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KUNST EN CULTUUR

30 jaar ZID Theater
Tekst: Michelle Boekhout van Solinge
en Sebo Bakker
Een terugblik op 30 jaar ZID Theater
In 2003 streek ZID Theater neer in de
Kolenkitbuurt. Vanuit het Westerpark in
Amsterdam West wilden de oprichters
Karolina Spaić en Sebo Bakker hun
dromen van een eigen plek verwezenlijken.
Stadsdeelvoorzitter Jeroen Broeders opende
vol trots de nieuwe locatie, een voormalige
gymzaal aan de Roos van Dekamastraat in de
nu bekende Broedplaats Bouw. ZID Theater
van toen is gegroeid naar een mooie ingerichte
theaterzaal waar vele bewoners van Stadsdeel
West en Nieuw-West zijn geweest en nationale
én internationale theaterprofessionals hun
stappen hebben gezet. Kinderen, jongeren en
ouderen, iedereen was en is altijd welkom bij
ZID.
Terugkijkend op de voorgaande jaren zien we
prachtige voorstellingen met buurtacteurs,
creatieve lessen en trajecten met kinderen,
voorstellingen en uitwisselingen met jongeren
uit binnen- en buitenland. En we kijken naar
onze toekomst, het maken van theatervoorstellingen met nieuwe talenten uit binnen- en
buitenland. ZID Theater verbindt nog steeds
kunst, cultuur en samenleving en biedt
creatieve nieuwkomers kansen binnen de
culturele sector in Europa.
Met de aanstaande viering van 30 jaar ZID
Theater en de voorstelling Re-Dreams blikken
we terug op een indrukwekkende tijd in dit
mooie Stadsdeel en deze buurt. De oprichters
en hun geweldige team medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zijn ontzettend trots op het
mooie werk uit het verleden en de plannen
voor de toekomst. ZID Theater bruist en zal
blijven bruisen!
Appeltje van Oranje
Door de jaren heen zijn er vele prijzen
ontvangen voor het baanbrekende
theaterwerk, met zowel professionals als
non-professionals. Karolina Spaić, directeur
van ZID Theater, is in 2020 benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Femke Halsema zei bij de
uitreiking: “Muren slopen en bruggen

bouwen: zo draagt u bij aan een kleurrijke en
kunstzinnige Kolenkit, een tolerante stad en
een betere wereld.”
ZID Theater hoopt nog vele jaren in de
Kolenkitbuurt te blijven, omdat er zulke sterke
banden zijn opgebouwd en we een stukje
geschiedenis delen. Zoals onze Koningin, toen
nog Prinses, Maxima ooit uitsprak tijdens
haar bezoek aan ZID Theater, i.v.m. het
krijgen van het Appeltje van Oranje: “Mensen
van verschillende generaties en culturen uit
West kunnen hun talenten ontwikkelen en
blijvend deelnemen aan culturele projecten
uit de buurt, de toekomstgerichtheid van ZID
en het vastleggen van de unieke werkmethodiek is hiermee geprezen. Momenteel werkt
ZID Theater ook veel met nieuwkomers in
Nederland, ze worden geholpen deel te nemen
aan het kunst en cultuurveld in Europa. Maar
wat het ZID team ook altijd zal blijven doen,
Europese trajecten in binnen en buitenland,
talentontwikkeling met de jongeren, voorstellingen in Amsterdam en daarbuiten,
de trainingen voor mensen die verder in
het vak willen, altijd zullen we terugkomen
en vertrekken vanuit de ZID zaal in de
Kolenkitbuurt, vanuit een open en gastvrije
cultuur.”
ExploreZ Festival 2022
Van 7 t/m 22 mei 2022 organiseert ZID
Theater een nieuwe editie van het multidisciplinaire, internationale ExploreZ Festival
met voorstellingen op verschillende locaties in
Amsterdam. Twee weken vol theater, muziek
en dans, lezingen, workshops, masterclasses,
conferenties, nagesprekken en ontmoetingen.
Het thema van deze zevende editie van het
ExploreZ Festival is Roots & Future. Tijdens
het festival verbinden we het verleden met
het heden en kijken we naar de toekomst. De
eerste week staat in het teken van migratie en
ligt de focus van het programma op nieuwe
theatermakers die in een ander land opnieuw
moeten beginnen. Er zijn o.a. voorstellingen van TNT/Atalaya Teatro (Spanje), DAH
Teatar (Servië), Studio 7 (Duitsland) en ZID
Theater (Nederland), allemaal partners van
het Europese project FATE (Future Academy
on Tour in Europe). De tweede week van
ExploreZ Festival 2022 vieren we het 30-jarig

bestaan van ZID Theater met de voorstelling
Re-Dreams!
Re-Dreams
Een belangrijk onderdeel van het Explorez
Festival is dit jaar de site-specifieke
voorstelling Re-Dreams in Broedplaats
BOUW, waar ZID Theater gevestigd is. ZID
onderzoekt haar eigen archief in relatie tot de
toekomst.
Waar het verhaal van ZID Theater 30 jaar
geleden begon met de voorstelling Dreams,
wordt nu tussentijds de balans opgemaakt
met Re-Dreams. De geschiedenis wordt in
deze unieke productie benaderd als inspiratiebron voor de toekomst. Karolina Spaić
(regisseur) en Sebo Bakker (acteur), die vanaf
het begin samen ZID Theater hebben geleid,
ontmoeten verschillende generaties makers
en gezamenlijk onderzoeken zij de waarde van
het ZID-archief voor de nieuwe generaties.
Onder begeleiding van een gids, dwaalt het
publiek door een landschap van videoprojecties, onverwachte performances, soundscapes
en live muzikanten. De optredens,
geïnspireerd op eerdere voorstellingen van
ZID, zijn daarbij getransformeerd naar het
hier en nu.
De première van deze unieke voorstelling
vindt plaats in ZID Theater op vrijdag 20 mei
om 18.00 uur. Daarna is de voorstelling een
aantal keer te zien tijdens het laatste weekend
van ExploreZ Festival 2022. Na de laatste
voorstelling op zondag 22 mei wordt het
ExploreZ Festival feestelijk afgesloten met een
Afterparty, met een DJ en hapjes.
U bent van harte welkom op het ExploreZ
Festival 2022 en bij de speciale locatievoorstelling Re-Dreams! Voor bewoners van de
Kolenkitbuurt is er een speciale reductieprijs
van €5, wel graag van tevoren reserveren. Bel
ZID Theater op 020-4888449 of stuur een
e-mail naar reserveringen@zidtheater.nl als je
hiervan gebruik wilt maken.
Meer informatie:
https://zidtheater.nl
(De Roos van Dekamaweg 1)

COLUMN FOUAD LAKBIR

Is jouw huis, jouw thuis?
ben meegegaan in de transitie van de buurt,
lijkt het alsof in het Akbarblok de tijd heeft
stilgestaan. Terwijl de bouwvakkers enorm
veel kabaal maken aan de overkant beginnen
wij met het aanbellen bij bewoners.
Zo kloppen en bellen we aan bij vierentwintig appartementen en krijgen wij acht
huishoudens te pakken. Iedereen die voor ons
open doet is enorm vriendelijk en staat ons
met veel geduld en gastvrijheid te woord. Elk
gesprek loopt anders, maar er zijn ook zaken
die veel terugkomen. Zo hebben meerdere
mensen behoefte aan meer speelplekken, meer
groen en minder ongedierte. Even dwaal ik
weg in mijn gedachten en waan ik mij weer in
de trappenportiek waar ik twintig jaar geleden
zoveel lol beleefde. Ik haalde kattenkwaad uit,
maar ik stond ook altijd in contact met mijn
buren. Bijzonder hoe het warme gevoel van
nostalgie mij bevliegt in de trappenportieken
van het Akbarblok.

Vanaf het moment dat ik ervaringen ben gaan
opslaan als herinneringen, heb ik opgeslagen
dat er in mijn buurt sprake is geweest van een
behoefte om beter te wonen. Als achtstegroeper vertelde ik aan mijn juf dat mijn grootste
droom was om een eigen kamer te hebben.
Dé ultieme vrijheid, een eigen kamer waar ik
zonder mijn drie broertjes druk kon zijn als
ik druk was en kon ontspannen als ik rustig
was. Ik zou niks meer hoeven te verstoppen en
ik zou alles kunnen delen met enkel en alleen
mijzelf.
Negen jaar later verhuisden we naar een
nieuw appartement aan de overkant van
de straat. Daarmee verdubbelde de grootte
van ons appartement van 50 m2 naar 100
m2. Met de verhuizing kreeg ik als kers op
de taart twee broertjes erbij. Daarmee was
mijn uitgekomen droom, het hebben van een
eigen kamer, van zeer korte duur. Al met al
gingen we erop vooruit, want we kregen betere
isolatie, een moderne keuken en minder
trappen. De keerzijde was wel dat wij voor de
volle prijs gingen huren. Daar bovenop kregen
we niet het panoramische uitzicht waar we op
hoopten, maar het uitzicht van bouwvakkers
die heipalen de grond in bonkten. Dit uitzicht
is, inmiddels twaalf jaar later, nog steeds
onveranderd gebleven.
Op den duur sprong ik door naar de vrijheid
van een studio in het oude gakgebouw en
zodra het kon ben ik terugverhuisd naar de
Kolenkitbuurt. Daar ben ik ingetrokken in een

appartement in de Rhapsody, op steenworp
afstand van mijn ouders. Mijn twee jongste
broertjes zijn ondertussen van de basisschool
af en dwalen nog steeds door een buurt in
verbouwing. Ikzelf heb dat haast niet meer
door, omdat ik in de buurt leef tussen de
Rhapsody en het zuidelijke deel van de buurt.
Het deel van de buurt dat de afgelopen jaren
intens onderworpen is aan de herontwikkeling
van de Kolenkit.
Kortgeleden ben ik vanuit de KolenkitKas
betrokken geraakt bij ‘het participatieproces van de herontwikkeling van Kolenkit
midden/noord’. Dit wil zeggen dat wij met
een collectief van vijf buurtinitiatieven bij
een grote groep bewoners achterhalen wat
belangrijk is om mee te nemen in de herontwikkeling van het noordelijke deel van
de buurt. Er zijn namelijk in totaal een stuk
of 700 woningen, die eigendom zijn van
Rochdale. Het komende decennium staat
op de planning dat deze woningen door het
proces van renovatie, sloop en nieuwbouw
moeten gaan. Op dit moment scheppen we
met het participatieproces de contouren voor
dit grote project.
Mijn rol is het verzamelen van verhalen met
als doel de buurtbewoners te betrekken en
hun kennis en ervaring een plek te geven
in het ontwerpproces. Op een alledaagse
maandag ga ik samen met mijn oudste vriend
naar het zogenoemde Akbarblok opzoek naar
verhalen. Ondanks het feit dat ik ondertussen
jaren dwaal door de Kolenkit, is dit deel van
de buurt nog altijd nieuw en anders voor mij.
Vooral in de voorbije jaren, waarin ik juist

Ergens aan het einde van onze ronde komen
we helemaal buiten adem aan op de derde
verdieping. Daar spreken wij een gezin
dat, net als mijn gezin, uitgebreid is in de
afgelopen jaren. Anders dan wij hebben zij
geen kans gehad om door te springen naar
een nieuwe, ruimere woning. Naast het
ruimtetekort zijn de muren in zeer slechte
staat, hebben zij last van schimmel en zijn zij
overrompeld door schaamte, waardoor zij al
jaren geen gasten meer over de vloer hebben
gehad. Ik mag heel kort naar binnen gluren.
Het moment dat ik naar binnen kijk, zie ik een
beschimmelde kamer met twee stapelbedden
tegen elkaar aan en voel ik tranen in mijn
ogen. Hoe kan het dat we jullie zijn vergeten?
De woningcorporatie die ooit met een heel
sociaal karakter is ontstaan is jullie vergeten,
de buurt is jullie vergeten en zo ben ik jullie
buurman, en ook ík heb jullie al deze jaren
niet gezien en ben jullie vergeten.
Ik sluit het gesprek af en neem afscheid. Als ik
eenmaal buiten ben en naar boven staar, vraag
ik mij af hoe het kan dat deze lieve mensen
zulke grote problemen moeten doorstaan en
niet in hun basisbehoeften worden voorzien.
Hoe kan het zo zijn dat ik woon in een buurt
die al tweeëndertig jaar worstelt en nog lang
niet klaar is met een woonprobleem?

OPROEPEN

Zoektocht naar kunstenaars,
artiesten en muzikanten uit
de kolenkit

Kinderen hebben spiegels en ramen nodig
EN het liefst evenveel van beide. Spiegels
waarin ze zichzelf kunnen zien, mensen die
op ze lijken qua geloof, geaardheid, cultuur,
perspectief en denkwijze. Deze spiegels
zouden ze terug moeten zien in o.a. de media,
in het straatbeeld, in hun klaslokaal en in
boeken.

dan toe onbekende klanken en stemmen.
Mijn naam is Margreet en ik ben de oprichter
van Operatie Periscoop en werk inmiddels al
ruim 12 jaar in Amsterdamse buurten. Ook
was ik 6 jaar lang de eindbaas van talentenjacht Best of the West. Als ik aan jonge
mensen vraag wat ze willen doen in hun
vrije tijd geven ze vaak hetzelfde antwoord;
kickboksen, voetballen en cup cakes bakken.
Zelden hoor ik iets over muziek maken (soms
hoor ik wel rappen hoor!) of dans of kunst
maken. Volgens mij komt dit doordat er iets te
weinig ramen zijn voor kunst en cultuureducatie. Als je niet weet wat er allemaal kan, kun
je ook niet weten wat er bij jou past. Ik noem
dit het verbreden van het referentiekader.

Naast spiegels hebben kinderen ook ramen
nodig waarin ze verhalen horen en beelden
zien van mensen met andere gezichten dan
zij zelf. In gesprek gaan met personen die
op andere manieren naar de wereld kijken,
anders kleden, naar muziek luisteren met tot

Stadsdeel West is fenomenaal in het
aanbieden van sport in de openbare ruimte.
Dit wordt op zichtbare, laagdrempelige en
grote schaal georganiseerd en ik wens dat dit
zo blijft. Daarnaast hoop ik, dat er binnen niet
al te lange tijd op dezelfde manier aandacht

Beste Kolenkitter,
Als je in de spiegel kijkt, wie zie je dan? Een
leuk mens? Iemand waar je trots op bent? Een
persoon waar je bevriend mee zou willen zijn?
Ga dat eens na bij jezelf. Kijk jij nu anders
naar jezelf als toen je jonger was?

besteed gaat worden aan kunst en cultuureducatie (in de openbare ruimte) voor jonge
mensen. Gelukkig vindt de gemeente dit
ook en hebben ze aan Operatie Periscoop de
opdracht gegeven om een onderzoek te doen
in de Kolenkitbuurt.
Frouwkje Smit van Operatie Periscoop gaat
de komende maanden in kaart brengen welke
kunstenaars, muzikanten, dansers, dichters
en andere artiesten in de Kolenkit wonen en
werken.
Dus bij deze een oproep aan alle artistieke
kolenkitters die zouden willen bijdragen
aan kunst en cultuureducatie aan jonge
kolenkitters. Stuur een mail aan:
frouwkje@operatieperiscoop.nl
Saludos,
Margreet Angelita van der Vlies
Operatie Periscoop

DE ONDERNEMER

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.

Buurtsupermarkt Albeni

In deze rubriek maken we kennis met
ondernemers in de Kolenkit. Dit keer
spreken we met Edip Yaras, eigenaar
van Albeni Healthy Supermarket, een
buurtsupermarkt met een breed assortiment
die sinds 2020 aan de Bos en Lommerweg
zit.
Interview door: Anne-Marie Niks
Fotografie: Smoelwerk Fotografie
Wie is Edip Yaras?
Edip Yaras wordt in 1971 als tweede zoon
van een groot gezin geboren in een dorpje in
Noordoost Turkije. Na een studie bouwkunde
komt hij op 21-jarige leeftijd naar Nederland
voor een specialisatie. Zijn idee is om na de
specialisatie als bouwkundige aan de slag
te gaan in Turkije, maar door persoonlijke
omstandigheden loopt het anders. Een baan
bij Dirk van den Broek (waar hij tijdelijk is
gaan werken) bevalt goed en onbedoeld rolt
hij het supermarkt vak in. 19 jaar werkt hij
bij Dirk van den Broek als assistent-manager.
Vanaf 2008 heeft hij 3 jaar lang zijn eigen
supermarkt. Door de economische crisis en
de hoge huur is dit echter niet vol te houden.
Daarna werkt hij 10 jaar lang als bedrijfsleider
bij de Jumbo in Diemen Noord. Sinds 2020
heeft Edip weer een eigen zaak aan de Bos en
Lommerweg: Albeni Healthy Supermarket.
Een supermarkt voor iedereen
Albeni betekent ‘pak mij’ in het Turks.
Hoewel Edip net als grote supermarkten een
breed assortiment aanbiedt, wil hij graag
de focus leggen op gezond voedsel. Vandaar
‘Albeni healthy supermarket’. Met een breed
assortiment richt Edip zich expliciet op de
verschillende groepen in de buurt. Die brede
oriëntatie heeft hij altijd al gehad. “Ik heb een
hekel aan segregatie. Dat komt deels door
mijn familiegeschiedenis. Mijn voorouders
komen uit de buurt van Naltsjik, een gebied
ten zuiden van de Kaukasus dat tegenwoordig
onderdeel is van Rusland. Zij zijn daar
destijds verdreven. Dan denk ik, waarom
kunnen mensen niet gewoon samenleven? De

wereld is toch groot genoeg voor ons allemaal.
Het gescheiden leven van groepen zag ik in de
afgelopen jaren ook in Amsterdam. Toen mijn
kinderen klein waren, waren de basisscholen
in Bos en Lommer niet gemixt. Dat vond ik
een erg jammer. In de Kolenkit is er naar
een mix van bewoners gestreefd. Ik vind dat
erg leuk en ik probeer die werelden samen te
brengen in mijn supermarkt.”
Breed assortiment
Wie denkt dat Albeni een doorsnee Turkse
supermarkt is, komt bedrogen uit. Je kunt
het zo gek niet bedenken of je kan het hier
vinden. Van kropsla tot Turkse spinazie,
van verpakte kipfilets tot Ras el hanout,
van Parmezaanse kaas tot zuivelvervangers.
Een enkele keer komt het toch voor dat er
een product niet te koop is. Voor dat soort
gevallen heeft Edip altijd een lijstje bij de
kassa waar hij aantekeningen maakt van de
producten die klanten missen. Als het even
kan dan haalt hij de producten in zijn winkel.
“Het is altijd een afweging. Zeker met verse
producten loop je het risico dat je ze weg moet
gooien. Ik introduceer regelmatig een nieuw
product en dan houd ik bij of klanten geïnteresseerd zijn. Wat assortiment keuze betreft
heb ik veel aan mijn 30 jaar ervaring bij de
grote supermarkten. Hierdoor heb ik veel
productkennis opgebouwd en kan ik meestal
goed inschatten waar klanten behoefte aan
hebben.”
Trots op
Edip is trots op hoe zijn winkel er uit ziet.
Het is een schone overzichtelijke supermarkt
met een strakke inrichting en goed gevulde
schappen. “En de winkel is echt een plek
van en voor iedereen in de buurt. Daar ben
ik misschien wel het meest trots op. Het
klinkt misschien apart, maar ik zie dit niet
puur als mijn winkel. Geld verdienen is een
voorwaarde om rond te kunnen komen, maar
het staat voor mij niet op eerste plaats. De
supermarkt moet echt van meerwaarde zijn
voor de buurt. Ik haak ook aan bij buurtactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is deelname aan

de Schoonste Straat van Bos en Lommer. Wij
houden zelf de omgeving van de supermarkt
schoon, maar stimuleren bewoners en
kinderen ook om mee te doen. Als ze een
zakje met zwerfafval hebben geraapt, kunnen
ze die bij ons inleveren in ruil voor een stuk
fruit. Je moet ook niet vergeten dat mijn leven
zich bijna volledig in deze winkel afspeelt. ’s
Ochtends begin ik om 5.00 en om 21.00 ben
ik pas weer thuis. Ik heb een sociaal karakter.
Daarom is het contact met klanten en andere
ondernemers ook erg belangrijk voor mij.”
Aanraders bij Albeni:
- Een kijkje in de gekoelde ruimte, waar je een
enorme variatie aan groente, fruit en verse
kruiden kan vinden
- Biologische basics, zoals melk, eieren,
havermout
- Verschillende zuivelvervangers
- 10 soorten sla (van kropsla tot varianten die
ik nog nooit heb gezien)
- 8 soorten appels
- Groot assortiment kaas (Haloumi, Turkse
kaas, Nederlandse kaas, Feta, etc)
- Groot assortment peulvruchten, superfoods,
quinoa, etc
- Volledig schap met Yogi tea
- Diepgevroren huisgemaakte Turkse ravioli
(niet altijd op voorraad)
- En heel veel verschillende kruiden
Ondernemersvereniging
Onlangs is Edip samen met andere
ondernemers in de straat een ondernemersvereniging gestart. “Dat doen we voor elkaar
en voor de buurt. Het is fijn als je elkaar als
ondernemer kunt ondersteunen. Zo koop ik
wel eens wat voor collega ondernemers bij de
groothandel, en mocht iemand door omstandigheden niet in zijn winkel kunnen zijn,
dan kunnen we voor elkaar bijspringen. Ook
denken we na of we iets voor de buurt zouden
kunnen organiseren. We dachten aan een
soort braderie, maar aangezien we nog maar
net zijn begonnen hebben we dat nog niet
uitgewerkt.”

ACTIVITEITEN

Rondje Kolenkit
Interview door Rim Voorhaar
Welke toffe activiteit organiseer jij eind
juni tijdens de tweede editie van Rondje
Kolenkit?
In het weekend van vrijdag 24, zaterdag 25 en
zondag 26 juni 2022 vindt de tweede editie
plaats van Rondje Kolenkit. Het Combiwel
Buurtwerk-duo Bo (Boyke Westerhof) en Lo
(Loes Klaassen) kijken vooruit én terug op
het evenement dat eerder in de eerste twee
weekenden van oktober 2021 met veel succes
debuteerde in de wijk.
Hoe ontstond het Rondje Kolenkit?
Loes: “Het Kolenkitgenootschap - met name
Fouad Lakbir - Boyke en ik wilden een
bijzonder evenement mogelijk maken met en
vooral door bewoners uit deze wijk. Hoe laten
we zien wat voor moois er allemaal gebeurt in
de Kolenkitbuurt, letterlijk en figuurlijk. Een
soort festival vol met activiteiten waarbij je
echt een rondje maakt en zo laat kennismaken
met deze wijk en haar bewoners.”
Boyke: “Voor de invulling van het programma
keken we eerst goed naar de uitkomsten van
het onderzoek dat de gemeente elk jaar doet.
Wat gaat er goed in de wijk, wat slecht en alles
er tussenin? Die informatie brachten we onder
in thema’s en die thema’s legden we voor aan
bewoners en betrokkenen tijdens een open
inloop in cultureel centrum Maqam.”
Loes: “Een heel leuke bijeenkomst waar wel
20 à 30 mensen op af kwamen. We gebruikten
een groot bord om dieper in te gaan op
een aantal thema’s. Bijvoorbeeld: welke
activiteiten zouden we kunnen bedenken bij
het thema armoede?”
Boyke: “De achterliggende gedachte was ook
om zo buurtbewoners uit te dagen zelf alle
activiteiten te bedenken en uit te voeren.
En daar geld voor aan te vragen via het
buurtbudget. We willen als stad, wijk maar
ook als Combiwel Buurtwerk dat er veel
initiatieven vanuit de bewoners komen. Daar
is geld voor beschikbaar, maar dat geld wordt
niet altijd gebruikt. Via Rondje Kolenkit
hopen we buurtbewoners op een heel laagdrempelige manier kennis te laten maken met
het begrip buurtbudget.”
Een buurtbudget aanvragen is
makkelijker dan de meesten denken?
Boyke: “Eigenlijk wel, ja. Ook omdat we
samen met de gebiedsmakelaar besloten
om het aanvragen van een buurtbudget nog
net wat makkelijker te maken. Als je tot
500 euro een subsidie aanvraagt, hoef je dat
niet te doen via de adviesgroep, maar direct
via de gebiedsmakelaar. En het mooie: er
werd enorm veel gebruik gemaakt van die
zogenaamde korte aanvraagroute. Het leverde
een bijzonder buurtevenement op met wel 22

verschillende activiteiten, verdeeld over twee
weekenden.”
Alle 22 activiteiten noemen is
misschien wat veel, maar wat was
jullie persoonlijke top-3 van Rondje
Kolenkit?
Boyke: “Poeh, mogen we er allebei echt maar
drie noemen? Kill your darlings noemen
ze dat toch? Maar goed, mijn persoonlijke
favoriet was toch wel de activiteit van West
Kleedt Aan. Dat was echt een groot succes
waar wel 138 bezoekers op afkwamen.
Verder vond ik Smakelijk Lezen met auteur
Erica Pierik een heel cool evenement. Een
samenwerking met en in The Villy dat een
mooi en toch betaalbaar diner verzorgde
waarbij auteurs zoals Abdelkader Benali
voorlazen uit eigen werk. En als ik dan nog
een activiteit mag noemen dan graag het bubbelvoetbal op het Johan Cruyff Court voor de
jeugd door Stichting DOCK van jongerenwerker Esra Jansen. Georganiseerd door jongeren
uit de wijk als tegenprestatie voor het feit dat
zij werden geholpen bij de oprichting van hun
eigen zaalvoetbalclub. Een ontzettend leuke
manier om ook jongeren te betrekken bij
activiteiten in de wijk.”
Wat is jouw top-3, Loes?
“Dan toch wel de Kolenkit-familiedag, georganiseerd in en door de Kolenkitkerk,
naamgever van deze wijk. Ook leuk: de
workshop over fotografie die FOAM – ze
hebben een dependance in de wijk in MAQAM
– organiseerde. Dat werd misschien nog niet
heel druk bezocht, maar het was voor FOAM
wel een mooie kennismaking met de buurt.
Verder ben ik erg druk in de weer geweest
met de Kolenkitkoks die onder andere een
Bhutaanse keuken organiseerden.”
Boyke: “Nu we het er weer over hebben,
schieten mij nog veel meer toffe activiteiten te
binnen. Zo was er een open podium in BACK,
een foto expositie met Sophie Paddington in
Broedplaats Bouw, een programmering dwars
door de hele stad heen van het ZID-theater
en verder verzamelden Surinaamse vrouwen
verzorgingsproducten in voor vrouwen in
Suriname waar het financieel niet zo goed
gaat.”
Loes: “Cascoland organiseerde een workshop
kaarsen maken, in de moestuinen vond een
pompoenwedstrijd plaats: Samen Oogsten,
muzikant Leopoldo trad op, op het Cruyff
Court vond een Boksmasterclass plaats
georganiseerd door boksschool Boogieland,
het Andalusisch orkest trad op én we hielden
een Schoonste Straat BBQ. Erg leuk allemaal,
vond ook Carolien de Heer die namens het
stadsdeel de opening verrichtte.”

Welke activiteiten zien we terug in de tweede
editie van Rondje Kolenkit op 24, 25 en 26
juni?
Loes: “Dat is vooral aan de buurtbewoners, dus niet aan ons. Wij ondersteunen
slechts. Wel hopen we dat er een groot
aantal activiteiten van de eerste editie zullen
terugkeren in de tweede editie. Zo weten we
dat FOAM zeker weer aanhaakt. West Kleedt
Aan is zeker weer van de partij en ook zijn we
in gesprek met de jongeren van DOCK.”
Boyke: “Echt iedereen is welkom en kan bij
ons aankloppen: voor hulp bij de aanvraag
van een buurtbudget, maar ook bij het
bedenken van een leuke activiteit. Het kan
echt van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan
een sportactiviteit. Die zijn altijd leuk, weten
we ook uit onze ervaring in andere wijken.
En belangrijk. Vooral nu we weten dat het
aantal mensen met obesitas in deze wijk vrij
groot is. Wie weet zijn er wel buurtbewoners die een hardloop- of fietsrondje door de
wijk voor alle leeftijden willen organiseren.
Verder zoeken we muzikanten of DJ’s uit de
buurt die willen optreden als leuke omlijsting
bij een straatfeest. Ook zoeken we nog meer
Kolenkitkoks.”
Loes: “Denk ook aan Stichting Aminah
met een leuk evenement. Ook hopen we
bijvoorbeeld de moskee te betrekken bij het
evenement.”
De eerste editie telde dus 22
activiteiten, maar op hoeveel
activiteiten hopen jullie op de tweede
editie van Rondje Kolenkit op 24, 25 en
26 juni?
Boyke: “Ons streven is 80 initiatieven zodat je
als bezoeker lekker heen en weer kunt hoppen.
Dat moet kunnen. Vorige keer kwamen we
met een kleiner organiserend groepje in
anderhalve maand tijd tot 22 activiteiten.
Nu zijn we met meer omdat ook Margreet
en Rajeb namens ‘Het Kolenkitgenootschap’
aansloten. Ook hebben we iets meer tijd.
Kortom: stuur je ideeën voor een buurtbudget
maar in. En we willen de kerngroep graag
uitbreiden met meer buurtbewoners.”
Loes: “Een buurtbudget aanvragen is echt
veel simpeler dan de meesten mensen vaak
denken. En wij kunnen helpen. Klop dus
gerust bij ons aan. Je kunt ons bereiken via de
mail of telefoon.”
Wil je met ons meedenken over Rondje
Kolenkit?
Kom dan langs op:
6 april om 19:00 uur in B.A.C.K.
(Bos en Lommerweg 361)
of op 13 april tussen 15:00 en 18:00 uur in
de KolenkitKas (in de binnentuin van het
Rhapsody)

24, 25
& 26
JUNI

DOE JE
MEE
?

Herinner jij je Rondje Kolenkit nog? Dit jaar komt er een vervolg op 24,
25 en 26 juni! Een weekend vol allerlei activiteiten die voor en door de
Kolenkitter worden georganiseerd (bewoners, organisaties en bedrijven uit
de buurt). Wij zijn erg benieuwd naar jou en jouw mening en zien je graag op
bij de Klerekas (onder de A10
viaduct bij de Leeuwendalersweg en Rhapsody). Onder het genot van een lekker
kopje soep, koffie en thee zullen we met elkaar ideeën uitwisselen over Rondje
Kolenkit. Dit Rondje is er tenslotte voor en door iedereen uit de Kolenkitbuurt.

GESCHIEDENIS

De Kolenkit vernieuwt
2002 tot heden
Tekst: Ruud van Buren
We starten in 2002 met de televisie uitzending
van de documentaire “De Akbarstraat” van
Felix Rottenberg. Hierin werd duidelijk dat de
verpauperde kolenkitbuurt hard toe was aan
een grondige vernieuwing. Deze documentaire
bleek in 2008 de directe aanleiding te zijn
voor de media aandacht die de Kolenkitbuurt
kreeg als “nummer 1 slechtste wijk van
Nederland”, een Vogelaarwijk. Maar een
jaar eerder was er al een compleet vernieuwingsplan gestart door de firma Farwest
met de uitgifte van de voorloper van de
Kolenkitkrant, inclusief een overzicht van de
fasegewijze vernieuwing, een plan dat in 2015
klaar moest zijn.
Twee belangrijke projecten hadden al kort er
voor de vernieuwing ingeluid: De grondige
renovatie van “De Nieuwe Akbar” en de
optopping en bescherming tegen de A10 van
de Leeuw van Vlaanderen.
Bovendien nog twee opvallende zaken als je
naar het overzicht kijkt: Het blok Akbarstraat
en Schaapherderstraat werden als nummer
5 meegenomen in het plan, echter met een
renovatie toezegging. En een groot aantal
huizenblokken werd niet meegenomen in het
plan omdat er te kort daarvoor een renovatie
had plaatsgevonden.
In 2008 werd het woningcomplex “Scala”
opgeleverd langs de spoorlijn als eerste
nieuwbouw complex, volgens de regel eerst
nieuwbouw dan sloop. Scala is gebouwd op
de plek waar eerst schooltuintjes waren. Veel
buurtbewoners hebben een woning gevonden
in Scala, zowel in het sociale als koop gedeelte.
Ondanks de start in 2007 van de financiële
kredietcrisis werden de inmiddels
leegstaande blokken tegenover Scala en in de
Blauwvoetstraat gesloopt en “Lommerrijk”
gebouwd en ook rees langs de spoorlijn de
indrukwekkende schuine torenflat “De New
Kit” met ernaast een laagbouw blok, zodat
ook daar nieuwe bewoners en bewoners uit de
buurt hun intrek vonden.
De gemeente kocht in 2009 het winkelblok
aan de Bos en Lommerweg om het grondig
te renoveren tussen 2011 en 2014, compleet

met een dak vol zonnepanelen, om enkele
jaren later weer te verkopen. Hiermee is sloop
voorkomen.
De verkoop van woningen stagneerde in die
jaren en de plannen belandden in de ijskast
met als resultaat dat Farwest zich zelf in
2012 ophief en de woningvoorraad teruggaf
aan de drie actieve woningcorporaties in de
Kolenkitbuurt.
Een moeilijke onzekere tijd brak aan in de
Kolenkitbuurt. Er ontstond leegstand, die
werd opgevuld met tijdelijke contracten voor
o.a. studenten. De woningcorporaties hadden
nog geen antwoorden op de vele vragen
van bewoners, die jaren ervoor te horen
hadden gekregen dat hun woning gesloopt
zou worden. Pas vanaf 2015 kwam er weer
beweging in de eerder ingezette vernieuwing.
In het zuidelijk veld renoveerde Rochdale
vier woonblokken. Twee werden getransformeerd tot koopwoningen “Koelkit” en twee
voor sociale woningen. Stadgenoot leverde
nieuwbouw in de Laan van Vlaanderen en
Jacob van Arteveldestraat. Ook daar zorgden
zij voor doorstroming van buurtbewoners.
Daarmee kon in 2018 de vernieuwing van
het zuidelijk veld als afgesloten worden
beschouwd. Ware het niet dat binnenkort
Stadgenoot start met een houten gebouw
tegenover de Kolenkitkerk voor jongeren en
studenten.
In het midden veld startte Eigenhaard
direct na de oplevering in 2015 van twee
complexen langs het spoor, “De Titaan”,
met een ambitieus vernieuwingsplan voor
hun bezit in het midden veld: “De Dichters”.
Hierin werd ook opgenomen de nieuwbouw
van de OBS Bos en Lommerschool en enkele
utiliteit ruimtes aan de Bos en Lommerweg.
Eigenhaard koos voor een project met luxe
uitstraling en een compacte opzet, zodat
het geheel een dorps karakter kreeg. Met
de afronding van fase 5, de bouw van de
Flierefluiter aan de Akbarstraat is ook deze
vernieuwing compleet.
En dan last but not least de invulling van het
Jan van Schaffelaarplantsoen. Ooit stond
er een brandweerkazerne en heeft er een
markt gestaan, maar uiteindelijk is er via een

Scala

aanbesteding vanuit de gemeente een heel
bijzonder project geland, “Rhapsody”. In
eerste instantie zou je er langslopend denken,
past niet in de buurt, het is zo anders, maar
dat maakt het juist zo bijzonder. Het hoeft
niet allemaal op elkaar te lijken. Het verschil
met de rest van de buurt maakt het wellicht
spannend. Dat zoiets mogelijk is in een
woonwijk. Je moet er even moeite voor doen,
maar ga eens kijken in de prachtige binnen
ruimte, vrij toegankelijk met in het midden de
KolenkitKas.
We zijn er nog niet anno 2022. De 700
woningen in de Kolenkitbuurt Noord en
Midden uit de vijftiger jaren zullen de
komende jaren door Rochdale en Eigenhaard
worden aangepakt, sloop-nieuwbouw en/
of renovatie. Het zijn de woningen die in het
oorspronkelijke plan niet zijn meegenomen
en daardoor ook wel de “vergeten woningen”
worden genoemd.
Tenslotte staat in de planning een complex
langs de spoorlijn in Kolenkit Noord. Hiervoor
is een tender uitgeschreven voor een woningcoöperatie. De bouw zal over enkele jaren
starten.
In 2006 kochten wij een woning in Scala en
in 2008 konden we vanuit het Olympiaplein
verhuizen naar “die slechtste wijk van
Nederland”. Maar wat een openbaring,
komende vanuit een rustige, beetje doodse
buurt, kwamen we in een buurt waar van alles
loos was. Al snel bezocht ik alle bewonersbijeenkomsten en probeerde ik de ontwikkelingen van krachtwijk naar prachtwijk op de
voet te volgen. Ik heb het al die jaren geweldig
gevonden om actief bezig te zijn in de buurt en
zo mijn steentje bij te dragen aan een mooie,
leefbare buurt. We zijn er nog niet. Er zijn
nog wat hindernissen te nemen. De enorme
diversiteit aan bewoners die hier nu wonen
kunnen wat meer verbinding gebruiken,
moeten uit hun bubbels stappen, niet langs
elkaar heen leven, op straat buren gedag
zeggen, een praatje maken, samen er een
leefbare buurt van maken.

De Nieuwe Akbar

De dichters EH

Rhapsody

New Kit

De Titaan

JvA en ES

Borstblok

Stadgenoot

Lommerrijk
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Het bijzondere van
de kolenkitbuurt
Tekst: Paul Meurs
Het Lidewijdepad was uniek in Europa. Dat
is een van de feiten die Paul Meurs met ons
deelt. De architect-onderzoeker geeft een lesje
geschiedenis. Want als je vroeger begrijpt, kun
je betere keuzes maken voor de toekomst.
In de jaren 30 van de vorige eeuw was er
een groot tekort aan woningen. Net als nu.
Daarom werd Nieuw-West ontworpen.
De bouw ervan begon in 1938. In de
Kolenkitbuurt in Bos en Lommer.
Veel én goed
Door de Tweede Wereldoorlog lag de
bouw tussen 1942 en 1948 stil. Daarna was
het woningtekort nog groter geworden.
Amsterdam wilde zoveel mogelijk woningen
bouwen. Maar dat moesten wel woningen
zijn waarin mensen prettig konden
wonen. Ook voor de buitenruimte was veel
aandacht. Licht, lucht en ruimte. Dat was
het uitgangspunt. Net als veel groen en fijne
plekken om elkaar te ontmoeten.

Het mooie van de Kolenkitbuurt
De ontwerpers van de Kolenkitbuurt hebben
goed werk verricht. Ze hebben de buurt 4
belangrijke kwaliteiten gegeven. Zo zijn bijna
alle woonblokken in de richting noord-zuid
gebouwd. Op die manier vangen de woningen
het meeste zonlicht. Op de plattegrond van
de Kolenkitbuurt lopen daar van oost naar
west 4 lijnen doorheen. Dat zijn de Bos en
Lommerweg, de Leeuwendalersweg en het
Piet Paaltjenspad, het Lidewijdepad en de
Wiltzanghlaan.
Een bijzonder pad
Elk van die vier lijnen heeft een belangrijke
functie voor de Kolenkitbuurt. Zo is de Bos
en Lommerweg de plek om boodschappen te
doen. Het Lidewijdepad is een lang pad voor
voetgangers, dwars door alle woonblokken
heen. Op deze manier is het Lidewijdepad een
intieme verbinding voor buurtbewoners. Met
fijne binnenpleinen en plantsoentjes waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n pad
zag je nergens anders in Europa.

Groen uitzicht
Ook de binnentuinen zijn een kwaliteit van
de Kolenkitbuurt. Ze zorgen voor een groen
uitzicht vanuit de woonkamer. En ze bieden
een veilige plek om elkaar te ontmoeten.
Oog voor detail
De vierde kwaliteit van de Kolenkitbuurt is
de architectuur. Na de Tweede Wereldoorlog
was er niet veel geld om te bouwen. En er
moesten veel woningen komen. Toch is het
de architecten gelukt om met zorg en liefde
woningen te ontwerpen. De woonblokken zijn
ontworpen door verschillende architecten.
Dat zie je, want niet alle woonblokken zijn
hetzelfde. Maar ze passen allemaal heel goed
bij elkaar. Bijzonder zijn ook alle details.
Ronde vormen, sierlijke balkonhekjes,
uitstekende daken, pilaren in een onderdoorgang. Let er eens op als u door de buurt
wandelt. U zult steeds meer bijzonderheden
ontdekken.

ACTUEEL

Vluchtelingen uit Oekraine
opgevangen in de
kolenkitbuurt
Sinds 11 maart vangt het WOW Hostel in de
Kolenkit vluchtelingen uit Oekraïne op. Hulp
wordt vanuit heel veel verschillende kanten
geboden. Via de website wijamsterdam.nl
kunnen Amsterdammers Oekraïners helpen.
Wil jij ook iets doen? Stuur je initiatief in of
zoek in het aanbod van initiatieven in de stad.
Wil je je aanmelden voor vrijwilligerswerk?
Dat kan via samenvoorthuis.nl . Dit is de
pagina van HVO Querido en deze organisatie
ondersteunt de vluchtelingen in WOW. De
bewonersbrief is gestuurd naar omwonende
van het WOW Hostel in de Kolenkit en ook in
de Gulden Winckelbuurt.

KUNST EN CULTUUR

Broedplaatsen in West
Broedplaatsen West is een online platform
waarop broedplaatsen en creatieve verzamelgebouwen van Amsterdam-West digitaal hun
deuren openen. Op deze verzamelplek vind je
naast informatie over de verschillende broedplaatsen, zoals hun visie, locatie en contactmogelijkheden, ook een gezamenlijke agenda
waar je in 1 opslag alle evenementen van de
broedplaatsen en hun huurders kan vinden.
Hiernaast biedt het platform een overzicht
van de makers die verbonden zijn aan de
broedplaatsen. Zoek naar het soort maker
dat je in gedachte hebt voor bijvoorbeeld een
samenwerking, kunstwerk of product. Neem
een kijkje in het portfolio van de makers, en
neem contact met hen op. De studio’s van
de makers van West —en belangrijker nog,
hetgeen zij maken— zijn slechts een aantal
klikken van je verwijderd.

https://broedplaatsenwest.nl/
In de Kolekitbuurt staan Broedplaats Bouw
en WOW.

NATUUR EN MILIEU

Vergroening
Leeuwendalersweg /
Erasmusgracht
De gemeente Amsterdam is op zoek naar
plekken in de stad, die last hebben van
hittestress en wil zich ertegen wapenen
met een strategie klimaatadaptatie. De klimaatverandering is goed te merken in een
stad als Amsterdam. Op warme dagen is de
temperatuur in de stad 5 tot soms wel 12
graden warmer dan de buitengebieden. En er
komen er steeds meer. De afgelopen twintig
jaar was er al een forse groei van het aantal
zomerse dagen ten opzichte van de twintig
jaar ervoor, en naar verwachting zijn er in
2085 40 dagen waarop de stad werkt als een

hitte-eiland, waarin de straat en de huizen
tijdens de nacht nauwelijks meer afkoelen.
Daarom is de hittestress plek hoek
Leeuwendalersweg en Erasmusgracht
opgepakt om te vergroenen. Klinkers eruit en
planten erin. Een neven effect van dit reeds
uitgevoerde plan is dat kinderen veel veiliger
kunnen spelen op het speelterrein van Scala,
door de omheining van heggen.

Buurttuin
Toen in 2012 bij de herinrichting van de
Leeuwendalersweg een groot perk werd
aangelegd, vroegen buurtbewoners of zij dat
mochten beheren. De gemeente ging daarmee
akkoord en zo is die “geveltuin” van 16 bij
4 meter negen jaar lang onderhouden door
een groep van 10 buurtbewoners. Tot het
moment dat de herinrichting van de Bos en
Lommerweg in 2021 werd gestart en het perk
hier onderdeel van werd, ofwel verplaatst
moest worden.
Er werd een mooi nieuw plan gemaakt voor
de nieuwe buurttuin, maar er moest ook
een medebeheercontract worden afgesloten.
Dat is een nieuwe vorm van gemeentelijke
burgerparticipatie, Buurtrechten genoemd.
Het nieuwe perk wacht nu op de planten om
deze zomer weer mooi te kunnen groeien en
bloeien.

Een mooie bijkomstigheid is dat de prijs, die
de Leeuwendalersweg enkele jaren geleden
heeft gewonnen in de wedstrijd De Schoonste
Straat van Bos en Lommer, een plek krijgt
in het perk. Buurtbewoners hebben destijds
gekozen voor een grote betonnen leeuw, die
trots de entree van de Leeuwendalersweg
markeert.
Wil je in jouw buurt ook iets ondernemen in
de openbare ruimte, kijk dan op de gemeentelijke website bij Buurtrechten.

JONGEREN HOEK

De ramen van Maqam

Operatie KolenKIDS
Operatie KolenKIDS is een groep
tienermeiden die elkaar wekelijks ontmoeten
onder begeleiding van DOCK en Operatie
Periscoop. Hier denken ze na over hoe ze de
buurt ervaren en hoe ze hun stempel kunnen
drukken op hun Kolenkit.
Tijdens een van de interventies gingen ze
met schrijver Rashid Novaire wandelen en
schreven ze een mini verhaal aan de hand van
oefeningen. Zes van deze verhalen zijn voor
twee maanden in groot formaat behangen aan
de gevels aan het Lidewijdepad. En nu kun je
ze weer lezen aan deze ramen van MAQAM.

Er staat de komende maanden weer veel op
de planning. Wil jij de activiteiten in MAQAM
niet missen? Volg ons en meld je aan via
Facebook en Instagram.
www.facebook.com/maqamamsterdam
www.instagram.com/maqamamsterdam/
MAQAM is een initiatief van het Amsterdams
Andalusisch Orkest.
Foam Fotografiemuseum Amsterdam en
Meervaart zijn als vaste partner betrokken.

KUNST EN CULTUUR

Schrijven naar de toekomst
Brievenfestival viert einde coronacrisis
in DeLaMar West
Schrijven in de Kolenkit, Schrijverscafé en
Coronacapsule met brieven voor de toekomst.
Het succesvolle project ‘Schrijven naar de
Toekomst’, waarin Nederlanders elkaar tijdens
de coronacrisis brieven schreven, wordt
afgesloten met een veelzijdig festival op 16
april. In Theater DeLaMar West staat die dag
alles in het teken van de brief en de verhalen
van gewone mensen. Van de Kolenkitcorner
met verhalen uit de buurt, tot het delen van
je eigen verhaal in het schrijverscafé, en van
het afnemen van een brievenbiecht tot de
afsluitende theatervoorstelling met de sluiting
van de ‘coronacapsule’ met alle brieven aan de

toekomst die vervolgens worden opgeslagen in
het Meertens Instituut.
Theatermaker Marilien Mogendorff had
tijdens de coronacrisis een simpel idee: laat
mensen in deze tijd van crisis, tegenstellingen
en stress met elkaar communiceren. Hoe?
Heel simpel: door brieven te schrijven naar
iemand die je in het gewone leven niet zo snel
zou spreken. ‘Vanuit eerdere theaterprojecten
kende ik de kracht van brieven: daarin kan je
uitzoomen, diepgang bieden, de tijd nemen
om de woorden te vinden en te vertellen hoe
het er echt voorstaat. Juist dat was nodig in
deze tijd!’
Het project begon klein, ze vroeg enkele
mensen in haar nabije omgeving om te

SPORT EN SPEL

De sportcontrainer

En plotseling staat ie daar, vlak om de hoek
van de Kolenkitbuurt, in het Gerbrandypark,
voor het tennisveld: De SportContrainer.
Een SportContrainer is een uitklapbare
zeecontainer, een kruising tussen een
sporttoestel en een buitensportaccommodatie.
Hierop kun je eindeloos veel sportactiviteiten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfit,
outdoor fitness, obstacle runs, calisthenics en
survival.

De SportContrainers zijn vrij toegankelijk
voor iedereen van 8 jaar en ouder. Daarnaast
zullen professionele sportaanbieders
programma’s aanbieden bij de sportobjecten,
en kunnen scholen er sportlessen geven.
SportContrainers blijven slechts korte tijd
staan en verhuizen daarna weer naar een
andere locatie.

schrijven en koppelde hen aan een onbekende.
Het sloeg aan en binnen een half jaar deden
er 500 schrijvers mee. Nederlanders uit alle
lagen van de bevolking deden mee. Zo ook de
bewoners van de Kolenkitbuurt, een wijk die
de laatste jaren vaak negatief in het nieuws
was. Juist de brieven uit deze buurt vormen
een sterk voorbeeld van de kracht van het
project en worden daarom tijdens het festival
uitgelicht
16 april in Theater DeLaMar West
Laan van Spartaan 4
Tickets: www.delamar.nl

BEWONERS AAN ’T WOORD

‘Als ik naar buiten kijk door mijn slaapkamerraam zie ik vaak
mensen die ik ken. Ik ken best veel mensen in onze buurt, denk ik.’

Interview Ameenah

Interview door Lysette van Geel
Fotografie: Smoelwerk Fotografie
Kolenkitter Ameenah (9) woont met
haar broers Zayd (11), Yazeed (6),
Ziyaad (2) en met haar ouders in
Kolenkit-Zuid.
Wat vind je van de Kolenkit?
Ik vind het hier heel erg leuk en ik woon hier
al zolang ik me kan herinneren. Ik hou ervan
als er activiteiten zijn. Laatst was er een clown
naar de buurt gekomen. Hij leerde ons circuskunstjes. Of bijvoorbeeld sportactiviteiten van
West Beweegt zijn ook leuk. Bij West Beweegt
leer ik andere kinderen kennen dan mijn eigen
vrienden. Dat gaat helemaal vanzelf. Ik ben
niet verlegen. Ik durf bijvoorbeeld ook voor
een volle klas te staan en wat uit te leggen.
Wat zou iedereen over je moeten
weten?
Dat ik heel sociaal, heel creatief en ook heel
lief ben voor anderen. Ik hou erg van spelen
en van dieren. Wij hebben geen huisdieren.
Maar er is een mevrouw in de buurt die een
leuk, bruin, klein hondje heeft. Hij heet Arie.
Arie komt altijd naar me toe in de speeltuin
en ik mag hem ook aaien. Soms krijgen we
kauwgom van zijn baasje. Volgens mij heet dat
baasje Irma. Er komen ook vaak twee superschattige hondjes voorbij lopen. Ik noem ze
altijd Bollie en Wollie, maar hoe ze echt heten
dat weet ik niet, want ik heb het nog nooit
gevraagd. Misschien word ik later dierenarts,
of juf, of dokter.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
In de speeltuin bij de moskee gaan we vaak
in het klimrek. Dan klimmen we helemaal
omhoog tot aan het bovenste puntje en
dan gaan we in het bakje zitten dat daar is
gebouwd. Daar verzin ik met mijn broer en
mijn vrienden spelletjes. Bijvoorbeeld ‘Wat
denk jij dat ik het allerlekkerste eten vind’
raadspelletje. Mijn favoriete winkel in de
buurt is Albeni. Ze hebben snoep en Turkse
chips. Ze zijn beleefd tegen kinderen. Toen
ik daar een keer iets niet kon vinden wilde de
mevrouw bij de kassa mij meteen helpen. En
als ik thuis ben en vrije tijd heb teken ik graag
dieren, zoals puppy’s en kittens met schattige
ogen. O ja, ik hou van slapen! Ik heb een leuke
kamer en mijn bed is lekker warm. Als ik naar
buiten kijk door mijn slaapkamerraam zie
ik vaak mensen die ik ken. Ik ken best veel
mensen in onze buurt, denk ik.
Zijn er ook dingen die beter zouden
kunnen in deze wijk?
Ja. Bij de speeltuin naast de moskee gaan onze
ballen stuk in de prikkelbosjes. Ik zou het
beter vinden als er in plaats van die struiken
grote, gezellige bakken komen. Daar kunnen
mensen aarde en zaadjes in stoppen. Dan kan
ik iedere dag naar de bak gaan. Het zaadje
wordt een plantje. En het plantje wordt steeds
groter en groter. Het lijkt me leuk om dat te
bekijken.

Blijf je hier voor altijd wonen?
Ik denk dat ik hier voor altijd in de buurt blijf.
Ik wil in ieder geval vlakbij mijn vader en
moeder wonen. Later kom ik dan super vaak
bij ze langs met mijn eigen kinderen. Dat lijkt
me echt gezellig.

ACTIVITEITEN

Bouw Open

Broedplaats Bouw
18 Juni 2022 (hele dag)
Ferdinand Huyckstraat 74
Na een aangepaste versie van Bouw Open in
2020 en een afgelaste editie in 2021, beide
in verband met de corona pandemie, hebben
we besloten de jaarlijkse Bouw Open naar de
zomer te verplaatsen.
Een samenkomst van kunst en cultuur en de
buurt. Hiervoor zijn muziek en eten in onze
ogen essentieel. Wij zullen buurtbewoners
uitnodigen om onder andere de catering te
verzorgen. Om zo bij Broedplaat Bouw een
open dag voor de buurt en de stad te maken.

Bouw Open 2022 bestaat uit de volgende
onderdelen:
- Alle huurders stellen hun deuren open voor
bezoek.
- In De Bouwput vindt er een gecureerde
expositie plaats samengesteld door een
gast-curator.
- Bij de Wall of Fame worden muurschilderingen gemaakt door kunstenaars
- Een muzikaal programma!
- Catering verzorgd door mensen uit de buurt.

Voor meer informatie:
https://debouwput.com/
https://broedplaatsbouw.nl/
instagram:
@de_bouwput

OPROEPEN

Kolenkit genootschap
SLUIT JE AAN BIJ HET KOLENKIT
GENOOTSCHAP
Heb je in december de lichtgevende jerrycans
zien hangen in de bomen aan de leeuwendalersweg? Of heb je begin maart de 125 gele
borden tegen de ratten gezien in de straten
van de Kolenkit?
Nou wie denk je dat dat allemaal heeft
gedaan? Het Kolenkit Genootschap natuurlijk!
Dit is een bewonersgroep met mensen uit de
Kolenkit, huurders, kopers, mensen die hier
allang wonen en mensen die hier net zijn
komen wonen. Kortom een mooie representatie van echte Kolenkitters.
We komen elke 6 weken samen om diverse
buurtzaken te bespreken, soms nodigen we de
gemeente of de woningcorporaties uit om ons
het een of ander uit te leggen en in gesprek te
gaan. Soms wandelen of prikken we samen
of helpen we elkaar met het een of ander.
Daarvoor zijn we buren toch? Naast buren zijn
wij ook de mensen die het beste weten wat er
belangrijk is in de Kolenkit en wat aandacht
nodig heeft.
Sluit je bij ons aan en stuur een mail aan
rajeb@operatieperiscoop.nl
of bel/app met 06 48 32 15 52

ACTIVITEITEN

KETI KOTI 2022
Op 1 juli 2022 organiseert Urmy Blikslager
de Keti Koti herdenking. Dat is een verdiepingsviering waar stil wordt gestaan bij het
Nederlands slavernij verleden. Tijdens de
herdenking worden diverse symbolische
handelingen verricht. Deze symbolische
handelingen staan in het teken van het
vergroten van de bewustwording met
betrekking tot ons eigen handelen in relatie
tot ons slavernijverleden. Het uiteindelijk doel
hiervan is om het verleden een plek te kunnen
geven en ons te richten op de toekomst.
Met deze herdenkingssamenkomst willen wij
het bewustzijn van het Nederlandse slavernijverleden bevorderen.
Bewoners van de Kolenkit zijn van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn bij de Keti Koti
herdenking.
Locatie: Back, Bos en lommerweg 361.
Datum en tijd:
vrijdag 1 juli 2022 van 15:00 -19:00 uur.

SCHOON EN VEILIG

De buurtvader
Interview door Lysette van Geel
Hamza (32) is buurtvader in de
Kolenkit.
“Ik heb als kind veel aan de buurtvaders
in de Kolenkit gehad. Ik ben ze erg
dankbaar. Door nu als volwassene
zelf een buurtvader te zijn, kan ik wat
terugdoen.”
Wat is dat eigenlijk, een ‘buurtvader’?
De buurtvaders zijn vrijwilligers. Het zijn
mensen die hier zelf in de Kolenkitbuurt
wonen, een gezin hebben en jongeren van
de straat proberen te houden. Dat kan op
allemaal verschillende manieren. Met huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, bbqfeestjes, een dagje IJmuiden en nog veel meer.
Met Oud en Nieuw liepen we rond en spraken
we jongeren aan zodat ze geen kattenkwaad
zouden uithalen. Het is vooral belangrijk dat
de jongeren aandacht krijgen, gezien worden,
en weten dat er vaders in de buurt zijn waar ze
altijd naartoe kunnen voor een luisterend oor.
We zijn eigenlijk een soort waakvaders, extra
vaders die over je waken.

Waarom ben jij buurtvader geworden?
Ik woon al mijn hele leven in deze buurt. Ik
heb als kind veel aan de buurtvaders in de
Kolenkit gehad. Ik ben ze erg dankbaar. Ik kon
er sporten, kreeg hulp bij school en deed veel
leuke activiteiten. Ik wist wie ik zou kunnen
aanspreken als ik ergens mee zat. Door nu als
volwassene zelf een buurtvader te zijn, kan
ik wat terug doen. Ik doe van alles. Ik heb
bijvoorbeeld ook jongeren aan een stageplek
geholpen. Ik vraag naar de ambities van de
jongeren en gebruik mijn contacten in de ICT
om ze te helpen. Dat zijn mooie momenten.
Ik verdien er niets aan. Maar het geeft me een
goed gevoel dat ik iets voor de jongeren kan
betekenen.
Hoe houd je jongeren van de straat?
Het werkt gewoon heel goed als je als
buurtgenoot elkaar aanspreekt. Dan ben je
een bekende, een vader van iemand die ze
bijvoorbeeld kennen, en dan nemen jongeren
sneller wat van je aan. Voor de rest is het
belangrijk om te begrijpen dat geen een kind
hetzelfde is, en dus ook iedereen een andere
reden heeft om op straat rond te hangen.
De een heeft geen fijne plek thuis, de ander

verveelt zich, maar bij een ander kan weer iets
heel anders spelen. Ieder persoon heeft ook
andere begeleiding en ondersteuning nodig.
Ik zie dat het de laatste jaren steeds beter gaat
met de jongeren in onze buurt. Er is meer
controle. De betrokkenheid en bezorgdheid
van ouders groeit en dat helpt ontzettend bij
het van de straat houden van de jongeren.
Mag buurtmoeder worden ook?
Jazeker. Onze organisatie is voor alle jongeren
in de Kolenkit. En dus ook voor alle ouders
die zich willen aansluiten. We hebben op dit
moment ongeveer 19 vrijwilligers. Iedereen is
welkom, we kunnen alle hulp goed gebruiken.
We organiseren activiteiten en hulp voor
jongens en meisjes. Dat doen we binnen en
buiten op verschillende plekken in de buurt.
Als je je aangesproken voelt, ben je welkom.
◆
Wil je meer weten over de buurtvaders?
Of zelf als vrijwilliger aansluiten?
Geef dat dan door aan ons :
redactie@kolenkit.info

Ratten zo groot als katten
Tekst: Anne Mieke
Een paar maanden geleden hebben de leden
van het Kolenkitgenootschap het idee opgevat
om met een ludieke actie aandacht te vragen
voor het rattenprobleem in onze buurt. Veel
mensen zien ratten, hebben last van ratten,
vinden ze vies en hebben ze liever niet in
hun – in onze – buurt. Het probleem met
ratten is dat ze zich niet makkelijk klein laten
krijgen. Ze gedijen goed in een buurt waar
voldoende voedsel te vinden is en wanneer ze
die buurt gevonden hebben, dan planten ze
zich in rap tempo voort. De enige manier om
de rat te weren is dus er voor zorgen dat hij
geen voedsel kan vinden en dat hij op zoek
gaat naar een voor hem en zijn familie betere
buurt. En de enige manier dat de rat geen

eten kan vinden, is wanneer we er als buurt
voor zorgen dat er nergens eten ligt. Dus geen
vogels voeren en vooral het afval in de bakken
gooien. En deze regels zijn er al, iedereen kent
ze al, dus daar heeft het Kolenkitgenootschap
weinig aan bij te dragen. Maar wat we wel
kunnen doen, als genootschap, maar ook als
buurtgenoten, buren en bezoekers, is met
elkaar op een luchtige manier elkaar blijven
attenderen en aanspreken op die twee simpele
regels. En vooral op de consequenties voor ons
allemaal wanneer we dit niet doen.
En zo is een idee geboren. In de avond van 9
maart is de hele buurt vol gezet met opvallend
gele bordjes met opvallende teksten. Gewoon
om op een ludieke en sympathieke manier
onszelf en elkaar eraan te helpen herinneren
dat we allemaal geen ratten willen en dat we

dus met elkaar ervoor moeten blijven zorgen
dat ze hier geen feestmaal kunnen aanrichten.
Dus Rat op en stop de rat niffo!
En hoe leuk was het dat ook AT5 hier lucht
van had gekregen en 9 maart al filmend en
pratend met ons is meegelopen. Als je op de
website van AT5 zoekt op ratten, kun je de
video bekijken.

De schoonste straat van Bos
en Lommer

Foto: bewoners van het Jan van Schaffelaarplantsoen in actie

Een schone straat ligt voor het oprapen
Sinds ik adoptant ben van een containerlocatie in mijn straat, de Leeuwendalersweg, is
het schoner geworden in mijn straat. Maar
toch komt het nog wel eens voor dat bewoners
zakken naast de container plaatsen of grof
afval op de verkeerde dag aan de straat zetten.
Het (zwerf)afvalprobleem blijkt een
hardnekkig probleem. Ik heb gemerkt dat
het helpt als meer buren mee gaan doen met
opruimen en schoonhouden. Daardoor houd
ik het zelf langer vol om mij in te blijven
zetten voor een schone straat en de straat
wordt echt schoner als je daar met meer buren
een project van maakt.
Onze deelname aan de wedstrijd De schoonste
straat van Bos en Lommer heeft voor een
boost gezorgd. Het is een goede methode om

regelmatig op te ruimen en het draagt bij aan
het voorkomen van zwerfafval en grof afval op
straat.
Deelname aan De schoonste straat van Bos en
Lommer heeft nog een toegevoegde waarde.
Het zorgt voor meer contact met je buren en
misschien leer je wel nieuwe buren kennen.
In de Kolenkit worden het Jan van
Schaffelaarplantsoen, de Akbarstraat,
de Jacob van Arteveldestraat, de
Meimorgenstraat, het Lidewijdepad en drie
delen van de Leeuwendalersweg regelmatig
schoongehouden door de bewoners. In de Bos
en Lommerweg en de Woutertje Pietersestraat
gaan ondernemers en kinderen ook de handen
uit de mouwen steken voor een schone straat.

Wil je meer weten over containeradoptie of
over De schoonste straat van Bos en Lommer?
Wil je je aanmelden voor de volgende
competitie? Kijk dan op: https://schoonstestraat.nl
Geschreven door Anne Marie van Leent,
containeradoptant en projectleider van De
schoonste straat van Bos en Lommer
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I LOVE KOLENKIT
Om bewoners zo direct mogelijk te betrekken
bij de buurtbudgetten is vorig jaar mei in de
Kolenkitbuurt het project I Love Kolenkit
gestart. Binnen dit project zijn er een aantal
sessies met buurtbewoners en buurtwerkers
georganiseerd om te bepalen waar het
buurtbudget van 50.000 euro het beste aan
besteed kan worden. Uit deze sessies kwam
naar voren dat er meer voor de jongeren in de
buurt moet gebeuren.
De jeugd is de toekomst
Jeugd is een belangrijk thema in de wijk maar
bij de buurtbudget sessies zijn de jongeren
zelf niet of nauwelijks aangehaakt. Met I
Love Kolenkit krijgt de jeugd van de Kolenkit
een doorslaggevende stem in het maken
van plannen en het bepalen waar het geld
aan wordt besteed. ZID, Maqam, Operatie
Periscoop en DOCK zijn met kinderen en
jongeren uit de Kolenkit aan de slag gegaan
om samen met hen plannen te bedenken. Ook
de jongeren van Radio Kolenkit ( RaKiKo)
maakten een plan voor de buurt.

Presentatie van de plannen
Uiteindelijk zijn er zeven mooie plannen
bedacht die de jongeren op 17 februari in
het ZID theater aan elkaar hebben gepresenteerd. Er is een voorstel om een film te
maken, aan de gang te gaan met podcasts over
de Kolenkit, een tijdelijk crossfiets parkoers
te maken, een fiets-in te organiseren , een
talentenjacht te starten, een sporttoernooi met
sporthelden uit de buurt op te zetten en iets te
doen met kunst. Ieder groepje heeft van elkaar
TIPS en TOPS gekregen hoe ze hun plannen
nog mooier kunnen maken en de opdracht de
plannen verder uit te werken.

ZID, Maqam, DOCK, Operatie Periscoop en
het gebiedsteam hierbij helpen. In de volgende
Kolenkrant delen we graag de uitkomsten.
Contact
Ben je geïnteresseerd in het project of heb
je een plan of vraag neem dan contact op
met Esra Jansen van het jongerenwerk
via 06-59951336 of met Margo van Ee van
stadsdeel West via 06-41416885.

Hier staan we nu
Alle plannen die de jongeren hebben bedacht
zijn mooi. We maken er geen wedstrijd van
dus wat gepresenteerd is gaan we uitvoeren
mits: de plannen goed omschreven zijn, wat
ga je doen, voor wie ga je het doen, met wie
ga je het doen, hoe bereik je zoveel mogelijk
jongeren uit de Kolenkit en de begroting
uitgewerkt en realistisch is. Uiteraard gaan

Sportpark Multatuli:
tennisbanen én buurtfunctie
Als alles goed gaat verrijst er begin 2023 een
geheel nieuw sportpark in de Kolenkitbuurt.
Dat is mooi nieuws. Sportpark Multatuli krijgt
onder meer vijf tennisbanen op de plek van
het oude korfbalveld die in beheer komen bij
de nieuwe tennisvereniging Tennis in West.
Bijna de helft van de ondervraagde buurtbewoners gaf in een enquête aan geïnteresseerd
te zijn in tennis.
Maar wat ik als bestuurder nog veel
belangrijker vind, is dat het park ook een
echte buurtfunctie krijgt. Veel ondervraagden zijn geïnteresseerd in sport en spel voor
kinderen. En een derde van de buurtbewoners wil graag fitness- en sporttoestellen voor
volwassenen, dus ook aan die wensen geven
we gehoor. Er komt een tafeltennistafel en een
mini-atletiekplein (de eerste in de stad!) waar
ruimte is voor activiteiten voor bewoners en
waar ook zes fitnessapparaten komen te staan.
Het clubgebouw dat nu nog wordt gebruikt
door AVV Sloterdijk wordt als het aan de
gemeente ligt multifunctioneel. De precieze
invulling is nog niet duidelijk, want daar zijn
we nog met alle partijen over in gesprek,
maar het idee is dat het een maatschappelijke functie krijgt voor de buurt. Ik
denk daarbij bijvoorbeeld aan activiteiten
voor het vrouwen- en meidennetwerk in
de Kolenkit, aan stagebegeleiding, of aan

werkervaringsplaatsen. Die zaken gaan we
bij voorkeur in samenspraak met de buurt en
met de huidige gebruikers van het clubgebouw
invullen.
Het verheugt mij dat de Kolenkitbuurt een
levendig, groen en gezellig sportpark krijgt.
Dat is een fraaie aanvulling op al het moois
dat al in de wijk gebeurt. En laten we niet
vergeten dat sport niet alleen belangrijk is
voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de
sociale verbondenheid. Hopelijk gaan jullie
allemaal veel gebruik maken van het park!
Carolien de Heer
Dagelijks bestuurder Stadsdeel West
Deze illustratie is van HB Adviesbureau

Vernieuwing Ernest
Staesplein
Het Ernest Staesplein wordt vernieuwd! Er
is budget vanuit de gemeente én er is een
West Begroot initiatief dat heeft gewonnen.
Gecombineerd kijken we naar een mooie
nieuwe invulling van het plein. Operatie
Periscoop is druk bezig geweest met het
interviewen van omwonenden. Inmiddels zijn
85 bewoners geïnterviewd. Heb je ook ideeën
voor het plein, mail deze dan naar Rajeb
rajeb@operatieperiscoop.nl .
Binnenkort wordt er een ontwerpsessie
georganiseerd met de buurt. De plek en
datum worden zo spoedig mogelijk onder de
bewoners gecommuniceerd. Wil je hier graag
bij zijn, mail dan ook naar Rajeb.
Na de ontwerpsessie gaan we een officieel
ontwerp hiervan maken, waarmee we binnen
de gemeente gaan kijken of alle afdelingen het
hiermee eens zijn. Daarna wordt het plan nog
een keer getoetst bij de bewoners voordat we
het definitief gaan maken. Wordt vervolgd!
Joost Ruiter
Projectleider Ernest Staesplein
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Tentoonstelling verleden, nu
en toekomst
De komende jaren worden delen van Kolenkit
noord en Kolenkit midden vernieuwd.
Woningstichting Rochdale en gemeente
Amsterdam hebben aan vijf organisaties uit
de buurt gevraagd of zij kunnen onderzoeken
wat de verhalen, wensen en ideeën van de
bewoners voor de vernieuwing zijn.
De vijf organisaties die hieraan werken zijn:
De KolenkitKas met Fouad Lakbir
Operatie Periscoop met Margreet v/d Vlies
Stichting Aminah met Mbarka N’bir
Stichting Samen Kracht met Nadia Aktaou
ZID Theater met Sebo Bakker

Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen:
FASE 1
Hier worden verhalen verzameld van de vorige
vernieuwing in Kolenkit zuid en Kolenkit
midden. Wat ging goed en wat kon beter? En
welke lessen kunnen gebruikt worden bij de
toekomstige vernieuwing?
FASE 2
In deze fase worden de wensen van bewoners
onderzocht die in de woonblokken wonen
die vernieuwd gaan worden. Wat vinden
bewoners belangrijk in en rondom de
woonblokken? Deze informatie gaan de
ontwerpers van Rochdale en gemeente
Amsterdam gebruiken in de plannen.

FASE 3
Rochdale en de gemeente Amsterdam
presenteren het vernieuwingsplan aan u,
waarin uw ideeën en die van uw buren zoveel
mogelijk zijn verwerkt. We zijn benieuwd naar
uw reactie. Extra tips nemen we mee.
Vanaf 1 april 2022 kunt u tijdens de inloopspreekuren van Rochdale komen kijken
naar de tentoonstelling over FASE 1. Hier
kun je ontdekken wat bewoners, die de
vorige vernieuwing in de Kolenkit hebben
meegemaakt, belangrijk vinden en welke
lessen van toen voor nu belangrijk zijn.
De spreekkamer aan de Piet Paaltjenspad 6 is
open op maandag van 10-12 uur en woensdag
13-15 uur. Als u op een ander moment langs
wilt komen, kunt u bellen met Margreet
06-48321552.

VACATURES EN OPROEPEN

VACATURES
make-up etc. We zijn een creatief team met
een liefde voor gastvrijheid en zijn altijd
opzoek naar manieren om onze creativiteit te
betrekken bij The Villy.

THE VILLY
The Villy in Amsterdam west is een horecaconcept 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.
Ben je opzoek naar een horeca baan waar je je
betrokken voelt en je ei kwijt kan? Hier is de
ruimte jouw identiteit en passie te betrekken
bij het concept. Ook jouw aanstaande collega’s
hebben naast hun hartstocht voor gastvrijheid
ieder ook nog z‘n eigen passies: film, keramiek
artist, videogamedesign, graphic design,

Geïnteresseerd? Stuur dan een berichtje naar
info@thevilly.com – o.v.v. Team The Villy
Village living in the hearth of the city.

AUTORADAM WASSTRAAT
• 35 uur per week
• je komt te werken in een enthousiast en
hecht team
• je salaris is conform de cao voor tankstations
en wasbedrijven
• wil je als oproeper of als fulltimer werken?
beide zijn mogelijk
• contact: work@autoradam.nl of
0658949010

DOMINOS SCOOTERBEZORGER

AUTORADAM TANKSTATION

• parttime
• minimaal 16 jaar
• in het bezit van een bromfiets rijbewijs
• flexibel inzetbaar, ‘s avonds en in het
weekend
• en het belangrijkste: je past bij onze
domino’s cultuur: “sellmore pizza, have more
fun!”
• enthousiast geworden?
www.werkenbijdominos.nl

• 32 uur en 21 uur per week
• je helpt klanten die na het tanken komen
afrekenen
• je komt te werken in een stabiel hecht team
• je salaris is conform de cao voor tankstations
en wasbedrijven
• contact: work@autoradam.nl of
0658949010

HEEL KOLENKIT BAKT!

Carrotcake
Dit keer kregen wij geen aanmelding van
een taartenbakker uit de Kolenkitbuurt,
maar niet getreurd, de eindredacteur,
Ruud van Buren, heeft lang geleden een
Amerikaans restaurant gehad waar vele
soorten Amerikaans gebak werden verkocht.
Zoals onder andere Pineapple upside down,
Strawberry shortcake, Devils foodcake,
Poundcake en de onvolprezen Carrotcake. Dus
is hij de keuken ingedoken en heeft voor de
krant een mooie Carrotcake met orange icing
gemaakt.
Die cake is zo lekker en was in zijn restaurant
zo populair, dat hij jullie het recept niet wil
ontnemen.
Recept Carrotcake
Voor een langwerpig bakblik van 25-30 cm
Voeg alle ingrediënten achter elkaar in een
mixer bowl en mix het goed
1 cup = 240 ml verwarm oven voor op 165
graden
1 cup bloem
1 cup suiker
½ cup fijngemaakte walnoten
1 ½ cup geraspte winterwortel
2/3 cup zonnebloem olie
2 eieren
1 theelepel Baking soda
1 theelepel bakpoeder
1 theelepel kaneel
½ theelepel zout

Beboter het bakblik en vul het met het
gemixte mengsel
Dan ongeveer 30 minuten in de voorverwarmde oven
Gebruik een saté prikker om te controleren of
de cake droog is na 30 minuten

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!

De worteltjes taart mop:
Er was eens een konijn en die ging naar de
bakker. Hij vroeg: bakker heeft u worteltjes
taart??? Nee zegt de bakker en sip ging het
konijn naar huis. De volgende dag ging het
konijn weer naar de bakker. Bakker heeft
u worteltjes taart?? Nee zegt de bakker en
sip ging het konijn naar huis. Toen dacht de
bakker, ik ga worteltjes taart bakken en hij
was twaalf uur lang bezig met worteltjes taart
bakken. De volgende dag kwam het konijn
weer naar de bakker. Bakker heeft u worteltjes
taart? Ja zegt de bakker, ik heb worteltjes
taart. Zegt het konijn: vies he????

JONGEREN HOEK

Het jongeren service punt JSP
Het Jongeren Service Punt, kortweg JSP
is er voor jongeren tussen de 12-27 jaar uit
Amsterdam. Het JSP biedt hulp aan bij het
vinden van een (bij)baan, het vinden van
een stageplek en bij de zoektocht naar een
passende opleiding. Jongeren kunnen zich
vrijwillig aanmelden. Wij kunnen bijvoorbeeld
meegaan naar een open dag, om er samen
achter te komen of een opleiding wel goed
past. Ook checken wij samen het CV, mochten
daar nog veranderingen nodig zijn dan helpen
wij daar graag bij. Het sollicitatiegesprek kan
als lastig worden ervaren, hierbij kunnen wij
ook helpen door een gesprek te oefenen. Op
deze manier zorgen wij er samen voor dat
het vinden van een leuke werk- of stageplek
optimaal verloopt. Ook maken wij gebruik

van online ELO testen. Deze digitale testen
kunnen jou meer inzicht geven in jouw leesvaardigheden, beroepsinteresses, persoonlijkheid, financiële zelfredzaamheid en nog veel
meer!
Wij geloven dat iedereen met zijn of haar
kwaliteiten een bijdrage kan leveren aan deze
samenleving. Wil jij graag geholpen worden
om je kwaliteiten te ontdekken en deze
optimaal te benutten? Of ben je op zoek naar
werk, stage of een opleiding? Dan ben je bij
het JSP op het juiste adres!
Neem contact met ons op via: 023-2333373
of via info@jspwest.nl

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 Kolenklitbuurt. Veel speelplezier!

Uit de vele reacties op de
puzzel uit de herfst
editie 2021 is een
winnaar via
loting gekomen.
De gelukkige is
Wassim El Hichar
van de jongensgroep
van DOCK.

OPROEPEN

BUURTMAATJES
Coach iemand met een
verstandelijke beperking

WIJ ZOE
KEN JOU
!



Je bent geduld
ig en neemt
graag initiatief
 Je bent positie
 Je weet mensef en enthousiast
 Je kijkt naar ie n te motiveren
mands
mogelijkheden
WIJ BIED
EN:



Bijzonder contac
t met
bijzondere mens
 Reis-en onkoste en
 Training, intervisnvergoeding
ie en
individuele bege
 Samenwerken mleiding
et een
enthousiast team
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Heb jij ongeveer 2 uur per week
tijd voor minimaal 6 maanden?
Meld je nu aan!
info@stichtingprisma.nl

| 020 88 66 260

Voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking

www.stichtingprisma.nl

LOCATIES:

WIE, WAT EN WAAR IN DE KOLENKITBUURT

1. Voetbal Vereniging Sloterdijk
Roos van Dekamaweg 4
2. AGA LAB
Roos van Dekamaweg 7
3. ZID Theater
Roos van Dekamaweg 1

HAARLEMMERWEG

4. DE BOUWPUT
Ferdinand Huyckstraat 74
5. MGT Jongerencentrum
Wiltzanghlaan 90
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14. KolenkitKas
Vrouwengelukhof
15. Maqam
16. The Villy
Bos en Lommerplein 302
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18. Buurthuis BACK
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13. Bos en Lommerschool
Meimorgenstraat 2

17. Aminah
Bos en Lommerweg 385
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9. Buurtbeheer Eigen Haard
Meimorgenstraat 93
10. Cascoland
Piet Paaltjenspad 9
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LEEU

Lee

A10
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Lidewijdepad

17

6

De Schaapherderstraat

Akbarstraat

8

13

8. West Beweegt
Berceusestraat

WILTZANGHLAAN

7

Nanno
plein

7. IBS El Amien
Wiltzanghlaan 93

4

Jan
van
Sch
affe
lae

Cruijff
Court

Ferdinand Huyckstraat

Lauernessestraat

Majoor Fransweg

5

6. Broedplaats WOW
Wiltzanghlaan 60

2 3

Roos van Dekamaweg

19. Kolenkitkerk
De Leeuw van Vlaanderenstraat 124
20. Bensy Gym
Ernest Staesplein 43
21. Mevlana Moskee
Baas Gansendonckstraat 2

WWW.KOLENKIT.INFO

Colofon
Redactie: Ruud van Buren, Denise van
Gerven, Anne-Marie Niks, Urmy Blikslager,
Lysette van Geel en Peim van der Sloot
Fotografie: Denise van Gerven
(Smoelwerk Fotografie)
Vormgeving: Peim van der Sloot
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

