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GESCHIEDENIS

Tekst: Paul Hofman

De naam Bos en Lommer is ontleend aan een 
boerenhofstee met die naam. Deze stond langs 
de Sloterdijkermeerweg, die Sloterdijk met de 
Sloterdijkermeerpolder verbond. De hofstee is 
in 1940 gesloopt. De polder is nu de Sloterplas 
geworden.
Bos en Lommer wordt gezien als de voorloper 
van de Westelijke Tuinsteden. In de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw werden 
vlakbij de Admiraal de Ruijterweg woningen 
gebouwd. 
Het westelijke deel van de nieuwe wijk, nu 
bekend als de Kolenkitbuurt, kwam na de 
Tweede Wereldoorlog tot stand. Eind jaren 
vijftig was de wijk met de nieuwe woningbouw 
klaar.
In de buurt zijn verschillende bouwstijlen 
gebruikt: van Amsterdamse School aan de 
Hoofdweg tot moderne strokenbouw aan 
de Bos en Lommerweg. Hoog-, laag- en 
nieuwbouw wisselen elkaar af. Bewoners 
noemen Bos en Lommer wel een ‘dorp aan 
de snelweg’. Op een oppervlakte van bijna 

drie vierkante kilometer wonen ruim 30.000 
mensen. De straten zijn vernoemd naar 
familie van Willem de Zwijger, zeehelden, 
zeeslagen en historische boeken en toneel-
stukken. Ook sporthelden uit het verleden 
vinden we terug. 
Bos en Lommer kent veel groen, licht, lucht en 
ruimte. Toch wordt de wijk vaak geassocieerd 
met gewoonheid en vooral saaiheid. Geen 
architectonische hoogstandjes maar rechttoe 
rechtaan woningbouw. Het voormalige 
GAK-gebouw (‘mooi van lelijkheid’), de 
Opstandingskerk (de ‘Kolenkit’) en de Sint-
Josephgebouw vormen de uitzonderingen: 
deze markante geven Bos en Lommer ‘smoel’.
Nadat de Kolenkitbuurt in 2007 door 
toenmalig minister van Wonen, Werken en 
Integratie Ella Vogelaar werd uitgeroepen 
tot achterstandswijk, kwam extra geld 
beschikbaar om de wijk om te vormen van 
aandachtsgebied naar prachtwijk. Zo werden 
grote investeringen gedaan om de sociale, 
fysieke en economische problemen aan te 
pakken. De verpaupering kwam tot stilstand 
en gaandeweg werd de Kolenkitbuurt een 

mooie en bloeiende wijk. Het was een groot 
succes waar niet alleen bewoners maar ook 
architecten en beleidsmakers trots op zijn.
Opvallend is de nieuwe wijk Laan van 
Spartaan. Waar ooit de voetbalvelden van 
VVA/De Spartaan lagen, is nu een nieuw 
woningbouwproject gerealiseerd. Voorheen 
lag op de plek van deze wijk het Sportpark 
Jan van Galenstraat. De sportvelden vormen 
nu het hart van de wijk. Rondom liggen nu 
markante woonblokken waarvan de langste 
De Tribune is. De is 250 meter lang en het 
ontwerp is gebaseerd op de stijl van de 
Amsterdamse School. Ouderenwoningen, 
woningen voor gehandicapten, sociale huur en 
studentenwoningen en een medisch centrum 
wisselen elkaar af.
Bos en Lommer, door bewoners ook wel BoLo, 
genoemd is weinig meer van die grijsheid 
te herkennen: het is een bruisende wijk 
geworden waar het voor iedereen prettig 
wonen is. 

Bos en Lommer in een 
notendop



Bron: Rochdale

Ondanks haar korte bestaan kan de 
Kolenkitbuurt al terugkijken op een bewogen 
geschiedenis. Die begon in 1935. Uit dat 
jaar stamt het Plan Bosch en Lommer. De 
Kolenkitbuurt maakt hier deel van uit. 
Het plan was heel erg gericht op grote 
huishoudens.

Kinderrijke buurt
46 procent van de nieuw te bouwen woningen 
waren 4- en 5-kamerwoningen voor gezinnen 
met meer dan 4 kinderen. Nog eens 5,5 
procent werden woningen voor gezinnen met 
meer dan 9 kinderen.

Bouwstop vanwege de oorlog
Eind jaren 30 begon de bouw. Maar in 1940 
werd Nederland bezet door de Duitsers; de 
oorlog maakte een voorlopig einde aan de 

werkzaamheden. Ongeveer een derde van
de geplande woningen was gebouwd. 
En sommige straten maar voor de helft.
Eind jaren 40 gaat de bouw weer verder. Maar 
het oorspronkelijke plan is dan wel ingrijpend 
veranderd. Zo zou er op de plek waar nu de 
Bos en Lommerweg de A10 kruist een groot 
bruisend plein komen. 
Met overdag een gezellige markt en ’s avonds 
allerhande vermaak in het ‘Volksgebouw’ 
met een bioscoop, theater, concertzaal en 
vergaderruimte.

Nog meer grote woningen
Er komen nog meer 5-kamerwoningen dan 
gepland. Vooral de katholieken, die vaak grote 
gezinnen hadden, waren hier blij mee. 
Maar door de stijgende welvaart, daalde het 
aantal kinderen per gezin.
Dat de Kolenkitbuurt toch kinderrijk bleef, 
kwam door de komst van grote gezinnen 

uit met name Marokko en Turkije. In 1975 
vormden zij 10 procent van de bewoners, in 
1985 bedroeg dat percentage 85 procent.

Vernieuwing
Sinds haar ontstaan is de Kolenkitbuurt 
enorm veranderd. In het laatste kwart van de 
twintigste eeuw groeide de welvaart enorm 
en wie het beter kreeg, vertrok. Zo werd de 
Kolenkitbuurt een wijk voor mensen met 
minder kansen. Om de buurt er weer bovenop 
te helpen, werd in 2003 een stedelijk ver-
nieuwingsplan (VNP) vastgesteld. Hierin is 
vooral sprake van sloop en nieuwbouw. Door 
de crisis op de woningmarkt vertraagde de 
vernieuwing en konden de sloop-nieuwbouw-
plannen niet worden uitgevoerd. In 2015 is 
de Vaststellingsovereenkomst Zuidelijk Veld 
Kolenkitbuurt getekend. Afspraken uit 2003 
zijn herzien en sloop-nieuw is op een aantal 
plekken vervangen door renovatie. 

Tekst: Frans van Luit (bewoner)

De Piggelmeewoningen aan het Piet 
Paaltjenspad.
Als je, komend van het Bos en Lommerplein, 
onder het viaduct van de A10 doorloopt op de 
Leeuwendalersweg, zie je aan de rechterhand 
drie rijtjes kleine huizen. Prachtig in lijn 
gelegen vormen deze Piggelmeehuisjes het 
hart van Kolenkit noord.
Het pad waar deze huisjes aan liggen heet het 
Piet Paaltjenspad. Dit pad dateert uit begin 
jaren 50 en maakt deel uit van het plan Van 
Eesteren, de architect die verantwoordelijk is 
voor het ontwerp van naoorlogse westelijke 
tuinsteden.
Alleen Akbarstraat, Schaapherderstraat 
en Piet Paaltjenspad herinneren nog aan 
de architectuur van de wederopbouw. 
De rest van de wijk heeft inmiddels 

plaatsgemaakt voor nieuwbouw of is aan 
sloop toe. Woningbouwvereniging Rochdale, 
eigenaar van de woningen, is in overleg met 
bewoners over de toekomst van de woningen. 
Afbreken of behouden? “Behouden, roep ik!” 
Genoemde straten hebben fraaie architect-
onische waarden, horen bij de geschiedenis 
van Amsterdam en zouden in aanmerking 
moeten komen voor het predicaat ‘beschermd 
stadsgezicht’.
Dan nog even de Piggelmeewoningen zelf.
Toen deze kleine huisjes- kabouter Piggelmee 
woonde, immers, in een kleine Keulse pot- 
gebouwd werden waren ze bedoeld voor de 
‘ouden van dagen’, zoals we bejaarden toen 
noemden. Tegenwoordig wonen zij er al lang 
niet meer, maar zijn de huisjes nog steeds 
voornamelijk eenpersoons huishoudens.
Ikzelf woon al 26 jaar met veel plezier in 
mijn woninkje. Ik heb het naar mijn eigen 

smaak aangepast en heb de afgelopen jaren 
van Rochdale een nieuwe CV, badkamer en 
keuken gekregen. De woningbouwvereniging 
doet het best goed voor de bewoners van het 
pad. Als er een huisje leegkomt wordt het 
opgeknapt en als er wat gerepareerd moet 
worden, laat Rochdale geen verstek gaan.
Ik pleit dus voor behoud van deze huisjes 
en behoud van het cultuur historisch 
stadsgezicht.

Mocht je nu nieuwsgierig zijn geworden naar 
het Piet Paaltjenspad, bezoek dan eens de 
facebookpagina ‘Piggelmeewoningen Piet 
Paaltjenspad Amsterdam’. 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100070678389349
Het zou leuk zijn als je dan ook een berichtje 
achterlaat.

De Kolenkitbuurt: 
een korte geschiedenis

De Piggelmee woningen



KUNST EN CULTUUR

In het hart van de Kolenkitbuurt is 
sinds augustus een nieuw cultureel 
centrum geopend. MAQAM is een plek waar 
ruimte is voor creatie en initiatief voor en 
door buurtbewoners, talenten en creatie-
velingen. Wellicht ben je al eerder langs 
gelopen en heb jij je afgevraagd: wat gebeurt 
hier nu eigenlijk? 

Drie buurtbewoners Fouad Lakbir 
(storyteller), Yassine Boussaid (directeur 
Meervaart) en Mohamed Aadroun 
(Amsterdams Andalusisch Orkest), zagen 
dat er behoefte was aan zo’n plek in de 
Kolenkit. Het programma bestaat uit 
concerten, presentaties, tentoonstellin-
gen, repetities, workshops en masterclasses 
op het gebied van muziek, woordkunst en 
fotografie. Ook kun je hier elke week terecht 
voor huiswerkbegeleiding en talentontwik-
keling. Het team van “Slaag Altijd” begeleidt 
scholieren van de bovenbouw (groep 7 en 8) 
en de middelbare school om de juiste keuzes 
te maken op het gebied van school- en stu-
dieloopbaan. Daarnaast is er ruimte om talent 
te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

In een van de ruimtes van MAQAM kun je 
als buurtbewoner naar verschillende werken 
van FOAM komen kijken. Sinds de opening 

hangen werken uit de serie Afronauts van 
Cristina de Middel. De foto’s vormen een 
moderne reconstructie van een vrijwel 
onbekend verhaal, het ambitieuze plan van de 
Zambiaanse docent Edward Makuka Nkoloso 
die in 1964 een ruimtevaartprogramma 
begint. Hierdoor doet Zambia opeens mee met 
de Verenigde Staten en Rusland aan de race 
naar de maan. 

Binnenkort starten we, in samenwerking 
met Meervaart Studio, met ‘Woorden leven’, 
boekenclub 2.0. We gaan in 8 bijeenkomsten 
twee boeken behandelen, die verbonden zijn 
aan een maatschappelijk thema. De boeken 
zijn door twee vakspecialisten, auteurs, 
kleinkunstenaars, sprekers en woordkunste-
naars geselecteerd. Tijdens de bijenkomsten 
bespreken we onze leeservaring, maar ook hoe 
de thema’s in het boek jouw persoonlijk raken. 
En als kers op de taart organiseren we aan het 
einde van de serie een gezamenlijke verhale-
navond onder muzikale begeleiding van het 
Amsterdams Andalusisch Orkest.  

Er staat de komende maanden meer op de 
planning. Wil jij deze activiteiten in MAQAM 
niet missen? Volg ons en meld je aan via 
Facebook en Instagram: 
@maqamamsterdam

MAQAM is een initiatief van het Amsterdams 
Andalusisch Orkest. 
Foam Fotografiemuseum Amsterdam en 
Meervaart zijn als vaste partner betrokken.

Maqam





COLUMN FOUAD LAKBIR

Leeuwendalersweg 95 1h is het adres waar 
ik geboren ben, waar ik mijn eerste tandjes 
heb gekregen, waar ik mijn eerste woordjes 
heb geleerd en zo ook het adres waar ik mijn 
roots aan te danken heb. Jarenlang dwaal ik 
ondertussen door de Kolenkitbuurt, 31 jaren 
om precies te zijn. Het stukje Amsterdam 
dat ik nog altijd thuis noem, het stukje 
Amsterdam dat ik door en door ken.

Vanaf het moment dat ik kon rennen heeft 
mijn vader mij in het Gerbrandypark leren 
fietsen. Een stukje fietsen was voor mij een 
vorm van ultieme ontspanning. Keihard 
trappen en dan met beide remmen vol in de 
slip. Of heel rustig fietsen en dan hoppa een 
wheelie trekken en zo lang mogelijk op je 
achterband balanceren. Het lekkerst was het 
moment dat ik van een heuvel, dichtbij Bos en 
Lommerplein, naar beneden rolde en ik vol op 
de rem ging en dan weer omhoog.

De jaren verstreken en ik groeide als kool; zó 
hard dat ik op een gegeven moment echt een 
grotere fiets nodig had. Mijn vader zag dat en 
kocht op een dag een Gazelle die ik van tijd tot 
tijd mocht gebruiken. Een fiets met versnellin-
gen, stevige remmen en een fiets die volgens 
mijn vader een fortuin waard was. Goed, mijn 
speelse manier van fietsen hield dus ook op 
met de komst van deze fiets. Voortaan fietste 
ik rustig aan over de Erasmusgracht, onder 
het viaduct door, linksaf bij de Hoofdweg en 
zo weer terug via Bos en Lommerplein.

Het spelen bleef aan mij jeuken en ik vond 
het best saai om alleen te fietsen en geen 
wheelie te trekken of om van de heuvel af te 
fietsen. Nadat ik weer het gewoonlijke rondje 
gefietst had besloot ik de fiets te testen en 
ging ik bij Bos en Lommerplein van de heuvel 
af. Ik begon nogal voorzichtig. Het begon te 
kriebelen en ik besloot nog een keer te gaan. 
Dit keer drukte ik beide remmen harder in en 
de adrenaline kickte in. Ik fietste zo hard als 
ik kon nogmaals van de heuvel af. Opeens zag 
ik een auto aankomen rijden en in paniek ging 
ik vol op de rem. Ik vloog van mijn fiets af en 
terwijl ik achterom keek, zag ik mijn fiets er 
helemaal scheef bij liggen.

Het lampje hing eraf, het frame had krassen 
opgelopen en het stuur stond scheef. Ik zakte 
door de grond en wist niet wat ik moest doen. 
In paniek verstopte ik de fiets in de berging 
en besloot later naar een betere oplossing te 
zoeken. Ik liep mijn straat in met de fiets en 
passeerde mijn buurman. Dit was toevallig 
de buurman die altijd in de weer was met het 
repareren van fietsen. Hij riep mij en vroeg 
wat er gebeurd was. Ik probeerde hem te 
negeren en liep door richting onze berging. 
Hij liep naar mij toe, zette zijn hand op mijn 
schouder en vroeg of hij mij kon helpen. Ik 
wist niet wat ik moest zeggen. Hij stond erop 
en nam mij mee naar zijn berging.

Daar trok hij een gigantische koffer met 
gereedschap tevoorschijn en leerde mij enorm 
veel over mijn fiets en hielp mij om hem te 

repareren. Hij zei: “De krassen blijf je zien, 
maar je kan in elk geval zeggen dat de fiets 
het nog doet.” Mijn lieve oude buurman heeft 
mij die dag gezien en geholpen. Dát gevoel 
beschouw ik als het echte ‘Kolenkit-gevoel’. 
Vandaag de dag mis ik dat soms, onze buurt 
is enorm gegroeid en het gevoel van elkaar 
zien en er voor elkaar zijn, voorbij de face-
book-groepsberichten, maar echt op straat, 
komt in mijn geval zelden voor. Ergens zie ik 
het gevoel wel groeien, maar wat mij betreft 
mag het nog meer.

Fouad Lakbir is is verhalenverteller en 
kunstenaar. Hij vertelt zelf, traint mensen in 
de kunst van vertellen en initieert en werkt mee 
aan verschillende projecten om een podium te 
geven aan onvertelde verhalen.

Op die fiets!

Hallo Kolenkitters!
Zoals  jullie misschien gemerkt hebben, 
heeft Rondje Kolenkit plaats gevonden 
tijdens de eerste 2 weekenden van oktober. 
Rondje Kolenkit was er voor iedere kolen-
kitbewoner. Deze weekenden vonden er 
allerlei activiteiten plaats georganiseerd door 
bewoners, organisaties en ondernemers uit de 
Kolenkitbuurt. We hebben geprobeerd om de 
activiteiten op verschillende locaties plaats te 
laten vinden, zodat jullie een rondje konden 
lopen door de buurt om overal langs te gaan. 
Heb jij deel genomen en ben je je eigen straat 
uitgegaan om door de buurt te lopen? 
De opening van Rondje Kolenkit vond plaats 
in MAQAM. Een prachtige nieuwe locatie 
in de buurt. Het Amsterdams Andalusisch 
Orkest heeft hier opgetreden en FOAM heeft 
hier fotoworkshops gegeven. Voor de rest 
heeft Cascoland bijvoorbeeld een workshop 

kaarsen maken georganiseerd. De Kolenkit 
Koks hebben een Buthaanse en een Turkse 
kookworkshop gegeven. Er is een inzamelings-
actie voor jongeren in Suriname geweest. In 
Aminah heeft een prachtige kledinguitgifte 
plaats gevonden. Rakoki Boost it up heeft 
bewoners uit de buurt een podium gegeven. 
De Schoonste straat heeft geprikt met een 
verbindende BBQ als afsluiter. The Villy heeft 
onder andere Smakelijk Lezen gehost waarbij 
er heerlijk gegeten is, gesproken over boeken 
en gesproken door gastschrijvers. Zoveel ver-
schillende soorten activiteiten hebben plaats 
gevonden. De Kolenkitbuurt is enorm divers 
met veel actieve en talentvolle bewoner!
We hebben veel positieve geluiden terug 
gekregen van de buurt over Rondje Kolenkit, 
maar we zijn ons er ook van bewust dat 
we niet elke bewoner op de hoogte hebben 
kunnen stellen van dit fantastische project. 

Hopelijk bereiken we volgend jaar nog meer 
Kolenkitters die graag een activiteit willen 
organiseren voor de buurt. Het mag van alles 
zijn! Misschien heb je een passie die je wilt 
delen met je buurt, wil je iemand iets leren 
of wil je je buren beter leren kennen. Dit kan 
allemaal tijdens Rondje Kolenkit 2022! Wil 
je meer weten over Rondje Kolenkit 2022 
of wil je deelnemen met je eigen activiteit 
volgend jaar? Laat het ons weten en neem 
contact met ons op. Wij, Loes en Boyke, 
zijn de buurtwerkers (Combiwel) van de 
Kolenkitbuurt en komen graag met jullie in 
contact hierover. Bel, app of mail ons gerust. 

Loes Klaassen: 06-14624267
l.klaassen@combiwel.nl
Boyke Westerhof: 06- 57598084 
b.westerhof@combiwel.nl 

Rondje Kolenkit
ACTIVITEITEN



SPORT EN SPEL

Fotos & tekst: Tom van Ketel 

Doe mee aan Sportfestival bij Avv Sloterdijk! 
Op vrijdag 19 november organiseren de 
cursisten van ‘Set Your Life Goals’ een 
Sportfestival i.s.m. Avv Sloterdijk! Dit 
Sportfestival staat in teken van plezier, 
ontmoeten en persoonlijke ontwikkeling. 
Het programma bestaat uit voetbal, 
kickboksen en diverse sport- en spel 
activiteiten. Voor ieder wat wils en genoeg 
reden om lekker te gaan sporten! 

Lijkt het jou leuk om hieraan mee 
te doen? 
Schrijf je in via:
maarten.vanveen@stichtinglifegoals.nl 
of bel naar 06-26241292.  

Praktische informatie
Datum: vrijdag 19 november
Tijd: 09.30  – 15.00 uur                    
Locatie: Avv Sloterdijk, De Roos van 
Dekamaweg 4
Catering: Eten en drinken inbegrepen

 Set Your Life Goals

Kan jij wel een steuntje in de rug gebruiken? 
Bijvoorbeeld omdat je niet weet wat je wil? 
Of omdat je gestopt bent met school? 

De cursus ‘Set Your Life Goals’ helpt jou 
weer in beweging te komen en mogelijkhe-
den te zien! In 8 ‘Life Goals sessies’ ontdek 
je wat jouw talenten zijn. Hierbij ga je 
sporten en word je geïnspireerd door onze 
Maatschappelijke Sportcoaches. Daarna maak 
je jouw ‘Life Goals Plan’. Hierin staan de 
doelen die jij wil halen en de vaardigheden die 
jij wil leren. Dit plan breng je in de praktijk 
bij Avv Sloterdijk of andere organisatie naar 
keuze. Je ontmoet andere deelnemers, sport 
samen en organiseert samen een sportfestival. 

Ga op zoek naar de beste versie van jou!

Straatvoetbal voor meiden 8 t/m 12 jaar

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil jij je 
straatvoetbal skills verbeteren? 

Vind je het leuk om andere meiden te leren kennen 
of wil je met je vriendinnen voetballen?

Dat kan! 

West Beweegt organiseert elke woensdag, van 
15.00 tot 16.30u, straatvoetbal voor meiden.

Locatie: Berceusestraat 59. (tegenover Cruijff Court)
Deelname = gratis. 

Geef je op bij Romena (06-22524985)

Het Sportfestival

Meiden voetbal



NATUUR EN MILIEU

Interview door Lysette van Geel 

Verstopt achter een huizenblok bij de Sinjeur 
Semynstraat ligt een heuse groene Kolenkit 
oase: een prachtige binnentuin die al jaren 
wordt onderhouden door bewoners. Hoog tijd 
om daar een kijkje te nemen door de redactie 
van de Kolenkitkrant. Eline Hansen, die 
helpt bij het onderhoud van de tuin, neemt 
ons mee naar binnen.

Wat groeit hier allemaal?
Er groeit hier van alles. Eerder dit jaar is de 
lente-ui geoogst en bijvoorbeeld de tuinbonen. 
Nu groeien er veel pompoenen en aardpeer. 
Het zijn belangrijke ingrediënten voor 
gerechten die de bewoners in deze buurt graag 
maken. Er zijn ook kruiden zoals peterselie 
en zuring. De zuring gebruiken ze vaak in de 
salade. En langs de rand van de tuin groeien 
de vijgenbomen. Maar er is meer, er is ook 
aubergine en in de kassen staan pepers, daar 
maakt bewoner El Jeffe ieder jaar  speciale 
chili van. En we hebben hier ook een imker, 
met eigen bijenkasten, die maakt zijn eigen 
Kolenkit honing. 

Wie onderhouden de tuin?
Zeventien tuiniers uit vooral de huizen hier 
omheen hebben hier moestuinbakken staan. 
Ze hebben een hoge bak en een lage bak 
waarin ze verschillende dingen verbouwen. 
Ik ben hier op vrijdag, om de openbare 
ruimte in de tuin netjes te houden. Er zijn 
twee bewoners die hier full-time de hele tuin 
onderhouden, dat zijn meneer Bakour, de 
man die ook de honing maakt, en meneer 
Bensallem. Zij wonen hier al tientallen jaren. 
De moestuinbakken zijn ontzettend populair, 

er was op een gegeven moment een wachtlijst 
van 150 bewoners. Daarom hebben we nog 
zo’n tuin opgericht bij de Majoor Fransweg. 
Maar dat is natuurlijk niet genoeg om alle 
mensen te helpen.

Hoe komen de bewoners aan kennis 
voor het onderhoud?
De bewoners hebben veel kennis meegenomen 
van vroeger. Meneer Bensallem en Bakour 
komen bijvoorbeeld beiden uit Marokko en 
gebruiken de ervaring die ze daar hebben 
meegekregen om de planten, kruiden en 
bomen goed te laten groeien. Ze besteden er 
ontzettend veel energie aan. Dat zie je terug 
in wat hier groeit. De toppen zijn net van de 
aardpeerplant afgehaald, want dan groeit de 
aardpeer beter. In de vijgenbomen die hier 
staan zit misschien wel dertig jaar aandacht 
en zorg van de bewoners. De bewoners helpen 
elkaar, geven tips hoe je de dingen het beste 
kunt laten groeien. Volgend jaar gaat tuinier 
Wouter de anderen leren hoe je een speciale 
soort hete peper kan kweken en organiseert 
hij een peper kweek wedstrijd. Het is een grote 
bak aan kennis die hier samenkomt en wordt 
gedeeld en doorgegeven. Een verleden dat hier 
tot leven komt. Op nieuwe grond.

Het huizenblok hier omheen zal 
gesloopt worden, wat gebeurt er dan 
met de tuin?
Dat weten we niet. En dat is een grote zorg 
van de bewoners. De onzekerheid drukt op 
ze. Ze weten niet of ze straks nog de huizen 
kunnen betalen. En iedere vrijdag vragen ze 
aan mij wat er met de tuin gaat gebeuren. 
Er was een contactpersoon van Rochdale 
die de bewoners vertrouwen gaf en goed 

communiceerde. Sinds hij weg is, is er nog 
niemand naar de tuin gekomen. Er liggen hier 
veel mogelijkheden om contact te maken met 
de bewoners. Iedereen kent iedereen hier. 
Naar de binnentuin komen werkt sneller dan 
communiceren via een brief op de deurmat. 
We hopen dat ze snel langskomen. 

Waarom is de tuin zo geliefd?
De bewoners in dit blok hebben erg weinig 
ruimte thuis. Deze tuin geeft ze de ruimte die 
er nodig is om tot rust te komen. Daarnaast 
ontmoeten ze elkaar hier dagelijks. In de 
zomer komen de bewoners samen, plukken 
ze de kruiden en koken ze in de binnentuin. 
Ze voelen zich veilig en thuis op deze plek. 
Hun geschiedenis zit in de tuin. Een van de 
bewoners zei ‘Als ik hier ooit weg moet, dan 
neem ik mijn vijgenboom mee. Ik kan niet 
zonder die boom.’  

Houd je van tuinieren en vind je het leuk om 
meer mensen in de buurt te leren kennen? 
Deze binnentuin is altijd op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers! Je kan je opgeven 
via het e-mailadres van de Kolenkitkrant: 
redactie@kolenkit.info

Groen in de Kolenkit

‘In de vijgenbomen die hier staan, zit misschien wel dertig 
jaar aandacht en zorg van de bewoners.’



JONGEREN HOEK

Kolenkid: Gilvenso

Interview door Lysette van Geel 
Fotografie Smoelwerk Fotografie

Kolenkid: Gilvenso 10 jaar. 
Woont in Kolenkit Noord.

Wat vind je van de Kolenkit?
Ik woon in een huis met oma, mijn moeder 
en mijn broer. Het is een mooie buurt. Ik hou 
van de straten. Er zijn veel speeltuinen. De 
speeltuin achter mijn huis vind ik bijvoorbeeld 
cool. Die met een glijbaan en een klimrek. 
Daar ben ik vaak. 

Wat doe je het liefste in de Kolenkit?
Ik ben veel buiten, dan ga ik stunten op de 
fiets. Alleen of met mijn vrienden. We doen 

dan bijvoorbeeld een wheelie. Dan moet je 
rijden, je stuur omhoog trekken en alleen op je 
achterwiel doortrappen. Als je bijna valt moet 
je gewoon remmen. Dan gaat het goed.

Wat kan er beter in de Kolenkit?
Er is geen fijne plek op te stunten met de fiets. 
We doen het onder de tunnel vlakbij mijn 
huis, maar daar zitten soms zwervers en die 
worden boos. Ze gooien ook met glas naar 
ons. Mijn band gaat dan lek. Ik stunt nu soms 
op lange stukken fietspad, vlakbij school, 
maar dat is niet handig. Of ik ga naar station 
Sloterdijk.

Wat vind je van je huis?
Mijn huis is leuk. Ik ben blij met mijn kamer. 

In mijn kamer heb ik een eigen studio waar 
ik raps maak. Ik bedenk woorden, over school 
of iets anders, die schrijf ik op, dan zoek ik er 
meer woorden bij en dan komt de rest vanzelf. 
Ik zet er dan een beat onder. In oktober mocht 
ik optreden in B.A.C.K. het publiek ging 
klappen en dansen, dat gaf een goed gevoel. Ik 
ben fan van Sevn Alias. Dat is de neef van mijn 
tante. Ik heb hem ook ontmoet. Later word ik 
misschien artiest. Maar ik weet het niet zeker.

Voor altijd Kolenkit?
Ik wil later wel in de Kolenkit blijven 
wonen. Denk ik. Of anders ga ik naar Almere. 
Daar heb je grote huizen. Daar heb ik meer 
ruimte. Ruimte voor mezelf.



Operatie KolenKIDS is een nauwe 
samenwerking tussen de kinderen van de 
KolenKIDS, Esra van DOCK, buurvrouw 
Karima en Margreet van Operatie 
Periscoop

De fantasie van kinderen is een bron van 
inspiratie die buurten een enorme impuls kan 
geven als hier ruimte voor wordt gegeven in 
beleid en de uitvoering hiervan. 
Creatief ontwikkelen is net zo belangrijk als 
taal en rekenen en ieder kind zou de mogelijk-
heden hiervoor moeten krijgen.

Operatie KolenKIDS stimuleert kinderpartici-
patie door middel van creatieve ontwikkeling, 
ruimtelijke expressie en het maken van een 
oprechte verbinding met de buurt.

Operatie Periscoop werkt samen met 
kinderen, hun ouders en omgeving en doet 
‘mapping’ en actie-onderzoek op buurtniveau 
naar hun beleving van de wijk; we dragen 
praktische ideeën en oplossing aan die 
we met de kinderen bedenken en doen 
creatieve interventies in de openbare ruimte; 
‘placemaking’. Op deze manier brengen we 
magie terug in de buurt.

JONGEREN HOEK

KolenKIDS 

DE SPLINTER 
SPEELTUIN 
Ik was in de splinterspeeltuin. 

Ik speelde op de schommel en er 
kwamen zomaar politieauto’s en 
brandweerwagens. Ik vroeg wat er 
was gebeurd. Ze zeiden dat er iemand 
was neergestoken en zijn auto was 
gestolen. 

In trage angst keek ik rond. Ik voelde 
me als een verbaasde mier tussen 
reikhalzende gebouwen. 

Ik wist niet of diegene leefde of niet. 

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

HET AFSCHEID IN 
DE WINDSTRAAT  
Ik ben lief. 

Ik heb een hoofddoek om die mijn
steile haren bedekt. 

Ik loop de laatste keer deze zomer
door mijn straat in de Kolenkitbuurt 
en zie andere lieve meisjes met steile 
haren wapperend in de wind. 

Ik ga nu naar Marokko omdat ik mijn 
oma wil zien. Ik kom aan in Marokko 
met mijn Tesla. 

Mijn oma staat op mij te wachten. 
Ik knuffel haar. Oma vraagt: “Le Bes?”
Ik zeg: “Hmdouillilah.” Ik ben blij als 
een poes die kittens heeft. Zal ik oma 
ook vertellen van alle lieve meisjes in 
die lieve Kolenkitbuurt? 

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

DE WEG WEG 
TELEFOON WEG 
Ik ging lopend naar de bakker.
 
Ik was heel blij als een vlinder maar 
later toen ik ging kijken hoe laat het 
was, was mijn telefoon foetsie. 

Zoekend naar mijn telefoon striemde 
ik op de terugweg mijn arm langs de 
bladeren van de brandnetels. 

Ik voelde me verloren als een 
verdwaalde poes. 

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

DE STRAAT VAN DE 
GEVALLEN ZUSJES 
Ik was een keer hard in de buurt 
gevallen samen met mijn zusje joh!

Onze moeder ging voor één dag naar 
Frankrijk en had ons geld gegeven. 

We waren blij die dag. We huppelden. 
We sisten als bruistabletjes in de 
woestijn die opeens regen zien. 

Maar we waren hard op straat 
gevallen joh. En we zagen onze 
moeder nergens. 

Want die was voor één dag in 
Frankrijk. 

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

DE HOUTEN 
SPEELTUIN 
Ik speel soms met mijn neefje in de 
houten speeltuin. We spelen tikkertje 
en bij de bank ben je vrij. 

Ik weet niet wat voor gevoel ik krijg 
als ik aan de speeltuin denk. 

Ik was een keer blij omdat we in de 
zandbak een weg hadden gegraven 
naar het andere eind van de wereld 
en we er bijna waren. 

Ik was een keer boos omdat mijn 
neefje mij per ongeluk met een stok 
had geslagen. 

Soms zit ik op de bank in de houten 
speeltuin. Dan ben ik niet blij of boos. 
Dan doe ik mijn ogen dicht en hoor de 
kinderen rennen door de speeltuin.
 
Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

DE SPLINTER 
SPEELTUIN 
Bij de splinterspeeltuin voel ik mij 
prikkend. 

Als een cactus.

Ik prik maar ik doe niemand pijn.

Door mijn neus ruik ik de geur van 
bomen.

Ik prik en er komt niemand aan.

Ik voel mij niet veilig.

Ik hoor de scooters en de auto’s. 

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S



WAT ZEGGEN
TEGEN HUN VRIENDEN 
DIE BUITEN DE BUURT 
WONEN?

d e  K o l e n K I D S  

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

Leuke plekken om 
te WANDELEN en 

SPELEN

VRIENDELIJKE 
mensen

altijd RUINA 
hier

(nooit saai)

als je het 
leert kennen 

wil je niet 
meer weg

mooie 
HUIZEN

veel  
CULTUREN

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

WAAR WONEN  

Over 10 jaar wonen we in het buitenland 
dichtbij familie of omdat het gewoon leuk is. 
Een aantal van ons wonen ook in Rotterdam. 
En een paar van ons blijven in de Kolenkit, zal 
er dan een huis voor ons zijn? We willen niet 
bij onze ouders blijven wonen.

OVER 10 JAAR?
d e  K o l e n K I D S  

3 België
4 Rotterdam3 Kolenkit

1 Marokko
1 Dubai

WAT GAAN  
VERANDEREN ALS ZE 
BURGEMEESTER 
WORDEN VAN DE 
KOLENKIT?

d e  K o l e n K I D S  

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

Meer 
SPEELTUINEN

(maar niet van hout)

Geen 
CORONA

BEPERKINGEN
meer

Meer 
ZITPLEKKEN 

voor 
ouderen

iedereen een 
ELEKTRISCHE 
STEP (kunnen 

huren)

KLEURRIJKE 
buurt

meer
PRULLENBAK-

KEN

meer
BLOEMEN

beter voor
het MILIEU

zorgen

andere
HUIZEN meer

CAFES
&

WINKELS

minder huizen 
bij speeltuinen 

in de buurt

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

HOE VEILIG VOEL JE 
JE OP STRAAT?

Waarom? 

Voor wat moeten we bang zijn? 

We voelen ons veilig. 

Het enige is dat we nare reacties 
krijgen omdat mensen vinden dat we 
overlast geven buiten...

d e  K o l e n K I D S  

8,5
is het gemiddelde cijfer voor veiligheid

A10
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Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

Fijne Plek
Neutrale Plek
Minder Fijne Plek

Dit 
is een fijne 

plek omdat de 
meesten van ons 

hier wonen of 
vrienden/familie 

hebben!Fijn EN 
minder fijn. Er zijn 

veel problemen met 
jongens en mensen 

klagen over overlast van 
de jeugd. Schreeuwen, 
waterballonnen afval 
en belletje trek. Ja 
wij doen hier soms 

ook aan mee.

We 
komen hier 

bijna niet, soms 
wandelen we er 
wel per ongeluk, 
maar we kennen 

het niet zo 
goed.

MGT staat 
voor Meiden 

Geen Toegang. 
Bij de snack zijn 

ze gierig en 
hebben ze 

haast.

De 
nieuwe houten 

speeltuin is te klein, 
je moet er lang 

wachten omdat er te 
weinig toestellen zijn. Er 
wordt ruw gespeelt en de 
kinderen die daar wonen 
spelen er de baas. Ook 

krijg je nu al splinters in 
je handen van de 

toestellen…

De 
toestellen zijn 

vooral voor kleine 
kinderen. Het is klein 

en teveel schaduw. Toch 
is dit de fijnste speelplek 
van de Kolenkit. Jongens 

fietsen hier graag 
doorheen. Je kunt veel 

soorten tikkertje 
spelen.

TIP!
fijne speelplekken 

voor tieners:

-Parkours
-Boomhutten
-Schommels

-Meer banken 
(zonder alg)

 -Kleur ipv hout

VERKENNING 
VROUWENGELUKHOF

Deze plek ruikt naar zuurstof, 
regenwater, bomen, gras en planten 
en natuur. Deze plek ruikt ook naar 

koffie, couscous, thee, haren, mensen, 
Salima’s parfum en een beetje naar hond.

Op deze plek horen we naast stilte, wind, 
fluitende vogels, ruisende bomen die 
klinken als de zee ook auto’s, sirine’s, 

een vliegtuig, pratende mensen, 
schuivende voeten, deuren die open 

en dicht gaan als een ritme.

We 
komen hier 

niet, we voelen 
ons niet welkom 

en ook hebben de 
gebouwen 
vreemde 
vormen.

PLEKKEN IN DE BUURT  d e  K o l e n K I D S 

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S

JONGENS MOGEN 
MEER DAN MEISJES

Ze mogen langer wakker blijven...
Ze mogen langer buiten spelen... 
Ze mogen na 20 uur nog naar buiten...
Zelfs als ze jonger zijn dan jij...

...en als je als meisje naar buiten mag 
moet je wel eerst helpen met het 
huishouden terwijl je als jongen dat 
niet hoeft...

WAT VOOR WERK DOEN
ALS ZE GROOT ZIJN?
d e  K o l e n K I D S  

PROF 
VOETBALLERS

POLITIE

ZWEM
JUFFEN

KAPPERS
KINDER
ARTSEN

Groetjes,
d e  K o l e n K I D S



KUNST EN CULTUUR

Zid Nieuws

This Art Fair

Zaterdag 18 december om 17.00 uur 
presenteert FATE een preview van hun 
voorstelling Ik verloor mijn angst. 
Dit wordt opgevolgd door een Syrische avond 
met hapjes, muziek en verhalen. 

FATE is een groep jonge talenten uit ver-
schillende landen, die meedoen aan een 
internationaal trainingsprogramma bij het 
ZID Theater. Dit jaar ontwikkelen zij samen 
met het artistieke team van ZID hun eigen 
theaterproductie. 

De voorstelling
Ik verloor mijn angst… is een interdiscipli-
naire voorstelling die bevraagt wat angst is en 
wat er gebeurt als we de angst die wij voelen 
overwinnen. Vanuit theater, dans, muziek en 
geanimeerde projecties volgen we verschil-
lende spelers die het publiek meenemen in 
levendige verhalen van een nieuwe generatie. 
We zien jongeren die niet passen in de kaders 
waar de samenleving ze in dwingt. Binnen 
deze voorstellingen komen hun verschillende 
verhalen en perspectieven op angst samen 
tot in een muzikale, energieke en emotionele 
montage.

Info 
Wanneer: Zaterdag 18 december
Hoelaat: aanvang 17.00
Entree: Gratis
Dit evenement vindt plaats in het kader van 
de open dag van Broedplaats BOUW.
Meer informatie: www.zidtheater.nl   
(De Roos van Dekamaweg 1)

Artistiek team
Regie: Daan Bosch
Artistieke coordinatie: Sebo Bakker
Spelers: Abdulkadir Tufan, Alan Hasan, Mhd 
Sabboura / Bboy TheShadow, Nivin Baranbo, 
Talal, Nashawi, Issam Zemmouri, William 
Simonyan, Zaher Hamzel, Andrina omar, 
Semere Welday, Odai Alhayek

Tijdens de This Art Fair Amsterdam 2021, 
die van 26 t/m 29 augustus werd gehouden 
in de Kromhouthal in Amsterdam Noord, is 
aan Peim van der Sloot de Art Entrepreneur 
Award 2021 uitgereikt. 
De kunstenaar Peim heeft zijn atelier in 
BOUW in de Kolenkitbuurt en hij is betrokken 
bij verschillende initiatieven in de buurt zo 
maak hij bijvoorbeeld deel uit van de redactie 
van deze krant.

Dit zei de jury
Juryvoorzitter en straatkunstenaar Frankey: 
‘Peim ontvangt elke bezoeker met evenveel 
energie en plezier. Zijn verhaal klopt tot in 

de puntjes. En met een perfect uitgedacht 
en origineel fellowship-programma, weet 
hij mensen voor lange termijn aan zich te 
binden. Hij raakt ons en verleidt ons.’ De Art 
Entrepreneur Award is een initiatief van het 
LAM museum, die dit jaar voor de derde keer 
uitgereikt werd. Het is de eerste ondernemer-
sprijs voor kunstenaars in Nederland. ‘Kunst 
komt pas echt tot leven met een publiek’, zegt 
museumdirecteur Sietske van Zanten. ‘We 
willen bruggen slaan tussen kunst en mensen, 
in het LAM museum en daarbuiten.’

Foto: Corine Zijerveld  



Het lichtkunstwerk Colour Connection van de 
kunstenaar Nina Rave in de voetgangerstun-
nel onder de A10 versterkt de verbinding 
van de Gulden Winckelbuurt met de 
Kolenkitbuurt. De Lidewijdepad tunnel tussen 

de Jephtastraat en de Sinjeur Semeynsstraat 
is met de lichtgevende kunst een uitnodigende 
en veilige onderdoorgang geworden. Er 
zijn ontwerpen van buurtbewoners in het 
kunstwerk opgenomen. 

Het kleurrijke spel met licht in de tunnel 
is een bezoekje waard, het is een prachtig 
kunstwerk in de openbare ruimte geworden 
waaraan veel valt te ontdekken.

Muurschilderingen BOUW

Colour Connection

Fotografie: Smoelwerk Fotografie

De Kolenkitbuurt wordt steeds kleurrijker. 
Kunstuitingen doen hun intrede in de buurt op 
gebouwen in de openbare ruimte. Als je langs 
de Wiltzanghlaan loopt zie je de prachtige 
muurschilderingen op de kopse gevels van de 
4 woonblokken. Deze zijn in samenwerking 
met de bewoners tot stand gekomen.

Loop daarna via de Ferdinand Huyckstraat 
naar de Roos van Dekamaweg en sla rechtsaf 
om de schitterende muurschilderingen te 
bewonderen van diverse artiesten. Het ZID 
theater en AGA_LAB zijn bedolven onder een 
scala aan kleuren.

De onderste strook van de wand is een 
zogenaamde “Wall of Fame” waar iedereen vrij 
is om legaal graffiti of street art op te maken. 
Ook word elk jaar een “Community Painting”  
door BOUW georganiseerd: hou de Instagram 
pagina @debouwput in de gaten om mee 
te doen!



COLUMN SINAN ÇANKAYA

SPORT EN SPEL

Voor de niet-ingewijden: na brandstichting 
in een studentenflat in Amsterdam-West, in 
mijn wijkje, die vermoedelijk te maken heeft 
met LHBTI-geweld, werd er een tegenactie 
op touw gezet. Er werden regenboogvlaggen 
opgehangen in de wijk. Die vlaggen waren een 
signaal tegen de intolerantie. 
Rondom alle berichten die ik over het incident 
heb gelezen hing het ongezegde steeds boven 
het voorval. Amsterdam-West is immers 
een ‘bepaalde wijk’ waar ‘bepaalde mensen’ 
wonen. Ook in mijn hoofd ging een slordige 
politierechercheur vooringenomen te werk, en 
was snel klaar met de zaak: de daders waren 
toch hopelijk geen Turkse of Marokkaanse 
jongens, dacht ik. (Maar dat mag ik zeker 
niet hardop zeggen, ja, ik ben vast wel weer 
een racist, we kunnen de problemen niet 
ontkennen - schoot er eveneens door mijn 
hoofd.) 
In de Volkskrant doen Abel Bormans en Fleur 
Damen er minder moeilijk over, die schrijven: 
,,Families van Turkse en Marokkaanse 
afkomst die al decennialang in de wijk wonen, 
zagen de afgelopen jaren steeds meer jongeren 
(‘yuppen’) komen, op zoek goedkopere 
koopwoningen. Het gaat vaak goed, maar 
botst soms ook.” Ze citeren een moskeeganger 
over de gebeurtenis, die geeft kennelijk 
de communis opinio in de wijk weer, en 
desgevraagd levert de man op bestelling. ‘Gays 
zijn niet goed,’ zegt hij.
Met een paar pennenstreken is de brand-
stichting veroorzaakt door ‘Turken’ en 
‘Marokkanen’, is homofobie te wijten aan de 
Islam, en zijn kwesties in onze ‘probleemwij-
ken’ terug te voeren tot een culturele botsing 
der beschavingen. 

Deze denktrant is reddeloos. We weten 
geeneens wie de daders zijn. Hoe is dit 
bloedserieuze incident zo snel gepoliti-
seerd, en waarom wordt de vinger gewezen 
naar ‘intolerante’ Turkse en Marokkaanse 
Amsterdammers? Laat er geen misverstand 
over bestaan: gemeenschappen gaan 
niet vrijuit. Intolerantie tegen LHBTI is 
een wijdverbreid probleem in de gehele 
Nederlandse samenleving, dus ook binnen 
migrantengroepen. 
In de berichtgeving viel me iets anders op. 
Er ging niet alleen een regenboogvlag in de 
fik, ook werden er hakenkruizen op deuren 
geklad. In mijn ogen hebben we allianties 
nodig tegen deze verschillende vormen van 
haat. De emancipatie van de ene groep mag 
niet ten koste van die van een andere gaan: 
dat is solidariteit.

De vlag heeft een uit-de-kast-karakter, terwijl 
verzet als ook solidariteit in verschillende 
gedaanten komt, daar is het mij om te doen. 
Want natuurlijk ben ik solidair met deze 
streep-door-het-zand, met deze actie om terug 
te duwen. 

Zo opende de moskee, waar de toevallige 
passant werd geïnterviewd die er verder niet 
hele tolerante ideeën over homoseksuelen 
op nahield, de nacht van de brandstichting 
haar deuren voor tientallen studenten - en 
vermoedelijk ook de slachtoffers - die in 
blinde paniek op de vlucht sloegen. Ze kregen 
er water en thee.

Sinan Çankaya is schrijver van Mijn 
Ontelbare Identiteiten (2020), een boek 
over de veranderde omgang met migranten in 
Nederland. 

Je suis Amsterdam-West

Afgelopen zomer heeft Manos Alexandrou, 
bewoner van de Kolenkitbuurt, een plan 
ingediend bij Stem van West. Hij wil in zijn 
buurt de ongebruikte, vaak saaie locaties 
onder viaducten van het spoor en ringweg 
verbeteren door een combinatie van kunst- en 
sportfaciliteiten. 
De Kolenkitbuurt wordt gekenmerkt door de 
ligging tussen de Ringweg A10 en het spoor. 
Veel van de onderdoorgangen en viaducten 
zijn saai, lelijk en zijn geen aangename 

ruimtes. In zijn plan wil Manos deze plekken 
verbeteren. Enerzijds door er functionele 
openbare ruimtes van te maken om buiten, 
ook tijdens de regen, te kunnen sporten. 
Anderzijds wil samen met kunstenaars de 
ruimte aantrekkelijk maken met vrolijke kunst 
en expressie. 
Zijn idee haalde voldoende stemmen om het 
plan te mogen presenteren aan het stads-
deelbestuur van West. Het bestuur reageerde 
enthousiast, en op dit moment probeert 

hij samen met de gemeente en vrijwilligers 
zijn plan te realiseren. Door regelgeving en 
vergunning wordt het lastig om dit voor elkaar 
te krijgen, maar alle hulp is welkom. 

Kent u iemand die hierbij graag wil helpen 
of bent u zelf enthousiast geworden over dit 
plan? Neem dan contact op met 
alexandroumanolis@gmail.com en help 
samen om de Kolenkitbuurt te verrijken met 
sport en kunst!  

Sport en kunst op 
onbenutte locaties



BEWONERS AAN ’T WOORD

Fotos & tekst: Lennart Michels

2 april 2021 vertrek ik dan eindelijk, ruim een 
jaar na de originele vertrekdatum in verband 
met de situatie rondom Covid-19, op de fiets 
van Amsterdam richting China. Het weer is de 
meeste dagen guur en nat, maar de stemming 
zit er goed in. Via Duitsland en de besneeuwde 
Oostenrijkse Alpen, komt na Slovenië en 
Kroatië dan eindelijk de zon om de hoek 
kijken. Mijn fietstassen zijn goed gevuld: één 
tas met kleding, één met camping spullen, één 
met elektra (laptop, drone, camera etc.) en 
één met medicijnen. Ongetwijfeld is dit de be-
langrijkste tas die er aan mijn fiets hangt. Mijn 
insuline, pennen en naalden moeten altijd in 
de buurt zijn. Met diabetes type 1 heb je een 
hoop dingen om rekening mee te houden, 
maar gelukkig gaat dat vrij goed onderweg!

Na Kroatië fiets ik langzaam Europa uit via 
Servië en Bulgarije, waar ik andere fietsers 
tegenkom. Twee Fransen en een Zwitsers stel 
die samen met hun baby van inmiddels een 
jaar de wereld aan het ontdekken zijn om hun 
kind op te zien groeien. Een unieke ervaring 
lijkt me zo! Samen fietsen we de wereldstad 
Istanbul in, een unieke doch wat chaotische 
ervaring. Tussen de claxonnerende bussen 
en trucks waan ik mij een inhaalslag over 
de vierbaans snelweg richting het centrum 
van deze metropool met bijna 20 miljoen 
inwoners.

Turkije ken ik eigenlijk alleen van de ‘all-in-
clusive’ verhalen: Vechten om je zonnebedje 

en 24/7 in je hotel, maar het is zoveel 
meer dan dat! Mijn vriendin vliegt naar de 
hoofdstad Ankara, om vervolgens 3 weken 
mee te fietsen door de binnenlanden. De 
mensen zijn enorm vriendelijk. Om het 
kwartier horen we weer iemand roepen met 
de vraag of we niet een lekker kopje çay (thee) 
willen, of wat eten, of een slaapplaats. Via 
Cappadocië vliegen we in een luchtballon 
over de prachtige rotsachtige valleien om 
vervolgens weer door te fietsen richting de 
Zwarte Zee. Daar vliegt mijn vriendin terug 
naar Nederland en vervolg ik mijn reis 
met een andere Nederlander, Richard. We 
besluiten het restant van de reis samen af te 
maken. We hebben namelijk hetzelfde doel: 
op de fiets naar China!

In Georgië komt er echter tijdelijk een eind 
aan mijn geluk reeks. Voedselvergiftiging 
zorgt voor minder fijne dagen op de fiets en 
alle omliggende grenzen rondom Georgië 
blijken gesloten te zijn wegens Corona. We 
pakken daarom een vlucht naar het dichtstbij-
zijnde plekje om zo min mogelijk te smokkelen 
en komen uit in Nukus (Oezbekistan). Daar 
doorkruisen wij de Kyzylkum Woestijn met 
brandende temperaturen van 45℃. We 
vinden ons een weg door de zandvlakten, om 
uit te komen in prachtige historische steden 
als Samarkand, waar mausolea en madrassa’s 
met azuurblauw tegelwerk de architectuur 
kenmerken. Ik leer veel over de geschiedenis 
van de zijderoute, eeuwenlang de belangrijk-
ste handelsroute tussen het Westen en China, 
waar ik nu al een tijd overheen fiets.

Vanuit Oezbekistan kom ik voor het eerst in 
een land dat direct grenst aan China, namelijk 
Tadzjikistan. Het finalestuk van mijn reis is 
begonnen. Over het Pamir gebergte klim ik 
vele bergpassen over met als hoog(s)tepunt 
de Ak-Baital pas op 4655m hoogte. Echter 
grenst het land ook aan Afghanistan, waar 
op dat moment de Taliban oprukt. Langs dit 
grensgebied zie ik het normale leven, met 
boeren die hun vee onderhouden en kinderen 
spelend in de rivier, maar tegelijkertijd ook 
legerposten en Talibanstrijders met hun 
geweren en jeeps. Gelukkig zit er een brede 
rivier tussen mij en hen. 

Dan is het zover, op naar de grens met China. 
Een redelijke anticlimax, want het land mag 
ik niet in (opnieuw Covid..). Toch ben ik trots 
op wat ik bereikt heb. Als type 1 diabeet van 
Amsterdam naar (de grens van) China. 
Paar stats ter afsluiting: in totaal heb ik in 105 
reisdagen 455 uur op de fiets gezeten, 7.569 
kilometer afgelegd, 57.733 meter geklommen, 
meer dan €25.000,- voor onderzoek naar 
Diabetes Type 1 en géén enkele lekke band 
onderweg. Dat laatste is misschien nog wel het 
meest bijzonder!

@lentochina
www.lentochina.com 

Op de fiets naar China 
– een beknopt reisverslag



Wat vond er afgelopen tijd plaats vanuit 
KolenkitKas?
De Kolenkitkas heeft niet stilgezeten de 
afgelopen periode. Een prachtige variatie aan 
activiteiten in de kas en ook een aantal buiten 
de kas!

De Kolenkitkas is een plek voor iedereen. Vele 
buren gebruiken de ruimte voor verschillende 
activiteiten, zoals een verjaardag of zakelijke 
ontmoeting. Ook buurvrouw Jessica gebruikt 
de kas op een regelmatige basis voor Engelse 
les. 

Voor het eerste weekend van Rondje Kolenkit 
hebben de Kolenkitkoks hun kennis gedeeld! 
Zo gaf Krishna in The Villy een workshop 
‘Bhutaneese dumplings’ en Fatma en Serife 
lieten zien hoe de geliefde Gozleme’s gemaakt 
worden! 

De Kolenkitkoks blijft groeien. Naast het 
mogen verzorgen van eten voor het Volle 
Lucht festival in het Gerbrandypark, mochten 
de koks ook hapjes verzorgen voor de 
feestelijke opening van onze directe buren: 
Maqam.

Ben jij geïnteresseerd geraakt in de 
Kolenkitkas? Of wil je meedenken, meepraten 
of meewerken met het Kolenkitkas team? 
Wees welkom en contact ons op 
kolenkitkas@gmail.com of wandel 
eens binnen bij de Kolenkitkas op de 
Vrouwengelukhof (in Rhapsody). 

Tot snel!

Kolenkitkas

Eigen haard burengroep

ACTIVITEITEN

Huur jij of heb jij jouw woning gekocht 
bij Eigen Haard? Kom bij de Eigen Haard 
Burengroep!

De Eigen Haard Burengroep is een groep 
bewoners die een relatie met Eigen Haard 
hebben. Met deze groep wil Eigen Haard op 
regelmatige basis in contact komen om bij 
te praten wat er in de buurt gebeurt.  Op dit 
moment zitten er maar liefst meer dan 50 
buren in de burengroep. 

Als jij je aanmeldt, kom je in een Whatsapp 
groep met buren van alle Eigen Haard 
woonblokken uit de Kolenkitbuurt. Daarnaast 
zullen er regelmatig fysieke ontmoetingen 
plaatsvinden. 

Wil jij je buren beter leren kennen? Of wil je 
op de hoogte blijven met wat er in de buurt 
gebeurt? Kom bij de Eigen Haard Burengroep! 
Stuur een mail naar:
rajeb@operatieperiscoop.nl voor meer 
informatie.



1. Voetbal Vereniging Sloterdijk
Roos van Dekamaweg 4

2. AGA LAB
Roos van Dekamaweg 7

3. ZID Theater
Roos van Dekamaweg 1

4. DE BOUWPUT
Ferdinand Huyckstraat 74

5. MGT Jongerencentrum
Wiltzanghlaan 90

6. Broedplaats WOW
Wiltzanghlaan 60

7. IBS El Amien
Wiltzanghlaan 93

8. West Beweegt
Berceusestraat

9. Buurtbeheer Eigen Haard
Meimorgenstraat 93

10. Buurtkamer Schaffie
Jan van Schaffelaarpplantsoen 35

11. Klerekas
Leeuwendalerstunnel

12. Bos en Lommerschool
Meimorgenstraat 2

13. KolenkitKas
Vrouwengelukhof

14. Maqam
Jan van Schaffelaarplantsoen 2

15. The Villy
Bos en Lommerplein 302

16. Aminah
Bos en Lommerweg 385

17. Buurthuis BACK
Bos en Lommerweg 361

18. Kolenkitkerk
De Leeuw van Vlaanderenstraat 124

19. Bensy Gym
Ernest Staesplein 43 

20. Mevlana Moskee
Baas Gansendonckstraat 2

WIE, WAT EN  WAAR IN DE KOLENKIT
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DE ONDERNEMER

In deze rubriek maken we kennis met de 
ondernemers in de Kolenkit. 
Dit keer spreken we met Floris Beltman, 
de community host van the Villy, een ont-
moetingsplek in de Kolenkit die afgelopen 
lente haar deuren opende. 

Interview door: Anne-Marie Niks 
Fotografie: The Villy

Wat is the Villy?
The Villy is een ontmoetingsplek aan de Bos 
en Lommerweg (bij de ring) waar je lekker 
kan eten en drinken. Het heeft een moderne, 
maar tegelijkertijd ook huislijke inrichting. 
‘Villy’ staat voor ‘village in the city’ (dorp in 
de stad). Mensen uit de buurt kunnen hier 
ontmoeten, studeren of vergaderen. Je kan 
er terecht voor ontbijt, koffie, lunch, en er 
is ook een kleine kaart met avondgerechten 
(alles is ook af te halen). Daarnaast worden er 
activiteiten georganiseerd om buurtbewoners 
met elkaar te verbinden.

Waarom spelen de buurtactiviteiten een 
belangrijke rol bij the Villy?
The Villy is gelegen op de begane grond van 
Rhapsody, een complex met huurappartemen-
ten (vrije sector) ontwikkeld door CBRE, een 
commerciële vastgoedinvesteerder. Omdat 
de komst van CBRE gevoelig lag in de snel 
veranderende Kolenkit heeft CBRE een concept 
ontwikkeld waarin de verbinding met de buurt 
centraal staat. Mede om deze reden is er gekozen 
voor horecaondernemer Rob Herpen (de eigenaar 
van the Villy), die het idee van buurthoreca graag 
uit wilde werken.

Op welke manier is the Villy verbonden 
met de buurt?
Sinds de opening zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd, zoals een schaaktoernooi, een 
workshop dumplings maken, het optreden van 
een band, een BBQ en een literair diner. Ook 
staat er een grote kast in the Villy met koopwaar 
van ondernemers en organisaties uit de buurt 

(populaire items zijn de vette-vlam-kaarsen 
van Cascoland en koffie van Friedhats). Aan de 
spaarkaarten op ‘the wall of fame’, de muur achter 
de bar, is te zien dat er al een grote groep trouwe 
klanten is. De meeste komen uit de buurt.

Waar ben je het meest trots op?
Het literaire diner was een enorm succes waar 
ik met veel plezier aan terugdenk. Het was een 
avond waar een 3 gangen-diner werd geserveerd. 
Na elk gerecht kwam een schrijver iets vertellen 
over zijn/haar boek. Tijdens het eten vertelden 
de deelnemers elkaar over hun lievelingsboe-
ken. Bewoners konden voor 5 euro deelnemen 
waardoor het voor alle inkomenscategorieën 
toegankelijk was.

Wat is de grootste uitdaging?
Het is lastig om een brede groep mensen te 
bereiken met onze communicatie. Hierdoor 
kan je soms moeilijk inschatten of er voldoende 
animo is voor activiteiten. We ontvangen dan ook 
graag feedback op onze evenementen en onze 
communicatie. 
Ook willen we weten of bewoners suggesties 
hebben voor nieuwe evenementen. Iedereen met 
een leuk idee roep ik dan ook op: kom langs, bel 
of mail, dan kijken we wat we samen kunnen 
organiseren!

Welk toekomstig evenement kijk je het 
meest naar uit?
In de toekomst gaan we ‘Kolenkit onderneemt’ 
organiseren, een event voor alle ondernemers in 
de buurt. Er schijnen ontzettend veel ondernemers 
te zijn in de Kolenkit. ‘Kolenkit onderneemt’ 
wordt een plek waar ondernemers elkaar kunnen 
ontmoeten en waar ze kunnen bespreken wat ze 
missen in de buurt. Ook zijn we van plan om vrij-
dagmiddagborrels te organiseren voor alle buurt-
bewoners zodat je als buren samen het weekend in 
kan luiden.

Weten welke evenementen The Villy 
binnenkort organiseert?
Bekijk het op Instagram: @thevillynl
of Facebook: @thevillyrhapsody

Thuiskomen bij The Villy 

Mijn naam is Anne-Marie en ik woon sinds vijf jaar in de Kolenkit. Vanuit mijn woning heb ik zicht 
op de winkelstraat en daarom ben ik altijd erg benieuwd naar de ondernemers daar. 

In elke editie van de krant schrijf ik over een zaak in de buurt.



HEEL KOLENKIT BAKT!

Voor deze rubriek heb ik een interview 
met Gulderen Ataseven.

Door: Ruud van Buren

Laat ik starten door te vragen, kort iets over 
jezelf te vertellen, hoe woon je en hoe lang 
woon je al in de kolenkitbuurt?
“Ik woon al sinds mijn 4e jaar in de kolenkit-
buurt samen met mijn ouders, mijn zussen 
en mijn boers. Ik ben hier opgegroeid en heb 
hier op school gezeten. Ik trouwde toen ik 21 
jaar was en verhuisde noodgedwongen naar 
Geuzenveld; in de kolenkitbuurt was namelijk 
geen woning te krijgen”. 
De kolenkitbuurt bleef echter lonken. “Ik heb 
8 jaar gewoond in Geuzenveld maar ik wilde 
heel graag terug om dichter bij mijn ouders te 
zijn en weer te wonen in de omgeving waar ik 
ben opgegroeid. Uiteindelijk kregen wij een 
woning aangeboden in The New Kit en daar 
woon ik nu, samen met mijn man en mijn 
twee kinderen, een dochter van 19 en een zoon 
van 15”.
Gulderen is van oorsprong Bruidsfotograaf. 
Echter, door de coronapandemie bleven de 

opdrachten uit. Gulderen belande thuis op de 
bank.
“Tja, ik wilde toch wel wat om handen 
hebben,” aldus Gulderen. “Koken en bakken 
is eigenlijk altijd wel een hobby van mij 
geweest. Op een of andere manier neemt deze 
bezigheid ook stress bij me weg. Ik ben van 
oorsprong Turks en hou erg van de Turkse 
keuken. Als ik bezoek ontvang vind ik het 
heerlijk om verschillende gerechten en baksels 
te maken en aan te bieden”. Iets wat Gulderen 
overigens van het ouderlijk huis heeft 
meegekregen. “Mijn moeder kan ook heerlijk 
koken!”
Dat Gulderen baktalent heeft, bewijzen de 
foto’s op haar Instagram pagina wel. “Voor de 
verjaardag van mijn dochter had ik een Red 
Velvet taart gemaakt, geheel volgens eigen 
recept. Mijn gasten waren laaiend enthousiast 
en stimuleerde mij om een foto te plaatsen 
op een Instagram pagina. Ik dacht, dit is 
misschien wel een leuke manier om mijn 
taarten aan vrienden en bekenden te laten 
zien. Dus samen met mijn dochter een pagina 
gemaakt en voilà, redcakess was geboren, 
haha”.

Wat de Red Velvet taarten van Gulderen 
zo speciaal maakt verklapt ze niet. “De 
ingrediënten zijn natuurlijk mijn geheim. Het 
is mijn taart en ik maak ze echt met liefde. 
Wat ik wél kan verklappen is dat ik uitsluitend 
gebruik maak van verse ingrediënten zoals 
eieren van de boerderij en een speciale meel, 
dus niet die goedkope spullen. Kwaliteit boven 
alles, dat heb ik altijd gehad. Laat ik het zo 
zeggen, als ik een ingrediënt zelf niet eet, dan 
schotel ik het mijn gasten ook niet voor”.
Op de vraag of Gulderen de ambitie heeft 
om ooit kandidaat te zijn voor het televi-
sieprogramma ‘Heel Holland Bakt’ zegt ze 
volmondig “Oh, zeker, kom maar op!” 
Misschien zien we onze kolenkitter dus ooit 
terug op de Nederlandse televisie.

Vind jij bakken ook zo leuk en wil je met jou 
gebak in de volgende krant komen, geef dat 
dan snel door aan ons, redactie@kolenkit.info
 Je moet uiteraard wel in de Kolenkitbuurt 
wonen. Vermeldt je naam, e-mailadres en 
mobielnummer, dan nemen wij contact met je 
op. Gewoon doen!

Red Velvet taarten 
van Gulderen

Door: Eline Bijlsma (diëtiste DieetPlaneet) 

Fruit & de weerstand
Met de R in de maand is een goede weerstand 
extra belangrijk. Daarbij is o.a. vitamine C 
onmisbaar, deze vitamine houdt de weerstand 
in stand. Bij een tekort aan vitamine C, kan 
verminderde weerstand ontstaan. Fruit is 
een van de belangrijkste voedingsbronnen 
van vitamine C. Fruit is gezond en wordt 
geassocieerd met een verlaagd risico op het 
ontstaan van diverse ziektes. Maar toch hoor 
je of lees je regelmatig terug dat teveel fruit 
ook niet goed is, en juist weer schadelijk kan 
zijn. Hoeveel fruit kun je nu het beste eten per 
dag om gezond te blijven? En klopt het, dat 
teveel fruit schadelijk is?

Advies
Het advies is om dagelijks 200 gram fruit te 
eten – wat gelijk staat aan 2 stuks fruit. Dit 
advies is gebaseerd op diverse onderzoeken 
naar de inname van de zogeheten micronutri-
enten (vitamines en mineralen).  Als je 
voldoende varieert in het type fruit, krijg 

je met 200 gram per dag alle voedingsstof-
fen uit fruit binnen die je dagelijks nodig 
hebt op basis van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid (ADH). De inname van 2 stuks 
fruit is geassocieerd met een lager risico op 
hart-, en vaatziekten en diabetes type 2. Door 
de antioxidanten die van nature voorkomen 
in fruit, is fruit ook geassocieerd met een lager 
risico op bepaalde vormen van kanker. 

Kan je ook teveel fruit eten?
Helaas wel; teveel fruit is helaas niet goed 
voor je. Fruit bevat naast de vitamines en 
de vezels namelijk ook suikers en zuren. De 
suikers in fruit: fruitsuikers, worden ook wel 
koolhydraten genoemd. Koolhydraten heb je 
nodig als brandstof (energie) en als bouwstof. 
Maar als je er teveel van binnen krijgt, worden 
deze overtollige koolhydraten opgeslagen als 
reservestoffen en worden de goede suikers 
omgezet in vet. Teveel fruit betekend een 
hoge inname van fruitsuikers; en ook hier 
kunnen we dus overgewicht van krijgen als we 
er teveel van binnenkrijgen. Het zuur in fruit 
kan bovendien het tandglazuur aantasten; ook 

daarom is het belangrijk niet te overeten in 
fruit.

Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende (en 
niet teveel) fruit eet?
Eet fruit met mate. Neem ongeveer 2 a 3 
stuks fruit per dag. Houdt daarbij rekening 
met het gewicht van het type fruit, en streef 
naar ongeveer 200 gram/dag. Eet deze 
hoeveelheid niet in een keer, maar verspreid 
deze hoeveelheid over de dag, en varieer in 
type fruit. 
Fruit kan in principe altijd en overal. Door 
de structuur en samenstelling van fruit is het 
ook buiten de koelkast een langere tijd goed te 
bewaren. Zo kan je altijd vers fruit meenemen 
in je tas om onderweg op te eten. Ook dienst 
fruit goed als broodbeleg of als combinatie 
met groenten verwerkt in een frisse salade. 
Sap telt helaas niet mee als fruit; omdat sap 
veel minder vezels en voedingsstoffen bevat 
als vers fruit. Een ander nadeel van sap is dat 
dit veel suiker bevat, waardoor je ongemerkt 
veel meer calorieën binnenkrijgt als wanneer 
je gewoon een vers stuk fruit zou nemen. 

Hoeveel fruit is goed voor je?
GEZONDHEID



VERENIGING VAN EIGENAREN

ALGEMEEN

De gemeente Amsterdam biedt VvE’s enkele 
interessante webinars aan  om verduur-
zamings-maatregelen te combineren met 
het onderhoud aan uw complex. Er is veel 
meer mogelijk dan u denkt. Ook  worden de 
subsidie mogelijkheden besproken.

Webinar: 
Zonnepanelen op VvE daken
Woensdag 17 november, 19.30 – 21.30 uur.
Veel vve’s hebben grote platte daken. Ideaal 
voor zonnepanelen. Maar voordat de panelen 
liggen zijn er veel vragen te beantwoorden. 
In dit webinar gaat het onder andere over de 
antwoorden op deze vragen:
● Is het dak sterk genoeg en hoeveel panelen 
passen op het dak?
● Wat kost dat en wat levert het op?
● Hoe kun je de panelen onderhouden en 
verzekeren?
● Wie gaan de opgewekte energie gebruiken? 
De vve (voor liften en verlichting) of de leden 
zelf of een combinatie van beiden?
● Hoe kan de vve dat betalen? Zijn er leningen 
of subsidies?
● Kan het dak ook verhuurd worden?
● Kunnen zonnepanelen ook in combinatie 
met een groen of een blauw dak? Of een 
dakterras?
● Beantwoorden van vragen uit het publiek.

Webinar: 
Laadpalen voor elektrische auto’s bij VvE’s
Donderdag 25 november, 19.30 – 21.30 uur.
Vve’s met een parkeergarage krijgen er op 
enig moment mee te maken; de vraag om 
een laadinfrastructuur voor het opladen van 
elektrische auto’s in de vve. Niet alleen omdat  
er nu al leden zijn die elektrisch rijden, maar 
ook omdat er regelgeving in de maak is die 
laadmogelijkheden in de garage verplicht stelt 
in de nabije toekomst.
● Hoe kan de vve hiervoor een realistisch  en 
slim plan maken? En hoe garandeer je de 
veiligheid van het systeem?
● Hoe kan de VvE hiervoor een realistisch en 
slim plan maken?
● En hoe garandeer je de veiligheid van het 
systeem?
● Hoe staat het met subsidie voor advies?
● Wat is goed advies?
● Kan de vve lenen voor een 
laadinfrastructuur?
● Beantwoorden van vragen uit het publiek.

Aanmelden kan online via 
www.amsterdam.nl/vve

Op 7 juli 2021 zag de pilotversie van de 
Kolenkitkrant het daglicht en werd feestelijk 
gelanceerd in het buurtcentrum BACK, 
met een hapje, een drankje en bloemen. 
Carolien de Heer, portefeuille houder van de 
Kolenkitbuurt in het Stadsdeelbestuur reikte 
de bloemen uit aan alle redactieleden.
Wij zijn trots dat het ons gelukt is een leuke 
informatieve krant uit te brengen van, door 
en voor alle bewoners van de Kolenkitbuurt, 
zowel fysiek als online op www.kolenkit.info 
Voor je ligt alweer de herfst editie boordevol 
interessante informatie en leuke weetjes. Wij 
wensen onze buren veel leesplezier en kijk of 
je er iets nuttigs uit kunt halen, want samen 
maken we onze buurt leefbaar.
Van links naar rechts op de foto: Urmy 
Blikslager, Peim van der Sloot, Carolien de 
Heer, Ruud van Buren, Lysette van Geel, 
Anne-Marie Niks en Denise van Gerven.

Heeft u leuke ideeën voor de krant of zou u 
onderdeel willen uitmaken van de redactie? 

U bent van harte welkom! mail naar 
redactie@kolenkit.info 

Verduurzaam uw VvE

Lancering zomer editie



PUZZEL

Kolenkit kruiswoordpuzzel

Gemaakt door Rajeb

Letters uit de grijze vakjes vormen een zin. Deze letters zijn 
niet op volgorde! Stuur het antwoord op naar 
redactie@kolenkit.info en maak kans op een boekenbon 
van maar liefst 25 euro!



De puzzels in deze krant worden gemaakt door 
wijklocatiebeheerder Rajeb Sabe en zijn geïnspireerd 
door de Kolenklitbuurt. Veel speelplezier!

Stuur het antwoord op naar redactie@kolenkit.info 
en maak kans op een boekenbon van maar liefst 25 euro!



ACTIVITEITEN

Karima Ouahmed en Khetam El Hankouri 

Next Level: Dat is een groep vrouwen die 
bewoners en professionals empoweren  in 
west. Zij bieden educatieve activiteiten en 
bijeenkomsten voor en door vrouwen. 
Als hoofddoelen stellen zij inclusiviteit en 
empowerment door het vergroten van kennis, 
vaardigheden, netwerk, zelfvertrouwen en ook 
het aanbieden van ontspanning en reflectie 
momenten/trainingen.

voor meer informatie:
Next_-level@outlook.com

Afgelopen september zijn we, 
Brunette (kunstenaar) en Truus 
(sociaal ondernemer) begonnen met de 
RE-UPsalon bij stichting Aminah aan de 
Bos en Lommerweg 385. 
Authentieke handwerktechnieken zijn 
inspirerend en de kennis van die ambacht 
willen we met zo veel mogelijk mensen 
delen. Voor en door zoveel mogelijk 
culturen.
In de RE-UPsalon kan je nu elke 
zondagmiddag (van 13.30 tot 15.30 uur) 
duurzaam aan de slag om bijvoorbeeld 
je oude kleding of ander textiel zelf te 
repareren. Sociale activiteiten stimuleren 
door de buurt bij elkaar te brengen, 
bewustwording van duurzaamheid door 
reparatie en recycling. Mannen, vrouwen 
en kinderen zijn welkom :)

Tegen 2 euro toegang mag je gebruik 
maken van de naaimachines en krijg je 
professionele hulp bij je project. Geen zin 
om zelf bijvoorbeeld een nieuwe rits in 
te zetten? Dan kan je dit aan één van de 
aanwezige dames vragen, uiteraard tegen 
betaling. Oud studenten van de opleiding 
confectie-stikken zullen het repareren 
van ingebrachte kledingstukken op zich 
nemen. 

Elke laatste zondag van de maand 
wordt een gastles gegeven met een 
(upcycle) thema in een speciale techniek. 
Bijvoorbeeld patches maken, borduren, 
haken, breien, Sashiko, Richelieu 
techniek of woolfiller.  Tijdens de gastles 
is er geen repair. 

Heb je zelf ook een mooi idee? We 
staan open voor nieuwe en aanvullende 
technieken; kom ook zelf een workshop 
geven. Een (klein) budget hiervoor is 
aanwezig.

We willen graag dat de mensen uit 
de buurt elkaar leren kennen door in 
een gezellige sfeer te werken aan een 
eigen project. Met duurzaamheid in 
het achterhoofd want alles verdient een 
tweede kans.

Next Level

RE-UPsalon bij Stichting 
Aminah

28 november
Kerst-engeltjes & ster

haken met Maria

30 januari 2022

Shasiko met Brunette
>> Japanse borduurtechniek

27 februari 2022

Richelieu met Nuran
<< Oost-europees 

borduurtechniek

Welkom
Elke zondagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bij stichting 
Aminah duurzaam aan de slag met je oude kleding.
> 2 euro toegang 
Maak gebruik van de naaimachines en krijg je hulp bij 
je project. Dames, heren en kids welkom!

Als je geen zin hebt om zelf bijvoorbeeld een nieuwe rits in te zetten dan kan je 
dit aan één van de aanwezige dames vragen, uiteraard tegen betaling.

Elke laatste zondag van de maand 
wordt een gastles gegeven met 
een (upcycle) thema in een speciale  
handwerk techniek. Bijvoorbeeld 
patches maken, borduren, haken, 
breien, Sashiko, Richelieu techniek 
of woolfiller. Tijdens de gastles is er 
geen repair. Heb je zelf ook een mooi 
idee? Nieuwe ideeën en aanvullende 
technieken zijn altijd welkom :)

FaceBook:  RE-UPsalon
Instagram: @RE-UPsalon

adres:
stichting Aminah 
Bos en Lommer-

weg 385

Kalender



Er gebeurd heel veel in de Kolenkitbuurt. 
Woon jij in de Kolenkit? En heb jij ideeën voor 
de buurt? Of vind je het fijn om mee te denken 
en luisteren over wat er in de buurt gebeurt? 
Sluit je aan bij het Kolenkitgenootschap! 

Wij zorgen voor een gezamenlijk geluid van 
buurtbewoners.

Meld je aan door een mail te sturen 
naar rajeb@operatieperiscoop.nl of bel/app 
Fouad op het nummer: 06-35119472. We 
komen maandelijks samen en je bent tot niets 
verplicht!

We ontmoeten elkaar snel!
Fouad, Margreet, Rajeb

Van opbergplek naar gezellig 
balkon

Het Kolenkitgenootschap

Al jaren wilde Mbarka van Stichting Aminah 
iets doen aan het grote rommelige balkon aan 
zijkant van haar locatie Amira, zodat haar 
team en bezoekers daar af en toe even kunnen 
relaxen, maar ze had er de tijd en de inspiratie 
niet voor.
Via Talentmakelaars (een project van Blik op 
Talent en Samenwonen-Samenleven) werd 
Mbarka in contact gebracht met medewerkers 
van adviesbureau Yacht, die hun jaarlijkse 
teamdag graag wilden besteden door een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. 
Op 7 oktober zijn 4 vrouwelijke werknemers 
hier enthousiast mee aan de slag gegaan. Zij 
hadden er meteen allerlei leuke en creatieve 

ideeën over, maar eerst moest alles wat weg 
kon, gedemonteerd, opgeruimd, afgevoerd of 
gerecycled worden. En daarna werd er geshopt 
bij kringloopwinkel Rataplan, de Action en 
Praxis en kon het leuke werk beginnen met 
verven, opnieuw inrichten, ophangen en 
decoreren. 
Het resultaat is een gezellig ingericht balkon 
wat door alle planten, decoraties en sfeerlicht-
jes nu weer uitnodigend is om even rustig te 
gaan zitten en te genieten van de buitenlucht 
of het middagzonnetje! Mbarka was erg blij 
met deze metamorfose, die ze zelf niet voor 
elkaar zou hebben gekregen en de dames van 
Yacht hebben een geweldige teamdag gehad!

Kan jouw organisatie ook wel wat hulp 
gebruiken bij dingen of activiteiten, die je zelf 
niet kunt of waar je extra mensen voor nodig 
hebt?
Neem contact op met Marijke Verdonk 
06-10283276 of m.verdonk@sw-sl.nl 
Dan zorgt zij, samen met Saskia van Wijk van 
Blik op Talent, dat je in contact komt met 
mensen van een bedrijf, die graag een dagje de 
handen uit de mouwen willen steken!



SCHOON EN VEILIG

Even voorstellen, 

Ik ben Lotte Wagemaker, sinds 1 januari 
2020 wijkagent van de Kolenkitbuurt. Sinds 
2001 ben ik werkzaam bij de politie in 
Amsterdam en mijn allereerste stapjes bij 
de politie liggen in Bos en Lommer. Ik ben 
werkzaam geweest aan het politiebureau 
Admiraal de Ruijterweg, welke inmiddels 
niet meer bestaat. Sinds 2012 ben ik buur-
tregisseur/wijkagent. De Kolenkitbuurt is 
inmiddels de derde wijk waar ik werkzaam 
mag zijn. Het politiebureau waar ik werkzaam 
ben is gevestigd aan de Postjesweg 179. 
Door corona is mijn introductie in de wijk 
niet geheel gelopen zoals gewenst. Door alle 
maatregelen waren alle evenementen, waar ik 
normaal gesproken bij zou aansluiten, helaas 
afgelast. We hopen natuurlijk allemaal dat het 
in de toekomst wel weer mogelijk is. In mijn 
vrije tijd kook ik graag. Ik heb geen favoriete 
keuken, ik probeer graag nieuwe gerechten 
uit. Daarnaast mag ik graag op reis gaan, al is 
dat de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk niet 
gelukt vanwege corona. 
Via www.politie.nl ben ik middels email te 
bereiken. Daarnaast kan er via 0900-8844 
een terugbelverzoek worden achtergelaten 
indien er veiligheidszaken spelen die geen 
spoed hebben. Bij spoed kan altijd 112 gebeld 
worden. Hopelijk tot snel in de wijk!

Fotos & tekst: Anne Marie van Leent  

Schone straten in de Kolenkit

Lopend door de Kolenkitbuurt kom ik 
regelmatig een bewoner tegen die een afvalzak 
aan het vullen is met troep. Troep die in 
de bosjes ligt of troep die in de goot naast 
een geparkeerde auto ligt. De bestuurder 
van die auto zal gedacht hebben ‘Weg met 
die rotzooi, ik wil geen troep in mijn auto’, 
maar ondertussen ligt het op straat. Het 
vervelende is, dat het er over 100 jaar nog ligt 
als niemand de moeite neemt om het op te 
ruimen. 
Eigenlijk is dat de wereld op z’n kop, want 
als de troep niet op straat wordt gegooid, 
hoeft het ook niet te worden opgeruimd. Het 
ultieme doel is dan ook om het wegwerpge-
drag aan te pakken. Gooi het in de vuilnisbak! 
Maar zolang de troep wel op straat wordt 
gegooid, zijn er bewoners nodig die helpen 
met het schoonhouden van de straat. Met een 
bezem of een grijper en een afvalzak. Gelukkig 
kom ik steeds meer Kolenkitters tegen die de 
troep van een ander opruimen en zich inzetten 
voor een schone straat. 

De bewoners van de Akbarstraat, 
de Leeuwendalersweg, de Jacob 
van Arteveldestraat, het Jan van 
Schaffelaarplantsoen, de Meimorgenstraat 
en het Lidewijdepad maken er zelfs een 
sport van. Zij doen mee aan de wedstrijd: 
De schoonste straat van Bos en Lommer. De 
Leeuwendalersweg (Scala en Lommerrijk) en 
de Akbarstraat hebben al een keer gewonnen. 
Van het geldbedrag, dat de bewoners 
ontvingen, hebben ze planten en een 
kunstwerk gekocht. 
In oktober was in de Kolenkit tijdens het 
Rondje Kolenkit een gezellige buurtbarbecue 
voor de deelnemers van De schoonste straat 
en voor alle andere Kolenkitters die zich 
inzetten voor een schone, groene en gezellige 
straat. 

Wil je meedoen aan deze nieuwe 
beweging in de Kolenkitbuurt? 

Kijk voor meer verhalen en deelname op: 
www.schoonstestraat.nl

De wijkagent

De schoonste straat



Door een afvalcontainer te adopteren help je 
de buurt schoner te houden met extra hulp 
van de gemeente.

Dit doet een containeradoptant:
● Afval dat naast de container ligt en erin past, 
gooit u in de container.
● Zwerfafval bij de container veegt u op en 
gooit u in de container voor restafval.
● Afval dat klem zit in de container duwt u 
erin via de klep of via de zijkant. U krijgt een 
sleutel waarmee u de zijkant van de container 
kunt openen. Lukt dit niet, dan meldt u dat bij 
de gemeente.
● Als u wilt, kunt u buren die hun afval 
verkeerd weggooien uitleggen hoe het wel 
moet.

Dit krijg je van de gemeente:
● Een schoonmaakpakket met: een bezem, 
werkhandschoenen, stoffer en blik, 1 rol grijze 
vuilniszakken, afvalring, afvalgrijper. En voor 
mensen die dat willen hebben we ook een 
afvalgrijper voor kinderen en/ of stoffer en blik 
met een lange steel.
● De sleutel van de afvalcontainer(s) die u 
adopteert.
● Bijeenkomsten met andere containeradop-
tanten (zoals een excursie, uitje, borrel, diner 
of informatiebijeenkomst).
● Workshops en cursussen.
● Nieuwsbrief met het afvalnieuws uit uw 
stadsdeel (2x per jaar).
● Een speciaal telefoonnummer om meldingen 
te maken die we met voorrang behandelen.
● Extra hulp bij bewonersinitiatieven om uw 
buurt schoon te maken.

Aanmelden:
Als je een afvalcontainer wilt adopteren, 
stuur dan een mail naar 
adoptanten.sdw@amsterdam.nl 
Zet in je mail het containernummer van 
de container die je wilt adopteren. Je vindt het 
containernummer op de container zelf.

De allereerste vrouwenrechtswinkel van 
Amsterdam is een feit. Op woensdag 8 
september vond de officiële opening plaats 
van de allereerste vrouwenrechtswinkel van 
Amsterdam, waar Amsterdamse vrouwen 
de dag daarna al terecht konden voor gratis 
juridisch advies. Dit initiatief komt voort 
uit een samenwerkingsverband tussen 
de Amsterdamse Law Hub, Bureau Clara 
Wichmann en de Gemeente Amsterdam. 

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt 
namelijk dat vrouwen in economische zelf-
standigheid achterlopen op mannen. Ze zijn 
nog vaak financieel afhankelijk en verdienen 
gemiddeld lagere lonen dan mannen. Slechts 
53% van de vrouwen verdient minimaal 
het minimumloon terwijl dit bij 76% van 
de mannen het geval is. Daarnaast komen 
vrouwen vaker in de problemen door een echt-
scheiding en krijgen zij vaker te maken met 
seksueel geweld of straatintimidatie. Na een 
intensieve training te hebben gevolgd staan de 
enthousiaste juridisch adviseurs (studenten 

van onder andere de UvA) klaar om vrouwen 
juridisch advies op maat te bieden. Dat 
betekent dat zij de juridische problemen 
waarmee vrouwen te maken hebben en hun 
ervaring met het rechtssysteem begrijpen 
binnen een bredere analyse van systemische 
genderongelijkheid. Professioneel en 
gratis juridisch advies. Vanaf donderdag 9 
september zijn vrouwen dus welkom op de in-
loopspreekuren van de Vrouwenrechtswinkel 
in de Kolenkitbuurt en kan er online een 
afspraak worden gemaakt. Vrouwen kunnen 
hier gratis professioneel juridisch advies 
inwinnen over verschillende rechtsgebieden. 
Tot op heden is hier al veelvuldig gebruik van 
gemaakt en is de agenda t/m oktober 2021 al 
volgeboekt. 

Rutger Groot Wassink (Wethouder 
Diversiteit): “Het is onacceptabel dat er 
nog steeds verschil is tussen de rechten van 
mannen en vrouwen. Ik ben er trots op dat we 
vanaf vandaag een fysieke plek hebben waar 
vrouwen terecht kunnen voor juridisch advies. 

Het is een volgende stap in de strijd voor 
gelijke kansen.” 
Anniek de Ruijter (Directeur Bureau 
Clara Wichmann): “Het is ontzettend 
belangrijk dat vrouwen op een laagdrem-
pelige manier geholpen kunnen worden 
met hun rechtsvragen, want vrouwen lopen 
tegen andere juridische problemen aan dan 
mannen. Of het nu gaat om ongelijk loon, 
zwangerschap(sverlof), straatintimidatie of 
huwelijk en scheiding.” 
Nathalie Dijkman (Directeur Amsterdam Law 
Hub): “Er is niets mooiers dan toekomstige 
juristen op te leiden om hun academische 
kennis en kwaliteiten vanaf dag één in te 
zetten voor het bevorderen van de rechten van 
vrouwen”. 

Meer informatie: 
www.vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl 
Facebook: @vrouwenrechtswinkelamsterdam 
Instagram: @vrouwenrechtswinkelamsterdam 

Wordt containeradoptant

Vrouwenrechtswinkel



BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL

Vernieuwde Bos en Lommerweg half 
december gereed
Op de Bos en Lommerweg tussen A10 en 
metrohalte De Vlugtlaan wordt hard gewerkt 
om de herinrichting zo snel mogelijk af te 
maken. Inmiddels zijn we aan het opbouwen. 
Als alles goed gaat is de rijbaan richting 
centrum op 10 december om 16.00 uur weer 
open. Dan is het werk grotendeels klaar, op 
enkele restpunten na. 

Nieuw plein bij Kolenkitkerk
Er staan bouwhekken rond de Kolenkitkerk en 
het lage groen is verdwenen: we zijn begonnen 
aan de werkzaamheden rond de Kolenkitkerk. 
Dit is het laatste deel van de herinrichting van 
het zuidelijke deel van de Kolenkitbuurt. De 
komende maanden worden er onder andere 
kabels en leidingen vervangen, bestaande 
bestrating en trappen gesloopt. Ook worden 
er bomen gekapt, waarvan er 4 ziek en 2 dood 
zijn. Daarna bouwen we weer op. Half maart 
2022 is alles klaar, mits er geen tegenslagen 
zijn.  De impressies geven alvast een idee hoe 
het gaat worden: een open plein waar je lekker 
kunt zitten, met nieuwe bomen en ander 
nieuw groen en een kleine waterpartij. 

We gaan door met de vernieuwing van 
de Kolenkitbuurt

In 2003 is de vernieuwing van de 
Kolenkitbuurt gestart. Maar het werk is nog 
niet af. Woningstichting Rochdale gaat samen 
met de gemeente Amsterdam en bewoners 
een plan maken om de openbare ruimte en 
de laatste 700 woningen van Rochdale te 
vernieuwen. 

Voordat we een ontwerp voor het hele gebied 
maken, gaat een collectief van lokale buur-
torganisaties de buurt in om verhalen en 
informatie bij bewoners op te halen. Ook de 
bewonerscommissies van Rochdale worden 
hiervoor benaderd. Vervolgens worden de 
gebouwen stap voor stap uitgewerkt. De totale 
vernieuwing duurt ongeveer 10 tot 15 jaar. 

Vernieuwing Openbare 
Ruimte

Vernieuwing van de 
Kolenkitbuurt



Henk van Houtrijve
Jarenlang werkte Henk van Houtrijve als 
projectmanager bij de gemeente Amsterdam 
aan de Kolenkitbuurt. Binnenkort gaat Henk 
met pensioen. Daarom vroegen we hem naar 
zijn ervaringen in de Kolenkit. Hoe heeft hij 
de buurt leren kennen? En wat wenst hij de 
Kolenkit toe?
“Het bijzondere van de Kolenkitbuurt is dat 
het een buurt is waar enorm veel aandacht 
voor was. Dat begon in 2002 met de tv-serie 
van Felix Rottenberg over de Akbarstraat. 
Ik was heel verbaasd over het dramatische 
niveau van de buurt en het isolement van de 
bewoners. De Kolenkitbuurt stond al snel 
bekend als probleemwijk nr. 1 van Nederland. 
Daarom is er een plan voor de vernieuwing 
ervan opgesteld. De Kolenkitbuurt zou door 
de aanpak een gewone Amsterdamse buurt 
moeten worden. Ik denk dat dit voor een groot 
gedeelte is gelukt.” Door het negatieve beeld 
van de Kolenkitbuurt was het een enorme 
uitdaging om eraan te werken. “Het is geen 
doorsnee project waar je gewoon je werk voor 
doet”, zegt Van Houtrijve. “Ik merkte dat 
ikzelf, maar ook de andere mensen die werken 
voor de Kolenkit, echt een paar stappen 
harder liepen voor het verbeteren van de 
buurt.”

Trots
Bij de start van de vernieuwing werd alles 
meegenomen op bijna 800 woningen na. 
Bij deze woningen was net een onderhouds-
aanpak uitgevoerd. “Met de vernieuwing 
van de rest van de Kolenkitbuurt werd het 
verschil met deze woningen steeds groter. 
De bewoners vroegen steeds wanneer zij 
aan de beurt waren. Daar waren helemaal 
geen plannen voor. Dus ik ben, samen met 
anderen, een paar jaar geleden begonnen 
om steeds maar weer te zeggen ‘luister, we 
moeten nog plannen maken voor de rest van 
de Kolenkitbuurt’. Uiteindelijk is dat gelukt en 
nu is er een plan in de maak voor de aanpak 
van de resterende woningen. Dat is iets waar 
ik best trots op ben. Daarmee wordt de buurt 
eigenlijk afgemaakt.” 
Hij kijkt vol trots terug naar dit bijzondere 
project. “Ik vind het vooral fijn om te merken 
dat de bewoners over het algemeen tevreden 
zijn. Dit merken we aan het feit dat nu bijna 
alle bewoners van woningen die gesloopt of 
gerenoveerd moeten worden, in de buurt 
willen blijven wonen. Dat was bij het begin 
van de vernieuwing heel anders.”

Sociale aanpak
Wat er volgens Henk allemaal goed ging? “Het 
zou best kunnen dat ik met een gekleurde bril 
kijk hoor, dat ik de minder gelukte onderdelen 

niet goed zie. Maar ik vind de projecten 
eigenlijk allemaal goed gelukt. De kwaliteit 
van de woningen is sterk verbeterd en de 
openbare ruimte is ook aangepakt en erg mooi 
geworden.”
Als hij dan toch iets moet noemen is het dat 
niet iedereen profiteert van de verbeterin-
gen. “Het verbeteren van woningen leidt er 
niet automatisch toe dat het met de mensen 
ook beter gaat. Dat  vraagt om een aparte 
benadering, die veel meer tijd nodig heeft.” 
Daarom heeft het stadsdeelbestuur begin 
vorig jaar Hans Karssenberg als integraal 
manager aangesteld om hier verbeteringen 
in aan te brengen. De eerste resultaten zijn al 
zichtbaar.
“In de geest van onze oud burgemeester 
Eberhart van der Laan hoop ik dat de 
bewoners en de gemeente goed voor elkaar 
blijven zorgen. Ik kom zeker nog regelmatig in 
de buurt kijken en zal aan de bel trekken als ik 
zie dat bijvoorbeeld het groen niet goed wordt 
onderhouden. Het was een eer om voor de 
Kolenkitbuurt te werken en ik wens iedereen 
het allerbeste.”

Henk blijft voorlopig nog even werken 
totdat er een geschikte opvolger is.

Door: Margot van Ee

Kolenkitters weten het beste wat er belangrijk 
is voor hun buurt. Daarom heeft stadsdeelbe-
stuurder Carolien de Heer uit het buurtbudget 
van West een extra bedrag van €50.000 
beschikbaar gesteld voor plannen voor en 
door Kolenkitters.

Dit vinden Kolenkitters belangrijk
Het uitgangspunt van I love Kolenkit  is om 
niet alleen plannen op te halen maar vanaf 
het begin Kolenkitters  te betrekken bij het 
project. Vanwege de corona maatregelen 
moest dit helaas vooral digitaal. In mei 
en  juni spraken we met team Kolenkit 
(een groeiend netwerk van lokale profes-
sionals en bewoners),  deelnemers van 
het Kolenkitgenootschap (een groeiende 
buurtbrede bewonersgroep) en andere 
betrokken Kolenkitters over wat zij belangrijk 
vinden. Hieruit kwamen de volgende vier 
punten. De Kolenkitters die we spraken 
vinden het belangrijk om niet elke keer 
nieuwe plannen en projecten te starten maar  
gebruik te maken van wat er al is. Ook willen 
ze het geld wat er is zo gebruiken dat de buurt 
er lang plezier van heeft. Als derde punt willen 
ze het geld in de buurt uitgeven. Tot slot 
moeten Kolenkitters beslissen over het geld 

en de activiteiten.  De thema’s die naar voren 
kwamen waren jeugd en kansengelijkheid.

Jeugd heeft de toekomst
Omdat er in de Kolenkit relatief veel jeugd 
woont en in alle gesprekken jeugd als 
belangrijke doelgroep werd genoemd is er 
voor gekozen het project verder vorm te 
geven met de jeugd van de Kolenkit. We zijn 
hiervoor op zoek naar kinderen en jongeren 
tussen de 8 en 28 jaar die mee willen denken 
en doen met het project. 

Meedoen?
In november organiseren we met Dock, 
Operatie Periscoop, het ZID theater en 
Maqam een bijeenkomst voor de jeugd van de 
Kolenkit. Tijdens deze bijeenkomst willen we 
van jullie horen wat je belangrijk vindt voor 
de buurt. Ben je tussen de 8 – 28 jaar en wil je 
mee doen stuur dan een mailtje of whatsapp 
naar m.van.ee@amsterdam.nl of 0651416885 
met je naam. Dan krijg je een uitnodiging voor 
deze bijeenkomst. Natuurlijk kan je ook voor 
andere vragen contact opnemen.

Trots op vernieuwing 
Kolenkitbuurt

Update: I love Kolenkit
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Fotografie: Smoelwerk Fotografie 
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De Kolenkitkrant wordt zowel via de 
brievenbus als online gepubliceerd. 

Voor de online versie gaat u naar:
www.kolenkit.info/kolenkitkrant 

Deze buurtkrant is samengesteld door 
bewoners van de Kolenkit en bedoeld voor alle 
bewoners van de Kolenkit. 

De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. 

Heeft u leuke ideeën voor de krant of zou u 
onderdeel willen uitmaken van de redactie? 

Wees welkom en mail voor aanmelding of 
meer informatie naar
redactie@kolenkit.info 

En uiteraard zijn wij erg benieuwd naar uw 
reactie op de krant. 
Op de website www.kolenkit.info vindt u bij 
de online krant een korte enquête.  

De Kolenkitkrant is mede mogelijk gemaakt 
door Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam


