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De kolenkitkrant

Actuele buurtinformatie, weetjes, interviews,
kunst, cultuur, en nog veel meer

Door bewoners, voor bewoners

WIE-WAT-WAAR IN DE KOLENKIT

“Oordeel niet, bewonder!”
De Kolenkit heeft haar eigen
radiostation: Rakoki.
Buurtbewoonster Urmy
Blikslager is de bedenker en
de grote kracht achter
de zender.
Interview door Lysette van Geel
Fotografie Smoelwerk Fotografie
Waarom is Rakoki opgericht?
—
De Kolenkit kwam steeds maar negatief in het
nieuws. Ik merkte aan veel nieuwe bewoners
dat ze een soort ‘9/11-planning’ in hun hoofd
hadden, alsof er ieder moment iets verschrikkelijks zou gaan gebeuren – schaterlach.
Ze zien alleen de problemen. Als je een probleem ziet, doe er dan wat aan. En er is ook
genoeg moois te zien in onze buurt. Ik ben van
de positieve energie. We moeten ons als buurt
beter presenteren. We moeten iets maken voor
alle mensen samen in de buurt, verbinden.
Dat kan met radio. We wonen in een buurt met
uitdagingen, maar ook met veel mogelijkheden. Zie de buurt als je huis. De buurman is je
broer, de buurvrouw is je zus.
Voor wie is Rakoki?
—
Voor echt iedereen! Jongeren en ouderen en
alle mensen die hier wonen. Maar dan bedoel
ik dus ook echt iedereen, hè? Het gaat over
de buurt, over wat hier speelt, over wat er
mogelijk is. Maatschappelijke thema’s zoals
eenzaamheid, talentontwikkeling, voorlichting, Alles. Ik zou zeggen, het is jammer dat
baby’s nog niet kunnen luisteren. Alhoewel,
die worden ook steeds slimmer geboren.
Misschien komt dat ooit nog wel, radio voor
Kolenkitbaby’s!

Hoe goed ken jij de Kolenkit?
—
Best goed. Ik woonde al jarenlang in de omgeving, in de jaren tachtig kwam ik hier zelf
wonen. Er veranderde zo veel in korte tijd,
ik had het gevoel dat ik op een dag wakker
werd en alle donkere mensen ineens verdwenen waren! Ik ging naar het stadsdeel met de
vraag: wat is jullie plan met ons, met mij?
Het leek of ze me vergeten waren. Met andere moeders uit de buurt zijn we het netwerk
‘Vergeten moeders’ gestart. Samen hebben we
activiteiten voor iedereen in de Kolenkit opgezet. Radio Kolenkit komt daar ook uit voort.
Ik weet daardoor dat je niet in de slachtofferrol
moet kruipen, niet anderen blamen, je moet
zelf wat doen, blijf bewegen. Dat wil ik ook
uitstralen met Rakoki.
Op welke uitzending ben je het meest
trots?
—
We hebben een speciaal radio-opleidingstraject voor jongeren uit de buurt. Ze leren er
bijvoorbeeld interviewen. Zo was voetballer
Rayen Gravenberg hier te gast en de jongeren
mochten hem vragen stellen. Het was fantastisch. Maar wat het belangrijkste is: we verlagen drempels. Geven rolmodellen. We luisteren en vragen waar ze behoefte aan hebben.
Een jongen wilde cameraman worden, dan
regelen we een interview met een cameraman.
We leren ze dat ze nieuwsgierig mogen zijn.
En ik zeg tegen ze: ‘Oordeel niet, bewonder!’
Wat is jouw droom voor Rakoki?
—
Iedereen moet beseffen: je hebt een stem. En
die mag je laten horen. Dat kan bij Rakoki. En
de boodschap is ook: praat met elkaar, ga het
gesprek aan. Door te praten krijg je saamhorigheid. Zijn er dingen die niet goed gaan in je
omgeving? Spreek de ouders aan, of degene die

www.rakoki.nl

je dwars zit. Praat er niet achteraf over.
Je stond ernaast. Je had wat kunnen doen.
Radio kan daarbij helpen, aan het laten horen
van stemmen, het gesprek aangaan.
Radio werkt helend. En aan ver vooruitkijken
wil ik niet doen. Iedereen doet aan vergezichten lijkt het wel, dan gaan ze vergaderen en
dan duurt het jaren voordat er echt iets verandert. We leven nu, we moeten nu handelen.
Radio Kolenkit is te beluisteren via
www.rakoki.nl
Bewoners mogen ideeën opsturen per mail,
of doorbellen:
info@rakoki.nl
+31687874568

Cascoland
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Teksten Roel Schoenmakers

Boeren voor Buren
Tekst Cascoland

Lokale groente en fruit voor
Stadspashouders in Bos en
Lommer!
Heb je een Stadspas- Groene stip? Dan kun
je bij Boeren voor Buren voor een lage prijs
verse groenten en fruit bestellen! De producten komen rechtstreeks van boeren uit de
Flevopolder. Daardoor zijn ze super vers en
vaak lang houdbaar. En het goede nieuws is:
we hebben een nieuwe locatie geopend bij jou
in de buurt!
Wil je ook verse en betaalbare groenten & fruit
van lokale boeren bestellen? Dat kan! Ga naar
onze website www.boerenvoorburen.nl
Bestel je losse producten of pakket en
haal je bestelling 1 keer in de 2 weken op
tussen 9 en 13 uur op in Bos en Lommer
(locatie: de KlereKas in de tunnel van de
Leeuwendalersweg). Hopelijk zien we je daar!
Boeren voor Buren is een Stichting zonder
winstoogmerk en is een samenwerking met de
Gemeente Amsterdam (onder andere Team
Stadspas), Rabobank en Flevofood

Nieuwtje: In Rhapsody is er nu ook een
Logeerkamer gerealiseerd die misschien binnenkort open gaat voor de hele buurt!
Het Logeerhuis is te vinden aan het Piet
Paaltjenspad 6.

De inhoud van de pakketten is afhankelijk
van het seizoen en verschilt per levering.
Boeren voor Buren biedt veel producten aan
die niet voldoen aan de maten of kleuren voor
de supermarkt, maar die minstens zo lekker
smaken! De Boer krijgt een redelijke prijs voor
deze producten en zo blijft de prijs van het
pakket voor de Buur laag.
Losse (keuze) producten groente en fruit:
Per gewicht of per stuk (afhankelijk van het
product)
Onze groente en fruit pakketten:
● 16 kg groente en fruit voor €14,95
● 10 kg groente en fruit voor €9,95
● 5 kg groente en fruit voor €4,95
● Seizoensspecial (€4,65)
www.boerenvoorburen.nl

KlereKas
—
Recentelijk heeft Rijkswaterstaat, die eigenaar
is van de Leeuwendalerstunnel onder de A10
West waar de KlereKas al sinds 2017 staat,
de tijdelijke vergunning voor de KlereKas
omgezet in een definitieve. De toekomst van
de KlereKas is daarmee voorlopig verzekerd.
De programmering van de KlereKas was voor
corona al heel succesvol en sinds een aantal
weken zijn we weer van start gegaan met kledingverkoop, -ruil en reparatie, dagelijks van
maandag tot en met vrijdag. Kom eens langs!

Kolenkit Logeerhuis
—
Het Logeerhuis aan het Piet Paaltjenspad 6
biedt al sinds 2011 gelegenheid aan buurtbewoners om hun gasten heel betaalbaar te
laten logeren. Het Kolenkit Logeerhuis wordt
al meer dan 10 jaar gerund door buurtbewoners en is een uiting van de gastvrijheid van
de buurt. Mocht je er ook gebruik van willen
maken bel dan met 06 8538 6256.

Buurtchefs & CascoConserven
—
Op het Groen Van Schaffelaarplantsoen, het
buurtparkje dat tot 2016 op de plek lag waar
nu Rhapsody is verrezen, maakten de koks van
de KolenkitKeuken al jaren geleden ingemaakte producten van Geredde Groenten & Fruit
om ze zo langer houdbaar te maken. In de
zomer van 2020 maakten onze buurtchefs op
de markt Plein ’40-’45 onder andere sapjes,
jams, chutneys en nog veel meer van overgebleven groenten en fruit dat we iedere dag krijgen van de marktkooplui. Daaruit ontstond het
idee voor CascoConserven, ingemaakte producten van Geredde Groenten & Fruit. In de
glazen kas van de Fruittuin Van Moerkerken in
de Van Deysselbuurt ontwikkelen de verschillende koks hun eigen producten en ontwerpen
we een persoonlijk etiket voor hen. Als je eens
wilt proeven, de CascoConserven zijn te koop
bij the Villy in Rhapsody.

Vet!Lab
—
Mensen realiseren zich vaak niet dat afgedankt
frituurvet door de gootsteen of het toilet spoelen grote schade aan de riolering kan veroorzaken. Terwijl je frituurvet juist heel makkelijk
kunt recyclen tot hele mooie producten zoals
zeep en kaarsen. Daarom heeft Cascoland afgelopen jaar een Vet!Lab opgezet aan het Piet
Paaltjenspad 9 en zijn we aan de slag gegaan
met afgedankt frituurvet inzamelen op 3 verschillende locaties in de buurt.
Onze grote hit is de ‘Vette Vlam’, een kaars
van gerecycled frituurvet die we in het Vet!Lab
produceren. Die wordt geleverd in een mooie
duurzame verpakking met daarin een re-fill
set waarmee mensen zelf thuis een kaars van
frituurvet kunnen maken. Daarnaast maken
we groene zeep die je kunt verdunnen voor
huishoudelijk en industrieel gebruik in een
pompflesje of, nog sterker verdund, als natuurlijke anti-insecticide. Ook organiseren we
regelmatig workshops om zelf te leren hoe je
zeep of kaarsen kunt maken van oud frituurvet
Wil je de Vette Vlam of onze zeep kopen, of
heb je interesse in een workshop, kom dan
langs op het Vet!Lab aan het Piet Paaltjenspad 9
kijk voor informatie op onze website
www.vet-lab.org of bel 06 1299 5763
Inleverpunten voor vet in de Kolenkit:
Achterom bij het Cascoland huisje op
Piet Paaltjenspad 9, bij de KlereKas in de
Leeuwendalersrtunnel onder de A10 en bij de
KolenkitKas op Rhapsody in West of kijk op:
www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren

Op dit moment serveren gastvrouwen en heren
uit de buurt twee keer per week koffie en thee
voor gasten op het terrasje buiten de KlereKas.
En we zijn nog op zoek naar meer gastvrouwen en heren. We zoeken ook nog mensen
die kledingruil mee willen organiseren in het
weekend.
Neem contact met ons op via 06 5260 6667.
Naast de kledingverkoop is er iedere dinsdagochtend om 10 uur ook voedseluitgifte van
Geredde Groenten en Fruit. We doen dit in
samenwerking met Said Bensallam en 6 buurtvrijwilligers. Op zaterdag van 9 tot 13 uur vind
je hier Boeren Voor Buren. Lokale groenten en
fruit worden aangeboden voor stadspashouders. Bestel je pakket op www.boerenvoorburen.nl en haal het hier op.
De Cascoland KlereKas is te vinden in de
tunnel van de Leeuwendalersweg onder de A10
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BuurtMoesTuinen

De Eerste BuurtMoesTuin in de
Kolenkit tussen de Schaapherder- en de
Sinjeur Semeynstraat bestaat al weer
9 jaar en wordt beheerd door 16 tuiniers(-families) die samen een tuinvereniging vormen. Er worden ook bijen
gehouden, er is een bloemen pluktuin
en Club Picante kweekt hete pepers in
een kas in de tuin.
Het succes van deze tuin leidde in 2020 tot de
uitnodiging om een 2e BuurtMoesTuin aan te
leggen tussen de Lauernessstraat en de Majoor
Fransweg. Er is veel kennis over tuinieren in
de buurt en 23 buurtbewoners hebben daar
nu een moestuin. Naast moestuintjes is er in
BuurtMoesTuin2 ook start gemaakt met een
fruittuin en gaat een buurtbewoner beginnen
met kiemgroenten te verbouwen in een kweekcontainer in de tuin, de start van mogelijke
voedselproductie in onze eigen binnentuinen.
Nieuwtjes: Wist je dat de KolenkitKas op
Rhapsody BuurtMoesTuin3 genoemd wordt
en dat hier plantjes worden gekweekt voor de
andere BuurtMoesTuinen? En dat we binnenkort van start gaan met BuurtMoesTuin4
op het Piet Paaltjensplantsoen aan de
Leeuwendalersweg bij het Cascoland huisje
waar we waarschijnlijk vooral kruiden gaan
verbouwen?

Foto: opening BuurtMoesTuin2 op 22 april

Kolenkit Koffie!
Onze mooie koffiekar wel eens gezien?
Boyke en Loes (buurtwerkers Combiwel)
bewegen zich regelmatig voort met de koffiekar
door de buurt. Wij willen graag met de buurtbewoners van de Kolenkit kletsen om erachter
te komen wat jullie beweegt, wat er speelt in
de buurt en we ondersteunen graag bij het
organiseren van een activiteit in de buurt.
Heb je leuke ideeën dan kan je daar altijd met
ons over praten. Schroom niet om ons aan te
spreken of om een kopje koffie/thee te vragen.
Hopelijk ontmoeten we elkaar snel!

Het Kolenkitspreekuur in ’t Schaffie:

In de binnentuin van Rhapsody staat de
KolenkitKas, een verbindende plek voor
bewoners uit de Kolenkit. De realisatie van de
KolenkitKas is het resultaat van drie jaar ontwerpen door Cascoland en onderhandelen met
CBRE, de eigenaar van Rhapsody. Want waar
in 2015 het Jan van Schaffelaarplantsoen nog
een groene ontmoetingsplek voor de buurt was
staat nu alweer twee jaar een nieuw wooncomplex met meer dan 200 woningen.
Het is belangrijk om, zeker in een drukke stad
als Amsterdam, goed functionerende publieke
ruimte en ontmoetingsplekken in de buurten te
hebben. Goede buitenruimte, maar ook publieke binnenruimte die we met zijn allen kunnen
delen en waar we blijvend deeldiensten en
-activiteiten kunnen programmeren.
De leden van het team van de KolenkitKas
(Eline, Rajeb, Fouad en Peter) wonen zelf
allemaal in Rhapsody.
Door allerlei projecten en programma’s in en
rond de KolenkitKas verbinden wij op een
laagdrempelige manier bewoners. We kweken
planten op die daarna de binnentuinen en huizen van de kolenkit in gaan. Er wordt gekookt
door buurtkoks voor bewoners waarmee we
de strijd aangaan tegen de grote commerciële
voedselketens. Er worden taallessen gegeven.
We organiseren evenementen waar verhalen
wordt gedeeld, plaatjes worden gedraaid en
samen wordt gegeten. En de kas wordt gebruikt door buurtbewoners voor verjaardagen
en andere bijeenkomsten van mensen uit de
buurt.
Dus zoek je een ruimte voor je plan, wil je eten
proeven van je buren of wil je gewoon eens wat
nieuwe mensen ontmoeten uit de kolenkit?
Kom naar de KolenkitKas!

Heb jij een vraag of een idee voor de buurt?
Kom dan gezellig langs op woensdag ochtend tussen 09.30 en 12.00. Loes, Boyke en
Selma zijn aanwezig. Samen zullen we kijken
wat we voor u en de buurt kunnen betekenen.
Bekijk de flyer voor meer informatie!

Tekst en foto Boyke Westerhof en Loes Klaassen

KolenkitKas

Meer info:
www.kolenkitkas.nl

Kolenkitspreekuur
Elke wo | 09.30-12.00 uur
Jan van Schaffelaarplantsoen 35
U kunt hier terecht met al uw vragen

Hebt u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? Hebt u
vragen over voorzieningen en extra`s van de gemeente? Kom dan
langs en Pak uw Kans!
De gemeente Amsterdam
organiseert dit spreekuur in
samenwerking met Combiwel
Maatschappelijk Dienstverlening en
Combiwel Buurtwerk.

Ontmoetingscentrum
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Speelgoedbank

Tekst Mbarka N’bir
Ontmoetingscentrum Amira van Stichting
Aminah is gevestigd in de Kolenkit recht
tegenover halte De Vlugtlaan. Het is een
modern wijkcentrum voor bewoners met een
hulpvraag.
Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud,
met activiteiten, open inloop en vrijwilligerswerk, waar bewoners zich thuis voelen, elkaar
ontmoeten en activeren, maar ook kunnen
blijven meedoen in de samenleving.
Wij bieden de mogelijkheid om gezamenlijk of
in kleinere groepjes deel te nemen aan diverse
activiteiten, gericht op activering en structuur.
Naast een ruimte voor activiteiten kan er ook
gebruik worden gemaakt van de faciliteiten
van de locatie en de kennis van het team.

Een voorbeeld van de kennis van het team
is die van de trekkers Safia el Kintaoui en
Mbarka N’bir die zich in zetten voor emancipatie, integratie en participatie. Met de drie
pijlers Ambacht, Zorg en Catering zorgen ze
ervoor dat buurtbewoners laagdrempelig het
centrum binnen kunnen wandelen om de
beweging te maken van droom naar doel en te
werken aan talentontwikkeling. De naaicursus is een typisch voorbeeld van een ambacht
waarbij vrouwen uit de wijk bijeenkomen om
een aantal uren te naaien en hun talent verder
te ontwikkelen.
Ook tijdens de coronacrisis heeft de stichting hard doorgewerkt om de bewoners te
ondersteunen.

Een voorbeeld hiervan is het naaiatelier waar
deelneemsters mondkapjes hebben gemaakt
voor een zorgorganisatie in een tijd dat mensen in de wijk geen mondkapjes konden kopen.
Een paar van deze mondkapjes zijn terecht gekomen in de collectie van de Textile Research
Center.
Voor onze activiteiten en nieuws volg ons
op Social Media, Stichting Aminah of
Ontmoetingscentrum Amira.
Heb je vragen, ideeën, initiatieven of wil je
deelnemen aan een activiteit of vrijwilligerswerk doen, Kom langs of neem contact via
onze infomail of app:
info@stichtingaminah.nl app: 06-336234227

Stichting
Samen Kracht

Interview door Raya Gorter
Fotos uit 2019
Wat speelt er bij Speelgoedbank
Amsterdam?
—
Middenin de Kolenkitbuurt vind je een van de
meest bijzondere speelgoedwinkels van de
stad. Alles is er gratis! Deze bijzondere plek
heet Speelgoedbank Amsterdam. Toch kent
lang niet iedereen het, Logisch want alleen kinderen van nul tot tien jaar van wie de ouders
een Voedselbankpas of een doorverwijzing
hebben, kunnen hier terecht. Ze mogen vier
keer per jaar gratis speelgoed en boeken uitkiezen. Het assortiment is een mix van nieuw en
gebruikt speelgoed. Al het ingezamelde
speelgoed wordt stuk voor stuk gecontroleerd
en schoongemaakt door een hecht team
vrijwilligers.
Of dat leuk werk is? Dat kunnen we het beste
aan een van onze vrijwilligers vragen.
Nelly de Leeuw woont in de Kolenkitbuurt
en is bij Speelgoedbank al ruim 7 jaar actief als
vrijwilliger.

Wat vind je het leukst aan dit vrijwilligerswerk?
—
Contact hebben met kinderen zit als het ware
in mijn bloed. Ik ben jarenlang juf geweest en
toen ik hoorde dat er in de buurt een
Speelgoedbank zat, vond ik dit een ideale
werkplek. Elke keer dat we open zijn is als het
ware een feestje. Ik hoop dan ook altijd op een
grote opkomst. De uitdrukking op de gezichten
van kinderen die er voor het eerst komen, is
onvergetelijk. Een echte speelgoedwinkel waar
ze onbelemmerd kunnen zoeken naar iets
moois.
Welke rol speelt de Speelgoedbank in de
Kolenkit en in de stad?
—
Ik denk een zeer belangrijke rol. Er bestaan natuurlijk voedsel- en kledingbanken, maar voor
kinderen was er eigenlijk niets. Wanneer je
als gezin niet zoveel te besteden hebt, gaat het
geld natuurlijk vooral naar de eerste levensbehoeften. Bij ons komen ook de kinderen aan de
beurt. De Kolenkit is een hele goede plek. Er
komen veel mensen uit de buurt en voor wie
verder weg woont zijn er goede verbindingen
met het Openbaar vervoer.

Wat is jouw favoriete speelgoed / boek
om te geven?
—
Ik heb niet echt een favoriet. Het is wel fijn
wanneer je ze iets kan geven wat op dat moment “hot” is. In de boekentassen zit ook altijd
een zeer populair boek.
Mijn favoriete speelgoed/boek is eigenlijk dat
ene specifieke stuk speelgoed waarbij een kind
een stralend gezicht krijgt en daar krijg ik zelf
dan ook een heel blij gevoel van.
Wat is jouw grootste wens voor
Speelgoedbank?
—
Ik hoop dat we nog veel meer kinderen
blij kunnen maken en nog heel lang in de
Kolenkitbuurt kunnen blijven. Maar mijn allergrootste wens is dat we niet meer nodig zijn
en dat elk kind genoeg speelgoed heeft.
Meer weten?
Op www.SpeelgoedbankAmsterdam.nl
vind je informatie over openingsdagen
en vrijwilligerswerk.

Stichting Samen Kracht is al jaren gehuisvest
in het gebouw in de Gibraltar speeltuin aan de
Haarlemmerweg 645-B.
We zetten ons in voor de kwetsbare groepen in
Bos en Lommer en omgeving.
Onze locatie is zeker bekend bij ouderen, moeders en kinderen in de buurt.
We bieden iedereen die het nodig heeft een
luisterend oor en aandacht en organiseren
we verschillende activiteiten. We stimuleren
oudere mannen om actief te zijn, moeders
om Nederlands te leren en bieden kinderen
huiswerkbegeleiding.
Tijdens deze activiteiten gaan we in gesprek
met onze achterban en proberen waar het kan
behulpzaam te zijn.

De activiteiten
Elke dag staan er activiteiten op het programma van Huiswerkbegeleiding tot Yoga voor
volwassenen. Daarnaast is er een inloopspreekuur om contact met elkaar te houden en
regelt de Stichting voorlichtingsavonden.
Elke dag is er iets te doen, voor een minimale
bijdrage en met leeftijdsgenoten.

Het doel
Stichting Samen Kracht biedt ondersteuning
aan kwetsbare bewoners. We bieden iedereen
die het nodig heeft aandacht en een luisterend
oor. En organiseren verschillende activiteiten: elke dag is er een druk programma voor
de kinderen na school of in de avond voor de
volwassenen.

Daarnaast doet Stichting Samen Kracht enorm
veel voor jonge kinderen. Zowel om hen te
helpen met achterstanden van school als meer
bewegen op muziek en het maken van kleding.

De leiding
Nadia Aktaou en haar man Mohammed
runnen de stichting samen met vrijwilligers.
Ze hebben altijd extra handen nodig, maar
dankzij hun tomeloze inzet is er veel mogelijk
gemaakt. Ze zijn niet alleen partners voor het
leven, maar ook runnen zij buurthuis ‘Samen
Kracht’ op de Haarlemmerweg. Nadia draait
hier dagelijks diensten en ook Mohammed
werkt er – naast zijn eigen schoonmaakbedrijf
– nog eens door tot ’s avonds 10 uur. Best heel
pittig, en dat al jarenlang.
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taallessen
voorlichtingen
aerobics & hardlopen

kooklessen
koffie ochtenden
bijeenkomsten

Tijdens de Ramadan hebben de vrijwilligers
eindeloos hun best gedaan om de kwetsbare
bewoners die niet in staat zijn goede maaltijden te bereiden, te voorzien van voedzame
maaltijden. Elke dag gedurende de Ramadan
werden er 30 maaltijden verzorgd en soms ook
bezorgd.

Stichting Samen Kracht is nog op zoek naar
vrijwilligers die graag een keer per week les
kunnen geven in Aerobics, Yoga of (kinder)
ballet!
Geef je op bij Nadia:
nadi-chamellia@hotmail.nl
Voor meer informatie ga naar de Facebook
pagina van Stichting Samen Kracht:
www.facebook.com/Samen-kracht
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kooklessen

knutselen

huiswerk begeleiding

kids uitjes

Mijn naam is Anne-Marie en ik woon sinds vijf jaar in de Kolenkit in het schuine gebouw naast de metro.
Vanuit mijn woning heb ik zicht op de winkelstraat en daarom ben ik altijd erg benieuwd naar de ondernemers daar.
In elk katern van de krant schrijf ik over een ondernemer in de buurt.

DE ONDERNEMER

Andalusisch-Marokkaanse
patisserie in een Frans jasje

De Patisserie in Amsterdam, met op de achtergrond het schilderij van de patisserie in Tétouan

Interview door Anne-Marie
Fotografie Smoelwerk Fotografie
In deze rubriek maken we kennis met ondernemers in de Kolenkit. Als eerst spreken we
met Ahmed Rahmouni, eigenaar van Patisserie
Rahmouni die eind 2019 een zaak heeft geopend aan de Bos en Lommerweg. Wie is deze
ondernemer, wat drijft hem en wat heeft hij de
buurt te bieden?
We spreken Ahmed Rahmouni vlak voordat
de coronamaatregelen versoepelen. De muren
hebben een verse lik verf gehad en de vitrinetoonbank is goed gevuld. Hij is weer klaar
voor een nieuwe start. Onder het genot van een
potje Marokkaanse thee en een versgebakken
koekje interviewen we Ahmed Rahmouni over
zijn zaak en zijn drijfveren.
Wat is de geschiedenis van Rahmouni
patisserie?
—
De eerste Rahmouni Patisserie werd in 1973
geopend door Alami Rahmouni (de vader van
Ahmed). Om de geschiedenis van de patisserie,
en daarmee ook het aanbod van de producten
beter te begrijpen, moeten we terug naar de
jaren 60. In die periode is het Noordelijke deel
van Marokko nog een kolonie van Spanje. In
Tétouan, de geboortestad van Alami, is dit aan
alles voelbaar. De architectuur, de gerechten
en ook het gebak is Spaans. De destijds 16-jarige Alami reist af naar Andalusië (Spanje) om
in de leer te gaan als chef in een patisserie. Hij
keert terug naar Tétouan en werkt nog enkele
jaren in de Spaanse patisserieën. Eind jaren 60
komt er een eind aan de kolonisatie en trekken de Spanjaarden de stad uit. Alami wil de
Spaanse smaken in Tétouan behouden en ziet
dit als kans om zijn eigen zaak te beginnen. In
1973 is het een feit. Alami’s zaak is gevestigd
in een karakteristiek pand dat onder Spaanse

architectuur is gebouwd (achter de toonbank
bij Rahmouni Amsterdam is hiervan een schilderij te zien). Naast Spaanse en Marokkaanse
lekkernijen worden er ook Franse zoetwaren
verkocht. De Rahmouni Patisserie is al gauw
een begrip in Marokko. Er volgen filialen in
Tanger, Rabat en Chefchaouen.
In 2019 opent zijn Ahmed in Amsterdam het
eerste Europese filiaal van Rahmouni. Hij is
zelf de eigenaar, maar qua concept en producten is de zaak gelijk aan de patisserieën van
zijn vader.
Wie is Ahmed Rahmouni?
—
Ahmed wordt in 1982 in Marokko geboren en
komt uit een gezin van 12 kinderen. Net als
zijn broers en zussen groeit hij zowat op in de
patisserie van zijn vader. Na de middelbare
school gaat Ahmed naar Frankrijk voor zijn
studie. Hij studeert internationale bedrijfskunde en werktuigbouwkunde. Daarna specialiseert hij zich in energieopwekking, en werkt
afwisselend voor bedrijven in Nederland en
Dubai. Zijn gezin verhuist naar Amsterdam op
het moment dat de kinderen met school starten in Nederland (zijn vrouw is Nederlands).
De baan die hij hier begint, geeft hem weinig
energie en na 7 maanden geeft hij er de brui
aan. Hij werkt een plan uit om zijn eigen patisserie te openen.
Nooit eerder had hij er over gedacht om deze
stap te zetten, juist omdat hij van huis uit weet
hoe zwaar het is. Maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. “Op vakantie in Marokko
ging ik ook altijd werken in de patisserie van
mijn vader. Iedereen verklaarde me voor gek,
maar het op het strand ligt toch niet echt lekker als je ouders en broers aan het werk zijn”

Waarom een patisserie in de Kolenkit?
—
Op het moment dat hij de mogelijkheid voor
de locatie op de Bos en Lommerweg ziet, hakt
Ahmed de knoop door. Dit gaat het worden.
Een mooie lichte ruimte in een grotendeels
opgeknapte wijk met een interessante mix van
bewoners. De perfecte plek voor zijn klassiek
moderne zaak. “Ik vind de Kolenkit een mooie
buurt. Met mijn onderneming zou ik ook graag
bij willen dragen aan ontwikkelingen van de
buurt. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij
buurtactiviteiten en feesten”.
Wat maakt de patisserie anders dan
andere patisserieën?
—
Waar andere patisserieën vaak één stijl
hebben, is Rahmouni een patisserie met
Andalusische (Spaanse), Marokkaanse en
Franse invloeden. De kwaliteit van de ingrediënten staat hoog in het vaandel. Zo gebruikt
hij alleen de Califonische amandelsoort
‘Karmel’ die van zichzelf al een zoete smaak
heeft. Hoewel de zaak een modern klassieke
uitstraling heeft, is er gekozen voor prijzen in
het middensegment. “We willen graag dat onze
producten toegankelijk zijn voor iedereen”.
Wie maakt het gebak en waar wordt het
gemaakt?
—
Alles wat in de patisserie te koop is, wordt met
de hand gemaakt onder leiding van Ahmed.
Hij wordt door klein team geholpen bij het
bereiden en bakken. Wat je je als passant of
bezoeker niet realiseert, is dat er een enorme
kelder onder de patisserie zit (net zo groot als
de bovenruimte), waar alles wordt bereid en
gebakken.

“Wat je je als passant niet realiseert, is dat er een enorme kelder
onder de patisserie zit waar alles wordt bereid en gebakken.”

Waarvoor kan je bij Rahmouni terecht?
—
Rahmouni verkoopt dus Andalusische, Franse
en Marokkaanse producten, maar wat is nu
wat?
De verschillende wijze van amandelbereiding
in koekjes en gebakjes zijn typisch Andalusisch
(Spaans). “Wist je dat er 20 verschillende
manieren zijn waarop de amandelen worden
bereid in onze producten?” Het gebruik van
vanillecrème en de chocoladebereidingen
komen van de Franse patisserie. De combinaties van hartig en zoet zoals bijvoorbeeld de
kippasteitjes met suiker en kaneel zijn weer
heel typerend voor de Marokkaanse keuken.
Naast het kopen van gebak en pasteitjes, kan
je bij Rahmouni ook terecht voor uitgebreid
ontbijt. Een Marokkaans ontbijt (met muntthee en verschillende soorten gatenpannenkoekjes met amandel crème en honing) of een
Europees ontbijt (met eitjes en jus d’orange).
Een high tea arrangement (met gebakjes,
pasteitjes en sandwiches op een etagère) is
ook mogelijk. Er zijn soms ook Nederlandse
en Amerikaanse gebakjes bij Rahmouni te
vinden (zoals appeltaart, oranjegebakjes op
Koningsdag, cheesecake en de red velvet-cake.)
Is het aanbod aangepast op de
Nederlandse smaak?
—
Er zijn verschillende aanpassingen gedaan
sinds Ahmed is begonnen. Zo merkte hij dat
mensen in Nederland minder suiker in het
gebak willen. Ook het aanbod van gebakjes met
de smaak van rozen of sinaasappelbloesem is
verminderd. Nederlanders willen hun chocolade met een hoger percentage cacao. De porties
in Nederland zijn bovendien kleiner. “Ik heb
gemerkt dat Nederlanders echt fijnproevers
zijn. Over het algemeen weten ze beter dan
ander publiek te proeven welke ingrediënten er
in onze koekjes en gebakjes zitten”.
Iets wat hij zich eigen heeft moeten maken is
de bereiding van koffie. Marokko is geen typisch koffieland, terwijl koffie in Nederland wel
een belangrijke rol speelt. “Voordat ik begon,
heb ik de beste koffiezaken in West bezocht
om de kunst van het koffiezetten te observeren. Vervolgens heb ik een barista-kampioen
ingehuurd om mij te trainen in het zetten van
goede koffie”.

De toppers van de zaak
- Medio Pollo (Spaans cilindervormig gebakje
met bladerdeeg en banketbakkersroom)
- Lengua (Spaans gebakje met amandel-walnootvulling en marsepeinen buitenlaag)
- Mille Feuille (soort Franse tompouce, betekent letterlijk duizend bladeren)
- Pastella kip (Marokkaans kippasteitje met
poedersuiker en kaneel)
- Andalusische koekjes zoals Melouza (citroen-amandel of walnoot-amandel)
- Corne de gazelle (decoratief spijskoekje uit
Tétouan in de vorm van gazellehoorn)
- Amelo (een mengsel van amandelen, honing
en arganolie voor op pannekoeken)
- Sfouf (Marokkaanse lekkernij die beetje lijkt
een beetje op verkruimelde speculaasbrokken
met anijszaden erin. Zowel zacht als krokant)

Op welk publiek richt Rahmouni zich?
—
Rahmouni wil graag een gevarieerd publiek
trekken. Uiteraard bestaat het publiek voor
een deel uit Marokkaanse klanten die de keten
kennen vanuit Marokko en al bekend zijn
met het aanbod. “Ik wil alleen geen typische
Marokkaanse zaak zijn, met een Marokkaans
interieur. Daarmee zouden we ons gevarieerde
aanbod ook tekort doen.” Ahmed zou het ideaal vinden als er een mooie balans ontstaat van
Marokkaanse klanten, Nederlandse klanten
en bezoekers met een andere achtergrond. “De
Kolenkit kent een grote verscheidenheid aan
bewoners (ook veel expats), dus het zou leuk
zijn om dat in de zaak terug te zien”.
Waar loop je tegen aan?
—
Ahmed merkte dat de patisserie in het begin
niet door iedereen in de buurt werd omarmd.
“Sommige mensen leken wat argwanend, terwijl ik een goede relatie met de buurt juist erg

“Ik hoop dat bewoners uit de buurt en andere delen van
Amsterdam ons steeds beter weten te vinden”

belangrijk vind. Gelukkig is dat nu verbeterd.”
Ook is de communicatie soms lastig. “Je zou
het misschien niet verwachten, maar ik heb
moeite om goed te communiceren met oudere
(met name Marokkaanse) klanten. Ik ben hier
nog niet zo lang en spreek daarom nog niet
zo goed Nederlands. Ik spreek wel Arabisch,
maar geen Riffeins (wat veel Nederlanders met
Marokkaans roots spreken). Hierdoor kan ik
soms niet goed uitleggen wat er in een gebakje
zit. Met het personeel spreek ik Engels. Omdat
dat voor beiden niet de moedertaal is, is dat
soms lastig”
Waar ben je het meest trots op?
—
Ahmed is het meest trots op de naam en
reputatie die de Rahmouni Patisserie vanuit
Marokko heeft. “Mijn familie vindt dat ook
heel belangrijk en tijdens de opening kwamen
ze dan ook allemaal langs om te kijken of het
een ‘echte’ Rahmouni Patisserie was geworden. Dat zorgt ook wel voor druk. Ik stuur de
patisserie hier alleen aan. De kinderziektes die
je hebt bij de start van een bedrijf in combinatie met de Corona maakten het uitdagend
om de kwaliteit net zo hoog te houden als in
Marokko. In het eerste jaar heb ik me een slag
in de rondte gewekt, en nog steeds doe ik dat.
Dagen van 18 uur waren/zijn niet ongebruikelijk. Gelukkig is mijn familie wel heel betrokken en krijg ik veel steun van ze.” Lachend vertelt Ahmed dat zijn moeder regelmatig opbelt
en dan vraagt of hij zijn camera wil aanzetten
om een ronde te lopen door de bakkerij en de
zaak. “Ze wil zeker weten of alles wel netjes en
schoon is hier”. Als de inspectie langskomt dan
zegt Ahmed altijd dat zijn moeder hen al voor
is geweest. “Zij is mijn strengste inspectie”.
Toekomst
—
Coronapandemie die uitbrak vlak na de opening van de zaak was een enorme klap. De
zaak moest noodgedwongen voor 5 maanden
haar deuren sluiten en afscheid nemen van het
personeel. “Nu de Bos en Lommerweg langer opgebroken is door een vertraging bij de
herinrichting is het de vraag of we dat kunnen
overleven”. Ahmed richt zich op het voorjaar
2022 (als alle werkzaamheden zijn afgerond).
Als hij dat redt, wil hij weer verder kijken. “Ik
zit altijd vol plannen, maar we hopen eerst dat
bewoners uit de buurt en bewoners uit andere
delen van Amsterdam ons beter weten te vinden. Daarna kijken we verder”

VERHALEN WEDSTRIJD GROEP 8

De redactie heeft de twee basisscholen in de Kolenkitbuurt gevraagd om een
verhalenwedstrijd te organiseren in groep 8 met als titel “Hoe ik de coronatijd heb
beleefd”. Enthousiast is dit idee opgepakt en het resultaat staat nu in deze krant.
De prijswinnaars krijgen voor de vakantie een mooi boek uitgereikt.

Hoe ik de coronatijd
heb beleefd:
Ahlam Mimouni
1ste prijs
Bos en Lommerschool

Noumidya Marouch
2de prijs
Bos en Lommerschool

Ouiam Ahomer
3de prijs
Bos en Lommerschool

Toen corona begonnen was, was er bijna gelijk
een lockdown. Ik vond dat niet zo leuk omdat
ik nergens naartoe mocht. Het was ook nog
eens heerlijk weer, dus ik ging elke dag
wel op mijn terras zitten en heel veel ijsjes
eten. Ik heb me echt heel erg verveeld maar
toen alles weer openging was er ook niet veel
te doen want alles was nog wel een beetje anders. Ik speelde wel veel buiten, omdat
het lekker weer was. We hadden online les,
maar toen de school weer openging mochten
we niet gelijk met z´n allen naar school. We
moesten de klas in twee groepen opdelen.
Ik ging maandag naar school en dinsdag
niet, woensdag weer wel en dan donderdag
niet. Na een tijdje moesten we met de hele klas
naar school, maar wel met een mondkapje
op. Ik hoef dat geluk niet op in winkels omdat
ik onder de 13 jaar ben. Toen het december
was had iedereen zin in het kerstdiner, het
kon alleen niet zoals gewoonlijk. We hadden
een pannenkoek diner gepland, maar dat ging
helaas niet door. Ik zit nu in groep 8 en ik vind
het wel erg jammer dat dit soort dingen niet
door konden gaan.

15 maart 2020 begon het, de corona kwam in
ons land. Dat heeft mijn leven wel beïnvloed.
Er was een avondklok die van 9:00 s ’ochtends tot 4:30 ‘s nachts was. Er kwam een lockdown en alle scholen gingen dicht. Alle kinderen moesten thuis werken en dat vond ik zelf
echt niet leuk. Ik wou liever naar school zodat
ik meer kon leren. Want in groep 8 moesten we ook de cito en de eindcito maken. Als
je met de juf werkt leer je ook toch wel veel
meer. Als je thuis werkt kan bijna niemand je
helpen en dan kan het werk moeilijk zijn. Ik
ben de laatste tijd vaak bij mijn nichtjes gaan
logeren. Dat vind ik echt heel erg leuk maar
in de lockdown waren alle activiteiten dicht
die je buiten kon doen. Thuis heb ik niets
gedaan alleen een film gekeken of een spelletje gespeeld. Als we naar buiten gingen was er
bijna niemand buiten. Ik vond de maatregelingen wel erg zwaar omdat ik niet naar buiten
mocht en bijvoorbeeld niet met mijn moeder
mee kon naar de winkel.

Toen de corona in ons land kwam vond
ik het heel erg. Ik hoorde dat de maatregelen kwamen en daardoor werd het nog
zwaarder. Je mocht niet naar buiten en er
mocht maar één persoon per gezin boodschappen doen. Je moest gewoon thuisblijven in de hitte want het was echt warm. Soms
mocht ik wel mee met mijn moeder. Later
werd het nog erger omdat er een avondklok van 9 uur ‘s avonds tot half 5 ‘s ochtends kwam hierbij mocht je niet naar buiten.
Een ander woord hiervoor was LOCKDOWN
of COVID-19. Eerst waren de scholen dicht
maar toen het wat soepeler werd mocht je naar
school. Onze klas werd ingedeeld in twee groepen en ik ging om de dag naar school. Hoe het
nu gaat is beter omdat de aantal corona
cijfers lager zijn. De kledingwinkels zijn
open. Eerst moest je een afspraak maken
en een datum inplannen via een telefoongesprek, nu kan je gewoon weer naar de winkels
toe.  De maatregelen worden soepeler en het
wordt langzaam beter.  

Het leed dat Corona heet
Het was januari 2020
Ik nam het eerst niet echt serieus
Dat veranderde toen mijn oma overleed
Ik was toen erg verdrietig
Nederland in lockdown
Ik had geen keus
Tijd vloog voorbij
Ik was jarig in November
Ik was erg blij
Het voelde alsof alles voorbij was
Sami Z.
(El Amien school)

KOLENKIDS

ZID Zomerexpeditie

Informatie over de
scholen:
De Bos en Lommerschool is een kwalitatief goede en gemengde openbare basisschool
die onderdeel is van het campus model. Dat
wil zeggen dat kinderen van elke godsdienst,
levensovertuiging of nationaliteit welkom zijn
op de school. Het betekent ook dat we elkaar
met alle verschillen respecteren.
De Bos en Lommerschool heeft ongeveer 350
leerlingen en 36 teamleden.
Contact: Meimorgenstraat 21061BN
Amsterdam 020 6862518
infobl@bosenlommerschool.nl
El Amien
Ruim 25 jaar geleden is basisschool El Amien
opgericht om kinderen goede onderwijs- en
ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. Met onze naam willen wij
ouders duidelijk maken dat de school bewust is
van het vertrouwen dat zij in ons stellen door
hun kinderen aan ons toe te vertrouwen en dat
wij er alles aan zullen doen om hun kinderen
optimaal te begeleiden. Naast ons reguliere
onderwijsaanbod bieden wij ook andere activiteiten om de ontwikkelingskansen van onze
leerlingen te vergroten.
Contact: Wiltzanghlaan 93 1061 HB
Amsterdam 020 488 9409
elamien-2@elamien.nl

Door Sebo Bakker
De Zomerexpeditie 2021 van het ZID Theater
komt er weer aan!
Voor creatieve kinderen van 7 t/m 12 jaar!
Aankomende zomer organiseert ZID Theater
voor alweer het vijfde jaar de creatieve zomerprogramma’s voor kinderen tussen de 7 en 12
jaar – De Zomerexpeditie!
Tijdens de Zomerexpeditie gaan kinderen vijf
dagen lang, iedere dag van 10.00 tot 13.00 aan
de slag, met verschillende creatieve disciplines.
Muziek, dans, schilderen, bouwen, schrijven
en theater komen aan bod. Op vrijdag is er
een feestelijke eindpresentatie voor de ouders,
broertjes en zusjes.

Schrijf je kinderen nu in! Deelname is
GRATIS, Dankzij de bijdrage van de Gemeente
Amsterdam/ Stadsdeel West & Nieuw -West
Amsterdam West
Locatie: ZID Theater
De Roos van Dekamaweg 1
week 1: 12 t/m 16 juli
week 2: 19 t/m 23 juli
Amsterdam Nieuw-West
Locatie: De Honingraat, Slotermeerlaan 103 H
week 3: 2 t/m 6 augustus
week 4: 16 t/m 20 augustus
Aanmelden via: info@zidtheater.nl
Vernoem: naam, leeftijd, locatie, periode –
welke week en telefoonnummer.

Na de zomer gaat de Creative Expeditie voor
kinderen op vrijdagmiddag door. Dit is een
unieke manier om kennis te maken en daarna
met de workshops door te gaan na de zomer.
ZID Theater is 20 jaar actief in de kolenkit
buurt. Voor meer informatie zie onze website
met nieuwe workshops en activiteiten en volg
ons ook op social media, hoe je iets kunt doen,
voor, met en bij ZID Theater.
Na de zomer gaat ZID Theater door met aanbod voor kinderen, maar ook voor jongeren
en volwassenen. Workshops, voorstellingen,
presentatie en bijeenkomsten.
Wil je op de hoogte blijven, raadpleeg onze
website en schrijf je in voor de nieuwsbrief op
Facebook en Instagram.
We hopen jullie snel weer bij het ZID Theater
te kunnen ontmoeten. www.zidtheater.nl

GROEN, SCHOON EN DUURZAAM

Groen in de Kolenkit
Hoeveel natuur valt er te
ontdekken in de Kolenkit?
De redactie liep een
rondje door de buurt
met stadsecoloog Geert
Timmermans. En wat blijkt?
Hoe beter je kijkt, hoe meer
je ziet.
Interview door Lysette van Geel
Fotografie Smoelwerk Fotografie
Overhoekje: plekje waar de natuur haar
gang kan gaan
—
Het wandelrondje met Geert Timmermans begint voor de Kolenkitkerk, aan de kant van de
snelweg. Het plein ziet er op het eerste gezicht
een beetje verwaarloosd uit. Ik zie onkruid en
de struiken zijn duidelijk al een tijd niet meer
onder handen genomen. De meeste mensen
snellen hier voorbij, maar voor een natuurkenner is hier juist veel te zien. Geert staat met z’n
neus naar de A10 en tuurt omhoog. ‘Dit soort
overhoekjes zijn aantrekkelijke plekken voor
de natuur. Hier is geen onderhoud, hier kan de
natuur haar gang gaan.’ Over de stenen trekt
een struik steeds verder het voetpad op. ‘Die
Iep is daar spontaan gaan groeien.’ Hij wijst
naar een boompje tussen twee kastanjes in en
loopt naar de overkant. ‘Dit is een koolzaad,
dat betekent dat de grond rijk aan voedingsstoffen is. En op die brandnetels daar komen
weer vlinders af, dat is een belangrijke plant
voor bijvoorbeeld een dagpauwoog of een
atalanta.’ Hij bukt en plukt een gele bloem.
‘Dit is de stinkende gouwe. Het sap zou goed
zijn tegen wratten.’ Voordat we verder lopen
draait hij zich om. ‘He, kijk, een steenhommel!
Dat is een wilde bij, die kan hier dus lekker
eten.’
Als het goed gaat met de insecten, gaat
het goed met de vogels
—
Geert vertelt me dat bij de bouw van de
Kolenkit na de oorlog wel degelijk rekening is
gehouden met de natuur. Er zijn groenstroken
aangelegd in de wijk. Maar de gemeente let
tegenwoordig veel meer dan toen op de diversiteit van planten en dieren in wijken. Hoe trek
je zo veel mogelijk verschillende soorten aan?
En hoe maak je de begroeiing zo verschillend
mogelijk?
We lopen langs de geveltuintjes van de nieuwe
huizen op de Akbarstraat. ‘Deze haag wordt
straks een fijne plek voor bijvoorbeeld mussen
om zich in te verschuilen.’ Hij raakt de bladeren even aan. ‘Nog beter was het geweest als
er verschillende soorten struiken naast elkaar
stonden, dan trek je meer dieren aan, maar

dit is al heel mooi. En kijk, daar hebben de
ontwerpers langs de muur touwen gespannen
zodat planten er omhoog kunnen groeien,
extra plekken voor de vogels dus.’
We bestuderen samen de tuintjes waar de
nieuwe bewoners al een beetje vorm aan hebben gegeven. Ik blijf hangen bij een tuin met
felgekleurde, wat exotische bloemen, zo te zien
net aangeplant. Geert laat zijn oog vallen op
een wat meer overwoekerd tuintje. ‘Sommige
mensen vinden dit onkruid, maar dit is heel
fijn voor dieren. Hier groeit tussen de brandnetels kruldistel en melkdistel.
Als mensen iets willen planten kunnen ze het
beste ook inheemse soorten planten.
Denk bijvoorbeeld aan klokjesbloemen. Daar
komen wilde bijen zoals de grote klokjesbij op
af, die voeden zich alleen met inheemse planten. Dankzij de geveltuintjes kan het regenwater ook makkelijker wegzakken in de grond.
Op alleen stenen spoelt het niet goed weg.’
We lopen verder op de Leeuwendalersweg
richting het woonblok waar nog de oorspronkelijke huizen van de Kolenkit staan.
Geert wijst naar het gras. ‘Vroeger gebruikte
de gemeente gif om onkruid te bestrijden, dan
doen ze nu niet meer. En dit mag gelukkig nu
ook allemaal blijven staan. Er zijn margrieten,
boterbloemen en ooievaarsbekken. En in dit
grasveld leven wormen in de grond en daar
worden merel en zanglijsters ook weer heel
blij van.’
Kijk omhoog!
—
Als we bij de Schaapherderstraat zijn aangekomen, kijkt Geert omhoog. ‘En het is natuurlijk
de tijd van de gierzwaluw. Die hebben duizenden kilometers vanuit Afrika gevlogen om in
de Amsterdamse lente te zijn. Die wat oudere
gebouwen die hier nog in de Kolenkit staan
kunnen aantrekkelijk zijn voor ze. Daar zitten
nog spleten in de muren die als broedruimte
kunnen dienen. Ook vleermuizen maken gebruik van dit soort holtes. Alle twee beschermde diersoorten.’ Hij tuurt naar de blauwe lucht.
‘Die gierzwaluw laat zich niet makkelijk zien,
die vliegt ongemerkt voorbij als je net even
staat te kletsen.’ Boven ons zweeft alleen een
meeuw. Na een paar rondjes verdwijnt hij uit
het zicht.
Geert draait plotseling om richting een boom.
‘O, hoor je dat, een ekster slaat alarm. Vast een
jagende poes in de buurt.’ In het bosje voor ons
kruipt inderdaad een grijze kat door de heg.
Terwijl ik naar de struiken tuur heeft alweer
iets anders ontdekt. Hij plukt een plant uit een
bosje op straat waar ik straal voorbij was gelopen. ‘Waar ruikt dit naar?’ Ik adem een sterke
uiengeur in. ‘Daslook, daar kun je dus heerlijke pesto van maken.’ Hij wijst, voordat we
omdraaien, naar een lange strook planten en
bomen die vlak tegen de snelweg aangroeien.
‘Dat soort aaneengesloten natuurplekken langs
de weg zijn veilige doorgangen voor dieren.
Heel belangrijk, dan hoeven ze de autoweg niet
over.’

Overal waar we voorbij lopen ziet hij planten
die me nog niet eerder waren opgevallen. Hij
legt keer op keer de blaadjes in mijn hand en
vertelt me welke dieren ervan leven.
‘Dit is een herderstasje, als je naar de vorm
van de blaadjes kijkt, snap je waarom.’ Ik wijs
op een hoopje afval op de bank, de restjes van
een Turkse pizza in folie lijkt het. ‘Zonde he?’
mompel ik. ‘Dieren zien dat anders. Van dat
afval zullen de meeuwen en ratten vast lekker
smullen,’ antwoordt hij.
Heerlijk helder water
—
‘Hier staat zomereik, honingboom, kers en
berk. Heel divers,’ zegt Geert bij een speeltuin
op het Ernest Staesplein. Hij kijkt nieuwsgierig naar de binnentuintjes eromheen.‘En hier
kunnen egels lekker rustig wonen. Misschien
nog een vijvertje bouwen, dan kunnen er ook
kikkers en salamanders bij?’ We lopen naar
een rij bomen bij de Blauwvoetstraat. ‘O, dat is
een ginkoboom. Dit is een mannetje. Mannen
worden aangeplant omdat ze geen bessen produceren. Maar soms veranderen ze spontaan
van geslacht. Dat noemen sommige mensen
een transgenderboom. Vrouwen worden niet
aangeplant omdat bessen naar kots stinken als
ze op de grond vallen.’
Mijn hoofd begint een beetje vol te raken
van alle nieuwe ontdekkingen. Geert beent
ondertussen door naar het water van de
Erasmusgracht, daar staat zijn auto geparkeerd. ‘Het water is prachtig helder hier,
er komt bijna geen riool meer op uit in
Amsterdam. Snoek, karpers, brasems, dat
zwemt hier allemaal. En hier wonen ook futen
en meerkoeten.’ Hij kijkt naar de waterrand.
‘Er zijn hier alleen nog geen trappetjes voor als
dieren, zoals egels, te water raken. Dan kunnen
ze er niet uit.’
Tot slot wijst hij op het gras naast het water.
‘Jammer dat het gemaaid is, op het kleine
stukje dat de grasmaaier heeft overgeslagen
groeit nog fluitenkruid en brandnetel. Dat had
hier overal kunnen staan. Zie je het?’ Ik zie
het. Voordat we gedag zeggen ontdekt Geert
onder zijn schoenen iets groens dat tussen de
straatstenen groeit. ‘Liggend vetmuur!’ zegt hij
enthousiast. Geert bukt en strijkt er voorzichtig met de toppen van zijn vingers overheen.
Ik doe een stap opzij. Ook onder mijn voeten
groeit liggend vetmuur.
Een dapper groen plantje dat zich niet de les
laat lezen door de strakke vierkante stenen.
Het was me niet eerder opgevallen. Maar ik ga
er vanaf nu vaker op letten.

Heb je beschermde diersoorten zoals mussen, zwaluwen of vleermuizen in de Kolenkit
gezien? Meld dat dan op:
www.maps.amsterdam.nl/vogels

GROEN, SCHOON EN DUURZAAM

Van slechtste wijk van
Nederland naar duurzaamste wijk van Amsterdam

De schoonste straat van
Bos en Lommer
Anne-Marie: “Sinds begin dit jaar doen we met
11 buren mee met het schoonste straat initiatief in onze straat, de Akbarstraat. Op twee
vaste momenten
in de week pakken we de grijpers op en
gaan we aan de slag met diegene die dan zin en
tijd hebben. De grijpers hebben we ontvangen
van de schoonste straat organisatie. We merken dat de straat structureel schoner blijft en
het is tevens gezellig om contact te hebben met
de straat- en buurtbewoners. Tijdens ons
debuut hebben we de 2de prijs in de wacht
gesleept.”

Tekst en fotografie Anne Marie van Leent en
Rense Brouwer
Sinds 2019 zetten bewoners in Bos en Lommer
zich in om hun eigen straat schoon te houden.
Ze doen mee aan de wedstrijd ‘De schoonste
straat van Bos en Lommer’. Drie maanden
lang ruimen ze het zwerfafval op in hun eigen
straat. De straten worden in diezelfde periode
beoordeeld door een jury en de bewoners van
de drie schoonste straten ontvangen een geldprijs. Het geldbedrag kunnen ze besteden aan
iets moois, gezelligs of leuks voor hun straat.
Dit is uiteraard een mooie trigger om mee te
doen met de competitie maar de echte winst
zit erin dat je in een opgeruimde straat woont
waarbij je je straatgenoten leert kennen en er
meer sociale cohesie ontstaat tussen oude en
nieuwe bewoners van de Kolenkitbuurt. In totaal doen er 30 straten mee met de competitie
en ook in de Kolenkitbuurt worden het er elke
competitie weer meer. In de Kolenkitbuurt
doen de volgende straten mee: de Akbarstraat,
het Jan van Schaffelaarplantsoen, de
Ernest Staesstraat en twee gedeelten van de
Leeuwendalersweg.

De prikkers van de Akbarstraat. In de vorige
periode wonnen zij de tweede prijs !

Doen jullie ook mee?
Woon je in een van deze straten of woon je
in een andere straat en wil je helpen met het
schoonhouden van jouw straat? Meld je dan
aan via: info@schoonstestraat.nl of
www.schoonstestraat.nl
Zo wordt de Kolenkitbuurt steeds een beetje
schoner, mooier en gezelliger.

Samen houden we de straat schoon
Houd u daarom aan de regels
Dit zijn de regels:
?!

Tekst Ruud van Buren
Fotografie Smoelwerk Fotografie
De nieuwbouw in de Kolenkitbuurt heeft ook
veel innovaties meegebracht. Zo werden op het
lange winkelblok aan de Bos en Lommerweg
bij de renovatie door “Huur de Zon “ zonnepanelen geplaatst ten behoeve van de bewoners.
Na het succesvolle project WOW Ecostroom
I op het dak van het WOW Hostel in 2017 en
eind 2018 een VvE waar in coöperatief verband zonnepanelen op zijn geplaatst heeft
de gemeente Amsterdam het dak van het
gebouw naast het WOW Hostel, aan de Roos
van Dekemaweg 1 t/m 15 en de Ferdinand
Huyckstraat 6 t/m 76. beschikbaar gesteld aan
de coöperatie om zonnepanelen op te plaatsen.
In januari 2020 zijn ruim 605 zonnepanelen

op het dak van het gebouw naast het WOW
Hotel geplaatst. In totaal zijn er 216 van deze
zonnepanelen te vergeven als participaties in
dit Postcoderoos project.
De VvE Scala besloot in 2017 142 zonnepanelen te laten plaatsen door “Zonnefabriek”
die werden aangesloten op één van de twee
algemene energiemeters. Met saldering bij
de NUON wordt in circa 8 jaar de investering
terugverdiend.
Eigenhaard plaatst standaard op hun
nieuwbouwprojecten zonnepanelen in het
Middenveld, Rochdale heeft op twee gerenoveerde sociale blokken in het Zuidelijk
veld zonnepanelen geplaats en Stadgenoot
heeft inmiddels ook zonnepanelen geplaatst op
hun nieuwbouw in het Zuidelijk veld.
Rhapsody in West heeft een negatieve EPC
(Energie Prestatie Coëfficiënt) .

Het dakoppervlak is een immense zonnecollector met ruim 1.500 panelen.
En als laatste heeft VvE Lommerrijk aan de
Leeuwendalersweg een groen sedumdak laten
aanbrengen.
Waarom zonnepanelen?
—
Zon en wind zijn eeuwige energiebronnen die
altijd voorradig zijn. Dus waarom zouden we
ze niet gebruiken? Zonnepanelen op je dak
is daarom een slimme keuze. Met deze 100%
groene energiebron, produceer je je eigen
duurzame energie en draag je bij aan een
duurzame wereld.
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Doe uw afval in de bak.
U mag geen afval naast de
bak zetten.

Doe papier in de papierbak.
Karton mag ook.
Maak karton eerst klein. Zo
kan er meer karton in de bak.

Is de bak vol? Of kapot?
Breng uw afval naar de volgende bak.

€95

21.00 - 07.00
4

5

6

Wat grof afval is.
Grof afval past niet in de bak.
Bijvoorbeeld een kast. Of een
matras.

Zet uw grof afval op
donderdag buiten.
Alleen op woensdag van
21.00 uur tot donderdag
07.00 uur.

Houd u aan de regels.
Anders kunt u een boete
krijgen. Een boete kost
95 euro of meer.

14 020

• Meer informatie:
Bel met 14 020 als u meer
wilt weten.

LEUKE WEETJES

OPROEPEN

De karperorgie

Doe mee!
Tekst en fotografie Ruud van Buren
Rond eind mei/begin juni beginnen de karpers uit de nog koude Sloterplas doelgericht
via de Burgermeester Cramergracht, de
Burgermeester van Tienhovengracht en de
Erasmusgracht te zwemmen naar de vijver
achter het complex Scala aan de rand van de
Kolenkitbuurt. Waarom? Omdat het water
daar veel warmer is en perfect geschikt voor de
jacht op de vrouwtjes om kuit te schieten. Dat
gaat gepaard met veel lawaai en rumoer aan de
oppervlakte. Een mooi gezicht hoe meerdere
mannetjes in noodtreinvaart achter een vrouwtje aan zwemmen. De hele show duurt slechts
1 á 2 dagen. Direct daarna zwemmen ze allen
weer naar hun vertrouwde Sloterplas.

De kolenkitkrant

WIL DE ECHTE
KOLENKITTER OPSTAAN?
—
Er gebeurt heel veel in de KOLENKITBUURT.
Woon jij in de KOLENKIT? En heb jij ideeën
voor de buurt? Of vind je het fijn om mee te
denken en luisteren over wat er in de buurt
gebeurt? Sluit je aan bij het KOLENKIT
GENOOTSCHAP!
Wij zorgen voor een gezamenlijk geluid van
buurtbewoners.
Meld je aan door een mail te sturen naar margreet@operatieperiscoop.nl of bel/app Fouad
Lakbir op het nummer: 06-35119472
We ontmoeten elkaar snel!

Vrijwilliger gezocht voor buurtbewoner
met een licht verstandelijke beperking
—
Ben je ondernemend, betrouwbaar en maak je
gemakkelijk een praatje? Word dan coach bij
Stichting Prisma en help je buurtgenoten met
een licht verstandelijke beperking!

Groeten,
Fouad, Margreet, Rajeb
Ontwerp logo: Raul Balai

Meld je snel aan via info@stichingprisma.nl
om te bespreken wat de mogelijkheden zijn!

Een-op-een of in een groepje: we hebben diverse vacatures en kunnen jouw hulp erg goed
gebruiken!
Zie hier een greep uit onze vacatures:
stichtingprisma.nl/vacature/wandelmaatje
stichtingprisma.nl/vacature/buren-coach

Word ook redactielid van de
Kolenkikrant!
—
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 naar
redactie@kolenkit.info
of stuur een kaartje naar Redactie
Kolenkitkrant, Leeuwendalersweg 600,
1061 BH Amsterdam.

WONEN

COACHING

Gezinscoaching
Weekend Academie - Gezinscoaching
Lieve ouders van de Kolenkitbuurt:
Heb je vragen over de opvoeding of wil je leren
hoe je jouw kind nog beter kunt helpen bij zijn
of haar schoolwerk, taal of ontwikkeling, dan is
Gezinscoaching iets voor jou!
Wekelijks komt er een coach bij jou thuis om
samen met jou en jouw kind aan de slag te
gaan, op zoek naar jullie talenten en successen.

Vanaf september hebben we weer gratis
plekken beschikbaar. Bel gerust voor vragen
of meld je aan bij Weja Morsink via
06-34248014. Mailen mag ook:
gezinscoaching@weekendacademie.nl
Het mooiste wat je als ouder voor je kind kunt
zijn, is een positief rolmodel!
Hartelijke groet van het team van de Weekend
Academie. Voor meer info kijk op:
www.weekendacademie.nl

EIGENHAARD BEWONERSGROEP
—
is op zoek naar bewoners die actief willen
meedenken over haar woonblokken in de
KOLENKITBUURT!
Draag bij aan het vergroten van het woonplezier van alle bewoners en help EIGEN HAARD
tot een beter overzicht over haar woonblokken.
Stuur een e-mail naar
rajeb@operatieperiscoop.nl

EIGENHAARD bouwt tussen Bos en
Lommerweg en Wiltzanghlaan.
Eigen Haard heeft de afgelopen jaren alle
woningen in het middengebied van de
Kolenkitbuurt (Bos en Lommer) vernieuwd.
Het plan ging over het Nannokwartier,
Scholeneiland en de Ringspoorzone. De woningen waren toe aan vernieuwing. Ze voldeden niet meer aan de huidige eisen die worden
gesteld aan een goede woning.
Nu komt er nog nieuwbouw aan nabij de
Akbarstraat, wat Eigen Haard fase 5 noemt.
Hieronder enkele wetenswaardigheden:
- Het gaat om 126 woningen: 65 sociale huurwoningen, 61 middeldure huurwoningen voor
doorstromers uit de sociale huur.
- Er komen 23 ouderen woningen die bij
elkaar gelegen zijn, een cluster, aan de
Wiltzanghlaan.
- Er komt één 4-kamer rolstoelwoning aan het
Lidewijdepad
- De planning ziet er als volgt uit: de bouw is
gestart in januari 2021.
- De oplevering van de middeldure huur zal
rond augustus-september 2022 zijn.
- De sociale huur wordt rond november-december 2022 opgeleverd.

STADGENOOT gaat als eerste woningcorporatie in Amsterdam een appartementencomplex voor sociale huur bouwen in hout.
Aan de Leeuw van Vlaanderenstraat in de
Kolenkitbuurt komen 56 studio’s voor jongeren. Met veel daglicht, privacy en een mooie
binnentuin. Het is het laatste nieuwbouwproject in het Zuidelijk Veld van de Kolenkitbuurt.
En dat gaat zo veel mogelijk duurzaam en
circulair gebeuren. De Houten Leeuw heet het
project. Want het casco, de wanden en zelfs de
liftschacht worden gebouwd in hout. CLT-hout
om precies te zijn. Dat zijn houten panelen,
gemaakt van planken die kruislings worden
verlijmd (Cross Laminated Timber).
Bouwen in hout wordt steeds populairder.
Door hout in plaats van beton te gebruiken
verwachten de bouwers van dit project 500
ton minder CO₂ uit te stoten. Het hout komt
uit duurzaam beheerde bossen in Scandinavië
en Oostenrijk. De Houten Leeuw past bij de
ambitie van Stadgenoot om duurzaam en
circulair te bouwen. Het casco is volledig
demontabel, zodat onderdelen weer opnieuw
kunnen worden gebruikt. De bewoners moeten
nog wel even wachten. De sloop begint volgens
de laatste planning in juli 2022. Het bouwen in
oktober van dat jaar.

Ingezonden kunst

KUNST EN CULTUUR

Broedplaats Bouw
Broedplaats Bouw is een mooi allegaartje aan
eigenzinnige types, van kunstenaars en idealisten tot vooruitstrevende ondernemers en praktische doeners. Jong en oud en allemaal meet
één ding in gemeen: passie voor het pand met
zijn ruimtes, eindeloze gangen en ruigheid.
De ruigheid en onafheid van het pand is voor
ons allen op verschillende manieren een bron
van inspiratie. Een broedplaats waar je naast
de kleinere individuele atelierruimtes, verschillende praktijkruimtes verenigd zijn, waar je als
creatieveling gebruik van kan maken en hulp
kunt krijgen bij het realiseren van je werk.
voor meer info kijk je op
www.broedplaatsbouw.nl
De Bouwput Gallery
www.debouwput.com
Instagram: @de_bouwput

Buurtbewoonster Mina stuurde ons deze mooie schilderijen
die ze graag maakt.
Meer op haar instagram @arthunters._
Wil je ook je kunst in de krant: mail de redactie: redactie@kolenkit.info

In de binnentuin van Rhapsody staat de KolenkitKas, een verbindende plek voor bewoners uit de Kolenkit.

AGENDA

KUNST EN CULTUUR

Painting Plants

Zomeractiviteiten
Eten

Natuur Routes

Kunst en Exposities

KOKS UIT DE
KOLENKITKAS

TUINEN VAN WEST

DE BOUWPUT

Diverse natuur fiets- en wandelroutes om uit
te proberen vanuit de kolenkit naar de tuinen
van west.
www.tuinenvanwest.info

Elke twee weken een wisselende tentoonstelling, lezing of filmavond van lokale en internationale kunstenaars. Voor meer info kijk je op
www.debouwput.com
of instagram: @de_bouwput.com
Ferdinand Huyckstraat 7

Iedere vrijdag en zaterdag worden er diverse gerechten gekookt door de koks uit de
Kolenkitkas. Denk hierbij aan gerechten uit
landen zoals Turkije, Nigeria of zelfs Bhutan.
Maaltijden kosten altijd 7 euro!
Weten wanneer er wat word gekookt?
Kijk op: www.kolenkitkas.nl/koks
Adres: Kolenkitkas, Vrouwengelukhof,
Amsterdam
Film

WESTBEACH
FILMFESTIVAL
Na zonsondergang kun je deze nazomer
weer genieten van diverse culturele films aan
de Sloterplas, kijk je film vanuit een hangmat of strandstoel en zit je gezellig rond het
kampvuur.
Wanneer? 17 t/m 26 September
Kijk voor het actuele programma op
www.westbeachfilmfestival.com

Tekst en fotografie
Naan Rijks & Lucila Kenny
Painting Plants is een onderzoeksproject gericht op de vraag “Hoe maak je verf of inkt van
planten, en hoe maak je deze bruikbaar voor
verschillende druktechnieken”. Het project
is in 2011 geïnitieerd door biologe en kunstenaar Naan Rijks, en wordt uitgevoerd onder
de kap van het AGA LAB. In 2017 is Lucila
Kenny toegetreden, ervaren in het natuurlijk kleuren van textiel. Anno 2019 worden er
meer dan 30 soorten planten gekweekt, welke
gemeen hebben dat zij kleurstoffen of pigmenten bevatten. Het onderzoek is verdeeld in
de stappen die leiden van plant naar verfstof.

Dit begint bij het kweken van de planten.
Vervolgens moet de kleurstof worden geëxtraheerd. De laatste stap in het proces is de
vermenging met een bindmiddel. Bij elk van
deze stappen komen steeds nieuwe onderzoeksvragen naar voren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in en rond
het AGA LAB. In de keuken van het AGA LAB
heeft Painting Plants een klein laboratorium
ingericht voor de extractie van de kleurstof
en het maken van de verf. Experimenten met
druktechnieken vinden plaats in de werkplaats. Op deze binnenplaats worden zowel
moestuin- als verfplanten gekweekt, en is
ruimte voor bescheiden ecologisch(e) proeven.

Samengesteld door Rianne Steenis

Verfplanten zijn er zowel eetbaar als niet eetbaar. Voorzichtigheid is belangrijk; er zijn ook
giftige verfplanten.
Op onze website vind je verschillende functies.
Allereerst dient zij ter inspiratie en motivatie:
door middel van recepten, zowel voor het kweken van de planten als voor het maken van
inkt. Ook wordt de wetenschappelijke achtergrond kort beschreven. Daarnaast wordt
de voortgang van het onderzoek van Painting
Plants hier gepubliceerd. Het onderzoek gebeurt geheel open source.
Wij staan altijd open voor samenwerking!
www.paintingplants.nl

WILDPLUKKEN
Onder begeleiding van ervaren wildplukkers
kun je deze zomer weer wildplukken in het
groen van Amsterdam (op aanvraag en minimale groepsgrootte van 8 personen).
wildplukwandelingen.nl
info@wildplukwandelingen.nl
Kunst en Exposities

VANEESTEREN MUSEUM
Ontdek de geschiedenis uit de buurt, wie heeft
de huizen in de buurt ontworpen en hoe is de
Sloterplas ontstaan? Nieuw; bezoek een museumwoning; volledig ingericht zoals in de jaren
50. (museumjaarkaart is hier vanaf heden ook
geldig) Adres: Noordzijde 31, 1064 GV
www.vaneesterenmuseum.nl

Theater

ZID TEATHER
ZID Theater – City Art & Performance Center
is een culturele organisatie, gevestigd in
Amsterdam. ZID produceert het jaarlijkse
ExploreZ festival, multidisciplinaire voorstellingen en realiseert projecten samen
met kunstprofessionals, urban talents en
stadsbewoners.
De Roos van Dekamaweg 1
Voor alle zomer activieteiten:
www.zidtheater.nl
Wil jij ook met activiteiten in de agenda
van de kolenkitkrant staan?
Mail dan naar redactie@kolenkit.info

SPORT & GEZONDHEID

Boxingbag

SPORT & GEZONDHEID

A.V.V. Sloterdijk

Tekst Boyke Westerhof
In maart is er een boxingbag geplaatst bij het
Cruyffcourt. Vanuit de Boogieland foundation
zijn er in de hele stad meer dan 30 boxingbags
beschikbaar gesteld, in samenwerking met verschillende sociale partners. De boxingbag bij
ons in de buurt is een initiatief geweest vanuit
de Wintergames om de jeugd aan het bewegen
te krijgen. Het is gefaciliteerd door stadsdeel
West en Combiwel Buurtwerk. Maar de boxingbag is voor iedereen beschikbaar, ook voor
volwassenen! Middels een QR-code zijn er
diverse audiotrainingen beschikbaar gesteld,
zodat je heerlijke trainingen kunt uitvoeren.
Afgelopen maand is er een workshop gegeven
door Houda Loukili, voormalig Nederlands
kampioene. West Beweegt was er om te ondersteunen. Er waren tientallen jeugdige deelnemers, dat smaakt naar meer… Hopelijk kunnen
we deze zomer nog een workshop realiseren.
Tot die tijd: neem eens een kijkje en maak
gebruik van die boxingbag! Osu!

Tekst Jan Scholte, voorzitter
In het noordelijke deel van de Kolenkitbuurt,
ingeklemd tussen de Haarlemmerweg, de A10
en de Ringspoor, ligt het complex van de voetbalvereniging Sloterdijk.
De club werd door bewoners van het gelijknamige dorp opgericht in 1917, maar had door
gebrek van een vaste speelplek, vele jaren van
weiland naar weiland moeten zwerven.
In 1973 kwam er een eind aan hun nomadenbestaan en vestigde zij zich als vaste bewoner
in de Kolenkitbuurt.
Sloterdijk is een club met een open karakter.
Iedereen is er van harte welkom en dat is
ook direct te zien zodra je het toegangshek
doorkomt.

Jong en oud komen er samen en de vele culturen vloeien moeiteloos in elkaar over.
Met een lach en een warme groet wordt je verwelkomd, zodat je je meteen thuis voelt.
Op leeftijd mag Sloterdijk dan de 100 gepasseerd zijn, kwa uitstraling straalt het nog als
een jonge hinde.
Het clubhuis, volledig gerenoveerd, heeft de
beschikking over 8 ruime kleedkamers, voorzien van vloerverwarming en ruime douches.
Vanuit de kantine is het balkon bereikbaar,
waar vandaan men een panoramisch uitzicht
heeft over de 2 prachtige kunstgrasvelden.
Velden die zowel op zaterdag als zondag volledig bespeeld worden door de vele jeugd en
seniorenteams die Sloterdijk rijk is.
Hierbij maakt het niet uit of je 5 of 75 bent,

meisje, jongen, vrouw of man bent. Voor elke
categorie heeft Sloterdijk wel één of meerdere
teams.
Dit alles in goede banen geleid door de vele
vrijwilligers die de club rijk is.
Maar niet alleen de sporters hebben hun weg
naar de club gevonden.
Ook zij die alleen voor de gezelligheid komen,
zijn van harte welkom bij het sportieve hart
van de Kolenkitbuurt.
www.avvsloterdijk.com

Tips van de diëtiste
Tekst Eline Bijlsma, Diëtiste
Overgewicht bij kinderen (t/m 18 jaar) is een
steeds groter wordend probleem. Momenteel
heeft 1 op de 7 kinderen overgewicht. En dat
is niet goed. Naast lichamelijke klachten gaat
overgewicht op jonge leeftijd vaak ook samen
met overgewicht op oudere leeftijd. Wist je
dat er voor kinderen in de kolenkitbuurt veel
mogelijkheden zijn om te werken aan een
gezond gewicht? Zo kan je je bij een diëtist
in de buurt laten informeren over gezonde
voeding. Voor kinderen tor 18 jaar wordt dit
volledig vergoed (kosteloos voor de ouders).
Bij verschillende fysiopraktijken worden er ook
sportprogramma’s voor kinderen met een te
hoog gewicht aangeboden. Kinderen kunnen
dan gedurende 3 maanden kosteloos sporten
onder begeleiding.

3 tips van de diëtist:
1. Beweging is belangrijk. Stimuleer je kind
om veel te bewegen. Stel een beperking in voor
het aantal uren achter een scherm (tv, computer) en motiveer om veel buiten te gaan spelen.
Wist je dat een kind elke dag minimaal een uur
actief moet zijn volgens de norm van bewegen?
2. Pas op met zakgeld. Maak duidelijke afspraken over waar het zakgeld aan uit gegeven
wordt, en bespreek dat het niet de bedoeling is
om van het zakgeld ongezond eten te kopen.
3. Stimuleer gezond eten, maar verbied ongezond eten niet! Hoe meer je verbied, hoe groter
de kans dat dit stiekem toch gedaan wordt.
Stimuleer gezond eten door gezonde snacks
in huis te halen en bijv. mee te geven naar
school. Leer je kind dat ongezond eten best wel
mag, maar met regelmaat. 1 keer per week een
patatje, 1 keer per week een klein bakje chips,
en elke dag een klein gezond koekje na het

fruitmoment, kan helemaal niet zo veel kwaad.
Maar elke dag is natuurlijk niet gezond..
Weten wat er voor jou kind mogelijk is? Of
twijfel je of je kind gezond eet en beweegt?
Laat je informeren over mogelijkheden in de
buurt door de huisarts of plan zelf een afspraak
in voor je kind bij een fysiopraktijk of diëtistenpraktijk in de buurt.

DE NIEUWE WIJKLOCATIE
BEHEERDERS IN DE
KOLENKIT:

HULP IN DE BUURT

Sinds 15 juni zijn er twee nieuwe Wijklocatie
beheerders. Rajeb en Khetam zullen namens
Stadsdeel West BACK en het Schaffie gaan
beheren. Dit houdt onder andere in dat zij de
eerste aanspreekpunten zullen zijn voor deze
twee locaties, de agenda beheren en de locatie
representatief gaan houden. Wil je in contact
komen? Stuur een e-mail naar:
wijklocatiebeheerkolenkit@gmail.com

Wij zijn Buurtteam
Amsterdam
Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, meedoen of veiligheid? Kunt u (tijdelijk) wat extra steun gebruiken?
Dan kunt u terecht bij Buurtteam Amsterdam. In alle buurten
van Amsterdam staat het buurtteam voor u klaar. Een plek dichtbij waar u naartoe kunt met al uw vragen. Onze medewerkers
kijken samen met u wat er nodig is en wie u daarbij kan helpen.
Belangrijk is dat u zelf weer verder kan.

WERK & STAGE
Wat is een buurtteam

Een plek in de buurt
waar u naartoe kunt
met al uw vragen

Het buurtteam is een plek in de

het buurtteam op locatie. In elk

buurt waar u terecht kunt met al
uw vragen. U kunt bij een buurtteam
binnenlopen of een afspraak maken.

buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij denken met u
mee en ondersteunen u waar nodig.

U kunt ook bellen of een e-mail sturen

Onze hulp is gratis. U kunt bij ons

voor een afspraak bij u thuis, of bij

terecht met vragen over:

Zorg

Klantenservice

-

Geld

Wonen

Werk

Meedoen

Gezondheid

-

Parttime: 16-32 uur
Locatie: Amsterdam
Uurloon: 11,84 euro
Opleidingsniveau: vmbo

Klantenservice medewerker
-

Supermarkten
Vakantiewerk als Kassamedewerker Dirk

Klantenservice medewerker

Parttime (3-10 uur)
Locatie: Amsterdam Nieuw-West
Uurloon: afhankelijk per leeftijd
Opleidingsniveau: geen

Vulploegmedewerker Dirk

Parttime: 16-32 uur
Locatie: Amsterdam
Uurloon: 11,84 euro
Opleidingsniveau: vmbo

-

Parttime (3-10 uur)
Locatie: Amsterdam West
Uurloon: afhankelijk per leeftijd
Opleidingsniveau: geen

Customer service agent (ENG)
-

Veiligheid

Buurtteam Amsterdam

Parttime: 24-40 UUR
Locatie: Amsterdam
Uurloon: 2300,- p/m
Opleidingsniveau: mbo, havo en vwo

Logistiek
Logistiek medewerker orderpicker in Amsterdam
-

Hulp bij u in de
buurt. Voor als u
er even niet meer
uitkomt

Buurtteam
Amsterdam,
altijd en overal
dichtbij

Fulltime
Locatie: Amsterdam (West) i.v.m. met diensttijden
Uurloon: 10,71 – 12,75 euro
Opleidingsniveau: vmbo

Overig
Vaccinatie medewerker GGD
-

Parttime: 16-36 uur
Locatie: Amsterdam
Uurloon: 14,09 – 19,05 euro
Opleidingsniveau: mbo, havo en vwo

Bezorger Plus
-

Parttime: 8-32 uur
Locatie: Amsterdam
Uurloon: afhankelijk per leeftijd
Opleidingsniveau: geen
Belangrijk: Rijbewijs verplicht

Orderpicker magazijn
-

Fulltime (36-40 uur)
Locatie: Amsterdam
Uurloon: <2000,Opleidingsniveau: LBO - VMBO

OPROEPEN VOOR EEN
BAAN, STAGEPLEK OF
VRIJWILLIGERSWERK
Wat doet het buurtteam

Samen in de buurt

Meer informatie

Onze medewerkers kijken samen
met u wat uw vraag is en welke
oplossing bij u past. Hoe we werken
hangt af van uw vraag en uw persoonlijke situatie. We kijken wat u zelf kan
doen en hoe uw directe omgeving kan
helpen. Soms kan een eenvoudig antwoord op uw vraag al voldoende zijn.
Heeft u meer ondersteuning nodig,
dan maken we samen een plan. Het
buurtteam kijkt samen met u wat er
aan de hand is.

Als het nodig is, halen we er een
andere hulpverlener bij. Daarom
werkt een buurtteam ook samen
met andere organisaties in de buurt.
Dat doen we altijd in overleg met u.
We werken bijvoorbeeld samen met:

U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een
buurtteam bij u in de buurt. Heeft u een vraag of wilt
u gewoon een keer kennismaken? U bent van harte
welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen
bij een van onze buurtteams. Op de website vindt u
het adres en telefoonnummer van uw buurtteam.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouder- en Kindteams
Huisartsen
Geestelijke gezondheidszorg
Woningcorporaties
Bewonersgroepen
Vrijwilligersorganisaties
Wijkverpleging
Zorgaanbieders
Buurthuizen

www.buurtteamamsterdam.nl

Het ondernemersnetwerk van Lorenzo
Homoet is op zoek naar stagiaires, die willen
leren bij een logistiek- en vervoersbedrijf.
Dit bedrijf is tevens bereid om te investeren in
toekomstige chauffeurs.
Wil je meer erover weten, neem contact op
met Lorenzo Homoet via:
lorenzohomoet@gmail.com

Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en heb je hulp
nodig bij het vinden van een (bij)baan, het
zoeken naar een leuke stageplek of het maken
van een studiekeuze? Of heb je andere vragen
op welk gebied dan ook? Dan ben je bij het
Jongeren Service Punt aan het juiste adres!
Wij zitten elke woensdag middag in t’ Schaffie,
Jan van Schaffelaarplantsoen 35 in de
Kolenkitbuurt. Dit is een open inloop spreek
uur van 15:00 tot 17:00 uur. Aarzel niet en
komt gerust binnen lopen.
Mocht je specifieke vragen hebben neem dan
contact op via: 06-36289189

Wij gaan samen met jou aan de slag om je te
helpen bij jouw eigen zoekproces. Jij bepaalt
zelf zoveel mogelijk hoe en wat wij doen tijdens de begeleiding.
Vanuit een Jongeren Service Punt bieden
wij begeleiding aan jongeren. De aanpak is
vraaggericht: de hulpvraag van de jongere
staat centraal. Van daaruit wordt een plan
van aanpak opgesteld. Wij gaan uit van de
eigen krachten en de talenten van jongeren en
proberen het beste in hen naar boven te halen.
De begeleiding is laagdrempelig, kosteloos en
op vrijwillige basis. Jongeren kunnen altijd
binnenlopen!

Werkzaamheden op de Bos
en Lommerweg

BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL

Een hart onder de riem vanuit
het Stadsdeel

Carolien de Heer dagelijks bestuurder
Stadsdeel West

I love Kolenkit

Margo van Ee
Projectleider Democratisering
Stadsdeel West
Kolenkitters weten het beste wat er belangrijk
is voor hun buurt. Om deze kennis te gebruiken gaan we ‘buurtbegroten’ in de Kolenkit.
De werktitel is I love Kolenkit omdat iedereen
van de buurt houdt. Samen plannen maken
en ideeën uitwisselen heeft de meeste waarde,
maar plannen uitvoeren kost ook geld. Daarom
heeft stadsdeelbestuurder Carolien de Heer
€50.000 beschikbaar gesteld. De komende
maanden bepalen Kolenkitters waar een halve
ton voor en door hun buurt aan wordt besteed.
Hoe werkt het?
—
Omdat het stadsdeel ook graag het proces
samen met de buurt wil bedenken is er de
afgelopen weken met ruim 40 Kolenkitters
nagedacht over hoe dit project aan te pakken. Onder leiding van Margreet van der
Vlies van Operatie Periscoop zijn door
team Kolenkit (een groeiend netwerk van
lokale professionals), deelnemers van het
Kolenkitgenootschap (een groeiende buurtbrede bewonersgroep) en andere betrokken
Kolenkitters de eerste randvoorwaarden
bedacht: hoe betrek je zo veel mogelijk kolen-

kitters; hoe zorg je ervoor dat het geld in de
buurt blijft; hoe organiseer je de keuze voor
de plannen zo dicht mogelijk bij de bewoners?
Daarnaast was er aandacht voor thema’s die
belangrijk werden gevonden voor de buurt. De
thema’s jeugd en kansengelijkheid zijn uitgebreid besproken. Ook werd er gepraat over het
inzetten van het geld. Moet het worden besteed
aan kleinere projecten of moet het worden
ingezet in een coöperatie of ‘trust’ zodat het
langer beschikbaar blijft voor de buurt?
Meedoen?
—
Hoe zou jij de buurt met 50 duizend euro
leuker maken? De eerste weken van juli gaan
we de buurt in met de koffiekar. Als u ons ziet
kom dan vooral even langs. Missen we elkaar
dan kunt u uw idee ook mailen naar de gebiedsmakelaar San San Liem. Dat kan ook als u
geïnformeerd wilt blijven over het project.
We zullen dan regelmatig een update mailen.
San San is bereikbaar via:
s.liem@amsterdam.nl
We kijken er naar uit met u in gesprek te gaan.

De Gebiedsmakelaar van de Kolenkit
—
In elk gebied in Amsterdam is een gebiedsteam
actief, waar de gebiedsmakelaar deel van uitmaakt. Een gebiedsmakelaar is de eerste contactpersoon bij de gemeente, voor bewoners
en ondernemers. Hier kunt u met vragen en
ideeën terecht.
Neem contact op met de gebiedsmakelaar
van de Kolenkitbuurt San San Liem.
06 1007 5549
s.liem@amsterdam.nl

De Kolenkit is een buurt waar ik graag
kom. Sinds mijn aanstelling als stadsdeelbestuurder ben ik er nog regelmatiger te vinden en ik heb stevig mijn
tanden gezet in de verdere vernieuwing
van de buurt. Nu het vernieuwingsplan Kolenkit Zuid en Midden-Zuid uit
2003 bijna is afgerond, is het contrast
met Kolenkit Noord en Midden-Noord
groot.
Zo’n 700 woningen in dat deel van de
Kolenkit zijn in zeer slechte staat. Ik ben
op bezoek gegaan bij bewoners die soms
letterlijk in ziekmakende huizen wonen,
met slechte ventilatie, waar het schimmel op de muren staat. Daar slaap ik als
bestuurder slecht van.
Het vernieuwen en verbeteren van
die blokken van Rochdale en Eigen
Haard staat dan ook hoog op de agenda al moet ik ook gelijk erbij zeggen
dat dit niet morgen gereed zal zijn. Ik
ben daarom ook blij dat medewerkers
van Rochdale sinds kort op maandag
een wekelijks spreekuur hebben in het
Schaffie en er binnenkort hopelijk nog
vaker zijn om klachten van bewoners
aan te horen en hopelijk op te lossen.
Ook de openbare ruimte in de omgeving van die blokken heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Als we ook dit stuk
Kolenkit kunnen verbeteren, mogen we
pas zeggen dat het project is geslaagd.
Het is nu al fijn om er te zijn, want het
is een wijk in beweging, een wijk waar je
de vibes van verandering en verbetering
kunt voelen, met veel trotse bewoners
die zich hebben ontworsteld aan het
twijfelachtige stigma dat de buurt ruim
tien jaar geleden ongevraagd kreeg
opgeplakt als ‘slechtste buurt van het
land’.
Voor de bewoners van die 700 huizen die er nu slecht aan toe zijn, moet
ook gelden dat zij zich weer gezien en
gehoord voelen. We willen deze vernieuwing graag samen met hen doen. We
kunnen dit echter niet zonder de organisaties en mensen die al actief zijn in de
buurt en die netwerken hebben zoals
Nadia, Mohammed, Malika, Margreet
en Eline. Ik ben er trots op dat we Urmy
en Sakina die heel actief zijn in de wijk
hebben kunnen aanstellen als buurtbaners. De Kolenkit moet uiteindelijk weer
meer dat worden wat men beoogde in
de jaren 50 van de vorige eeuw, toen de
buurt deel uitmaakte van de Westelijke
Tuinsteden: een groene, open stad met
licht, ruimte en lucht. Symbool daarvoor is misschien wel de vernieuwing
van de omgeving van de Kolenkitkerk,
die het stralende middelpunt moet
worden
van een buurt waar het voor iedereen
goed toeven is.

Sinds begin dit jaar wordt
aan de Bos en Lommerweg
gewerkt tussen A10 en
metrohalte Burgemeester
De Vlugtlaan. De straat
wordt opnieuw ingericht,
kabels en leidingen vervangen. De werkzaamheden
duren nog tot 24 december.

In de nieuwe inrichting is de ventweg verdwenen. Zo is er straks meer leefruimte en plek
voor groen. Er komen nieuwe bomen, groene
hagen en boombakken met verschillende struiken en vaste planten.
Aan de noordzijde wordt langzaam zichtbaar
hoe de straat er straks uitziet. Onderstaande
beelden geven ook alvast een goede indruk.
Deze kant is 30 juli klaar. Dan kunnen auto’s, bussen en fietsers weer vanaf het Bos en
Lommerplein en de A10 richting Burgemeester
de Vlugtlaan rijden.
Vanaf 16 augustus wordt aan de zuidzijde

gewerkt. De weg is dan afgesloten tussen
metrohalte Burgemeester De Vlugtlaan en de
A10. Er worden kabels en leidingen vervangen.
Daarna wordt de straat opnieuw ingericht.
Winkels en ondernemers blijven per voet (en
scootmobiel) bereikbaar. De tram rijdt nog wel
maar bussen, autoverkeer en fietsers worden
omgeleid. De planning is dat 24 december
ook de noordkant van de Bos en Lommerweg
klaar is. Kijk voor actuele informatie op www.
amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/
kolenkit/bos-lommerweg-zuid/

WORKSHOPS

Vernieuwing Kolenkitbuurt

Energieworkshop

Vernieuwing laatste 700 woningen
Kolenkitbuurt

Locatie: Amira, Bos en Lommerweg 387
Datum: dinsdag 21 september van 10-11.30 uur
Deelneemers: maximaal 15 en nemen hun
energierekening mee.
Workshop gever:
Lisa Kouwenberg van SME.

In 2003 is de vernieuwing van de
Kolenkitbuurt gestart. 1.400 woningen zijn
gerenoveerd of gesloopt en opnieuw gebouwd
en er zijn 900 nieuwe woningen bijgekomen.
Ook de ruimte op straat is aangepakt. Maar het
is nog niet af. Woningstichting Rochdale en
Stadsdeel West willen de vernieuwing van de
laatste 700 woningen samen afmaken.
Binnenkort neemt het College van
Burgemeester en Wethouders een besluit over
het maken van een plan. Bij een akkoord kunnen Rochdale en stadsdeel West samen met
bewoners met dit plan gaan starten. Hierbij
wordt ook de openbare ruimte aangepakt, met
veel aandacht voor het groen. En er wordt
gekeken hoe we de bewoners en ondernemers
meer kunnen verbinden in de openbare ruimte. De vernieuwing gaat ongeveer 10 tot 15 jaar
duren.
Samen met buurtbewoners
Na de zomer starten we, samen met bewoners, met het maken van een ontwerp voor de
vernieuwing van de buurt. Dit duurt ongeveer
6 maanden. Voor een buurt waar je fijn woont,

Wat gebeurt er in de Kolenkitbuurt?
Netwerken versterken:
- Het Kolenkit Genootschap is het netwerk
waarin actieve bewoners samenkomen.
Dit netwerk wordt met hulp van Operatie
Periscoop en Samen Kracht verder uitgebreid.
Wilt u zich ook aanmelden? Neem contact op
Operatie Periscoop.
- Team Kolenkit is het netwerk van buurtwerkers. Het komt vier keer per jaar bijeen om de
samenwerking op sociaal gebied te versterken.
- Er zijn twee Buurtbaners aangesteld voor
armoedebestrijding en vergroening in de
buurt. Buurtbaners zijn mensen uit de buurt,
die tegen betaling werkzaamheden uitvoeren
ter versterking van de buurt. Daarmee worden
ze begeleid om door te stromen naar ander
betaald werk. U kunt in contact komen via
Combiwel.
- Samen met huurders, woningcorporaties
en Cascoland breiden we de buurtmoestuinen uit. Zo is er in het noordelijk deel van de
Kolenkitbuurt een tweede moestuin geopend.
Hier zijn 30 nieuwe tuinders actief. We hopen
dat er komende jaren meer moestuinen bij
komen.
- Het buurtwerk van Combiwel is met een
nieuw team gestart: Loes en Boyke zijn actief
met de koffiekar om plannen van bewoners op

met een veilige en prettige openbare ruimte.
Actieve buurtbewoners werken met ons samen
om uw kennis over de Kolenkitbuurt op te
halen. Deze informatie gebruiken de ontwerpers vervolgens voor het ontwerp. Naar
verwachting laten wij begin 2022 het nieuwe
ontwerp aan de buurt zien.
Wat gebeurt er nu al en wat gaat er nog
allemaal gebeuren?
- Betrokken buurtbewoners gaan de wijk in om
verhalen uit de buurt op te halen.
- Er wordt een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt waarbij de kennis en ideeën van bewoners een belangrijke rol spelen.
- We onderzoeken of er meer ruimte kan
komen voor startende ondernemers.
- Er wordt gekeken naar plekken om groen
terug te brengen en ontmoetingsplekken en
speelplekken te maken.
- Op dit moment worden er voor de verschillende blokken bewonerscommissies gevormd.
Zij zijn voor Rochdale en stadsdeel West de
oren en ogen van de buurt. Hun ideeën worden
meegenomen in de plannen.
- Vanaf september (naar verwachting) wordt er
een locatie ingericht in de wijk waar iedereen
terecht kan met vragen en waar we informatie
met u delen.

te halen en te ondersteunen.
- Het nieuwe buurtteam helpt mensen die zorg
nodig hebben. Het team heeft een spreekuur
bij Stichting Aminah, waar mensen met vragen over de zorg terecht kunnen. Buurtteam
West, info@buurtteamamsterdamwest.nl ,
tel. 020 6184952. Buurtteam Kolenkit: Bos en
Lommerplein 156
- Er komt budget voor plannen voor de buurt,
dat samen we met bewoners onder de werknaam ‘I Love Kolenkit’ gaan invullen.
Jeugd en jongeren
- Er is in samenwerking met Rochdale en Dock
een nieuwe plek gekomen voor activiteiten van
jongeren: Het Schaffie. Andere organisaties,
zoals het Jongeren Steun Punt dat jongeren
helpt met stages zijn er ook regelmatig te vinden. Interesse? Loop even langs op het Jan van
Schaffelaarplantsoen 35.
- West Beweegt organiseert veel sportactiviteiten voor jongeren in de buurt. De activiteiten
staan op de website en de Facebookpagina van
West Beweegt.
- Het netwerk Kolenkids is opgestart op initiatief van Operatie Periscoop, in samenwerking
met Dock. Zij werken aan een betere openbare
ruimte voor kinderen.

- Rochdale blijft reparatieverzoeken van huurders uitvoeren. Daarnaast komen er aanvullende inspecties om de vernieuwing van de
woonblokken voor te bereiden.
Sociale en economische aanpak
In de tussentijd loopt de sociale en economische aanpak voor de hele Kolenkitbuurt ook
door. We werken daarin samen met een steeds
groter netwerk van actieve bewoners en organisaties in de buurt. Er zijn activiteiten voor
jeugd en jongeren, sporten, huiswerkbegeleiding, voedsel en koken, buurtmoestuinen en
volwassenen. We werken aan betere ontmoetingsplekken in de buurt, vernieuwing van het
sportterrein, schone straten, sterkere netwerken in de buurt voor bewoners die hulp of zorg
nodig hebben. We meten elk jaar hoe de buurt
zich ontwikkelt en dit delen we met de organisaties en actieve bewoners in de buurt.
Een trotse buurt
De Kolenkit is een trotse buurt met een eigen
karakter en verschillende inwoners. Samen
met u, de bewonersgroepen en -commissies
werken we samen om dit zo te houden. Heeft u
vragen of en ideeën? Neem dan contact op met
de Buurtwerkers of met de gebiedsmakelaar.

Werkplekken en talentontwikkeling:
- Er zijn maar liefst 850 bedrijven in de
Kolenkitbuurt. We gaan in het komende jaar
onderzoeken hoe we meer plekken voor startende ondernemers kunnen maken. Ook willen
we de programma’s voor talent- en taalontwikkeling en toeleiding naar werk nog beter
koppelen aan de netwerken in de Kolenkit.
Trotse straten:
- Samen met Cascoland werken we aan betere
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.
Het komende jaar werken we aan plekken aan
de Leeuwendalersweg, de Schaapherderstraat,
de Akbarstraat en de Lauernessestraat.
Interesse? Meld u aan bij Cascoland.
- De gemeente wil samen met de bewoners
werken aan een schonere buurt. Er is een netwerk van bewoners die er extra op letten of een
container vastzit. Samen met de gemeentelijke
afvaldienst worden acties ondernomen om het
plaatsten van vuilnis naast de containers tegen
te gaan.
Vernieuwing Sportpark Multatuli en
korfbalgebouw:
- Naast de voetbalvelden van AVV Sloterdijk
komt er de komende jaren ruimte voor tennis
en buurtsport. De gemeente maakt hiervoor
een plan.

Info over de workshop
Ben je geschrokken van je energierekening?
Heb je thuis regelmatig discussies over hoe
hoog de verwarming mag? Doucht je puber
iedere ochtend ruim 20 minuten? Heb je een
loeiende, oude koelkast?
Hoewel we voortdurend te maken hebben
met energievraagstukken, weten we vaak niet
precies welke energieprijskaartjes er hangen
aan onze dagelijkse bezigheden. Tijdens een

anderhalf durende workshop wordt ingegaan
op diverse energieonderwerpen: de energierekening, sluip- en standby verbruik, energie
slurpende apparaten en praktische tips om
energie te besparen. De workshop wordt gegeven door een expert op het gebied van energie
& gedrag, die je wegwijs maakt in je dagelijkse
energieverbruik. Je krijgt praktische tips om
te bekijken wat je kunt verbeteren aan jouw
woning om energie te besparen. En natuurlijk
is er ruimte om jouw vragen te stellen.
Meer informatie
De workshops maken onderdeel uit van
het programma ‘Met energie de wijken in’.
Stadsdeel West bestaat voor het grootste deel
uit appartementen die voorlopig niet van het

aardgas afkunnen. Wel kan er veel bespaard
worden op energie door gedrag, kleine maatregelen isolatie en energie opwekken. We kijken
naar wat bewoners wel kunnen doen.
Gemeente Amsterdam ondersteunt duurzame
initiatieven:
www.amsterdam.nl/duurzaam
!WOON biedt ondersteuning aan huurders:
www.wooninfo.nl (bewoners kunnen hier gratis een coach aanvragen die thuis advies geeft
over besparing)

OPROEP

Maak jouw buurt nog leuker met Buurtbudget! Met Buurtbudget
kan je het hele jaar door geld aanvragen om plannen uit te voeren
of dingen te organiseren voor jouw buurt. Bijvoorbeeld een
fruitboom in de straat, een picknick voor de buurt of een
sportieve bijeenkomst voor jongeren.
Iedereen kan een plan indienen. Hoe?
Inwoners van stadsdeel West, jong en
oud, kunnen een plan indienen op
buurtbudget.amsterdam.nl.

Upload foto

tip: vul eerst het titelvlak
voordat je de foto
toevoegt.

¡ Stap 1: dien je plan in via het
aanvraagformulier op de website.
¡ Stap 2: jouw plan wordt besproken
door de adviesgroep. (de
adviesgroep bestaat uit bewoners en
wordt ondersteund door stadsdeel
West en Combiwel Buurtwerk)
¡ Stap 3: als de adviesgroep jouw plan
graag uitgevoerd ziet worden dan
kan je heel eenvoudig de subsidie
aanvragen.
¡ Stap 4: als je plan is uitgevoerd schrijf
je een kort verslag dat de
gemeente op de website van
Buurtbudget plaatst.

Hulp bij het aanvragen van
Buurtbudget
Heb je hulp nodig bij het indienen van
jouw plan? Of ben je digitaal minder
vaardig? De gebiedsmakelaar of
buurtwerker kan je helpen met het
indienen van een plan en het aanvragen
van de subsidie. Kijk voor de informatie
naar amsterdam.nl/west of kom langs bij
een van de locaties van Combiwel.
(Bij de Mansveltschool, de Horizon, de
Tagerijn en de Havelaar)

Buurtbudget is geen West Begroot
Let op, Buurtbudget is iets anders dan
West Begroot. Het Buurtbudget kunt u
het hele jaar door aanvragen en is
bedoeld voor kleine en makkelijke
plannen die vaak door buurtbewoners
zelf worden uitgevoerd. 1 keer in de 4
weken worden de ingediende plannen
door de adviesgroep besproken.

Dus heb je een mooi plan voor de
buurt? Ga dan naar
buurtbudget.amsterdam.nl.

Buurtbudget: geld voor
jouw plan voor de buurt
Dien je plan in op buurtbudget.amsterdam.nl

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, stadsdeel West. Telefoon 14 020,
amsterdam.nl
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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 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

