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De Eilanden &
Plantage Weesperbuurt

Omzien naar de ander in hartje Amsterdam
Raphaël van Kraaij stelt zich voor

Stadsdeelcommissielid

Linda Timmermans neemt afscheid

Einde nadert voor rafelrand en stadsstrand

IT-pioniers van de Kadijken

adressen &
spreekuren

centram

inloopuur gebiedsmakelaar

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

oostelijke eilanden

huis van de buurt oostelijke binnenstad

• pluspunt de witte boei

Het sociaal wijkteam oost werkt vanuit de
Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201,
www.sociaalwijkteamamsterdam.nl,
tel 020-6223879. 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, de 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.

Iedere donderdag van 16.00–18.00 uur
in Huis van de Buurt De Witte Boei.
Bewoners kunnen hier terecht voor meer
informatie, maar ook om zorgen te delen
of een melding te doen. U kunt gewoon
binnenlopen.
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.
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

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

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

Afscheid van Linda
Timmermans pagina
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Protestantse Diaconie

Kleurplaat
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Redactioneel
Het is nog even wennen bij de collega’s van de redactie. We
kregen altijd mailtjes over planning en deadlines van Linda
Timmermans, maar nu is het stil van die kant. Linda heeft
namelijk afscheid genomen van de buurtkrant. Omdat we
dat niet geruisloos voorbij willen laten gaan, zwaaien we deze
gewaardeerde 1018’er uit met een interview. Vrijwilligerswerk
is bevredigend en mooi, maar het vergt soms veel van een
mens. Daar moet je tijd voor hebben. Dat zag Erik Hardeman
ook in de Hoftuin, bij de Diaconie. Daar worden met veel liefde
en geduld hulp en activiteiten georganiseerd voor mensen die
het even lastig hebben. Door pech of door verkeerde keuzes,
of door... ach, het maakt niet uit waardoor. Bij de Diaconie
heerst de stellige overtuiging dat je moet zorgen voor elkaar.
Het zijn de zachte krachten die de stad leefbaar houden.
Gelukkig maar, want tegenover die zachte krachten staan soms
harde besluiten waar we het ook mee moeten doen. Besluiten
over het Namenmonument, Sint Jacob of het Roeterseiland
bijvoorbeeld. Hard of zacht: we doen er verslag van. En we
proberen dat natuurlijk op een neutrale manier te doen; het
verwijt te links te zijn ligt altijd op de loer. In dit nummer
komt de nieuwe stadsdeelvertegenwoordiger Raphael van
Kraaij aan het woord. Een echte v vd’er; geen 30 kilometer
per uur in de Weesperstraat, geen autovrije binnenstad als het
aan hem ligt. Krijgt u het op de heupen van de harde feiten?
Neem dan vooral een potlood ter hand en ga de kleurplaat
van Erik van Ophem te lijf. Een fijne zomer!
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foto: bru no va n moerk erk en

Zomers genieten op Oostenburg.
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Niet lullen maar poetsen aan de Amstel

brigitte van meurs
Een Rotterdammer in Amsterdam, vertel.
“Eigenlijk woonde ik niet echt in Rotterdam, maar in Krimpen aan den IJssel. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit verder
zou gaan dan Rotterdam. Dat veranderde toen ik Theo ontmoette. Die woonde in het huis waar we nu nog steeds wonen. Hij wilde niet naar Rotterdam en hoewel het nooit
mijn droom was om in Amsterdam te wonen, vond ik het
een mooi avontuur dat ik graag aanging voor de liefde.”
Wat wist je van Amsterdam?
“Ik kende de Kalverstraat en de Dam, de drukte en het toerisme – een realistisch beeld had ik dus niet. En ik dacht dat
iedereen hier plat Amsterdams zou praten, haha!”
Inmiddels kende je de stad al beter
“Ja, ik kende het huis en had al gezien hoe fijn deze buurt is,
vond het leuk zo vlak bij Artis. Het was wel even puzzelen
toen ik hier net woonde want ik ging in Rotterdam naar
school en werkte in Leiden. Ik heb een jaar op en neer gereisd en toen vond ik een baan bij een drukkerij in Amsterdam Noord.”
En hoe beviel het een Rotterdammer in Amsterdam
uiteindelijk?
“Ze zeggen altijd dat Rotterdam een stad is van niet lullen
maar poetsen. Maar die houding zag ik in Amsterdam ook.
Ik voelde me hier snel thuis. Rotterdammers kijken eerst de
kat uit de boom, hier in Amsterdam was het makkelijker
om contact te maken. Ik werd met open armen ontvangen
door de vrienden van Theo. Die mentaliteit van kom er
maar bij, gezellig vond ik heel erg fijn.
Verder voelt het hier als een dorp. Soms vind ik dat ik te
weinig stilsta bij het geluk dat is me is overkomen. Dat ik
verliefd werd op iemand die op zo'n mooie plek woont. Theo
houdt ook ontzettend van deze buurt en hij is heel bewust
bezig met het genieten van de omgeving. Hij neemt me altijd mee op wandelingen door de buurt.”
Jullie gaan hier nooit meer weg?
“Ik denk het niet. De familie van Theo heeft altijd gedacht
dat hij zodra er een kind zou zijn weer terug zou komen
4
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naar Brabant, waar zijn roots liggen. Want de stad, dat is
toch niet geschikt voor kinderen? Maar we hebben er nooit
over gepeinsd om hier weg te gaan, ook niet toen dochter
Britt geboren werd. Ze is een echt stadsmeisje dat houdt
van de reuring en de gezelligheid. Net als wij.”

Wat voor werk doe je?
“Ik werk bij een commercieel bedrijf dat mbo-opleidingen
voor volwassenen verzorgt. Nu zijn dat vooral kantooren boekhoudopleidingen, op termijn komen er ook andere
opleidingen waar vraag naar is. We zijn enorm aan het
groeien dus het wordt alleen maar drukker. Ik werk deels
als docent en doe ook andere dingen voor het bedrijf, zo
verzorg ik onder meer de vormgeving.”

Favorieten in de buurt?
“Artis in de zomer, de Zoomeravonden, de Nijlpaardenbrug, de pakhuizen tegenover mijn huis en de steiger die ik
vanuit het keukenraam kan zien. In de zomer wil Britt iedere dag, zon of geen zon, zwemmen. Tegenwoordig
springt ze zelfs van de Nijlpaardenbrug het water in. Geweldig toch? Ik geniet intens van al die mogelijkheden
hier, van de sfeer in de buurt. Ik vind het heerlijk om te
wandelen naar Nemo, over de Oostelijke Handelskade,
naar de molen, de Hortus, het Tropenmuseum, het Oosterpark. Ik tennis om de hoek in het sportpark. Er is altijd wel
iets gezelligs op loopafstand.”

Niet meer te combineren met een buurtkrant dus.
“Nee, hoewel ik er wel eens over denk om buurtwandelingen
te beschrijven voor 1018 Magazine. Dat doe ik ook een
paar keer per jaar voor een groep vrienden. Dan zoek ik
een leuke route uit waar ik dan allemaal informatie bij
google. Dat is heel leuk om te doen, alleen heb ik daar nu
echt geen tijd voor.”

Je bent nu een maand of twee 1018-loos. Mis je ons al?
“Nee, het is goed zo. Ik heb de beslissing ook niet zomaar genomen. Maar het zit nog wel in mijn systeem. Ik heb nog
steeds het gevoel dat ik de planning in de gaten moet houden,
mailtjes moet sturen en mensen op deadlines moet wijzen.”
Jammer voor ons.
“Dat gaat wel goed komen, daar twijfel ik niet aan. Ik
ben trouwens wel heel benieuwd wat er straks in het blad
staat!”

Linda's favorieten
Café: Koosje
Restaurant: Koosje en De Plantage
Plek: Artis – vooral tijdens de Zoomeravonden –
en het Artisplein
Winkel: America Today in de Sarphatistraat
Uitzicht: Entrepotdok, gezien vanuit onze keuken.

Hoe kwam je bij de buurtkrant terecht?
“Toen ik hier net woonde, zag ik dat ze versterking zochten
binnen de redactie van de buurtkrant. Ik werkte in de
grafische industrie als accountmedewerker, maakte drukwerk, was bezig met vormgeving: de buurtkrant zou voor
mij de perfecte manier zijn om de buurt beter te leren kennen. Ik reageerde en had een gesprek met Karel Warmenhoven en Jos Haagmans, de toenmalige hoofdredacteur.
En voor ik het wist zat ik er middenin. Ik maakte foto's
en schreef artikeltjes. Na een tijdje nam ik de coördinatie
op me. Ik vond het leuk, was fanatiek. Na een aantal jaar
gingen we samen met de Eilander en werden we 1018. Dat
was nog best een gedoe. Vooral bij de Eilander waren ze
bang voor een cultuurclash. Ze dachten: de Plantage- en
Weesperbuurt? Dat is snobistische import. Het kostte heel
veel koppen koffie met Titia Koerten, toen redacteur van
de Eilander, nu redacteur en eindredacteur van 1018,
maar langzaam vonden we een manier om samen te gaan.
En uiteindelijk waren we allemaal blij met het resultaat.
Het blad wordt goed gelezen!”
Heeft het werken voor de buurtkrant je meer over de
buurt geleerd?
“Jazeker. Ik maakte foto's waardoor ik anders naar de
dingen ging kijken. Ik hoorde nieuws uit de eerste hand.
En Karel Warmenhoven is bij alles in de buurt betrokken.
Hij weet ook over álles wat te vertellen: over de politiek,
over wie de beslissingen nemen, maar ook over de geschiedenis van de buurt.”
Maar je hebt besloten te stoppen bij 1018...
“Ja, ik heb echt geen tijd meer, mijn werk vraagt te veel
van me. Na tien jaar vind ik het ook wel mooi geweest.”

foto: m a ri a heijdenda el

Tien jaar geleden begon Linda Timmersmans als
redacteur bij de buurtkrant voor de Plantage- en
Weesperbuurt. Binnen de kortste keren was ze de
spil van het blad; ze is al jaren een onmisbare schakel
tussen de redactieleden en iedereen die bij 1018
betrokken is. Spijtig dus dat ze ermee ophoudt.
Wie gaan we missen en wat kan ze ons leren over
de buurt?
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DAVID ELDERS
begrafenis & crematie
uitvaartcentrum
Address: Plantage Parklaan 16
1018 ST Amsterdam

tegenover de nieuwe ooster

Telephone: +31(0)20-6224804
Fax: +31(0)20-6267827
Website: www.hotel-parklane.nl
Email: info@hotel-parklane.nl

020 6252201
kruislaan 235 amsterdam
www.uitvaartcentrumelders.nl

Rustige yoga

PR A K T I J K D E K A D I J K

op de maandagavond

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Bekkenbodemtherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Acupunctuur
• Shiatsu en lichaamswerk
• Adem- en ontspanningstherapie
Alle therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars • Oncologische revalidatie
• Hand- en ergotherapie
Ook fysiotherapie na 18.00 uur mogelijk

bruno van moerkerken

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.

Locatie: Zendojo,
Andreas Bonnstraat 12
Tijd: Maandagavond
van 20.30 tot 21.30
Kosten: € 10,- per keer
Aanmelden bij: Pien, 06 172 60 688

CO
FF
E

E

O
R

TE
A

!

Laagte Kadijk 41, 1018 BB Amsterdam
Aanmelden via: 020 6261836 of www.praktijkdekadijk.nl

- Langzame flow series
- Veel aandacht voor de wervelkolom
- In een rustig tempo werken aan
kracht en lenigheid

Buurtpuzzel

2.

FR
E

E

Plantage M iddenlaan 46

try our breakfast bowls
AND GET YOUR COFFEE OR TEA
WERK WEER MET PLEZIER
Voor een goede balans
tussen geven en nemen:
Robert R. Ploem, arbeidscoach
www.matrix-consultants.nl
Alexanderkade 14d

FOR FREE!
VALID UNTIL: 30-09-2018

The Oaternighter
overnight oatmeal
framboos
kokosnoot
granola

Double Trouble
chocolade
pinda
mango
quinoa

The super bowl
sinaasappel
pistache
aalbes
havermout
matcha

Lean green machine
avocado
spinazie
banaan
goji bessen

Br-egg-fast bowl
rijst
zwarte bonen
avocado
tomaten
feta & ei

YOU CAN FLY IN BETWEEN 7 A.M. TILL 11 P.M.
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THEBIRDHOUSEAMSTERDAM

MUSA
Vroeger was kamperen heel gewoon. Vakantie betekende tent inladen en naar Frankrijk. De camping, en zeker ‘le camping municipal’, scoorde wat hygiëne betreft
niet beter dan code rood. Lekker smerige washokken
en met de pleerol naar de hurkwc’s. De kinderen zaten
er niet mee. Nu, in de 21e eeuw, is alles verzorgd: waspaviljoens met vloerverwarming, warme douches en
fris ruikende toiletten voorzien van wc-papier. Ruimtes
met wasmachines en magnetrons en overal stopcontacten om de devices op te laden. En natuurlijk het
zwembad. De tenten met haringen die vloekend en
tierend werden opgezet, zijn vervangen door boog
tenten die je in een vloek en een zucht uitgooit, terwijl
de kinderen in het speeltuintje buitelen.
Tegenwoordig zijn de meeste tenten vervangen door
campers of caravans. Ook wij gingen over op wat meer
comfort. Met ons 25 jaar oude minicaravannetje stonden we in de Belgische Ardennen tussen een kudde
verblindend witte dozen op wielen. We hebben onze
ogen uitgekeken naar het geautomatiseerde vrije leven:
afstandsbediening om de immense caravan nog een
paar meter te verplaatsen. Er hangen speels gevormde
uitwendige organen aan: een watertank en een riooltank, beide rollend naar de centrale watervoorziening
of rioolput te vervoeren.
De apparatuur bestaat verder uit vriezers, koelkasten,
magnetrons, BBQ-meubels en elektrische maaltijd
kokers. Koud kunstje om een warme maaltijd voor de
dag te toveren.
Afwassen doen de mannen, je ziet ze braaf met een teil
vol vuile vaat naar de rij afwasgootstenen lopen.
Moéten ze dat of zien ze eindelijk hun kans…
Wat ons deze keer nog het meest boeide was een
afgezet stuk kampeerterrein waarop een tiental caravans voor langere tijd stond geparkeerd. Er bleken
Frans-Belgische gezinnen in te wonen die de status
genieten van ‘gens du voyage’ – reizigers dus, geen
zigeuners. De mannen vertrekken dagelijks naar hun
tijdelijk werk - in dit geval in de schoonmaak – het
vrouwenleven bestaat uit kinderen grootbrengen en
poetsen, alles superschoon. Het zijn mensen zonder
vaste verblijfplaats, ze hebben een speciaal (frans)
paspoort, recht op stemmen, gezondheidszorg en
onderwijs – er komt periodiek een leraar langs. Deze
vrije leefstijl is weggereguleerd in het Nederland,
waar een schoenlepelgevoel mij altijd weer overvalt bij
terugkeer.

1. Plantage Muidergracht nabij de Plantage Middenlaan.
2. Kattenburgerkade, gezien vanaf de Wittenburgerkade
met links de plek waar ooit het achthoekige badhuis stond.

PLANTAGE MIDDENLAAN 46 | WWW.THEBIRDHOUSE.NL |

Het vrije leven
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Kort nieuws

Vera’s Blik op de buurt

erik hardeman

De geluiden van de stad
Vroeg in de ochtend bij het wakker
worden, klinkt vaak heel in de verte
het vertrouwde geluid van het slaan op
heipalen. Heipalen die een of twee
zandlagen diep de grond in worden
geslagen voor een nieuw huis of gebouw. Een geluid dat ik mijn leven
lang al hoor. Net zoals bij noordoostenwind de treinen soms te horen zijn.
Vroeger dacht ik dan, ‘ha, misschien
begint het wel te vriezen of te sneeuwen.’ Vertrouwde geluiden die bij de
bij de stad horen.
Jammer genoeg zijn er ook verontrustende nachtelijke geluiden bijgekomen
zoals het vérdragende gedreun van
bassen. Ik denk dan: je zult toch maar
in de buurt van een evenemententerrein wonen. Nu de bierfiets gelukkig
definitief uit de binnenstad zal verdwijnen, is er een soort bierboot voor
in de plaats gekomen. Een sloep met
drinkende, veelal jonge mannen, die
luidruchtig schreeuwen en brullen op
onze mooie grachten. Het lijkt wel of
ze ergens bang voor zijn. Heel jammer,
want bootjes horen stil en met aandacht door het water te glijden.

Redenen om van de Weesperstraat
een tweebaansweg te maken liggen
voor het oprapen: minder vervuiling,
schone lucht voor bewoners en fietsers
en meer veiligheid, Zo komt er ook
meer ruimte voor fietsers, zeker als
brommers op de weg gaan rijden.
Als de nieuwe metro in juli gaat rijden,
is het tijd voor het stadsbestuur om
de oude plannen weer voor de dag te
halen. Belofte maakt schuld.

Nieuwe Speelplaats
Wandelend over het nog stille Marineterrein kom ik een verrassende nieuwe
speelplaats tegen. Vanuit de verte lijkt
het op een bewegende kooi. Dichtbij

Alle fracties in de gemeenteraad zijn
blij met de komst van een Holocaust
Namenmonument in de Weesperstraat. Zij stemmen ook in met de gemeentelijke bijdrage van drie miljoen
euro. Dat bleek op 5 juli tijdens een
bespreking in de commissie Algemene
Zaken. Wie gehoopt had dat de commissie serieus zou ingaan op de argumenten van de buurtbewoners, die
niet tegen een Namenmonument zijn,
maar wel tegen de beoogde locatie van
het monument, kwam bedrogen uit.
De meeste raadsleden waren hoorbaar
onder de indruk van de zeer persoonlijke en emotionele verhalen van enkele nabestaanden van holocaustslachtoffers tijdens de inspraakronde. In die
sfeer was er weinig aandacht voor
praktische kwesties, zoals de aantasting van het beschermd stadsgezicht
of de kap van 25 bomen. De commissie adviseerde de gemeenteraad unaniem om op 18 juli akkoord te gaan
met de bouw van het monument. Het
wachten is nu alleen nog op de bezwaarschriftencommissie die bij het
ter perse gaan van dit nummer nog
geen uitspraak had gedaan over de
bezwaren van omwonenden.

zie je wat een mooi materiaal is gebruikt om de speelplaats te omheinen.
De omheining zelf is al een speelinstrument om mee te zwieren, te klimmen, de spieren te versterken, maar
vooral om de fantasie de vrije loop te
laten. De speelplaats ligt in de buurt
van restaurant de Scheepskameel.
Spelende kinderen hebben ook het
water aan de Dijkgracht gevonden
en kunnen er nu lekker in zwemmen
en spelen. Het zwemgebied is veilig
afgezet met een gele lijn. De kinderen
moeten wel goed kunnen zwemmen,
maar onder het oog van een waakzame
ouder is het veilig.

Lang, lang geleden is gesproken, vergaderd en zijn er plannen gemaakt om
van de 'Wibaut-as' een gewone tweebaans stadsstraat te maken. Het nieuwe stadsbestuur krijgt nu alle kansen
om hun voornemens voor een schonere
en veiligere wereld op de Wibaut-as
en dus ook op de Weesperstraat uit
te leven. Gunstig zou zijn de snelheid
aan te passen naar dertig km/u. Een
snelheid die past bij een stadsstraat en
die nu al naar tevredenheid toegepast
wordt in de Sarphatistraat. Het zware
verkeer dat nu onnodig over de Wibaut-as rijdt, kan vroegtijdig verwezen
worden naar een route waar nog honderd km/u mag worden gereden en
verder naar de overkant van het IJ.
Het bestemmingsverkeer krijgt zo wat
lucht, want dat wordt ook steeds drukker vanwege alle thuisbezorgde pakjes.
8
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Bewoners Sarphatistraat
in actie tegen UvA

foto: bru no va n moerk erk en

Weesperstraat

Het plan van de UvA om op een grasveld (foto) achter de Sarphatistraat een
nieuw onderwijsgebouw neer te zetten,
heeft geleid tot woedende reacties van
omwonenden. Zij voorzien een ernstige aantasting van hun woongenot als
er pal achter hun huizen een ‘zwarte
doos’ met een hoogte van minstens
vijftien meter wordt neergezet. Dat de
UvA-plannen de bewoners hoog zitten,
werd eind juni duidelijk tijdens een
emotionele informatieavond. Voortdurend werden de vertegenwoordigers
van de UvA geïnterrumpeerd door de
ongeveer veertig aanwezige bewoners
en op elke uitleg volgden geërgerde
reacties. Die namen alleen maar in
heftigheid toe naarmate duidelijker
werd dat het college van bestuur van
de UvA niet van plan is om een andere

foto: bru no va n moerk erk en

Gemeenteraad akkoord
met Namenmonument

vera amende

plek voor het nieuwe onderwijsgebouw te overwegen. Wat de bewoners
extra steekt, is dat met het plan een
toezegging van een vorig college van
bestuur – dat de plek een groene oase
tussen de gebouwen zou blijven wordt gebroken. Hoewel de UvA-plannen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan voor het Roeterseiland,
hopen de bewoners toch dat de politiek er nog een stokje voor kan steken.
In de stadsdeelcommissie zegde DBlid Ilse Griek hen toe met het UvA-bestuur in gesprek te zullen gaan.

Omwonenden Sint Jacob in
ongelijk gesteld
De Amsterdamse rechtbank heeft het
beroep van bewoners tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw
van een appartementencomplex op de
plaats van voormalig verpleeghuis
Sint Jacob ongegrond verklaard. De
bewoners kregen op al hun argumenten nul op het rekest. In een zeventien
pagina’s tellend vonnis verwijst de
rechtbank de door de bewoners aangevoerde bezwaren tegen het verlenen
van een omgevingsvergunning naar
de prullenmand. Voor een deel is de
argumentatie van de rechters strikt
juridisch van aard, in andere gevallen
kiezen de rechters de kant van de gemeente. Zo stellen zij dat er in Amsterdam sprake is van een groot huizentekort, met name woningen voor

senioren, en dat het daarom terecht is
dat het college van B&W meer belang
hecht aan het voorzien in deze maatschappelijke behoefte dan aan de belangen van de bewoners op het gebied
van onder meer verkeersveiligheid,
luchtkwaliteit en privacy.

Defensie blijft op
Marineterrein
Het ministerie van Defensie heeft de
gemeente laten weten ongeveer de
helft van het Marineterrein te willen
behouden. In de ogen van Defensie is
het terrein, dat volgens afspraak op
1 juli aan de stad zou worden overgedragen, onmisbaar vanwege de ‘veranderde veiligheidssituatie’ ofwel de toegenomen terrorismedreiging. Er komt
een nieuwe helikopterlandingsplaats
en het terrein krijgt een centrale rol
in de werving en selectie van nieuw
personeel. Daarom blijven ook de
sportvelden in militaire handen.
Hoewel met dit voornemen een streep
wordt gezet door de ambitieuze
plannen voor een innovatieve, internationale campus, hebben b&w van
Amsterdam en Defensie op 5 juli af
gesproken te willen streven naar een
aangepaste ontwikkeling die zowel
ten goede komt aan de stad en de
buurt als aan Defensie.
Meer informatie? Kijk op
www.buurtorganisatie1018.nl

juli 2018 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt

9

Omzien naar de ander in hartje Amsterdam
erik hardeman

Herengracht 18, waar zij behalve aan de dagelijkse gratis
maaltijd ook kunnen deelnemen aan activiteiten zoals
yogaklassen, taallessen, salsamiddagen en kickboks
trainingen. Alle activiteiten staan onder leiding van
vrijwilligers, soms zelf ongedocumenteerden. Boogaard:
“Iedereen die dat wil, kan hier een bijdrage leveren en een
aantal buurtbewoners doet dat ook al, in de catering, in
de winkel, als taaldocent, er is werk genoeg. Maar we
kunnen natuurlijk altijd meer vrijwilligers gebruiken.”

H

et is vrijdagmiddag twaalf uur en op de Nieuwe
Herengracht is het een gezellige drukte. Op een bankje aan het water zitten zes jonge mannen van Afrikaanse
origine te kletsen in afwachting van de dagelijkse warme
lunch die intussen in het ‘Wereldhuis’ wordt bereid. Vandaag staat spaghetti met bonen op het menu en naar verwachting zullen rond zestig mensen zonder verblijfsvergunning aanschuiven. Uit een naburige kelder klinkt intussen
opgewekt gezang. Het zijn ‘De Straatklinkers’ die zich onder
leiding van straatpastor Hanna Wapenaar voorbereiden op
een optreden in de Hoftuin. Met aanstekelijk enthousiasme
storten de ongeveer vijftien dak- en thuislozen die vandaag
het koor vormen, zich op een ijzeren repertoire met dit keer
als hoogtepunt ‘Daar bij dat kleine café aan de haven’.

Wie op Amstelhoven rondwandelt, merkt al snel dat het
hele terrein in het teken staat van hulp aan mensen die het
nodig hebben. Op de stoep naast Nieuwe Herengracht 20
staat een mobiele post van Dokters van de Wereld, waar
mensen met een medisch probleem gratis terecht kunnen.
Bij de Sociale Kruidenier, die zijn spullen grotendeels
krijgt via donaties en overtollige voorraden van grootwinkelbedrijven, kunnen mensen met een pasje van de voedselbank voor een klein bedrag boodschappen doen. En
hoewel veel bezoekers aan de Hoftuin dat waarschijnlijk
nooit hebben gemerkt, is ook restaurant Dignita een sociale onderneming van de Diaconie. Vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en gedwongen prostitutie worden er opgeleid voor werk in de horeca.

Voor wie het nog niet duidelijk is: we zijn op bezoek bij de
Protestantse Diaconie die zich in Amstelhoven – zoals het
gebied tussen Amstel, Nieuwe Herengracht, Nieuwe Keizersgracht en Weesperstraat heet – richt op ondersteuning
van mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daarmee
staat de Diaconie in een lange traditie, vertelt kwartier
maker Roel Boogaard, een traditie die begon toen de stad
de kerk in de achttiende eeuw een stuk grond schonk ten
behoeve van de zorg voor ouderen. Met geld van vermogende burgers verrees de huidige bebouwing en in de loop
van de jaren groeide het aantal ouderen dat er woonde
gestaag. Rond 1900 telde Amstelhoven – inclusief de
huidige Hermitage – meer dan duizend bewoners.

Hoewel vrijwilligers veel taken voor hun rekening nemen
kost het runnen van Amstelhoven uiteraard geld. Op de
vraag waar de middelen vandaan komen antwoordt
Boogaard: “Voor sommige projecten krijgen we overheidssubsidie, terwijl er bovendien nog steeds geld binnenkomt
uit collectes in de Amsterdamse protestantse kerken.
En gelukkig zijn er ook nog tal van vermogensfondsen
die bereid zijn om onze projecten te steunen.”

Maar dat is geschiedenis, want toen de zorg voor ouderen
een overheidstaak werd, is de Diaconie zich op andere doelgroepen gaan richten. Boogaard: “Wij zijn er nu vooral voor
dak- en thuislozen en voor ongedocumenteerden, mensen
zonder verblijfsvergunning, maar we bieden ook hulp aan
minima, mensen van dagbestedingsprogramma’s en mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische
problemen. We kijken wel altijd eerst naar wat andere organisaties voor ze kunnen doen, maar wie nergens anders terecht kan, is hier welkom.”
Speerpunt voor de Diaconie vormen ongedocumenteerden,
van wie er in Amsterdam rond 15.000 verblijven. Zij
kunnen overdag terecht in het ‘Wereldhuis’, Nieuwe
10
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Aan het eind van de middag sluit het Wereldhuis zijn deuren, maar toch is het terrein ‘s avonds niet compleet uitgestorven. In de Hodshonhof aan de Nieuwe Keizersgracht
woont een leefgemeenschap met vooral jonge gezinnen die
in ruil voor een schappelijke huur geacht worden om een
bijdrage te leveren aan de activiteiten op het terrein. In
Amstelrank aan de Nieuwe Herengracht 20 is sinds enige
tijd een door de EU gefinancierd ‘mission house’ gevestigd,
waar een tiental jongeren uit de EU tien maanden lang wonen om vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties
te doen. Dat kan bij de Diaconie zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook bij het Rode Kruis of De Regenboog, een organisatie voor dak- en thuislozen en verslaafden.
Met De Regenboog noemt Boogaard een van de talloze
maatschappelijke organisaties die hun leven in de Hoftuin
zijn begonnen. “Dat geldt ook voor onder meer Cordaan en
het Burennetwerk. Zo’n club begint vaak hier, maar geleidelijk neemt hun werk dan zo’n vlucht dat wij zeggen: nu

kunnen jullie wel zelfstandig verder. Een bekende organisatie die op die manier een eigen leven is gaan leiden is ‘We
are here’, dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam
aan onderdak probeert te hepen.

Je zou zeggen dat de medewerkers en vrijwilligers hun handen al vol genoeg hebben, maar desondanks zijn er tal van
plannen voor nieuwe activiteiten. Zo wordt gedacht aan
het opzetten van een ‘vluchthoeve’, een plek buiten Amsterdam waar mensen zelf hun voedsel kunnen produceren en
een leefgemeenschap kunnen creëren. En aan de Nieuwe
Herengracht 20 gaat na de zomer, in samenwerking met de
universiteit van Amsterdam, een expertisecentrum van
start gericht op medische en sociale hulp aan ouderen met
dementie.

Het bruist kortom van de activiteiten op wat inmiddels
het 'Mission District’ is gedoopt. Boogaard: “Onze slogan
is tegenwoordig: ‘je staat er niet alleen voor.’ Vroeger was
het ‘helpen wie geen helper heeft’ en dat was meer vanuit
de gedachte ‘wij doen iets goeds voor de ander.’ Nu ligt de
nadruk op wederkerigheid, een relatie met de ander aangaan. We hopen ons met die nieuwe naam beter aan de
Amsterdammers te kunnen presenteren, want wat wij
hier doen is een verhaal dat echt moet worden verteld.”

Voor meer informatie, ook over vrijwilligerswerk
op Amstelhoven: www.diaconie.org.

foto: bru no va n moerk erk en

Veel lezers van 1018 zullen de Hoftuin kennen als
een groene oase waar je ontspannen een kopje koffie
kunt drinken. Een stuk minder bekend is dat het in
de omringende panden gonst van de activiteiten
voor en door mensen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. 1018 nam er onlangs een kijkje.
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Zomerkleurplaat

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. 12 en 19 sept.
om 19.00 uur. Verhinderd? Daarna
bent u ook welkom. Parelschool,
Kleine Wittenburgerstraat 100.
Info: Ada 06-51564482
www.longtengtaiji.com

MEER

Waar maatwerk de standaard is

• Kunstgebit reparaties in 1 uur klaar.
• Opvullen van het kunstgebit, rebasing, 3 uren klaar.
• Ook maken wij uw nieuwe prothese, plaatje, frame of klikgebit.

NAar

buiten?

Oostenburgergracht 5
(020) 48 907 82
gebitscentrum@gmail.com

HUISSTIJLEN
LOGO’S
FOLDERS
F LY E R S
AFFICHES
WEBDESIGN

Eindeloze
mogelijkheden
als vrijwilliger

FOTOGRAFIE

Gerrit Alink
GRAFISCH ONTWERP & FOTOGRAFIE

* Acupunctuur

12
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| info@gerritalink.nl

illustr atie: erik va n ophem

T. 06 10 70 44 76
www.gerritalink.nl

Maak een afspraak of kijk op onze website.
www.vca.nu/centrum | 020- 5301220
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Bankzitter

Evy Psychologenpraktijk helpt
mensen die last hebben van
piekeren, onzekerheid,
relatieproblemen, angsten,
stress, burnout, verdriet en rouw.

KAPSALON,
HAARWERKEN
& PRUIKEN

e v y
psychologenpraktijk

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

Zaterdag 23 juni 11.30 uur
Hortus, achter de drieklimatenkas

Groepsles of privé

Yoga
voor ontspanning
& bewegingsvrijheid
alle leeftijden
kleine groepen
persoonlijke
begeleiding

Nwe Keizersgr. 58
AANMELDEN PROEFLES:

06 11 36 04 84
marietb@xs4all.nl

MARIETBAKKER.NL

brigitte van meurs

GRIP
OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat
CentraM biedt ondersteuning:
• bij het omgaan met geld(problemen)
• bij het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
• bij problemen in relaties en een veilig thuis
• voor mantelzorgers

U kunt contact met ons opnemen via:

020 -557 33 38 • tussen 9 en 12 uur.

U kunt ook langs komen bij een van onze
pluspunten in de buurt. Voor meer informatie
en adressen kijk op onze website:

www.centram.nl
14
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CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies.
U kunt altijd gratis bij CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.

Sinds wanneer loopt er een terracottavolkje door het
water achter de Hortus? Twaalf roze-witte gezichten
steken net boven het oppervlak uit. Het voorste hoofd
draagt een vogel, daarachter nog wat hoofden met keukengerei of iets wat daarop lijkt. Een reiger schrijdt behoedzaam langs de beeldjes. Alleen reigers kunnen zo
rondsluipen; alsof ze op hun tenen lopen. Eenden
knabbelen aan de bladeren van waterlelies. De gele
bloemen die op de bladeren gestrooid lijken te zijn,
schudden ervan. Met je ogen samengeknepen is het of
je naar een schilderij van Monet kijkt, zeker met die
frisgroene waterkant op de achtergrond. Daar, tussen
de bomen, laat een man zijn hond uit, zijn blik aan zijn
telefoon gekleefd; hij kijkt niet één keer op, terwijl zijn
hond losloopt. Dat zo'n dier nou nooit eens denkt Zoek
het uit met je telefoon, ik smeer ’m! Sinds de smart
phone is er geen ruimte meer voor zomaar ongestoord
kijken naar de hond, of bespiegelingen, terwijl een plek
als deze zich daar juist zo goed voor leent. Een moeder
met artistieke pet en cape fotografeert gehurkt de terracottakopjes. Haar zoon klimt uit zijn kinderwagen en
rent de schuine helling af richting water. Hij roept met
zijn hoge kinderstemmetje en remt goddank net op tijd,

vlak naast zijn moeder. De bankzitter verlaat niet snel
z'n post, maar voor een kind in het water maakt ’ie
uiteraard een uitzondering. Het kind rommelt om zijn
moeder, monstert twee stokjes, keurt ze goed en rent
ermee weg. Een groep jonge Fransen parkeert fietsen
op het gras. Alweer worden de terracottakopjes gekiekt.
Een meisje schopt naar een jongen. Is het een plagerijtje of een ophanden zijnde ruzie? Luttele seconden
later omhelst ze hem. Dan pakken ze hun fiets. Bellen
tringelen. Als het gezelschap compleet is, verdwijnen de
Fransen richting Amstel. Terug naar déze kant van het
water. Het bankje staat in de afdeling ‘eetbare planten’.
Rode kool, courgettes met die fragiele, oranje-gele bloemen. Ook iets onbekends, een rode knol met daar bovenop een plant. ‘Zeekool’ staat op het bordje ernaast.
Achteraan een koolsoort met lange smalle bladeren die
groeien als een palmboom. Rechts naast het bankje ligt
een veldje met sla, keurig in halve cirkels, rood en groen
afgewisseld, een perk dat onontkoombaar doet denken
aan dat beroemde, ontroerende gedicht van Rutger
Kopland, ‘Jonge sla’. De Hortus mag dan een paradijselijke verzameling planten zijn, deze tuin is óók een
poëtisch walhalla.
juli 2018 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt
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zwetsloot zegt ’t

Einde nadert voor rafelrand
en stadsstrand

rob zwetsloot
Het is tijd voor een carrièreswitch. Ik ga mijn leven omgooien om
waarzegger, orakel, toekomstvoorspeller of trendwatcher te
worden. Die overtuiging komt voort uit een aantal gebeurtenissen
rondom dit blad van de afgelopen tijd. In het nummer van juni
2018 pleitte ik voor een buurtbioscoop op het Marineterrein,
omdat ik aanvoelde dat daar op de Oostelijke Eilanden een grote
behoefte aan is. Vlak daarna hoorde ik van een actiegroep die een
bioscoop op de Oostelijke Eilanden wil. Toeval of hoog-sensitief
voor wat er in de lucht hangt?

Lang bleven de rafelranden van
onze stad ongemoeid. Maar
gedreven door woningtekort slokt
stadsontwikkeling deze gebieden
gestaag op. Zo ook Oostenburgereiland-Noord, een gebied met
geschiedenis. De plek waar
voc-schepen werden gebouwd en
later in het kielzog van de industrialisatie andere bedrijvigheid op
het gebied van scheeps- en machinebouw onstond, verwerd eind
jaren zeventig langzaam maar
zeker tot een verlaten plek, een
rafelrand.

Eerder dit jaar, in april, sprak ik mijn verwondering uit over het
feit dat er op de Kadijken geen actiegroep is om te doen wat
buurtactiegroepen altijd doen: heel hard ‘niet in mijn achtertuin’
roepen. Vlak daarna bleek de actiegroep Wakkere Kadijkers te
bestaan, en deze protesteerde tegen mogelijke woningbouw op de
Hoogte Kadijk. Verbluft nam ik er kennis van, mijn voelsprieten
moeten dit onbewust hebben opgevangen. Toeval?
Nee, want het toeval heeft zich nog nooit vergist.

Waterpistoolgevecht bij Roest in 2013

jannelies poelstra
In november 2015 schreef ik een artikel waarin ik ervoor pleitte
om de Oosterkerk om te dopen tot een tempel voor de helden van
de jaren zestig zoals Robert Jasper Grootveld en Kees Hoekert.
die jarenlang vanaf de Oostenburgergracht de eerste openlijke
wiethandel dreef. Wat gebeurde? Kees Hoekert werd na zijn
overlijden geëerd met een magische middag in de Oosterkerk,
waar rond zijn kist een ware happening plaatsvond en die de kerk
voor een dag omtoverde in een tempel waar de jaren zestig
herleefden. Toeval? Niks daarvan, signalen van gene zijde. En zo
zou ik nog een heel zootje voorbeelden kunnen noemen.

B

ouwbedrijf Heijmans, van
1998 tot 2008 eigenaar van de
meeste grond en gebouwen, bouwde
daar in 2003 bedrijfsverzamelgebouw
init. De kranten van de Persgroep het Parool, Trouw en de Volkskrant verhuisden van de Wibautstraat naar
init. Gedwongen door de bouwcrisis
verkocht Heijmans in 2008 alle grond
en gebouwen aan woningcorporatie
Stadgenoot die daar een nieuwe stadswijk wilde ontwikkelen.
In de tussentijd wilde Stadgenoot de
gebouwen niet onbenut laten.

Dus, kijkt u er maar niet van op als er binnenkort toevallig een
annonce verschijnt in dit blad, waarin ik tegen alleszins redelijke
tarieven aanbied om voor hulpbehoevenden in mijn glazen bol te
kijken of massale healings in de van Gendthallen te organiseren.
Het wordt tenslotte hoog tijd dat Yomanda een opvolger krijgt.

Verschijningsdatum volgende nummer
Omstreeks 11 oktober 2018.

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

foto: bru no va n moerk erk en

Colofon

Ruimten in rijksmonument de Van
Gendthallen konden gehuurd worden
door bedrijven en er kwam horeca. In
het oude nsm 'Schaft- en Waschlokaal'
opende januari 2011 restaurant Rosa &
Rita, vernoemd naar de twee
Shell-olietankers op stadswerf Oostenburg gebouwd door de Nederlandsche
Scheepsbouw Maatschappij. Die zomer
volgde Roest, een alternatieve uitgaansgelegenheid voor een jonger
publiek. Roest nam haar intrek in
het oude koudgasgebouw van StorkWerkspoor en werd met haar stadsstrand aan de voc-kade een trekpleister voor jong en oud, zowel voor
Amsterdammers als toeristen. Lang-

zaam maar zeker veranderde het obscure gebied in een levendige plek met
reuring tot soms diep in de nacht. De
jonge eigenaren van Roest organiseerden feesten en evenementen, zoals het
Vrijland Festival in 2013 en 2014.
Vanuit de buurt is ook wel protest
geweest tegen de geluidsoverlast van
deze evenementen en het gemeentelijk
gedogen van het gebruik door Roest
van de omliggende openbare ruimte en
gebouwen. De eigenaren zeggen dit
achteraf wel te begrijpen, als pioniers
moesten zij de grenzen van de buurt en
van wet- en regelgeving ontdekken.
Binnenkort gaat Roest tijdelijk dicht.
Ontwikkelaars Steenwell en Vorm, die
alle grond gekocht hebben van Stadgenoot starten spoedig met de bouw van
de nieuwe stadswijk, die in 2022 gerealiseerd moet zijn. Naast woningen,
horeca, winkels, bedrijfsruimten en
een parkeerhuis zal er ook een drie
honderd kamers tellend hotel aan de
kade vlak bij het spoor verrijzen.
Gedurende de bouwperiode zal Roest
tot voorjaar 2020 sluiten voor een
grondige renovatie. Het unieke stadsstrand zal tot veler teleurstelling moeten wijken voor een wandelboulevard

en Roest zal zich plooien naar de
nieuwe stadwijk. De eigenaren zeggen
bij de renovatie veel zorg te zullen besteden aan zowel energiebesparende
– als geluidsisolatie, zodat in de toekomst gefeest kan worden zonder
geluidshinder. Rekening houdend
met de toekomstige buurtbewoners
willen de eigenaren van de huidige
supermarktachtige zelfbedieningsbar
een laagdrempelig takeaway-concept
maken.
In het daarnaast gelegen gedeelte staat
een wat luxer eetcafé met serre gepland
en er komt een terras. Medio oktober
zal Roest een slotfeest organiseren en
komt er een eind aan het feestgedruis.
Tot die tijd kan er bij mooi weer nog
volop van het stadsstrand genoten
worden.
Maar of het er met de bouw van de
nieuwe stadswijk voor de buurt
rustiger op wordt, valt evenwel te
betwijfelen.
Voor wie meer wil weten over de ontwikkeling van Oostenburg kan kijken
op www.buurtorganisatie1018.nl.
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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 21 september 2018.
Graag uw informatie op tijd en
a.u.b. in de gevraagde vorm
mailen!

De tentoonstellingen in het Outsider Art Museum zijn elke keer
weer een feestje. Deze keer staat
Finse Outsiderkunst, ook wel met
‘ite-art’ aangeduid, centraal.
‘ite’ staat voor het Finse ‘Itse
Tehty Elämä’ wat zoveel betekent
als ‘zelfgemaakt leven’.
In Finland schurkt de Outsider
Art dicht tegen folkloristische
kunst aan en dat is te zien.
De kunstenaars wonen vaak
tamelijk geïsoleerd in de bossen.
Dicht bij de natuur, vaak werkend
met hout en gevonden materialen
als schroot, autobanden en plastic
onderdelen. Ze reflecteren op hun
eigen manier op dingen in de samenleving die hen opvallen.
Er zijn veel diersculpturen: veel
vogels, maar ook beren en paarden. Een van de blikvangers is een
mysterieuze gestileerde vogel met
limegroene accenten. Naast de
beelden zijn er ook kleurige gouaches met fantasiedieren die op
een Escher-achtige manier zijn
gerangschikt en intrigerende pentekeningen.
De getoonde werken zijn afkomstig uit de verzameling van
het Zwitsers-Nederlandse echtpaar Amman. Amman en zijn
vrouw zochten de kunstenaars
persoonlijk op in hun afgelegen
woningen. Van elk getoond kunstwerk weten ze hoe het tot stand is
gekomen en wat de drijfveren van
de kunstenaar zijn.
Mocht je na al dit moois nog
tijd over hebben, loop dan ook
even binnen bij de Outsider Art
Galerie. Tot 2 september hangen
hier de kleurige schilderijen van
Sijtse Keur.
‘ite-art, collectie Amman’ is te
zien t/m 13 januari 2019
Zie: www.outsiderartmuseum.nl

Zien

Nr. 26 juli, augustus,
september 2018

De hele zomer tot eind augustus zijn er weer ieder
weekend jazzconcerten in de Hortus en de
Hermitage.
Hortus Botanicus Amsterdam, iedere zondag
– aanvang 16.30 uur, reguliere entreeprijzen.
Hermitage Amsterdam, iedere zaterdag – aanvang
16.00 uur, gratis entree.Kijk voor het programma
op onze Facebookpagina 'Jazz at the plantage'.

jazz at the plantage

4 en 11 augustus 2018. Themarondleiding –
Snoeien doet bloeien. In deze rondleiding
van een ervaren hovenier maakt u kennis met
snoeimethoden om uw struiken en bomen
gezond te houden.
25 augustus 2018. Themarondleiding – Koffie.
Onze gids neemt u mee door de geschiedenis van
de koffie: één van de populairste (warme) dranken
ter wereld. Een kleine koffieplant (Coffea arabica)
werd in de zeventiende eeuw door de voc naar de
Hortus in Amsterdam gebracht en speelde een
belangrijke rol in de verspreiding van koffie
wereldwijd.
29 september 2018. Themarondleiding – Zaden.
Laat u verrassen door het kleinste en het grootste
zaad ter wereld, maar vooral ook door de diverse
vormen en verspreidingswijzen. Inclusief een
bezoek aan de zadenbank.
De themarondleidingen beginnen om 14.00 uur.
Deelname € 4,- (excl. Entree). Reserveren kan via
communicatie@dehortus.nl
Plantage Middenlaan 2a. Dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur/ www.dehortus.nl

themarondleidingen

6 april 2018 – 31 augustus 2018: ‘Op Tafel’.
Tentoonstelling over voedselgewassen, ons
voedselgedrag en diversiteit van ons voedsel.

tentoonstelling

hortus botanicus

16 juni – 13 januari 2019. Classic Beauties
Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen
van de 18de eeuw. In de achttiende eeuw grijpen
kunstenaars steeds meer terug op de klassieke
schoonheidsidealen van de Grieken en de Romeinen, aangewakkerd door de archeologische
opgravingen. Kunstenaars reizen naar Rome om
inspiratie op te doen en onder aristocraten komt de
zogenaamde Grand Tour in zwang. De Hermitage
heeft voor deze tentoonstelling de fraaiste
neoclassicistische stukken uit Sint Petersburg laten
overkomen, waaronder de beroemde marmeren
beelden van Antonio Canova.
www.hermitage.nl, Amstel 51, 020-5308755

expositie

hermitage

Zondag 22 september – zondag 7 oktober.
Raakpunten – olieverfschilderijen van Gerrit
Faber. Gerrit Faber maakt schilderijen van buiten:
van havens en scheepswerven, landschappen met
rivieren, bergen en polders, de stad met straten en
het station. Maar ook portretten. Het is het beeld
met de kleuren die de schilder ziet. Het gaat om
beelden die hem raken en die hij zo ook andere
mensen laat raken.
www.galerieoverstroom.nl Entrepotdok 33.
Openingstijden: vrijdag – zondag, 13.00–18.00 uur

expositie

galerie overstroom

23 februari – 2 september 2018
Modellenbureau arcam - Vanaf vrijdag 23
februari steelt architectuur de show in Architectuurcentrum Amsterdam. Over onze vijf meter
lange autocadwalk passeren steeds verschillende
modellen van diverse architectenbureaus de
revue. Bewonder front row de nieuwste en
mooiste modellen die onze hoofdstad verrijken.
Prins Hendrikkade 600, Open: dinsdag – zondag,
13.00–17.00 uur. www.arcam.nl

expositie

6 juli – 2 september 2018 De Silo Tender.
Expositie in de vide van Arcam over de prijsvraag
die uitgeschreven werd voor de transformatie van
drie silo's op het Zeeburgereiland. Wat gaat er
vooraf aan het bepalen van een winnend ontwerp?

arcam

outsider art museum

Vrijdag 20 juli – 14.30 uur. Vrijdagmiddag
concert – Gitaarduo Silvan Smit & Iasonas
Daskalakis Werken van Piazolla, Scarlatti en
Daskalakis
Dinsdag 7 augustus: 20.00 uur. Jong Talent –
Pianiste Vivianne Cheng Pianomuziek van
Beethoven en Chopin.
Zondag 19 augustus: 12.00 uur. Koffieconcert –
Pierre Balda & Wasim Arslan Contrabas en zang
Vrijdag 24 augustus: 14.30. Vrijdagmiddag
concert – Baiba Milberga & Aarón Ormaza
Piano en zang
Dinsdag 4 september: 20.00 uur. Jong Talent –
Natalie Kulina & Marcia Hudajarova, viool en
piano Werken van Brahms, Ives, Respighi en
Timofeev.
Zondag 16 september: 12.00 uur. Koffieconcert
– Trio Carpatos
Zondag 30 september: 15.00 uur. Almeh Luz –
Chamber Duets Liederen uit Brazilië, Spanje,
Frankrijk en Duitsland begeleid door de klassieke
gitaar. Kaarten à € 15,00 o.a. te bestellen op www.
oosterkerk-amsterdam.nl.
Zondag 7 oktober: 12.30 uur. Koffieconcert –
Koninklijke Zangvereniging Venlona Koor uit
Venlo.

muziek

oosterkerk

Elke woensdag in juli en augustus, om 12.15 uur,
pianoconcert Pianiste Frederique Lucanet speelt
24Preludia naar analogie van preludes van Bach.
auzeconcerten in de Mozes en Aäronkerk.
Elke zaterdag in juli en augustus, om 13.00 uur,
orgelconcert Concert door studenten van het
Conservatorium
Gratis toegang maar een vrijwillige bijdrage
wordt in dank aanvaard.

mozes en aäronkerk

T/m 2 september: Kunst om niet te vergeten –
Naoorlogs werk uit eigen collectie. Het museum
toont werk van 27 joodse en niet-joodse kunstenaars waarin de Jodenvervolging een rol speelt.
De naoorlogse generaties kunstenaars, kinderen
en kleinkinderen van overlevenden, proberen
onder meer het gemis van hun vermoorde
familieleden te verbeelden.
T/m 31 december 2019. 'Kom vanavond met
verhalen' Tastbare herinneringen uit het Joods
Monument.
Plantage Middenlaan 27, Amsterdam

expositie

nationaal holocaust museum

Donderdag 16 augustus: 20.00 – 21.00 uur.
Grachtenfestival 2018. Het strijkkwartet van het
Jewish Amsterdam Chamber Ensemble (jace) met
werken uit het joodse repertoire, van Achron tot
Gershwin, en van Mendelssohn tot Kattenburg.
Donderdag 6 september: 20.00 – 21.00 uur.
Ásdís Valdimarsdóttir & Marcel Worms met
werk van vergeten joodse componisten Gál,
Vredenburg, Weinberg en Kattenburg
Donderdag 4 oktober: 19.30 – 20.30 uur. Misha
Fomin (piano) met werk van Mendelssohn en
Tsjaikovski. Kaarten (€ 14,50) zijn te koop aan de
kassa van de Portugese Synagoge en het Joods
Historisch Museum.
Portugese Synagoge / Mr. Visserplein 3

kaarslichtconcerten

portugese synagoge

T/m 11 november 2018: Explosiegevaar! –
De aanslag op het bevolkingsregister
Amsterdam in 1943 –
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam,
tel +31 (0)20 6202535,
info@verzetsmuseum.org
www.verzetsmuseum.org

tentoonstelling

verzetsmuseum

6 juli – 31 augustus: “Retrospectief AAS!”
Overzichtstentoonstelling van seizoen 2017–2018
Blankenstraat 254, www.amsterdamartspace.nl

expositie

amsterdam artspace

Tijdens de zomerperiode heeft de soop andere
openingstijden: van maandag 16 juli t/m
vrijdag 3 augustus van 11.00 tot 14.00 uur van
maandag 06 augustus t/m 24 augustus: van 14.00
tot 17.00 uur.
De soop is elke werkdag open van 11.00 tot 17.00
uur. Nieuwe Kerkstraat 124 hs; tel. 4223152;
www.soopnet.nl

zomeropening soop

Donderdag 27 september Buurtbewoner René
Mentink vertelt over het Tropenmuseum.

soop-uur

Hart Gelagh, werk van beeldend kunstenaar
Madeleine van Drunen. Nog tot 8 augustus te
bezichtigen op werkdagen tussen 11.00 en 14.00
uur.
Donderdag 9 augustus, 16.30 uur Feestelijke
opening van de tentoonstelling Eigen Werk.
Creatieve soop-cursisten exposeren het resultaat
van het afgelopen seizoen: boetseren, fotograferen,
grafische technieken, schilderen, speksteen snijden
en tekenen.

tentoonstelling

soop

T/m 30 september 2018: Blaeu’s wereld in
kaart; Meester-cartograaf in de Gouden Eeuw.
Het museum toont de unieke wereldkaart uit 1648
van meester-cartograaf Joan Blaeu.
14 juli t/m 2 september: Walvisweken In
het Scheepvaartmuseum zijn alweer voor het
vijfde seizoen in de zomervakantie allerlei Walvisactiviteiten voor het hele gezin. Jong en oud leert
van alles over deze bijzondere diersoort en het
belang van schone oceanen. Ga mee met een
spannende Walvisexpeditie, help mee om plastic
afval op te vissen of neem deel aan een familie
college. Reis mee en check die walvisstaart!
Zie www.hetscheepvaartmuseum.nl/walvisweken
voor het complete programma.
Kattenburgerplein 1

tentoonstelling

scheepvaartmuseum

14 juni t/m 13 januari 2019. ITE Art - Finse
collectie Max Ammann Met deze expositie neemt
het Outsider Art Museum je mee in de wereld van
kunstenaars die solitair leven in het uitgestrekte
Finse achterland. De werken worden gekenmerkt
door fantasie, nieuwsgierigheid, creativiteit,
bezienswaardigheden en visies.
Hermitage, Amstel 51, Amsterdam, 020- 530 87 55

expositie

expositie

outsider art galerie / artotheek
13 juni t/m 2 september 2018. Sijtse Keur SOLO.
In het kleurige schilderwerk van Outsider kunstenaar Sijtse Keur (1951) is alles mogelijk. Zo kan het
zowel winter als zomer zijn op een doek. In de
bovenwereld spuugt een vulkaan vuur, terwijl in de
onderwereld sneeuw de takken bedekt. Hij werkt
altijd vanuit zijn hoofd en vooral vanuit zijn hart.
Bezoekadres: Neerlandiaplein 7 (achter
Hermitage), Amsterdam

Voor alle concerten geldt, indien niet anders
vermeld: Gratis toegang, maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Stichting Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1,
1018 LS Amsterdam. 020-6272280. Voor meer
informatie en de actuele agenda, zie onze website:
www.oosterkerk-amsterdam.nl

T/m 2 september 2018: Maria Austria – Leven
voor de fotografie In het Prentenkabinet van het
Joods Historisch Museum is een tentoonstelling te
zien over de bekende Amsterdams-joodse fotograaf
Maria Austria (1915–1975). Hierin wordt voor het
eerst haar omvangrijke en veelzijdige oeuvre uit de
jaren 1930–1975 in onderlinge samenhang getoond.
T/m 30 september: Joden en het Huis van
Oranje. 400 bewogen jaren. In deze tentoonstelling, die door Zijne Majesteit de Koning wordt
geopend, wordt de steeds veranderende relatie
tussen de joodse gemeenschap en het Huis van
Oranje belicht. Ruim honderd objecten illustreren
de band tussen de stadhouders, koningen,
koninginnen en de joden in Nederland.
www.jhm.nl; www.hollandscheschouwburg.nl
(0)20 5 310 310 en (020) 5 310 380

expositie

joods historisch museum

foto: m a ri a heijdenda el

Op de Hoogte Kadijk wordt binnenkort het
voormalig Gebouw van de Voedsel- en
Warenautoriteit omgebouwd tot een woonpand. De komende tien jaar zullen hier
starters en jonge statushouders wonen.
Naar verwachting start de transitie na de
bouwvak. Meer informatie over dit project:
www.dewoondiversiteit.amsterdam

Laat het Weesperplantsoen groen blijven!

Onze vertegenwoordigers in de Stadsdeelcommissie

Stichting De Groene Plantage maakt bezwaar tegen de bomenkap voor de
komst van het Namenmonument op deze plek. Het past er niet, terwijl op en
onder het Mr. Visserplein wel ruimte is. Protest dus tegen de slordige
besluitprocedure. Het Monument is te groot, is aanslag- en vandalismegevoelig,
detoneert met de omgeving, veroorzaakt verlies van zichtlijnen en bomen en
ontbeert voorzieningen zoals toiletten of ontvangstruimte.
Juridisch bezwaar maken kost veel geld! Iedere financiële steun is welkom, dus
gaarne uw gift op:
Stichting De Groene Plantage, NL23 TRIO 0338816259
www. stichtingdegroeneplantage.nl.

In het weekend van 6 en 7 oktober
wordt voor de 11e keer een nieuwe
editie van de inmiddels traditionele
doksalon georganiseerd in de
Plantagebuurt. Ongeveer twintig
kunstenaars exposeren met nieuwe
schilderijen, tekeningen, assemblages,
gemengde techniek, foto’s, beeldhouw
werk, kabinetten, sieraden, mozaïeken,
broderie en textiele ontwerpen.
Alle kunstenaars zijn tijdens het festival
aanwezig en kunstwerken zijn ter

plekke te koop. Wie geluk heeft, wint
een kunstwerk in de loterij.
Dit alles op een bijzondere plek – de
verborgen kerk uit 1872 aan de Plantage
Doklaan. Op beide dagen is er live
muziek van verschillende artiesten.
Voor lekkere hapjes en drankjes wordt
gezorgd.
Plaats: Plantage Doklaan 8–12,
Amsterdam (vlakbij Artis, tramlijn 7)
Wanneer: zaterdag en zondag 6 en 7
oktober van 12 – 18 uur
Meer informatie: www.doksalon.nl
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erik hardeman

Welkom bij de ‘Open Meal With
Refugees’ ALL VEGAN BBQ
za 25 aug. 15–22:30u bij Flevopark
vijver; 52.3619900, 4.9492280

“I

k ben opgegroeid in de buurt van Den Bosch en begon in Amsterdam eerst met de studie geneeskunde.
Gaandeweg kwam ik tot de conclusie dat ik geen dokter
wilde worden. Ik ben toen geswitcht naar zorgmanagement
en gezondheidsrecht. Mijn eerste baan was beleidsadviseur
in de zorg en inmiddels ben ik bestuurssecretaris bij een
organisatie voor thuiszorg en verpleeghuiszorg in Leiden.
Ik zie daar wat voor meerwaarde een goede sociale infrastructuur kan hebben, zeker voor kwetsbare mensen die

Gevr betaalbare monitor voor de
bezorger vd buurtkrant. Liefst
min 24”(16:9)/60Hz, max 40W
gamemonitor8@gmail.com DANK

Onze fotografen zoeken 1018-ers
met fenomenaal uitzicht vanuit
huis/werk. Mail naar
hetgezichtvan1018@gmail.com

Ervaren en betaalbare KATTEN
oppas nodig? Omgeving Kazerne.
0618880252

Tijdens mijn studie heb ik onder meer in de Centrale Studentenraad gezeten en in de adviesraad van asva. Op basis
daarvan vroeg de v vd mij in 2010 om op de lijst te komen
voor de stadsdeelraad. Ik loop dus al even mee. Het leuke
van dit werk is dat ik wanneer ik door de stad fiets, plekken
zie waar we als lokale politiek het verschil hebben kunnen
maken. Zoals met het verwijderen van de boomhut in het
Van Overloopplantsoen vanwege drugsgebruik op een plek
waar overdag kinderen spelen. Het klinkt leuk, een boomhut in de stad, en het moet ook kunnen, maar als het tot
onveiligheid leidt dan is het wat mij betreft klaar.

Voor de komende periode is het ondergronds krijgen van
afval en het schoon houden van de straten een belangrijke
prioriteit. Wat mij betreft bestrijden we excessen en overlast beter door meer handhavers in te zetten, juist ook in
gebieden als 1018 waar het nu nog betrekkelijk rustig is. Ik
woon zelf in de Utrechtsedwarsstraat en ik weet wat overlast inhoudt.

THEATERWORKSHOP
IMPROVISEREN in de Passanten
pop-up Amstelpassage CS >za
21+28/7 4+11/8 16-18u. 1018 korting!
0630803005

Betrouwb aardig persoon m
bakfiets doet uw boodschappen
in buurtwinkel, supermarkt
of tuincentrum € 6 p.u
0612925403

een steuntje in de rug nodig hebben. Maar als v vd’er die
sociale rechtvaardigheid als een belangrijke liberale waarde ziet, vind ik wel dat je ook moet uitgaan van wat mensen
zelf nog kunnen. Soms slaan we ten onrechte een arm heen
om iemand die eerder een zetje nodig heeft. Een vangnet
klinkt mooi, maar in een vangnet kun je verstrikt raken. Ik
zie onze verzorgingsstaat liever als een trampoline: hij
vangt je op, maar er volgt meteen een beweging omhoog.

In de commissie kom ik op voor de belangen van bewoners
en ondernemers, ook als ik daarmee inga tegen mijn partijgenoten in de centrale stad. Dat heb ik eerder ook gedaan,
bijvoorbeeld door krachtig oppositie te voeren tegen de
komst van het Namenmonument in het Wertheimpark.
Over de huidige plek loopt de discussie nog, maar het was
voor mij duidelijk dat het Wertheimpark geen geschikte
plek is.

foto’s: bru no va n moerk erk en

020-6621102

NIEUW!
Eilandjes is een nieuwe particu
liere advertentierubriek in 1018Magazine. U kunt uw tekst van
maximaal 120 tekens e-mailen naar
advertenties@1018-magazine.nl
De vaste prijs is € 10,18.Indien uw
advertentie wordt geaccepteerd
dient u direct te betalen via
bankoverschrijving. Indien de
betaling niet op tijd binnen is
wordt de advertentie niet geplaatst.

Elfde editie Doksalon in
Plantagebuurt 6 en 7 oktober
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Nadat in het vorige nummer Pia Bruin en Neeria
Oostra aan het woord kwamen, stelt 1018 nu Raphaël
van Kraaij (v vd) voor als nieuw lid van de stadsdeelcommissie Centrum. Door omstandigheden moest
het gesprek met Lisa van den Boogaard (PvdA)
worden uitgesteld.

➠ Eilandjes

Toffe kinderopvang 4-12 jaar

www.broodspelen.nl

Raphaël van Kraaij (36): in een
vangnet kun je verstrikt raken

Een belangrijke kwestie voor 1018 is de vraag of we in de
Weesperstraat een maximumsnelheid van 30 km/u moeten
invoeren, maar zover wil ik omwille van een goede mobiliteit en bereikbaarheid van de binnenstad niet gaan. In dit
opzicht verschil ik duidelijk van mening met Groen Links.
Ik ben ook absoluut niet voor het autovrij maken van de
binnenstad. Dertig procent van de binnenstadbewoners
bezit een auto en is hier (deels) afhankelijk van. Ook die
groep moet je bedienen.“
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IT-pioniers van de Kadijken
Eind jaren tachtig kwamen de eerste computers
in huis. Ouders gebruikten hem als typemachine
en mailden met inbellen via de telefoon. Kinderen
speelden er spelletjes op. Opgroeiend op de Kadijken
werden drie kinderen succesvol innovator in de
IT-sector. Twee van hen hebben een stevig eigen
bedrijf en de derde werkt in Amerika als spelont
wikkelaar. Ik werd benieuwd of de Kadijken een
rol in hun succes speelde.
heleen verschuren

M

ichel Taal, Paulus Bannink en René Feiner vertellen enthousiast over hun jeugd: met vriendjes schatzoeken op de bouwplaats van het Entrepotdok, klimmen
over het hek van Artis, fietsen over het - verdwenen- laantje
tussen de woonboten en Artis en blikkie trappen en voetballen op pleintjes in de buurt. René klom in de kraan bij
het Dok of liet automobilisten stoppen met zijn spiegelei een bordje met een rode en groene kant - en vroeg dan de
bestuurder om een snoepje. Michel, bevriend met Paulus,
zwom in de Nieuwe Vaart vanaf ’t Yland, dat zijn vader
had gemaakt. Maar ook de computer boeide hen al snel.
Spelenderwijs programmeren
Michel (1979) deed zijn lessen op school niet maar voetbalde
en las. Hij schrok ervan dat hij een mavo-advies kreeg,
want hij wilde studeren. Op zijn tiende programmeerde hij
al spelenderwijs de Sinclair zx 81, opdat die beter presteerde en hij langer spelletjes kon spelen. Zijn moeder gaf hem
intensief bijles, waarna hij een havo/v wo-advies kreeg. De
computerles op het Barlaeus vond hij kinderlijk eenvoudig:
“Wij waren de eerste generatie die met de pc opgroeide, die
leraar wist al snel veel minder dan wij.” Maar hij haalde
slechte cijfers tot een klassenleraar ontdekte dat er aan hem
getrokken moest worden. “Dat was mijn eerste vorming, ik
kreeg plezier in leren.” Ondanks een master cum laude in de
theoretische natuurkunde aan de UvA wilde hij niet verder
in de wetenschap. Dat was hem te eenzaam werken.
Paulus (1980) speelde op zijn achtste op de Atari 2600 of de
Amiga van de buren. Later volgden pc’s bij buurjongens,
waarop ze spelletjes speelden. Op zijn havo was er nog weinig kennis over computers. Hij zat al achter de Atari 1040
van zijn vader, gevolgd door een Apple met software voor
3D-modellen. Een kennis van zijn moeder met een bedrijf
in 3D- animaties en videoproducties had een internetaansluiting die hij mocht gebruiken. Als één van de eersten van
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zijn klas haalde hij boekverslagen van internet. Vanaf zijn
vijftiende mocht hij daar ook computers gebruiken met
professionele soft- en hardware, waardoor hij al doende
leerde. Na de havo liep hij er een jaar stage en zo ontstond
een verlangen naar Silicon Valley.
René (1985) speelde op een Gameboy classic tot er in 1997
een Windows pc met internet in huis kwam. Hij lacht: “Dat
was zo’n pc waarop je moest inbellen om verbinding te
krijgen. Mijn moeder was er niet blij mee, omdat zij niet
kon bellen als ik bezig was, en dat was dus eigenlijk altijd.”
Hij ging naar het Spinozalyceum, maar was meer bezig
met computers dan met de lessen. Met schoolvriendjes
bezocht hij l a n-party’s en zocht uit hoe technieken werkte. Op zijn zestiende stopte hij met school. Toen hij wist
wat hij met zijn computerkennis wilde, besefte hij dat hij
meer opleiding nodig had en koos hij, met spijt omdat hij
het v wo niet had afgemaakt, voor een route via het mbo
naar het hbo-diploma bedrijfskundige informatie.
Durven ondernemen
Michel gaf op zijn zestiende computerhulp voor ouderen
aan huis als bijverdienste. Toen hij ging studeren richtte
hij daarvoor met een studiegenoot het bedrijf Techtic op
en huurden ze mede- studenten in. Met het verdiende geld
reisde hij na zijn studie een jaar de wereld rond. Daarna
wist hij wat hij wilde: iets samen met anderen doen, het
bedrijfsleven leren kennen en gebruik maken van zijn
analytisch vermogen.
Als consultant bij McKinsey kreeg hij zijn tweede vorming
door hun adagium “alle problemen zijn op te lossen, niets
is te ingewikkeld.” Na vijf jaar wilde hij zelf weer ondernemer worden. Met vrienden maakte hij een longlist van
ideeën die werden getrechterd tot hij er één selecteerde.
Het werd het bedrijf I2I, dat via data-analyse het vertrouwen tussen zorgverleners en -verzekeraars vergroot en dit
faciliteert met programmering. Nog steeds is hij medeeigenaar of adviseur in bedrijven van vrienden. Op de
imc weekendschool coacht hij jonge mensen om te durven
ondernemen. Zijn visie verwerkte hij in 2016 in het boekje
Faalkracht, in 3 stappen van laf naar lef.
Paulus werkte op zijn achttiende bij een bedrijf waar ze
alles deden betreffende 3D animatie, dtp en design. Vrij
snel kreeg hij een baan bij Guerrilla Games. Als ‘3D artist’
was hij verantwoordelijk voor het bouwen van digitale objecten die je in een spelomgeving tegenkomt. Geleidelijk
maakte hij zich andere aspecten van de bouw van games

en de programmering eigen. Maar Silicon Valley bleef
trekken en in 2013 vond hij daar werk. Nu geeft hij leiding
aan een team van Sony Playstation, dat programma’s implementeert waarmee artiesten en animatoren efficiënter
kunnen werken. “Het is geweldig dat ik hier met een aantal
van de beste game-ontwikkelaars ter wereld kan samenwerken aan de meest populaire spellen.”

uitdaging voor persoonlijke groei en het verbeteren van
het bedrijf. “Dat gaat met kleine stapjes die uiteindelijk
een grote stap blijken te zijn: het werkt!”
En de Kadijken?
Als ze er komen vinden zij het nog steeds een fijne buurt.
Maar inmiddels zijn er wel minder kinderen en ook minder
plekken om gezamenlijk te avonturieren.

Als schoolverlater begon René op zijn zestiende met een
vriend een bedrijf dat websites bouwde voor kleine zakelijke klanten. Ze vroegen niet veel maar leerden wel veel.
“Het was een leuke bijbaan, want ik woonde nog thuis met
weinig kosten.” In 2011 begon hij met dezelfde vriend en
anderen het bedrijf MessageBird. Dit faciliteert wereldwijd
communicatie via onder andere sms, volledig geautomatiseerd door koppelingen met klanten, waaronder Amber
Alert. De meerwaarde van het werken met vrienden is
“dat je aan een half woord genoeg hebt en elkaars sterke
en zwakke kanten kent.” Zijn werk ziet hij als een continue
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1018-Kunst

Wie schonk ons
de schone duikster?

“Het hoeft niet morgen al
in het Stedelijk te hangen”

“Sinds een jaar of vijf geef ik teken- en
schilderles bij de soop. Ik heb twee
groepen van acht mensen. Ze werken
aan de hand van thema’s, die ik bedenk. In het afgelopen jaar heeft de ene
groep gewerkt aan de hand van ‘lijnenspel’ en ‘letters in beeld’. De andere
groep moest het doen met ‘binnenste
buiten’ en ‘stilleven in de maak’. We
gaan eerst gezamenlijk naar de onderwerpen kijken. Hoe meer invalshoeken,
hoe beter. Een voorbeeld? Bij het thema ‘stilleven in de maak’ zou je je kunnen voorstellen dat de objecten niet
gewoon op tafel worden gezet, maar
van het plafond naar beneden komen
dwarrelen.

We werken voornamelijk met acrylverf,
maar van pastelkrijt, aquarelverf en
viltstiften wordt ook graag gebruik
gemaakt. Het onderwerp bepaalt de
keuze. Als het bij voorbeeld gaat om
het onderwerp ‘letters in beeld’ dan
ligt het voor de hand collagetechnieken
te kiezen.
Ze zijn trots op hun werk en kijken elk
jaar weer uit naar de tentoonstelling
‘Eigen Werk.’ Ze willen het graag aan
de buitenwereld laten zien. Een enkeling aarzelt wel eens, bang dat het niet
goed genoeg is. Dan zeg ik: ‘je werkt

Mijn rol is in eerste instantie het aangeven van ideeën. Vervolgens gaan zij
er mee aan de slag. Sommigen blijven
in hun uitwerking dichtbij het idee,
anderen gaan er helemaal mee aan de
haal. Ik begeleid hen verder individueel. Dat komt neer op het bij de hand
nemen tot het geven van volledige vrijheid en alles wat daartussen zit. Aan
het eind van een les zetten we het werk
26
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op je eigen manier en het hoeft niet
morgen al in het Stedelijk te hangen.’
Mijn opleiding is de Rietveld Academie,
sectie onderwijs. Het bezit van een lesbevoegdheid leek me geen slecht idee,
een soort levensverzekering. Na wat
omzwervingen in andere sectoren ben
ik door toeval in het tekenonderwijs
terechtgekomen en wat bleek? Ik vond
het erg leuk om te doen. Zo leuk dat ik
er – nu ik met pensioen ben – nog graag
een beetje mee door wil gaan. Mijn
huidige leven bestaat uit een mix van
veel zaken, die voor mij belangrijk zijn:
ruimtelijk schilderen, geschiedenis, zingen, beeldhouwen, excursies leiden door
Amsterdam – via ‘Mee In Mokum’ –, op
onze kleinkinderen passen en … gezellig
lesgeven bij de soop!

titia koerten

foto: bru no va n moerk erk en

janny lok

op ezels en bespreken we het resultaat
met elkaar. Ik benoem dan zoveel mogelijk kanten, die ze zelf vaak nog niet
hebben opgemerkt.

foto: ev ert va n ba r nev eld

Soop sluit traditiegetrouw het
seizoen af met een expositie van
eigen werk van haar cursisten.
Recent werk is te bewonderen
tijdens de expositie “Eigen Werk”
die op 9 augustus feestelijk zal
worden geopend. Daarna zal de
expositie nog tot 4 oktober te zien
zijn. Janny Lok sprak met Kees
Valentijn, docent tekenen en
schilderen bij de soop.

Op een van de hoge meerpalen die eind 2017 tegen
de verzakte kade aan het Entrepotdok zijn geplaatst,
staat sinds kort een klein bronzen beeldje. Het is een
al wat oudere dame, gezien de snit van haar bikini en
haar kapsel doet denken aan het plastic haar van de
poppen uit mijn jeugd. Met het stralende weer van
nu komt ze tegen de strakblauwe hemel extra goed
tot haar recht. Terwijl even verderop de buurtkinde
ren het water induiken, maakt ook zij zich klaar voor
een ferme duik. Ze heeft haar knieën gebogen en
leunt voorover met haar handen naar voren. Handen
die zo meteen het water uiteen zullen splijten. Het
is grappig, zo’n piepklein beeldje op zo’n grote lange
paal, maar niemand weet wie haar hier heeft neer
gezet.

K

unst in de openbare ruimte wordt doorgaans in
opdracht gegeven en gefinancierd door overheids
instellingen en stichtingen. Er komt een uitgebreide proce
dure aan te pas. Het draait om commissies die opdrachten
uitschrijven waar kunstenaars zich vervolgens voor kunnen
inschrijven. Na veel vijven en zessen wordt dan de opdracht
gegund aan de kunstenaar van het winnende ontwerp.
Voor de plaatsing van het kunstwerk moet eerst een ver
gunning worden afgegeven. Soms worden we echter
spontaan verrast door iets wat er ineens staat, waar hele
maal geen opdracht voor is gegeven, buiten de reguliere
kaders om.
Het is zeker niet voor het eerst dat er anoniem een kunst
werk in Amsterdam wordt geplaatst. Wie kent niet het
ijzeren mannetje met de zaag, dat op een tak van een boom
in het Leidse Bosje is neergezet. Of het donkerblauw ge
schilderde ijzeren beeld in het Tweede Marnixplantsoen
van een man met vioolkist die tram 10 nog wil halen. In de
Stopera is een beeld geplaatst van een violist die al spelend
uit de grond naar boven kom en bij de Oude Kerk ligt een
bronzen borst met een strelende hand tussen de kinder
kopjes. In totaal heeft Amsterdam wel zes van dergelijke
beeldjes, geplaatst tussen 1982 en 1995, waarvan de her
komst onbekend is. Is dit dan nummer zeven?
Op internet gaan wilde verhalen rond over de makers van
die anonieme beelden. Zo zou het een collectief van drie
kunstenaars zijn dat de beelden ’s nachts plaatst. Een van
de makers zou een medicus zijn die in zijn vrije tijd kunste
naar is. Er wordt zelfs gefluisterd dat prinses Beatrix een
van de drie makers zou zijn. Dat het collectief de beelden
aan gemeente Amsterdam zou hebben geschonken in ruil
voor het geheimhouden van de namen van de makers. Na
1995 zijn er voor zover bekend geen beelden meer geplaatst,
Of dit duikstertje van een van dezelfde makers afkomstig
is? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.
De duikster kan niet voor eeuwig aan het Entrepotdok
blijven staan. De kademuur moet immers worden opge
knapt en de meerpalen staan er slechts tijdelijk om de boel
bij elkaar te houden. Hopelijk wordt er dan een nieuwe
passende plek voor haar aan het Entrepotdok gevonden,
want ze hoort inmiddels in deze buurt.
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Huis van de Buurt  Groen & Milieu  Stichting ! Woon 
DOCK nieuws
KOPPL: voor iedere
(hulp)vraag
Op zoek naar ondersteuning bij u
thuis, bij klusjes, gezelschap of heeft u
hulp nodig bij toeslagen, administratie
of belastingen? Kom dan naar huis
van de buurt 'De Witte Boei' of ‘De
Boomsspijker’. Momenteel hebben
we daar een koppl zuil staan. Een
digitaal systeem om uw ondersteuningsvraag makkelijk naar de juiste
organisatie te versturen. Heeft u
ondersteuning nodig, kom dan langs
of maak een afspraak! We helpen
u graag via de koppl zuil in de
ontvangsthal. Meer informatie:
Brenda Heij bheij@dock.nl kijk
op www.koppl.nl.

werk, Cliëntenbelang en Codam op
het Marineterrein.
Heeft u zelf een initiatief of idee wat
bijdraagt aan een betere buurt? Of
vind u het leuk om als vrijwilliger bij
te dragen aan de Buurtkracht avonden
qua organisatie, netwerken en het
platform verder uit te bouwen? Neem
dan contact op met: Alex te Paske
atpaske@dock.nl.
Geïnteresseerd in wat voor initiatieven
er al lopen? Kijkt u dan voor een overzicht om bij aan te sluiten of te ondersteunen op www.dock.nl/locaties/
de-witte-boei/.

Nextdoor & Buurtapps
Er zijn meerdere digitale systemen om
op de hoogte te blijven wat er gebeurt
in de buurt, voor veiligheid, nieuws en
gezellige activiteiten. Denkt u hierbij
aan Nextdoor en diverse whatsapp
groepen. Lid worden van Nextdoor?
Kijk op www.nextdoor.nl. Als u lid
wilt worden van de buurt-whatsappgroep “Hallo Oostelijke Eilanders”,
stuur dan een whatsapp-bericht
naar Alex te Paske – 06-41531035.
Kijk voor meer achtergronden op
www.alerteburen.nl.
Donderdag 27 september is er ook
een thema-avond in de Witte Boei
over dit soort digitale systemen,
getiteld “Digitale Media”. Vooropgave
kan via atpaske@dock.nl.

8
201
Voor in de agenda

Buurtkracht 1018 –
Buurtinitiatieven
dock heeft in samenwerking met
Stadsdeel Centrum tot nu toe in totaal
drie succesvolle bijeenkomsten georganiseerd over Buurtinitiatieven. Samen
met de buurt gaan we op zoek naar
initiatieven die bijdragen aan een leefbare, veilige en fijne buurt. Tijdens de
bijeenkomsten is er de mogelijkheid
om organisaties te ontmoeten die hieraan bijdragen, zoals bijv. Burennet28

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.
Wereldlunch: elke woensdag tussen
12.30-13.30. Kosten: 2,50 per
maaltijd. In de Witte Boei.
Buurtrestaurant Witte Boei: Elke
maandag van 18.00-19.30 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, 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 uur.
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U kunt zich opgeven voor klusjes,
Burenhulp (denk aan boodschappen
doen voor oudere buurtbewoners),
computerhulp en gezelschap en andere
manieren van hulp. Leuk om samen te
onderzoeken wat er mogelijk is?
Contacteer dan Magdalena Chu Kum
via mchukum@dock.nl.

Openingstijden vakantie
In de vakantie zijn de openingstijden
van de Witte Boei aangepast. We zijn
open van 08.30 – 17.00 in de periode
van 21 juli t/m 2 september. Houd hier
rekening mee bij uw bezoek aan het
Buurtcentrum.

dock en CentraM zijn gestart met het
project ‘Welzijn op Recept’ in samenwerking met de huisartsenpraktijken.
Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwillige welzijnscoaches, bij voorkeur wonend in het centrum. Als welzijnscoach
help je mensen met het vinden van een
passende activiteit in hun vrije tijd.
De mensen die je ondersteunt, hebben
van hun huisarts het advies gekregen
om, met behulp van de welzijnscoach,
activiteiten te ondernemen die hun
welzijn vergroten. Voor de Welzijnscoaches organiseren we de training
‘Motiverende Gespreksvoering’ van
4 bijeenkomsten.
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met Magdalena Chu Kum, tel: 06.435 435 57,
e-mail: mchukum@dock.nl.

Zomer Creatief Kunst
Atelier voor jongeren
Om bij te dragen aan de ontwikkeling
van creativiteit bij de jeugd, organiseren vier kunstenaars van Open Oost in
samenwerking met dock een paar creativiteits-workshops specifiek voor de
jeugd (12–18) in de zomervakantie.
Ouders zijn van harte welkom. Deelname is geheel kosteloos en als cadeau
aan de buurt! Het gaat om minimaal
vier dagdelen, met eventueel een tentoonstelling.
Data en tijden worden nog bepaald
in overleg met de kunstenaars, tussen
21 juli en 2 september. Meedoen?
Neem contact met Alex te Paske via
atpaske@dock.nl.

Testers & meedenkers
gezocht

Bijdragen aan een
fijne buurt?
Vrijwilligerswerk is een leuke manier
om de buurt & bewoners te leren
kennen, uw tijd nuttig te besteden en
uzelf te ontwikkelen. We hebben
meerdere vrijwilligers & werkervaringsplekken beschikbaar bij de Witte
Boei en speeltuin Wittenburg. Denk
aan gastheer/vrouw, receptie, beheer,
Welzijn op Recept maatjes en diverse
buurtprojecten.

Bij dock starten we binnenkort met
een paar nieuwe projecten. Een nieuw
project is het Matchmaker-systeem,
gebaseerd op het gemakkelijk vinden
van gelijkgestemden in de buurt voor
activiteiten, interesses en om te netwerken. Daarnaast onderzoeken we de
mogelijkheden voor het opstarten van
een Buurtmunt. Vindt u het leuk om
over deze initiatieven mee te denken?
Contacteer Alex te Paske via
atpaske@dock.nl.

Welzijnscoaches
Soms komen mensen bij de huisarts
met klachten waarvan de arts vindt dat
die op een heel andere manier dan met
medicijnen op te lossen zijn. 'Welzijn op
recept' is een methode om mensen met
psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar
welzijnsactiviteiten.

HUIS V/D BUURT DE WITTE BOEI
KLEINE WITTENBURGERSTRAAT 201
1018 LT AMSTERDAM
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Spillenproject wegens succes
geprolongeerd
Sinds enkele weken staan voor De Witte Boei op
Wittenburg twee vrolijk gekleurde bankjes. Zij
werden het buurthuis aangeboden tijdens de feeste
lijke viering van het vijfjarig bestaan van Stadsdorp
Centrum Oost. Het cadeau staat in het teken van het
'Spillenproject', waarmee het Stadsdorp een bijdrage
wil leveren aan de bestrijding van de eenzaamheid.
Voor buurtmagazine 1018 een goede gelegenheid om
te informeren naar de resultaten van dit project,
waarover we eerder schreven in nummer 21.
erik hardeman

W

at Stadsdorpbestuurslid en projectleider
Els Wenselaar betreft, kan zonder meer van een
succes worden gesproken. “In het begin hebben de twee
spillen, Anna Bogman en Thera Keizer, vooral veel tijd
besteed aan het opbouwen van een netwerk in de buurt. Logisch, want niet alleen moeten zij mensen kunnen
doorverwijzen naar instanties die hen kunnen helpen, maar
zelf zijn zij afhankelijk van tips van mensen die
de buurt goed kennen, zoals wijkagenten, huisartsen,
leden van het Stadsdorp en andere actieve buurtbewoners.
Vaak liep dat netwerk via De Witte Boei, want het buurtcentrum is ons heel behulpzaam geweest, vandaar ook
dat we ze de twee bankjes hebben aangeboden, waarvan
gelukkig al druk gebruik wordt gemaakt.”

Die inzet van de spillen heeft inmiddels al geleid tot een vijftiental contacten met mensen die dreigen te vereenzamen of
bewoners met behoefte aan contact, want bij het Spillenproject ligt de focus niet op eenzaamheid an sich, maar vooral
op de preventie ervan, zegt Wenselaar. “Het Spillenproject
onderscheidt zich van andere initiatieven doordat de spillen
‘professionele buren’ zijn die op een laagdrempelige wijze
werken, zonder wachttijd, zonder formulieren en zonder intakegesprek. Het gaat om de vraag: wat kan ik voor u doen?”
Behalve door het voeren van gesprekken met individuele
mensen proberen de spillen ook meer contactmogelijkheden
te bieden door groepsbijeenkomsten te organiseren. Zo is in
december aan alle bewoners van 1018 een avond Kerstcircus
in Carré aangeboden. Ook ondersteunt het
Spillenproject het Stadsdorpkoor (foto) met een financiële
bijdrage. Nieuwe deelnemers voor dit koor kunnen zich nog
aanmelden.
Wat het Stadsdorp betreft was het resultaat van de eerste
vier maanden voldoende bemoedigend om het project, waarvan de financiering door de gemeente in december 2017 afliep, voort te zetten. Wenselaar: “Wij zijn zeer tevreden over
de resultaten en wij vinden het van groot belang dat wat inmiddels is opgebouwd nu niet weer verloren gaat. Het is een
algemeen probleem dat mensen die eenzaam zijn moeilijk te
bereiken zijn. Het moet van derden komen, vandaar het belang dat de Spillen bekend en zichtbaar zijn in de buurt, dat
mensen weten wat ze te bieden hebben. Dat hebben we nu
bereikt en dat willen we graag vasthouden.”

Voor nadere informatie, om te verwijzen
en/of een goed gesprek kunt u contact
opnemen met één van de twee spillen:
Anna Bogman: 06-55 38 56 33
Thera Keizer: 06-10 25 09 85
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Het werk aan de Eilandenboulevard is gestart. Op verschillende plekken wordt gewerkt en dat kan leiden tot
overlast. De aannemer van de Eilandenboulevard zet daarom 'buurtmaatje' in die u kunnen helpen. Denk hierbij aan
het vrijmaken van de weg, boodschappen doen of helpen
met laden en lossen. De buurtmaatjes zijn op werkdagen
aanwezig in het gebied en zijn herkenbaar aan een hesje
met de tekst ‘buurtmaatje’. Spreek ze aan, ze helpen u
graag. Mocht u de buurtmaatjes niet zien, dan kunt u
ook op de keet op de Cruquiuskade terecht. U kunt ook
de app ‘Eilandenboulevard’ downloaden via Google Play
of de App Store. Via de app krijgt u wekelijkse updates,
ook kunt u snel in contact komen met de aannemer. Meer
informatie over de werkzaamheden: www.amsterdam.nl/
eilandenboulevard

Burendag - Wittenburg zondag 16 september
Prijsvraag nieuwe naam
Bedenk jij een flitsende nieuwe naam voor de jaarlijkse
Burendag? Deze keer wordt deze dag nóg feestelijker en
actiever gevierd op zondag 16 september op Wittenburg.
Stuur jouw idee naar curinesa@gmail.com en wie weet
win je wel de hoofdprijs!

Hulp en talent gezocht
Het Buurtcomité Oostelijke Eilanders organiseert op
Burendag sport-, spel- en culturele activiteiten voor
iedereen. Zet jij die dag ook je muzikaliteit of verteltalent
in voor de buurt? Of wil je ons helpen met sjouwen,
organiseren, orde houden of kinderen bij spel begeleiden?
Meld je dan aan op bovenstaand e-mailadres.

32
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Nieuwe buren

Op 13 juni is onder meer gesproken over:

Sinds een jaar heb ik nieuwe
buren, overburen wel te verstaan.
Waar ik eerst uitkeek op groezelig
parkeerasfalt, heb ik nu zicht
op de weelderige tuin van een
alleenstaande moeder met haar
twee dochters. De oudste al
voorbij de puberteit, de jongste
nog een kleuter.

Toenemende woondruk door nieuwbouw. Op Oostenburg worden in de plannen voor bebouwing de woningen
kleiner gemaakt tot 23m2. Deze zijn vooral bedoeld voor
starters en studenten met een 5 jarig huurcontract, tegen
een maximale sociale huur met hoge servicekosten. Er
wordt vanuit gegaan dat de huurders een huurtoeslag krijgen. Hierdoor lijkt de huur niet zo hoog en brengen ze voor
de ontwikkelaars een goed rendement op. De werkgroep
Wakkere Kadijkers verzet zich tegen microwoningen op de
werf Koning William op de Hoogte Kadijk. Via Buurtorganisatie 1018 wordt de monumentenstatus aangevraagd
voor de werf. Gezien de plannen van De Key om sociale
woningen om te zetten in starterswoningen en het gebouw
van de Keuringsdienst van Waren te veranderen in woonunits voor starters, studenten en statushouders, neemt ook
daar de woondruk toe.
Zie ook: www.buurtorganisatie1018.nl/wakkere-kadijken/

jannelies

Afname bereikbaarheid openbaar vervoer. Bus 22 rijdt
in verband met de herinrichting een jaar lang niet over de
Eilandenboulevard en de Cruquiuskade. Het Eilanden
overleg gaat in overleg met omgevingsmanager Rutger de
Klerk om compenserende maatregelen te vragen. De twee
tramhaltes in de Czaar Peterstraat worden vervangen door
één halte tussen 1e Coehoornstraat en Cruquiusstraat. Het
overleg vindt dat in verband met de nieuwbouw op Oosten
burg een tweede halte moet blijven aan het einde van de
Czaar Peterstraat.
Het Gebiedsjaarplan 2019 Centrum-Oost. Het Eilandenoverleg vindt de buurtenquête te beperkt als input.
Daarom is een lijst met verbeteringen van de openbare
ruimte opgesteld. Deze wordt als input voor het Gebiedsplan 2019 naar het gebiedsteam gestuurd.
Verbindende activiteiten op Wittenburg. Er is een gesprek gestart om activiteiten gericht op verbinding te kunnen coördineren. Deelnemers: Werkgroep ‘Buurt op de
Kaart’ van het Eilandenoverleg, dock, de gemeentelijke
gebiedsmakelaar, Stadsdorp en Buurtouders. Ook Sciandri
is gevraagd.
Een eerste resultaat is dat Dock een website maakt waarop
alle niet-commerciële activiteiten in de buurt vermeld
gaan worden, zodat deze op één plek te vinden zijn. De
eerstvolgende activiteit in de buurt is de jaarlijkse Burendag op 23 september, georganiseerd door Buurtcomité
Oostelijke Eilanden, dat ook het feestelijke touwtrekken
met Pinksteren organiseerde.

illustr atie: erik va n ophem

Hulp nodig tijdens werkzaamheden
Eilandenboulevard?

Nieuws van het
Eilandenoverleg

Als volleerd voyeur hield ik de eerste
dagen bijna onafgebroken nauwlettend de gedragingen van mijn nieuwe
buurtjes in de gaten. Wanneer het
drietal in de tuin verscheen, posteerde
ik mij min of meer onopvallend voor
het raam. Soms zelfs met verrekijker
in de hand.
Met veel plezier bespiedde ik de
vrijelijk in de vijver badderende
dames en het in een modderplas
rondstampende hummeltje, dat het
van plezier uitgilde. Ieuw, Ieuw!
Op een mooie zomerdag waren alle
buren uitgenodigd om in de riante
tuin met vijver en fontein onder het
genot van een drankje nader kennis te
maken. Kletsend kwam ik aan de
weet dat er geen vader in het spel is.
Moeder is bommoeder uit volle overtuiging en heeft het matriarchaat
hoog in het vaandel staan.

Een jaar later kijk ik nog vaak in de
tuin van de buren. De kleine is al aardig gegroeid. Ze slaakt nog wel van
die gilletjes, maar is al minder koddig.
Het nieuwe is er een beetje af.
Tot op een vrijdag daar opeens een
vrachtwagen en grote kraan voorreden. Een enorme container werd de
tuin in gehesen. Het loof en de container belemmerden mij het zicht op de
lading. Nieuw meubilair, materialen
voor een verbouwing?
Maandag viel het bijna in vergetelheid
geraakte kwartje. Mijn nieuwsgierigheid werd bevredigd, toen daar plots
een man in de tuin verscheen. En
wat voor één, wat een stuk! Eén brok
stoerheid banjerde door de tuin.
Wat deed die gast daar?
Dinsdag kon ik mijn ogen niet geloven. Zonder gêne was hij daar onder
moeders ogen met haar dochter aan
het flikfIooien! Het maakte hem geen
fluit uit dat de kleine ook in de tuin
aan het spelen was. Hoe lang zal ma
deze vrijer verdragen? Mijn overbuurvrouw zal nooit en te nimmer een man
in huis dulden. Nee, zijn aanwezigheid
is van korte duur, enkel en alleen ter
uitbreiding van de familie. Buuf wil
oma worden!
Maar daar zal ze nog een poosje op
moeten wachten. Het schijnt dat de
draagtijd bij olifanten zo’n 22 maanden is. En dan moet dochterlief wel
zwanger worden. Een olifantendame
is slechts eens in de drie jaar een
krappe week vruchtbaar. Geduld is
hier dus terecht een schone zaak.
Maar zolang hij nog mag blijven, sta
ik, wanneer het maar kan, te gluren
naar de buren en in het bijzonder naar
mister Bul met zijn indrukwekkende
zilverbeknopte slagtanden!
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lepelstr a at

NO108
ballabona bij de onderkapper
Met dit mooie weer ligt een uitje naar het strand op de loer. Dus kun je maar
beter goed voorbereid zijn. De koelelementen liggen al wekenlang in het vriesvak en de witte wijn met schroefdop ligt erboven in het koelgedeelte. Klaar voor
vertrek.
Conchita logeert dit weekend bij me, want ze heeft haar huis weer eens verhuurd via Airbnb. Als tegenprestatie nodigde ze mij uit, samen met Onbe en
Mar, voor een dineetje en een behandeling bij de onderkapper.
Zaterdag was het zover en we wandelden richting Zeeburgerpad, want daar
ergens moest het zijn, de onderkapsalon van Jorge Marrano. Jorge was een
blonde gebruinde Argentijse skileraar uit Bariloche in de Andes. Toen hij eenmaal genoeg geld had verdiend met skilessen geven aan de Zuid-Amerikaanse
elite in de Andes, is hij naar Europa gegaan om uiteindelijk te belanden als
onderkapper op het Zeeburgerpad te Amsterdam.
We werden vriendelijk ontvangen door receptioniste Nina die ons verwees
naar een wachtruimte die opgeleukt was met esoterische prullaria uit de Xenos.
Ik stel mij zo voor dat Jorge en Nina daar rondliepen met een mandje en er allerlei troep in stopten. “Tasje eromheen?” vroeg de caissière nog. In de wachtruimte lagen beduimelde damesbladen waarvan sommige nog dateerden uit
2014; ook lag er een dikke stapel Grazia’s, boordevol gerodddel over celebrities.
Kortom, we konden ons wel vermaken. Nina kwam al snel met een tableau glazen, een grote bos munt en een kan heet water; het was duidelijk de bedoeling
dat we zelf hiermee aan de slag gingen. Onbe en ik keken elkaar aan: “Het is
één uur geweest, waar is de wijn?”
Jorge kwam ons halen en we liepen een gang door en kwamen uit in een felverlichte kamer. Het had wel iets van de behandelkamer van een gynaecoloog.
In de hoek achterin was een zitje waarop we plaatsnamen. Ook hier weer een
stapel roddelbladen. Aan de wand hingen verbleekte posters van bergen en
skipistes.
“Dat is vast bij Bariloche”, zei Mar.
“Was dat niet de plek waar Máxima en Alex elkaar voor het eerst ontmoetten?" vroeg Onbe.
Jorge antwoordde bevestigend en vroeg wie het eerste wilde. Conchita zei
dat ze wel als laatste ging, ze was hier al eerder geweest.
“Volgens mij hebben ze er nu zelfs een riant buitenhuis”, vervolgde Onbe.
“Joseph Mengele schijnt er ook nog gezeten te hebben na de oorlog, want
daar heb ik eens een film over gezien. Hij deed daar ranzig onderzoek naar
tweelingen”, wist Mar.
Jorge liet ons maar kletsen en gaf ons een ordner met voorbeeldfoto’s van
onderkapsels waarmee we wat inspiratie konden opdoen. Er bleek veel meer
mogelijk te zijn dan de simpele keuze tussen bush, landingsbaan of woestijn.
We keken onze ogen uit!
“Dit is een gouden business” riep ik uit, “en wij zijn straks weer helemaal
klaar voor een dagje Zandvoort-Zuid bij paviljoen Adam & Eva”.
Nina kwam binnen met een tableau gesteriliseerde instrumenten en vroeg
“Wie eerst?”
Ballabona Cucharón
“Doe mij maar”, zei ik.

E: ballabona@gmail.com
W: www.ballabona.wordpress.com

34

juli 2018 » 1018 | de eilanden en plantage weesperbuurt

Ik ben geboren in de Lepelstraat, een
leuk buurtje. Je speelde met iedereen
buiten op straat, jongens en meisjes.
Zomers zwommen we gewoon in de
gracht. Tussen dode katten en de
drollen. Woonboten waren nog niet
aangesloten op de riolering, maar ik
ben er nooit ziek van geworden.

Het gezicht van 1018
ben zimmer (76)
weesperbuurt

bedrijvigheid
Vroeger zaten hier veel winkeltjes. Wel
vier kruideniers en kleine zelfstandigen
als stoffeerders, kolenhandelaren en
voddenboeren. En iedereen had het arm,
je zat allemaal in het zelfde schuitje.

ontzag
Toen we met Moederdag geen geld
hadden om bloemen voor moeder te
kopen, knipten mijn broer en ik stiekem
bloemen af bij de Hortus. Er kwam een
agent langs en die vroeg wat wij daar
deden. “Verstoppertje spelen, mijnheer.”
We werden door de agent thuisgebracht
en kregen een schrobbering. Ja, wij
hadden nog ontzag voor de politie.

sarphatistr a at
Toen we hier in 1970 wilden wonen,
moesten we eerst worden voorgedragen.
Er woonden vanouds veel notabelen,
daar kwam je niet makkelijk tussen. We
waren destijds het tweede jonge gezin in
de straat. Ik was in elk geval dolgelukkig
dat ik in mijn eigen buurt kon blijven.

trouwambtena ar
Ik werkte vroeger als bode bij de
gemeente en deed veel trouwerijen.
Nou dan maak je wat mee. Een keer was
een hond, die als een bruidsmeisje de
trouwringen om zijn halsband droeg,
weggelopen en nergens te vinden. Of die
keer dat een van de bejaarde bruilofts
gasten moest hoesten en daarbij zijn
kunstgebit uitspuugde. Een kleinkind
pakte het op, zei “mond open, Opa” en
stopte het weer terug. Zie je dan maar
eens goed te houden.

benidorm
Al vijf jaar gaan mijn vrouw en ik in de
winter naar Benidorm. We vertrekken
half december en komen half maart
weer terug. Weet je, als je ouder wordt
kun je niet meer zo goed tegen de kou en
daar is het dan heerlijk.

foto: m a ri a heijdenda el

Roeterseiland
Datum: 26 juni 1999

Roeterseiland gezien vanaf de Pancrasstraat. Het gebouw links is de oude
diamantslijperij aan de Nieuwe Achtergracht. Later zat hier natuurkunde van de
UvA. Nu is het in gebruik door Crea. De Uva is van plan enkele collegezalen te
bouwen op het terrein (zie elders in dit nummer).
foto: bru no va n moerk erk en

