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Door bewoners, voor bewoners



Tekst: Loes Klaassen - Combiwel

Wat een succes! 24, 25 en 26 juni hebben we 
kunnen genieten van de tweede editie van 
Rondje Kolenkit. Was jij er ook bij? Deze 
ronde zijn we verrast met onder andere een 
rommelmarkt, een inzamelingsactie, een 
muziekjam, spelletjesmiddagen, heerlijk 
eten en een optreden van een koor. Al deze 
activiteiten werden georganiseerd door de 
Kolenkitters zelf. Vanuit hun eigen drijfveren 
en talenten hebben zij dit elk op hun eigen 
manier kunnen doen. 

Buurtbewoonster Karima heeft een workshop 
taarten maken gegeven in de Kolenkitkas 
en is als één van de organisatoren van de 
rommelmarkt nauw betrokken geweest bij 
Rondje Kolenkit. Karina stelt dat “de wereld 
beter af is als we ons met elkaar verbinden’’. 
En dit Rondje Kolenkit draagt absoluut bij aan 
deze broodnodige verbinding. 

Het is mooi om te zien dat zowel kinderen, 
jongeren als ouderen afkwamen op het rijke 
programma. Dat was ook onze opzet en 
bedoeling en het is fijn om te zien dat dat 
geslaagd is. 

Josta is trotse organisator van ‘’Hand voor 
Su’’. Voor de tweede keer op rij organiseert zij 
dit voor de buurt. Josta: “De inzamelingsactie 
Hand voor Su in combinatie met de spelle-
tjesmiddag was heel erg leuk. De kinderen 
hebben genoten. Het was lekker weer en 
natuurlijk heb ik spullen kunnen inzamelen 
voor Suriname”.

Met mijn collega’s Boyke en Rim heb ik vanuit 
Combiwel Buurtwerk het Rondje Kolenkit 
samen met de bewoners georganiseerd. Al snel 
creëerden we draagvlak bij andere professio-
nals uit de buurt, maar bovenal bij bewoners. 
Samen vormden we één groot team. Wat een 
geweldige ronde met fijne energie!
 
Zonder de Kolenkitters was dit niet gelukt. 
Prachtig om te zien hoeveel bewoners 
elkaar weten te vinden en zich inzetten op 
een energieke en effectieve manier. Er zijn 
stevige netwerken in de buurt, die voor 
ons als buurtwerkers het startpunt zijn van 
waaruit wij werken. De Kolenkitters maken 
ons wegwijs en geven ons toegang tot de 
buurt. Persoonlijk vind ik dit het allermooist 
aan mijn werk. Het is geweldig om samen 
het Rondje Kolenkit te organiseren. Ik zet 
het raamwerk neer, de Kolenkitter vult de 
inhoud. Ik woon er tenslotte niet en weet dus 
veel minder goed wat er leeft en nodig is. De 
Kolenkitter zelf natuurlijk wel! 
 

Nu is het tijd voor de evaluatie van deze editie. 
Zo kunnen we aan verbeterpunten werken 
voor volgend jaar. Het staat als een paal boven 
water dat we graag nóg meer Kolenkitters 
willen betrekken. Dus we kunnen jouw hulp 
goed gebruiken.

Wil je de volgende keer meedoen met 
Rondje Kolenkit? 
Kom dan langs op woensdag 14 september 
om 18:00 –20:00 in de Kolenkitkas 
(Vrouwengelukhof)!

Vragen: 
mail naar rondjekolenkit@gmail.com
telefoonnummer: 0614624267

Poster ontwerp afgelopen ditie: 
Studio Hessel de Ronde  
www.hesselderonde.com

Rondje Kolenkit

ACTIVITEITEN





SPORT EN SPEL

Tekst en foto’s: Esra Jansen
Jongerencoach Bos en Lommer

Een jaar lang boden DOCK en West Beweegt 
een zaalvoetbalactiviteit aan voor jongens uit 
de Kolenkitbuurt. Aan het einde van het jaar 
ontstond het idee om een zaalvoetbalteam te 
starten zodat de gemotiveerde jongens zich 
konden wagen op competitie niveau. Hier 
bleek meer dan genoeg animo voor. In de 
zomer van 2021 kwamen er negen jongens 
samen om een plan te maken voor hun eerste 
zaalvoetbalseizoen. 

Door middel van een mooie pitch werd het 
belang om wekelijks competitie te spelen 
duidelijk gemaakt aan de juryleden van het 
buurtbudget. De jongens zouden in ruil voor 
de contributie, activiteiten aanbieden voor 
andere bewoners uit de Kolenkitbuurt.  

Een hoogtepunt was de iftar met het 
Kolenkitgenootschap op 14 april jl. Het andere 
hoogtepunt was het kampioenschap! Om die 
reden mogen de jongens volgend jaar een 
klasse hoger uitkomen. Nog meer uitdaging 

om hun talenten te laten zien. Voor iedereen 
die dit leest, is dit ook een uitnodiging om een 
keer te komen kijken.

Voor de lezer is dit ook een uitnodiging om 
deel te nemen aan de komende buurtactivi-
teiten die de jongens gaan organiseren. WK 
2022 komt er de komende herfst aan, rondom 
dit mooie voetbaltoernooi zullen de jongens 
meerdere activiteiten opzetten om de buurt 
mee te laten genieten van hun lievelingssport.

Houdt voor deze activiteiten en de wedstrijden 
van de jongens de volgende Instagram pagina 
in de gaten: 
@esravoordebuurt 

Wij hopen jullie snel te zien!

Het kolenkit zaalvoetbalteam



NATUUR EN MILIEU

31 Mei jl. was het zover, de bestelde plantjes 
werden bezorgd. Het plan heeft rekening 
gehouden met kleur, bloeitijd en wintergroen. 
Met vereende krachten heeft het buurtteam 
alles geplant. En sindsdien is al enkele malen 
het net opkomende onkruid verwijderd. 
Dat doen we met wortel en al. De planten 
groeien gestaag maar we verwachten pas een 
volwassen perk over 1 á 2 jaar. Helaas is de 
betonnen leeuw nog niet leverbaar, maar hij 
komt er zeker.

Buurttuin Leeuwendalersweg

Sportdag 55+
13 september 2022 10:00 t/m 16:00 

Blauw Wit
Joos Banckersweg 18A
1056 EP Amsterdam 

Ben jij 55+, woon je in stadsdeel West en 
ben je op zoek naar een nieuwe manier 
van sporten of bewegen? Speciaal voor jou 
organiseren wij de seniorensportdag op 
dinsdag 13 september!

Tijdens deze sportdag voor 55+ maak je 
kennis met verschillende sporten. 

We organiseren samen met sportaanbieders 
uit de buurt kennismakingslessen, je kunt een 
speciale FITTEST afnemen en ontmoet tijdens 
het bewegen buurt- en leeftijdsgenoten. Kijk 
wat aansluit bij jouw wensen en schrijf je in bij 
een sportvereniging bij jou in de buurt

Ben je in bezit van een stadspas met 
groene stip? Naast de kennismakingslessen 
lanceren we deze dag de Senioren Sport Pas. 
Hiermee krijg je korting bij verschillende 
sportaanbieders.
Deelname aan de sportdag is gratis! 

Moeite met het betalen van contributie of 
lesgeld? Het Senioren Sport Fonds kan je 
helpen. Amsterdammers (55+) met een 
stadspas groene stip kunnen gebruik maken 
van het Senioren Sport Fonds. 

Informatie 
Vragen of meer informatie, bel of app naar 
TSA Team West: 06-27131515 of mail Wilma 
wraijmakers@teamsportservice.nl



KOLENKIT IN BEELD Fotografie: Denise van Gerven  — Smoelwerk Fotografie 
www.smoelwerkfotografie.nl



BEWONERS AAN ’T WOORD

Idee en tekst: Rim Voorhaar – Combiwel

Esther Rovers vertelt in vier 
vragen over West Kleedt Aan, een 
terugkerend evenement in de wijk 
waar gratis tweedehands kleding wordt 
weggegeven.

Wat of wie is West Kleedt Aan?
“West Kleedt Aan is een evenement vanuit de 
Kolenkitbuurt, maar voor heel Amsterdam-
West waar we gratis tweedehands kleding 
weggeven. Deze kleding is bestemd voor 
iedereen die er wat moois tussen vindt.” 

Hoe en wanneer ontstond West Kleedt 
Aan?
“Het idee ontstond in 2020. Ik kreeg in de 
gaten – onder andere via de Facebookpagina 
Waste of west - hoeveel goede kleding er 
wordt weggegooid bij het grofvuil. Ook wordt 
slechts één procent van de kleding die we in 
van die bakken gooien gerecycled. De rest 
belandt op een geweldige bult in onder andere 
Ghana. Terwijl er hier toch meer dan genoeg 
mensen zijn die zich geen andere kleding 
kunnen permitteren. Ik besloot zelf de kleding 
op te slaan en te zoeken naar een oplossing. 
Die stapel werd zo groot dat ik bedacht dat 
ik er een dagje voor moest gaan organiseren 
om alles weer weg te geven: West Kleedt Aan. 
Inmiddels kreeg ik steeds meer verzoeken van 
mensen om kleding te doneren. Uiteindelijk 
besloot ik er een groter evenement van te 
maken.”

Waar ben je trots op?
“Dat was toch wel de allereerste editie van 
West Kleedt Aan bij Stichting Aminah die ik 
samen organiseerde met een groepje vrijwil-
ligers. Dat evenement was met 138 bezoekers 
direct een groot succes. Ik kreeg de tip om er 
buurtbudget voor aan te vragen, zodat we dit 
evenement vaker kunnen organiseren. Helaas 
werd ik zelf ziek vlak voor de tweede editie 
van Rondje Kolenkit waardoor ons evenement 
niet door kon gaan bij Stichting Aminah, 
maar die tegenslag overwonnen we. Ook was 
ik even bang dat we moesten stoppen met 
West Kleedt Aan in verband met een opslag-
probleem, maar dat hebben we nu kunnen 
oplossen. Maar we zijn terug en hebben tot 
nu toe al meer dan vier events georganiseerd. 
West Kleedt Aan is here to stay.”

Wat is de volgende stap?
“Dat was eigenlijk het vinden van die nieuwe 
opslagruimte en dat is dus gelukt. We hebben 
de beschikking gekregen over een vrijstaand 
lokaal van het voormalige schoolgebouw 
van de organisatie Burgerhart. De volgende 
stap is de opslagruimte in orde maken en 
het voorbereiden van de eerstvolgende 
kledingmarkt, onder meer in De Baarsjes. 
Met West Kleedt Aan willen we vaker per jaar 
een evenement organiseren waar we mensen 
blij kunnen maken met onze spullen. En we 
zo ook ons steentje kunnen bijdragen bij het 
terugdringen van het enorme textieloverschot 
binnen onze maatschappij.” 

Esther Rovers over West 
Kleedt Aan

“Bewoners blij maken met onze kleding en het 
terugdringen van het textieloverschot”

De schoonste straat van 
Bos en Lommer
De volgende editie van de wedstrijd 
“Schoonste straat van Bos en Lommer” start 
op 1 september en loopt tot 1 december. 
De editie daarna start op 1 januari 2023.
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://www.schoonstestraat.nl

OPROEPEN



DE ONDERNEMER

Atilla Turkish food

In deze rubriek maken we kennis met 
ondernemers in de Kolenkit. Dit keer 
spreken we met Atilla Genç, eigenaar van 
Atilla Turkish Food. Bij aankomst word ik 
vriendelijk onthaald door Atilla. Onder het 
genot van een glaasje Turkse thee spreken we 
over zijn zaak.

Interview door: Anne-Marie Niks 

Drie jaar geleden opende Atilla zijn döner 
kebabzaak aan de Bos en Lommerweg 
nummer 363. Atilla Genç (50 jaar) heeft al 30 
jaar ervaring in de horeca. In de Kolenkitbuurt 
is hij al langer een bekend gezicht. “17 jaar 
geleden ben ik begonnen met een horecazaak 
in de moskee aan de Ernest Staesstraat. Veel 
van de klanten kennen mij nog uit die periode, 
maar we zien onze klantenkring steeds 
gevarieerder worden. Nieuwe bewoners van 
de Kolenkit en ook toeristen weten ons steeds 
beter te vinden.
 
Wie als klant een blik op menu werpt, valt 
het op dat er een beperkt aantal gerechten 
zijn. Atilla vertelt dat dit een bewuste keuze 

is. “Bij ons staat de kwaliteit van de gerechten 
voorop. De döner kebab en de soepen spelen 
de hoofdrol. De kebab bestaat uit 100% 
lamsvlees uit Nederland. Ik steek veel tijd 
in de bereiding van de kebab. Deze wordt 
ongeveer 1,5 dag gemarineerd volgens een 
geheim recept. Als de kebab ’s avonds op is, 
dan is hij ook echt op. Hier komt niets uit de 
vriezer.” In de toekomst wil Atilla ook wat 
meer gerechten maken voor vegetariërs. “We 
hebben wel linzensoep en yoghurtsoep maar 
de keuze voor vegetariërs is op dit moment 
nog beperkt.” Atilla laat mij trots de reviews 
van zijn zaak zien. Lachend vertelt hij dat hij 
tijdens zijn vakantie ‘s zomers zelfs wordt 
gebeld door zijn vaste klanten die vragen 
wanneer hij weer terugkomt.
 
Samen met zijn vrouw en kinderen bestiert 
hij de zaak. Zes dagen per week van dinsdag 
tot en met zondag kan je bij Atilla terecht. ’s 
Ochtends om 05.30 begint hij met voorbe-
reidingen. Om 7 uur ’s ochtends, wanneer de 
zaak opent, zie je vaak al een rij met klanten 
voor de zaak. “ ’s Ochtends komen mensen 
soep eten. Dat is echt een Turkse gewoonte. 

Ik serveer linzensoep, vleessoep, penssoep, 
en afwisselend yoghurtsoep of kippensoep. 
’s Avonds als de kebab en de soepen op zijn, 
sluit ik de zaak (uiterlijk om 22.00). Het zijn 
echt lange dagen. Daarom is het contact met 
klanten voor mij ook erg belangrijk. Mijn 
leven speelt zich voor een groot deel af in de 
zaak. Wanneer ik ’s avonds thuiskom en nog 
even speel met mijn vierjarige dochter dan 
glijdt alles van me af en vergeet ik even hoe 
zwaar zo’n werkweek kan zijn.”



ONDERNEMERS DIE GEVESTIGD 
ZIJN IN DE KOLENKITBUURT

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

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

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

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

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

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

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

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

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



KUNST EN CULTUUR

Tekst: San San Liem, Gebiedsmakelaar

Het Rijksmuseum is er voor iedereen. Het is 
een museum waar kunst en geschiedenis tot 
leven komen. Want in dat grote gebouw kun je 
aan de hand van de bijzonderste voorwerpen 
zien hoe Nederland zich ontwikkelde, vanaf 
de middeleeuwen tot nu. Zo vind je in het 
museum een piepklein altaartje, niet groter 
dan een noot. Mensen uit de middeleeuwen 
konden het meenemen op reis. Ze klapten 
het open en bekeken de voorstelling uit de 
christelijke bijbel. Ga je naar de torens van het 
museum, dan vind je weer iets héél anders: de 
FK Bantam. Dit gevechtsvliegtuig uit de Eerste 
Wereldoorlog was supersnel, maar werd 
uiteindelijk nooit ingezet in de strijd.

En natuurlijk kun je er de Nachtwacht 
bekijken. Die werd in 1642 geschilderd 
door Rembrandt, een van de belangrijkste 
schilders uit de 17de eeuw. Rembrandt zette 
de schutters niet op een rij, zoals meestal werd 
gedaan. Nee, iedereen is in actie! Ze laden hun 
geweer, er wordt geschoten en getrommeld. 
En wie is toch dat mysterieuze meisje?

Het Rijksmuseum wil heel graag deze 
verhalen delen met zoveel mogelijk 
mensen. Daarom zoekt het museum de 
verbinding met Amsterdammers voor wie 
kunst en geschiedenis een inspiratie is. Met 
Amsterdammers die creatief zijn belangrijk 
vinden, die verhalen zoeken, en die ook zelf 
hun eigen verhalen te vertellen hebben. Het 
museum wil ook graag de verbinding maken 
met de bewoners uit de Kolenkitbuurt, om 
samen te ontdekken hoe we elkaar kunnen 
helpen en enthousiast maken.

Daarom wil het Rijksmuseum graag contact 
maken met, in eerste instantie, families uit 
de Kolenkitbuurt die nog nooit het museum 
hebben bezocht.
Speciaal voor families met kinderen vanaf 6 
jaar organiseert het museum een hele leuke 
rondleiding. Geïnteresseerd? Meld je dan voor 
15 september aan bij de  Gebiedsmakelaar San 
San Liem via s.liem@amsterdam of 06 1007 
5549. Een datum wordt in overleg geprikt 
en er wordt voor ov-kaartjes gezorgd voor 
mensen met een stadspas.
Families die hebben meegedaan aan 
de rondleiding mogen in de volgende 
Kolenkitkrant laten weten wat zij van de 
rondleiding vonden. Dus meld je aan!

Goed om te weten: oktober is onze 
familiemaand. Dan is er van alles te doen 
voor kinderen! Toegang is gratis voor 
Stadspashouders en kinderen t/m 18 jaar.

Een rondleiding door het 
Rijksmuseum



Interview met: Dursun Köse, 
voorzitter Mevlana moskee

“Maar weinig mensen 
weten dat je gewoon 
een moskee mag 
binnenlopen.”

Interview door Lysette van Geel 
Eerste foto: Smoelwerk Fotografie

Hoe lang bestaat de Mevlana moskee?
De Mevlana moskee bestaat al bijna 42 
jaar. In die 42 jaren hebben we de buurt 
zien veranderen. De woningen werden 
gerenoveerd, er kwamen veel nieuwe buren 
en de oude bekenden zijn weggegaan. Naast 
onze moskee zit een speeltuin. We zien 
dat kinderen minder buiten spelen. In het 
weekend zijn de kinderen er wat vaker. In al 
die jaren is het aantal mensen dat naar onze 
moskee komt minder geworden. 

Wat is de rol van de moskee in de 
buurt?
Wij zijn een brug tussen de gemeente, 
de politie en de buurt. We werken nauw 
samen. Als er bijvoorbeeld problemen zijn 
met jongeren in de wijk, dan spreken wij de 
ouders aan. We gaan in gesprek. Ook liepen 
we met Oud en Nieuw met de politie mee om 
ze te helpen. En we willen graag een soort 
hulphuis zijn. Er zijn best veel mensen zonder 
huis in de buurt. Ze mogen hier douchen 
en we maken een keer per week gratis soep 
voor iedereen die wil. Ook hebben we de 
Oekraïense vluchtelingen laten weten dat 
ze hier welkom zijn. We hebben spullen 
ingezameld die ze nodig hebben. De kinderen 
keken zo blij, dat was heel mooi.

Voor wie is die hulp van de moskee 
precies bedoeld?
Wij kijken niet naar geloof. We kijken naar de 
mensen in de buurt. Samen met de voorzitter 
van de Kolenkitkerk en de voorzitter van 
een synagoge uit Amsterdam komen we bij 
elkaar om hierover te praten. We leren van 
elkaars geloof. En we bespreken wat we 

samen kunnen doen in de buurt. We moeten 
elkaar beter begrijpen en daarom is praten 
zo belangrijk. We moeten leren om samen te 
leven. Wat leuk is: we zijn erachter gekomen 
dat we vaak dezelfde ideeën hebben. Over 
bijvoorbeeld de rol die we kunnen spelen in de 
wijk. We lijken op elkaar. 

Mag iedereen zomaar binnenlopen in 
de moskee?
Maar weinig mensen weten dat je gewoon een 
moskee mag binnenlopen. De deuren staan 
open. Als je koffie wilt ben je welkom, je hoeft 
van tevoren geen afspraak te maken. Als je 
meer over de moskee wilt weten ben je ook 
altijd welkom voor een rondleiding of gesprek. 
Vraag als je binnenloopt dan wel even naar 
iemand van het bestuur, diegene zal je meer 
vertellen. Langskomen mag altijd. Alleen als 
het gebed bezig is, moet je even wachten tot 
we klaar zijn.

Na de zomer organiseert de moskee een 
‘koffie en thee bij de moskee’ bijeenkomst 
voor de hele buurt. Lijkt het je leuk om 
daarbij te zijn?
Meld je dan aan via info@mgmmevlana.nl



“Het leven wordt met de dag 
duurder. Wat kan ik eraan 
doen?”

Tekst: Ruud van Buren

Veel blijkt uit het verhelderende gesprek dat 
ik heb gehad met Peter Siegel, Docent levens-
beschouwing en duurzaamheid. In ruim twee 
uur vlogen de tips om te besparen door de 
lucht in de Villy waar we hadden afgesproken. 
Ik heb alles genoteerd en zal hieronder 
per categorie zijn tips aan jullie meegeven. 
En geloof me, je gaat er heel veel geld mee 
besparen. Pak die tips op die voor jou 
makkelijk uit te voeren zijn. Doe het niet te 
snel maar stap voor stap om er aan te wennen. 
Ik dank Peter voor deze uitgebreide lijst.

ENERGIE

● Vraag een energiecoach aan bij stichting 
!WOON  https://www.wooninfo.nl/ 
Vraag een gratis bezoek aan van een 
energiecoach! Het kan u een paar tientjes tot 
honderden euro’s per jaar schelen. De coach 
kijkt met u naar het energieverbruik in uw 
woning. U krijgt advies, een bespaarrapport 
en kunt kiezen uit handige bespaarproducten 
zoals radiatorfolie, tochtband, een water-
besparende douchekop of ledlampen. Deze 
ontvangt u gratis van de gemeente. Niet bang 
zijn, er wordt je niets aangesmeerd.

● Koken zonder gas. Kookpunt bereikt? Gas 
uit!
Als je groente, pasta, rijst of aardappels wilt 
koken, werkt de tip als volgt: vul de pan 
met koud water, zoals je altijd zou doen als 
je gaat koken. Doe vervolgens de groenten, 
rijst of aardappels erbij. Die pan zet je op het 
fornuis met de deksel erop. Zet de kookplaat 
of het gasfornuis aan en laat het water tot het 
kookpunt komen. Is dat bereikt? Zet dan de 
warmtebron uit, laat de pan erop staan met 
het deksel erop. Door de hitte van het water 
en het feit dat de voedingsmiddelen al ín dat 
water lagen toen het opwarmde, gaart het eten 
nu verder zónder de hittebron aan te hebben.

● Stomen -> minder water, minder energie, 
gezonder

● Alleen hoeveelheid water koken wat je nodig 
hebt voor bijvoorbeeld één kopje thee

● Voedsel uit de vriezer ontdooien in de 
koelkast bespaart energie

● Koelkast vol zetten, eventueel met flessen 
water, dat houdt de kou vast

● Wassen op 30%, het kan ! en liefst niet in de 
droger.

● Start met kachel/thermostaat 1 graad lager 
om te wennen

● Een ventilator voor de radiator zorgt 
voor snelle opwarming. Als warm genoeg, 
ventilator uit.

● In de winter gordijnen dicht ’s avonds

● Zet geen meubels voor een radiator

● Als je nog enkel glas hebt doet zonwerende 
folie wonderen in zomer en winter

● Met sokken aan en iets op je hoofd zorgt 
ervoor dat je het minder koud hebt.

● Uurtje eerder naar bed, bijvoorbeeld boekje 
lezen, thermostaat aanpassen

● LED lampen in plaats van gloeilampen en 
halogeen en licht uit waar niet nodig

● Stekkerdozen met aan/uit knop, alles uit 
voor het slapen en weg gaan uit huis
Vooral ook tijdens vakanties

● Veeg ’s morgens je huis (gladde vloer) in 
plaats van stofzuigen

● Bij hete dagen zijn witte gordijnen of witte 
lappen het beste om de hitte buiten te houden

WATER

● Kraanwater is gemiddeld 6 graden. Als je 
water in een gesloten pan enkele uren in de 
zon zet warmt het op naar circa 25 graden en 
heeft minder energie nodig om te koken.

● Kort en lauw douchen, om de andere dag. 
Bestudeer ook eens de grafiek hieronder:

● Een blok zeep is uiteindelijk goedkoper dan 
zeep uit een fles

● Scheren en afwassen altijd met een teiltje/
kommetje water

INKOPEN

● Loop bewust door de supermarkt en koop 
alleen wat je nodig hebt

● Raadpleeg op zondag alle supermarkt 
folders voor de aanbiedingen van de 
producten die jij en je gezinsleden gebruiken. 
AH, Vomar, Dirk, Lidl en Jumbo alle dichtbij.
Als iets 1 plus 1 gratis koop er dan bijvoorbeeld 
10

● Ga ‘ns langs een kringloopwin-
kel. Dichtstbijzijnde is Rataplan, Van 
Slingelandtstraat 39

SUCCES !

ACTUEEL



Nieuwe buren aan de Majoor 
Fransweg! 
Tekst: Bernice Siewe

Het landje aan de Majoor Fransweg ligt al een 
tijdje braak. Dat betekent niet dat er achter 
de schermen niet aan plannen wordt gewerkt. 
Inmiddels worden die steeds concreter. De 
gemeente heeft aan wooncoöperatie Eureka! 
de mogelijkheid gegeven hier een gebouw neer 
te zetten. Hieronder stelt die coöperatie zich 
voor en vertelt ze wat de plannen zijn. 

Eureka! 

Dat is de naam van een groep mensen van 
alle leeftijden die het heft in eigen hand heeft 
genomen en een pand gaat bouwen op het 
landje. Eureka! is een wooncoöperatie met 
idealen. 
Wij willen niet meer anoniem wonen in een 
buurt waar buren elkaar niet groeten. Wij 
willen een (t)huis waar er altijd wel iemand 
is om koffie mee te drinken, een film mee 
te kijken of om boodschappen voor je te 
doen als je ziek bent. Onze groep bestaat 
uit meerdere generaties, mensen van alle 
achtergronden, uit families met of zonder 
kinderen, alleenwonenden, samenwonenden, 
jongeren, jonge ouderen en oudere ouderen, 
gay en hetero. Wij streven er naar dat Eureka! 
zoveel mogelijk een afspiegeling wordt van de 
bewoners van Amsterdam. 

Wooncoöperatie 

Een wooncoöperatie is wat anders dan een 
wooncorporatie. Zo’n coöperatie is een 
vereniging met leden die gezamenlijk als 
vereniging een huis bouwt en in beheer heeft. 
De leden betalen huur aan de vereniging 
die o.a. voor de aflossing van de hypotheek 
gebruikt wordt. Omdat wij als leden van 
Eureka! zelf in gezamenlijkheid eigenaar 
worden van het gebouw, beslissen wij ook zelf 
over bv huurverhogingen en onderhoud. We 
maken geen winst en er zijn geen onduidelijke 
financiële constructies! 

En ons ideaal is natuurlijk om zo betaalbaar 
en duurzaam mogelijk te bouwen en te blijven. 
De gemeente heeft het landje aan de Majoor 
Fransweg aan Eureka! toegewezen en ons 

gevraagd om daar 80 tot 100 woningen te 
realiseren. Zo divers als wij als groep willen 
zijn, zo divers worden ook die woningen. Van 
éénpersoonshuishoudens tot meerpersoons-
huishoudens, op zichzelf staande appartemen-
ten, vriendenwoningen en ook woongroepen 
met een gezamenlijke keuken. Het grootste 
deel valt in de middenhuur sector. Het 
gebouw zal uit een smalle toren van 8 
verdiepingen bestaan en een rechthoekig blok 
van 5 verdiepingen. 

Samenwonen 

Hoe geef je dat samenwonen handen en 
voeten? Er komen in ons pand gemeenschap-
pelijke ruimtes om elkaar te ontmoeten en 
activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld 
een grote woonkeuken. Op meerdere 
verdiepingen komen collectieve ruimtes die op 
een diverse manier gebruikt kunnen worden, 
denk aan filmavonden, boekenleesclubs, 
samen muziek maken. Daarnaast komen er 
praktische ruimtes zoals een klushok, een 
fietsenstalling, werkruimtes, logeerkamers en 
collectieve wasruimtes. 
De gemeente heeft met Eureka! afgesproken 
dat er In de plint van het gebouw een 
zogenaamde maatschappelijke invulling komt. 
Het ziet ernaar uit dat dat een ‘Huis van de 
Wijk’ wordt, een buurthuis en ontmoetings-
plek voor culturele en sociale evenementen 
voor en door de buurt. Wat die precieze 
invulling wordt, als wooncoöperatie willen we 
daar graag een actieve bijdrage aan leveren 
om zo ook buurtbewoners te worden. 

Duurzaam en Zorgzaam 

Wij gaan het gebouw op een duurzame manier 
bouwen in samenwerking met onze partner 
Xoomlab, een coöperatie van ontwerpers, 

ontwikkelaars en ondernemers. Wie weet, lukt 
het om een groen dak en groene wanden te 
maken, zoveel mogelijk met hout te bouwen, 
zonnepanelen op het dak te zetten. Alles is 
natuurlijk ook van de financiën afhankelijk. 
Leven in een wooncoöperatie biedt de 
mogelijkheid om op dagelijkse basis te delen 
in de voorzieningen, energie en faciliteiten 
(bv fiets, auto). Zo verminderen we onze 
ecologische voetafdruk. 
Met een groep sta je er altijd sterker voor dan 
als je alleen bent. Naast sociale zorgzaamheid 

zoals boodschappen doen als iemand ziek 
is of helpen een meubel in elkaar te zetten, 
willen wij ons ook richten op letterlijke 
zorg. Wij gaan de regie terugnemen door 
het gezamenlijk inkopen van de zorg omdat 
we ervan uitgaan dat we het zelf beter en 
goedkoper kunnen. Denk aan bijvoorbeeld 
een vaste pool ZZP-ers (bv pedicure, fysio) die 
op bepaalde tijden aan huis komt, of gebeld 
kan worden. Daarmee creëer je ook ver-
trouwdheid met elkaar, die in de huidige zorg 
vaak ontbreekt. We zijn ervan overtuigd dat 
zowel de mentale als de fysieke gezondheid 
van de bewoners van Eureka! een hele zorg 
minder zal zijn. Dat wordt bewerkstelligd door 
gezamenlijk te bouwen aan een comfortabele 
en veilige woonomgeving, het onderlinge 
sociale contact, het wonen met meerdere 
generaties, door actief te zijn en te blijven en 
het omzien naar elkaar. 

Maar dat kost toch heel veel geld? 

Om onze droom te kunnen verwezenlijken is 
inderdaad veel geld nodig. Naast ons eigen 
geld, een lening van de bank (70%) en van 
de Gemeente Amsterdam (20%) gaan wij 
obligaties verkopen aan onze eigen achterban; 
buren, familie en mensen die dit soort wooni-
nitiatieven een warm hart toedragen. 
Het zal allemaal niet snel gaan, maar dat 
hoeft ook niet. In dit en volgend jaar zijn we 
nog bezig met vergunningen, procedures en 
bouwvoorbereidingen. In 2024 - als alles goed 
gaat - gaat de bouw van start op het landje. En 
dan staat in 2025 het gebouw er. 

Meer weten? 

De gemeente gaat samen met Eureka! een 
bijeenkomst organiseren voor de buurt. In 
september informeren we u wanneer dat 
precies gaat gebeuren. Daar gaan we meer 
vertellen over de plannen en de tijdlijn. Ook 
kunt u er al uw vragen stellen en vertellen wat 
u van de plannen vindt. 
Misschien bent u zo enthousiast geworden dat 
u wel lid wilt worden van Eureka! en straks 
ook in dit gebouw komt te wonen. Dat kan. 
Neem dan contact met ons op via 
info@eurekaamsterdam.nl 
Voor nog meer informatie kunt u terecht op 
onze website 
http://www.eurekaamsterdam.nl/home/ 
 

WONEN



KUNST EN CULTUUR

Eerste NFT project door kunstenaars Marnix 
Postma en Enrique Gutiérrez werkzaam in 
Broedplaats Bouw in Kolenkit noord.

Dit project is begonnen als een experiment 
van de twee kunstenaars om generatieve 
kunstwerken op de blockchain te presenteren. 
Het combineert de beeldtaal van Marnix en 
het interactieve ontwerp van Enrique, wat 
heeft geresulteerd in een computerprogram-
ma dat autonoom collectible kunstwerken in 
GIF-formaat produceerde. De makers willen 
deelnemers uitnodigen om ook fysiek met 
dit programma om te gaan en nieuw werk te 
maken door een van hun shows te bezoeken. 
Het programma gebruikt een generatief 
algoritme dat een assortiment geometrische 
vormen en kleuren door elkaar schudt, wat 
resulteert in willekeurige composities. 
Het generatieve / willekeurige aspect van 
het creatieproces zorgt voor vrije interpre-
tatie door het publiek, vergelijkbaar met 
Rorschach-patronen. De resultaten die op de 
markt werden getoond, werden gekozen door 
een live publiek en de makers zelf, op basis 
van hun individuele voorkeuren en associaties 
met bestaande objecten en symbolen.

De NFT’s zijn te zien op:
https://opensea.io/collection/
cautionunconstructive

Vol de makers op:
 
Twitter
@Marnix__Postma
@EnriqueArceG

Instgram
instagram.com/marnixpostma
instagram.com/enrique.ag0

Caution! Unconstructive



Onderzoek de waarde van water en 
werk toe naar een tentoonstelling in de 
stad. 

Ben jij tussen de 16 en 20 jaar oud, heb je 
een passie voor fotografie en woon je in 
Amsterdam (Nieuw)West? Doe dan mee met 
het programma Waterstaat! Onder leiding van 
een professionele fotograaf ontwikkel je jouw 
eigen artistieke visie op Amsterdam. 
 
Water is in Amsterdam niet weg te denken. 
Met de bekende grachten, bruggen en sluizen 
speelt water een grote rol in de stad. Maar 
water is misschien ook wel het grootste gevaar 
van de stad. 

In het fotografieproject Waterstaat 
onderzoek jij samen met een groep jonge 
Amsterdammers wat de waarde is van water 
voor de stad. Gedurende een reeks van zes 
workshops leer je alles over fotografie, gaan 
we op reis door de stad en onderzoeken 
we water vanuit meerdere perspectieven. 
We werken toe naar een expositie waar de 
verschillende foto’s van alle deelnemers 
samenkomen. 
 
Het programma bestaat uit een serie van 6 
workshops. De eerste les start op zondag 18 
september. Daarna zal de workshop wekelijks 
plaatsvinden van 13.00 tot 16.00 uur bij 
MAQAM. 

Enthousiast? Meld je voor 10 september aan 
door te mailen naar Garance@foam.org 
Meedoen is gratis.

Project wordt mogelijk gemaakt door 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Foam en 
het Amsterdams Andalusisch Orkest.
 
Voor meer informatie over MAQAM en het 
actuele programma kijk je op:
https://www.maqam-amsterdam.nl/

Waterstaat 

After A Flash Flood, Rancho Mirage, California, 1979 © Joel Sternfeld



Interview met: Lorenzo 
Homoet, voorzitter van de 
Opstandingskerk stichting, 
buurtpastoor en ondernemer.

“Ik heb als tiener actie 
gevoerd om ervoor te 
zorgen dat de kerk niet 
gesloopt zou worden.”

Interview door Lysette van Geel 
Fotografie Smoelwerk Fotografie

Hoe lang bestaat de Opstandingskerk 
al?
De kerk is in de jaren ‘50 opgericht. Het 
gebouw is ontworpen door een architect die 
zijn tijd ver vooruit was. Het is ontworpen 
als een mondharmonica, het licht schijnt 
mooi naar binnen. Vroeger stond het op een 
heuvel, de snelweg was er niet. Het was echt 
een baken, je kon van veraf de kerk al zien. De 
vorm van de kerk lijkt op een kolenkit, dat is 
een soort emmer waar ze vroeger kolen mee 
naar de kolenkachel brachten. Daar komt 
dus ook de naam van onze buurt vandaag: de 
Kolenkit. De buurt is ontzettend veranderd 
in al die jaren. Ik vind het een leuke buurt, 
met een mooie mengeling van etniciteiten, er 
hangt een goede, positieve sfeer.

Hoe lang bent u al betrokken bij de 
kerk?
Al sinds de jaren ‘70. Toen was het gebouw 
er slecht aan toe en wilde men er met de 
sloophamer overheen. Ik kom uit een 
ondernemers- en predikantenfamilie en 
mijn ouders wilden dat niet laten gebeuren. 
Ik heb als tiener actie gevoerd om ervoor te 
zorgen dat de kerk niet gesloopt zou worden. 
Een ton haalden we samen op. De overige 
zeven ton hebben we geleend en afbetaald. 
Het was vervallen, de duiven vlogen naar 
binnen. We hebben keihard gewerkt om het 
op te knappen. We organiseerden vroeger ook 
filmavonden, rommelmarkten, zo kregen we 
verbinding met mensen uit de buurt. 

Welke rol speelt de kerk in de buurt?
We hebben op zondag multiculti diensten 
waar iedereen welkom is. We zingen, er 
wordt geklapt, we lezen de bijbel, doen de 
offerdienst en spreken de zegen uit. Na de 
dienst is er koffie en praten we met elkaar. 
Dan hoor je waar er behoefte aan is. We 
regelen voedselpakketten. We komen ook bij 
mensen thuis als ze hulp nodig hebben, dan 
doen we boodschappen en praten we. We zijn 
een netwerk, een grote familie. We hebben 
ook contact met de moskee, met de politie 
en het stadsdeel. We hebben bijvoorbeeld 
samen door de wijk gelopen toen er overlast 
was van jongeren. Op straat hebben we 

goede gesprekken gehad, dan leer je elkaar 
kennen. Maar we kijken ook verder naar waar 
hulp nodig is. We zamelen bijvoorbeeld geld 
en eten in voor het Eben Haezer weeshuis 
in Saramacca in Suriname. Dat heeft mijn 
moeder opgericht. Volgend jaar bestaat dat 
weeshuis 45 jaar.

Wie is er welkom in de kerk?
Iedereen is welkom om de diensten bij te 
wonen, maar we verhuren ook een zaal. 
Daarnaast organiseren we ook busreizen en 
bijvoorbeeld Zumba les. De komende jaren 
gaan er mooie dingen gebeuren. De kerk 
wordt opgeknapt. In het bestemmingsplan 
is ruimte voor horeca, een trouwzaal, en 
werkplekken waar mensen uit de buurt terecht 
kunnen. Binnen drie jaar is dat waarschijnlijk 
klaar. Het plein wordt ook opgeknapt en er 
komt een fontein en mooie verlichting op de 
kerk. Dan is het gebouw, net zoals vroeger, 
weer van veraf te zien. 

Wil je meer weten over de kerk, of een 
keertje langskomen?
Mail dan naar: 
stichtinghulpinnood@gmail.com

De kerk is op zaterdag en zondag open. 
Dinsdagavond is er een online gespreksgroep. 
Doordeweeks kun je op aanvraag naar binnen.



KOLENKIT IN BEELD Fotografie: Denise van Gerven  — Smoelwerk Fotografie 
www.smoelwerkfotografie.nl



JONGEREN HOEK

Interview 
met 
Manar 
en 
Kaoutar
Interview door: Lysette van Geel
Fotografie: Esra Jansen

Manar (13) en Kaoutar (12) zijn buurt-
vriendinnen en ambassadeurs van 
ILOVEKOLENKIT. Ze wonen in de Kolenkit 
West.

Hoe lang zijn jullie al vrienden?

K: Echt al heel erg lang, we spelen al sinds we 
klein zijn samen buiten. We wonen in dezelfde 
straat. Onze moeders kennen elkaar. Onze 
broers ook.
M: Ja sinds we vijf zijn spelen we samen denk 
ik op de stoep. En dan mochten we nooit de 
weg oversteken. Weet je nog?
K: Wat ik nog goed weet: als de ijscoman 
kwam, dan was ineens de straat leeg, iedereen 
ging snel thuis geld halen. We namen smurfen 
ijs. Heel erg lekker. Als je dan een keer een 
dagje niet mocht van je ouders, dan ging je 
roddels verzinnen. Dat er snot in het ijs zat 
en zo. Dan lustten de anderen hun ijs ook niet 
meer.
M: De hele wereld kocht smurfen ijs. Roze 
met blauw. Echt lekker.

En wat doen jullie nu in je vrije tijd?

M: We vervelen ons hier echt nooit. Wij 
voetballen samen gewoon altijd. Bij de Cruijff 
Court hebben we meidenvoetbal op woensdag.
K: Ja en op dinsdag gaan we helemaal naar 
zuid om daar te zaalvoetballen.
M: De andere dagen voetballen we ook hier 
in de buurt. Vanuit school gaan we even naar 
huis en dan gaan we de straat op. We zijn 
bijna alleen maar buiten. Er is altijd wel een 
bal om mee te spelen. We vragen of we met de 
jongens mogen meedoen. Dan gaan we zeggen 
“He paas me die bal!” en dan doe je mee. 
K: Heel soms zijn ze gierig. Maar meestal 
mogen we meedoen.

Wat doen jullie als ambassadeurs voor 
de buurt?

M: We organiseren feestjes voor de buurt 
en zorgen gewoon dat het gezellig is. We 
bedenken ideeën die goed zijn voor de 

mensen die hier wonen. We zijn sociaal. Het 
ambassadeur zijn kost veel tijd. We zijn er al 
langer dan een jaar mee bezig. Vaak komen 
we op maandag bij elkaar. Op 10 september 
om 14:00 organiseren we nu bijvoorbeeld een 
markt. Met een BBQ, blikken gooien, sui-
kerspinnen, een grabbelton, een pannakooi. 
Iedereen mag komen. Wij zijn er ook.
K: We hebben ook gedichten gemaakt als 
ambassadeur. Die hingen een tijdje op de 
muur tegen de huizen in Kolenkit Noord. Dat 
was echt ontzettend leuk. Ik schreef over dat 
ik mijn oma in Marokko zo miste. Door corona 
heb ik haar al lang niet gezien. De gedichten 
zijn voorgelezen op radio Kolenkit door Urmy. 
Die woont hier ook in de buurt. 
M: Ik schreef over een steekpartij. We hadden 
gezien hoe een man werd neergestoken. We 
zagen het mes. En heel veel bloed. Dat bloed 
bleef er super lang liggen. We durfden heel 
lang niet meer bij die plek in de buurt te 
komen.

Voelen jullie je veilig in de Kolenkit?

M: Vroeger was dit de gevaarlijkste buurt 
van Nederland. Iedereen denkt dat dit nu 
nog steeds een gevaarlijke buurt is. Maar 
dat is niet zo. Het is echt de leukste buurt. Ik 
voel me veilig en ik ken iedereen. Ik voel me 
hier veiliger dan in een stille buurt. Die man 
die hier iemand neerstak kwam niet uit de 
Kolenkit. 

Wat zou er beter kunnen in de 
Kolenkit?

K: Wij wonen met zeven mensen in een 
klein huis. En met twee poezen. Het is heel 
erg klein. Onze huizen worden binnenkort 
hopelijk opgeknapt. Dat is echt nodig. Er zit 
schimmel op de muur. Er is veel kapot. Het is 
geweldig dat het opgeknapt gaat worden. 
M: Ja de huizen zijn oud. Ze zijn van rond 
de Tweede Wereldoorlog. Je moet ieder 
jaar verven en poetsen om de schimmel weg 
te krijgen. Maar het komt gewoon terug. 
Het moet schoner, beter, en groter. Onze 
buurjongen slaapt met vier mensen in een 
kleine slaapkamer. Wij zitten met zes mensen 
en een kat in een huis.

K: In Amsterdam West zijn de huizen klein. 
En ontzettend duur geworden. Dat is best 
oneerlijk. En wat ook beter kan: meer fietsen-
rekken. Overal staan fietsen op gekke plekken 
op straat. En de stoeptegels moeten ze recht 
leggen, ze liggen helemaal scheef. En er ligt 
best vaak afval op straat. Dat kan ook beter. 
Maar er gaan ook veel dingen gewoon goed 
hier.

Blijf je voor altijd in de Kolenkit?

M: Ja. Ik wil hier voor altijd blijven wonen. 
Het is hier heel leuk. Ik ken iedereen.
K: Ik ook. Ik wil niet meer weg. Als ons huis 
wordt opgeknapt moeten we er even uit. 
Daarna wil ik snel terug. Dit is mijn buurt.

Kom je naar de markt waar de 
ambassadeurs hard aan hebben 
gewerkt?
Waar:  Het Schaffie 
Jan van Schaffelaarplantsoen 35
Wanneer: 10 september
Hoe laat: vanaf 14:00

IEDERE DINSDAG 17:00
19:00

Dock &  JSP

KOM DAN LANGS OF STUUR
EEN WHATS'APP NAAR ILIASOP 06-40390338 OF NAARESRA OP 06-59951336

' T  Schaff ie  

Jan van

Schaffe laarplantsoen 35

IN JEBUURT
HEB JIJ VRAGEN OVER

OPLEIDINGEN, WERK,

ONDERNEMERSCHAP, STUFI

OF ACTIVITEITEN IN DE

BUURT?

“Wij vervelen ons hier echt nooit.” 



BEWONERS AAN ’T WOORD

Idee en tekst: Rim Voorhaar – Combiwel

Eline Hansen vertelt in vier vragen over 
de Kolenkitkoks, een fenomeen in de 
Kolenkitbuurt. 

Wat is of wie zijn de Kolenkitkoks?
“De Kolenkitkoks is een soort stageplek 
en platform voor mensen uit de wijk die al 
kunnen koken en graag een eigen catering-
bedrijf willen opzetten. Een plek ook waar ze 
hun ervaring in de praktijk kunnen brengen 
en waar ze ook fatsoenlijk voor worden 
betaald. Om zo de volgende stap te zetten met 
hun plannen.”

Hoe en wanneer ontstond het project? 
“Feitelijk is de Kolenkitkoks als project pas 
een jaar oud en tot stand gebracht met de 
andere koks en natuurlijk Rajeb Sabe. We 
begonnen met het opzetten van een Turks 
ontbijt. Daar kregen we goede reacties op. 
Vervolgens ontstond de coronapandemie 
en bedachten we een afhaalservice. Mensen 
konden langskomen om thuis gemaakte 
maaltijden op te halen. Als antwoord ook op 

de vele koeriersdiensten zoals van Deliveroo 
en Thuisbezorgd in de wijk. Dat kunnen wij 
ook, dachten we. En dat klopte.”

Waar ben je vooral trots op?
“Hoe een relatief klein idee kan uitgroeien 
tot een project als dit. Het ontstond toen ik 
vijf jaar geleden begon als vrijwilliger in de 
buurtmoestuin van Cascoland. Ik vond er het 
thema voor mijn PhD: (Doctor of Philosophy) 
waarom denken de meeste beleidmakers 
dat de sociale cohesie in een buurt als de 
Kolenkit minder of anders is dan in andere 
buurten? Wat ondermijnt sociale cohesie 
echt in plaats van diversiteit? Werk speelt 
daar een veel grotere rol in dan we denken. 
Heel veel vrouwen kunnen geweldig koken, 
maar vele barrières weerhouden hen om er 
een carrière van te maken. Onze eerste groep 
telde zes koks en zij behaalden met succes 
hun voedselveiligheid-diploma (HACCP). En 
vlak voor de afgelopen zomer slaagden er nog 
eens een groep met zes koks. Begeleid door de 
Kolenkitkoks. Samen met Mama’s Koelkast, al 
tien jaar landelijk een begrip in deze branche 
en waarmee we in contact kwamen tijdens een 

tof festival. Ook onze klanten maken me trots: 
musea, culturele organisaties en stedelijke 
organisaties.”

Wat is de volgende stap voor de 
Kolenkitkoks?
“Het opbouwen van een structureel fonds. 
Om zo onze koks te kunnen betalen. Maar 
hoe doe je dat zonder vangnet? Het risico 
ligt meestal bij het individu en niet bij het 
systeem. We kennen meer organisaties die 
tegen dit probleem aanlopen. Met de hulp 
van Stadsdeel West hopen we een pilot op te 
zetten om dit project verder te onderzoeken. 
Zo denken we aan het vormen van een   
coöperatie waarmee we de krachten bundelen 
en in gesprek gaan met onder andere het 
UWV en WPI. Ook zijn we op zoek naar een 
pand met een professionele keuken. Om zo de 
volgende stap te maken. Als onderdeel van een 
postdoctoraal onderzoek dat een universiteit 
in Londen mij heeft aangeboden, wil ik het 
beleid en de terug-naar-werk benaderingen 
verder onderzoeken. Kortom, waar vrijwilli-
gerswerk in een buurtmoestuin allemaal niet 
toe kan leiden.”

Eline Hansen over de
Kolenkitkoks

 “Waar vrijwilligerswerk in een buurtmoestuin toe kan leiden”

NATUUR EN MILIEU

Wat waren we blij met de net heringerich-
te Bos en Lommerweg en helemaal toen 
de plantenbakken werden gevuld. Maar de 
grootste vijand van plantenbakken en perken 
is onkruid. Onkruid heeft over het algemeen 
geen diepe wortels en is er makkelijk uit te 
trekken of scheppen. Als onkruid te lang niet 
wordt weggehaald groeit het, komt vaster in de 
bodem en krijgt zaden. Hardnekkigst zijn wilde 
grassen. Het groenonderhoud dat de gemeente 
afsluit met een groenaannemer is op frequen-
tiebasis. Dat betekent dat in de tussenliggende 
periode het onkruid welig kan groeien. De 
plantenbakken  op de Bos en Lommerweg 
hebben daardoor flinke schade opgelopen, zie 
de foto’s. Hopelijk wordt dat in het najaar of 
voorjaar hersteld.

Wellicht is het een idee om met buurtbewoners 
af te spreken om zo nu en dan het onkruid met 
wortel en al eruit te trekken als het nog niet zo 
hoog is. Samen met de gemeente houden we 
dan onze buurt schoon en mooi.

De strijd tegen onkruid



BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL

Wat zou jij doen om van de Kolenkit 
een nog leukere buurt te maken? Via 
de buurtbudgetten hebben bewoners de 
mogelijkheid ideeën uit te voeren voor hun 
buurt. Maar wat zou er gebeuren als we dit 
expliciet aan de kinderen en jongeren uit de 
Kolenkit zouden vragen?  In het project “I love 
Kolenkit” hebben we dit gedaan. En zo presen-
teerden in februari 15 Kolenkids hun ideeën 
in het ZID theater. Daar kwamen zeven mooie 
plannen uit die allemaal verder uitgewerkt 
konden worden.

Van plan naar uitvoering
De afgelopen maanden is er door de plannen-
makers hard gewerkt aan het uitvoeren van 
de plannen. Er werden begrotingen gemaakt,  
ideeën uitgewerkt,  plannen aangepast. Ook 
sneuvelden er een paar plannen. Het verder 
uitwerken van de plannen is voor iedereen een 
mooi maar ook moeilijk proces. Het was dan 
ook veel te snel alweer zomervakantie.

Voor in je agenda
Op zaterdag 10 september organiseren Manar, 
Abdelsamad en Kaoutar de Kolenkitmarkt. 

De markt is van 13 tot 15 uur in en rondom 
de buurtruimte ‘het Schaffie’ op de hoek 
van het Jan van Schaffelaarplantsoen en de 
Leeuwendalersweg. Er zijn leuke spelletjes 
voor kinderen uit de buurt. Je kan lekker eten 
en je maakt kans op mooie prijzen tijdens 
de loterij. In september wordt ook Goal en 
Kids georganiseerd op het Cruyff Court. Dit is 
een voetbaltoernooi met lokale artiesten.  De 
precieze datum volgt via flyers en posters in de 
buurt.

En dit zit nog in het vat
De kinderen van het ZID theater maken een 
digitale krant over spelen in de buurt. Via deze 
krant kunnen andere kinderen ontdekken 
welke leuke dingen er allemaal in de Kolenkit 
te doen zijn. De krant komt in het najaar uit. 
Een aantal jongeren is bezig met het maken 
van podcasts. Zij gaan hiervoor met oudere 
Kolenkitters in gesprek over wonen, vrije 
tijdsbesteding,  cultuur en kunst. 

Vervolg van I love Kolenkit
Nadat de plannen zijn uitgevoerd gaan we 
evalueren of we volgend jaar door gaan met 

een apart “I love Kolenkit” project. We gaan 
sowieso door met de buurtbudgetten. Heb je 
dus een goed idee voor de buurt of wil je meer 
weten over buurtbudgetten. Kijk dan op de 
website via https://buurtbudget.amsterdam.
nl/bos-en-lommer/buurtbudget 

Meer weten?
Ben je een jongere en heb je een plan neem 
dan contact op met Esra van Dock via 
06-59951336 of zoek hem op in “het Schaffie”. 
Wil je meer weten over “I love Kolenkit” dan 
kan je bellen of mailen met Margo via m.van.
ee@amsterdam.nl of  06-51416885.

I love Kolenkit is een samenwerking tussen 
DOCK, MAQAM, Operatie Periscoop, het ZID 
theater en Stadsdeel West.

Wilt u minder geld uitgeven aan uw 
energie? 
Gemeente Amsterdam en team Energiebox 
helpen u hier graag bij. Tussen eind augustus 
en eind oktober komt een energiecoach 
bij u langs om u gratis energiebesparende 
producten te geven en energie bespaaradvies. 
Zo kunt u uw woning comfortabeler en ener-
giezuiniger maken. En bespaart u kosten op 
uw energierekening. Woningen die voor 1990 
gebouwd zijn in de Kolenkitbuurt krijgen een 
bezoek.

Wat is de Energiebox? 
U krijgt een doos waar een paar producten 
in zitten. Met deze producten kunt u uw 
energieverbruik verminderen. Bijvoorbeeld 
een zuinige lamp en tochtstrips. U kunt de 
coach uitleggen wat u al doet om energie 
te besparen. Hij denkt dan mee over wat u 
misschien nog meer kunt doen. U kunt met de 
producten en de tips gemiddeld €100 per jaar 
besparen op uw energierekening.

Is het echt gratis? 
Ja. U krijgt de Energiebox gratis van de 
gemeente Amsterdam. Team Energiebox komt 
niets verkopen. Het maakt niet uit wie uw 
energieaanbieder is. U kiest er zelf voor of u 
de producten en het advies wilt ontvangen.

Ik wil de Energiebox hebben
Dan hoeft u niks te doen. Onze coach belt 
binnenkort bij u aan om u aan de deur de 

producten en tips te geven. Hij stelt u een 
paar vragen en vraagt u om uw e-mailadres. 
Op dit e-mailadres ontvangt u na het gesprek 
uw persoonlijke adviesrapport. U herkent de 
coach aan zijn naamkaartje met daarop zijn 
naam, het logo van de gemeente Amsterdam 
en het logo van Energiebox.
Bent u niet thuis? Dan komen we op een 
andere dag nog een keer langs. Het is helaas 
niet mogelijk om een afspraak te maken. Wilt 
u zeker weten dat u een box van ons krijgt? 
Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de 
website www.amsterdam.energiebox.org/
aanmelden.

Ik wil de Energiebox niet hebben 
Wilt u liever niet dat we aanbellen om u een 
gratis Energiebox te geven? Geen probleem. 
U kunt zich hiervoor afmelden via de website 
www.amsterdam.energiebox.org/afmelden . 
Wanneer u zich afmeldt, bellen we niet bij u 
aan.

Ik heb een andere vraag. Dat kan! Op 
de website www.energiebox.org/amsterdam  
kunt u kijken of uw vraag beantwoord wordt. 
Staat uw vraag er niet tussen? Stuur ons dan 
een e-mail op amsterdam@energiebox.org  of 
bel ons op 020 – 2278882.

I Love Kolenkit

De Energiebox



PAPERBOUND

ACTIVITEITEN

Dit jaar word er weer bij Broedplaats Bouw 
het jaarlijkse Zine Fair ‘PAPERBOUND’ 
georganiseerd. 
 
We hebben een geweldige verzameling 
artiesten die hun zines, illustraties, prints en 
kunstwerken zullen presenteren.

Komt langs voor de volgende activiteiten:
Kunst bekijken, muziek luisteren, dansen, 
eten, drinken, workshops en lezingen volgen.

Locatie:
Ferdinand Huyckstraat 74 
Datum 29-10-2022 t/m 30-10-2022
van 12:00 tot 22:00

Voor het programma kijk je op
www.debouwput.com
of volg ons op instagram:
@de_bouwput 

KOLENKIT IN BEELD Fotografie: Denise van Gerven  — Smoelwerk Fotografie 
www.smoelwerkfotografie.nl



Tekst: Opgesteld door zowel het gemeentelijk 
projectteam Kolenkitbuurt Noord + Midden 
als ook Rochdale. 

De vernieuwing van de Kolenkitbuurt is 
in 2003 gestart. Sindsdien zijn er 1.400 
woningen gerenoveerd en er zijn 900 extra 
woningen bij gekomen. Ook de openbare 
ruimte is voor een deel aangepakt. Maar het 
is nog niet af. Woningstichting Rochdale gaat 
samen met gemeente Amsterdam 700 van 
de laatste woningen in de Kolenkit midden 
en noord en de openbare ruimte aanpakken. 
De eerste stappen richting het vernieuwings-
plan voor deze blokken zijn gezet. Er zijn 
ideeën opgehaald bij huurders en andere 
betrokkenen. De gemeente en Rochdale zijn 
op dit moment druk bezig om dit verder uit te 
werken en af te ronden.

Uitgangspunten vernieuwing

De Kolenkit midden en noord wordt in 
stappen vernieuwd. De hele vernieuwing 
duurt ongeveer 10 tot 15 jaar. Rochdale en 
gemeente Amsterdam hebben aan het begin 
een aantal uitgangspunten vastgelegd:
● We vernieuwen de buurt in samenwerking 
met de bewoners.
● We hebben oog voor het unieke karakter van 

de buurt.
● We richten de vernieuwing op betere 
woningen, werken, betere voorzieningen 
en een veilige openbare ruimte en gezellige 
ontmoetingsplekken.
● We koesteren bestaande sociale netwerken 
en versterken die.
● We vernieuwen de woningen voor de 
huidige en voor nieuwe bewoners. Het aantal 
sociale huurwoningen blijft gelijk. Het totaal 
aantal woningen wordt door verdichting 
vergroot.
● We verbeteren op lange termijn, maar ook 
op korte termijn.

Ideeën: meer dan 400 bewoners
Op basis van deze uitgangspunten zijn de 
gemeente en Rochdale op dit moment bezig 
met het verder uitwerken van het vernieu-
wingsplan. Dit plan wordt samen met de 
huurders gemaakt. Vijf lokale organisaties zijn 
de buurt ingegaan om verhalen en wensen 
in kaart te brengen: Stichting Samen Kracht, 
Stichting Aminah, KolenkitKas, ZID Theater 
en Operatie Periscoop.
Zij hebben de bewoners gevraagd wat er op 
korte termijn nodig is, en wat de ideeën voor 
de toekomst zijn. Er zijn interviews gehouden, 
workshops met kinderen gedaan en er is 
een online enquête uitgezet. De gemeente 

en Rochdale hebben inloopbijeenkomsten 
georganiseerd. Verder zijn er per complex 
gesprekken met de huurders en bewoners- en 
projectcommissies. Ook hebben gemeente 
en Rochdale gesprekken gevoerd met andere 
betrokkenen, zoals scholen, broedplaatsen en 
omwonenden.
Al deze informatie wordt gebruikt voor het 
vernieuwen van de buurt.  

Wat zeggen bewoners?

Uit deze participatie is een grote rijkdom aan 
ideeën en suggesties voor de vernieuwing naar 
voren gekomen. De belangrijkste punten zijn:
1. Bewoners zijn trots op de buurt 
vanwege de sterke sociale netwerken, de 
buren. Deze collectieve spirit zien mensen 
graag terug in de openbare ruimte en in voor-
zieningen in gebouwen. Mensen hebben een 
functie in hun portiek ten opzichte van elkaar 
en helpen elkaar op allerlei manieren.
2. Veel mensen wonen er al jarenlang. 
Iedereen wil graag een nieuwe of verbeterde 
woning, want de huizen zijn verouderd. Maar 
de meeste mensen willen graag in de buurt 
blijven wonen.
3. Veel mensen in de buurt willen graag 
meedenken. Bewoners willen graag weten wat 
er met deze input gebeurt.  
4. Een vaak terugkerend thema 
is: kunnen we de wijk kindvriendelijk 
vormgeven? En ook graag aandacht voor 
de ouderen in de buurt, ook in de openbare 
ruimte. 

Bewoners vragen aandacht voor problemen 
op korte termijn. Rochdale heeft dit opgepakt 
in overleg met de bewoners- en projectcom-
missies. Bij een aantal woongebouwen zijn 
al  technische maatregelen uitgevoerd. Voor 
de overige woningen onderzoekt Rochdale 
welke maatregelen nodig zijn, en wat op korte 
termijn uitgevoerd kan worden.  

Het concept vernieuwingsplan

Al deze inbreng is door een ontwerpteam in 
opdracht van de gemeente Amsterdam en 
Rochdale tot een concept vernieuwingsplan 
verwerkt. Hieronder geven we de belangrijkste 
onderdelen van het concept plan weer, zoals 
het er nu ligt.

1.  Verbetering openbare ruimte, 
binnentuinen en bomen
Er is een grote behoefte gebleken aan een 
betere openbare ruimte, meer ontmoetings-
plekken, speelplekken en groenvoorzieningen. 
De gemeente en Rochdale zetten erop in dat 
niet alleen de woningen worden vernieuwd 
en dat er extra woningen worden bijgebouwd, 
maar dat ook de openbare ruimte sterk wordt 
verbeterd.

2.  Meer werkplekken en voorzieningen
De gemeente en Rochdale zetten erop in dat 
er nieuwe plekken worden toegevoegd voor 
ondernemers uit de buurt, voor bewoners om 
elkaar te ontmoeten, en voor voorzieningen. 

De Kolenkit vernieuwt verder

WONEN



Een aantal van de ideeën in beeld gebracht:

Impressies Leeuwendalersweg en plein tegenover Max Havelaarflat

3.  Vernieuwing van alle woningen
Alle 700 woningen worden vernieuwd en er 
worden extra woningen bijgebouwd:
1. Het blok tussen Akbarstraat en De 
Schaepherderstraat wordt waarschijnlijk 
ingrijpend gerenoveerd. Het streven is om 
hiermee in de komende drie jaar te starten. 
De binnentuin betrekken we ook bij de 
vernieuwing. De invulling is onderdeel van het 
gesprek met de bewoners. De voorkeur gaat 
uit naar groen en open. 
2. Het blok aan de Sinjeur Semeijnstraat 
en de Schaepherderstraat (even nummers) 
wordt gesloopt. Er komt een nieuw blok voor 
terug met meer woningen. Ook hier worden 
de binnentuinen groen, open en collectief. 
De planning is om in 2025 te starten met het 
slopen van de eerste woningen. 
3. De Piggelmeewoningen aan het Piet 
Paaltjenspad worden vernieuwd; op dit 
moment gaan we uit van sloop nieuwbouw. 
Het idee is om in de nieuwbouw voor-
zieningen een plek te geven in plaats van 
woningen. Denk dan aan een kinderdagver-
blijf, wasserette en een ontmoetingsplek voor 
bewoners uit de buurt. 

4. De noordelijke blokken volgen na de aanpak 
van het middengebied, naar verwachting 
over ongeveer zeven jaar. Het deel van het 
blok aan de Ferdinand Huyckstraat is van 
Rochdale. De andere helft van dit blok is van 
Eigen Haard en een Vereniging van Eigenaren 
en is nu niet in dit plan betrokken. Het 
blok tussen Majoor Fransweg en Ferdinand 
Huyckstraat is ook van Rochdale en onderdeel 
van de vernieuwing. De aanpak, renovatie 
of sloop-nieuwbouw, wordt op dit moment 
op basis van het concept vernieuwings-
plan nog onderzocht, ook in overleg met de 
bewonerscommissiecommissie.
5. Er zijn nu 700 sociale huurwoningen; 
na de vernieuwing is dat aantal er ook nog 
steeds. De woningen die daar bovenop worden 
bijgebouwd zijn vooral middenhuur woningen. 
Rochdale onderzoekt of er ook ruimte kan 
zijn voor wooncollectieven, zoals jongeren of 
ouderen die met elkaar willen samenwonen.

Hoe gaat het verder?
De gemeente verwerkt het vernieuwingsplan 
in een besluit. Het doel is om hier in de loop 
van 2023 een akkoord op te krijgen van de 

gemeenteraad van Amsterdam. Voordat dit 
gebeurt is er nog ruimte voor bewoners en 
andere betrokkenen om op de plannen te 
reageren. 
Rochdale werkt conform het vernieuwings-
plan de plannen voor de afzonderlijke blokken 
verder uit, te beginnen in het middengebied. 
Dit gebeurt in overleg met de bewoners- en 
projectcommissie.

Vragen over de vernieuwing of over uw 
woning op dit moment? Kom langs op de 
spreeklocatie:

Piet Paaltjenspad 6:
● Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
● Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
● Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Heeft u andere vragen over uw buurt? Neemt 
u dan contact op met gebiedsmakelaar 
San San Liem via s.liem@amsterdam.nl of 
06-10075549.



PUZZEL

Woordzoeker

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

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

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

Uit de vele reacties op de 
puzzel uit de lente editie 2022 

is een winnaar via loting 
gekomen:

De gelukkige is 
Koon-Sang Tsang. 



HEEL KOLENKIT BAKT!

Deze keer MARIA met een heerlijk 
Russisch én Oekraïens recept.

De Russische Maria woont nu 10 jaar in 
Amsterdam, waarvan zeker 5 jaar hier in 
Bolo. Ze trok weg uit Rusland, zoals de meeste 
van haar familieleden, op zoek naar een plek 
waar hun familiewaarden gedeeld worden: 
eerlijkheid, respect, onafhankelijkheid. 
Deze waarden worden nu allemaal tot haar 
grote verdriet, met voeten getreden in haar 
thuisland.
Maria deelde een recept dat zowel Russisch als 
Oekraïens is: Charlotka, een appeltaart.
“Een herinnering aan iets zoets wat we met 
elkaar delen.”

Recept

Benodigd:
Boter om in te vetten
5 eieren
200 gram basterdsuiker
200 gram gezeefde bloem
1 theelepel kaneel
4 groene zure appels in dunne schijfjes 
gesneden
Poedersuiker

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet 
de ronde taartvorm in – een springvorm, met 
zo’n losse bodem.

2. Klop met een mixer de eieren met de 
basterdsuiker tenminste 5 minuten tot een 
behoorlijk dik, wit en schuimig geheel
Je gebruikt geen rijsmiddel dus de 
hoeveelheid lucht die je erin klopt is 
essentieel.

3. Spatel voorzichtig de bloem door het 
eimengsel.

4. Bestrooi de appelpartjes met de kaneel 
en verdeel de partjes over de bodem van 
de taartvorm. Giet vervolgens het cake 
mengsel er gelijkmatig overheen. Bak in de 
oven gedurende 35 minuten. Check met een 
satéprikker of de cake gaar is.

5. Laat de cake afkoelen in de vorm, strooi er 
poedersuiker over en serveer de taart. 

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!

Recept voor Charlotka 

De Bouwput gallery

ACTIVITEITEN

De Bouwput is de gezamenlijke ruimte van 
Broedplaats Bouw waar wekelijks verschil-
lende activiteiten plaatsvinden. Van tentoon-
stellingen tot workshops. De ruimte is vrij te 
gebruiken voor iedereen die een tof initiatief 
heeft of iets aan het publiek wil laten zien. 
Op deze manier ontstaat er een divers 
programma vol verrassende events waarbij 
iedereen welkom is voor een drankje en in 
gesprek te raken met de verschillende makers.

Voor het actuele programma kijk je op
www.debouwput.com
of volg ons op instagram:
@de_bouwput 

foto: Fruit Monsters tentoonstelling
Hiroaki Onuma & Georgy Dendoe



● THE VILLY

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

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

bel of text naar: 0031 625465367 
voor meer informatie

● ALLROUND BOUWMEDEWERKER 
 (Amsterdam en omgeving) 

Werkzaamheden: Als allround bouwmede-
werker bestaan jouw taken uit kleine montage 
werkzaamheden, het ordelijk houden van de 
bouwplaats, het klaarleggen van de nodige 
materialen en meer. Er is veel afwisseling en 
geen dag is hetzelfde, je bent fysiek bezig en 
doet in een korte tijd veel praktijkervaring op. 
Je krijgt ‘een kijkje in de keuken’ bij verschil-
lende bouwbedrijven en dat staat natuurlijk 
mooi op jouw CV. De werkzaamheden worden 
zelfstandig of in teamverband uitgevoerd. 

Wat mag je van ons verwachten? 
o Wij bieden een leuke en duurzame werkplek 
bij een professionele opdrachtgever 
o Mogelijkheid tot doorgroei 
o Nette afhandeling van salarisbetaling 
Wat verwachten wij van jou? 
o Je spreekt de Nederlandse taal 
o Je bent in bezit van eigen vervoer 
o Je bent in bezit van een VCA certificaat 
o Werken langs de weg is geen vereiste maar 
wel must 
o Je bent per direct beschikbaar 

Werktijden en dagen: 
Het werk is op basis van 40 uur per week. 
Maandag t/m Vrijdag van 07:00 – 16:00 uur. 
Er wordt van je verwacht dat je uiterlijk 07:00 
op het werkveld bent

● FOAM ZOEKT GROEPSLEIDERS, 
MUSEUMDOCENTEN EN 
INSPIRERENDE MAKERS

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

● FACILITAIR MEDEWERKER 
(Amsterdam en omgeving) 

Werkzaamheden: Voor deze vacature zijn ver-
schillende werkzaamheden van belang. 
De schoonmaak zal op diverse locaties 
(kantoren, scholen, hotels, rechtbanken en 
museums ) verricht worden. De voornaamste 
werkzaamheden die wij verwachten zijn; 
De vloer vegen en dweilen, stofzuigen/
meubilair afstoffen, de prullenbakken legen 
en schoonmaken, keuken en sanitair reinigen. 
Daarnaast ben je het visitekaartje van ons 
en van onze klant. In deze functie is het 
belangrijk dat je te allen tijde een representa-
tieve uitstraling hebt. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat je een verzorgde en professio-
nele indruk achterlaat. 

Wat mag je van ons verwachten? 
o Wij bieden een leuke en duurzame werkplek 
bij een professionele opdrachtgever 
o Continuïteit 
o Nette afhandeling van salarisbetaling 
Wat verwachten wij van jou? 
o Je spreekt Nederlandse/Engelse taal 
o Flexibiliteit 
o Je kan zowel alleen als in een teamverband 
werken 

Werktijden en dagen: 
Werktijden zijn gebaseerd op de mogelijke 
shiften en kunnen verschillen. Deze worden 
vooraf besproken en bevestigd.

Ben jij geraakt door fotografie? Heb jij een 
connectie met de belevingswereld van tieners 
en jongeren en vind je dat iedereen na een 
museumbezoek met een positieve ervaring 
de deur uit moet lopen? Kan jij jouw talent 
inzetten om anderen enthousiast te maken 
over fotografie en wil je zelf ook meer leren? 
Word dan museumdocent bij Foam!

Kijk op: www.foam.org/nl/over-ons/
vacatures/museumdocent en reageer voor 19 
september! Met vragen kun je mailen naar 
Amy: educatie@foam.org. 

VACATURES

COME WORK WITH US!

€12,43Age 19

€14,00Age 20

€15,55Age 21 +

ALL-IN* HOURLY WAGE
Bar, SERVICE & KITCHEN

*Gross, including holiday allowance and vacation days

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

thevilly.com/en/vacatures

OPROEP

Op zondag 18 september vindt voor de 9de 
keer het Kolenkit Leeft buurtfeest plaats. 
En wel op de brede stoep aan de 
Erasmusgracht. De organisatie vraagt hulp 
van bewoners uit de Kolenkitbuurt. 

Woensdag 31 augustus is er vrije inloop in 
BACK aan de Bos en Lommerweg 361 om je 
aan te melden en alvast mee te denken over de 
activiteiten. Ook kun je een email sturen naar 
redactie@kolenkit.info 

DENK MEE!



Ko lenk i t  Lee f t !  
zondag 18 sep 2022 

Je bent van harte welkom! 
E R A S M U S G R A C H T - 11:00-17:00 uur 

LIVE MUZIEK // KOLENKIT YARD SALE // 

KINDERACTIVITEITEN // INFO-STANDS // 

FRISDRANK // BIER // WIJN EN HAPJES 

www. ko len k i t . i n f o  / /  i n f o@ko len k i t . i n f o    

FaceB ook :  deko l en k i t l ee f t  / /  I n s t a g ram :  ko l en k i t buu r t

BUURTFEEST



Colofon

Redactie: Ruud van Buren, Denise van 
Gerven, Anne-Marie Niks, Urmy Blikslager, 
Lysette van Geel, Peim van der Sloot, 
Rim Voorhaar en Anne-Mieke Semmeling

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

LOCATIES:

1. Voetbal Vereniging Sloterdijk
Roos van Dekamaweg 4

2. AGA LAB
Roos van Dekamaweg 7

3. ZID Theater
Roos van Dekamaweg 1

4. DE BOUWPUT
Ferdinand Huyckstraat 74

5. MGT Jongerencentrum
Wiltzanghlaan 90

6. Broedplaats WOW
Wiltzanghlaan 60

7. IBS El Amien
Wiltzanghlaan 93

8. West Beweegt
Berceusestraat

9. Buurtbeheer Eigen Haard
Meimorgenstraat 93

10. Cascoland
Piet Paaltjenspad 9

12. Klerekas
Leeuwendalerstunnel

13. Bos en Lommerschool
Meimorgenstraat 2

14. KolenkitKas
Vrouwengelukhof

15. Maqam

16. The Villy
Bos en Lommerplein 302

17. Aminah
Bos en Lommerweg 385

18. Buurthuis BACK
Bos en Lommerweg 361

19. Kolenkitkerk
De Leeuw van Vlaanderenstraat 124

20. Bensy Gym
Ernest Staesplein 43 

21. Mevlana Moskee
Baas Gansendonckstraat 2

WWW.KOLENKIT.INFO

WIE, WAT EN  WAAR IN DE KOLENKITBUURT

A10
WILTZANGHLAAN

LEEUWENDALERSWEG

BOS EN LOMMERWEG

ERASMUSGRACHT

HAARLEMMERWEG

Lidewijdepad
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