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BEWONERS AAN ’T WOORD

Idee en tekst: Rim Voorhaar – Combiwel

Sebo Bakker vertelt in vier vragen over 
het ZID Theater, al meer dan dertig 
jaar lang een begrip in binnen- en 
buitenland en opererend vanuit de 
Kolenkit.

Wat is of wie vormen het ZID Theater?
“Bij de naam ZID Theater denken veel mensen 
hier in de wijk vrij snel aan mijn naam, maar 
de oprichter is natuurlijk regisseuse Karolina 
Spaic, mijn partner, afkomstig uit Servië.  Ik 
sloot me aan bij het ZID Theater in 1992, 
30 jaar geleden alweer. ZID betekent in het 
Servisch ‘de muur’. Wij zijn altijd muren aan 
het doorbreken om kunst en maatschappij te 
verbinden.”

Hoe en wanneer ontstond het ZID 
Theater?
“Ik leerde Karolina kennen bij een auditie 
toen ze met ZID Theater haar eerste profes-
sionele theatervoorstelling maakte, ze was 
net afgestudeerd aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht (HKU). Ik kwam net 
terug in Nederland na een theateropleiding 
van 4 jaar in New York, gespecialiseerd in 
method acting. Eerder volgde ik de Rob van 
Rijn-pantomimeschool waar ik leerde dat 
ik meer wilde dan alleen mime. Ik leerde te 
luisteren, te fluisteren en dan pas te spreken. 
Karolina en ik denken hetzelfde en wat we 

willen. Verbindend en fysiek theater maken, 
in binnen- en buitenland. We willen raken, 
beroeren en ontroeren. En dat op de mooiste 
locaties, zowel in theaters maar ook in de 
wijk. Wij creëren een universele taal die wordt 
ingezet om mensen, deelnemers en publiek, 
met elkaar te verbinden.”

Waar ben je vooral trots op?
“Op Karolina, haar moed en op dat wat zij 
meenam uit Servië nog steeds staat als een 
huis. Maar ik ben ook trots op ons Europese 
FATE-project, waarin we nu voor de volgende 
editie - FATE2 – weer worden gesteund 
door het Amsterdams Fonds van de Kunst. 
Verder ben ik trots op hoe mensen ons weten 
te vinden. Neem Issam Zemmouri die 3 jaar 
geleden bij ons aanklopte omdat hij geïn-
teresseerd was in het ontwikkelen van een 
nieuwe fysieke theatrale speelstijl. Inmiddels 
is hij uitgegroeid tot een prominente danser 
en performer. Net stond er hier trouwens een 
jonge vrouw voor de deur, een docente van 
het ROC. Zij vertelde dat ze bij toeval ooit 
een voorstelling van ons zag en die maakte 
zoveel indruk op haar dat ze zorgde dat 
leerlingen van het ROC onze voorstelling NO 
FEAR zagen, hier in ons theater. Maar liefst 
160 leerlingen waren van de partij. En na 
afloop hebben beide groepen, de leerlingen 
en de acteurs met een vluchtverleden, elkaar 
ontmoet. Voerden ze gesprekken samen. Dat 
is toch geweldig?”

Wat is de volgende stap voor het ZID 
Theater?
“Het verbreden van de manier waarop we 
werken met kunstenaars en makers met een 
migratieachtergrond, statushouders, maar ook 
anderen die de reguliere route hebben gemist.  
Ook willen we graag een lift laten installeren 
in ons gebouw zodat ook mensen die slecht ter 
been zijn bij ons naar binnen kunnen komen.   
Nu het weer kan, komen bij het ZID veel inter-
nationale makers en kunstenaars die hier een 
tijd samen met makers en bewoners projecten 
realiseren. We willen heel graag residentie 
plekken in de buurt realiseren, zodat er 
hier verblijf mogelijk wordt en contact met 
de buurt intensiever wordt. Vrijwilligers 
zijn altijd welkom bij het ZID Theater, kom 
gewoon even langs.”

Sebo Bakker over het ZID 
Theater

“Raken, beroeren en ontroeren. 
En dat op de gekste locaties”



Fotograaf Kees Jansen

KOLENKIT IN BEELD Een selectie van de vele foto’s op
https://www.instagram.com/kolenkitbuurt



JONGEREN HOEK

Interview met Alma

Interview met: Alma Joni Sluiter (8 jaar)
door: Lysette van Geel
Fotografie: Smoelwerkfotografie

Hoe lang woon je al in de Kolenkit?
“Ik woon hier nu bijna twee jaar. Voordat ik 
hier met mijn ouders en zusje kwam, woonden 
we wat verderop in Bos en Lommer. Bij de 
speeltuin met de kinderboerderij. En we 
hebben in Amerika gewoond. Daar was het 
heel anders dan hier. Daar waren bijvoorbeeld 
eekhoorns. Maar hier hebben we andere 
dieren, zoals mieren. Eentje noemen we Miera 
Papiera, omdat ze op ons papier klom. Ik vind 
dit huis hier in de Kolenkit het allerleukst, 
omdat ik nu vlakbij mijn vrienden woon. Ik 
mag ook zelf naar ze toe lopen. Dan roep ik 
heel hard door het huis ‘Mama, ik ben naar 
de overkant!’ en dan ga ik gewoon zelf lekker 
naar buiten.”

Wat vind je tof om te doen in de buurt?
“Ik houd van tekenen, vooral van moeilijke 
kleurplaten met dieren en veel vakjes om in 
te kleuren. Als we buiten spelen, dan doen 
we soms het spel ‘vies’ of ‘lekker’. Iemand 
gaat in het midden van het plein staan en 
roept iets dat je kan eten. En dan rennen de 
kinderen naar de ‘vies’ of ‘lekker’ steen. Ik 
roep dan bijvoorbeeld ‘broodje poep’. Ook 
gaan we weleens naar de Villy, daar spelen 
we het spel Catan. Ze hebben heel erg lekkere 

pannenkoeken met fruit. Dan gaan we daar 
naartoe op de step, dat is mijn favoriete 
vervoer. Ik kan het best goed. En met een step 
kan je tenminste zelf bepalen waar je naartoe 
stuurt. Laatst deed ik ineens heel veel rondjes 
in korte tijd om ons woonblok. Ik ben best 
snel op een step”.

Wat kan er beter in de Kolenkit?
“Ik houd van mooi vuurwerk. Maar die harde 
vuurwerkknallen in de buurt vind ik niet zo 
leuk. En soms kan ik in de avond niet slapen 
als de jongens buiten veel lawaai maken op 
het voetbalveldje. Ik ga dan naar mijn raam 
om naar ze te kijken. Ik ben erg nieuwsgierig! 
Ook vind ik dat er meer verschillende planten 
moeten komen in de buurt. Het is nu best veel 
van hetzelfde soort. Ik houd van de struik voor 
ons huis. In de zomer is het mooi groen, soms 
neem ik een hapje van een blaadje haha! In de 
winter wordt de struik kaal, dat is handig want 
dan kan je er doorheen kijken. Dan zie je wie 
er bij wie speelt op het plein. Nu, terwijl wij 
met elkaar praten, belt bijvoorbeeld het neefje 
van de overburen bij ze aan, dat zie ik door de 
struik. Maar de overburen zijn niet thuis. Dat 
heb ik namelijk ook al gezien toen ik daarnet 
door de struik keek.”

Wil je hier later als je volwassen bent 
ook nog wonen?
“Ja! Als mijn vrienden hier blijven, dan wil ik 
dat ook. Dat lijkt me heel erg leuk.”

‘Ik ben erg nieuwsgierig!’



JP Vision
Ruim een jaar geleden is vanuit Bos en 
Lommer de organisatie JP Vision ontstaan. Bij 
JP Vision helpen wij jongeren om visionair te 
worden en daarmee eigenlijk een duidelijker 
beeld te geven over hun toekomst. 
Veel jongeren uit kwetsbare wijken hebben 
niet altijd het kapitaal en vermogen om hun 
toekomst duidelijk te visualiseren. Bij JP 
Vision ondersteunen wij dit vermogen en gaan 
vervolgens gericht aan de slag om dit met hen 
te behalen. Wij zijn actief in de wijk, maar 
ook op scholen waar wij o.a. trainingen en 
workshops geven.

Jongerenparticipatie
De vrijwilligers van JP Vision hebben de 
afgelopen tijd veel activiteiten voor de jeugd 
in de wijk georganiseerd. Denk aan sport 
& spel, individuele begeleiding en uitjes 
buiten de stad. De vrijwilligers van JP Vision 
zijn allemaal geboren en getogen in Bos en 
Lommer en kennen de wijk als geen ander. 
Het is belangrijk dat jongeren betrokken 
worden bij het maken en uitvoeren van 
plannen en ontwikkelingen die invloed hebben 
op hun leven. Daarom willen wij een bijdrage 
te leveren aan de participatie van jongeren in 
de wijk.

Samenwerkingen
In de afgelopen maanden zijn wij met 
meerdere organisaties in gesprek gegaan 
om samenwerkingen te bespreken. Wij 
hebben o.a. gesproken met de Voedselbank 
Amsterdam, DOCK, Combiwel en MAQAM. 
Wij zullen in januari 2023 ons programma 
voor de rest van het jaar presenteren. 
Wil jij ook met ons samenwerken? 
Stuur een mail naar info@jpvision.nl of DM 
naar @jpvision.nl

Blijf op de hoogte via Instagram: 
@jpvision.nl

Jongerenparticipatie 
in de wijk



BEWONERS AAN ’T WOORD

Idee en tekst: Rim Voorhaar – Combiwel

Mbarka N’Bir vertelt via vier vragen 
over Stichting Aminah in buurthuis 
Amira, een begrip in de Kolenkitbuurt.

Wat is of wie vormen Stichting Aminah?
“Voor alle duidelijkheid Stichting Aminah 
en buurtcentrum Amira - dat leidster of 
prinses betekent in het Arabisch – wordt 
niet alleen gerund door mij, haha. We zijn 
een community, bestaande uit team Amira, 
bewoners, vrijwilligers en stagiaires. We 
werken vanuit een locatie dat ligt op de 
grens tussen Bos en Lommer (Kolenkit) en 
Nieuw-West. Een veilige omgeving waar alle 
bewoners uit de buurt langs kunnen komen 
waarbij ze ondersteuning krijgen om zelf aan 
hun doel te werken. Daar gaat het over bij 
Amira: leiding nemen over je eigen leven, de 
regie pakken en het behouden of hervinden 
van je zelfrespect.”

Hoe en wanneer ontstond Stichting 
Aminah?
“Mijn eigen achtergrond ligt in de verpleging, 
het onderwijs en ik ben voormalig manager in 
de thuiszorg. Zo kwam ik achter voordeuren 
die normaal gesloten blijven. Ik zag dat 
mensen vaak te laat om professionele hulp 
vroegen zodat de mantelzorger vaak totaal 
opgebrand raakte. Toen de voorganger van 
Amira stopte, namen wij het pand over met 
Stichting Aminah. Om zo bij veel kwetsbare 
bewoners de drempel om hulp te vragen 
te verlagen. Een veilige omgeving waar de 
deuren altijd open staan en waar je terecht 
kunt met je vraag, welke dat ook is. Een plek 
waar je je jezelf kunt zijn. En het bieden van 
een combinatie van formele en informele zorg 
waar de lijntjes kort zijn.”

Waar ben je vooral trots op?
“Dat we meer dan geslaagd zijn in onze opzet: 
een veilige plek creëren voor kwetsbare 
bewoners.  Dat men ons dus echt vertrouwt, 
maakt mij supertrots. Maar ook met het 
behoud van ons DNA, onze mojo. Heel 
belangrijk voor een organisatie. Ons DNA is 
aan de voorkant informeel terwijl we gebruik 
maken van onze formele achtergrond. Sinds 
2017 hebben we de Kiwa-keurmerk voor ons 
kwaliteitsmanagement. Verder zijn we een 
erkend leerbedrijf voor o.a. zorg en welzijn. 
We zijn ook partner bij vele initiatieven in de 
wijk. Daarnaast hebben we drie doorgaande 
leerlijnen ontwikkeld voor bewoners die niet 
via de reguliere weg een opleiding kunnen 
volgen. Gebruikmakend van de initiatieven en 
projecten in de wijk waaronder het wijkleerbe-
drijf van Blik op Talent.”

Wat is de volgende stap voor Stichting 
Aminah?
“Het neerzetten van Aminah 4.0, zo noem 
ik het. Twee zaken: we richten ons op meer 
zelfzorg bij bewoners. Maar dat geldt ook voor 
ons. Dat we strenger toezien op het draaien 
van tropen uren, passie-uren noem ik dat zelf, 
hoewel dit soort uren wel in dit vak zitten 
opgesloten. Vanuit onze community aanpak 
bieden we onderdak aan organisaties als het 
Buurteam en de Vrouwenrechtswinkel die bij 
en met ons speekuren houden. Ook werken we 
verder aan de wijkeconomie. Hiervoor zijn we 
in gesprek met een aantal andere organisaties 
in de Kolenkit, om samen een buurtcoö-
peratie te vormen en te werken vanuit een 
gezamenlijke ruimte.”

Mbarka N’Bir over Stichting 
Aminah

“Supertrots met het behoud van ons DNA, 
onze mojo”



Meneer Yahya Mehdaoui 

Tekst: Carly Verkerk

Meneer Mehdaoui, u woont in de 
Kolenkit sinds 1982, u moet al veel 
meegemaakt hebben!  
“Ja, nou! Dat kun je wel zeggen, dat is lang ja, 
haha!”
 
De leukste periode tijdens uw leven tot 
nu toe in de Kolenkit, welke periode 
was dat?
“Toen mijn zoon net geboren was, dat was een 
leuke tijd. Ik heb drie kinderen, twee jongens 
en een meisje. Maar eigenlijk was het altijd 
een leuke tijd. De eerste vier, vijf jaren waren 
het leukst. Je ziet heel snel verandering in de 
buurt. Toen ik er kwam wonen was het een 
helemaal Nederlandse buurt, een volksbuurt. 
Er waren een paar allochtone families. In mijn 
portiek was ik eerst de enige Marokkaan die 
daar woonde. Na zes jaar zo’n vier families en 
na zeven jaar, acht jaar honderd procent. De 
Nederlanders gingen weg. 
Wat toen misging was dat je meer vuil op 
straat zag, portieken werden niet geveegd, 
trappen werden niet schoongemaakt en er 
werd niet opgeruimd. De één verwachtte dat 
de ander het wel zou gaan doen.” 
 
Woonde u altijd aan het Jan van 
Schaffelaarplantsoen?  
“Nee. Vanaf 1982 woonde ik in de 
Akbarstraat, vanaf 1998 woon ik aan het Jan 
van Schaffelaarplantsoen.” 
 
Er is al veel veranderd aan het uitzicht 
vanuit uw huis. Wat heeft er allemaal 
gestaan?  
“Nou, m’n uitzicht was toen beter dan nu, 
haha! Er was eerst de brandweer en de 
ambulance, buurthuizen, een stichting. Toen 
werd alles afgebroken en kwam er asfalt, een 

parkeerplaats. En daarna kwam er groen, 
met een barbecue middenin. Er was vroeger 
ook nog een kippenhok! Die man, een Syriër, 
zorgde voor de kippen en gaf ze eten, hij is 
overleden, anderhalf jaar geleden. Hij was ook 
een buurman, uit de Schaapherderstraat. Het 
kippenhok was voor de buurt, iedereen mocht 
komen, ouders met kinderen.”
 
Toen u als kind naar Nederland kwam, 
hoe oud was u?  
 “k was 16 jaar.” 
 
Wat waren uw gevoelens over de reis 
vanuit Marokko, en over de eindbe-
stemming, was u bang? 
“Bang was ik niet, we waren in Marokko 
al voorbereid. Mijn vader was hier al, toen 
kwamen wij later met mijn moeder en 
mijn zusjes en broertje. Met familie en m’n 
vader praatten we erover. We wisten dat we 
hiernaartoe zouden komen en dat we niks 
hadden, geen familie. In het begin was er nog 
geen familie, later kwamen die wel. Alleen 
vrienden van m’n vader. Eerst gingen we 
daar een paar weken wonen, bij een vriend 
van m’n vader, daarna hebben we een huisje 
gekregen.” 
 
U was nog erg jong, wat was u verteld 
over de plek waar u terecht zou komen?  
“We wisten dat er veel melk was, en veel 
koeien zouden zijn. Haha. En ik wist dat ik de 
Nederlandse taal moest gaan leren, dat wist ik 
wel. Maar verder niet echt hoe en wat.” 
 
Is er veel veranderd in uw buurt sinds u 
hier kwam wonen? 
“Ja er is veel veranderd, zoals de renovatie 
van de Akbarstraat en het Jan van 
Schaffelaarplantsoen. Daarna de sloop van 
de oude woningen en bouw van de nieuwe 

woningen, de scholen. Meer Nederlandse 
mensen kwamen er wonen, eerst waren er 
alleen allochtonen, je zag ineens weer meer 
Nederlanders. De sfeer veranderde, die was 
altijd goed hoor en ik heb het altijd leuk 
gehad, van m’n buren hoor ik dat ook, de sfeer 
is nu positief.” 
 
Is er iets dat verbetering kan gebruiken 
in de buurt volgens u?  
“Misschien wat meer voor de jongeren, 
een buurthuis ofzo. De andere kant van de 
Akbarstraat en de Schaapherderstraat zijn 
niet gerenoveerd. Kleine huizen met grote 
gezinnen, jongeren zijn vaak buiten, er is 
meer vuil op straat. Grofvuildagen worden 
niet gerespecteerd, het is rommelig. Ik spreek 
heel veel mensen die daar wonen, over de 
renovatie of sloop, maar ze weten nog niet wat 
er gaat gebeuren.” 
 
Hoe ziet u de Kolenkitbuurt graag in de 
toekomst?  
“Ik zie veel positieve dingen voor de toekomst. 
Nieuwbouw, de helft is koop en de helft is 
huur, de buurt is meer gemixt, het is schoner. 
Het wordt mooi. We hadden vroeger wel meer 
contact met andere buren. Dat was eigenlijk 
gezelliger vóór de renovaties en sloop. 
Iedereen werkt hard en is nu meer op zichzelf. 
Ik hoop dat er kinderen op straat blijven 
spelen”. 
 
Wilt u, meneer Mehdaoui, nog lang 
blijven wonen in De Kolenkit? 
“Ja zeker. Weet je, ik heb vroeger een woning 
aangeboden gekregen met mijn gezin bij de 
Westergasfabriek. Ik had zelfs al een contract 
getekend. De dag erna heb ik gebeld, ik wil 
toch niet! Dat heeft me toen 500 gulden 
gekost. Hier heb ik alles, daar niet. Ik ga hier 
niet weg!” 



DE ONDERNEMER

By Cheff

In deze rubriek maken we kennis met 
ondernemers in de Kolenkit. 
Dit keer spreken we met Celil Torun van 
restaurant By Cheff.

Interview door: Anne-Mieke Semmeling 

Het was de liefde die Celil Torun (48 jaar) 
22 jaar geleden naar Amsterdam bracht. 
Zijn huidige vrouw, geboren en getogen in 
Amsterdam, bracht toen met haar ouders een 
bezoek aan Sivas, de Turkse stad waar Celil is 
opgegroeid en woonde. De liefde sloeg over 
en Celil emigreerde naar Amsterdam. Hier 
woont hij nu nog steeds, in Geuzenveld met 
zijn gezin met 3 kinderen. Als gezin runnen 
ze het mooie restaurant ‘By Cheff’, aan de Bos 
en Lommerweg nummer 379. Het is een grote 
zaak en Celil heeft dan ook meerdere mensen 
in dienst waaronder een kok en enkele 
afwassers. Met elkaar werken ze hard, vanuit 
de ambitie om een fijn en levendig restaurant 
hier in de Kolenkit te zijn. 

Bij binnenkomst straalt de warmte en 
gastvrijheid je tegemoet. De verbouwing 
en inrichting van het pand heeft Celil ruim 
drie jaar geleden zelf aangepakt. En met 
succes! Het restaurant is sfeervol ingericht 
met uitnodigend meubilair waar je met veel 

plezier een lange avond kunt genieten van het 
heerlijke eten. 

Celil vertelt dat hij de eerste 19 jaar meubels 
heeft verkocht. Het was zwaar werk en 
ook echt lastig om de juiste vakmensen te 
vinden. Toen is hij gaan nadenken wat hij 
misschien anders wilde. Er mocht wel wat 
meer spanning in zijn werk komen, vond hij. 
En toen ontstond het idee om de horeca in te 
gaan. In 2019 is hij gestart met de verbouwing 
en het opknappen van het pand waar nu dus 
zijn restaurant in huist. Toen alles klaar was 
kreeg hij te maken met tegenslag. Eerst kwam 
corona en de daarbij horende lockdowns. En 
alsof dat nog niet genoeg was lag vervolgens 
de Bos en Lommerweg ter hoogte van het 
restaurant een half jaar open. Al met al geen 
soepele start. 

Maar gelukkig kwam toen 2022. Sinds januari 
loopt het restaurant best goed. Met name de 
weekenden zijn lekker druk. By Cheff staat 
bekend om het vlees wat ze serveren. Het 
vlees wordt minimaal 2 dagen gemarineerd, 
volgens een traditioneel Turks familierecept. 
Hierdoor is het vlees heerlijk van smaak 
en ook lekker mals. Mensen komen er echt 
voor terug. Zoals Celil zegt ‘de marinade is 
echt het belangrijkste!’. Binnenkort komen 
er ook enkele vegetarische gerechten op het 

menu. De gasten die het restaurant bezoeken 
variëren van families tot stelletjes en vrien-
dengroepen. Ook gasten van het tegenoverge-
legen hotel schuiven regelmatig aan. Kortom, 
het restaurant staat open voor iedereen! 

Op dit moment is Celil heel blij met hoe het 
met de buurt gaat. Hij vindt de veranderingen 
van de laatste paar jaar echt prachtig. Hij en 
zijn zoons willen heel graag alle buurtgenoten 
verwelkomen in hun restaurant. Om dit extra 
te onderstrepen heeft hij een heel gastvrij 
aanbod voor ons Kolenkitters: wanneer je 
in de aankomende weken op een maandag, 
dinsdag, woensdag of donderdag naar het 
restaurant komt met de Kolenkitkrant onder 
je arm, dan biedt Celil jou en jouw gezelschap 
een dessert en kopje Turkse thee aan. Alles 
om elkaar te leren kennen en By Cheff een nog 
levendiger deel van de buurt te maken! En de 
droom van Celil en zijn zoons? Uiteindelijk 
uitbreiden en een grote naam worden in 
horeca Nederland. Een echt merk zijn. Maar 
nu eerst de Kolenkit veroveren! 

By Cheff is dagelijks geopend van 15.00 tot 
23.00 uur. 
Bos en Lommerweg 379-381 , 1061 DH 
Amsterdam
Telefoon: 020 890 5690



ONDERNEMERS DIE GEVESTIGD 
ZIJN IN DE KOLENKITBUURT

House of Charity, Het bieden van laag-
drempelige (maatschappelijke en sociale) 
zorg en samenbindende activiteiten zie: 
https://kolenkitkerk.nl/house-of-charity/

Imagobureau – Image by Colours  
Image by Colours is hét imagobureau voor 
deskundig advies en training op het gebied 
van kleding, kleur en stijl. - zie: 
www.imagebycolours.nl

Sarah-Jane’s Hairfashion  Kapsalon 
voor dames, heren en kinderen specialiteit; 
Kroes, Aziatisch en Europees haar. Al 
meer dan 25 jaar kennis in het kappersvak 
https://sarahjanes.nl/contact/ 

The Villy  Een knusse ontmoetings-
plek met een fijn en zonovergoten terras. 
Een plek om (goede) koffie te drinken, 
te ontbijten, te lunchen, te werken, 

te studeren, vergaderen of om iets te 
organiseren. https://thevilly.com/  Bos en 
Lommerweg tegenover de Kolenkitkerk.

Dogtercom - zeer ervaren tekstschrij-
ver, vertaler (Engels-Nederlands, Duits-
Nederlands) en bedrijfsjournalist. Met een 
voorkeur voor organisaties met een maat-
schappelijke opdracht (ngo’s, overheid, 
onderwijs, cultuur). florisdogterom@gmail.
com, 06 14 83 83 23

AGA LAB, opgericht in 1958, is een 
multidisciplinair grafische werkplaats en 
cultureel ondernemer. Naast de autonome 
kunsten ook voor bedrijven in de grafische 
industrie, textiele vormgeving als voor 
digitale media en social design. Dé 
werkplaats voor kunstenaars, vormgevers, 
fotografen, e.a. Men kan dagelijks gebruik 
maken van drukpersen voor etsen, 
lithografie, zeefdruk en van printappara-
tuur zoals RISO- en Epsonprinters voor 
groot formaat. www.agalab.nl 

Kroon & Amstel uitzendgroep, is een 
organisatie die zich inzet voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wij zijn een uitzendbureau die gespeci-
aliseerd is in regulier uitzending, maar 
ook Social Return. Door onze intensieve 
samenwerking met verschillende partners 
en gemeenten heeft Kroon & Amstel zicht 
op haar toekomstige medewerkers. Samen 
met UWV, gemeenten selecteer Kroon 
& Amstel gemotiveerde kandidaten die 
een tweede en of derde kans willen in de 
maatschappij. Bos en Lommerweg 250A, 
info@kroonenamstel.nl 

Wilt u als ondernemer ook met enkele 
regels vermeld worden in alle edities van 
de Kolenkitkrant, mail dan uw gegevens 
naar redactie@kolenkit.info 
Deze service is gratis.



Interview met Trudy van 
den Berg 

IN GESPREK MET

Interview door: Ruud van Buren

Trudy, je gaat ons verlaten eind van het 
jaar en met ons doel ik op al die mensen 
die jou kennen vanuit je functie als 
directeur van de Bos en Lommerschool. 
Maar eerst, wat zijn je roots, waar kom 
je vandaan, hoe was je jeugd, wat wilde 
je worden?
En wat heb je gedaan voordat je op de 
Bos en Lommerschool kwam, 36 jaar 
geleden?

“Ik ben geboren op de Haarlemmerdijk en 
mijn ouders kwamen uit de Jordaan. 

Mijn oma woonde boven café Nol dus als 
klein kind vond ik dat heel spannend. Ik 
heb eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. 
We gingen verhuizen naar de Pijp en daar 
woonden we in de Jacob Van Campenstraat 
en dat was een woning zonder douche. 
Wij gingen altijd met m’n moeder naar het 
badhuis om te douchen een paar keer per 
week en dat badhuis is nu een heel trendy 
restaurant geworden in de Pijp. Mijn ouders 
hadden, omdat ze in de stad woonden, wat 
veel Amsterdammers toen ook hadden, een 
caravan en een huisje op Bakkum. Dus ik 
was eigenlijk ook vanaf baby tijd gewend om 
in Bakkum heel veel tijd door te brengen. Ik 

heb een hele gelukkige jeugd gehad. Wel als 
enig kind, maar dat heb ik nooit als vervelend 
ervaren. Ik had de liefste ouders van de hele 
wereld. En toen ik 8 jaar was zijn mijn ouders 
naar Buitenveldert verhuisd, want dat was 
iets meer standing in die tijd. Het was een 
van de eerste flatgebouwen in Buitenveldert 
in 1964. Dat was toen nog helemaal weide en 
sportveld. Mijn vader bracht me toen naar 
de korfbalclub en van daaruit heb ik in het 
Nederlands korfbalteam gespeeld. Ik ben 
naar het vwo gegaan in Zuid op het Hervormd 
lyceum zuid. Toen ik negentien was, behaalde 
ik mijn VWO diploma. Ja en dan?  Ik woonde 
achter de VU dus ik kon gaan studeren, maar 
daar had ik geen zin meer in. Ik had allemaal 
vriendinnen die werkten en toen opperde m’n 
vader: werken kan altijd nog, je gaat nog maar 
wel even doorleren. Een vriendin van mij zat 
op de Pabo en toen dacht ik, nou dan ga ik 
daar ook maar naar toe. Helemaal niet met 
het idee ‘mijn hart zit in het onderwijs’. De 
Pabo was niet al te moeilijk, ik heb een toptijd 
gehad, alleen maar plezier en lol. En toen 
was ik geslaagd. Maar ondertussen, tijdens 
mijn studietijd, had ik m’n eigen marktver-
gunning. Ik stond op het Waterlooplein met 
kleding en dat vond ik super. Op een dag 
kwam er iemand van het Saskiahuis, waar 
het onderwijsbureau was gevestigd, in de 
Jodenbreestraat naar me toe: “Ik heb werk 
voor je.” Ik bedacht me opeens ‘Oh ja daar heb 
ik voor geleerd om het onderwijs in te gaan’. 
Ik heb vervolgens op heel veel verschillende 
scholen gewerkt. M’n vaste school werd er een 
in de Pijp. Dat was toen de Rembrandtschool. 
Dat is nu de Oscar Carréschool. Daar heb ik 
vijf jaar gewerkt als leerkracht. Daarna ben ik 
naar de Bijlmer gegaan als leerkracht.”



Hoe begon je op de Bos en 
Lommerschool?

Toen ik een jaar of 30 was, kwam ik de gym-
leerkracht tegen, die ik nog van de Pabo 
kende. “Kom naar de Bos en Lommerschool, 
we hebben plek hier.” “Ja ik moet eerlijk 
zeggen, ik had tot dan op heel veel verschil-
lende scholen gewerkt, een dag hier, een 
dag daar en ik had wel meteen een goed 
gevoel bij de Bos en Lommerschool, dus zo 
is het begonnen. Maar eigenlijk wilde ik het 
onderwijs uit, daar ben ik ook eerlijk in, ik 
vond het benauwd de hele dag met kinderen 
in een klas, terwijl ik het ook wel weer heel 
leuk vond. Een vriend van mij was een recla-
mebureau begonnen en vroeg of ik bij hem 
wilde werken. Dit ben ik twee jaar gaan doen. 
In het begin was het natuurlijk champagne 
en kaviaar, maar toen ontdekte ik wel de 
hardheid van het bedrijfsleven. Vervolgens 
ben ik toch maar weer teruggegaan, maar 
wel met het idee dat ik meer wilde dan alleen 
voor de klas staan. Het is goed geweest, dat 
ik iets anders ben gaan doen, want hierdoor 
ben ik het onderwijs meer gaan waarderen. 
Ik ben toen intern begeleider geworden en 
daarna ben ik als adjunct-directeur aan de 
slag gegaan. Vervolgens ben ik interim-di-
recteur op de Spaarndammerschool geweest 
en daarna in 2009 directeur op de Bos en 
Lommerschool geworden.

wat voor school trof je aan?

“Het was eigenlijk toch nog wel een tamelijk 
gemengde school toen ik daar voor het eerst 
kwam eind jaren 80. Wel grote armoede, 
de witte kinderen, of wel de kinderen van 
niet allochtone afkomst, kwamen niet uit 
de rijkste gezinnen. Het was wel een nette 
volksbuurt. Ik heb echt na een jaar al het 
vertrek meegemaakt van de witte kinderen. 
Die gingen allemaal richting Zaandam en 
Purmerend. En ineens was het een volledig 
zwarte school met veel achterstandskinde-
ren, veel kinderen, die net uit Turkije en uit 
Marokko kwamen. Ja, dat was de school die 
het binnen twee jaar was nadat ik er kwam. 
Toen was het ineens een zwarte achterstands-
school in een problematische wijk.”

Hoe heb je de veranderingen ervaren in 
de Kolenkitbuurt de afgelopen 36 jaar?

“Ja, ik vind het een fantastische verandering. 
Want wat ik net al schets, het was een 

buurt met grote armoede. Het werd een 
Vogelaarwijk, de armste buurt van Nederland. 
En ik merkte al snel, dat ik mensen helemaal 
niet wil bekijken als zielig. Maar dat was wel 
een beetje de sfeer die heerste, ook in het 
onderwijs. Daar werd toen heel veel eigen 
taal- en cultuur les gegeven. Daar ben ik altijd 
wel op tegen geweest, want ik vind, als je 
hier een plek wil, een plek voor je kind, dan 
moet je Nederlands leren. Het was echt zo, 
er  lag een deken over deze wijk toen. Alle iets 
beter opgeleide mensen en mensen met meer 
inkomen waren weggetrokken. Het was een 
armoedige wijk, maar ik had al heel jong dat 
ik me heel goed voelde hier, omdat ik echt een 
bijdrage wilde leveren aan de vooruitgang en 
ontwikkeling van de buurt en de kinderen.  De 
ontwikkelingen daarna heb ik toen helemaal 
meegemaakt met nieuwe woningen. Er was 
best wel protest van bewoners, maar ik vind 
dat de gemeente en de woningbouwvereni-
ging dat fantastisch gedaan hebben. In de 
buurt toch sociale woningen behouden, maar 
ook koopwoningen. Ik zie mijn school ook 
bloeien. Alleen je moet politiek wel altijd 
het juiste blijven doen. Je moet in mijn ogen 
mensen niet zielig vinden en maar subsidies 
blijven geven. Het motto van mij is altijd: 
‘leer of help mij het zelf te doen.’ Deze mooie 
ontwikkeling heb ik van 2009 tot nu als 
directeur helemaal mee mogen maken. Ja, dat 
vind ik fantastisch.”

Wat was je belangrijkste uitdaging 
toen je directeur van de Bos en 
Lommerschool werd?

“Deze uitdaging dus. De Bos en 
Lommerschool was is in 2009 een zeer 
zwakke school, aangemerkt door de inspectie. 
Lodewijk Asscher kwam met Job Cohen, toen 
burgemeester van Amsterdam naar de school, 
de Asscher revolutie. Daar was heel veel 
commotie over, want heel veel directeuren en 
ook leerkrachten voelden zich best bedreigd 
door het zogenoemde KBA (kwaliteitsaan-
pak Amsterdam) . Dat was uiteraard niet 
fijn, maar het kind stond en staat centraal. 
Wat dus betekent dat je goed werk moet 
afleveren. Je kreeg de kans, maar anders kun 
je beter niet in het onderwijs blijven. Dat 
klonk hard, maar in mijn ogen is het altijd om 
de kinderen gegaan en kinderen verdienen 
een uitstekende, goede leerkracht. Dat was 
wel noodzakelijk toen wij aan onze kwaliteit 
gingen werken. Er moest echt een flinke kwali-
teitsverbetering komen. Uiteraard telde deze 
aanpak ook voor de directeuren. 
En het mooie is dat dat eigenlijk binnen een 
jaar al lukte. Toen had ik ineens havisten 
en vwo’ers. En we gingen ook op een hele 
andere manier lesgeven. En we zijn zelfs nog 
genomineerd voor de excellente school. Dus 
ik ben nog in Den Haag geweest en er moest 
kwaliteit geleverd worden. Ja, dat heb ik een 
geweldige uitdaging gevonden, samen met 
mijn collega Ingrid en Tjaco de Jong toen. In 
de wet werd het gevraagd. Lodewijk Asscher 
was duidelijk, jullie moeten goede scholen 
leveren nu. Ja, dat vond ik geweldig.”

Heb je een leuke anekdote uit de 
afgelopen periode?

“Is wel heel lang geleden, iets dat in die tijd 
heerste de zieligheid. We moeten kinderen 
verder helpen, waar ik helemaal voor ben, 
maar wel op een juiste manier. Het motto 
moet altijd zijn: doen we de juiste dingen? 
Hoe weten we dat? Hoe evalueren we dat? 
Ook goed kijken met welke externen je werkt. 
Een leuke anecdote: “Zo kwam er een sociaal 
werker binnen en die wilde kinderen wel eens 
observeren in hun natuurlijke omgeving. Dus 
ging hij bij het spelen in de bosjes zitten. Op 
een gegeven moment kwamen alle kinderen 
naar mij toe: juf er zit een enge man in de 
bosjes!  Ook had ik al heel jong door, dat ik 
niet van de softe aanpak houd. Ik geloof meer 
in de kracht van de mens.”

En heb je al een idee hoe je je pensioen 
straks gaat invullen?

“Ik heb niet het gevoel dat ik echt in een 
zwart gat ga vallen. Maar ik ben wel actief, ik 
moet toch nog goed gaan bedenken wat ik wil 
gaan doen. Ik denk dat ik eerst even rust ga 
nemen. We gaan verhuizen, we hebben een 
huis gekocht in Uithoorn. Daarnaast willen 
we heel vaak op reis gaan.  Lekker ergens een 
huis huren. We hebben een bucket lijst met 
landen waar we naar toe willen gaan.  En ik 
wil muziek oppakken. Ik heb vroeger piano 
gespeeld en op het conservatorium gezeten.  
Het klinkt wel gek, maar lijkt me ook best 
leuk in een fanfare. Lekker muziek maken, 
wandelen en buiten zijn. 
Goed het zijn wat ideeën. Het zal toch wel 
wennen zijn. Ik heb mijn werk altijd heel fijn 
gevonden en ik zal de school, de ouders, de 
kinderen en de collega s zeker missen. 

Wat geef je mee aan de Kolenkitbuurt?

“Ik geloof in de kracht van de mens. Mijn 
motto is: Help of leer mij het zelf te doen! 
Blijf niet altijd maar pamperen en geld geven, 
maar probeer mensen sterk en zelfstandig te 
maken zodat ze niet afhankelijk worden van 
de staat of de gemeente. Ik wil niet geloven in 
armoedebeleid alleen, ik geloof in beter-wor-
den-beleid en hoe gaan we het aanpakken?  
Uiteraard met hulp, maar wel de juiste. En dat 
is denk ik mijn grootste boodschap aan deze 
buurt. Een kans voor ieder kind vanuit kracht. 
Er staat een heel bloeiende mooie school met 
een gemengde populatie. Dat proces ging niet 
vanzelf en riep ook vragen op. Maar ik zou 
het zo weer oppakken. De school is namelijk 
één van de weinige plekken waar kinderen 
en ouders van verschillende culturen elkaar 
ontmoeten.
Ik wens de kinderen, de collega’s en de ouders 
dan ook een mooie toekomst op de Bos en 
Lommerschool!” 



Dinsdagavond 8 November hebben we het 
mooie buurtproject ‘Bolo kiest Bewuster’ ge-
presenteerd. Aanwezig waren de ondernemers 
die meedoen aan de pilot, de project ini-
tiatiefnemers en genodigde gasten van de 
initiatiefnemers.
Initiatiefnemer Petra-Ellen van Vulpen, 
buurtbewoner en leefstijlcoach bij 
Mojoleefstijlcoaching, Abdellah Tallal, 
gebiedsmakelaar van de Bos en Lommerweg 
en Brigit Eckmann, gezondheidsmakelaar 
van de Gemeente Amsterdam zijn er trots op 
en blij mee.

Bolo kiest Bewuster is een project gericht 
op de ondernemers van Bos en Lommer. 
Samen met hen kunnen wij bijdragen aan 
een gezondere buurt. De 7 ondernemers 
met wie wij de pilot nu starten zijn ; Odin, 
Hartje Bos, Terrasmus, The Villy, Abbey, 
Elmo’s en Poke Station. Deze enthousiaste 
ondernemers willen laten zien dat zij 

bewustere keuzes hebben, en willen bijdragen 
aan een gezondere buurt. Petra-Ellen heeft 
met elk van deze ondernemers naar hun zaak 
en menukaart gekeken. Wat zijn de bewustere 
keuzes op de kaart? Hoe stuur je daarop? 
Wat mist er wellicht nog, of zouden 
aanvullende alternatieven zijn?

Komende weken gaan de ondernemers 
het promotie materiaal in hun zaak 
integreren en de afgesproken verande-
ringen op de kaart doorvoeren. Ook komt 
het prachtig ontwikkelde keurmerk (Door 
Tosca Lindeboom, grafisch ontwerper en 
ook buurtbewoner) op hun deur. Zo kan je 
herkennen dat zij meedoen, en deze winkel( / 
restaurant/ eetgelegenheid) dus een bewuste 
keuze voor je heeft!
Doel is samen bij te dragen aan het 
terugdringen van overgewicht in Amsterdam 
West. 

Komend jaar gaan we ons richten op meer 
ondernemers en meer buurten aansluiten 
in West. We willen graag supermarkten, 
maar ook meer winkels en eetgelegenheden 
aansluiten. Bijvoorbeeld de Lidl, die beleid 
heeft over sturen op gezonde voedselomgeving 
zou perfect bij ons passen. Ook denken we 
over ‘supermarktsafari’s’ te organiseren voor 
buurtbewoners. Wat koop je nu? Hoe verleidt 
de supermarktomgeving je dingen te kopen? 
Wat zouden klein aanpassingen kunnen zijn 
die net wat bewustere keuzes zijn?
Petra-Ellen: ‘Mijn achtergrond ligt in retail, ik 
heb lange tijd als Visual merchandise manager 
gewerkt, wat gaat over winkelinrichting en 

sturen op koopgedrag. Dit komt perfect samen 
met mijn liefde voor de gezonde voedselomge-
ving in dit project.’
Hier denken we over na, en gaan we komend 
jaar ons op richten. Wil je meer weten of 
meedoen met Bolo Kiest Bewuster? Neem 
contact met ons op via de QR code van 
Instagram of via de mail : petraellen@mojo-
leefstijlcoaching.nl 

Wil je meer weten over ons? Volg ons 
op Instagram, of neem contact met ons op : 
06-46237782

Buurtproject “BOLO kiest 
bewuster’

GEZONDHEID
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Interview met Ester Fabriek 

IN GESPREK MET

Interview door: Ruud van Buren

In The Villy heb ik afgesproken met Ester 
Fabriek (PvdA) Stadsdeelbestuurder in 
Stadsdeel West. Ester heeft onder andere 
Integrale aanpak Kolenkitbuurt Midden en 
Noord in haar portefeuille. Tijd om eens nader 
kennis te maken met Ester.

Kan je iets vertellen over jouw jeugd, 
het gezin en de buurt waarin je bent 
opgegroeid? 
“Mijn vader komt uit een groot arbeiders-
gezin in Groningen en mijn moeder is 
op negenjarige leeftijd als vluchteling uit 
Hongarije in Nederland terecht gekomen” zegt 
Ester onder het genot van een heerlijke kop 
koffie, geserveerd in The Villy. Opgegroeid 
in Alkmaar, op haar 11de verhuisd naar 
Gorinchem (Zuid Holland) en door haar 
moeder geplaatst op een multiculturele 
basisschool. “Ik zat daar met 3 Nederlandse 
kindjes in de klas, de rest waren van Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse 
afkomst. Dat was in die tijd iets heel raars. 
Het aanpakken van misstanden, je uitspreken 
als je iets ziet wat in jouw ogen niet klopt, je 
inzetten voor de buurt waarin je woont en 
opkomen voor mensen die het iets minder 
getroffen hebben, dat komt mede door de 
basisschool en de achtergronden van mijn 
ouders”, aldus Ester. 
“Maar ook, hoe zit het leven in elkaar en het 
blijven nadenken over wat er gebeurt in de 
wereld, dat is mij wel heel erg meegegeven van 
jongs af aan. En daarnaast heb ik ook een hele 
leuke broer en zus”.

Wat doet een Stadsdeelbestuurder 
eigenlijk?
“Je bent als bestuurder van de stadsdelen een 

verlengd bestuur van het college van burger-
meester en wethouders. Amsterdam is een 
grote stad en we willen dicht bij de bewoners 
staan om zo in gesprek met hun te kunnen 
gaan. En ervoor zorgen dat de besluiten die 
het college maakt, ook gedragen en begrepen 
worden in de wijk. Dat kan niet vanuit een 
kamertje in het Stadshuis. Ik heb een groot 
aantal portefeuilles, onder andere afval (heel 
belangrijk!), openbare ruimte, verkeer en 
vervoer, groen, wateren en democratisering. 
En natuurlijk de Kolenkit!” 

Wat vindt je van de Kolenkitbuurt op 
dit moment?
“Ik ben begonnen met kennismakingsgesprek-
ken met een aantal initiatiefnemers in de 
wijk. Ik ben zo onder de indruk wat er leeft in 
de Kolenkitbuurt, zoveel liefde in en voor de 
wijk, het enthousiasme, hoeveel kracht en de 
briljante ideeën die daar achter zitten. Ik ben 
zo onder de indruk van wat er in de Kolenkit 
leeft. Ik voel me er ook direct thuis. Een 
gevoel van liefde wat zo uniek is! Bijvoorbeeld 
Maqam, Periscoop, ZID Theater, Urmi van 
Radio Kolenkit. Onder de indruk van de liefde 
voor de wijk. Een warm thuis!”

Met wat soort vragen kunnen de buurt-
bewoners je benaderen?
“Eigenlijk met alle vragen die er leven. Ik sta 
daar echt voor open. Ik begrijp dat sommige 
bewoners in de Kolenkit het niet gewend zijn 
om meldingen te doen als er bijvoorbeeld 
iets in hun huis niet goed is of een probleem 
hebben. Daarom doe ik een beroep op de 
bewoners in de Kolenkit die geen moeite 
hebben om met de gemeente te praten om zo 
je buren te helpen die dat wel lastig vinden. 
Ik weet dat heel veel woningen in de Kolenkit 
in een slechte staat verkeren, te klein zijn, 

vochtig, schimmel, gaten in de muur. Ik ben 
juist opzoek naar die niet-zichtbare mensen 
waarvan we niet weten hoe het met hun gaat 
en ik  zou hun, indien nodig ook heel graag 
willen helpen.”

Dan de vervolgvraag: Hoe kunnen de 
bewoners je benaderen?
“Het handigste is per e-mail (e.fabriek@
amsterdam.nl ), maar ik heb ook 
(vuil)containers geadopteerd in de 
Schaapherderstraat en één keer per week ga 
ik daar langs om schoon te maken en op te 
ruimen. Daar ben ik natuurlijk gewoon aan-
spreekbaar. Ik probeer zo vaak mogelijk in 
de buurt aanwezig te zijn. Binnenkort ben ik 
bijvoorbeeld bij Periscoop (zij organiseren een 
diner voor buurtbewoners) en probeer zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn bij bijeenkomsten.”

Tot slot, hoe knal jij het nieuwe jaar in?
“Eigenlijk zou mijn boodschap zijn: We mogen 
trots zijn op de Kolenkit! De liefde voor de 
wijk door de mensen die daar zo actief zijn 
met briljante ideeën. Zo was ik bij de opening 
van een voetbaltoernooi de Kolenkit Cup. Dat 
was echt een feestje, al die kinderen die zo 
enthousiast en lief aan het voetballen waren 
en al die volwassen mensen eromheen die in 
de Kolenkit actief zijn en alleen maar liefde 
voor die kinderen hebben, dat is echt heel 
uniek. Ik denk dat je makkelijk vergeet hoe 
bijzonder dat is als je daar woont. En daar 
mag je echt trots op zijn.
En waar ik zelf keihard voor aan de slag wil 
gaan is voor die mensen die zoals eerder 
gezegd minder zichtbaar zijn om ook in een 
mooi en schoon huis te kunnen leven”



MIMI !

Tekst: Lysette van Geel
Foto: Smoelwerk fotografie

Mimi is geboren op een boerderij in het 
oosten van het land, maar ze is ondertussen 
echt ‘streetwise’ geworden in de Amsterdamse 
Kolenkit. Deze poes doet precies waar ze 
zelf zin in heeft. Ze is bijvoorbeeld dol op 
wandelen door de buurt. Van een afstandje 
houdt ze iedereen goed in de gaten. Mimi kent 
de mensen en de buurt goed. Je kunt Mimi 
tegenkomen, zittend op de stoep van de Bos 

en Lommerweg. Ook houdt ze ervan om te 
slapen in een verhoogd plantenperkje. Ze is 
een grappige, eigenwijze kat. Ze laat zich niet 
aaien, tenzij ze er zelf zin in heeft. In dat geval 
komt ze uit zichzelf naar je toe. Toen Mimi 
een keer drie dagen kwijt was, hielp de hele 
buurt mee met zoeken. Iedereen kent Mimi. 
Er komen ook geregeld katten aan de deur om 
aandacht van Mimi te vragen. Maar daar heeft 
ze geen zin in. Mimi gaat haar eigen gang. Ze 
is gehecht aan de stad en haar zelfstandig-
heid. Ze weet wat ze doet en denkt na over 

alle pasjes die ze neemt. Mimi is bijvoorbeeld 
altijd op haar hoede en steekt pas de weg over 
als er echt geen auto’s meer aankomen. Wat ze 
nog meer graag doet: gezellig op bezoek gaan 
bij de buren. Dan ligt ze daar op het balkon 
en af en toe glipt ze ergens naar binnen. De 
meeste buren vinden het niet erg. Het is best 
een eer om Mimi op bezoek te hebben. Mimi 
houdt van de Kolenkit. En de Kolenkit houdt 
van Mimi.

KOLENKITDIEREN IN DE SCHIJNWERPERS



BEWONERS AAN ’T WOORD

Idee en tekst: Rim Voorhaar – Combiwel

Mohamed en Nadia Aktaou vertellen 
aan de hand van vier vragen over 
Samen Kracht, een bijzondere wel-
zijnsorganisatie die voortkomt uit de 
haarvaten van de Kolenkitbuurt.

Wat is of wie vormen Samen Kracht?
“Bij Samen Kracht denken veel mensen al snel 
aan Mohamed en aan mij. Wij zijn immers 
Samen Kracht in 2014 gestart. Een organisatie 
die zich bekommert om met name de 
kwetsbare gezinnen binnen de Gibraltar maar 
ook de Kolenkitbuurt waar we zelf wonen 
en waar alles ooit begon. We richten ons op 
diverse thema’s: van armoede en voedselhulp 
tot taallessen en eenzaamheid bij volwassen 
en huiswerklessen voor kinderen. Maar ook 
Combiwel Buurtteam houdt hier spreekuur. 
Om de drempel zo laag mogelijk te houden 
voor een doelgroep die zich vertrouwd voelt 
bij Samen Kracht.”

Hoe en wanneer ontstond Samen 
Kracht?
Nadia: “Officieel ontstond de stichting in 
2014, maar daar ging wel iets aan vooraf. Een 
periode waarin ik deel uitmaakte van een 

groep met vijf vrouwen die elkaar hadden 
leren kennen in de speeltuin waar onze 
kinderen kwamen, hartje Kolenkit. We orga-
niseerden allerlei activiteiten voor de wijk. 
Een geweldige tijd maar ook heel intensief. 
Toen we stopten, bleef er een stemmetje in 
mijn hoofd zeuren: dit vraagt om een vervolg. 
Mohamed stelde voor om een stichting te 
beginnen en hij wist ook wel een goede plek.”
Mohamed: “Dat was de ruimte waar we nu 
zitten, aan de Haarlemmerweg. Dat bezocht 
ik al wekelijks met een groep mannen. Ik 
informeerde bij de gemeente en bij vastgoed 
of dat pand te huur was. Toen dat zo bleek te 
zijn, gingen we zelf van start. Eerst met die 
mannengroep en vervolgens bracht Nadia er 
steeds meer groepen bij.”

Waar zijn jullie vooral trots op?
Nadia: “Dan moet ik toch vooral denken aan 
een mevrouw die zich afvroeg waar haar man 
toch steeds rondhing. Ze werd bijna boos op 
hem. Tot ze begreep dat hij bij ons zat. Toen 
was ze blij. Helemaal opgelucht. Toen ik dat 
hoorde, stonden de tranen in mijn ogen. 
Wauw!”
Mohamed: “Dat Samen Kracht is uitgegroeid 
tot een plek waar zowel de vader, moeder 
als de kinderen van dat gezin over de vloer 

komen, zegt veel over het vertrouwen dat de 
wijk in ons heeft.”
Nadia: “Omdat ze weten dat je hier altijd 
terecht kan. Zelf ’s nachts krijgen we berichten 
van mensen die ons om hulp vragen. Ons loket 
gaat eigenlijk nooit dicht. Dat is onze kracht, 
maar toch ook onze achilleshiel.”

Wat is de volgende stap voor Samen 
Kracht?
Mohamed: “Het verder professionaliseren 
van onze organisatie. Finetunen. Wat kan 
beter, anders, strakker.”
Nadia: “Ook moeten we iets meer luisteren 
naar onszelf, zoals Mohamed net al zei. Om 
gezond te blijven en heel te blijven. Nee leren 
zeggen. Als organisatie, maar ook als personen 
én als stel. Als wij zouden omvallen, zouden er 
heel wat mensen gedupeerd worden. En dat 
moeten we natuurlijk voorkomen.”
Mohamed: “Dat betekent dat we nog beter 
moeten kiezen. Bepalen waar onze grootste 
kracht zit. Ik hou van voetbal en zie het zo: 
een voetbalteam met alleen maar midden-
velders die alles een beetje kunnen, maar 
niets heel goed, wint zelden van een team 
met specialisten dat helemaal op elkaar is 
afgestemd. Ook dát is kiezen.”

Mohamed en Nadia Aktaou 
over Samen Kracht

“Dat Samen Kracht is uitgegroeid tot een plek waar zowel 
de vader, moeder als de kinderen van dat gezin over de vloer 

komen, zegt veel over het vertrouwen dat de wijk in ons heeft”



KUNST EN CULTUUR

Re-Dreams en IthakaZa tijdens Winter 
Bouw Open

Zaterdag 10 december 2022 | 17:00 uur | ZID 
Theater | Amsterdam

Als onderdeel van Winter Bouw Open op 
zaterdag 10 december 2022, speelt ZID 
Theater de locatievoorstelling Re-Dreams. 
Aansluitend vindt IthakaZa plaats, een 
dynamisch open podium voor nieuw en ex-
perimenteel werk met dans, theater, spoken 
word, poëzie, muziek en cross-overs. 

Re-Dreams: een locatievoorstelling die 
de relatie tussen droom en werkelijkheid 
bevraagt. Spelers nemen de bezoekers mee 
op een gezamenlijke reis door onontdekte 
droomlandschappen. De voorstelling begint 
om 17:00 uur op de begane grond (ingang ZID 
Theater/AGA).

IthakaZa: een bruisende en dynamische 
avond waar het publiek verrast wordt door 
nieuw en experimenteel werk en korte 
presentaties van verschillende disciplines. 
Dans, theater, spoken word, poëzie, muziek en 
cross-overs. 

De voorstelling Re-Dreams en IthakaZa zijn 
gratis toegankelijk, maar neem voor IthakaZa 
iets te eten mee om te delen!
Meer info: https://zidtheater.nl/activiteit/
re-dreams-winter-bouw-open-met-ithakaza-
diner-en-afterparty-zid-theater

Drie ZID-voorstellingen tijdens het 
Nationaal Theaterweekend

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari 
2023 | ZID Theater | Amsterdam

Maar liefst 3 voorstellingen in ZID Theater 
tijdens het Nationale Theaterweekend 2023 
met allerlei interessante randprogrammering 
erbij! 
• Zo kun je op vrijdag 27 januari naar de 
voorstelling Het Alfabet van Onzekere 
Tijden, inclusief video-installatie (vooraf) en 
nagesprek (achteraf). 
• Op zaterdag 28 januari speelt Naïma Baraka 
haar solovoorstelling Rebel, inclusief ‘Woman 
Voices’ (voor en na de voorstelling) en ‘Meet 
The Artist’ (achteraf). 
• De voorstelling NO FEAR is te zien op 
zondag 29 januari, inclusief een presentatie 
van het project TONE (vooraf) en een 
interactief gesprek tussen de makers en het 
publiek (achteraf).

De voorstellingen zijn onderdeel van het 
Nationaal Theaterweekend en zijn voor 
€10 te bezoeken. Voor bewoners van de 
Kolenkitbuurt kan ZID Theater een speciale 
buurtkorting geven van 50% op kaartjes voor 
een of meerdere van de ZID-voorstellingen 
tijdens het Nationaal Theaterweekend!

Tickets: https://www.eventbrite.com/cc/
nationaal-theaterweekend-1423159

ZID THEATER Tekst: Michelle, Marketing/PR ZID Theater

Re-Dreams

Rebel

IthakaZa

Het Alfabet

No Fear
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BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL

Energietoeslag voor huishoudens met 
een laag inkomen
De energietoeslag is een bijdrage voor de 
extra energiekosten in 2022. Met dit geld 
kunt u de gestegen kosten voor gas en stroom 
betalen. U kunt energietoeslag krijgen als u 
een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld omdat u 
te weinig verdient met werken. Of als u alleen 
AOW hebt. Per huishouden kunt u 1 keer 
energietoeslag krijgen. U kunt € 1.800,- of € 
1.000,- krijgen. 

U hebt een laag inkomen
U kunt € 1.000,- energietoeslag krijgen. 
U moet voldoen aan de voorwaarden die 
hieronder staan. 

Voorwaarden
• U woont in Amsterdam of Weesp
• U bent 21 jaar of ouder
• U hebt een laag inkomen 
• U bent op het moment van aanvraag geen 
student van jonger dan 27 jaar die een studie 
doet die recht geeft op studiefinanciering 
of een tegemoetkoming in de studiekosten 
(WTOS).
• U bent niet dak- of thuisloos en hebt niet 
alleen een briefadres.
• U woont niet in een instelling, bijvoorbeeld 
een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, 
of een instelling voor beschermd of begeleid 
wonen.
• U hebt de energietoeslag niet eerder 
ontvangen in Amsterdam of een andere 
gemeente.
• U betaalt energiekosten. Dat kan direct aan 
uw energieleverancier zijn, maar ook als u 
huur betaalt waar energiekosten inzitten. 

U hebt een laag inkomen en weinig 
vermogen
Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet 
én weinig vermogen hebt, dan kunt u €1.800,- 
energietoeslag krijgen.

Energietoeslag aanvragen
Op amsterdam.nl/energietoeslag leest u hoe u 
de energietoeslag kunt aanvragen. U leest hier 
ook de bedragen van laag inkomen en weinig 
vermogen.
U kunt met uw vragen ook bellen naar 020 
252 6000. Een medewerker van de gemeente 

helpt u dan.

Hulp bij het aanvragen
Ga naar een buurtteam spreekuur. De 
medewerkers helpen u met uw aanvraag. 
Het buurtteam voor de Kolenkitbuurt zit op 
het Bos en Lommerplein 156, 020-6184952 
(maandag t/m vrijdag van 09;00 tot 17:00 
uur), aanmelden@buurtteamamsterdamwest.
nl . 

Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Geldproblemen door hoge 
energiekosten
Uw energierekening is veel hoger geworden. 
En de energietoeslag is niet genoeg om de 
extra kosten te betalen. Of u komt niet in 
aanmerking voor de energietoeslag en u kunt 
uw energierekening niet meer betalen. Ga 
dan langs bij een buurtteam. Een medewerker 
van het buurtteam kan u helpen. Buurtteam 
Amsterdam West | Bos & Lommer, Bos en 
Lommerplein 156, 1055 EK Amsterdam.

Gratis hulp bij energie besparen
U denkt misschien over manieren om uw 
energierekening te verlagen. Bijvoorbeeld 
door de verwarming lager te zetten. Wij 
helpen u met gratis tips en spullen om minder 
gas en stroom te gebruiken. Dat scheelt al snel 
€ 100,- per jaar.
Kijk voor het actuele overzicht van hulp bij 
energie besparen op www.amsterdam.nl/
pakjekans 

Korting op uw zorgverzekering
Amsterdammers met een laag inkomen 
en weinig vermogen kunnen meedoen 
met de Collectieve zorgverzekering van de 
gemeente Amsterdam bij Zilveren Kruis. Dat 
kan bijvoorbeeld wanneer u een uitkering 
ontvangt, of (parttime) werkt en weinig 
verdient.

Waarom meedoen?
• De gemeente betaalt mee aan uw 
zorgverzekering.
• U krijgt gratis de goedkoopste aanvullende 
verzekering. U krijgt korting op de andere 
aanvullende verzekeringen die meer 
zorgkosten vergoeden. 

• De aanvullende verzekeringen vergoeden 
veel van de zorgkosten die niet in de basis-
verzekering zitten. Bijvoorbeeld de wettelijke 
eigen bijdragen. Zoals voor kraamzorg. De 
tandarts voor uzelf. Een beugel voor uw kind. 
Fysiotherapie.

Vergelijk uw zorgverzekering
Op www.amsterdam.nl/zorgverzekering kunt 
u uw huidige verzekering vergelijken met de 
Collectieve zorgverzekering van de gemeente. 
U ziet hoeveel u per maand betaalt en welke 
kosten per aanvullende verzekering vergoed 
worden.

Hulp
U hebt hulp nodig bij het aanvragen van uw 
Collectieve zorgverzekering. Bijvoorbeeld met 
vragen zoals:
• Kom ik in aanmerking?
• Welke vergoedingen bieden de aanvullende 
verzekeringen?
• Hoe werkt gespreid betalen eigen risico?

Bel 020 252 6061. 
Een medewerker van de gemeente helpt u met 
uw vragen. 
U kunt bellen op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 
17.00 uur. Bereikbaar tot en met vrijdag 30 
december.

Op de website staat ook informatie. Kijk op 
www.amsterdam.nl/zorgverzekering.
U ziet hier de premies, voorwaarden en het 
aanvraagformulier. Ook kunt u kijken of 
u in aanmerking komt voor de collectieve 
zorgverzekering.

U kunt tot en met 31 december overstappen 
naar een andere zorgverzekering.

Pak je kans
U hebt een laag inkomen en weinig vermogen. 
Gemeente Amsterdam heeft regelingen om u 
te helpen. Zoals de Stadspas voor uitjes, extra 
geld voor schoolgaande kinderen en gratis 
met bus, tram en metro voor AOW’ers. Kijk 
voor de voorwaarden en het overzicht van alle 
regelingen op www.amsterdam.nl/pakjekans  
Of ga langs bij het buurttteam.  Ze kunnen u 
helpen !

Extra’s voor amsterdammers 
met een laag inkomen

Pak je kans



NATUUR & MILIEU

Ben jij of je organisatie op zoek 
naar mooie duurzame cadeaus voor 
bijvoorbeeld je kerstpakket?

Denk dan eens aan onze duurzame buurtpro-
ducten gemaakt door bewoners van de Van 
Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West.

Casco-Conserven
Zo maken we chutneys, zuurtjes, salsa’s, 
sambals, sauzen, soepen, jams en compotes 
van de opbrengsten van de Fruittuin Van 
Moerkerken en van Geredde Groeten & Fruit, 
voedsel overschotten van markt Plein ‘40-’45. 
De verkoop van deze Casco-Conserven 
komt direct ten goede aan de buurtkoks die 
deze producten wekelijks inmaken in onze 
ProefKas. Onze buurtkoks maken ook huis 
gedroogde granola, azijnen en siropen in 
verschillende smaken, afhankelijk van de 
overschotten die we krijgen. 

Vette Vlam
We maken ook een hele mooie kaars, de 
Vette Vlam, van gebruikt frituurvet dat we 
inzamelen. De Vette Vlam is geparfumeerd 
met sinaasappelgeur gemaakt van 
weggegooide sinaasappel schillen en ruikt dus 
heerlijk. In de duurzame verpakking zit een 
navulling waarmee je thuis zelf kaarsen kunt 
maken van je gebruikte frituurvet!

Catering
Onze buurtkoks kunnen ook catering 
verzorgen. Denk aan heerlijk Indiaas eten 
van Harjinder, Syrisch van Zina, ons mezze 
plankje ‘het BuurtPalet’ met humus, labneh 
en ingemaakte pickles van verschillende 
buurtkoks, of thee van Fatima. Flavia eigenaar 
van Bonavista circulaire zeep maakt sinds 
oktober heerlijke zeep van gebruikt frituurvet. 

Ben je  geïnteresseerd in een van deze 
producten, neem dan contact met ons op 
06-52606667 of stuur een email naar info@
cascoland.com.

Hierbij een overzicht van de prijzen die we 
hanteren voor kleine bestellingen. Bij afname 
van grotere partijen krijg je natuurlijk korting.

• Casco-Conserven 212 ml -  € 2,80
• Casco-Conserven 375 ml -  € 3,80
• Huisgedroogde granola 350 g - € 4,95
• Azijnen in verschillende smaken 500 ml - 
€ 5,00
• Vette Vlam, kaars van gerecycled frituurvet - 
€ 5,00
• Eco zeep 100 g - € 2,50 
• Afwaszeep in terracotta schaal - € 4,00

Op zoek naar duurzame 
cadeaus?



ACTIVITEITEN
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Tekst: Anouk Wijk 

Korte termijn aanpak Rochdale
Rochdale is van plan om woningen in de 
Kolenkitbuurt te vernieuwen. Het gaat 
om een behoorlijke opgave, namelijk zo’n 
700 woningen. De vernieuwing van de 
Kolenkitbuurt loopt uiteen: van ingrijpende 
renovatie tot sloop en nieuwbouw. Aangezien 
het om veel woningen gaat, neemt de voor-
bereiding en uitvoering van het plan veel tijd 
in beslag. We verwachten ongeveer 10 jaar te 
werken aan de Kolenkitbuurt.

In de tussentijd
Naast het vernieuwingsplan, blijven we de 
komende jaren reparaties uitvoeren aan 
woningen in de buurt. Er zijn veel klachten 
van bewoners die we nu op korte termijn 
oppakken. We hopen hiermee klachten over 
onderhoud op te lossen en het wooncomfort 
voor onze huurders tot aan de renovatie of 
sloop te verbeteren.

We zijn begonnen met het uitvoeren van 
reparatie werkzaamheden in Kolenkit 

Midden bij de woningen aan de Akbarstraat 
en vervolgens de  woningen aan de Sinjeur 
Semeynsstraat. We verwachten hier in januari 
2023 klaar te zijn. De volgende fase voor 
de korte termijn reparatie werkzaamheden 
betreft de woningen in Kolenkit Noord, op 
de Majoor Fransweg, Lauernessestraat en 
Ferdinand Huyckstraat. Het plan van aanpak 
voor  deze woningen zijn we op dit moment 
aan het uitwerken. Dit doen we in overleg 
met de bewonerscommissie. Zodra we de 
uitwerking gereed hebben, gaan we dit met de 
betreffende bewoners communiceren. 

Waar is onze aanpak op gericht?
De klachten van bewoners gaan onder andere 
over schimmel in de badkamer, niet werkende 
ventilatieroosters en last van tocht en kou. 
Waar mogelijk lossen we deze problemen 
op. We werken schimmel weg van de muren 
en plafonds, vervangen ventilatieroosters en 
voeren andere kleine herstelwerkzaamheden 
uit. Denk aan het vervangen van tegelwerk of 
deurklinken. Ook is er aandacht voor brand-
veiligheid. Zo kijken we de elektra na in de 
woningen en algemene ruimtes. Waar nodig 
repareren wij de elektra voor de veiligheid.

Wij begrijpen dat de vernieuwing van de 
Kolenkitbuurt een langdurige en complexe 
opgave is voor zowel ons als de bewoners. Het 
maken en uitvoeren van dit soort plannen 
duurt lang en brengt veel onzekerheden met 
zich mee. Wij hopen dat onze korte termijn 
aanpak gaat bijdragen aan een aangenamere 
woning tot aan renovatie of sloop. 

Meer informatie voor huurders
Bent u huurder van Rochdale en heeft u 
vragen over de vernieuwing van uw buurt en 
wat dit voor u betekent? Neem dan contact op 
met uw bewonersbegeleider Karim Verkuijl. 
Hij is telefonisch bereikbaar op 06 21258021. 
Langskomen bij het Informatiepunt aan het 
Piet Paaltjenspad 6 kan ook. Dit kan tijdens 
onze spreekuren op: maandag en vrijdag van 
13.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 13.00 
tot 15.00 uur. 
 

Update, vernieuwing 
Kolenkitbuurt

WONEN

ACTUEEL

Tekst: Ruud van Buren

Afgelopen oktober kreeg ik het droevige nieuws 
dat de altijd goedlachse, grijze krullenkop Seyit 
Özilhan was overleden. Toen ik in 2008 in de 
Kolenkitbuurt kwam wonen, leerde ik al snel 
Seyit kennen. In Amira werden destijds door 
buurtparticipatie bewonersbijeenkomsten ge-
organiseerd, waar Seyit met veel enthousiasme 
de voorzittershamer had. Seyit drong binnen in 
de haarvaten van de buurt, hij was de buurt-
fluisteraar. In 2012 werd zijn werkterrein de 
Baarsjes. Maar hij had wel zijn stempel gedrukt 
op de Kolenkitbuurt in een moeilijke tijd voor 
de bewoners tijdens de vernieuwing van de 
buurt. Velen hebben Seyit gekend, ieder met 
zijn/haar eigen herinnering aan Seyit. 
R.I.P. lieve Seyit.

In Memoriam Seyit Özilhan



PUZZEL

Woordzoeker

Een woordzoeker, ook wel speurpuzzel 
genoemd, is een puzzel of woordspel, waarbij 
een bepaald aantal woorden gevonden moeten 
worden in een blok gevuld met letters. Deze 
woorden kunnen zowel van links naar rechts als 
van rechts naar links geschreven zijn, alsmede 
zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. De 
letters die overblijven vormen de oplossing van 
de puzzel.

Als je de oplossing stuurt naar 
redactie@kolenkit.info maak je kans op een 
boekenbon van €25

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

Uit de vele reacties op de 
puzzel uit de zomer editie 
2022 is een winnaar via 

loting gekomen:
De gelukkige is 

Fatma Kaderim. 



HEEL KOLENKIT BAKT!

Deze keer: Bernhard Zauner met 
Kaiserschmarrn

Ingrediënten
• 3 el bloem
• een snufje zout
• 1 tl vanillesuiker
• een scheut melk
• 3 eieren
• een scheut rum
• boter
• rozijntjes
• 1 el suiker
• 300 ml melk
• Zwetschgen-Röster (pruimencompote)
• poedersuiker

Bereiding
Meng de bloem, vanillesuiker, melk en het 
snufje zout tot deeg. Voeg de 3 eieren toe en 
het scheutje rum. Zet de pan op een matig 
vuur en smelt daarin een klontje (geklaarde) 
boter. Giet het deeg in de pan en strooi er de 
rozijnen overheen. Zet een deksel op de pan 
en bak de Kaiserschmarrn op een laag vuur tot 
hij aan een kant goudbruin is. Keer hem om, 
doe de deksel er weer op en laat hem ook aan 
de andere kant bakken.
Trek de Kaiserschmarrn met een vork in 
onregelmatige stukken, voeg nog een beetje 
boter toe en schep nog 5 minuutjes om. 
Verdeel over 4 borden en bestrooi rijkelijk 
met poedersuiker. Het lekkerst smaakt 
de Kaiserschmarrn met veenbessenjam, 
appelmoes of ingekookte pruimencompote 
(Zwetschgenröster). 

Waarom wil je graag juist dit recept 
delen?  
Dit makkelijke recept doet me denken aan 
mijn geboorteland Oostenrijk.  Het is ideaal 
voor de winter. En het is een leuke variant 
op de Nederlandse pannenkoek. Maar 
“Kaiserschmarrn” is ook een geweldig woord: 
het betekent vrij vertaald “de nonsens van de 
keizer”. 
Hoe vind je het om in de Kolenkit te 
wonen?   
Ik houd echt van de Kolenkit, van de naam 
van de wijk, de historie en ook van de recente 
veranderingen. Het is echt een hippe en 
populaire buurt aan het worden. 
Wat wens je de buurt en de bewoners 
toe?   
Ik hoop dat de buurt mooier en mooier wordt. 
En dat het tegelijkertijd de fijne mix blijft 
houden van mensen uit verschillende culturen 
en achtergronden die elkaar in de buurt 
ontmoeten. Het is heerlijk om hier te wonen 
en vrijwel al je buren in de straat te kennen! 

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. Vermeld je naam, e-mailadres en 
mobielnummer, dan nemen wij contact met je 
op. Gewoon doen!

Kaiserschmarrn 

Raadsel
Ra ra ra wat komt hier op deze plek op 
de hoek van de Bos en Lommerweg en de 
Leeuwendalersweg in de Buurttuin ? 

Stuur je antwoord naar redactie@kolenkit.info 

Voor de winnaar via loting ligt er een leuk 
toepasselijk prijsje klaar.



ACTIVITEITEN

Kerst concert & kerstdiner

Op bijgaande link is meer informatie te vinden zoals het aanmeldformulier. https://kolenkitkerk.nl/kerstconcert-kerstdiner-2022/ 



● THE VILLY

Werken bij The Villy levert ook nog eens 5 
leuke extra’s op !
1. Gratis lunch of diner tijdens je shift
2. €10 maandelijkse korting op je gym 
lidmaatschap
3. 15% vrienden & familie korting
4. Een sportief welkom pakket inclusief een 
smartwatch
5. Verdien een bonus van €100 als je iemand 
aanbrengt voor een job

The Villy in Amsterdam west is een horeca-
concept wat de dorpse gezelligheid en het 
gevoel van community terugbrengt in de stad. 
Een plek om af te spreken, eindeloos koffie 
te drinken, te werken of studeren, iets te 
organiseren of deel te nemen aan toffe events.
Met spannende toekomstplannen is het des te 
belangrijker dat er een volledig team komt te 
staan om ons te vergezellen in de aankomende 
enerverende tijd.

bel of text naar: 0031 625465367 
voor meer informatie

VACATURES

COME WORK WITH US!

€12,43Age 19

€14,00Age 20

€15,55Age 21 +

ALL-IN* HOURLY WAGE
Bar, SERVICE & KITCHEN

*Gross, including holiday allowance and vacation days

Scan the QR code or
text +31  (0)6 25465367

thevilly.com/en/vacatures

● GRONDWERKER GROND-, WEG- EN 
WATERBOUW (GWW) 

Werkzaamheden 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
grondwerkers die niet bang zijn voor vieze 
handen en voor het werk in de buitenlucht. 
Als grondwerker verricht je alle voorkomende 
werkzaamheden, zoals onder andere grond- 
en straatwerk, kabels en leidingen leggen, 
meten en uitzetten en riolering aanleggen. 
Samen met het team werken jullie aan het 
waarmaken van projecten. 

Wat mag je van ons verwachten? 
o Wij bieden een leuke en duurzame werkplek 
bij een professionele opdrachtgever 
o Mogelijkheid tot doorgroei 
o Nette afhandeling van salarisbetaling 

Wat verwachten wij van jou? 
o Je spreekt de Nederlandse taal 
o Je bent in bezit van eigen vervoer 
o Je bent in bezit van een VCA certificaat 
o Werken langs de weg is geen vereiste maar 
wel must 
o Je bent per direct beschikbaar 

Werktijden en dagen 
Het werk is op basis van 40 uur per week. 
Maandag t/m Vrijdag van 07:00 – 16:00 uur.
Neem contact met ons op: 020-2616790

● BETONTIMMERMAN 

Werkzaamheden 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste beton-
timmerman Je voert werkzaamheden in 
de grond- weg en waterbouw uit, zoals 
het bouwen en aanleggen van bruggen, 
gemalen en kademuren. In deze functie 
voer je alle voorkomende werkzaamheden 
in het betonwerk uit, zoals het plaatsen van 
bekistingen, storten en afwerken van beton. 
Je timmerwerkzaamheden bestaan uit het 
maken van onderdelen voor de bekisting, 
maatwerk, maar ook ruw-en afbouw. 
Je werkt nauw samen met je collega’s en je 
voelt je samen met hen verantwoordelijk een 
hoge kwaliteit te leveren. Je denkt mee over 
verbeteringen op de bouwplaats, zodat jij, 
maar ook je collega’s, het werk beter kunnen 
uitvoeren. Je werkt op steeds weer andere 
projecten, klein en groot, soms middenin de 
stad en een andere keer weer afgelegen in de 
polder. 

Wat mag je van ons verwachten 
o Wij bieden een leuke en duurzamen 
werkplek bij een professionele opdrachtgever 
o Mogelijkheid tot doorgroei 
o Nette afhandeling van salarisbetaling 

Wat verwachten wij van jou? 
o Je spreekt de Nederlandse taal 
o Je bent in bezit van eigen vervoer 
o Je bent in bezit van een VCA certificaat 
o Werken langs de weg is geen vereiste maar 
wel must 
o Je bent per direct beschikbaar 

Werktijden en dagen 
Het werk is op basis van 40 uur per week. 
Maandag t/m vrijdag van 07:00-16:00. 
Neem contact met ons op: 020-2616790

Reageren op deze vacatures kan op 
verschillende manieren:
Tel: 020-2616790
Mobiel: 06-21611123
E-mail: s.bouzambou@kroonenamstel.nl
E-mail: info@kroonenamstel.nl
Bos en Lommerweg  250A, 1061 DJ 
Amsterdam
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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

LOCATIES:

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. Cascoland
Piet Paaltjenspad 9

12. Klerekas
Leeuwendalerstunnel

13. Bos en Lommerschool
Meimorgenstraat 2

14. KolenkitKas
Vrouwengelukhof

15. Maqam

16. The Villy
Bos en Lommerplein 302

17. Aminah
Bos en Lommerweg 385

18. Buurthuis BACK
Bos en Lommerweg 361

19. Kolenkitkerk
De Leeuw van Vlaanderenstraat 124

20. Bensy Gym
Ernest Staesplein 43 

21. Mevlana Moskee
Baas Gansendonckstraat 2

WWW.KOLENKIT.INFO

WIE, WAT EN  WAAR IN DE KOLENKITBUURT
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