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door Maria Heijdendael

Normale cover 1018

Fotograaf Maria Heijdendael aan het ‘proefplakken’ voor de
tentoonstelling Het Gezicht van 1018.

• individuele mantelzorg

vragen en klachten oostelijke eilanden
en kadijken

Vragen en klachten over woonomgeving
en overlast Oostelijke eilanden en
Kadijken? Het Eilandenoverleg is voor alle
vragen en problemen op het gebied van
de woon- en leefomgeving te bereiken
op het e-mailadres eilandenoverleg@
buurtorganisatie1018.nl. Wij nemen dan
contact met u op. U kunt ook de bijeenkomsten van het Eilandenoverleg/
Buurtoverleg bezoeken. Zie voor de data
en tijden www.buurtorganisatie1018.nl/
eilandenoverleg.
buurtspreekuur plantageweesperbuurt

Elke woensdag, 11-12 uur, Café Eik en
Linde, Plantage Middenlaan 22. Deel
nemers: sociaal wijkteam, Stichting staa,
politie (wijkagent) en Plantage Weesperbuurtvereniging. Regelmatig schuift een
lid van het gebiedsteam Oostelijke
Binnenstad aan. Info via Huis van de
Buurt Witte Boei, 6223879,
www.buurtorganisatie1018.nl.

politie

Spreekuur Wittenburg en Kadijken,
dinsdag 11:30–12:30, de Witte Boei.
Wijkagent: Saieda.Kajouaa@amsterdam.
politie.nl, tel. 0900-8844.
Wijkagent Oostenburg en Czaar Peter
buurt: Willem.Jansen@amsterdam.politie.
nl, tel. 0900-8844.
Wijkagent Kadijken en Oranje Nassaukazerne: Marjolein Hoes, tel. 0900-8844.
Wijkagent Plantage-, en Weesperbuurt:
Hans van Rooijen, tel. 0900-8844.
sociaal loket amsterdam centrum

Tel. 020-25 52 916, ma t/m vrij, 8–18 uur,
sociaalloket@centrum.amsterdam.nl.
Voor actuele info over spreekuren zie
www.centrum.amsterdam.nl.

plantage- weesperbuurt (soop)

Nieuwe Kerkstraat 124, tel. 020-422 31 52,
ma. t/m vr. van 11:00 – 17:00 uur, voor
buurtbewoners van 55+. www.soopnet.nl.
plantage weesperbuurtvereniging

Postbus 18108, 1001 zc Amsterdam.
Voorzitters: Petra Catz en Hans
Soetekouw, tel. 06-50244482,
hans.soetekouw@xs4all.nl.

vereniging vrienden van de plantage

Nieuwe Prinsengracht 18huis, 1018 XJ,
www.vriendenvandeplantage.nl.

stichting tussen amstel en artis (staa)

Sarphatistraat 96hs, 1018 gv.
Voorzitter: Peter Anink, tel. 020-625 23 41.
stadsdorp centrum oost

info@stadsdorpcentrumoost.nl
www.stadsdorpcentrumoost.nl.
stichting !woon

Geeft bewoners informatie, advies en
ondersteuning op het gebied van huren en
wonen. Afspraak aan huis mogelijk voor
controle huurprijs en/of onderhoudsklachten. Voor vragen kunt u elke
dinsdag 9.00-10.00 uur en woensdag
15.00–17.00 en 19.00-20.00 uur terecht bij
het inloopspreekuur in het Huis van de
Buurt De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Tel: (020) 52 30 118, centrum@wooninfo.nl, www.wooninfo.nl

Tentoonstelling Het Gezicht van 1018
van 30 september t/m 15 oktober

Voor ondersteuning bewonersgroepen
en stimulering betrokkenheid.
info@buurtorganisatie1018.nl
www.buurtorganisatie1018.nl
www.facebook.com/buurtorganisatie1018.

meldnummer openbare ruimte

Het is zover!

buurtorganisatie 1018

Dit wordt ondersteund door Centram.
Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9
en 11 uur, telefoonnummer 557 33 38. Of
kom naar de open inloop van het Pluspunt,
elke donderdag, 09.30–11.30 uur in de
Witte Boei.

stg ontmoetingsruimte ouderen in de

Tel. 14020, voor meldingen of klacht over
huisvuil, grofvuil, afval, fietswrakken,
bestrating, groenvoorziening etc.
Voor vragen over de openbare ruimte:
gebiedsbeheerder Nicky Hijne,
0653928526, n.hijne@amsterdam.nl.

PORTRETTEN VAN EEN BUURT
DOOR MARIA HEIJDENDAEL

Vrijwillige onderlinge burenhulp:
boodschappen doen, mee naar ziekenhuis, ondersteuning bij wandelen,
gezelligheidsbezoek, hulp bij gebruik van
apparatuur, zoals computer, telefoon of tv.
Structureel of incidenteel. Hulpvragers en
-aanbieders kunnen zich (gratis) aanmelden via 020-557 33 38 (werkdagen, 9:00
– 11:00 uur).

Portretten en info over het
project voor bezoekers en
bestellen van uw eigen portret of
poster: www.hetgezichtvan1018.nl

• burenhulp

Woensdag en vrijdag, 9.30–12 uur voor
ouders en kinderen tot 4 jaar. Uw kind kan
spelen terwijl u met andere ouders praat.
Kosten €1 per keer. okc Kraijenhoff,
Kraijenhoffstraat 32.

Volg ons op Facebook voor het
laatste nieuws en de meest
recente routekaart:
facebook.com/hetgezichtvan1018

een hoogwaardige afdruk op
A4-formaat aan. Dit is dan
het losse portret zonder tekst,
gemaakt door Maria.
Bestel je tentoonstellingsposter
en/of fotoprint via de website
hetgezichtvan1018.nl.

en hun mogelijkheden samen en
ondersteunt hen daar waar nodig.
Talenten en kansen, bijvoorbeeld van
vrijwilligers of mensen met een beperking,
worden daarbij benut. Zo versterkt Dock
het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
de betrokkenheid. Dit draagt bij aan de
wijk van de bewoners. www.dock.nl.

uiteraard alle geportretteerden,
de mensen op de fotolocaties
en alle andere betrokkenen.
Dank, duizendachtienmaal dank.
Veel plezier tijdens het bezoeken
van de expo, we komen elkaar vast
tegen in 1018.

dock brengt talenten van buurtbewoners

JE EIGEN PORTRET ONTVANGEN?

dock, de kracht van wij samen

spelinloop

Twee jaar geleden begon fotograaf
Maria Heijdendael het interactieve
fotoproject Het Gezicht van 1018.
Samen met een groep enthousiaste buurtbewoners ging ze
de uitdaging aan om 1018
portretten te maken. Iedereen
werkte onbezoldigd mee.
Tijdens tientallen sessies in
mobiele studio’s op locatie
brachten we meer dan duizend
mensen op de been. Vele ontmoetingen, interviews en portretten
volgden.
Van 30 september t/m 15 oktober
zijn alle portretten te zien in een
tentoonstelling in de straten van
1018. Van postbode tot haringman,
van jong tot oud, van dakloze tot
directeur. Allemaal samen vormen
ze Het Gezicht van 1018.

Werkplaats voor financiële en admini
stratieve zaken, en alle vragen over de
buurt. Open inloop elke donderdag,
9.30-11.30 uur in de Witte Boei. Overige
pluspunten: maandag 9.30–11.30,
Boomsspijker; dinsdag 14–16, Claverhuis;
woensdag 10.30–12.30 uur, Reel.

WOORD VAN DANK

Het sociaal wijkteam oost werkt vanuit de
Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat
201, tel 020-6223879, www.sociaalwijkteamamsterdam.nl. Volg de Witte Boei ook
op Facebook/witteboei.

Aan de organisatie, het maken
van de foto’s en de verhalen en
de expositie van dit succesvolle
project werkten tientallen
mensen uit 1018 vrijwillig en
uit liefde voor de buurt mee.
Daar zijn we erg trots op.

Geportretteerden kunnen de
poster met hun portret na
afloop van de expo overnemen
voor 10 euro.
In samenwerking met Fotovaklab
Kleurgamma aan het Hortusplantsoen 7 bieden we voor 25 euro

• pluspunt de witte boei

– de witte boei

Het project is zonder substantiële
subsidie tot stand gekomen en
we danken iedereen die via
Voordekunst heeft gedoneerd
of geld heeft overgemaakt, en al
onze sponsors. En we danken

huis van de buurt oostelijke binnenstad

Deze kaart toont waar de posters achter ramen van

Woensdag en vrijdag, 9.30–12 uur, in het
Ouder- en kindcentrum, Kraijenhoffstraat
32. U kunt speelgoed lenen voor kinderen
van 0 tot 8 jaar. Kosten € 12,50 per jaar per
gezin. Stadspas € 7,50.

huizen en gebouwen zijn te vinden. Stel zelf je fiets-

speel- o -theek

Maatschappelijke dienstverlening. Ook
voor schuldhulp.Telefonisch spreekuur,
werkdagen, 9:00 – 11:00 uur, 020-557 33 38.
Of kom langs bij het Pluspunt.

of wandelroute door de tentoonstelling samen.

centram

© ERIK VAN OPHEM

adressen &
spreekuren

16.00 uur Start fiets/wandelspeurtocht bij bar Czaar, Czaar
Peterstraat 281. Vanaf 17.30 einde
tocht en nakletsen aldaar. Kom ook!

OPENING EXPO ZATERDAG
30 SEPTEMBER

adressen &
spreekuren

centram

speel- o -theek

Maatschappelijke dienstverlening. Ook
voor schuldhulp.Telefonisch spreekuur,
werkdagen, 9:00 – 11:00 uur, 020-557 33 38.
Of kom langs bij het Pluspunt.

Woensdag en vrijdag, 9.30–12 uur, in het
Ouder- en kindcentrum, Kraijenhoffstraat
32. U kunt speelgoed lenen voor kinderen
van 0 tot 8 jaar. Kosten € 12,50 per jaar per
gezin. Stadspas € 7,50.

huis van de buurt oostelijke binnenstad

• pluspunt de witte boei

Het sociaal wijkteam oost werkt vanuit de
Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat
201, tel 020-6223879, www.sociaalwijkteamamsterdam.nl. Volg de Witte Boei
ook op Facebook/witteboei.

Werkplaats voor financiële en admini
stratieve zaken, en alle vragen over de
buurt. Open inloop elke donderdag,
9.30-11.30 uur in de Witte Boei. Overige
pluspunten: maandag 9.30–11.30,
Boomsspijker; dinsdag 14–16, Claverhuis;
woensdag 10.30–12.30 uur, Reel.

– de witte boei

dock, de kracht van wij samen
dock brengt talenten van buurtbewoners

en hun mogelijkheden samen en
ondersteunt hen daar waar nodig.
Talenten en kansen, bijvoorbeeld van
vrijwilligers of mensen met een beperking,
worden daarbij benut. Zo versterkt Dock
het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
de betrokkenheid. Dit draagt bij aan de
wijk van de bewoners. www.dock.nl.

• burenhulp

Vrijwillige onderlinge burenhulp:
boodschappen doen, mee naar ziekenhuis, ondersteuning bij wandelen,
gezelligheidsbezoek, hulp bij gebruik van
apparatuur, zoals computer, telefoon of tv.
Structureel of incidenteel. Hulpvragers en
-aanbieders kunnen zich (gratis) aanmelden via 020-557 33 38 (werkdagen, 9:00 –
11:00 uur).

• individuele mantelzorg
vragen en klachten oostelijke eilanden
en kadijken

Vragen en klachten over woonomgeving
en overlast Oostelijke eilanden en
Kadijken? Het Eilandenoverleg is voor alle
vragen en problemen op het gebied van
de woon- en leefomgeving te bereiken
op het e-mailadres eilandenoverleg@
buurtorganisatie1018.nl. Wij nemen dan
contact met u op. U kunt ook de bijeenkomsten van het Eilandenoverleg/
Buurtoverleg bezoeken. Zie voor de data
en tijden www.buurtorganisatie1018.nl/
eilandenoverleg.
buurtspreekuur plantageweesperbuurt

Elke woensdag, 11-12 uur, Café Eik en
Linde, Plantage Middenlaan 22. Deel
nemers: sociaal wijkteam, Stichting staa,
politie (wijkagent) en Plantage Weesperbuurtvereniging. Regelmatig schuift een
lid van het gebiedsteam Oostelijke
Binnenstad aan. Info via Huis van de
Buurt Witte Boei, 6223879,
www.buurtorganisatie1018.nl.
buurtorganisatie 1018

Voor ondersteuning bewonersgroepen
en stimulering betrokkenheid.
info@buurtorganisatie1018.nl
www.buurtorganisatie1018.nl
www.facebook.com/buurtorganisatie1018.
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Dit wordt ondersteund door Centram.
Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9
en 11 uur, telefoonnummer 557 33 38. Of
kom naar de open inloop van het Pluspunt,
elke donderdag, 09.30–11.30 uur in de
Witte Boei.
politie

Spreekuur Wittenburg en Kadijken,
dinsdag 11:30–12:30, de Witte Boei.
Wijkagent: Saieda.Kajouaa@amsterdam.
politie.nl, tel. 0900-8844.
Wijkagent Oostenburg en Czaar Peter
buurt: Willem.Jansen@amsterdam.politie.
nl, tel. 0900-8844.
Wijkagent Kadijken en Oranje Nassaukazerne: Marjolein Hoes, tel. 0900-8844.
Wijkagent Plantage-, en Weesperbuurt:
Hans van Rooijen, tel. 0900-8844.
sociaal loket amsterdam centrum

Tel. 020-25 52 916, ma t/m vrij, 8–18 uur,
sociaalloket@centrum.amsterdam.nl.
Voor actuele info over spreekuren zie
www.centrum.amsterdam.nl.
meldnummer openbare ruimte

Tel. 14020, voor meldingen of klacht over
huisvuil, grofvuil, afval, fietswrakken,
bestrating, groenvoorziening etc.
Voor vragen over de openbare ruimte:
gebiedsbeheerder Nicky Hijne,
0653928526, n.hijne@amsterdam.nl.
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Inhoud

spelinloop

Woensdag en vrijdag, 9.30–12 uur voor
ouders en kinderen tot 4 jaar. Uw kind kan
spelen terwijl u met andere ouders praat.
Kosten €1 per keer. okc Kraijenhoff,
Kraijenhoffstraat 32.
stg ontmoetingsruimte ouderen in de
plantage- weesperbuurt (soop)

Nieuwe Kerkstraat 124, tel. 020-422 31 52,
ma. t/m vr. van 11:00 – 17:00 uur, voor
buurtbewoners van 55+. www.soopnet.nl.
plantage weesperbuurtvereniging

Postbus 18108, 1001 zc Amsterdam.
Voorzitters: Petra Catz en Hans
Soetekouw, tel. 06-50244482,
hans.soetekouw@xs4all.nl.
vereniging vrienden van de plantage

Nieuwe Prinsengracht 18huis, 1018 XJ,
www.vriendenvandeplantage.nl.
stichting tussen amstel en artis (staa)

Sarphatistraat 96hs, 1018 gv.
Voorzitter: Peter Anink, tel. 020-625 23 41.
stadsdorp centrum oost

info@stadsdorpcentrumoost.nl
www.stadsdorpcentrumoost.nl.
stichting !woon

Geeft bewoners informatie, advies en
ondersteuning op het gebied van huren en
wonen. Afspraak aan huis mogelijk voor
controle huurprijs en/of onderhoudsklachten. Voor vragen kunt u elke
dinsdag 9.00-10.00 uur en woensdag
15.00–17.00 en 19.00-20.00 uur terecht bij
het inloopspreekuur in het Huis van de
Buurt De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Tel: (020) 52 30 118,
centrum@wooninfo.nl, www.wooninfo.nl

Ontmoetingscentrum
de Keyzer pagina
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Bekend in 1018: Job Cohen

pagina
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Syrische buurtgenoot
stelt zich voor pagina

En verder nog
in dit nummer:

Redactioneel
De zomer is voorbij, en daarmee zal het aantal festivals,
openluchtfeesten en andere evenementen in de buitenlucht
afnemen. De zomeragenda lijkt ieder jaar voller te worden.
In 1018 hadden we dit jaar onder meer het Hortus-festival,
Pride Amsterdam, de City Swim, Amsterdam Maker Festival
(op het Marineterrein) en de uit-markt (ook deels op het
Marineterrein). De druk op het centrum van de stad wordt
groter en Amsterdam denkt hard na over het weren van
bepaalde typen toerist of het verspreiden van bezoekers over
een veel groter gebied. Fijn dat dat gebeurt, want we willen
natuurlijk allemaal in ons deel van de stad blijven wonen en
we willen ook dat onze buurt leefbaar blijft. Dat blijkt ook uit
de mate waarin de buurtbewoners zich druk maken over de
inrichting van de straten en andere vraagstukken over de
openbare ruimte. Zoals altijd vertellen we u het laatste nieuws
over zulke kwesties in de Weesperbuurt, de Plantagebuurt en
op de Oostelijke Eilanden, maar we brengen u ook op de hoogte
van de menselijke kant van het buurtgevoel. Want we maken
ons hier niet alleen druk om stenen, bomen en verkeer; ook
bewoners die het in hun eentje niet helemaal redden, dragen
1018’ers een warm hart toe. Om te zien wat er voor hen gedaan
wordt, liepen we ontmoetingscentrum De Keyzer en inloophuis
Czaar 51 binnen – verderop in dit blad leest u meer over die
bezoeken. Tot slot spraken we een Syrisch gezin dat in de Grote
Wittenburgerstraat is komen wonen. De gezinsleden stralen
op de foto die bij het artikel staat. Hoewel ze het niet altijd
makkelijk hebben in Nederland, moet het hier na alle ont
beringen in het land van herkomst toch een beetje voelen
als een paradijs. En dat is het natuurlijk ook.

Buurtpuzzel
Zonnepanelen Kattenburg
Vera‘s blik op de buurt
Kort nieuws
Werk in de wijk
Colofon
Column Rob Zwetsloot
Bankzitter
Uit in de buurt
Outsider Art Ateliers
Plannen Plantage Middenlaan
Stadsdorp
soop

Huis van de Buurt
Czaar 51
Oproep Vierwindenkoor
Nationale Burendag Eilanden
Ballabona
Het gezicht van 1018
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foto voor zijde: bru no va n moerk erk en

De Henri Polaklaan.
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Ontmoetingscentrum De Keyzer
Je wordt een dagje ouder en met ouderdom komen
de gebreken. Toch wil je zo lang mogelijk in je
vertrouwde huis blijven wonen. Dat wil de politiek
ook graag, al is het maar om begrotelijke redenen.
Dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Want ook al woon je nog op jezelf, de hele dag
thuiszitten in je eentje is niet bevorderlijk voor de
geestelijke gesteldheid.
jan mey

H

et Ontmoetingscentrum de Keyzer, gevestigd in
de Czaar Peterstraat 12, kan dan in verschillende opzichten uitkomst bieden. Jolanda de Kuiper is er activitei-

Buurtrestaurant

tentherapeut. Zij zet uiteen wat het ontmoetingscentrum
zoal omhelst. Het is een van de 35 locaties die de zorginstelling Amsta in Amsterdam beheert, ondermeer verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor mensen
met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Jolanda
de Kuiper: “De Keijzer biedt ouderen geen woonruimte..
We bieden dagbesteding voor ouderen en ondersteunen
mantelzorgers. Dat is tamelijk buurtgebonden, zeg maar
de oostelijke binnenstad, maar we hebben ook mensen uit
Oost, en zelfs uit Noord. Daarnaast zijn we een Ontmoetingscentrum voor ouderen uit de buurt die nog zelfredzaam zijn, maar toch wat gezelligheid willen opzoeken.”

Dit is een ontmoetingscentrum. Wie ontmoet wie?
“Naast de dagbesteding hebben we ook activiteiten waar
de buurt aan mee kan doen. Op maandag hebben we een
wandelclub, daar kan iedereen zich bij aansluiten. Eens in
de twee weken komen kinderen van de naschoolse opvang
hier om activiteiten te doen. Dan wordt er getekend, of
gepraat over hoe het vroeger was, soms aan de hand van
foto’s. Een ochtend in de week kun je hier naar klassieke
muziek luisteren en een keer in de maand is er bingo,
waaraan dames uit de buurt meedoen. En dan hebben
we natuurlijk ons buurtrestaurant dat verzorgd wordt
door verschillende partners. We koken niet zelf, maar
faciliteren het. Drie keer in de maand is er één restaurant
van de Regenbooggroep, een keer in de maand op donderdag komt de Roze Poort koken, speciaal georiënteerd op

Kan je zo maar binnenlopen voor de dagbesteding?
“Nee, je moet wel een procedure doorlopen om te zien of
je in aanmerking kunt komen. Dat komt allemaal door
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.). De
gemeente geeft niet zomaar geld uit aan dagbesteding en
aanvullend vervoer, wat vroeger wel het geval was. Nu
moet je daarvoor een aanvraag indienen, vaak via internet.
Dat is voor de meeste ouderen geen gemakkelijke opgave,
maar daar kunnen wij, of het sociaal team van de gemeente, wel hulp bij bieden. Om te kijken of je in aanmerking
komt, wordt er een zogenaamd keukentafelgesprek gehouden. Daarvoor komen ze bij ons op bezoek. Ook wordt er
gekeken naar je inkomen, of je een deel van de kosten zelf
kunt bijdragen. Het draait helaas wel steeds meer om geld.
Wat ook meespeelt in de beoordeling is de vraag of een
mantelzorger thuis niet kan bijspringen. Maar kom gerust
eerst eens langs om onder het genot van koffie of thee kennis te maken.“

de lbgt-groep onder ouderen. In september start op
donderdag weer Oma’s Soep. Dat is opgezet door studenten
die van winkels groenten krijgen die tegen de houdbaarheidsdatum lopen en daarvan voor een klein bedrag een
heerlijke soep maken. Op vrijdag verzorgt Ali’s Kitchen,
een cateraar uit de buurt, de maaltijden en daar kunnen
ook mensen uit de buurt tegen een kleine vergoeding bij
aanschuiven.”
De bedoeling van al deze activiteiten is om ouderen uit
de buurt met elkaar in contact te laten komen, zodat ze
een praatje kunnen maken, een beetje gezelligheid kunnen
opzoeken en voor een schappelijk bedrag mee kunnen
doen aan een gezamenlijke maaltijd. Oud worden betekent
voor Ontmoetingscentrum De Keyzer niet dat je stilletjes
aan vereenzaamt. Je blijft erbij horen.

Daarnaast bieden jullie ook ondersteuning aan
mantelzorgers.
“Ja, mantelzorg is een zware taak. Soms word je daartoe
veroordeeld, bijvoorbeeld als het een partner betreft die
hulpbehoevend wordt. Maar niet altijd woont er familie in
de buurt en soms is de onderlinge verstandhouding niet zo
best. Dan zie je vaak dat buren de taak van mantelzorger
op zich nemen. Je staat er nog van te kijken hoeveel mensen klaar staan om een ander te helpen. Maar die taak kan
moeilijk zijn, dag in dag uit. Als we willen dat mensen zo
lang mogelijk thuis blijven wonen, dan is het van belang
dat hun mantelzorgers niet omvallen. En dan zijn wij er
om ze te ontlasten. We hebben hier bijvoorbeeld een praatgroep waar ze hun ervaringen kunnen delen, hun hart
kunnen luchten en raad kunnen krijgen. Soms verwijzen
we ze door. Dagbesteding voor degene waar ze de zorg voor
hebben, kan ook uitkomst bieden. Dan kunnen mantelzorgers even tot zichzelf komen.”
4
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Mantelzorg
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Buurtpuzzel
bruno van moerkerken

Initiatiefgroep Zon op Kattenburg

Elk nummer gaan wij dwars door
de buurt en dagen u uit te zoeken
naar twee uitgelichte plekken,
objecten, versieringen of andere
details. Herkent u deze plaatsen?

1.
* Acupunctuur

2.
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n 2016 zijn er verschillende informatieavonden
geweest over zonnepanelen op Kattenburg.
Afgelopen voorjaar heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Groot
Kattenburg met grote meerderheid ermee ingestemd
het dak ter beschikking te stellen, zodat bewoners
(kopers en huurders) met behulp van onder meer de
Postcoderoosregeling in zonnepanelen kunnen gaan
investeren, die op de daken van de galerijflats op
Kattenburg komen.
Er zijn al 48 inschrijvingen van bewoners die bij
de voorintekening hebben aangegeven interesse te
hebben in een aantal zonnepanelen, in totaal ruim
200 panelen.
Onlangs is coöperatie Zon Op Kattenburg (zok)
opgericht.
Voordat we echt verder kunnen, moet er een
Gebruiksovereenkomst worden afgesloten tussen
coöperatie ZOK en de VvE. Heel binnenkort zal het
haalbaarheidsonderzoek van start gaan, waar onder
meer wordt beoordeeld of de constructie van het dak
geschikt is, of het dak de komende tien jaar redelijk
onderhoudsvrij is en hoe de leidingen gaan lopen om
de opgewekte zonne-energie te kunnen leveren aan
het energiebedrijf. Dat is namelijk de insteek van de
postcoderoosregeling: de eigenaren van de panelen
leveren de stroom aan de energieleverancier en in
ruil krijgen ze een belastingkorting. Tevens zal een
juridische kwestie (artikel 39) rondom de gebruikersovereenkomst uitgezocht worden. Als de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn,
kunnen we tenslotte echt van start met de uitvoering!

Voor meer informatie:
www.zonopkattenburg.nl
www.zonopnederland.nl/zon-op-kattenburg
www.buurtorganisatie1018.nl
U kunt ook contact met ons opnemen:
zonopkattenburg@hotmail.nl
1. Henri Polaklaan.
2. Hoogte Kadijk bij Geschutswerf.

6

I

We houden u op de hoogte en zodra de gebruiks
overeenkomst is ondertekend, gaat Zon op Kattenburg aan de slag om zoveel mogelijk Kattenburgers
enthousiast te maken voor de daadwerkelijke aanschaf van een of meer zonnepanelen.

PR A K T IJ K D E K A D IJ K
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Bekkenbodemtherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Acupunctuur
• Shiatsu
Alle therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars • Lichaamswerk
• Adem- en ontspanningstherapie
Ook fysiotherapie na 18.00 uur mogelijk
• Haptonomie
Laagte Kadijk 41, 1018 BB Amsterdam
• Klassieke massage
Aanmelden via: 020 6261836 of www.praktijkdekadijk.nl

Haalbaarheidsonderzoek
zonnepanelen op
Kattenburg van start!
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Kort nieuws

Vera’s Blik op de buurt

erik hardeman

Marineterrein wordt
innovatieve toplocatie

vera amende

Het Marineterrein op Kattenburg
moet vanaf volgend jaar een internationale toplocatie worden voor innovatie en kennisuitwisseling. Dat staat in
een deze zomer door B&W van Amsterdam uitgebrachte principenota.
Daaruit blijkt dat het terrein na het
vertrek van Defensie op 1 juli 2018
voor de helft bebouwd gaat worden.
Die bebouwing is in belangrijke mate
bestemd voor topinstellingen op het
gebied van onderwijs en wetenschap
en voor internationaal georiënteerde
innovatieve bedrijven. Om te zorgen
voor een gemengd binnenstedelijk gebied zullen er ook sportfaciliteiten,
culturele en maatschappelijke voorzieningen en woningen komen. Er zal
worden gestreefd naar combinaties
van wonen en werken.
De andere helft van het terrein krijgt
een publieksfunctie. Zo komen er
openbare kades aan het Oosterdok,
een intiem plein aan de binnenhaven
en kleinere openbare ruimtes elders
op het terrein. Fietsers en voetgangers
krijgen er straks ruim baan, terwijl
auto’s zullen worden geweerd. Een
extra fiets- en voetgangersbrug naar
nemo zal de (ver)binding met de binnenstad versterken. Om dit alles te
bewerkstelligen zal een deel van de
huidige bebouwing het veld moeten

Afval op straat
Ondanks mijn kritiek houd ik veel van
mijn mooie geboortestad. Dat veel
mensen de wens koesteren om in het
centrum te wonen, begrijp ik best.
Maar wat ik niet begrijp is dat mensen
die in een van de mooiste delen van de
stad wonen soms drie dagen voordat
de vuilnismannen langs komen hun
vuilniszakken buiten zetten, ten gerie8

ve van de morgensterren en de rovende vogels. Iedereen weet toch wanneer
het vuilnis wordt opgehaald? De ene
bewoner siert de stoep met een mooie
pot met plant, een ander blijkbaar met
vuilniszakken. Gewoon niet doen!

De Hoftuin van de Diaconie
De Diaconie maakt zich grote zorgen
over het gigantisch hoge Namenmonument langs de Weesperstraat, dat bijna
tegen het hek van de Hoftuin komt te
staan. De fraaie trap zal verdwijnen en
tussen de tuin en het Namenmonument is geen afscheiding gepland, terwijl deze twee zo verschillende beleveniswerelden elkaar in de toekomst zo
gaan raken.
De tuin is ooit ontworpen in de jaren
zeventig door Buro Mien Ruys en
maakte toen deel uit van verpleeghuis
de Amstelhof. Het Plantage-Weesperbuurtoverleg heeft in het verleden wel
geprotesteerd tegen het vernieuwen
van de destijds prettig verslonsde en
bijna verborgen tuin, omdat men bang
was dat er achter de Hermitage en tussen de vier gebouwen van de Protestantse Diaconie veel groen zou verdwijnen. Maar nu, na het opknappen
van de tuin met zomerse planten,
bankjes, een moestuin en een theehuis
met terras, is de stille Hoftuin pas echt
in gebruik. Via de stenen trap wandel
je vanaf de Weesperstraat zo de Pla-
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taanlaan in. Soms is er een feestje met
muziek voor daklozen en buurtbewoners. Kortom, alles heeft er zijn plaats
gekregen. Dus nog afgezien van de
vraag of zo’n nieuw gedenkteken wel
past langs een drukke hoofdverkeersader en of het niet meer ruimte en stilte
verdient, gaat het ook nog eens ten
koste van een kostbaar stukje verstilde
tuin in de verder zo drukke stad.

Boten op de Amstel
Als ik even niets te doen heb, mag ik
graag van grote hoogte naar het bewegen op de Amstel kijken. Waarover ik
me het meest verbaas, zijn die zeewaardige, van kunststof vervaardigde
boten, die zo groot zijn dat alle bruggen ervoor open moeten. Koffie en bier
aan boord. Rijk wordt de binnenstad
hier niet van, wel vol. Verder komen er
soms, staand en peddelend op een
soort bootjesplank, vooral heel jonge
mensen als balletdansers voorbij. Ieder
jaar zie ik meer open schuiten vol met
staande en luidruchtige jonge mensen,
kratje bier er bij. Eigenlijk zijn deze
boten een vervangende vorm van bierfietsen geworden. De botenparade van
Pride Amsterdam heb ik vaak gezien
en gehoord, maar tegenwoordig ontvlucht ik alles wat maar op een festival
lijkt, want zonder het enorme gebonk
van de bassen schijnt er nergens meer
feest te kunnen zijn.

foto: bru no va n moerk erk en

Dat het druk en vol is op straat merken
we dagelijks, ook langs de Amstel.
Hier trekken de culturele instellingen
veel publiek. De stromen bezoekers
naar Carré hebben wel iets gezelligs,
de mensen zijn een beetje opgetut en
hebben iets verwachtingsvols over
zich, maar de stoepen zijn voor deze
massa’s voetgangers eigenlijk te smal.
Bijna automatisch komen veel bezoekers op de weg terecht, tussen de fietsers die van beide kanten komen, en
dan zijn er ook nog auto's. De Amstel
is een voorrangsweg zonder kilometerbeperkingen - ik zie in ieder geval geen
bordjes van 30 km - en daar wordt tegenwoordig veel gebruik van gemaakt.
Vooral taxi's zonder passagiers rijden
op hoge snelheid zowel overdag als ’s
nachts langs de Amstel. Geen standplaats? Dan maar rondjes rijden. Niet
alleen in onze buurt, maar ook in de
oude stad. Sinds de nieuwe verkeersmaatregelen rond het Muntplein is de
drukte in onze buurt nog toegenomen.
Op 18 juli jl. publiceerde de Staatscourant het besluit van de bestuurscommissie Centrum om een paaltje te
plaatsen voor de brug over de Nieuwe
Keizersgracht, een zogenaamde knip,
zodat daar niet meer rechtdoor gereden kan worden. Hulpdiensten krijgen
een sleutel van het paaltje. Deze maatregel moet taxi’s en ander verkeer ervan weerhouden om nog zonder reden
op de Amstel te komen. Maar als er
gewoon te veel taxi's zijn in de binnenstad is het probleem niet echt opgelost.

foto: bru no va n moerk erk en

Knip langs de Amstel tegen
rondrijdende taxi's

ruimen, aldus de principenota, maar
waardevolle en beeldbepalende bebouwing blijft behouden.
Naar verwachting komen B&W in oktober 2017 met een nadere uitwerking
van de plannen. Het laatste woord is
aan de gemeenteraad, die begin volgend jaar een besluit neemt over de
toekomst van het Marineterrein.

Bezwaar bewoners tegen
‘knip’ op de Amstel
Een groot aantal bewoners van de
Nieuwe Keizersgracht heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen
het besluit om de Amstel ter hoogte
van de Nieuwe Keizersgracht af te
sluiten voor doorgaand autoverkeer.
Om het sluipverkeer – vooral van
taxi’s – langs de Amstel tegen te gaan,
heeft de gemeente aangekondigd een
uitneembare paal te willen plaatsen
op de brug over de Nieuwe Keizersgracht. De bewoners stellen dat het
autoverkeer als gevolg hiervan straks
rechtsaf zal slaan. Dat gaat volgens
hen niet alleen leiden tot veel meer
drukte op de smalle Nieuwe Keizersgracht, maar ook tot een onveilige situatie voor fietsers langs de Amstel en
voor auto’s op de hoek van de Weesperstraat.
Het werkelijke probleem is in de
ogen van de bewoners de toegenomen
drukte aan de oostkant van de Amstel

als gevolg van het feit dat het Muntplein, de Vijzelstraat en de westkant
van de Amstel eind 2016 werden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat
automobilisten niet kiezen voor de
Weesperstraat als logische toegang tot
het centrum, komt mede doordat verschillende routeplanners de oostzijde
van de Amstel nu als doorgaande route aangeven.
Volgens de bewoners heeft de gemeente met de ‘knip’ op de Amstel
gekozen voor een halfslachtige oplossing in plaats van het probleem bij de
bron aan te pakken. Zij pleiten voor
effectieve maatregelen om het sluipverkeer langs de hele Amstel tegen te
gaan, zoals een inrijverbod met een
uitzondering voor bestemmingsverkeer of het omvormen van de Amstel
tot fietsstraat.
In een brief aan de buurt had stadsdeel Centrum aangekondigd dat de
paal in augustus zou worden geplaatst,
maar volgens een woordvoerder van
het stadsdeel volgt er voordat de werkzaamheden worden gestart eerst overleg met de bewoners die bezwaar hebben tegen de voorgenomen maatregel.

Job Cohen opent Talent
Event
Het is voor kunstenaars vaak moeilijk
om van hun werk te leven. Om getalenteerde kunstenaars uit Amsterdam
Centrum de mogelijkheid te bieden
om een groot publiek te bereiken,
organiseert de gemeente Amsterdam
op 13, 14 en 15 oktober in de Dokzaal
aan de Plantage Doklaan voor de eerste maal een ‘Talent Event’. Op dat
podium krijgt een groot aantal
beeldend kunstenaars en musici drie
dagen de kans om hun kunnen te
tonen. Het ‘event’ wordt op vrijdag
13 oktober om 17.00 uur geopend door
oud-burgemeester Job Cohen.
Meer nieuws op
www.buurtorganisatie1018.nl
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Bekend in 1018

Job Cohen: “Iemand schreef
me: Van der Laan, dat is
pas een kerel.”
Na zijn ambtsperiode verruilde Job Cohen (1947) de
burgemeesterswoning aan de Herengracht voor een
appartement aan het Entrepotdok. Hij vindt dat er
goed voor de stad gezorgd wordt, maar is het oneens
met het voorstel om de bestuurscommissies van de
stadsdelen te vervangen door adviescommissies.
“Ik zou dat heel onverstandig vinden, ik heb er als
burgemeester alleen maar plezier van gehad.”
erik hardeman

foto's: m a ri a heijdenda el

I

k kom oorspronkelijk uit Haarlem, heb in Groningen
gestudeerd, tien jaar in Leiden en Oegstgeest gewoond
en ben daarna twintig jaar hoogleraar en universiteitsbestuurder in Maastricht geweest. Amsterdam leerde ik pas
vanaf 1995 goed kennen. Toen ik voor de tweede keer
staatsecretaris werd, hebben we een appartementje op de
Herengracht gekocht als plek om te bivakkeren als we niet
in Maastricht waren. Toen ik hier burgemeester werd, was
ik dus al een tijd Amsterdammer, maar van de buurt waar
ik tegenwoordig woon, wist ik niet al te veel. Ook als burgemeester heb ik trouwens niet echt veel van doen gehad
met 1018. Vergeleken bij wat er verder allemaal in Amsterdam gebeurt, is dit een buurt waar je als burgemeester
amper omkijken naar hebt.
Ik had er overigens voldoende van gezien om, toen ik na
het burgemeesterschap woonruimte zocht, meteen hier te
gaan kijken. Dit is echt Amsterdam op zijn mooist, alleen
al dat Entrepotdok met zijn prachtig opgeknapte pakhuizen. Ik vind dat er heel goed voor de stad wordt gezorgd.
We gaan in Amsterdam vergeleken met andere steden heel
creatief om met ons historisch erfgoed. Of ik daar als burgemeester aan heb bijgedragen? Niet echt, van dat soort
dingen heb ik geen verstand, maar wat je wel kunt zeggen,
is dat we tijdens mijn bestuursperiode veel aandacht hebben besteed aan stadsherstel. Voormalig wethouder Carolien Gehrels zei ooit: “wij hebben het dak gerepareerd
toen het droog was,” en dat klopt. We hebben geprofiteerd
van de voorspoed in het eerste decennium van deze eeuw
om prachtige dingen te doen voor de stad.
Witheet
Mijn eigen bijdrage heeft meer op andere gebieden gelegen. Toen ik aantrad, heb ik gezegd dat
ik de boel bij elkaar wilde houden en dat heb
ik voor mijn gevoel ook gedaan. Gelukkig
zijn er veel mensen die dat belangrijk vin10
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den, maar ik weet ook dat sommigen nog steeds witheet
om die uitspraak kunnen worden. Die vinden mij een
ongelofelijke softie die de boel heeft uitverkocht aan die
vreselijke Marokkanen. Ik kreeg onlangs nog een
e-mail van iemand die me schreef: Van der Laan,
dat is pas een kerel, die twee voorgangers van hem
waren slappe zakken. Hij schreef ook: u zult hier
wel niet op antwoorden. Dat heb ik wél gedaan,
maar wat ik ook schreef, ik bleef een lamzak, dus
toen ben ik er maar mee gestopt.
Op straat heb ik daar gelukkig weinig last van, want
zulke mensen lopen meestal met een grote boog om
me heen. Ik word wel regelmatig aangesproken, maar
dat is vrijwel altijd op een leuke manier. Ach, soms heb
je er zin in en soms wat minder, nou ja, dan kan ik opeens
erg Oost-Indisch doof zijn. Maar vaak is het juist heel aardig. Hier beneden zitten in de bosjes vaak een paar jochies
stiekem te roken. Hé burgemeester, roepen ze als ze me
zien. Af en toe maak ik even een praatje met ze. Leuk toch?
Pied-à-terre
Een speciaal 1018-gevoel? Nou nee, zo heb ik dat nooit ervaren. Ach, 1018 is natuurlijk een beetje een kunstmatige
afbakening van een stukje stad dat niet echt één buurt
vormt. Ik weet niet eens tot hoever het precies loopt. Maar
eerlijk gezegd ben ik ook geen actieve buurtbewoner. Ik
gebruik dit huis de laatste tijd meer als pied-à-terre. Ik ben
vorig jaar hertrouwd en het grootste deel van de tijd zitten
we in het huis van mijn vrouw in Maarssen. Maar ik kan
wel degelijk genieten van evenementen in de buurt. Ik zat
in het Comité van Aanbeveling van het Aardappeloproerfestival, dat ik afgelopen zomer ook mocht openen.
Het is echt fantastisch om te zien hoeveel
mensen zich belangeloos voor
zo’n evenement inzetten. Dat is dé
manier
om

saamhorigheid in een buurt te creëren
en ik heb het idee dat dat in dit geval
heel goed gelukt is.
Waarom ik na afloop van het burgemeesterschap in Amsterdam ben blijven wonen? Voor mij geldt, net als
voor veel mensen: eenmaal Amsterdammer, altijd Amsterdammer. Mijn
favoriete plek in de stad is eigenlijk
mijn woonkamer op 5 hoog met
prachtig uitzicht op Artis. Of ik een
abonnement heb? Uiteraard. We hebben, toen we hier kwamen wonen, van
directeur Balian zelfs de sleutel van
de achteringang gekregen om gemakkelijk naar binnen te kunnen.
Tja, dat is een van de voorrechten
van een oud-burgemeester, maar
ik zou dat aanbod nooit hebben
aangenomen als mijn vrouw niet
in een rolstoel had gezeten.
Stadsdeelbestuur
Ik volg de gemeentepolitiek niet intensief, maar wat mij zorgen baart is het
voorstel om de bestuurscommissies
van de stadsdelen te vervangen door
adviescommissies. Ik ben daar erg op
tegen. Ik zou het heel onverstandig
vinden als de stadsdelen in de toekomst een nog minder belangrijke rol
in het beleid zouden gaan spelen. Ik
begrijp het ook niet, want als burgemeester heb ik er alleen maar plezier
van gehad. Zodra er in een stadsdeel
problemen waren, kon ik bij wijze van
spreken met één druk op de knop de
stadsdeelbestuurders inschakelen met
hun hele netwerk in de buurt.
Bovendien zijn er dankzij de stadsdeelbesturen prachtige dingen
gebeurd, die anders
zeker niet
tot

Welkom bij Brood & Spelen Amsterdam!
“Wij verzorgen op 10 bijzondere locaties in de binnenstad
naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onze locaties
kenmerken zich door hun unieke karakters. We bieden een groot
aanbod van activiteiten en professionele workshops aan zoals
yoga, judo, kunst, koken, theater en nog veel meer! Daarnaast
maken we regelmatig superleuke uitstapjes.”

BSO de Boomsspijker
Rechtboomssloot 52

BSO de Kraai
Kraijenhoffstraat 32

BSO Camelot
Nieuwe Kerkstraat 126A

Nieuwsgierig? Ga naar www.broodspelen.nl/rondleiding om een afspraak in te plannen.

Waar maatwerk de standaard is

Uw hulp is hard nodig!

• Kunstgebit reparaties in 1 uur klaar.
• Opvullen van het kunstgebit, rebasing, 3 uren klaar.
• Ook maken wij uw nieuwe prothese, plaatje, frame of klikgebit.
Oostenburgergracht 5
(020) 48 907 82
gebitscentrum@gmail.com

Word
wettelijk mentor
Ruim 500 kwetsbare
Amsterdammers zoeken
een mentor. Als hun
vertegenwoordiger in
zorgzaken maakt u
het verschil.
Bent u van nature integer?
Kunt u zich inleven in een ander?
Bent u 2 keer per maand

KAPSALON,
HAARWERKEN
& PRUIKEN

beschikbaar? Volg dan
de eerstvolgende
introductiecursus op:

HUISSTIJLEN

zaterdag 7 oktober of

LOGO’S

18 november a.s.

FOLDERS
F LY E R S

Bel Jeanette Krijnen
085-4874085
of meld u online aan via
mentorschapamsterdam.nl

AFFICHES
WEBDESIGN
FOTOGRAFIE

Gerrit Alink
GRAFISCH ONTWERP & FOTOGRAFIE

T. 06 10 70 44 76
www.gerritalink.nl
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Address: Plantage Parklaan 16
1018 ST Amsterdam
Telephone: +31(0)20-6224804
Fax: +31(0)20-6267827
Website: www.hotel-parklane.nl
Email: info@hotel-parklane.nl

stand waren gebracht. Neem de ontwikkeling van het Wester
gasfabriekterrein tot cultuurpark. Dat was nooit gebeurd zonder
de inzet van het stadsdeelbestuur. Dat heeft er op het stadhuis
eindeloos over lopen zeuren en moet je nu zien hoe schitterend
het is geworden. Zoiets krijg je nooit voor elkaar met een adviescommissie van burgers, zoals het gemeentebestuur lijkt te denken. Dit was een politieke keuze: wij willen als stadsdeel dat
op deze plek iets moois ontstaat. Datzelfde geldt voor de Oude
Ambachtsschool aan het Timorplein die dankzij de inzet van het
stadsdeelbestuur Oost weer in oude luister is hersteld. Nu zitten
onder meer Stayokay en Studio/K erin. Ik weet nog goed hoe trots
de stadsdeelvoorzitter was toen hij ons na de renovatie door het
gebouw rondleidde. En terecht.
Toen ik net burgemeester was geworden, heeft Groen Links
me een keer meegenomen op een boottochtje om de stad te leren
kennen. Op een gegeven moment kwamen we op de grens van
Westerpark en Centrum. Kijk eens naar het verschil, zeiden ze.
Westerpark zag er spic en span uit, terwijl Centrum een puinzooi
was. Dat was nog voordat Centrum een apart stadsdeel werd.
Er was gewoon geen aandacht voor. Toen stadsdeel Centrum is
gevormd, is dat veranderd. Er is toen bijvoorbeeld ook veel meer
aandacht voor de Wallen gekomen. Ik weet wel: ook wethouders
van mijn eigen partij vonden al dat overleg met de stadsdelen
vaak maar hinderlijke tijdverspilling, maar ik heb dat altijd erg
kortzichtig gevonden.
Bestuurder
Wat ik tegenwoordig doe? Sinds 2014 ben ik bijzonder hoogleraar
‘gemeentekunde’ in Leiden. Daarnaast ben ik actief in een aantal
bestuurlijke functies. Ik ben onder meer voorzitter van het Universitair Asyl Fonds (uaf) dat zich inzet voor vluchteling-studenten, en van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. In die laatste hoedanigheid heb ik deze
zomer op radio 1 vijf verhaaltjes voorgelezen in het kader van een
project om de sociale werkvoorziening te promoten. Ik spreek al
enige tijd luisterboeken in. Dat is ooit begonnen met een vraag
van uitgeverij Rubinstein. Ze vonden dat ik er een goede stem
voor heb. Ik heb vooral klassiekers uit de Nederlandse literatuur
voorgelezen. Theo Thijssen, Multatuli, Elsschot, Nescio, maar ook
een paar boeken van Geert Mak. Wat de herinnering aan die sessies speciaal maakt, is dat mijn vrouw dan meekwam naar de studio. Zij kon zelf niet meer lezen en in feite las ik haar daar voor
terwijl het intussen werd opgenomen.
De functies die ik nu bekleed bevallen me prima, want als ik
terugkijk op mijn loopbaan ben ik toch het best op mijn plaats als
bestuurder. Ik heb veel profijt gehad van het feit dat ik een tijd in
de wetenschap heb rondgelopen, omdat dat een prima leerschool
is om te leren argumenteren, maar ik was geen topwetenschapper.
Het is ook niet toevallig dat ik binnen de universiteit al snel in
bestuurlijke functies terecht kwam, eerst als faculteitsdecaan,
later als rector magnificus. Een universiteit zit per definitie vol
eigenwijze types, dus als je érgens iemand nodig hebt om de boel
bij elkaar te houden, dan is het daar wel. Sommige mensen waren
indertijd verbaasd dat een hoogleraar burgemeester van Amsterdam werd, maar In feite was het een prima voorbereiding. Het
was gewoon het inruilen van 200 stronteigenwijze hoogleraren
voor 700.000 stronteigenwijze Amsterdammers.
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Zijn

voetreflexologie
ooracupunctuur
Sivas therapie

AZA

Henk en Ron hadden precies veertien seconden om te poseren op de Mariniersbrug. Daarna moesten ze snel achter de pionnen omdat er alweer verkeer aan
kwam. In de paar droge uurtjes tussendoor doen ze vandaag deze brug. Als
geölied team voorzien ze gefaseerd circa veertig bruggen van Amsterdam van
markering onder de slagbomen. Ze hebben nu vijftien bruggen gedaan, dus de
komende tijd zijn ze vaker in de stad. Vanuit Nieuw-Vennep komen ze overal,
door het hele land. Dat afwisselende maakt het werk zo leuk, zegt Ron. Je hebt
vrijheid en je bent buiten, daar ben ik al veertien jaar heel tevreden mee. Henk
en ik werken altijd samen. Bij gevaarlijke klussen of als er ‘s nachts gewerkt moet
worden, komen er mensen bij. Bijvoorbeeld verkeersregelaars. Zo blijft het ook
veilig. Soms komt er een aparte opdracht tussendoor, dat is leuk. Ken je de
regenboogzebra in Zandvoort? Die hebben wij ook gemaakt!

PRAKTIJK
Advertentie
voorVOOR
‘1018’, september 2017 / Daan Goedhart
ALTERNATIEVE ZORG

daan.goedhart@online.nl
AMSTERDAM

Geeske Lanting

6 x 6Wittenburgkade
cm voor 2 maanden
€ 60
45 / 1018 LK Amsterdam

Werk in de wijk
• Kattenburgerstraat •

T 020 785 49 55 / M 06 150 811 67
www.praktijkaza.nl / info@praktijkaza.nl

Vrij Zijn

25-08-14 19:16

Leven vanuit Zijn

Open les Zijnsmeditatie
elke maandagavond, 1e les gratis

Levenskunst-coaching
gratis eerste gesprek

Daan Goedhart
Wittenburgergracht 10
www.vrij-zijn.amsterdam

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

U kunt contact met ons opnemen via:

020 -557 33 38 • tussen 9 en 11 uur.
U kunt ook langs komen bij een van onze
pluspunten in de buurt. Voor meer informatie
en adresgegevens verwijzen wij u naar:

www.centram.nl

CentraM biedt ondersteuning bij:
• Het omgaan met geld en schulden
• Het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis
blijven wonen
• Problemen in relaties en een veilig thuis
CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en
geeft informatie & advies. U kunt altijd kosteloos
bij CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.

WERK WEER MET PLEZIER
Voor een goede balans
tussen geven en nemen:
Robert R. Ploem, arbeidscoach
www.matrix-consultants.nl
Alexanderkade 14d

Van doen naar zijn.
Kom het ervaren.

Inloop
Mindfulness
De Witte Boei, Yogazaal
elke donderdag van 17 - 18 uur
Bijdrage 5 euro

www.psycholoog-amsterdam-mijnm2.nl

TAIJI QUAN & QIGONG
Traditionele Chinese bewegingskunst
voor een goede gezondheid en balans.
Effectief tegen o.a. stress, rsi, hoge
bloeddruk, stramme gewrichten.
Les van grootmeester Fei BaoNong.
Gratis proefles op woe. 27 sept. en
woe. 4 okt. om 19.00 uur. Verhinderd? Daarna bent u ook welkom in
okt. Parelschool, Kleine Wittenburgerstraat 100.
Info: Ada 06-51564482
WWW.SALIN.NU
Professioneel, kleinschalig & om de hoek
Kom gezellig langs
op entrepotdok 4
& doe mee!
GRATIS PROEFLES!
op vertoon van deze advertentie
Maandag
Woensdag
18.45 Body workout 19.15 Body workout
19.45 Poweryoga
20.15 Poweryoga
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1018 is een buurtblad voor de oostelijke binnenstad en komt tot
stand dankzij een groep vrijwilligers (redactie) en met medewerking van het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad.

kinderhoofdstad op
het marineterrein

Jaargang 4, nummer 20, september 2017

rob zwetsloot

Verschijning

Het is een verhuizing die zich in het diepste geheim heeft
voltrokken en zonder dat het iemand is opgevallen. Opeens
is het Marineterrein aan het Amsterdamse Oosterdok
kinderhoofdstad van Nederland. Daar is namelijk vanaf dit
jaar het kantoor van Cinekid gevestigd, de organisator van
het grootste kinderfilmfestival ter wereld. Het belang van
een festival als Cinekid is niet te onderschatten.
Film heeft een grote invloed op de tere kinderziel en dat
weet ik uit eigen ervaring. Toen ik nog jong en onschuldig
was en aan mijn moeders rokken hing, had ik een enorme
hekel aan school met al die orde, tucht, discipline, regelmaat
en de terreur van proefwerken. Aan huiswerk had ik een
broertje dood. Met veel list en bedrog heb ik toch nog een
aantal diploma’s bemachtigd, waar je vervolgens dan weer
niks aan blijkt te hebben. Veel goeds heb ik dus niet geleerd
op die scholen.
Nee, dan film. De allereerste cowboyfilm die ik zag, staat
nog in mijn geheugen gegrift. Daar zag ik wat een echte
man is. Van een Duitse jeugdfilm over zeelui kan ik nog
steeds de titelsong meezingen. Dankzij films met Elvis
Presley wilde ik popster worden en heb ik mijn muzikale
talenten ontwikkeld. De film Alleman van Bert Haanstra
wekte mijn interesse in de audiovisuele media en daar heb
ik uiteindelijk jarenlang mijn brood mee verdiend. Van de
films in mijn jeugd heb ik volgens mij uiteindelijk meer
geleerd dan op die stomme scholen en daarom is wat mij
betreft Cinekid van levensbelang.
Als de kinderen van nu, die leven in een tijd van een
overvloedig media-aanbod, de juiste films zien, dan zal dat
een gunstige invloed hebben op hun leven en daarmee op de
toekomst van ons land en de wereld. En dat wordt allemaal
bedacht en ontwikkeld op het Marineterrein aan het
Oosterdok, bij mij om de hoek. Hadden we in mijn jeugd
maar zoiets gehad.

Het buurtblad 1018-Magazine komt zes maal per jaar uit,
in een oplage van 13.000 exemplaren.
issn: 2352 – 4111.
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behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of
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Bezorging
Huis-aan-huis in alle brievenbussen. Ook zijn er diverse
afhaalpunten in de buurt, zoals gezondheidscentra, huisartsen,
supermarkten en 1018 ligt op veel koffietafels. Ook in De Witte
Boei aan de Kleine Wittenburgerstraat 201, Oosterkerk.

Facebook
Ook wij zitten op Facebook. Like ons op ‘Plantagebuurt’,
‘Kadijkenburen’ of ‘1018-Magazine’.

16

september 2017 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt

24 augustus 2017, 13.00 uur
Artis, bij de olifanten,
rug naar het Entrepotdok

brigitte van meurs

In Zoo van Bert Haanstra zag het er zo vanzelfsprekend uit: etende mensen tegenover etende dieren.
Gapende mensen tegenover gapende apen. Van dit
soort beeldrijm blijkt in werkelijkheid geen sprake. In
het nieuwe olifantenverblijf, vol verstoprotsen, zijn
vanaf deze bank sowieso geen dieren te zien, op een
paar vogels na. Mensen zijn er genoeg op deze mooie
dag. De zon schijnt, slechts af en toe passeert een wit
plukje wolk. De bank biedt een goed uitzicht op het
nieuwe olifantenverblijf – water, zand, rotsen, boomstronken, dunne bomen – maar olifanten, ho maar.
De rotspartij is modern en ziet er niet uit of je haar
tegen zou komen in een Aziatisch landschap. Het lijkt
eerder of de platte stukken steen staan te wachten op
hun kunstenaar. Ruw materiaal in een beeldhouwwerkplaats. Op links, wat verder weg, is dan toch een
dier te zien. Het is een giraf die door de knieën gaat,
een hele toer. Hij zwenkt naar links en rechts, alleen
het bovenlijf is te zien, maar hij zal zijn benen onder
zich aan het trekken zijn, zijn nek helt naar voren, als
hij dan eindelijk zit gaat het hoofd bedaard terug de
lucht in. Een zeventiger, behangen met tassen en een
spiegelreflexcamera, zijn pet kek achterstevoren, foto-

grafeert zijn kleinkind. Het meisje zit met de benen
opgekruld op de bank, ze houdt met twee knuistjes
een boterham vast. Iets verderop roepen kinderen
in bronzen toeters: 'Olifant! Olifant!' Thong Tai,
Yindee en Sanuk laten zich niet verleiden. Het zal er
de reden van zijn dat het publiek in hoog tempo over
dit pad schuift. Buitenlandse toeristen met rugzakken,
plattegrond in de hand. Gezinnen met buggy's, tas
loze buurtbewoners. Er zijn opvallend veel groepen
vakantie vierende jongeren, ze praten Italiaans,
Engels of Spaans. Een lange, slanke opa draagt zijn
kleindochter op zijn schouders. Het tulerokje van het
meisje ligt als een krans wit haar om het hoofd van
opa. Een wonderbaarlijk gezicht. Net als het tafereel
aan de overkant van de vijver. Hiervandaan is het of
de mensen daar door het water waden. Of er tot hun
middel in staan. Een jongetje leunt met zijn elleboog
in het water. Dat kan waarschijnlijk geen kwaad; het
water wordt steeds ververst via de fontein die onder
luid geklater in de vijver spuit. Een geluid dat op de
blaas werkt. Ineens is er hoge nood. Dag onzichtbare
olifanten, de bankzitter gaat op zoek naar de wc.
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Colofon

Bankzitter

Raadpleeg ook:
www.deplantageamsterdam.nl
Deze agenda kan alleen maar
worden samengesteld op grond
van aangeleverde informatie
in Word, Arial pt 10 aan:
redactie1018@gmail.com.
De deadline voor het volgende
nummer is 13 oktober. Graag uw
informatie op tijd en a.u.b. in de
gevraagde vorm mailen!

The Jewish Jukebox
100 jaar muziek op schellak
en vinyl
De grammofoonplaat is nooit helemaal weggeweest en beleeft de
laatste jaren een heuse comeback. In het Joods Historisch
Museum is nu een tentoonstelling ingericht over deze uitvinding van Emile Berliner, een
Duitse jood die naar de Verenigde Staten emigreerde. Een uitvinding die de wereld voor altijd
zou veranderen en die al meer
dan honderd jaar meegaat.
Ook de joodse identiteit vond een
weg naar de grammofoonplaat en
bracht synagogemuziek en joodse
volksmuziek, maar ook Jiddisje
theaterliedjes van Broadway,
popmuziek en zelfs rebelse
punksongs wereldwijd de huiskamers binnen. De geschiedenis
van de grammofoonplaat gaat
hand in hand met de geschiedenis van joodse uitvinders, muzikanten, componisten, producers
en songwriters.
Ga vooral kijken en luisteren. Al
was het alleen maar om de authentieke jukebox en de indrukwekkende grammofoons met
enorme toeters te bewonderen
die aan het begin van de tentoonstelling staan opgesteld. Ook de
herkomst van het bekende beeldlogo van His Masters Voice wordt
uit de doeken gedaan.
In de tweede zaal waan je je in
een ouderwetse platenzaak. Aan
een hele lange tafel hangen koptelefoons en je kunt er naar hartenlust luisteren naar allerlei muziek. Bekende namen als Leonard
Bernstein, Barbra Streisand en
Bob Dylan komen voorbij, maar
ook minder voor de hand liggende als de Beasty Boys.
The Jewish Jukebox is nog tot en
met 7 januari 2018 te zien. Voor
meer informatie zie www.jck.nl

Zien

Nr. 20 september
& oktober 2017
Elke maand zorgen de honderden brandende
kaarsen en de prachtige akoestiek voor unieke
concertavonden in de Portugese Synagoge.
Donderdag 26 oktober: 19.30–20.30 uur.
Kaarslichtconcert Oene van Geel (altviool)
& Mark Haanstra (basgitaar). Oene van Geel en
Mark Haanstra zijn twee jazzmusici die in
binnen- en buitenland in diverse formaties
optreden, samen en apart van elkaar. In hun
muziek zijn invloeden van balkanmuziek hoorbaar
waarbij viool en basgitaar afwisselend de hoofdrol
krijgen. Kaarten (€ 14,50) zijn te koop aan de
kassa van de Portugese Synagoge en het Joods
Historisch Museum.
Portugese Synagoge, Mr. Visserplein 3

muziek

portugese synagoge

tentoonstelling

scheepvaartmuseum

Zaterdag 30 september: 20.15 uur: Engelse
Kerk, Begijnhof 48 Jubileumconcert “in S”.
Concert van Plantagekoor en Vocaal Ensemble
Amadeus ter ere van 25-jarig jubileum van
organist en dirigent Bert ’t Hart. Met werken van
Schubert, Schönberg, Shostakovich, Saint-Saéns
en Schumann.
Kaarten € 15,00 / gereduceerd €13,00 / Studenten
en kinderen gratis / www.plantagekoor.nl

muziek

plantagekoor

T/m 29 oktober: Kleur en Co – Schilderijen,
aquarellen en beelden van Marijke Hoenderdos. Een selectie uit haar uitgebreide oeuvre van
kleurrijke beschilderde beeldjes van katten en
schapen, van afbeeldingen van feesten, travestieten en transseksuelen, landschappen in binnen- en
buitenland, abstract en figuratief. Opening
zaterdag 14 september.
Entrepotdok 33, www.galerieoverstroom.nl

14 april t/m 31 december 2017: Blaeu’s wereld in
kaart; Meester-cartograaf in de Gouden Eeuw. Het
museum toont de unieke wereldkaart uit 1648 van
meester-cartograaf Joan Blaeu.
nationaal holocaust museum
6 oktober–1 juli 2018: Gamechangers; maritieexpositie
me innovaties. Deze tentoonstelling voert de
T/m 31 december. 'Kom vanavond met verhalen' bezoeker langs ruim 25 aansprekende innovaties uit
Tastbare herinneringen uit het Joods Monument.
de Nederlandse maritieme geschiedenis die naast
De tentoonstelling bestaat uit een interactieve
de scheepvaart ook de Nederlandse samenleving
presentatie van het Joods Monument en een
hebben beïnvloed. Of mogelijk gaan beïnvloeden,
persoonlijke kennismaking met Joodse kinderen uit want ook potentiële hedendaagse baanbrekers
hermitage
het monument. Aan de hand van objecten, foto's,
komen aan bod.
expositie
documenten en andere tastbare herinneringen
Kattenburgerplein 1
7 oktober–27 mei 2018. Hollandse Meesters uit
wordt een beeld gecreëerd van de levens die ermee
de Hermitage Oogappels van de tsaren. Voor het verbonden waren.
soop
eerst in haar bestaan haalt de Hermitage AmsterT/m 15 oktober. Bijzondere herontdekking van
lezing
de fotografie van de Duitse vluchtelingen
dam vele Hollandse Meesters uit de beroemde
Donderdag 28 september, 16.30 uur: BuurtgeAnnemie en Helmuth Wolff. Hun dynamische en noot, kunsthistorica en schrijfster Wies van
collectie in St.-Petersburg naar Nederland. Maar
liefst drieënzestig werken van vijftig schilders
spectaculaire foto's van de Amsterdamse haven en Moorsel vertelt over de veelzijdige Theo van
komen naar Amsterdam. Een buitengewone
van Schiphol vormen een hoogtepunt in hun
Doesburg en het door hem opgerichte tijdschrift
tentoonstelling, die de schilderijen voor het eerst in oeuvre.
De Stijl.
driehonderdvijftig jaar weer even thuis brengt.
30 oktober–4 maart 2018: Persoonsbewijzen en Donderdag 26 oktober, 16.30 uur: Buurtgenoten
vervalsingen - Jacob Lentz; Alice Kohn. Twee
www.hermitage.nl, Amstel 51, 020-5308755
Marijke Janssens en Olaf Hoonhout vertellen over
mensen die zich intensief bezighielden met het
het ontstaan van en het wonen in het Vierwindenhortus botanicus
‘persoonsbewijs’. Deze identiteitskaart werd aan het huis op Wittenburg.
expositie
begin van de tweede Wereldoorlog ingevoerd en dat soopsalon
T/m 1 november. Kroonjuwelen. Het jaar van
Donderdag 21 september, 16.30 uur. Pianiste
leidde tot de dood van velen. Jacob Lentz was de
2017 is het jaar van de botanische tuinen in
Joke Muller met werken van Bach, Brahms en
man die het persoonsbewijs bedacht; Alice Cohn
Nederland. Samen organiseren de 25 aangesloten
Mozart.
was een joodse vrouw die het vervalste.
tuinen het hele jaar door diverse activiteiten. Met
Donderdag 12 oktober, 16.30 uur. Klassiek
Hollandsche Schouwburg,
de tentoonstelling ‘Kroonjuwelen’ presenteren zij
accordeonist Nicolae Stiuca uit Moldavië, in
Plantage Middenlaan 27, T (020) 5 310 310
de meest bijzondere planten uit hun collecties.
samenwerking met het Conservatorium van
T/m 31 oktober. Suidafrikaanse skoonheid. De
oosterkerk
Amsterdam.
Amsterdamse Hortus en Zuid Afrika zijn onlosexpositie
film
makelijk met elkaar verbonden. De Zuid-AfriVrijdag 22 september: 17:00-19.30 uur. Opening Zondag 24 september, 14.00 uur: een prachtige
expositie van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas opera van Mozart in een heel verrassende
kaanse collectie van de Hortus Amsterdam is
uniek in Nederland en vertelt het boeiende verhaal – Beweging. 14 leden van Kunstenaarsvereniging
filmversie.
van de eeuwenoude band tussen de Amsterdamse
Sint Lucas exposeert nieuw werk in de Oosterkerk
Zondag 29 oktober, 14.00 uur: deze film speelt
Hortus en de Kaap.
met het thema Beweging. Tijdens de opening op
zich af op een klein Italiaans eilandje en gaat over
rondleidingen
vrijdag 22 september zingt mezzo-sopraan Alison
de vriendschap tussen een postbode en de
30 september. Zaden. In deze thematische rondMetternich liederen uit Carmen en werk van Frank beroemde dichter Pablo Neruda. Meer informatie
leiding wordt extra aandacht besteed aan de zaden
Sinatra. Openingstijden: Zaterdag 23 september
en toegangsbewijzen ad €3,50 zijn uitsluitend
van de plantencollectie.
van 12.00 tot 18.00 uur; Zondag 24 september van verkrijgbaar bij de bar in de Gelaghkamer van de
14 oktober. Zuid Afrika. In deze themarondlei13.00 tot 18.00 uur
soop (elke werkdag open van 11.00 tot 17.00 uur).
ding staat de unieke Zuid-Afrikaanse collectie van 29 oktober–26 november 2017: Groeten aan
extra soop
Griekenland –groepsexpositie De kleur van de
de Hortus centraal.
Buurtborrels in samenwerking met de PlantageDeelname € 4,00 excl. entree. Reserveren via
azuurblauwe zee en hemel van Griekenland vormt
Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de
communicatie@dehortus.nl. Dagelijks geopend
de rode draad van deze expositie. Dertien kunstePlantage.
van 10.00 tot 17.00 uur / Plantage Middenlaan 2a.
naars geven een aantal weken per jaar les in
Donderdag 28 september, vanaf 17.30 uur
www.dehortus.nl
Griekenland voor een workshoporganisatie. Nu
Donderdag 26 oktober, vanaf 17.30 uur
exposeren ze samen hun werk in de Oosterkerk.
tentoonstelling
joods historisch museum
Opening: 29 oktober, 16.00–19.00. Verder te zien
Donderdag 3 augustus tot en met 4 oktober.
Eigen Werk. Een tentoonstelling van werk van
expositie
op woensdag t/m zondag 11.00–17.00 uur.
T/m 7 januari 2018: The Jewish Jukebox: 100 jaar muziek
cursisten van de soop van het afgelopen seizoen.
muziek op schellak en vinyl. Een tocht door de
Dinsdag 3 oktober: 20.00 uur. Jong Talent
Donderdag 5 oktober, 16.30 uur. Bourbonnaise
impressies Feestelijke opening van de expositie
bekende en minder bekende werelden van de
– Sherezade Jurado Navarro (fluit) & Julián Stiven
populaire cultuur van de twintigste eeuw, aan de
Cárdenas Veloza (harp). Twintigste-eeuwse muziek van beeldend kunstenaar Josee Voormans.
hand van de geschiedenis van grammofoons en
van Liebermann, Bax en Fauré.
Muzikale begeleiding door het Trio Blue Band.
grammofoonplaten.
Zondag 8 oktober: 12.00 uur. Koffieconcert
Nieuwe Kerkstraat 124; tel. 4223152; www.soopnet.nl
T/m 31 december 2020: Drie eeuwen geschiede- – Vitaly Vatulya (saxofoon) & Maria Nemtsova
nis. Joden in Nederland 1600–1900 De nieuwe
(piano). Met werk van Jean Denis Michat, Robert
amsterdam artspace
vaste tentoonstelling over de geschiedenis van de
Schumann, Paul Hindemith en Jacob ter Veldhuist. expositie
joden in Nederland van 1600 tot 1900 vertelt het
Vrijdag 20 oktober,14:30 uur. Vrijdagmiddag25 september–20 oktober 2017: scape – werk
verhaal van joodse migranten die uit alle windstre- concert Accordeonist Nicolae Stiuca speelt divers
van Laura de Wilde
ken naar de Republiek kwamen. In de loop van de
repertoire. Van Bach tot hedendaagse muziek, van
Blankenstraat 264; www.amsterdamartspace.nl
drie eeuwen werden zij langzaam maar zeker een
lyrisch tot geestig, van klassiek tot Balkanmuziek.
vertrouwd onderdeel van de Nederlandse samenle- Dinsdag 7 november: 20.00 uur. Jong Talent
het gezicht van 10 18
ving. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van het – cva-sax o.l.v. Arno Bornkamp. De klassieke
expositie
dagelijks leven van gewone joden.
saxofoonklas van het Conservatorium van Amster30 september – 15 oktober 2017. 1018 gezichten
20 oktober – 25 maart 2018: Charlotte Salomon
dam.
van buurtbewoners in de straten van 1018.
– Leven? Of Theater? In 2017 markeert het Joods
Voor alle concerten geldt, indien niet anders
Opening expo zaterdag 30 september; 16.00 uur
Historisch Museum het honderdste geboortejaar
vermeld: Gratis toegang, maar een vrijwillige
Start fiets/wandelspeurtocht vanaf bar Czaar,
van kunstenares Charlotte Salomon (1917–1943)
bijdrage wordt op prijs gesteld
Czaar Peterstraat 281, 17.30 uur einde tocht en
met een bijzondere tentoonstelling gewijd aan
Stichting Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, nakletsen aldaar.
haar artistieke nalatenschap: het kunstwerk Leven? 1018 LS Amsterdam. 020-6272280. Voor meer
Voor meer info: zie achterzijde van dit blad.
Of Theater?
informatie en de actuele agenda, zie onze website:
www.jhm.nl; www.hollandscheschouwburg.nl
www.oosterkerk-amsterdam.nl
(0)20 5 310 310 en (020) 5 310 380

expositie

galerie overstroom

T/m 29 oktober. Dromen aan het IJ – Vijf visies
uit het verleden Al eeuwenlang manifesteert
Amsterdam zich rondom het IJ. De ontwikkelingen
volgen elkaar aan beide oevers in rap tempo op.
Arcam grijpt dit momentum aan om vijf visionaire
ontwerpvoorstellen uit het archief te exposeren en
te koppelen aan het heden en de toekomstige
opgave van het IJ.
Prins Hendrikkade 600, Open: dinsdag - zondag,
13.00–17.00 uur. www.arcam.nl

expositie

arcam

Kunst maken in een museum

Outsider Kunst

De Outsider Art ateliers in de Hermitage
kunst. Inmiddels heeft Jescika zich ontwikkeld tot een
ware fijnschilder. Zo heeft ze een portret van Catharina de
Grote uit een van de vorige tentoonstellingen in de Hermitage minutieus nageschilderd. Ze laat zich duidelijk inspireren door zeventiende-eeuwse portretten en stillevens,
maar ze maakt ook werk dat heel modern aandoet en mij
doet denken aan werk van David Hockney. Ze geeft aan
dat ze graag katten en vogels schildert en is nu bezig met
het naschilderen van een stilleven met jan-van-genten.
De ondergrond bouwt ze laag voor laag op en de witte borsten van de vogels steken af tegen de donkere achtergrond.
Jescika mengt wit, geel en zwart op haar palet om de
kleur van de gelige halzen precies te kunnen treffen.

titia koerten

O

p een dinsdagmiddag loop ik binnen bij de Outsider
Art Ateliers. In een grote ruimte zijn zeven mensen rustig aan het werk, er wordt geschilderd en er worden kwasten
uitgespoeld, een radio speelt op de achtergrond. Josien Vogelaar, die de kunstenaars begeleidt en de galerie/artotheek
aanstuurt, legt uit waarom dit project zo bijzonder is.
“Het mooie is dat deze outsider kunstenaars hun talent
kunnen ontwikkelen in een museale omgeving. Terwijl in
de buitenwereld vaak de nadruk ligt op wat ze niet kunnen,
wordt hier gekeken naar wat ze wel kunnen en ze krijgen
daar ook waardering voor. En ze zitten hier nu eens niet
in een zorgomgeving. Dat werkt enorm motiverend en inspirerend. Als er een nieuwe tentoonstelling in de Hermitage
is, dan gaan we daar altijd even kijken om inspiratie op te
doen. Omdat we in hetzelfde gebouw zitten, loop je natuurlijk zo binnen. Er is hier ook meer contact tussen publiek
en kunstenaars dan in een regulier dagbestedingsatelier bij
Cordaan. Het is laagdrempeliger en dat is leuk om te zien.
Daarnaast kunnen bedrijven of groepen particulieren in
deze ateliers kunstworkshops volgen, geleid door één van
de outsider kunstenaars.”
Hoe verloopt zo’n kunstworkshop?
Josien laat het resultaat zien van een workshop die eerder
deze week door kunstenaar Jescika van Overveld is gegeven.
“Jescika gaf voor het eerst een workshop en dat heeft haar
veel zelfvertrouwen gegeven. ‘Ik ben juf geworden’, vertelde
ze me later vol trots.“ De cursisten van abn-a mro konden
onder meer van haar leren hoe ze in landschappen de lucht
op de achtergrond mooi in elkaar over konden laten vloeien.
Jescika draait hier inmiddels haar hand niet meer voor
om, maar de cursisten hadden er – gezien het resultaat –
duidelijk moeite mee. Josien: “De realiteit wordt dan
omgedraaid: het onderscheid tussen mensen met een
handicap en mensen zonder handicap valt even weg en
dat is mooi om te zien.”
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Het werk van Norbert de Jong, die al sinds de jaren 90
schildert, is duidelijk veel ruiger dan dat van Jescika. Als
ik hem vraag waardoor hij wordt geïnspireerd, kan hij daar
zo gauw geen antwoord op geven. Hij lijkt puur intuïtief te
werken; hij zegt dat hij niet van tevoren bedenkt wat hij
gaat schilderen, maar dat het gewoon ontstaat. Hij schildert in ieder geval graag mensen; hij beeldt ze lopend of
fietsend af tegen de achtergrond van Amsterdamse grachtenpanden. Of ze zijn met elkaar in gesprek en soms zelfs

met elkaar in gevecht. Het is een en al beweging en de
kleuren spatten van het doek. Niet alleen voetgangers,
auto’s en fietsers, maar ook huizen lijken op de achtergrond
mee te swingen.
Hoe selecteren jullie deze kunstenaars?
“Om voor deze plek in aanmerking te komen moet je
allereerst een indicatie hebben voor dagbesteding, of een
Wmo-beschikking. Een aantal kunstenaars hier heeft
een Wajonguitkering, sommigen hebben ook een arbeidsverleden, maar lang niet allemaal. Vervolgens moet je – net
als bij het toelatingsexamen op een kunstacademie – werk
opsturen en als dat goed genoeg is, volgt er een gesprek.
We selecteren mensen waarvan wij denken dat ze het in
zich hebben om zich nog verder te kunnen ontwikkelen.
Als je wordt aangenomen dan is dat in principe voor een
periode van twee jaar.“

Jescika van Overveld, Kalkoenen

Wat gebeurt er met de gemaakte kunstwerken?
“Het werk wordt verkocht of verhuurd in de artotheek,
die naast de galerie zit.
In de galerie vinden vaak wisselende groepstentoon
stellingen plaats van bekende en minder bekende outsiders
uit Amsterdam, maar ook uit de rest van Nederland en
Europa. Niet al het gemaakte werk komt in de galerie of
in de artotheek terecht. We kijken heel kritisch naar wat
kan worden geëxposeerd. Een aantal kunstenaars is heel
talentvol. De bekendste is op dit moment Sijtse Keur.
Zijn werk hing afgelopen voorjaar op de KunstRai. En
Wijnand de Vries, die erg fotogeniek is met zijn rechtopstaande kapsel met geblondeerde punten, is al heel vaak
geïnterviewd. Hij schildert grote kleurrijke doeken met
dieren en dat spreekt veel mensen aan.” Ook heeft het
Outsider Art Museum van een aantal kunstenaars werk
aangekocht voor de collectie.
Jescika van Overveld heeft qua schildertechniek een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Josien laat me een
van haar oudere werken zien: een kleurig interieur van een
supermarkt met klanten. Het doet sterk denken aan naïeve

Jescika van Overveld

Wat gebeurt er als de twee jaar om zijn?
“Nieuw talent moet ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen. En dan is er eerst uitstroom nodig om weer nieuwe
instroom mogelijk te maken. Na twee jaar kan de kunstenaar zich aansluiten bij reguliere kunstenaars, bijvoorbeeld
bij een kunstenaarscollectief of bij broedplaatsen. Dat zal
niet bij iedereen lukken. We zijn nu volop bezig met het
ontwikkelen van die instroom en uitstroom en bekijken
wat de mogelijkheden zijn binnen en buiten Cordaan.”

Norbert de Jong, Vrouw met bloem

Bezoekadres: Neerlandiaplein 7, ingang achter de
Hermitage via de Nieuwe Keizersgracht.
Voor meer informatie over kunst lenen, rondleidingen
en/of workshops kijk op: www.outsiderartgalerie.nl
september 2017 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt
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foto’s: outsider a rt ga lerie

Tegelijk met de opening van Outsider Art Museum
in de Hermitage Amsterdam in 2016, verhuisden
de Outsider Art Galerie en artotheek van Cordaan
naar de naastgelegen Kinderhermitage. Op de
bovenverdieping werden een aantal ruimtes ingericht
als als atelier. Vijftien kunstenaars met een beperking
werken daar dagelijks aan hun oeuvre. Schilderen
in een museum, dat moet wel heel inspirerend zijn.
Ik word door Josien Vogelaar, artistiek coördinator
bij de Outsider Art Galerie, uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen in de ateliers.

Outsider Art komt rechtstreeks uit de mens naar
boven borrelen. Het is iets wat van binnenin zit en
eruit moet. Tot zover is er geen verschil met een
reguliere kunstenaar. Outsiders echter, houden zich
niet bezig met commerciële doeleinden en reflecte
ren niet op bestaande kunststromingen. Outsider
kunstenaars zijn een beetje ‘anders. Vaak hebben
ze een verstandelijke of psychische beperking. Out
siderkunst is boeiend, veelzijdig en vooral heel puur.

Bestemming Wittenburg

A

chter dit eenvoudige verhaal gaat een wereld schuil
van vermetelheid, onzekerheid, verdriet om wat hij
achter liet, afpersing en ontberingen. Zelfs als hij welbespraakt zou zijn in het Nederlands, wat hij nog lang niet
is, dan nog zou hij het niet mooier kunnen verwoorden.
Er valt gewoon niet zoveel over te zeggen. En bovendien,
het leven gaat verder. Er moet een nieuw bestaan worden
opgebouwd.

Toen Salman Ali uit Syrië vertrok, had hij geen idee
dat hij uiteindelijk op het Amsterdamse Wittenburg
zou belanden. Er was geen vastomlijnde bestemming. Het was een kwestie van wegwezen; de grond
was hem te heet onder de voeten geworden. Zijn
lange, gevaarlijke reis kan in enkele woorden worden
verteld: “Vanaf Istanbul kon ik mee in een vracht
auto, verscholen tussen groente en fruit. Zeven
dagen waren we onderweg voordat we aankwamen
in Nederland.”

Salman Ali noemt zich een Koerdische Syriër. Langs de
hele Turks-Syrische grens ligt Rovaja, een min of meer autonoom gebied waar Koerden en Arameeërs samenwonen.
Drie enclaves, kantons genoemd, worden hoofdzakelijk
bewoond door ruim twee miljoen Koerden. Meest westelijk, ten noorden van Aleppo ligt het kanton Efrin. Meer in
het midden, ten noorden van Raqqah, ligt Kobanî, veel genoemd als grensovergang voor Syriëstrijders. Geheel in het
noordoosten van Syrië, ingeklemd tussen Turkije en Irak
ligt de uithoek Cizre, met als hoofdstad Qamishli. Hier
komt Salman Ali vandaan.

jan mey

foto: m a ri a heijdenda el

“Ik ben geboren op 20 oktober 1974 in Derbasiah, een dorp
niet ver van Qamishli, waar ik later naartoe ben verhuisd.”
Met zijn smartphone laat hij zien waar die grensstad ligt
en hoe je dat spelt, handig voor de verslaggever. Hij woonde daar met zijn vrouw en twee kinderen, een dochter en
een zoon, die nu 16 en 13 jaar oud zijn. Die zijn nu ook in
Nederland, maar hij heeft in Syrië nog veel familie: ”Mijn
moeder, drie zusters en zeven broers; mijn vader is dood.”
Was het voor Koerden al niet makkelijk om onder dictator
Bashar al-Assad te leven, toen isis in 2014 bezit nam van
grote delen van Noord Syrië en Raqqah uitriep tot hoofdstad van het kalifaat, braken zware gevechten uit tussen
deze fanatieke moslimgroepering en het ypg, het Koerdische bevrijdingsleger in de regio Rovaja. Bomaanslagen
waren in Qamishli aan de orde van de dag. Salman Ali
verloor zijn kledingzaak, zijn hele hebben en houden en
vluchtte uiteindelijk eind 2014 met achterlating van zijn
gezin en familie.
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Na aankomst in Nederland volgde een lange tocht langs
acht a zc’s. Wat vluchtelingen betreft gaat Nederland niet
over één nacht ijs. Maar zo leerde hij, om zo te zeggen, het
land een beetje kennen: Ter Apel om mee te beginnen,
daarna Budel, Wageningen, Arnhem, om maar een paar
plaatsen uit het blote hoofd te noemen, en tenslotte Luttelgeest. Over zijn eerste contacten met Nederlanders is hij
overigens goed te spreken. Niet langer werd hij gekoeioneerd, afgeblaft en als vuil behandeld, maar met ‘meneer’
aangesproken of, als het ijs gebroken was, met ‘Salman’.
En hij werd zowaar behulpzaam te woord gestaan als hij
tijdens een van zijn uitstapjes de weg kwijt was.
Na zeven maanden in Luttelgeest te hebben vertoefd,
was de kogel eindelijk door de kerk. Salman Ali werd als
vluchteling erkend. Op de laatste dag van 2015 kreeg hij
een huis toegewezen in Amsterdam, in een straat waarvan

de naam voor hem bijna niet is uit te spreken: Grote
Wittenburgerstraat. Toen kon hij ook zijn gezin laten
overkomen. Tot aan Istanbul volgden ze per bus dezelfde
route als hij had gedaan. Maar een rit in de laadbak van
een truck werd hen bespaard. Zijn vrouw en kinderen
kwamen gewoon op Schiphol aan.
Eind goed, al goed? Zo eenvoudig is het ook weer niet.
Je draai zien te vinden in een land dat je niet kent, waar
een onverstaanbare taal wordt gesproken, waar heel
ander gewoontes en omgangsvormen heersen, dat vereist
een bijna bovenmenselijke inspanning.
“Ik ga nu twee dagen in de week naar school met mijn
vrouw, op het Javaplein. Om de taal te leren. En voor de
inburgeringscursus (een woord dat hij met opmerkelijk
gemak kan uitspreken). Heel moeilijk allemaal.”
Het probleem wordt verhevigd doordat hij nooit heeft geleerd om Koerdisch in het Latijnse schrift te schrijven. Dat
was lang verboden onder het Syrische regime. Het enige
schrift dat hij kent is Arabisch. 25 jaar geleden heeft hij de
schoolbanken verlaten en sindsdien geen dag les meer gehad, ook toen Koerden meer autonomie verwierven. Na
school moest hij gaan werken. “Alleen maar werken, werken, werken.” Dat zou hij overigens meteen het liefst weer
gaan doen, werken, een kledingzaak openen, desnoods op
de markt. Maar zo werkt werken niet in Nederland. Niettemin is Salman alvast aan de slag gegaan als vrijwilliger.
Twee dagen in de week assisteert hij nu in buurthuis De
Witte Boei. Vergaderaars kennen hem inmiddels als de
gastheer die koffie en thee klaarzet en na afloop de tafel
afruimt.
Zijn twee kinderen gaan ondertussen naar de Luca
Praktijkschool, een school voor voortgezet onderwijs,
waarop veel immigrantenkinderen zitten en die beoogt
hen een korte weg naar de arbeidsmarkt te bieden. In
vergelijking met hun ouders maken ze snel vordering.
Met zijn achtergelaten familie heeft hij moeizaam contact.
Via internet is haast geen verbinding te krijgen. Pogingen
om via WhatsApp te communiceren, de enige betaalbare
manier, lopen vaak op niets uit. Hoewel isis grotendeels
door het ypg uit Noord-Syrië is verdreven, en Qamishli
gespaard is gebleven van grootschalige verwoesting, valt
de levering van water en elektriciteit geregeld uit, soms
dagenlang. Dus is het een kwestie van geluk hebben en
blijven proberen voor Salman Ali om zijn ouders of een
broer te spreken. Familieverbanden zijn sterk in de cultuur
waar hij uitkomt en de radiostilte maakt het leven in een
nieuw en vreemd land er niet gemakkelijker op.
Salman Ali heeft Amsterdam inmiddels al aardig leren
kennen. Zijn boodschappen doet hij op de Dappermarkt
en in de Javastraat. Soms maakt hij lange wandelingen.
Naar CS en vandaar naar de Dam en via het Rembrandtplein weer op huis aan, naar Wittenburg. Het verzet de
zinnen.
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‘Hou er mee op! We willen geen Plantage op de schop’
Moet de Plantage Middenlaan een ingrijpende
gedaanteverandering ondergaan, zoals de gemeente
Amsterdam wil? Of is zo’n grote ingreep nergens
voor nodig? Dat laatste vindt een groep buurtbewoners die in een brief aan wethouder Litjens spreekt
over een ‘op hol geslagen project’. Maar de gemeente
houdt voet bij stuk.
erik hardeman

E

ind 2016 vonden bewoners van de Plantage Middenlaan en omgeving een uitnodiging in hun brievenbus.
Of zij mee wilden praten over de herinrichting van hun
laan, die wat de gemeente betreft een veel uitnodigender
karakter moet krijgen voor bezoekers van het Joods Kwartier en van Artis. Ook moet de laan veiliger worden en moet
er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Maar
die ruimte mag niet ten koste gaan van de bomen en ook
moet het laankarakter van de Plantage Middenlaan be
houden blijven.
In het kader van het vergroten van de veiligheid zou de
gewenste herinrichting bovendien een groot knelpunt moeten wegnemen, te weten de geringe breedte van de tramhaltes ter hoogte van de Hollandse Schouwburg. In combinatie met het autoverkeer pal erachter maken die smalle
haltes het in- maar vooral het uitstappen voor trampassagiers tot een hachelijke onderneming. Het gvb streeft dan

In de op de presentatie volgende discussie maakten verschillende bewoners duidelijk dat zij zich in gesprekken
met de projectgroep van meet af aan verzet hebben tegen
varianten met eenrichtingsverkeer. Gevolg daarvan zal
namelijk zijn dat automobilisten die op weg naar de stad
niet meer van de doorgaande Plantage Middenlaan gebruik
kunnen maken, smalle zijstraten zoals de Plantage
Doklaan en de Nieuwe Kerkstraat zullen opzoeken, een
ongewenst en volgens de bewoners door de projectgroep
veronachtzaamd gevolg van een keuze voor eenrichtingsverkeer op de Plantage Middenlaan.
Als alternatief pleitten de bewoners voor de aanleg van
een zogeheten strengelspoor, zoals dat is te vinden in de

ook in de hele stad naar verbreding van de haltes tot minimaal de wettelijke norm van 2.10 meter, een norm die in de
Plantage Middenlaan bij lange na niet wordt gehaald.
Het was kortom een forse wensenlijst die de gemeente
aan de bewoners voorlegde, maar een groot probleem is dat
de centrale as van de Plantage eigenlijk te smal is om gelijktijdig aan alle wensen te kunnen voldoen zonder dat dat
ingrijpende gevolgen krijgt voor het autoverkeer. Dat bleek
ook wel uit het conceptvoorstel voor de herinrichting dat
dit voorjaar aan de bewoners werd gepresenteerd. In dat
voorstel wordt een groot aantal mogelijke scenario’s geschetst die echter één aspect gemeen hebben: in vrijwel alle
gevallen is sprake van het geheel of gedeeltelijk autovrij
maken van de Plantage Middenlaan.
Tijdens een bijeenkomst van het Plantage Weeperbuurt
overleg, waarin de plannen met bewoners werden besproken, maakten de aanwezige ambtenaren duidelijk dat in
feite maar één variant aan alle randvoorwaarden voldoet.
In die variant wordt de Plantage Middenlaan tussen Plantage Parklaan en Plantage Kerklaan stadinwaarts autovrij.
Aan de andere zijde van de laan (vanaf de IJtunnel richting
Artis) blijven auto’s en bussen welkom, maar daar komt
wat de gemeente betreft een fietsstraat naar het model van
de Sarphatistraat, een straat waar de fiets voorrang heeft
en de auto te gast is. Alleen zo is er voldoende ruimte voor
de gewenste bredere tramhaltes en voor ruime stoepen en
fietspaden.

Uit de brief van de bewoners:

“Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom doen we dit?
Wat levert ons dit op? En wie wil dit eigenlijk? Maar
vooral: Wat is het probleem, en waar is de analyse? De
buurt ziet helemaal geen groot probleem, en wil dus
geen grote ingrepen. De buurt kwam met een nogal
breed gedragen voorstel voor meer ruimte door een
strengelspoor. Die optie werd echter door de project
groep van tafel geveegd omdat verleggen van het
spoor te duur zou zijn. Dat illustreert dat het proces
toch niet zo open is, niet zo gericht op ‘wat de buurt
wil’ als men doet voorkomen.”

nog smallere Czaar Peterstraat. Daar worden de twee
tramsporen in het midden van de straat samengevoegd tot
één spoor met aan weerszijden een halte. Door ook in de
Plantage Middenlaan voor zo’n oplossing te kiezen, bijvoorbeeld direct na het kruispunt met de Plantage Kerklaan,
kan de gewenste herinrichting plaats vinden zonder belemmering van het autoverkeer, aldus de bewoners. Mocht dit
voorstel onhaalbaar zijn, dan kan de gemeente wat hen betreft alles voorlopig maar beter bij het oude laten, in plaats
van veel geld te spenderen aan een oplossing voor iets dat
in hun ogen helemaal geen probleem is.
De discussie eindigde met de toezegging van de aanwezige ambtenaren om alle door de bewoners aangedragen suggesties aan de wethouder voor te leggen. Maar in een na de
deadline van dit blad gepubliceerde reactie, maakt burgemeester Van der Laan namens het College van B&W duidelijk geen brood te zien in de door de bewoners aangedragen
alternatieven. Volgens de brief gaat de gemeente haar voorkeursvariant nu uitwerken tot een voorstel dat daarna nog
één keer met de bewoners zal worden besproken. In het
najaar neemt het college vervolgens een principebesluit.
Zie voor de volledige reactie:
www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws

foto's: bru no va n moerk erk en

“Als goede voorstellen worden afgewezen om finan
ciële redenen en daardoor varianten met veel nadelen
‘kansrijk’ worden, laten we er dan alsjeblieft mee op
houden, zeggen de bewoners. Wacht dan tot over een
paar jaar geld vrijkomt voor groot onderhoud van het
spoor. Laat het zoals het is en neem een paar kleine
maatregelen om de haltes wat veiliger te maken.
Maar daarmee kan de projectgroep, zeggen ze, niet
aankomen bij de wethouder, want dat voldoet niet
“aan de opdracht waarmee ze op pad is gestuurd”.
En zo is er een zinloos kringetje rond. En rijst het
vermoeden dat de belangen van de bewoners moeten
wijken voor de wensen van het GVB.”
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“Amsterdam wil dat bewoners een zwaarwegende
stem hebben bij de inrichting van hun buurt. Maar
opnieuw blijkt de praktijk weerbarstig. Weer lijkt het
erop dat de gemeente zijn eigen koers uitzet, en voelen
bewoners zich aan de kant staan. Wil de buurt dan
niks? Natuurlijk wel. Iedereen kan zich vinden in klei
ne maar effectieve maatregelen, zoals een 30 km-zone,
drempels bij een school of een halte, of een versmal
ling om het doorgaande verkeer wat te ontmoedigen.
Maar houd op met zinloze politieke dadendrang en
stop dit op hol geslagen project.”
september 2017 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt
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Evy Psychologenpraktijk helpt
mensen die last hebben van
piekeren, onzekerheid,
relatieproblemen, angsten,
stress, burnout, verdriet en rouw.

e v y
psychologenpraktijk

prins hendrikkade 193-c
1011 td amsterdam
www.evypsycholoog.nl
020 2400 106

DAVID ELDERS
begrafenis & crematie
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uitvaartcentrum t/o
begraafplaats en crematorium
de nieuwe ooster
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Tentoonstelling eigen werk
Elke zomer laten wij in een grote tentoonstelling kunstwerken zien die
het afgelopen jaar door onze creatieve cursisten zijn gemaakt. Het is
veelsoortig werk, afkomstig van een hele reeks cursussen zoals: boetseren, speksteen snijden, grafische druktechnieken, tekenen en schilderen, experimentele sculpturen en, ter afsluiting van het seizoen, een
schildercursus Impressionisme in de Tuin.
Uit alle disciplines is veel te zien: prachtig werk, van een kwaliteit waardoor wij
en de vele bezoekers steeds weer worden verrast! We hebben uiteraard veel te
danken aan onze deskundige en enthousiaste kunstdocenten, die - als vrijwilliger uiteraard -de cursisten lesgeven en inspireren. De tentoonstelling is nog te
bezichtigen tot 4 oktober, op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur.

020 6252201
kruislaan 235 amsterdam
www.davidelders.nl
Linosnede

Adriaan Morriën, Remco Campert,
Anna Enquist. Het waren niet de
minste dichters die Ko van Geemert
de afgelopen jaren wist over te halen
om op te treden tijdens de uitreiking
van de jaarlijkse Plantage Poëzieprijs
(ppp). In september 1991 was Van
Geemert een van de oprichters van de
Vrienden van de Plantage en een van
de eerste activiteiten van de nieuwe
vereniging was het organiseren van
een poëziefestival met daaraan gekoppeld een voor iedereen toegankelijke
poëziecompetitie.
“Zonder de andere activiteiten tekort te doen, kan vastgesteld worden
26

dat de ppp vanaf de oprichting een
van de beeldbepalende activiteiten
van de Vereniging was.” Dit constateert voorzitter René Mentink in de
jubileumbundel, die op zaterdag 9
september werd gepresenteerd. In
die fraai vormgegeven bundel zijn alle
winnende gedichten van de afgelopen
25 jaar opgenomen plus afbeeldingen
van de kunstwerken die de winnaars
als prijs kregen uitgereikt. Een gedicht dat uiteraard nog niet in de
bundel kon worden opgenomen is
het winnende gedicht van dit jaar.
Op 9 september werd bekend gemaakt dat de PPP 2017 is gewonnen
door Monica Boschman met het gedicht Onder jouw hoede.
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Sculptuur

Onder jouw hoede
Schaduwen in het park, mijn voeten
konden op jouw hoofd staan

Sculptuur

en als ik in bad lag wist ik het zeker:
de koppige druppels in mijn navelkuiltje
waren van jou – ik leefde in je verlengde
zit nu naast je, houd mijn adem in
en tel, vals spel, ik kan je niet bijhouden
je bent beter stil dan ik, hebt geen deken
of dromen nodig, geen koffie
je licht is elders
wanneer je voelt, dan leef je
is wat jij altijd zei

Monica Boschman

5

erik hardeman

✒

Plantage Poëzieprijs
viert 25-jarig bestaan

Acryl op linnendoek
Sculptuur Grafische druktechniek

PR en Communicatie
De soop is dringend op zoek naar iemand die thuis is op het
gebied van PR en communicatie. Iemand die een tekst kan
schrijven, met de computer overweg kan en die bereid is zich
bij ons vrijwilligersteam aan te sluiten. Belangstelling?
Neem dan contact op met Aaltje Scheffer:
ascheffer@hetnet.nl
september 2017 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt
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Huis van de Buurt  Groen & Milieu  Stichting ! Woon 
Buurfeest & opening
de Witte Boei en
Wittenburg
Het Huis van de Buurt de Witte Boei
is afgelopen zomer verbouwd. Dit is
aan de buitenkant goed te zien, maar
ook de binnenkant heeft een metamorfose ondergaan. We nodigen
buurtbewoners van harte uit voor het
‘Openingsfeest’ op woensdagmiddag
4 oktober. Het programma is als volgt
(wijzigingen onder voorbehoud):
16.30 uur
Inloop
16.45 uur
Officiële opening door		
Roeland Rengeling (
Gemeente Amsterdam)
& dock
17.00 tot
19.00 uur
Diverse activiteiten 		
(zang, dans, muziek,
theater en nog veel meer)
U bent welkom voor een drankje en
lekkere hapjes. Wilt u meehelpen of
wilt u meer informatie over de opening? Neem dan contact op met
buurtwerker Magdalena Chu Kum,
mchukum@dock.nl.

Buurtoverleg
Maandelijks wordt er een Open Inloop
voor buurtbewoners van de Oostelijke
Eilanden georganiseerd waar u
terecht kunt met vragen, klachten en
problemen in de leefomgeving. Het
buurtoverleg vindt plaats op 3 oktober
en 21 november.
Het Eilandenoverleg (EO) wordt van
20.00 tot 22.00 uur georganiseerd
in De Witte Boei op 1 november en
20 december.
Buurtbewoners van de Plantage- en
Weesperbuurt kunnen iedere woensdagochtend 11.00 tot 12.00 terecht bij
het buurtspreekuur in Eik en Linde.
Het Plantage Weesperbuurt Overleg
(pwo) wordt van 20.00–22.00 uur
georganiseerd op 6 november en 18
december in café Eik en Linde.
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Voor in de agenda
Buurtsoep: elke dinsdag vanaf 12.30
uur, Witte Boei. Kosten €1. Vegetarisch of vlees (halal) – de soep van de
dag staat op onze Facebook:
www.facebook.com/witteboei.
Afrikaans lunch: elke woensdag tussen 12.30-13.30. Kosten: 2,50 per
maaltijd. In de Witte Boei
Buurtrestaurant Witte Boei: maandagen 25 september; 2,9,16,30 oktober; 6,13,29,27 november; 4,11,18 december Aanvang 18 uur. Ook
vegetarisch/halal. Opgeven en betalen
aan de balie. Kosten €5, kinderen €3.
Repair Café: elke eerste woensdag
van de maand, 14-17 uur, Witte Boei.
Computerlab: elke woensdag om
13u15, Aanmelden verplicht, via
Magdalena Chu Kum, m:06 435 435
57, e:mchukum@dock.nl, in de Witte
Boei. Kosten: 1 euro per keer
Pluspunt: Elke donderdag, gratis, in
De Witte Boei; 09.30 – 11.30

Naschoolse Activiteiten
In oktober starten er weer tal van leuke naschoolse activiteiten voor kinderen van de basisschool. Leer typen,
ontdek je muzikale talent bij de gitaarlessen, word een echte circusartiest, leer leuker opruimen, ontspan je
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bij de yogales, word een echte ballerina of ontdek je verkooptechnieken bij
de Choco-Ondernemers. Alle activiteiten zijn te vinden op www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl. Hier kun
je je direct inschrijven. De inschrijfperiode loopt t/m 24 september, maar
wanneer er nog plek is bij een activiteit kun je je ook daarna nog inschrijven. Meer weten? Bezoek de website of
bel met talentmakelaar Esther Blok,
06 – 204 109 20.

In het zonnetje
Mevrouw Truus Peelen, fervent bezoekster van het ‘Sjoelbak clubje’ werd
8 augustus jl. in het zonnetje gezet
door dock en CentraM. Mevrouw van
Peelen ontving een grote bos zonnebloemen vanwege haar 60-jarige huwelijk. Nog vele jaren gewenst!

Ruimtes verhuren
Bewoners kunnen bij dock op diverse
locaties in de regio een ruimte huren.
Bijvoorbeeld voor een bewonersinitiatief, activiteit of een bijeenkomst. De
tarieven zijn afhankelijk van het doel
van de huur. Wilt u meer informatie?
Stap binnen bij De Witte Boei of neem
een kijkje op http://bit.ly/ruimteshuren

Buurtkanjer al een
kwart eeuw actief
Karin is een buurtbewoonster met hart
voor de buurt en bewoners, die haar
mouwen nog steeds opstroopt. Al 25
jaar is ze vrijwillig druk met het organiseren van activiteiten in de speeltuin
Wittenburg en De Witte Boei. Spelle-

tjesmiddagen voor kinderen, koken in
het buurtrestaurant, organiseren van
kerstdiners, uitjes voor de ouderensoos,
de Buurtcamping; haast teveel om op te
noemen. Ontzettend bedankt, ‘Kanjer
Karin’. Je bent een topper!

advies gekregen om, met behulp van de
welzijnscoach, activiteiten te ondernemen die hun welzijn vergroten.
Voor de Welzijnscoaches organiseren
we de training ‘Motiverende Gespreksvoering’. De eerstvolgende trainingsdata zijn op de donderdag: 19 oktober, 26
oktober en 16 november, van 14.0017.00 uur. Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Klary
Welbedacht, tel: 020 – 557 33 76 / 0616025976, e-mail: klary.welbedacht@
centram.nl.

Activiteiten voor
jongeren
Het reguliere activiteitenprogramma
van dock jongerenwerk met onder andere de huiswerkbegeleiding, meidenlounge, Girls Day Out, Wat eet ik en
Vriendenkringen gaat weer van start
vanaf 4 september! Er worden diverse
activiteiten georganiseerd op Wittenburg, Fortuinstraat 4 en het Huis van
de Buurt De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met buurtwerker Marije Algra, malgra@dock.nl,
of kom een keer langs.

Contractkosten voor
rekening verhuurder

Mag een verhuurder bij een nieuwe
huurovereenkomst administratiekosten
in rekening brengen? Een tiental huurders van Stichting Woonzorg voerde
met succes een procedure bij de kantonrechter. Naast de kosten van het
naamplaatje, werd slechts een bedrag
van €2,- aan administratiekosten redeWelzijn op recept,
lijk bevonden. Dit terwijl de huurders
maar liefst €75,- hadden betaald. In de
vrijwilligers gezocht
particuliere sector zijn de contractkosSoms komen mensen bij de huisarts
met klachten waarvan de arts vindt dat ten doorgaans nog een stuk hoger. Mail
die op een heel andere manier dan met of bel ons als u meer informatie wenst
medicijnen op te lossen zijn. 'Welzijn op over het terugvorderen van contractrecept' is een methode om mensen met kosten.
psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar
Energiecoach
welzijnsactiviteiten. dock en CentraM Stichting !woon is naarstig op zoek
zijn gestart met het project ‘Welzijn op naar vrijwilligers die energiecoach wilRecept’ in samenwerking met de huislen worden. Meer informatie over het
aanbod van de Energiecoach is te vinartsenpraktijken. Hiervoor zijn wij op
zoek naar vrijwillige welzijnscoaches.
den op de speciale website www.enerAls welzijnscoach help je mensen met
giecoach.amsterdam. Je kunt daar dihet vinden van een passende activiteit
rect een huisbezoek aanvragen of je
in hun vrije tijd. De mensen die je onaanmelden als vrijwilliger. Bellen kan
dersteunt hebben van hun huisarts het ook: (020) 52 30 110.

Verbeterde Van-Laagnaar-Hoog-regeling
De Van-Hoog-naar-Laag-regeling is
verbeterd. 65-plussers die op tweehoog
of hoger wonen en huren van een woningcorporatie, kunnen nu via Woningnet op alle geschikte woningen met
voorrang in hun buurt reageren.
70-plussers kunnen ook hun huidige
huurprijs meenemen en hebben geen
last van passend toewijzen. Inmiddels
zijn al diverse ouderen uit het centrum
naar een meer geschikte woning in hun
buurt verhuisd. Zodoende kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen.
Wilt u meer weten en ook gebruik maken van de regeling? Bel ons dan of
mail voor een afspraak met de wooncoach van !woon. Tel (020) 52 30 110
of wooncoach@wooninfo.nl. Zie ook de
rubriek Langer thuis wonen op onze
website www.wooninfo.nl

Bel of kom langs
Voor alle vragen over huren en wonen,
kunt u elke dinsdag 9.00-10.00 uur, en
woensdag 15.00-17.00 en 19.00-20.00
uur terecht bij het woonspreekuur in
het Huis van de Buurt De Witte Boei,
Kleine Wittenburgerstraat 201. Tel:
(020) 52 30 118, centrum@wooninfo.
nl, www.wooninfo.nl
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De Czaar Peterstraat is niet alleen een leuke winkelstraat. Ook op het gebied van zorg zijn er de nodige
instellingen: een gezondheidscentrum en een
dagopvang voor ouderen nemen een volledig huizenblok in beslag. En schuin daartegenover staat een
gastvrij huis.
jan mey

I

n het Inloophuis Czaar 51 is Ad Janmaat onze gastheer. Vier dagen in de week begeleidt en deelt hij de activiteiten in die er plaatsvinden. Janmaat: “Het inloophuis
is zo’n 25 jaar geleden opgezet door de Stichting Oecumenische Kerk en Buurtwerk (okb). Dat is nog steeds de overkoepelende organisatie, maar het huis wordt nu geheel
door ons zelf beheerd. Vroeger deden betaalde krachten
het maatschappelijk werk. Die gingen langzamerhand allemaal met pensioen en werden vervangen door vrijwilligers.
Zo is de situatie nu. Het okb levert alleen nog bepaalde

30

september 2017 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt

bestuursfuncties. De verschillende gebruikers leveren een
vertegenwoordiger voor een beheergroep, die maandelijks
bijeenkomt en de zaak draaiende houdt. We doen onze eigen administratie.”
Komt u zelf ook uit het maatschappelijk werk?
“Nee, ik was 25 jaar balkonhekkenbouwer, zwaar werk
waarvoor ik uiteindelijk werd afgekeurd. Maar ik wilde
bezig blijven, onder de mensen zijn, iets nuttigs doen. En
zo ben ik hier als vrijwilliger gekomen. Ik zit nu alweer
twintig jaar in dit huis. In die tijd heb ik natuurlijk wel de
nodige kennis en ervaring opgedaan. Op maandagmiddag
ben ik hier altijd voor het spreekuur met mensen die problemen hebben of wat aandacht willen. Die kunnen zonder
afspraak langskomen. En op donderdagavond geef ik
kookles. Iedereen is welkom, reserveren is niet nodig, maar
met zo’n twaalf of dertien mensen zijn we wel uitverkocht.
Dat begint om zes uur en kost €5,50. Daar krijgen ze een
3-gangendiner voor. Meestal soep vooraf en dan een
hoofdgerecht en een toetje na afloop. Voor de rest doe ik
organisatorische werkzaamheden.“

Wie loopt hier zoal in?
“Dat zijn hoofzakelijk buurtbewoners van de Oostelijke
Eilanden. Er zitten hier dagelijks groepen van verschillende samenstelling. Zoals gezegd, maandagmiddag is het
spreekuur, woensdagochtend is het open huis, dan kunnen
mensen hier binnenvallen voor een kop koffie en om een
praatje te maken en een spelletje te doen. De overige dagdelen in de week zijn doorgaans gereserveerd voor vaste
groepen. Vooral Marokkanen hebben dit huis ontdekt.
Meestal vrouwen en kinderen die taallessen komen nemen
maar ook om een naaicursus te volgen. Op zaterdag is hier
een Marokkaanse meidengroep bezig met van alles dat
jonge meiden nu eenmaal interesseert: mode, Facebook,
van alles. Een keer in de maand koken ze met hun moeders. Ze koken vaak ook voor vluchtelingen. Verder hebben
we hier een paar Surinaamse groepen over de vloer, ze maken muziek, dansen, of kijken voetbal. En niet te vergeten,
er zit hier ook al jarenlang een klaverjasclub.”
Het klinkt een beetje of de groepen die van dit huis gebruik maken, nogal op zichzelf staan.
“Dat is niet het uitgangspunt. Bij mij in de eetgroep is dat
niet het geval. Bij mij loopt alles door elkaar. Maar dit huis
is ook een verlengstuk van je huiskamer. Er is behoefte om
onder elkaar te zijn, met mensen die je goed kent, of het

nou een kaartclub is of een cultureel verwante groep Niet
iedereen heeft de mogelijkheid om tien of twintig mensen
bij zich thuis uit te nodigen voor een bijeenkomst. Dan
biedt het Inloophuis een prachtige oplossing. Voor drie
euro per dagdeel heb je hier een ruimte tot je beschikking.
En iedereen is welkom. Alles bij elkaar komt hier toch wel
een doorsnee van de Amsterdamse bevolking en is het dus
een bont gebeuren.”
Is dit inloophuis eigenlijk niet volgeboekt?
“Er is hier iedere dag wel iets te doen, ja. Maar we hebben
boven nog een verdieping, met verschillende aparte ruimtes. Die zitten niet allemaal vol. We vinden altijd wel een
oplossing.”
Is het leuk werk om te doen?
“Ja, ik vind het prachtig werk. De eetclub die ik hier heb op
donderdagavond, daar komen allemaal verschillende mensen bij elkaar, sommigen zijn eenzaam en hebben dan wat
aanspraak, die voelen zich hier thuis. Dit huis moet een
huis van iedereen zijn, je moet je hier veilig voelen. Om
blije gezichten om me heen te zien, daar doe ik het voor.
Het is gewoon mooi dat je zoiets hebt hier in de buurt.”
Informatie: 020-620 80 45; www.czaar51.nl
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foto's: bru no va n moerk erk en

Czaar Peter 51: vrije inloop

Vierwindenkoor
zoekt sopranen
en tenoren

NO102

Vrijwilligerswerk
in de Buurt
On tour 28 september
Wil je serieus lekker zingen?
Lees dan even verder
Wij zijn het Vierwindenkoor. We houden van zingen en
nemen onszelf zo serieus dat we een jonge dirigent in
opleiding inhuren en een voorzitter, penningmeester en
repertoirecommissie hebben. Maar iedere stem geldt en
we noemen onszelf voor de grap weleens een ‘anarchistisch koor’. We bestaan zo inmiddels ruim 25 jaar en hebben ervaring met meerdere professionele dirigenten. Met
Sjoerd werken we nog maar een half jaar en vinden het
fijn dat hij ons nieuw elan geeft. Met de koorleden die
daar behoefte aan en zin in hebben, zal hij in oktober
starten met solfège-lessen.
We zingen graag meerstemmig en a capella. We streven
naar ongeveer vijf zangers per stemgroep en daarom ook
dit bericht: we zijn op zoek naar tenoren en sopranen!
Versterking van de basgroep is ook welkom. De altgroep
is al goed bezet.
Ons zeer gevarieerde repertoire, van klassiek tot modern, in meerdere talen, laten we graag horen tijdens
korenfestivals. We repeteren op donderdagavond van
20.00 – 22.00 uur in de Zuidhal van het Vierwindenhuis
aan het Windroosplein op Wittenburg.
Je bent van harte welkom om vanaf heden vrijblijvend
één of meerdere avonden met ons mee te komen zingen
onder leiding van onze enthousiasmerende dirigent.
Neem contact met ons op via onze website of kom gewoon een keertje langs.
Voor meer info: www.vierwindenhuis.nl

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk in je eigen
buurt? Ga dan mee. Een laagdrempelige manier om
kennis te maken met drie leuke, diverse organisaties
in het Centrum.
Een kijkje in de keuken
Op donderdag 28 september gaan we langs het Verzetsmuseum, het Rode Kruis en woonzorgcentrum de Flesseman.
Een kijkje in de keuken van drie vrijwilligersorganisaties,
sfeer proeven en oriënteren op wat bij jou past; dat is de
opzet van Vrijwilligerswerk in de Buurt! Er zijn korte presentaties, rondleidingen en natuurlijk drinken we samen
koffie en thee met wat lekkers erbij.
Meedoen?
Vrijwilligerswerk in de Buurt staat open voor iedereen uit
Centrum die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Stuur een
mailtje naar amsterdam@vca.nu, o.v.v. Vrijwilligerswerk
in de Buurt, om je aan te melden.
Startlocatie:
We starten om 13.30 uur met het programma in het Verzetsmuseum – Plantage Kerklaan 61A. De middag duurt
tot uiterlijk 16.00 uur.
Vrijwilligerswerk in de Buurt is een initiatief van stadsdeel Centrum, WPI en Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

conchita‘s vergaderkater
Conchita kwam hijgend en geëxalteerd de trap op. Desgevraagd antwoordde ze
dat ze gisteravond vergadering had van de Vereniging van Eigenaren. Ik voorzag
haar snel van een wastafelglas met koude rode wijn, immers het enige dat helpt
tegen een vergaderkater, wist ik. Ondertussen sneed ik wat stukken stokbrood
schuin af en smeerde ze in met knoflook en olijfolie. Terwijl ik de oven aanzette,
hoorde ik haar het zware glas neerzetten en inademen om haar relaas te starten.
“Op de agenda stond het onderwerp zonnepanelen”, begon Conchita. “Al jaren
werd erover gesproken en nooit werd er iets mee gedaan. Ondertussen is bijna de
hele stad bekleed met spiegelende daken, maar bij mij loopt alles vast op die
trage ingeslapen VvE met wat suffe mensen in het bestuur die zich elk jaar weer
beschikbaar stellen voor het bestuur en dan ook weer herkozen worden. ‘Ze doen
het toch al jaren góehoed?’, zeggen anderen dan. Nee, ze doen het helemaal niet
goed, er gebeurt niets.
Nou vooruit, nu hebben ze afgelopen jaar toch maar eens een
dakdekkersbedrijf benaderd, met een Italiaanse naam die zoveel betekent als
‘ouderdomsslijtage’. What’s in a name zou ik denken.”
Ik kon er niet tusssenkomen, Conchita raasde maar door, dus haalde ik de
broodjes uit de oven en schonk haar nog eens bij. En mezelf nu ook maar.
“En dat bedrijf adviseert vervolgens dat zonnepanelen plaatsen te ingewikkeld
is en dat het niet kan. Het dak met grind zou dat allemaal niet aankunnen. Afijn,
een hoop gelul en geen resultaat. En dat ingeslapen bestuur slikt al die onzin.
Niet alleen dat bedrijf, maar ook ons bestuur lijdt aan ouderdomsslijtage. Eerder
al duurde het wel vijf jaar totdat eens iets besloten werd over
hoogrendementsketels, en al jaren zijn er klachten over nasi-goreng-stank. Niets
wordt er opgelost.
Is dat bij jou ook zo?”
Stilte.
Ik schrok van de plotselinge stilte en het vraagteken waarmee ze eindigde,
maar het was me al ontgaan wat ze precies vroeg. Ik merkte dat ik was
afgedwaald tijdens haar tirade en maar half luisterde.
“Dus al die subsidies voor dit soort dingen gaan jullie neus voorbij?",
probeerde ik. Conchita luisterde nu ook al niet meer en raakte verdiept in de
nieuwste editie van Vorsten. Bij mij op het dak staan al jaren wat rekken met
zonnepanelen en ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om op het platte
dak wat vlonders te leggen zodat ik mijn eigen dakterrasje heb.
Waarom hebben in Nederland alle platte daken eigenlijk van dat zwarte
bitumen met grind erop. In zuidelijke landen is het gewoon een betonnen dak
met een muurtje eromheen. Steevast ligt er ouwe troep, zoals antennes, schotels,
wasrekken, kapotte tafels en stoelen. Niks geen gedoe met grind waar je ‘niet op
mag’. Bovendien is dat ook makkelijker voor Sint en Piet.

Nationale
Burendag 2017
Op zondag 24 september vieren de
Eilanders hun Nationale Burendag.
Samen met Dock en Sciandri organiseert Buurtcomité 1018 deze dag voor
het derde jaar op rij. Het Buurtcomité
bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit
de bevolkingsgroepen die onze buurt
rijk is. Alle activiteiten, gesponsord
door het stadsdeel, het Oranjefonds en
ondernemers uit de buurt, vinden
plaats in en rond De Witte Boei aan de
Kleine Wittenburgerstraat.
Vanaf 12.00 uur kunt u tegen een kleine vergoeding aanschuiven bij een uitgebreide brunch en vanaf 14.00 uur
gaat het middagprogramma van start
met bingo, een dance-workshop, schilderen, pannavoetbal, Oudhollandse
spelletjes, poëzie voorlezen en een talentenshow voor jong en oud. Er zullen
rappers optreden en er is een dj. De
dag zal worden afgesloten met een
barbecue, vanaf 17.00 uur.
wim pelt

Actieve burendag

Op zaterdag 23 september start het
expo-team van Het gezicht van 1018
samen met tientallen buren met het
ophangen van alle portretten door de
hele buurt. Doe ook gezellig mee door
je raam aan te bieden of door mee te
helpen tussen 23 en 29 september!
Meld je s.v.p. via:
facebook.com/hetgezichtvan1018

Ballabona Cucharón
E: ballabona@gmail.com
W: www.ballabona.wordpress.com
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OPENING EXPO ZATERDAG
30 SEPTEMBER

Het is zover!

16.00 uur Start fiets/wandelspeurtocht bij bar Czaar, Czaar
Peterstraat 281. Vanaf 17.30 einde
tocht en nakletsen aldaar. Kom ook!

Tentoonstelling Het Gezicht van 1018
van 30 september t/m 15 oktober
Twee jaar geleden begon fotograaf
Maria Heijdendael het interactieve
fotoproject Het Gezicht van 1018.
Samen met een groep enthousiaste buurtbewoners ging ze
de uitdaging aan om 1018
portretten te maken. Iedereen
werkte onbezoldigd mee.
Tijdens tientallen sessies in
mobiele studio’s op locatie
brachten we meer dan duizend
mensen op de been. Vele ontmoetingen, interviews en portretten
volgden.
Van 30 september t/m 15 oktober
zijn alle portretten te zien in een
tentoonstelling in de straten van
1018. Van postbode tot haringman,
van jong tot oud, van dakloze tot
directeur. Allemaal samen vormen
ze Het Gezicht van 1018.

WOORD VAN DANK
Aan de organisatie, het maken
van de foto’s en de verhalen en
de expositie van dit succesvolle
project werkten tientallen
mensen uit 1018 vrijwillig en
uit liefde voor de buurt mee.
Daar zijn we erg trots op.
Het project is zonder substantiële
subsidie tot stand gekomen en
we danken iedereen die via
Voordekunst heeft gedoneerd
of geld heeft overgemaakt, en al
onze sponsors. En we danken

Fotograaf Maria Heijdendael aan het ‘proefplakken’ voor de
tentoonstelling Het Gezicht van 1018.

uiteraard alle geportretteerden,
de mensen op de fotolocaties
en alle andere betrokkenen.
Dank, duizendachtienmaal dank.
Veel plezier tijdens het bezoeken
van de expo, we komen elkaar vast
tegen in 1018.

JE EIGEN PORTRET ONTVANGEN?
Geportretteerden kunnen de
poster met hun portret na
afloop van de expo overnemen
voor 10 euro.
In samenwerking met Fotovaklab
Kleurgamma aan het Hortusplantsoen 7 bieden we voor 25 euro

een hoogwaardige afdruk op
A4-formaat aan. Dit is dan
het losse portret zonder tekst,
gemaakt door Maria.
Bestel je tentoonstellingsposter
en/of fotoprint via de website
hetgezichtvan1018.nl.

centram

Maatschappelijke dienstverlening. Ook
voor schuldhulp.Telefonisch spreekuur,
werkdagen, 9:00 – 11:00 uur, 020-557 33 38.
Of kom langs bij het Pluspunt.

• pluspunt de witte boei

Werkplaats voor financiële en admini
stratieve zaken, en alle vragen over de
buurt. Open inloop elke donderdag,
9.30-11.30 uur in de Witte Boei. Overige
pluspunten: maandag 9.30–11.30,
Boomsspijker; dinsdag 14–16, Claverhuis;
woensdag 10.30–12.30 uur, Reel.

• burenhulp

Vrijwillige onderlinge burenhulp:
boodschappen doen, mee naar ziekenhuis, ondersteuning bij wandelen,
gezelligheidsbezoek, hulp bij gebruik van
apparatuur, zoals computer, telefoon of tv.
Structureel of incidenteel. Hulpvragers en
-aanbieders kunnen zich (gratis) aanmelden via 020-557 33 38 (werkdagen, 9:00
– 11:00 uur).

• individuele mantelzorg

vragen en klachten oostelijke eilanden
en kadijken

Vragen en klachten over woonomgeving
en overlast Oostelijke eilanden en
Kadijken? Het Eilandenoverleg is voor alle
vragen en problemen op het gebied van
de woon- en leefomgeving te bereiken
op het e-mailadres eilandenoverleg@
buurtorganisatie1018.nl. Wij nemen dan
contact met u op. U kunt ook de bijeenkomsten van het Eilandenoverleg/
Buurtoverleg bezoeken. Zie voor de data
en tijden www.buurtorganisatie1018.nl/
eilandenoverleg.
buurtspreekuur plantageweesperbuurt

Elke woensdag, 11-12 uur, Café Eik en
Linde, Plantage Middenlaan 22. Deel
nemers: sociaal wijkteam, Stichting staa,
politie (wijkagent) en Plantage Weesperbuurtvereniging. Regelmatig schuift een
lid van het gebiedsteam Oostelijke
Binnenstad aan. Info via Huis van de
Buurt Witte Boei, 6223879,
www.buurtorganisatie1018.nl.

Dit wordt ondersteund door Centram.
Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9
en 11 uur, telefoonnummer 557 33 38. Of
kom naar de open inloop van het Pluspunt,
elke donderdag, 09.30–11.30 uur in de
Witte Boei.
politie

Spreekuur Wittenburg en Kadijken,
dinsdag 11:30–12:30, de Witte Boei.
Wijkagent: Saieda.Kajouaa@amsterdam.
politie.nl, tel. 0900-8844.
Wijkagent Oostenburg en Czaar Peter
buurt: Willem.Jansen@amsterdam.politie.
nl, tel. 0900-8844.
Wijkagent Kadijken en Oranje Nassaukazerne: Marjolein Hoes, tel. 0900-8844.
Wijkagent Plantage-, en Weesperbuurt:
Hans van Rooijen, tel. 0900-8844.
sociaal loket amsterdam centrum

Tel. 020-25 52 916, ma t/m vrij, 8–18 uur,
sociaalloket@centrum.amsterdam.nl.
Voor actuele info over spreekuren zie
www.centrum.amsterdam.nl.

speel- o -theek

Woensdag en vrijdag, 9.30–12 uur, in het
Ouder- en kindcentrum, Kraijenhoffstraat
32. U kunt speelgoed lenen voor kinderen
van 0 tot 8 jaar. Kosten € 12,50 per jaar per
gezin. Stadspas € 7,50.

© ERIK VAN OPHEM

adressen &
spreekuren
huis van de buurt oostelijke binnenstad

– de witte boei

Het sociaal wijkteam oost werkt vanuit de
Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat
201, tel 020-6223879, www.sociaalwijkteamamsterdam.nl. Volg de Witte Boei ook
op Facebook/witteboei.
dock, de kracht van wij samen

dock brengt talenten van buurtbewoners
en hun mogelijkheden samen en
ondersteunt hen daar waar nodig.
Talenten en kansen, bijvoorbeeld van
vrijwilligers of mensen met een beperking,
worden daarbij benut. Zo versterkt Dock
het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
de betrokkenheid. Dit draagt bij aan de
wijk van de bewoners. www.dock.nl.

Geportretteerden kunnen de
poster met hun portret na
afloop van de expo overnemen
voor 10 euro.
In samenwerking met Fotovaklab
Kleurgamma aan het Hortusplantsoen 7 bieden we voor 25 euro

een hoogwaardige afdruk op
A4-formaat aan. Dit is dan
het losse portret zonder tekst,
gemaakt door Maria.
Bestel je tentoonstellingsposter
en/of fotoprint via de website
hetgezichtvan1018.nl.

buurtorganisatie 1018

Het project is zonder substantiële
subsidie tot stand gekomen en
we danken iedereen die via
Voordekunst heeft gedoneerd
of geld heeft overgemaakt, en al
onze sponsors. En we danken

JE EIGEN PORTRET ONTVANGEN?
uiteraard alle geportretteerden,
de mensen op de fotolocaties
en alle andere betrokkenen.
Dank, duizendachtienmaal dank.
Veel plezier tijdens het bezoeken
van de expo, we komen elkaar vast
tegen in 1018.

Fotograaf Maria Heijdendael aan het ‘proefplakken’ voor de
tentoonstelling Het Gezicht van 1018.

Voor ondersteuning bewonersgroepen
en stimulering betrokkenheid.
info@buurtorganisatie1018.nl
www.buurtorganisatie1018.nl
www.facebook.com/buurtorganisatie1018.

of wandelroute door de tentoonstelling samen.
huizen en gebouwen zijn te vinden. Stel zelf je fietsDeze kaart toont waar de posters achter ramen van

spelinloop

Woensdag en vrijdag, 9.30–12 uur voor
ouders en kinderen tot 4 jaar. Uw kind kan
spelen terwijl u met andere ouders praat.
Kosten €1 per keer. okc Kraijenhoff,
Kraijenhoffstraat 32.

Aan de organisatie, het maken
van de foto’s en de verhalen en
de expositie van dit succesvolle
project werkten tientallen
mensen uit 1018 vrijwillig en
uit liefde voor de buurt mee.
Daar zijn we erg trots op.

stg ontmoetingsruimte ouderen in de
plantage- weesperbuurt (soop)

Nieuwe Kerkstraat 124, tel. 020-422 31 52,
ma. t/m vr. van 11:00 – 17:00 uur, voor
buurtbewoners van 55+. www.soopnet.nl.

WOORD VAN DANK

Twee jaar geleden begon fotograaf
Maria Heijdendael het interactieve
fotoproject Het Gezicht van 1018.
Samen met een groep enthousiaste buurtbewoners ging ze
de uitdaging aan om 1018
portretten te maken. Iedereen
werkte onbezoldigd mee.
Tijdens tientallen sessies in
mobiele studio’s op locatie
brachten we meer dan duizend
mensen op de been. Vele ontmoetingen, interviews en portretten
volgden.
Van 30 september t/m 15 oktober
zijn alle portretten te zien in een
tentoonstelling in de straten van
1018. Van postbode tot haringman,
van jong tot oud, van dakloze tot
directeur. Allemaal samen vormen
ze Het Gezicht van 1018.

plantage weesperbuurtvereniging

Postbus 18108, 1001 zc Amsterdam.
Voorzitters: Petra Catz en Hans
Soetekouw, tel. 06-50244482,
hans.soetekouw@xs4all.nl.

vereniging vrienden van de plantage

Nieuwe Prinsengracht 18huis, 1018 XJ,
www.vriendenvandeplantage.nl.

stichting tussen amstel en artis (staa)

Sarphatistraat 96hs, 1018 gv.
Voorzitter: Peter Anink, tel. 020-625 23 41.
stadsdorp centrum oost

info@stadsdorpcentrumoost.nl
www.stadsdorpcentrumoost.nl.
stichting !woon

Geeft bewoners informatie, advies en
ondersteuning op het gebied van huren en
wonen. Afspraak aan huis mogelijk voor
controle huurprijs en/of onderhoudsklachten. Voor vragen kunt u elke
dinsdag 9.00-10.00 uur en woensdag
15.00–17.00 en 19.00-20.00 uur terecht bij
het inloopspreekuur in het Huis van de
Buurt De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201. Tel: (020) 52 30 118, centrum@wooninfo.nl, www.wooninfo.nl

Tentoonstelling Het Gezicht van 1018
van 30 september t/m 15 oktober

Volg ons op Facebook voor het
laatste nieuws en de meest
recente routekaart:
facebook.com/hetgezichtvan1018

meldnummer openbare ruimte

Het is zover!

Tel. 14020, voor meldingen of klacht over
huisvuil, grofvuil, afval, fietswrakken,
bestrating, groenvoorziening etc.
Voor vragen over de openbare ruimte:
gebiedsbeheerder Nicky Hijne,
0653928526, n.hijne@amsterdam.nl.

Portretten en info over het
project voor bezoekers en
bestellen van uw eigen portret of
poster: www.hetgezichtvan1018.nl

PORTRETTEN VAN EEN BUURT
DOOR MARIA HEIJDENDAEL

16.00 uur Start fiets/wandelspeurtocht bij bar Czaar, Czaar
Peterstraat 281. Vanaf 17.30 einde
tocht en nakletsen aldaar. Kom ook!

OPENING EXPO ZATERDAG
30 SEPTEMBER

Fototentoonstelling 30 sept – 15 okt

Noot aan vormgever magazine:
het portrettenomslag en bijbehorende
pagina worden dus ondersteboven in het
magazine geplaatst, zodat deze leesbaar
zijn als het blad van achteraf wordt
opengeslagen.

Met handige routekaart. Knip uit en neem mee!

De Eilanden &
Plantage Weesperbuurt

nummer 20

september 2017

jaargang 4

1018

Bij vragen? Bellen naar
Puntspatie, Kjeld de Ruyter: 020 468 85 81

Bij vragen? Bellen naar
Puntspatie, Kjeld de Ruyter: 020 468 85 81

Portretten van een buurt
door Maria Heijdendael

Wandel of fiets langs alle portretten.

Sla om voor routekaart ›››

Noot aan vormgever magazine:
het portrettenomslag en bijbehorende
pagina worden dus ondersteboven in het
magazine geplaatst, zodat deze leesbaar
zijn als het blad van achteraf wordt
opengeslagen.
Normale cover 1018

