verhalen over Engelse meisjes in een 
armoedige Engelse straat. Ook vond 
ik The Invention of Nature; Alexander 
von Humboldt’s New World van Andrea 
Wulf zeer de moeite waard.’ #

English Spoken komt elke tweede 
vrijdag van de maand samen in OBA 
Linnaeus van half elf tot twaalf uur. 
Iedereen is welkom. Gratis voor OBA-
leden, vijf euro voor niet-leden. (In juli 
en augustus zijn we er niet.) 

Aan het eind van de vrijdagochtend gaat de groep van deze keer op de foto

Serie over boekenclub (4)
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag 
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes.
Programma op zondagen 19 en 
26 mei, 2, 10 (ma!), 23 en 30 juni 
(9 en 16 juni gesloten): 
10.30:  Feest voor Flapoor (2-4 jr)
12.00:  Op bezoek bij Dokter Bril, 
poppendokter (2-4 jr)
14.00:  Ridder Roeland is bang 
voor spinnen! (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op woensdagen 22 
en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni, 3 
en 10 juli: 
14.00:  De zeerovers en de zee-
meermin; een onderwaterverhaal! 
(4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
Meer info: www.kooskneus.nl 

Nederlands Marionetten-
theater
za 18 en zo 19 mei 14.30: 
Stiekem naar Groenland (4-12 jr)
za 25 en zo 26 mei 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
za 1 en zo 2 juni 14.30: 
Pinokkio (4-10 jr)
za 8 en zo 9 juni 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr)
za 15 en zo 16 juni 14.30: 
De gelaarsde kat (4-12 jr)
za 22 en zo 23 juni 14.30: 
Aladdin en de wonderlamp (4-12 jr)
za 29 en zo 30 juni 14.30:
Ariadne en Pegasus (4-12 jr)
Meer info: www.nederlandsmari-
onettentheater.nl

Pleintheater
zo 19 mei 15.00: 
Rap Rover – Lot Houtepen (fami-
lievoorstelling 5+)
vr 31 mei 20.30: 
Human Encounters #3: The Path 
- Dorit Weintal en Lichtgebogen – 
Serioos Collectief (dans, perfor-
mance)
zo 8 juni 14.00 – 18.00: 
Pinkster Plein Picknick
do 20 juni 20.30: 
Niemandsland – Movementalist 
(dansimprovisatie)
vr 21 juni 20.30: 
Bacanal Chipote, dansen op de 
doden – Lleca Teatro (Nicaragua)
za 22 juni 16.00: 
Openingsconcert Nieuwe Noten
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
vr 24 en vr 31 mei 20.15: 
BadhuisInternational plays Allo 
Allo Episodes Parts 3 & 4
do 13, vr 14, za 15 en zo 16 juni 
20.15: 
BadhuisInternational plays Allo 
Allo Episodes Parts 5 & 6
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid
elke ma 20.30 – 01.00: 
Kizomb Evolution Dance & Eco-
food
Danslessen en aansluitend dj’s 
elke di 19.30 – 21.30: 
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildan-
sen@gmail.com 

za 18 mei 12.00 – 17.00: 
Kledingbeurs MINCX
zo 19 mei 16.15 – 18.00: 
Concert dwarsfluit - leerlingen van 
Gerda Thorn
zo 2 juni 14.30 – 18.00: 
Toneelgroep Angalampoe speelt 
Prefuru
wo 5 juni 20.00 – 22.00: 
Talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle
do 6 juni 14.30 – 18.00: 
Jungle filmmiddag
do 6 juni 19.30 – 21.30: 
Estatic Dance evening with Shiva 
Rea
vr 7 juni 14.30 – 18.00: 
Shanghai and the gateway to 
China (seminar)
za 8 juni 20.00 – 01.00: 
Nataraj barefoot party
zo 16 juni 15.00 – 17.00: 
Duurzame reis door de wereld 
met Play it cool
za 22 juni 20.00 – 01.00: 
Nataraj barefoot party
zo 23 juni 19.00 – 22.30: 
Djembé Storytelling
do 27 juni 12.00 – 14.00: 
Ik ben moe van armoe!
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 12 jan 2020: 
Verlangen naar Mekka
t/m 1 sept 2019: 
Cool Japan
t/m 1 sept 2019: 
Bitter Chocolate Stories: kinder-
verhalen over cacaoplantages in 
West-Afrika
altijd te zien: 
Heden van het slavernijverleden

altijd te zien: 
Een gebouw vol verhalen
altijd te zien: 
Things That Matter
altijd te zien: 
Indonesië
altijd te zien: 
Nieuw-Guinea
altijd te zien: 
Zuidoost-Azië
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00: 
www.leefenleer.nl: Kom naar het 
oefenspreekuur
elke di 14.00 – 17.00: 
Spreekuur Taalconsulent
elke di en do 14.30 – 17.30: 
StudieMax in de OBA (bijles en 
huiswerkbegeleiding 6-12 jr)
elke wo 11.00 – 12.30: 
Seniorencollege (uitgevoerd door 
Turkse Ouderenraad, info over 
programma: www.turkseoude-
renraad.nl) 
elke wo 15.00 – 15.45:  
Voorlezen en knutselen (4+) 
elke vr 10.00 - 12.00: 
Spreekuur Samenspraak
elke do oneven week 10.00 – 
12.00: 
www.leefenleer.nl: Leesclub Mak-
kelijk Lezen
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke wo 15.00 – 15.30: 
Voorlezen (4-7 jr) 
elke 1e donderdag van de 
maand 15.30 – 17.00: 
Kinderschrijfcafé (9+), met Renée 
en Eva Kelder
elke 2e vrijdag van de maand 
10.30 – 12.00: 
English Spoken
elke 3e zaterdag van de maand 
11.00 – 13.30 en 14.30 – 17.00: 
Schrijfcafé voor volwassenen, met 
Renée en Eva Kelder
elke laatste donderdag van de 
maand 19.00 – 20.00: 
Linnaeus Live
Meer info: www.oba.nl 

Q-Factory
elke di 20.00: 
za 18 mei 20.30: 
Kaia Kater (folk)
di 21 mei 20.00: 
Countdown Café: Jan Paul van der 
Meij – Michel Ebben – Lars Bygdén
wo 22 mei 20.00: 
FAQ Popquiz
do 23 mei 20:30:  
Samantha Fish (blues)
vr 24 mei 21:00: 
Kurtis Blow ‘Hip-Hop’s 45th An-
niversary’ 
za 25 mei 20:30: 
Tyler Ramsey ( Band of Horses)
di 28 mei 20.00: 
Countdown Café: The Lachy Doley 
Group – Colonel Jetski
wo 29 mei 20:30:  
Sons Of The East (indie folk)
za 1 juni 20:30: 
The Yawpers (cow-punk)
zo 2 juni 20.30:  
King Yellowman & The Sagittarius 
Band 
di 4 juni 19.00:  
SUNMI (k-pop)
di 4 juni 20.00: 
Countdown Café: Jeffrey Halford & 
The Healers – Johnny Feelgood
za 8 juni 20.30:  
De Roots Fabriek Presenteert: 
Robert Jon & The Wreck (southern 
rock)
za 8 juni 20:30:   
The Sugarhill Gang en Grandmas-
ter Melle Mel & Scorpio Furious 
Five (hiphop)
zo 9 juni 20.30:  
Nouvelle Vague (bossa nova / new 
wave)
wo 12 juni 20.00: 

FAQ Popquiz
zo 16 juni 20.00: 
The Paladins (rockabilly, blues)
do 20 juni 20.00: 
XIX (cumbia / rock)
vr 21 juni 20.30: 
Clementino (Italiaanse hiphop)
za 22 juni 21.00: 
Leo Sayer (pop)

zo 23 juni 20.30: 
Men At Work (poprock)
vr 28 juni 20.30: 
Pubquiz
Meer info: www.q-factory-am-
sterdam.nl

Brinkhuis
elke 1e zaterdag van de maand 
van 19.30 – 0.00: 
Betondorp Live

Grand Café Genieten
elke 2e zondagmiddag van de 
maand 14.30: 
Café Chantant

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532 

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565

OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773

Pleintheater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Q-Factory
Atlantisplein 1

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26 
020-7373326,

Grand Cafe Genieten 
Oranje-Vrijstaatplein 2 
 020-2535554

Brinkhuis  
Landbouwstraat 63 
020-4620331

Nederlands Marionettenthe-
ater in het Zoldertheater
3e Oosterparkstraat 144/3 
Reserveren: 06-48892210

House of Watt (de Mammies)
James Wattstraat 73
Reserveren: 020-6201513

Adressen 

Kijk voor onder  
andere meer  
agenda-informatie op  
www.oost-online.nl

Samantha Fish

Leo Sayer
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Het boek wordt in grote lijnen gevolgd, 
maar hier en daar veranderd naar the-
ma’s van deze tijd. In de geest van De 
Kleine Prins dat als hoofdthema heeft: 
het verbinden van mensen en het uit 
de weg ruimen van misverstanden. 
In een scène wordt de kleine prins 

opgevoerd als pop en tegelijkertijd als 
vluchteling. Was er eerder nog sprake 
van een improvisatie, nu is de tekst, 
geschreven door Karien van Assendelft, 
letterlijk ontleend aan zinnen uit het 
echte protocol van toelating tot het Ne-
derlanderschap. In een Nederlands dat 

ook mensen die hier geboren zijn maar 
half zullen begrijpen. Het uitspreken 
van deze tekst is aanvankelijk om te la-
chen, maar wordt al gauw belachelijk.

Ernst
Er wordt op een aanstekelijke manier 
gerepeteerd, heel betrokken en met 
creatieve inbreng van alle spelers. Ze 
hebben totaal geen probleem met de 
fragmentarische manier van werken: 
kleine scènes eerst uitproberen, los van 
het grote verhaal en dan de kleinere 
onderdelen in elkaar passen. 
Regisseur Diane Elshout geeft spelers 
de raad om zich op hun rol te concen-
treren: als zij licht en humorvol blijven 
zal de ernst van de ondergrond des te 
beter blijven hangen. 
De Kleine Prins zelf is afkomstig van 
een andere planeet en hij is de enige 
pop in de voorstelling. Hij is bijna 
transparant en wordt bespeeld door 
acteur Alex Brouwer. Die speelt een 
dubbelrol: hij is ook de piloot uit 
het boek. Hij en de pop vormen een 
twee-eenheid en hij heeft hem al goed 
onder controle. Hij knokt nog met de 
loshangende beentjes,  - vraagt zich af 
of die er niet af moeten. Hij voegt de 
daad bij het woord: trekt het onderlijf 
van de romp. Het voelt nu in de studio 
eventjes wreed, maar het publiek zal 
het niet merken, - de pop is nu minder 
compleet maar als symbool aanwezi-
ger. En ze kunnen er eventueel zo weer 
aan. 

Moving
Enige tijd na deze repetitie praat ik met 
Diane Elshout, een van de drie artistiek 
leiders van Moving Arts Project (MAP), 

- de andere zijn Janine Toussaint en 
Noud Verhave. 
In hun werk onderzoeken ze samen 
met wijkbewoners en -organisaties, 
professionals, experts en kunstenaars 
wat samenleven betekent. Het ‘moving’ 
in de naam van hun groep heeft zo 
veel mogelijk betekenissen: ze willen 
medewerkers en publiek ontroeren 
door hun werk, ze zijn weinig honkvast 
en trekken door de buurt, - vooral op 
pleinen voelen ze zich thuis: de open-
bare ruimte hoort bij de bewoners, 
pleinen zijn van oudsher de plekken 
waar men samenkomt om ervaringen 
uit te wisselen. Maar ook de vele disci-
plines maken de projecten en daardoor 
de medewerkers beweeglijk: de drie 
leiders komen uit heel verschillende 
disciplines: Diane uit theater en dans, 
Janine is architect en stedenbouwkun-
dige, Noud is beeldend kunstenaar en 
fotograaf. 

Aanloop
Van maart t/m juli 2019 duiken deze 
artistiek-sociale onderzoekers op 6 lo-
caties de Amsterdamse Transvaalbuurt 
in, - als experts van het dagelijks leven. 
Dat doen ze deze keer dus aan de hand 
van het boek De Kleine Prins. Net als 
de prins, die van planeet naar pla-
neet trekt, kijken we met open blik en 
verwondering naar wat op het eerste 
gezicht vanzelfsprekend lijkt, maar bij 
nader inzien een van de beruchte bub-
bels uit ons dagelijks leven blijkt te zijn, 
waar we ongemerkt in verzeild raken.
Dit dynamische onderzoek bestaat 
onder andere uit workshops, perfor-
mances, beeldende kunst, lezingen, 
dialoog en theater. De resultaten uit het 
hele traject zijn de ingrediënten voor 
een expositie en theatraal slot op het 
Krugerplein in Amsterdam. Ga kijken 
op een van de uitvoeringsdata:  
28, 29, 30 juni en 6, 7, 8 juli! #

Samenzweerderig staat een groepje mensen in een hoek van 
de studio. Ze hebben papieren in de hand waarvan ze teksten 
oplezen. Het gaat om een inburgeringambtenaar en de inbur-
geraars. Dit is een repetitie van de voorstelling over De Kleine 
Prins, naar het boek van Antoine de Saint-Exupéry. 

De Kleine Prins: een project  
en een voorstelling 
Tekst: Frits Vogels | Fotografie: Eddy Ellert 

Roots is meer dan muziek in het park 

Repeteren rond de pop

Welke artiesten komen er dit jaar naar 
het Amsterdam Roots Festival? Dat 
vraag ik aan Danka van Dodewaard 
die directeur is van het festival. Ik 
denk dat ze me graag wat grote namen 
wil vertellen. Maar Van Dodewaard 
nuanceert dat meteen: ‘We hebben 
een hoge ambitie en willen het publiek 
betoveren met hoogwaardige podium-
kunsten en de persoonlijke verhalen en 
achtergronden van de artiesten. Maar 
vooral ook willen we reflectie en dia-
loog stimuleren. Meer dan ooit zien we 
het als onze missie om te laten zien hoe 
divers de maatschappij is, hoe verschil-
lende culturen samenkomen in kunst, 
cultuur en sociaal maatschappelijke 
thema’s. De totale sfeer van het festival 
is veel belangrijker dan een paar grote 
namen.’

Food tour Indische Buurt
Tijdens de openingsavond op 2 juli 
worden in Pakhuis de Zwijger de eerste 
Rootszoekers performances gepresen-
teerd. Rootszoekers is een platform 
op het snijvlak van stamboomonder-
zoek en interdisciplinaire storytelling. 
Danka: ‘En er is een debat over roots 
en identiteit, over je thuis voelen of 
je thuis claimen. Het thema van het 

festival wordt direct die eerste avond 
neergezet.’
Het Amsterdams Roots Festival(ARF) 
programmeert in het Bimhuis drie 
muzikale voorstellingen. In Rialto 
worden er films gedraaid in het kader 
van World Cinema Festival. Aan de 
Wibautstraat is er een bijzondere 
avond en nacht in Volkshotel Doka. 
Bovendien zijn er speciale boottochten 
op de grachten en is er een food tour in 
de Indische Buurt. En als onderdeel van 
het uitgebreide programma op zondag 
7 juli in het Oosterpark zijn er klassieke 
concerten in Hotel Arena.

Samenwerking
Roots Open Air op 7 juli wordt ver-
spreid over het hele Oosterpark 
georganiseerd. Er zijn acht podia: vier 
muziekpodia, een circuspodium, een 
kinderpodium, een podium speciaal 
voor performances en een podium 
speciaal voor Urban Dance. Van 13 tot 
23 uur gaan toeschouwers – die ook dit 
jaar weer gratis toegang hebben – ogen 
en oren te kort komen, dat mag duide-
lijk zijn. Het naar het festival halen van 
artiesten is geen simpele aangelegen-
heid. Danka: ‘We werken samen met 
andere festivals. Vooral met Roskilde 

Roots Open Air in het Oosterpark valt dit jaar op 7 juli. Het is 
onderdeel van het Amsterdam Roots Festival van 2 t/m 10 juli. 
Andere locaties in die dagen zijn Pakhuis de Zwijger, Rialto, 
Volkshotel Doka en het Bimhuis. 

in Denemarken is er een nauwe band: 
veel artiesten die op zaterdag spelen 
in Roskilde staan zondag in het Oos-
terpark. Ook met Ingolstadt in Duits-
land zijn er goeie contacten. Zonder 
samenwerking, zonder het combineren 
van optredens, is het organiseren van 
festivals nauwelijks mogelijk.’

Crowdfundactie
Het ARF heeft de afgelopen jaren een 
kleine make-over gehad: het program-
ma is uitgebreid met bijvoorbeeld extra 
kinderactiviteiten, circus en urban 
dance. Al blijven natuurlijk de gewel-
dige muziek en het bijzondere eten de 
centrale plaats innemen.
‘Achter de schermen werkt een klein 
team gedurende het jaar hard door 
om alles op poten te zetten, de beste 
acts te boeken 
en de leukste en 
lekkerste stands 
voor de Bazaar te 
spotten. De subsi-
diesteun is (nog) 
niet voldoende 
meegegroeid met 
alle extra plannen 
en activiteiten 
van het festival. 
Met de huidige 
middelen kunnen 
we niet alles aan 
blijven bieden. We 
gaan daarom een 
crowdfundactie 
beginnen,’ betoogt 
Danka.

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart 

Achter Danka een veld waar tijdens Roots een podium zal staan

Kinderen
‘Kinderen staan daarbij centraal,’ 
vervolgt ze, ‘half mei lanceren we 
online Voordekunst. Met het geld uit 
deze actie zal het ARF de Kids Area in 
het Oosterpark inrichten en een pro-
gramma realiseren met onder andere 
workshops Afrohouse, Gamelan en 
Djembé, spetterende circusvoorstel-
lingen en educatieve workshops van 
Fawaka Ondernemersschool. Bezoekers 
die het festival een warm hart toedra-
gen vragen we een bijdrage te doen, 
met name om kinderen uit Amsterdam 
een leuke, speelse en educatieve dag te 
garanderen’. #

Meer info: https://amsterdamroots.nl/
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Roeien op de Amstel
Natuurlijk vaart er heel soms wel eens een particulier 
roeibootje voorbij, met een ploeterende onervaren 
roeier. Of in de zomer bij mooi weer peddelen voortva-
rende tieners met hun opblaasbootjes langs de water-
kant. Maar op de Amstel wordt toch vooral georgani-
seerd geroeid. Alleen al aan de Watergraafsmeerkant 
zijn er in Amsterdam een zestal organisaties waar het 
roeien centraal staat. En roeien is populair, dus over 
belangstelling hebben ze geen van zessen te klagen.

Aan de Weesperzijde niet ver van de Nieuwe Amstelbrug 
is het opvallende complex van De Hoop, of preciezer: Ko-
ninklijke Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging De Hoop. 
In de grote bocht van de Amstel vóór de nieuwbouw van 
Amstelkwartier heeft roeivereniging RIC (Roeivereniging 
Ignatius College) haar onderkomen. Nog weer verder 
richting Ouderkerk, net voorbij de Utrechtse Brug, zijn nog 
drie roeiverenigingen gevestigd: Poseidon, (Amsterdamse 
Studenten Roeivereniging) Skøll en Willem III.
Anders dan bovengenoemde verenigingen heeft Roeicen-
trum Berlagebrug geen leden. Het hele jaar door orga-
niseert het roeicursussen: voor beginners en enigszins 
gevorderden. Het roeien is altijd onder begeleiding van 
een instructeur. Het roeicentrum is laagdrempelig: veel 
omwonenden hebben hier hun eerste kennismaking met 
het roeien in maart op de Amstel.

De deelnemers bij Roeicentrum Berlagebrug zijn recreatie-
roeiers. Maar ook bij de roeiverenigingen is volop gele-
genheid om te recreatieroeien: er wordt eerst geoefend in 
roeien en sturen, uiteindelijk kunnen roeiers zelfstandig, 
zonder instructeur, het water op. Daarnaast zijn er de 
wedstrijdroeiers. In diverse categorieën op vele niveaus 
wordt om de eer en de winst gestreden. De jaarlijkse Head 
of the River is de bekendste en meest prestigieuze roei-
wedstrijd op de Amstel.
Roeien is voor jong en oud, voor man en vrouw, voor 
jongen en meisje, voor iedereen. Al nemen studenten van 
oudsher een bijzondere plaats in bij de roeisport. Nog 
altijd gaan velen tijdens hun studie in hun vrije tijd wed-
strijdroeien.
Niet afhankelijk zijn van anderen en het machtige ge-
voel alleen op het water te zijn, dat zijn de voornaamste 
motieven om alleen te roeien. Bij het in ploegen roeien 
– met twee, vier of zes – geeft het extra voldoening samen 
te roeien, het juiste ritme te vinden en de haal zo gelijk 
mogelijk te doen. En of je nu alleen roeit of samen, of je 
naar Artis roeit of naar het Olympisch stadion of naar 
Ouderkerk aan de Amstel, vanaf het water ziet alles er net 
even anders uit!

Heb je nog nooit geroeid, maar lijkt het je wel wat om deze 
technische sport, waarbij souplesse minstens zo belangrijk 
is als kracht, een keer uit te proberen: op 23 juni is er een 
open dag bij Roeicentrum Berlagebrug!
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Huurverhoging 2019
Per 1 juli gaan vrijwel alle huren omhoog. De meeste parti-
culiere eigenaren vragen de maximale verhoging van 4,1% 
en dat is flink meer dan de inflatie. Corporaties rekenen 
vaak een lager percentage, want de huur over hun hele be-
zit mag maximaal 2,6% stijgen in 2019. Wie meer verdient 
dan € 42.436 kan tot 5,6% verhoging krijgen. De maximale 
huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte (kamers) is 
3,1%. Vaak krijgt u tegelijk ook een afrekening van de  
servicekosten.

Als uw huurcontract een indexcijfer vermeldt (meestal inflatie en die is 1,6%) dan geldt dat. De meeste huurders krijgen 
een voorstel van de verhuurder en dat moet eind april binnen zijn voor een verhoging per 1 juli. Dat voorstel moet de 
volgende zaken vermelden:

• de huidige huurprijs
• het percentage en/of het bedrag waarmee de huurprijs wordt gewijzigd
• de voorgestelde huurprijs
• de voorgestelde dag van ingang van de nieuwe huurprijs
• de wijze waarop de huurder bezwaar kan maken tegen de voorgestelde huurprijs

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging?  
Dat kan in bijvoorbeeld de volgende gevallen: 

• Fouten In het voorstel, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs
• Te hoog percentage
• De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog
 niet verholpen (of de procedure loopt nog)
• De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens de punten
• U heeft een extra inkomensafhankelijke verhoging gekregen, maar het inkomen is gedaald of de gezinssamenstelling  
 is gewijzigd
• Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen
• U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen

De Amsterdamse woningcorporaties hebben elk een eigen beleid voor de huurverhoging. Sommige huurders krijgen 
4,1%, anderen helemaal geen. Dat hangt meestal af van de nu betaalde huurprijs en de afstand tot de maximale 
huurprijs of tot de bovengrens voor de sociale sector. Op de website van !WOON vindt u een overzicht van het beleid 
per corporatie. Het snelst komt u daar via onderstaande link.

Servicekosten
Veel huurders betalen naast de ‘kale’ huur een bedrag aan servicekosten. Jaarlijks hoort u dan een afrekening te krijgen 
op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Eventueel teveel betaald voorschot krijgt u terug. Dat geldt ook bij gelibera-
liseerde huurwoningen en ook bij gemeubileerde verhuur. Juist daar zien we vaak dat afrekeningen uitblijven. Huurders 
kunnen dan veel geld terugvorderen over een aantal jaren. Jaarlijks helpen we vele huurders met claimen van teveel 
betaalde kosten.  Meer over servicekosten op www.wooninfo.nl/servicekosten

!WOON Magazine
Begin mei is in een groot deel van Oost het !WOON Magazine verspreid. Heeft u hem niet meer of niet ontvangen, dan 
vindt u het magazine ook in de MUG editie van mei, te vinden bij vele openbare gebouwen in Oost. Natuurlijk kunt u 
ook een magazine ophalen bij ons kantoor of online lezen op onze website.

Bezwaar en hulp
Wilt u meer informatie over huur of kosten? Of wilt u hulp bij het maken van bezwaar tegen de huurverhoging? 
Kom dan voor 1 juli met alle relevante stukken naar ons spreekuur. Elke maandag van 18.30 tot 20 uur en elke woens-
dag van 9 tot 12 uur aan de 2e Boerhaavestraat 46 hs of elke maandag tussen 9.30 en 11 uur aan de IJburglaan 727. 
Voor kort advies of informatie kan bellen of mailen ook, op 020-5230150 of oost@wooninfo.nl

www.huurverhoging.nl 

U vindt veel andere nuttige informatie over huren en wonen op wooninfo.nl. Zie ook onze nieuwberichten. Als u 
graag eens per kwartaal nieuws van ons ontvangt kunt u zich ook gratis abonneren op een van onze nieuwsbrieven 
( wooninfo.nl/nieuwsbrieven ). U kunt ons natuurlijk ook liken op facebook.com/wooninfo voor regelmatige updates.
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Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Koning Winter van z’n troon   
Elk nadeel heb z’n voordeel. Een on-
bedoeld effect van de opwarming van 
de aarde is dat onze energierekening 
flink lager uitvalt. Afgelopen winter 
was immers opmerkelijk mild met 
nauwelijks sneeuw, vorst en andere 
koude. Doorgaans geeft een gemiddeld 
Nederlands huishouden het meeste geld 
uit aan de verwarming van zijn huis in 
de winter. Ongeveer tweederde van de 
jaarlijkse energierekening verstoken we 
in de winter. Nota bene. Aan je ener-
gierekening merk je dat niet, want in 
de zomermaanden betaal je evenveel 
als in de winter, omdat de energiele-
veranciers de lasten over het hele jaar 
hebben verdeeld. Begrijpelijk, want 
veel huishoudboekjes zijn niet bestand 
tegen grote seizoensschommelingen. 
Maar toch, in de koudste dagen van het 
jaar staat de cv-ketel non stop aardgas 
te verbranden om het warm te houden 
in huis. En dan is het meteen kassa. 
Koning Winter is een dure gast. Maar nu 
zijn regime minder lang duurt en veel 
minder streng is, hoeven wij minder te 
betalen. We kunnen zelfs een teruggave 
tegemoet zien van onze energieleveran-
cier. Tenminste, als de gestegen tarieven 
dat niet ongedaan zullen maken. Zul je 
net zien. Wordt ons voordeeltje meteen 
ingepikt door de belastingdienst.

Toch kunnen we onze energierekening 
nog verder omlaag schroeven. Ik zou 
zeggen: begin met een warmtescan van 
je huis. Met een infraroodcamera kun 
je zien waar je huis de meeste warmte 

verliest. Je zal verbaasd staan over de 
hoeveelheid gaten en kieren waar de 
kou binnensluipt en de warmte naar 
buiten ontsnapt. Die kun je meestal 
gemakkelijk afdichten, dat helpt al flink. 
Vervolgens zul je zien dat de ramen de 
koudste oppervlakken zijn in de kamers. 
Een venster is een warmtelek. Vooral 
kozijnen met enkel glas stralen al je 
duur betaalde warmte direct de ruimte 
in. Met al die koude ramen in huis moet 
je flink stoken om het warm te houden. 
En toch wil je een trui aan, hoewel de 
thermostaat op 20 graden staat. Komt 
ook door dat koude glas in huis. Het is 
daarom slim om ’s avonds de gordijnen 
goed dicht te doen in het stookseizoen. 
Warm en gezellig en het scheelt enorm 
op de gasrekening. En dan maar sparen 
voor dubbele beglazing, HR++ of nog 
beter, dat gaat zeker helpen. Dubbel glas 
zorgt voor meer comfort in huis, omdat 
deze ramen aan de binnenkant minder 
koud zijn. Bovendien vermindert de 
geluidsoverlast van buiten, de ener-
gierekening daalt en daarom betaalt 
dubbel glas zichzelf op den duur terug. 
Het is geen weggegooid geld. Als je in de 
winter dan ook nog de tussendeuren in 
huis dichthoudt, zodat de warmte vooral 
in de verblijfsruimte blijft, en niet 
ontsnapt naar de gang (of erger nog: de 
trap naar boven, warmte wil altijd naar 
boven), dan hoef je minder aardgas te 
verbranden.

Mooi verhaal natuurlijk, de warmte bin-
nenhouden, maar je moet wel altijd blij-

ven ventileren. Zorgen voor frisse lucht 
in de kamer, ook al is die lucht koud. Als 
je niet ventileert, dan stik je de moord. 
Vergelijk het met een lekker warme 
slaapzak. Als je die over je kop trekt, 
dan wordt het vochtig en benauwd. 
Dat hou je niet lang vol. Je moet vooral 
ventileren als je er bent, want met onze 
ademhaling produceren we vocht. Dat 
vocht slaat neer op ramen en koude 
muren. Daar kan dan schimmel op ont-
staan. Hoe meer mensen in de ruimte, 
hoe meer je moet ventileren. Lastig 

Hoe donkerder paars, hoe kouder en hoe 
lichter geel, hoe warmer

Het raam is één groot, koud oppervlak

Koningsdag was voor de natuur niet zo feestelijk als voor de feestgangers

Tekst en fotografie: Dick Feenstra 

Plastic op je bordje     

Mijn hond laat ik loslopen ook al mag 
dat daar eigenlijk niet. Het is zijn favo-
riete voetpad, met oude lindes en essen 
en hij loopt met de staart in een krul, 
snuffelend, een tiental meters vooruit. 
Met de oranje ballon in mijn hand volg 
ik hem en besluit om het zwerfvuil, dat 

Koningsdag was de koudste en natste 27e april, sinds 1967 en 
bijzonder winderig. De dag erna is het weer voorjaar en wind-
stil. In de zon wandel ik met mijn hond op de Middenweg. Aan 
het begin van het Voorlandpad, ligt een oranje ballon, die ik 
oppak. 

ik tegenkom mee te nemen, zonder van 
het asfalt van het Voorlandpad af te 
gaan. Tot aan de brug van de Radioweg 
is zo’n tweehonderd en vijftig meter. 
Mijn hond zet tevreden geursporen uit 
en met een gevonden plastic wegwerp-
flesje gaat hij het pad af.

Op tijd vind ik een regenponcho in het 
gras, zodat ik zwerfvuil, dat ik tegenkom 
op die paar honderd meters kan meene-
men om er later een foto van te maken.

Wegwerpwereld
In de grote gracht van het Voorlandpad, 
even voor Buunk, drijven twee plastic 
draagtassen van AH en de Vomar en iets 
verderop een geplastificeerde milksha-
kebeker van Macdonald met plastic 
dekseltje en een wit rietje. Het recht 
opstaande rietje, krult in een sierlijke 
boog, als een vaan van de wegwerpwe-
reld.

Het door de natuur afbreken van een 
plastic rietje duurt zo’n 300 tot 500 jaar, 
denken wetenschappers. Greenpeace 
meldt, dat wereldwijd, in 50% van de 
magen van walvissen en dolfijnen plas-
tic is aangetroffen. In negen van de tien 
zeevogels en in één op drie zeeschild-
padden werd deze onverteerbare stof 
ook gevonden. 
Rond de Britse eilanden zwemmen 
nog hooguit negen orka’s. De populatie 
wordt in zijn voortbestaan bedreigd. 
Door pcb’s, die veelvuldig gebruikt 
werden bij de productie van olie, plastic, 
verf en bestrijdingsmiddelen. Die pcb’s 
komen net als deeltjes plastic in het 
water terecht en via plankton, in gar-
nalen, mosselen en vissen. Die worden 
weer gegeten door grotere dieren als 
zeehonden en haaien. Als een orka 
vooral haaien en zeeleeuwen verorbert, 

krijgt hij zoveel van die opgehoopte 
stoffen binnen, dat er schade wordt 
veroorzaakt aan het immuunsysteem en 
aan de lever. Dit leidt tot verminderde 
weerstand en onvruchtbaarheid. 

Ontlasting
Wij eten garnalen, mosselen en vissen. 
Ik heb zelfs haai mogen proeven, die 
Mexicaanse vissers hadden gevangen, 
geslacht en op een vuurtje roosterden. 
Met ons voedsel en via de lucht krijgen 
ook wij microdeeltjes plastic binnen. Elk 
monster ontlasting dat wetenschappers 
onderzochten van mensen over de hele 
wereld bleek microplastics te bevatten.
Microplastics ontstaan door het slijten 
en uiteenvallen van bijvoorbeeld een 
flesje of een draagtas. Dat gebeurt door 
de invloed van zonlicht, wind, water 
en vorst. Microplastics zijn niet alleen 
aangetroffen in vrijwel alle vormen van 
zeeleven, maar ook in voedsel, in drink-
water en in huisstof.Bij het verwerken 
van voedsel en verpakken ervan komen 
plastic deeltjes in ons eten terecht.
De plasticsoort die het meest werd 
gevonden was polypropeen (PP), wat 
ondermeer gebruikt wordt voor verpak-
kingen, plastic flessen, meubelen en 
huishoudelijke apparaten.
De grootte van de gevonden plastic deel-
tjes in menselijke ontlasting varieert van 
50 tot 500 micrometer. Een micrometer 
is een duizendste deel van een millime-
ter. Per 10 gram ontlasting werden er 
gemiddeld 20 plastic stukjes gevonden.
We krijgen dus onvrijwillig plastic bin-
nen. De kleinste deeltjes kunnen via 
de lucht in de longen komen of via het 
eten in de bloedbaan en dus ook in de 
lever. Verder onderzoek naar mogelijke 
gevolgen is nodig, maar u bent gewaar-
schuwd: plastic dump je niet op straat 
of in de natuur, want je krijgt het op je 
bordje terug. #

hoor, want isolatie en ventilatie lijken 
tegengestelde doelstellingen: warmte 
binnenhouden en koude binnenlaten. 
Wat wil je? Nou, gewoon allebei. Warm 
en toch fris.
Gelukkig komt de zomer eraan en kan 
de verwarming uit. Mooie tijd om plan-
nen te maken voor komende winter. 
Wat dacht je van isolerende rolgordij-
nen? #

Watergraafsmeer Samen Duurzaam
www.02025.nl

In de grote gracht 
van het Voorlandpad 
drijven twee plastic 
draagtassen
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‘Les Grandes Formes’

‘Les Grandes Formes’ is een veld van 
fruitbomen, in rijen van 33 opgestelde 
hekwerken van metaal, waarlangs de 
takken van 84 perenbomen, 36 ap-
pelbomen en 71 druivenstruiken in 
diverse patronen zijn opgebonden. 
Vijftien elektriciteitsmasten staan er 
als een woud van metalen boomstam-
men naast. De masten hebben dezelfde 
vertakkingen als de leibomen (het 
zijn bomen waarvan de takken in een 
bepaalde richting zijn geleid). Dit levert 
een merkwaardige spanning tussen 
cultuur en natuur op.

Patronen
De kunstenaar is vooral geïnteresseerd 
in het reconstrueren van de identiteit 
van een plek om deze vervolgens zicht-
baar te maken. Voor zijn ontwerp heeft 
hij zich verdiept in de geschiedenis 
van de Watergraafsmeer, die een rijke 
traditie op het gebied van tuinieren 
en kweken heeft. In de zeventiende en 
achttiende eeuw hebben welgestelde 
Amsterdammers hier hun buitenplaat-
sen en pleziertuinen – meestal naar 
Frans voorbeeld vormgegeven – met 
moestuinen, fruitbomen, vijvers, fontei-
nen en beeldhouwwerken.
In die periode ontstaat het idee de fruit-
bomen langs raamwerken op te binden. 
Behalve dat het een gevoel van schoon-
heid geeft, toont het ook handelsgeest. 
Verder blijken de fruitbomen op deze 
manier meer en mooiere vruchten te 
geven dan in ongesnoeide vorm.
Jacques Vieille doet hetzelfde: hij 

brengt op elk rek een patroon aan. 
Sommige patronen zijn klassiek, an-
dere zijn bedacht door hem en leerlin-
gen van het Florens College.
Leerlingen van deze school, dat 
opleidingen verzorgt in ‘Natuur en 
Groen’, verzorgden de aanplant en ze 
dragen zorg voor het onderhoud. Ze 
maaien het gras, wieden het onkruid 
en snoeien de boomsoorten in de juiste 
patronen. De oogst is voor de leerlin-

In de reeks Sculpturen van Oost ‘Les Grandes Formes’ van de Franse kunstenaar Jacques Vieille. 
Het kunstproject staat sinds 1995 op een stukje niemandsland bij de zogenoemde Gooise Knoop, 
het knooppunt A10/Gooiseweg. 

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

gen, maar in de praktijk smullen de 
vogels ervan. De bomen staan zo dicht 
langs de snelweg, dat je maar beter de 
vruchten niet kan eten.

Stukjes niemandsland
Terwijl het verkeer voorbijraast en de 
regen druilerig over hen neerdaalt, legt 
Jacques Vieille tijdens de onthulling 
uit: ‘De omwonenden uit Betondorp 
zeiden tegen mij: jammer dat je die 

bomen hier hebt gezet! Maar dat ben 
ik niet met ze eens. Juist deze stukjes 
niemandsland, waarvan er zoveel zijn 
langs onze snelwegen, moeten gean-
nexeerd worden.’

De kunstenaar wijst op de vrij druk 
bevaren Weespertrekvaart die langs 
het beplante grasveld van tweeduizend 
vierkante meter loopt, en het fietspad 
tussen Duivendrecht en Amsterdam 
waar veel mensen overheen fietsen.
‘Dit moet een openbare tuin worden 
voor passanten en buurtbewoners. 
Lang zal men hier niet blijven, van-
wege het verkeerslawaai. Hooguit een 
paar minuten, waarin je de namen van 
de fruitbomen kunt lezen, of een ap-
peltje van een boom plukt.’
Een vraag uit het publiek: ‘Wat doen 
de elektriciteitsmasten hier, die als een 
klein woud van metalen boomstammen 
achter de leibomen staan opgesteld?’
‘Ze vertonen vergelijkbare vertakkin-
gen als de leibomen, zij zijn de indu-
striële pendant van de ‘natuurlijke’ 
bomen die als gevolg van het snoeien 
uiteraard verre van natuurlijk zijn. De 
masten zijn vooral voor de automo-
bilist bedoeld, als een markering van 
deze plaats. De leibomen zijn eerder 
een symbool van de controle die de 
mens over de natuur wil hebben. Toch 
zal de natuur haar gang gaan midden 
in dit inferno van het moderne leven. 
De fruitbomen zullen bloeien en vrucht 
dragen, daar kan geen ringweg iets aan 
veranderen.’ (17 juni 1995)

Jacques Vieille – geboren in 1948 te 
Baden-Baden, Duitsland – is heden-
daags beeldend kunstenaar, wonend 
in Frankrijk. Zijn werk bestaat groten-
deels uit installatiekunst en landschaps-
kunst. Hij studeerde aan de Ecole des 
Beaux-Arts in Dijon. #

Meer sculpturen en/of gedichten lezen: 
www.melandlangeveld.com

Elektriciteitsmasten staan er als een woud van metalen boomstammen naast

SuperStad: hoe zien kinderen in Berlijn hun stad van de toekomst?

Vorige maand reisde De Rode Loper op 
School met kunstdocent Gerald Maurice 
naar Oost-Berlijn. Daar vond op een 
basisschool de projectweek ‘SuperStad’ 
plaats. De leerlingen dachten na over de 
stad in de toekomst en waar deze stad 
gebouwd gaat worden. Als volleerde 
architecten bouwden ze met karton, 
hout, metaal, kunststof en gerecyclede 
materialen. We vroegen Gerald naar 
zijn ervaringen in Berlijn.

Hoe zag de projectweek SuperStad 
eruit?
‘Als opwarmer werden vooraf foto’s 
over Amsterdam en Berlijn tentoonge-
steld in de school. De kinderen konden 
hier vragen over beantwoorden. In de 
week zelf hebben zes groepen telkens 
twee lessen keihard gewerkt aan hun 
superstad. Elke groep koos een plek 
waar de stad moest komen. 
Daarna gingen ze aan de slag. 
Ze ontwierpen huizen en andere 
gebouwen, bruggen, metro-
tunnels en allerlei zaken die 
een stad tot een geheel maken. Aan 
het einde van de week werd de 
schoolkantine leeggeruimd om 
plaats te maken voor de steden. 

Er was een overweldigende belangstel-
ling van de ouders.’

Welke supersteden hebben de kinde-
ren gemaakt? En welke stad sprong 
eruit?
‘Alle zes steden waren bijzonder goed 
geslaagd. Er was een stad op Mars, één 
zwevend in de wolken, een oerwoud-
stad met loopbruggen en kabelbanen, 
         een holle berg, een vulkaaneiland 
            en een ijsstad op de Noordpool. 
            Door de ruime keus aan mate-
         rialen werden die steden volkomen
            verschillend. Moeilijk om eentje 
                aan te wijzen die eruit sprong.’
 
       Wat vond je verrassend aan deze 
              leservaring in het buitenland?
               ‘Binnen dit project hebben de 

In 2020 bestaat De Rode Loper op School 20 jaar. Dat gaan 
we vieren. Met EAST-OOST-OST kijkt De Rode Loper op School 
over de grens en delen we kunsteducatieve projecten met 
Oost-Londen, Amsterdam Oost en Oost-Berlijn. 

Tekst: De Rode Loper | Fotografie: Eunice Maurice kinderen een enorme vrijheid. Welke 
materialen ze gebruiken, hoe groot hun 
bouwwerk wordt, of ze alleen of met 
andere samen aan iets bouwen, met 
welke technieken ze werken en uitein-
delijk hoe en waar alles samengebouwd 
wordt tot een heuse stad. De kinderen 
zijn over het algemeen veel strakkere 
werkvormen gewend. Bijzonder vond 
ik hoe ze al die vrijheid omarmden en 
omzetten in een storm van creativiteit 
en inventiviteit. Ook opvallend was de 
enorme hoeveelheid materialen die 
de kinderen van thuis hadden meege-
nomen. In Nederland lukt dat meestal 
nauwelijks.’

De school en kinderen hebben kennis 
gemaakt met een project en werk-
wijze uit Nederland. Wat vonden ze 
echt anders?
‘Naast de grotere vrijheid wat betreft 
materialen en werkwijze, was ook de 
tijdsdruk iets geheel nieuws. Het moest 
allemaal af in twee lessen. Dat kan 
frustrerend zijn, maar dwingt ook tot 
keuzes.’

Welke reactie is je tijdens de tentoon-
stelling van de SuperSteden het meest 
bijgebleven?
‘Het totale beeld van al die blije gezich-
ten. Trotse ouders en trotse kinderen, 
ieder met een glimlach op het gezicht.’

Een stad is het resultaat van samen-
werking met veel mensen. Een stad 
is voortdurend in beweging. Hoe ziet 
jouw superstad eruit?
‘Mijn SuperStad is Amsterdam. Er wordt 
echt mooi gebouwd, enkele uitzonderin-
gen daargelaten. Wat ontbreekt zijn 
supersnelle (ondergrondse) railverbin-
dingen naar naburige steden als Almere. 
Dat moet met 400 km/h toch kunnen in 
een minuut of 10. We mogen ook nog 
wel wat zuiniger zijn op ons groen. Toe-
risten spreiden gaat pas werken als we 
bereid zijn het Van Gogh museum naar 
Almere of Lelystad te verplaatsen. Naar 
Mars hoef ik niet.’ #

Sculpturen in Oost
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Tijd voor chapati! 

De dhal soep staat al te pruttelen op 
het vuur als Anoop (de oo klinkt als ou, 
zoals in: Anouk) en Timo ons – verslag-
gever en fotograaf – welkom heten in 
hun keukenhoek. Achter de ramen van 
hun  gezellige woonkamer klinkt de 
levendigheid van de Dappermarkt op. 
Anouk is bijna negen maanden zwanger 
maar ‘toont’ nauwelijks in de wijdval-
lende Indiase jurk die ze draagt. Last 
van misselijkheid heeft ze niet, zegt ze, 
wel heeft ze meer trek in pickles (inge-
maakte augurken van Indiase makelij) 
dan normaal. Timo, die haar bij het 
koken terzijde staat, is er ook dol op. De 
pickles worden betrokken bij de Indiase 
toko op het Dapperplein. 

De gele (split)linzen in de dhal soep 
komen eveneens van de toko. Neder-
landers eten de dhal als soep, in India 
wordt er vooral in gedipt met naan 
brood of chapati (het pannenkoekje dat 
Anoop zo gaat maken). Dhal is makke-
lijk te maken, vertelt Anouk. Eerst vult 
ze een kopje half om half met rode en 
gele (split)linzen, de laatste vanwege de 
nootachtige smaak. Dan fruit ze een ui-
tje, voegt water met een blokje groente-
bouillon toe en de linzen. Op laag vuur 
heeft de dhal soep een halfuur nodig. 
Langer mág.

Grote druk
De aubergine, waarvan ze het vrucht-
vlees zo aan de vulling voor de chapati 
zal toevoegen heeft Anoop al geroosterd 
op de kookpit. Als ze de aubergine be-
gint te schillen vertelt ze dat ze pas écht 
is gaan koken toen ze met Timo trouw-
de. Goed kunnen koken is een vereiste 
voor een vrouw in India, zéker uit het 
dorp waar ze opgroeide, in de provincie 
Punjab in Noord-West India, vlakbij de 
Pakistaanse grens. Een behoudend dorp 
met behoudende mannen die – met 
het oog op een mogelijk huwelijk – bij 
Anoops ouders kwamen vragen of hun 
dochter goed kon koken. Anoop schudde 
dan het hoofd, de mannen liepen door. 
De zelfstandig aangelegde Anoop liet 

zo menige huwelijkskandidaat aan 
zich voorbijgaan. ‘Vroeg trouwen is 
in India cultureel bepaald, je trouwt 
als vrouw tussen je 18de en 25ste’ zegt 
Timo terwijl hij de borden op tafel zet. 
Anoop knikt, ze was die leeftijdsgrens 
ruim gepasseerd toen ze in een andere 
provincie ging werken in het onder-
wijs. Ze voelde er grote druk door de 
opmerkingen uit haar omgeving, vertelt 
ze, terwijl ze enkele geblakerde plekjes 
uit het auberginevlees wegsnijdt. ‘Dan 
zeiden ze: ‘Je bent al 30, waarom ben je 
niet getrouwd? Ben je niet mooi genoeg? 
Is je huid te donker?’ Want hoe lichter je 
huid is in India, hoe meer waardering je 
krijgt als vrouw.’
Timo knikt haar toe: ‘We hebben het in 
Nederland snel over discriminatie, maar 
in India kunnen ze er ook wat van. Je 
huidskleur, je kaste, je religie... het is 
daar zó belangrijk.’  

Digitale vonk
Ook de ongehuwde dertiger Timo Meijer 
kreeg vragen uit zijn omgeving toen hij 
in India een ICT-opleiding volgde. Indi-
ase medestudenten, allen begin twintig, 
vroegen hem waarom hij vrijgezel was. 
Timo wilde zeker trouwen en kinderen. 
Hij schreef zich in bij een matrimony 
site (zomaar ‘daten’ zoals in het westen 
is in India ongebruikelijk; een huwelijk 
is het doel). Anoop stond ingeschreven 
op dezelfde site. 
Het bleek al chattend goed tussen hen te 
klikken. De digitale vonk werd bij hun 
eerste ontmoeting, bij de ouders van 
Anoop, een vlam. Anoops vader vond 
Timo ‘erg wit, zeer knap’. Belangrijk 
vond hij dat Timo van huis uit christen 
was, net als zijn eigen familie (chris-
tenen vormen een minderheid van de 
Indiase bevolking, het grootste deel is 
hindoe). Anoop haalde in India haar A1 
taalniveau, kwam een aantal maal naar 
Nederland om te wennen. Ze trouwden 
in 2015.

‘De Nederlandse chilipeper is niet zo 
scherp,’ merkt Anoop glimlachend op, 

Dwars gaat graag op keukenbezoek bij Amsterdammers met roots in het buitenland. Welk 
gerecht uit het land van herkomst koken zij het liefst? Dit keer een kijkje in de pan van Anoop 
(37) en Timo (40) Meijer, waar chapati’s worden bereid. En hoe hebben Timo en Anoop elkaar 
eigenlijk gevonden? Hij komt uit Amsterdam, zij uit een dorpje in Noord-West India...

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Henk Pouw

terwijl ze een halfje tussen wijsvinger 
en duim houdt. Ze snijdt hem in reepjes 
voor de vulling. In India wordt vooral 
gekookt met de vurige groene peper 
die ze hier niet kan vinden. Ze gooit de 
partjes geschilde aardappelen in de pan, 
doet er een scheutje water bij om de 
groenten in de pan goed te doorstoven. 

Anoop is nu degene die meestal kookt

Voor het gerecht zijn aardappelen niet 
strikt noodzakelijk, zegt Anoop, maar ze 
is er dol op, net als de meeste Indiërs. Zij 
en Timo maken om beurten stamppot 
met ‘sojaworst’  in plaats van spekjes. 
Anoop is -net als vrijwel alle Indiërs- ve-
getariër, al maakt ze soms rijstgerechten 
met kip, zoals onlangs een curryschotel 
voor 60 personen bij BOOST waar ze 
taallessen volgt.

Deegballonnetje 
Dan de chapati (zie kader voor berei-
ding)! Anoop legt het tot pannenkoekje 
uitgerolde deeg in een platte pan en 
draait het gedurende enkele minuten 
om. Ze haalt de pan weg en plaatst 
met een keukentang het pannenkoekje 
direct op de pit met vol vuur. Dan volgt 
het leukste gedeelte voor keukentoeris-
ten zoals wij: het pannenkoekje blaast 
zich door de plotselinge hitte op als een 
ballonnetje. Met de keukentang draait 
Anoop het deegballonnetje een paar 
keer om op de kookpit, haalt het van 
het vuur en legt het inmiddels weer 
platte pannenkoekje in een bak op tafel 
waar ook de andere chapati’s belanden. 
Tussen de pannenkoekjes wrijft ze wat 
ghee (geklaarde boter). Deeg bereiden 
gaat haar goed af, of het nu om chapati 
of brood gaat. ‘In India maakt ieder-
een zijn eigen brood,’ legt ze uit. ‘In de 
streek waar ik vandaan kom (Punjab) 
zijn geeneens bakkers.’ ‘In de grote 
steden zijn ze er wel, maar niet veel, 
als je het afzet tegen het aantal be-
woners,’ vult Timo aan terwijl hij glazen 
op tafel zet. ‘In Amsterdam zit op iedere 
straathoek een bakker!’ zegt Anoop 
lachend. 

Timo vult de glazen met water als we 
aan tafel plaatsnemen. De dhal soep 
blijkt zachtromig van smaak, de op-
gerolde chapati met groentevulling 
heerlijk kruidig. Ja, beamen ze, Anoop is 
nu degene die meestal kookt. Timo heeft 
een fulltime baan in de ICT in Utrecht. 
Anoop zou graag werken maar wil eerst 
haar Nederlands verbeteren. Ze volgt 
taallessen bij BOOST, samen met men-
sen met verschillende achtergronden en 
een andere status (‘Zij zijn vluchteling, 
ik ben getrouwd’). Heeft ze in Nederland 
vrienden gemaakt? Ze kijkt Timo aan. 
‘Timo’s vrienden zijn mijn vrienden.’ Hij 
legt even zijn hand op haar linkerarm, 
die op haar buik rust.

PS: op 7 april is Anoop bevallen van een 
prachtige zoon, Paras. #

RECEPT – Chapati met groentevulling voor 4 personen

Ingrediënten deeg 
voor chapati
370 gram meel (half 
Nederlands, half Indiaas 
meel van de toko)
1 kopje water, eventueel 
nog water toevoegen
géén zout 

Ingrediënten vulling 
chapati (pannenkoekje) 
zonnebloemolie
2 rode uien 
3 teentjes knoflook
stuk gember
halve chilipeper 
2 kruimige aardappelen 
1 aubergine
2 tomaten
2 tl kurkuma
1 tl zwarte peper 
1 tl zout 
1 tl garam salam

snufje paprikapoeder
paar takjes koriander

Bereiding chapatideeg
Met vuisten kneden
Stukjes afnemen en tot 
bolletjes rollen
Bolletjes platmaken (deeg-
roller)
In platte pan (met zonne-
bloemolie ingevet) leggen, 
paar keer draaien
Met keukentang direct 
op (hoog) vuur leggen en 
(gedurende 3 minuten) 
draaien 
Met keukentang in (kera-
mieken) bak leggen, even-
tueel met ghee insmeren

Bereiding vulling
- Aubergine 10 minuten 
 op de kookpit roosteren, 

 voortdurend draaien, 
 schillen (of aubergine 
 opensnijden en vrucht-
 vlees uitlepelen)
- Scheut zonnebloemolie 
 in de pan
- Gesnipperde uien fruiten
- Chilipeper in reepjes 
 toevoegen, samen met 
 de geschilde/gesneden 
 knoflook, gember en 
 aardappel 
- Voeg de specerijen toe 
 en roer alles door
- Roomzacht aubergine-
 vruchtvlees en gesneden
 tomaten erbij
- Voeg op het laatst de 
 gesneden koriander toe

Tenslotte
Rol groentevulling in de 
chapati’s

O O S T  A A N  D E  K O O K

Het pannenkoekje blaast zich door de 
plotselinge hitte op als een ballonnetje

I N D I A



Nummer 207DWARS DOOR DE BUURTDWARS DOOR DE BUURT#DWARS18   Rubriek

Wat is je fascinatie? 
‘Hoe kan ik vriendjes maken? Al sinds 
mijn kleutertijd ben ik gefascineerd 
door mijn verhouding tot de ander. 
Iemands aard is niet altijd onmiddellijk 
te duiden. Ik lees de ander door een 
intuïtief gekleurde bril. Soms word ik 
verrast en ontdek: die kant heb jij ook.’

Wat laat je van jezelf zien? 
‘Wat ik aan wie laat zien verschilt met 
de rol die ik speel. Dat gebeurt impul-
sief, niet willens en wetens. In Amster-
dam was mijn rol voor mijn leerlingen, 
hun ouders, collega’s en directie: leraar 
Nederlands. Voor mijn huidige buren 
in Oost ben ik oppas of langst wonende 
in het pand. Met dierbaren ben ik 
zoon, man, vader. Bij Samenspraak: 
de Nederlander. Met dit meervoudige 
bestaan voel ik me rijk. Maar door al 
die verschillende rollen ontstaat een 
gefragmenteerd beeld over mij en an-
dersom natuurlijk ook.’

Hoe ziet de ander jou?  
‘Wanneer ik een verschil constateer 
tussen wat ik ben en hoe de ander 
me ziet vind ik dat confronterend. In 
het onderwijs was ik leidinggevende 
met alle professionele geschillen die 
erbij horen. Wanneer een collega me 
‘citeerde’ werd ik in een bepaalde 
positie vastgepind, anders dan ik ben. 
Tijdens een bijscholing werd het hele 
docententeam gecategoriseerd. Mijn 
typering werd: niet assertief, luisterend 
oor, moeite met standpuntinname. Dat 
botste met de norm waarmee ik ben 
opgegroeid, namelijk: iedereen in zijn 
waarde laten, te luisteren en niet te 
lang door te vragen.’

Ben je terughoudend? 
‘Ik laat niet het achterste van de tong 
zien maar hou ook geen kaarten tegen 
de borst. In discussies voel ik me niet 
sterk en vind het niet prettig om een 
standpunt in te nemen. Daarnaast ben 
ik bang om niet de juiste argumenten 
te vinden en ik vrees voor de mogelijke 
consequenties. Mijn tegenstem kan 
kwetsend zijn. Eerst onderzoeken en 
overwegen, alvorens een mening te 
uiten, is de secundaire reactie die me 
past. 
Ben ik eenmaal vastgepind of overdon-
derd door argumenten van de ander, of 
is mijn redenering vast komen te zitten, 
dan laat ik me niet meer zien. Dat is 
een gemiste kans en waarschijnlijk 
een blokkade uit mijn opvoeding. Mijn 
ouders waren in contact met anderen 
beleefd  en afstandelijk. Ze lieten zich 
ook niet zien.’

Wat doet de ander? 
‘De ander geeft mij een plek in zijn 
wereld, ervaart mijn stilzwijgen als 
instemming, ook als we het niet eens 
zijn.’

Is dat met vrienden ook zo?
‘Mijn vrienden benader ik verschil-
lend. Als een vriend anders over iets 
denkt wil ik geen afstand creëren. 
Ik zwijg terwijl ik denk te moeten 
spreken. Soms vind ik een verschil van 
mening wel acceptabel. De ander is 
happy en ik ook. Een van mijn vrien-

den verschilt veel van me maar door 
onze gedeelde ervaringen blijft de 
vriendschap intact. Soms komt iemand 
te dichtbij. Dat is de achterkant van 
de maan waar je niet bij mag komen. 
Dat beeld vind ik prima: dan ken je me 
niet helemaal.
In gezelschap kom ik mezelf tegen. 
Mijn rol van Amsterdamse grappen-
maker wordt soms uitvergroot ten 
koste van andere aspecten van mijn 
persoonlijkheid. Wanneer ik iets seri-
eus opmerk en dat wordt niet gezien 
dan vind ik het niet de moeite waard 
om in gesprek te blijven. En toch wil 
ik het anders. Twee sporen in mijn 
denken: ik verhoud me tot wat ik laat 
zien en tot wat ik kan zijn.’

Is er verschil tussen wie je bent en 
wie je wilt zijn?  
‘Na een confrontatie vraag ik me vaak 
af: had ik me maar anders uitgedrukt 
waardoor de ander een juister beeld 

van me vormt. Zulke herbelevingen 
helpen mij om te weten wie ik ‘wil’ zijn. 
Ik weet dat ik de moeite waard ben. Als 
leraar op de middelbare school ne-
geerde ik de jongens die gingen klieren 
of me op het verkeerde been zetten. 
Door terloopse opmerkingen later in 
dezelfde klas wisten zij: ‘hij heeft mij 
gehoord’. Zo doe ik dat nog steeds met 
mensen: Ik wil niet schofferen maar 
kom er later op terug. Ik zie veel meer 
dan je denkt en ik ben veel meer dan 
wat je ziet. Ik laat me zien, later!’

Laat jij je indirect zien? 
‘Met mijn vrouw, en dat is een uitzon-
dering, ben ik wel expliciet. Ik laat me 
direct zien om misverstanden te voor-
komen en dat verlangen is wederkerig. 
Met mijn vrienden ben ik lichtvoetiger 
om de goede sfeer te bewaren. Trouw 
en sympathie kleuren de contacten. 
Vrienden zien een stuk van mij. We 
praten over aspecten van het leven. 
Ik ben inschikkelijk. Met mensen die 
verder van me afstaan is ‘het gedeeld 

belang’ de kant die ik laat zien. Dichter-
bij komen we meestal niet. Soms word 
ik verrast en ontstaat er zonder sturing 
toch een gesprek of toenadering. Maar 
tussen mij en de ander ervaar ik een 
wezenlijk verschil. Omdat de context 
waarin we leven verandert, omdat 
onze relatie verandert en omdat we 
zelf veranderen ervaar ik continu ver-
schuivingen. Ik blijf me verbazen dat 
relaties niet vanzelfsprekend zijn. Ik 
kan er geen grip op krijgen.’

Ziet iemand ‘mij’ of ‘een spiegelbeeld’ 
van zichzelf? 
‘Hoe ik kijk hangt af van hoe ik me voel 
en wat ik weet of ‘denk te weten’ over 
de ander. Het evangelie moraliseert 
fraai over de splinter in het oog van 
de ander en de balk in het eigen oog. 
De ander is een spiegeling van mijn 
wereld en dwingt mij op te letten voor 
interpretaties en oordelen.’

Je laat je niet zien maar je verlangt 
dat men weet wie je bent. Hoe versta 
je deze knoop? 
‘Ik wil afstand houden maar me ook 
niet onttrekken aan wat de ander te 
zeggen heeft. Ik kies door wie ik mij 
laat bijschaven en bevestigen en weet 
dat de ander zo mijn speelruimte be-
paalt. Ik bepaal of de ander de moeite 
waard is maar tegelijk vind ik het ver-
bazingwekkend als mensen mij op die 
zelfde manier bemonsteren. 
Hoe kan het dat ik niet gezien heb 
dat die persoon de eigenschap heeft 
waarvan ik veronderstelde die niet te 
hebben? De stoere vriend blijkt een 
zorgzaam mens te zijn. De grote muil 
blijkt ook lief te zijn. In contact is ‘ruis’ 
in de perceptie onontkoombaar. In 
‘zien en gezien worden’ zit een conti-
nue dynamiek. Andere mensen hou-
den me gaande om mezelf te kunnen 
definiëren. Dat is zowel een opgave als 
verrijking.’  #

Beeldvorming: een beperking 
en een verrijking 

‘Ik vind het fascinerend en frustrerend dat ik in contacten 
slechts een deel van mezelf laat zien en dat de ander daaruit 
een beeld van mij construeert. Gebeurt dat andersom ook? 
Ziet iemand mij of het spiegelbeeld van zichzelf? En wie ben 
ik dan? Beeldvorming is een zowel verrijkende als beperkende 
activiteit van beide kanten.’ 

?10
Tekst en illustratie: Anne De Smet 

‘Dat is de achter-
kant van de maan 
waar je niet bij 
mag komen

Schopenhauer(1788-1860): Men-
sen doen in gezelschap hetzelfde 
als de maan en de bultenaars, 
namelijk steeds maar één kant 
van zich laten zien.
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Aan de brede Wibautstraat staat sinds 
kort het gebouw van Scientology. Als ik 
binnenstap, word ik opgevangen aan 
de receptiebalie. Ik neem een kijkje in 
de zaal ernaast, waar tenminste tien 
grote beeldschermen informatieve 
filmpjes vertonen. Ook hier word ik 
meteen door een medewerker opgevan-
gen. Als ook de fotograaf binnengeko-
men is, neemt woordvoerder Gerbrig 
Deinum ons mee voor een rondleiding. 
Het gebouw is enorm, met veel leslo-
kalen en kantoren, netjes opgeknapt, 
uitgerust met veel technische snufjes, 
maar er zijn weinig mensen. Wij zijn er 
op een maandag, dus misschien zijn er 
op andere dagen meer mensen. 

Auditing
Scientology draait om het volgen van 
cursussen. Via die cursussen zou je 
inzicht krijgen in jezelf. Deze cursus-
sen berusten op een theorie van L. Ron 
Hubbard: Dianetics. Met die cursussen 
kun je individueel aan de slag. Hoe-
wel Scientology vaak een kerk wordt 
genoemd, heeft het weinig gemeen met 
het Christendom. Wel wordt er een 
kruis als symbool gebruikt. De religie 
waar het nog de meeste overeenkom-
sten mee vertoont is het Boeddhisme. 
Het gaat namelijk om een onsterfelijke 
‘ziel’, de thetan. Deze thetan komt 
steeds weer in een sterfelijk lichaam 

terecht en wordt beïnvloed door trau-
matische gebeurtenissen in de materi-
ele wereld. Deze ballast, die gedurende 
vele levens wordt verzameld, zou je 
kunnen uitwissen door de technieken 
van Dianetics en Scientology auditing, 
in een één-op-één sessie met een door 
Scientology opgeleid persoon. 

Maatschappelijke thema’s
De mens is van nature goed en kan zich 
in een leven bevrijden van zijn karma. 
Door je geestelijk en ethisch te ontwik-
kelen, kun je spirituele verbetering 
bereiken. Gerbrig: ‘Ik heb zeker het 
gevoel dat die cursussen mij geholpen 
hebben om een gelukkiger mens te 
worden en een betere moeder. Mijn 
kinderen hebben geen band met Scien-
tology. Ik vind dat kinderen hun eigen 
keuze moeten kunnen maken en ik heb 
Scientology nooit aan hen opgedron-
gen.’
In de kapel worden wekelijks geza-
menlijke bijeenkomsten gehouden en 
iedere zondag is er een zondagsdienst. 
De kerk organiseert tevens veel lezin-
gen over maatschappelijke thema’s. 
Een verschil met het Christendom is dat 
Scientology geen dogma’s kent op het 
gebied van God of goden. Godsdienst 
wordt gezien als iets persoonlijks. Zo 
kun je ook scientoloog zijn als je al 
een godsdienst hebt. Het woord kerk 

zal dan ook vooral zijn gekozen om 
scientology een legitieme uitstraling te 
geven. In sommige landen mag Sciento-
logy zich dan ook geen kerk noemen.

Detox
Aan het eind van onze rondleiding 
komen we nog bij het reinigingscen-
trum. Gerbrig vertelt dat je hier een 
soort detoxprogramma kan volgen. Er 
blijven allerlei restanten van gifstoffen 
in je lijf achter door drugs, narcotica 
en/of alcohol. Door die uit te zweten 
na twintig minuten hardlopen en een 
sauna, gezond eten en het innemen 
van mineralen en vitamines, kun je 
die gifstoffen kwijtraken en een heel 
helder hoofd krijgen. Dit doe je dan wel 
een aantal dagen achter elkaar. Gerbrig 

heeft dit ook zelf tweemaal gedaan en 
het werkte goed bij haar. Hiermee in 
verband staat het idee van Scientology, 
dat psychofarmaca schadelijk zijn voor 
de mens. Psychiatrie wordt zelfs een 
pseudowetenschap genoemd. De strijd 
tegen krankzinnigheid en verslaving is 
binnen Scientology van groot belang.
Hoewel er veel kritiek is op Scientology, 
kunnen de fotograaf en ik ons niet 
voorstellen dat deze groep veel kwaad 
doet hier. Het aantal actieve leden ligt 
tussen de vier- en vijfhonderd en van-
daag zien we weinig bezoekers. #

Meer informatie op https://scientolo-
gy-kerk.nl of https://www.scientology-
amsterdam.org/

Scientology kent geen religieuze dogma’s

Scientology draait om het volgen van cursussen. Ook al wordt 
de naam kerk gebruikt, toch heeft het weinig gemeen met het 
Christendom. Men ziet als belangrijkste doel spirituele zelfver-
betering.

Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Frank Schoevaart 

Gerbrig Deinum doet de rondleiding

Levensbeschouwingen in Oost deel 14

Resto van Harte is er sinds 15 jaar. De 
formule heeft zich verspreid over heel 
veel plekken in Nederland. Speciaal 
aan Resto van Harte is dat er bijzon-
dere vrijwilligers in de keuken staan 
en bijzondere vrijwilligers bedienen. 
Mensen die doorgaans minder gemak-
kelijk kansen krijgen om hun talenten 
te ontwikkelen. Ook de bezoekers zijn 

speciaal: doel is vooral mensen die het 
niet breed hebben en eenzaam dreigen 
te worden een smakelijk driegangen-
menu voor te zetten.

Goedkoop
In Amsterdam Oost speelt zich dit dus 
al 2 jaar af in Grand Café Genieten. 
Dit café is natuurlijk al heel lang het 

decor van verschillende feestjes, bor-
rels, vergaderingen en presentaties 
die voor bewoners van Oost gehouden 
worden. Gerard Koopmanschap is op 
Resto-avonden de manager: hij heeft de 
leiding bij het koken en serveren van 
de maaltijden. Twee hele jonge vrijwil-
ligers vallen op. Dat zijn natuurlijk 
niet geheel toevallig de kinderen van 
Gerard. Ze verzekeren me dat ze het 
echt heel leuk vinden om te helpen. Het 
is duidelijk dat alle vrijwillige mede-
werkers er plezier in hebben. Voor de 
maaltijd betaal je slechts 5 euro.
Op 2 april is er een extra feestelijke 
maaltijd en zijn er wel 140 mensen. Er 
is een toespraak van stadsdeelvoorzit-
ter Maarten Poorter en er is de bekend-
making wie de 10.000e maaltijd heeft 
opgediend gekregen. Dat is Maud en zij 
wint een speciale VIP behandeling voor 
2 personen op een daar haar te kiezen 
dinsdagavond. Het is leuk dat Maud dit 
wint, want zij is een vaste bezoeker. Zij 
is heel enthousiast over deze plek en 
vindt de benadering van de vrijwilli-
gers heel prettig en persoonlijk.

Sociaal werker
Op 23 april eet ik er opnieuw, nu met 
fotograaf Anthony. Ik spreek met 
Resto-manager Gerard Koopmanschap. 
Gerard en zijn vrijwilligers hebben 
voor deze avond voor ons een tomaten/
groentesoep, huisgemaakte kipnuggets 
met doperwten, venkel en sinaasap-
pel. Als toetje krijgen we vanille-ijs 
met stroopwafel, advocaat (mocht je 
weigeren) en karamelsaus. Het toetje 

vind ik persoonlijk het lekkerst, ik als 
Bourgondiër hou dan ook heel erg van 
taart en zoetigheid. Theo Haverkort 
maakt intussen live muziek met zijn 
dochter en ook Sophie laat ons genieten 
van haar prachtige stem. Zij had zelf 
gevraagd of ze op deze gelegenheid 
mocht zingen.
Gerard vertelt me dat hij in feite een 
sociaal werker met een culinaire ach-
tergrond is. Hij is erg tevreden hoe het 
concept aanslaat, hoe het gaat met de 
vrijwilligers en over de plek Grand Café 
Genieten. Op andere locaties functi-
oneert Resto van Harte vaak vanuit 
een wijkcentrum of een buurthuis. De 
toekomst van Grand Café Genieten is 
nog onduidelijk, maar het is voor hem 
duidelijk dat dit succesvolle project niet 
gaat stoppen. Ik denk ook dat er voor 
de Bourgondiërs onder ons en voor 
mensen die gewoon van gezelligheid 
houden en andere buurtbewoners wil-
len ontmoeten een bijzondere plek als 
deze behouden moet blijven!  #

10.000e maaltijd bij Resto van Harte in Genieten 

2 april is een speciale dag voor Resto van Harte en Grand Café 
Genieten. Het is twee jaar geleden dat de samenwerking begon. 
En sindsdien kunnen buurtbewoners hier elke dinsdag van een 
maaltijd, gezelligheid en live muziek genieten. 

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Anthony Stone 

Prettige bediening

Gerard met de toetjes
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Verzorgingshuizen nieuwe stijl

#DWARS20    Ouderenadviesraad

We zijn in de moderne kapi-
talistische samenleving van 
weinig nut en we kosten de 
Staat der Nederlanden wel 
miljarden euro’s. Maar onze 
samenleving is ook gebaseerd 
op respect en saamhorigheid. 
Wij, Nederlanders, zijn trots 
op ons pensioenstelsel, staan 
in tram en bus gaarne op voor 
een oudere en vinden dat er 
voor ouderen goede huisves-
ting beschikbaar moet zijn.

Solidariteit
Maar het knaagt. In Amster-
dam (maar ook elders in ons 
land) groeit het percentage 
ouderen gestaag. Over enige 
jaren is een zesde van de 
Amsterdammers 66 plusser! 
De rijksoverheid, de pensioen-
instanties, etc. kunnen of 
willen niet aan dit grotere 
aantal ouderen op een pas-
sende wijze huisvesting, dure 
medische zorg en een met de 
inflatie meestijgend pensioen  
garanderen. Daar komt nog 
bij, dat er in de zorgverlening 
een groot tekort is aan perso-
neel en dat er door de regering 
is besloten om (via de subsi-
diekraan) nagenoeg alle voor 
ouderen met een bescheiden 
inkomen bestemde verzor-
gingshuizen te gaan sluiten.
Alleen als zij een zwaardere 
zorgvraag hebben, kan deze 
inkomenscategorie nu (soms) 
nog terecht in een mede door 
de regering aangestuurd en 

In de media, op congressen van zorgaanbieders en medici, in de 
politiekdebatten en ‘bij de koffie’ in de buurtkamer, wordt veel over 
ons (de ouderen) gesproken. Want ouderen zijn een probleem.

gefinancierd verpleeghuis. 
Wij, ouderen (en mensen met 
een beperking) vragen daar-
om aan de samenleving om 
solidariteit. Om het beschik-
baar stellen van betaalbare 
voorzieningen die passen in 
een welvarende samenleving 
waarin de groei van het aantal 
ouderen geen probleem is, of 
hoort te zijn.

Geruisloos afgevoerd
In de OAR en ook bij de beslui-
ten in de gemeenteraad is er 
jarenlang van uitgegaan, dat 
zij, die niet meer geheel zelf-
standig konden wonen, terecht 
konden in een Amsterdams 
verzorgingshuis en wellicht 
daarna in een verpleeghuis. 
Daarbij waren die voorzienin-
gen, dachten wij (de toen ‘nog 
jongere ouderen’) uiteraard 
voor iedere oudere. Je betaal-
de naar draagkracht.
In de stadsdelen werd bo-
vendien het plan: ’Wonen 
in Beschermde Omgeving’ 
uitgerold. Verzorgingshuizen 
kregen in dit plan een echte 
buurtfunctie. Er werd een  
cirkel getrokken rond een 
daartoe aangewezen buurt-
verzorgingshuis. Met dag en 
nacht een alarmfunctie voor 
alle aangesloten ouderen 
binnen die cirkel van zo’n 
500-1000 meter. Ook kwamen 
er aanleunwoningen voor 
hen die een ouderenwoning 
zochten en graag in de betref-
fende buurt wilden (blijven) 
wonen. Dat plan is in de 
OAR-en in de hele stad enthou-
siast ondersteund, maar toen 
de verzorgingshuizen geen 
stevige realiteit meer bleken te 
zijn, werden de WIBO-plannen 
geruisloos afgevoerd.
De nadruk kwam te liggen 
op ‘zolang mogelijk zelfstan-
dig blijven wonen’, waarbij 
ouderen, maar ook andere 
buurtgenoten werden gesti-

muleerd om elkaar te helpen. 
Sleutels werden uitgewisseld 
en telefooncirkels werden 
opgezet. De WMO  (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) 
werd vervolgens ingevoerd en 
de Hulp Bij het Huishouden 
(de thuiszorg) kreeg een steeds 
minder persoonlijke benade-
ring. Voor veel ouderen werd 
dat zelfstandig thuis wonen 
daardoor een heel gedoe. Dat 
gold ook voor de mantelzor-
gers. Steeds meer Amsterdam-
mers kregen er (naast het 
eigen drukke leefpatroon), een 
zware zorgtaak bij en raakten 
daardoor overspannen.

Prijzig
Het sluiten van verzorgings-
huizen is sluipenderwijs 
gegaan. Veel gebouwen kregen 
een vergelijkbare bestemming. 

Het werden bij voorbeeld ge-
specialiseerde verpleeghuizen. 
Met ‘in de plint’ aanvankelijk 
nog veel buurtactiviteiten. 
Bovendien kwamen er na 
verbouwing meer verzor-
gingshuizen voor ouderen 
voor wie een hogere bijdrage 

Tekst: Saar Boerlage (namens Ouderen Advies Raad Oost) | Fotografie: Arie van Tol

atief van mevrouw van Soest 
een voorstel aangenomen om 
in Amsterdam plannen te gaan 
ontwikkelen met als titel: ‘Ver-
zorgingshuizen nieuwe stijl’.
Uit deze stukken en discussies 
is op te maken, dat het tijd 
wordt om als actieve ouderen 
ook zelf  met plannen te ko-
men. Wij zijn (vinden we zelf) 
‘ervaringsdeskundig’. Daarbij 
staat bij ons voorop: bestrij-
ding van de woningnood. Dat 
willen we met drie plannen 
realiseren. 

Drie plannen
Ten eerste door het zonder 
vertraging waarmaken van 
de nu op stapel staande 
nieuwbouwplannen in de 
verhouding 40-40-20 en het 
doorvoeren van de regel dat 
een nieuwe eigenaar van een 
Amsterdamse woning daarin 
dient te gaan wonen. Hier-
door kan veel tot stand komen 
(duizenden nieuwe woningen 
en geen verkamering in de 
nieuwbouw).

De woningnood onder de 
Amsterdamse ouderen is het 
schrijnends onder de ouderen 
die afhankelijk zijn van het 
huren in de sociale sector. De 
eis dat minstens 90% van de 
nieuwbouw daarvan aan de 
norm ‘aanpasbaar’ voldoet, zal 
voor ouderen het aanbod via 
woningnet sterk verhogen.
We gaan, omdat bij diverse 
kersverse aanbestedingen de 
40-40-20 regeling niet wordt 
gehandhaafd, wel daarop 
letten. Dat geldt trouwens 
ook voor die 90%. Samen met 
anderen hopen wij de bouw-
plannen volgens de afspraken 
te laten uitvoeren.
Ten tweede zijn wij wat betreft 
het idee ‘Verzorgingshuis 
nieuwe stijl’ ook enthousiast. 
Wij gaan ons aansluiten bij 
de voorgenomen positieve 
inzet van de wethouder, opdat 
er meer bekend wordt over 
plannen en ervaringen van 
initiatieven van ouderen om 
geclusterd te gaan wonen. 
Zowel bij het opzetten van een 
coöperatie van huurders, als 
ook bij het wonen van zo’n 100 
ouderen in de Akropolistoren 
op het Zeeburgereiland, is nu 
na de inhuizing in zomer 2017 
al veel ervaring opgedaan.
Ten derde willen wij het idee 
van ‘Wonen In Beschermde 
Omgeving’ uit de kast halen. 
Dat is een soort ‘gespikkelde 
clustervorming’, maar nu met 
een medisch centrum of iets 
dergelijks als middelpunt. Mis-
schien kan er ook aangesloten 
worden op de nieuwe plannen 
die in het ‘ziekenhuizen-over-
leg’ rondgaan. Dat betreft het 
oprichten van buurtziekenhui-
zen, die mensen opvangen die 
zeer tijdelijk verpleging nodig 
hebben. #

geen probleem is. Maar ook 
studentenhuisvesting kreeg 
panden ter beschikking en 
de belangstelling vanuit de 
hotelwereld werd ook geho-
noreerd. De voor ouderen be-
langrijke buurtvoorzieningen 
zijn uiteindelijk bijna allemaal 
verdwenen of zeer prijzig 
geworden.
Voorts werd er een fors aantal 
panden gesloopt. Dit proces 
is nog steeds aan de gang en 
we kunnen geregeld lezen hoe 
erg de nog aanwezige oudere 
bewoners het vinden om te 
moeten verhuizen.

Ervaringsdeskundig
Op de maandelijkse OAR-
bijeenkomsten wordt over de 
bovenstaande problematiek 
veel gesproken. Wij maken 
ons zorgen. Maar er zijn ook 
positieve ontwikkelingen. Zo 
is dit jaar in de gemeente-
raad veel tijd ingeruimd voor 
ouderenhuisvesting. In de 
vorige Dwars kon u lezen, dat 
er onlangs een nieuw pro-
gramma ouderenhuisvesting  
is aangenomen en nu wordt er 
uitvoerig gedebatteerd over de 
vraag of bij nieuwbouw in de 
particuliere sociale sector de 
verhuurders na 15 jaar of na 
25 jaar de huur drastisch mo-
gen verhogen. U begrijpt, dat 
wij helemaal geen drastische 
huurverhoging willen accepte-
ren, maar bij een huurcontract 
voor woningen voor 66 plus-
sers is 25 jaar niet zo’n groot 
probleem.
Ook is er een discussie aange-
kondigd over de Rapportage 
Stand van Zaken Woning-
bouwplan 2018-2025. In dat 
rapport staat onder meer dat 
het college voor de zomer van 

2019 met een aparte beleids-
notitie over het geclusterd 
wonen van ouderen komt. 
Daarin staat welke bijdrage 
woningcorporaties willen 
leveren en welke inzet van 
marktpartijen kan worden 
verwacht. Voorts is er op initi-

Het sluiten van 

verzorgings-

huizen is 

sluipenderwijs 

gegaan

Op de plek van het Willem Dreeshuis zijn 88 sociale huurwoningen gebouwd

Amsta Jeruzalem: links nieuwbouw, rechts oudbouw

Wij zijn wat 

betreft het idee 

‘Verzorgingshuis 

nieuwe stijl’ 

enthousiast 
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Agenda

Buurtpunten in Oost:
Voor vragen waar u alleen niet 
uitkomt. Voor informatie over 
vrijwilligerswerk, activiteiten in 
de buurt, mantelzorgonder-
steuning, administratie sorteren 
en financiën. U kunt zonder af-
spraak, tot een half uur vóór 
de eindtijd, binnenlopen. 

Dapperbuurt 
Buurtpunt De Gooyer 
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, 
maandag 13.00-15.00 uur

Buurtpunt Oosterpark 
’s Gravesandeplein 19, 
dinsdag en donderdag 
9.00-12.00 uur

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63, 
maandag 14.00-16.00 uur

Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 
donderdag 9.30-11.30 uur 

Buurtpunt Hoekhuis
Fizeaustraat 3, 
dinsdag 12.00-14.00 uur

IJburg
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
maandag 9.30-11.30 uur

Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 uur

Zeeburgereiland
Buurtpunt Zeeburgereiland
John Blankensteinstraat 1, 
vrijdag 9.30-11.30 uur

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

Kijk op:
www.dynamo-amsterdam.nl 
www.dynamojongeren.nl
www.dynamopeuters.nl

telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot 
meedoen
twitter @Dynamo020

www.postoost.nl voor opstap 
naar werk, vrijwilligerswerk en 
activiteiten

Energieadvies levert u wat op 

In beeld: de voorschool

De samenhang tussen welzijn en schulden 
Amsterdammers die schulden hebben, ervaren veel stress. Maar de drempel om 
hulp te zoeken is vaak hoog. Daarom werkt Dynamo in Oost samen met schuld-
hulpverlening en is er bij een intakegesprek zowel een cliëntondersteuner van 
Dynamo aanwezig als een schuldhulpverlener. 

Marjolein Lucken, Dynamo’s 
cliëntondersteuner op IJburg, 
merkt vaak dat mensen in 
eerste instantie weerstand 
hebben tegen hulpverlening. 

‘Hierdoor wordt de drempel 
om hulp te vragen steeds 
hoger, waardoor problemen 
dreigender worden. Toch is 
het mij nu meerdere keren 
gelukt om iemand te bewegen 
zich aan te laten melden bij 
schuldhulpverlening en na 
gesprek met schuldhulpverle-
ning, cliënten in budgetbeheer 
te laten gaan of om zich onder 
bewind te laten stellen. Als dit 
soort trajecten zijn opgestart, 

ervaren bewoners veel meer 
rust en energie om andere 
zaken aan te pakken en geven 
zij aan achteraf blij te zijn met 
de keuze wel hulpverlening 
in te schakelen. Ze zijn over 
het algemeen blij dat wij hun 
‘schaduw’ zijn: uitleggen, 
meedenken, meeluisteren bij 
gesprekken en verhelderen.’ 

Geluksmomenten
Financiële problemen staan 
nooit op zichzelf,  maar 
hebben ook gevolgen voor 
de gemoedstoestand en het 
welzijn. Stress over de financi-
ele situatie veroorzaakt soms 
spanningsklachten en licha-

melijke pijn. Marjolein: ‘Het is 
vaak zo dat de cliënt echt wel 
wil, maar dat het gewoonweg 
niet lukt omdat de energie 
ontbreekt. Ik help de cliënt 
met het ordenen van zaken 
en laat iemand prioriteiten 
stellen, zodat er een overzicht 
komt van wat er speelt. Ook 
richt ik mij op andere zaken 
dan financiële problemen, 
bijvoorbeeld toeleiding naar 
opvoedondersteuning, acti-
viteiten of het vermeerderen 
van geluksmomenten.’ 
‘Deze momenten zijn nodig 
om het vaak zware traject vol 
te houden. Soms houdt dit ook 
in dat ik een fonds aanvraag 

of help aanmelden bij de 
Voedselbank om wat ruimte 
te creëren in het budget. Dit 
soort toekenningen zorgt 
ervoor dat iemand ook meer 
vertrouwen krijgt in de hulp-
verlening. Natuurlijk bestaat 
er altijd een kans op afwijzing 
door een fonds, maar in dit 
soort gevallen blijf ik naast 
iemand staan om mee te 
denken over een andere oplos-
sing. Ondanks een eventuele 
afwijzing, zijn mensen vaak 
alleen al dankbaar voor de 
tijd, moeite en aandacht die je 
hen geeft.’ #

Woont u in Amsterdam 
Oud-Oost, Watergraafsmeer of 
IJburg? Heeft u vragen over 
geld? Of heeft u geldproble-
men? Kom langs bij Dynamo.
 
Kijk op: dynamo-amsterdam.nl/
van-alles-over-geld

Op de voorscholen van Dynamo mogen kinderen buiten zelf 
bellenblazen. Onze voorscholen zijn er voor ieder kind van 2 tot 
4 jaar. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, 
tekenen, luisteren, zingen, bewegen en fantaseren. Dynamo heeft 
jarenlange ervaring en werkt met gekwalificeerde en betrokken 
pedagogisch medewerkers. #

Op dynamopeuters.nl leest u meer

Challenges voor Youngsterdam 
Amsterdam wordt dit jaar weer een stuk mooier 
dankzij de challenges van Youngsterdam, een 
initiatief van Dynamo met uitdagingen om iets 
goeds te organiseren of te doen in de stad. 

Al meer dan vijftig jongeren 
zijn actief op pleintjes en bij 
sportactiviteiten in Amster-
dam Oost en op IJburg. 

Jonge Amsterdammers 
kunnen ook zelf challenges 
inbrengen en aanmelden. 
Zo zijn er al challenges aange-
meld voor voetbaltoernooien 
en staat er ook een ‘keep it 
clean’ challenge op de agenda. 
Deze uitdaging draait om het 
opruimen van zwerfafval. #

Heb je zelf ideeën voor een 
challenge? 
Kijk op youngsterdam.nl en 
meld je aan! 

Ook zo geschrokken van de steeds stijgende energierekeningen? 
U bent zeker niet de enige Amsterdammer die hiermee worstelt. 
Gelukkig is er wel iets aan te doen. Via Dynamo kunt u zich aan-
melden voor adviezen die u op een praktische manier helpen bij 
het besparen op uw energierekening. Het advies is op maat en 
levert u echt wat op. #

Kijk op dynamo-amsterdam.nl/energieadvies voor meer informatie 

Vooraankondiging

Huygensdag Watergraafsmeer 
zaterdag 15 juni 2019 van 10.00 – 16.00 uur

De Huygensdag komt er weer aan! Dit jaar orga-
niseren Stadsdeel Oost, de Winkeliersvereniging 
Christiaan Huygensplein én Dynamo weer een 
gezellige én informatieve dag op het Christiaan 
Huygensplein. 

Er zullen allerlei buurtiniti-
atieven, winkels en organi-
saties aanwezig zijn om hun 
programma’s, diensten en 
activiteiten te presenteren aan 
de buurt. 

Heeft u een initiatief of project 
in Watergraafsmeer en wilt 
u daar meer bekendheid aan 
geven? 
Reserveer dan snel een kraam 
op de Huygensdag!
Kraam reserveren? Huur van 
een kraam is gratis voor niet 
commerciële buurtinitiatie-
ven. De kramen zijn 2 meter 
breed en 1 meter diep en 

hebben een luifel. Ze worden 
verder zonder aankleding 
geleverd. U kunt uw kraampje 
naar eigen inzicht inrichten. #

Reservering kan via: 
Marike Soeterik, 06 49 35 63 50, 
msoeterik@dynamo-amster-
dam.nl

Lunchen voor senioren
•	 In	de	oneven	weken	–	20	mei,	3	en	17	juni,	1	juli	–	is	er	sinds	kort	
 op maandag een lunch voor senioren  in kinderboerderij De Werf 
 aan de Archimedeslaan 59. De lunch start om 12.30. Inloop is van-
 af 11.00. De lunch kost e 2,-. Koffie en thee vooraf is gratis. Voor 
 meer info: jbrontsema@dynamo-amsterdam.nl, 06-44139852.
•	 Een	keer	per	maand	–	3	juni	en	1	juli	–	gaan	we	na	de	lunch	naar	
 een museum in Amsterdam. Geheel verzorgd met vervoer en 
 een rondleiding op locatie. Altijd geschikt voor mensen die min-
 der goed ter been zijn. Kosten zijn: e 10,- per keer. Voor meer 
 info en aanmelding: museummiddag@gmail.com, 06-44139852.
•	 Vanaf	zaterdag	1	juni	zijn	er	buikdanslessen	in	Servicepunt	
 Jeruzalem. Deze zijn van 10 tot 11.30. De kosten zijn e 7,50 per 
 keer. Voor meer info: ahmed.rhninou@hotmail.nl, 06-426369390.
•	 Elke	tweede	vrijdag	van	de	maand	is	er	een	literatuurclub	in	
 servicepunt Jeruzalem. Daar wordt elke keer een nieuw boek 
 besproken. Deelname is gratis. Voor meer info: We Doen Het 
 Samen, tel.nr.: 020-6939923. #

Wij zijn wat 

betreft het idee 

‘Verzorgingshuis 
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enthousiast 
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Tekst: Sarah el Kouazi & Nathalie Oraegbunam 

Elk land heeft zijn eigen verkiezingsregels, maar 
een aantal regels gelden in de hele Europese 
Unie (EU). Op dit moment zijn er 28 lidstaten 
binnen de EU (inclusief het Verenigd Konink-
rijk). Het EP is het enige orgaan van de EU dat 
leden heeft die rechtstreeks door de burgers van 
de EU-lidstaten worden gekozen. 

Het EP heeft een wetgevende taak, samen met 
de Raad van de EU en de Europese Commissie. 
Zij kunnen samen richtlijnen, verordeningen en 
besluiten aannemen, wijzigen of verwerpen. Dit 
heeft ook gevolgen voor de Nederlandse wet-

geving, aangezien die niet in strijd mag zijn met 
de Europese regels en besluiten.

Indirect heeft u door te stemmen bij de Euro-
pese verkiezingen van 23 mei 2019 dan ook 
invloed op de Europese en Nederlandse wetge-
ving. Van de 751 zetels zijn er 26 voor Neder-
land. Met uw stem bepaalt u dus (mede) welke 
Nederlanders er in het EP Parlement komen. 
Deze personen beslissen de komende 5 jaar over 
de hiervoor genoemde EU-regels. #

Vergeet niet om op 23 mei te gaan stemmen!

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

Op donderdag 23 mei 2019 vinden in Nederland de verkiezingen plaats 
voor het Europees Parlement (EP). Het is opgericht in 1979 en kent 751 leden. 
De verkiezingen van de leden van het Europees Parlement worden eens in 
de 5 jaar gehouden. 

Verkiezingen Europees Parlement 
Tekst: Sarah el Kouazi & Nathalie Oraegbunam 

Vanaf 1 juli 2019 is het voor 
fietsers niet meer toege-
staan om te bellen of appen 
op de fiets. Wie dat toch 
doet, riskeert een boete van 
€ 95,-. 

Uit onderzoek blijkt dat ge-
middeld 49% van de fietsers 
tijdens het fietsen bezig is met 
de mobiele telefoon. In de 
leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar 
is dat percentage zelfs 75%! 
Dit levert gevaarlijke situaties 
op en helaas soms zelfs (dode-
lijke) ongevallen.
Voor de wetgever was dit aan-
leiding om na het belverbod 
voor automobilisten (in 2002) 
en snorfietsers (in 2009) nu 
ook een verbod voor fietsers 
in te stellen. Het gaat dan 
om bellen, appen, navigeren 
met het mobieltje in de hand. 
Zodra je stilstaat en dus niet 
actief deelneemt aan het ver-

keer, geldt het verbod niet.
Als je in het Nederlandse 
verkeer een voertuig bestuurt 
spelen diverse wetten en 
regelingen een belangrijke rol. 
Eén daarvan is het ‘Reglement 
verkeersregels en verkeers-
tekens van 1990’ (RVV 1990). 
Deze zal op dit punt dan ook 
gewijzigd worden. 
Artikel 61a komt als volgt te 
luiden: Het is degene die een 
voertuig bestuurt verboden 
tijdens het rijden een mobiel 
elektronisch apparaat dat 
gebruikt kan worden voor 
communicatie of informatie-
verwerking vast te houden. 
Onder een mobiel elektronisch 
apparaat wordt in elk geval 
verstaan een mobiele telefoon, 
een tabletcomputer of een 
mediaspeler. #

Fiets veilig, bel- of app niet als 
u aan het fietsen bent!

Bel- en appverbod op de fiets

HJS-medewerkers, van 
links naar rechts: Amez 
Kanbi, Youssra el Aidi, 
Sarah el Kouazi, Nathalie 
Oraegbunam, Jeffrey Bonsu, 
Hainuwele Gaspers, Magali 
van Lerberghe en Denise 
Bediako

HJS-medewerkers staan voor u klaar om uw (juridische) vragen te beantwoorden 

BOOT Oost, Sumatrastraat 314, 1095 HV Amsterdam, telefoon: 020 - 233 97 59.
Inloopspreekuur: elke di van 13.00 tot 17.00 uur. 
e-mail: bootoost@hva.nl , twitter: @BOOT_HvA, website: www.hva.nl/boot

Het Juridisch Spreekuur, Wibautstraat 5A (Muller Lulofshuis, 2e etage, 02A08)
telefoon: 06 - 211 588 82. Inloopspreekuur: ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur.
e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva_hjs, website: www.hva.nl/hjs 

Ook adverteren in de Dwars? 

Vraag naar de mogelijkheden:

dwarskrant@gmail.com
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Zeeburg Zingt
Op zondag 30 juni vanaf 14 uur in Verenigings-
gebouw Kindervreugd, Kramatweg 31a brengt 
het koor van Zeeburg Zingt klassieke Italiaanse 
liederen ten gehore. Maar ook het Nederlandse 
lied met zuidelijke invloeden zal niet ontbreken.
Vanaf september zijn nieuwe zangers en zangeres-
sen welkom; elke woensdag van 10 tot 12 uur 
wordt er gezongen in Kindervreugd. 
Info: 06-15300504 of www.zeeburgzingt.nl

Juridisch advies
Elke vrijdag van 10 tot 13 uur is er juridisch 
spreekuur van Isaac van Canstein in het Buurthuis 
de Archipel op het Makassarplein. U bent van 
harte welkom voor een kop koffie en kosteloos 
advies, bijvoorbeeld op het gebied van huren, 
inkomen, werk, VOG-verklaring, schuldsanering of 
een strafrechtelijke kwestie. 
Aanmelden bij de balie van het buurthuis.  

Aangeboden
1) Jaargangen van het kwartaalblad Vogels van de 
Vogelbescherming, vanaf 2007 t/m 2017 (4x p.m.); 
2) Gouden Epke, gesigneerd exemplaar met veel 
grote foto’s van Epke Zonderland (104 blz.); 
tel. 020- 6638700.

Kok
Dynamo is dringend op zoek naar een kok voor 
het Brinkhuis. Meerdere keren koken, één keer 
per maand, alles is meegenomen. 
Interesse, bel 06 34 65 93 20.

Zoekertje
Waar is CRIS(tine) uit de van Swindenstraat mid-
den jaren zestig? Trefwoord: AvisDz/Johan. 
Reacties naar: johanuitamsterdam@gmail.com.

City Alps
Polderweg 190 is the address of City Alps: a moun-
tain-inspired indoor cycle studio in Amsterdam-
Oost. We offer three different types of classes 
(ride, ride & lift, lift), all designed to get you leaner, 
stronger and naturally more athletic. 
More info: www.cityalps.com. 

Studio 9 Pilates
Een nieuwe, moderne studio in Watergraafsmeer: 
met meerdere ruimtes waar verschillende lessen 
gegeven worden, waaronder Reformer Pilates. 
De lessen van Studio 9 Pilates worden gekenmerkt 
door een ontspannen sfeer, veel afwisseling, per-
soonlijke aandacht en zijn geschikt voor iedereen. 
Meer info: www.studio9-pilates.nl

Bridge
In de Wethouder Verheijhal wordt elke woensdag 
van 13.00 – 16.00 uur gebridged. Aanschuiven? 
Bel of mail Miep Cornelisse, 020-6680473 of 
w.cornelisse@kpnplanet.nl
Of kom eerst een kijkje nemen.

#Dwars

Liggertjes

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

Schrijfcafé voor 
kinderen
Een keer per maand op donderdagmid-
dag  van 15.30 – 17.00 uur is er in OBA 
Linnaeus het Schrijfcafé voor kinderen. 
Alle kinderen vanaf 8 jaar die dol zijn 
op lezen en schrijven zijn welkom. 
Kom je ook? Wij zitten klaar met 
schriftjes, pennen en sap. Misschien 
komt jouw verhaal wel in de Dwars! 
Noteer de data alvast in je agenda: 13 
juni, 4 juli, 5 sept, 3 okt en 7 nov 2019. 
Deelname is gratis, maar reserveren 
wordt op prijs gesteld, via: linnaeus@
oba.nl of (020) 6940773. Voor meer info 
zie: www.schrijfcursusvolgen.nl

Twee verhalen van eerdere 
schrijfcafé’s:

Mama’s verhaal. Mama heet Helen.

Mijn mama en ik gingen het bos in om 
een wandeling te maken. We gingen 
even rusten bij een meertje.
Toen we weer genoeg energie hadden 
zagen we iets aan de overkant bewe-
gen. We gingen er naar toe en we zagen 
een eenhoorn.
Ik vroeg aan mijn moeder of ik hem 
mocht houden en ze zei JA. Ik ging op 
hem zitten en mama achterop. En we 
gingen rijden. En hij bracht ons thuis.

Christian

Verhaal over me moeder.

Bij mijn moeder zie je altijd een glim-
lach op haar gezicht.
Elke ochtend staat ze vroeg voor me op 
om alles klaar te maken om naar school 
te gaan. En ze maakt heerlijke gerech-
ten voor mij klaar. En ze staat altijd 
voor me klaar als ik iets wil. En we 
doen leuk activiteiten samen zoals hap-
jes maken, winkelen, knutselen en nog 
veel meer. Ze is de liefste die ik ken.

Maryam

De KRIMP Club
Op zaterdag 6 en zondag 7 juli komt de 
KRIMP Club naar de Meevaart. 
De KRIMP Club bestaat uit kunstenaars 
uit Oost die graag wat willen doen met, 
van, voor, door en over de Indische 
Buurt. Een programma waar iedereen 
aan mee kan doen, met workshops, per-
formances en voordrachten, jamsessie 
en een kunstexpositie.
Voor meer info: 
https://groeimeevaart.wordpress.com/

Amsteldorp 
Ontdekt
Op zaterdag 6 juli 2019 is er van 13.00 
tot 19.00 uur al weer de 3e editie van 
Amsteldorp Ontdekt. Een evenement 
met informatie- en rommelmarkt en 
veel activiteiten. 
De markt is van 13 tot 17 uur – een 
kraam reserveren kan via amsteldorp-
ontdekt@gmail.com -, aansluitend is er 
een buurtfeest. Meer info bij Annette 
Broers: 06-27301404 of Annette Bense: 
06-27566524.
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