Informatiekrant over de vernieuwing van de Indische Buurt

NR. 22 APRIL 2014

Langer thuis wonen
Het Loket Zorg en Samenleven
weet hoe u langer thuis kunt
blijven wonen. Kijk op pagina 3.

BuurtBalie van start
Wat kunt u doen in de buurt,
en waar? Zoek het op bij de
Indische BuurtBalie. Zie pagina 2.

Gezocht: buurtplannen
Plannen over gezond leven en
gezond eten kunt u indienen.
Zie pagina 4.

Oostwerkt!

Bent u werkloos en wilt u werkervaring
opdoen in de Indische Buurt? Dat kan bij

Oostwerkt! aan de Palembangstraat 52.
Samen met een werkmeester werkt u
in de buurt. Ook volgt u cursussen

en krijgt u hulp bij het vinden van een
betaalde baan of opleiding. Wilt u aan
de slag bij Oostwerkt! neem dan con-

tact op met uw klantmanager bij DWI
of jeroen.ligter@dwi.amsterdam.nl,
T 06 46 20 34 22.

www.oost.amsterdam.nl/oostwerkt.

Speelplein Eerste Atjeh

Het stadsdeel vernieuwt het speelpleintje aan de Eerste Atjehstraat.

Het komt gedeeltelijk lager te liggen
en de speeltoestellen krijgen een
nieuwe ondergrond.
Brand, Dylan en Omar oefenen voor de grote kinderopera op 25 juni.

Kunst fleurt de buurt op
De Indische Buurt biedt steeds meer
kunst en cultuur. Of het nu gaat om
een lezing, een kinderopera of
schilderijen in een portiek: de buurt
fleurt ervan op.

maakt een voorstelling over de winkeliers.

muurschildering van Ymere tegenover het

verrijken’, vertelt artistiek leider Liesbeth

etalage van de Wijkbeheerders in de Suma-

brengen, laten we zien dat kunst eigenlijk

in de fietstunnel van het Muiderpoort

Studio K was in 2007 de eerste grote aanwinst

stelling maar ook een rondleiding langs

voor de Indische Buurt, met een bioscoop,
restaurant en clubavonden. Een paar jaar

‘Theater en kunst kunnen je leven enorm

Coltof. ‘Door theater dicht bij de mensen te
heel gewoon is.’ Er komt niet alleen een voor-

winkels en een fotoproject.

later kwam de nieuwe bibliotheek aan het

Kinderopera

waar workshops, voorstellingen en lezingen

kunst steeds gewoner. Aan Klassiek rondom

Javaplein, waar je boeken kunt lenen en

zijn. En vorig jaar kwam het Nederlands

Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest (NedPhO|NKO) naar de buurt en kan
iedereen gratis openbare repetities
bezoeken.

Theaterstraat

Niet voor iedereen is het gewoon om naar

een toneelstuk of concert te gaan. Om dat te

Ook op andere plekken in de buurt wordt

de Klas doen al zestig kinderen mee. Ze leren
een muziekinstrument spelen of zingen in

het koor. Elke week oefenen ze in de Evenaar.
‘We zien veel trotse koppies van jonge kinde-

trastraat. En aan de acht vrolijke schilderijen
station, die werden gemaakt door de kinde-

ren van het Buurtatelier. In complexen van
Eigen Haard en de Alliantie in de Riouwstraat zijn schilderijen in de portieken

gemaakt, samen met Tantje Gerritje en
ART4ELKAAR. Dat gebeurde omdat de

portieken vuil waren en mensen er zich

niet prettig voelden. De portieken zijn niet
nu ook beter.

Heeft u een cultureel idee voor de buurt?

repeteren voor de grote kinderopera, die ze

Oost helpen met het maken van een plan en

Mieke Baracs. ‘De kinderen zijn druk aan het
op 25 juni opvoeren in de NedPho-koepel.’

Schilderijen op straat

Jeugdtheatergezelschap De Toneelmakerij

ten en pleinen. Denk maar aan de grote

Kunst en cultuur geven ook kleur aan stra-

Het Samen Indische Buurtfestival

krijgt een nieuw jasje. Jong en oud

schitteren er op zaterdag 6 september

tijdens een muziektheaterspektakel dat
vanaf nu samen met de buurt wordt

gemaakt. Helpt u mee met het festival?

Aanmelden kan via annemarije@sibf.nl.

Gezocht: buurtredacteuren
Samen Indische Buurt wil de redactie

uitbreiden. Lijkt het u leuk om vrijwillig
mee te schrijven aan de volgende

twee Samen Indische Buurtkranten?

En heeft u ervaring met het schrijven
van korte berichten en verhalen?
Laat het ons weten via

samenindischebuurt@oost.amsterdam.nl.

alleen mooier, de bewoners kennen elkaar

ren met heel grote instrumenten’, vertelt

veranderen, wordt de Javastraat in mei en
juni drie weken lang een theaterstraat.

Muiderpoortstation of de expositie in de

Festival

De kunst- en cultuurmakelaars van stadsdeel
het aanvragen van subsidie. Elke vrijdag is er
spreekuur, van 11.00-12.00 uur in het CBK

aan de Oranje Vrijstaatkade 71. De woning

Volg ons online

Volg Samen Indische Buurt via

www.facebook.com/samenindischebuurt
en Twitter: @indischebuurt. Wilt u de
digitale nieuwsbrief ontvangen?

Mail naar samenindischebuurt@oost.
amsterdam.nl.

corporaties helpen ook graag mee om goede
ideeën mogelijk te maken.
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K
in uitvoering
De Smaragd

Op de hoek Insulindeweg/Celebesstraat

is flink gesloopt. Hier komt De Smaragd:

nieuwbouw van de Alliantie. In het voorjaar
van 2016 is het gebouw klaar. Er komen
huurwoningen (sociale huur en mid-

densegment), koopwoningen, bedrijven,

horeca en een ondergrondse parkeergarage.

Activiteiten in de Bataviaspeeltuin staan ook op www.indischebuurtbalie.nl.

Vind elkaar via de Indische BuurtBalie
De Indische BuurtBalie is online! Op de website kunt u
snel en eenvoudig activiteiten in de buurt zoeken of
aanbieden. Later komen er ook echte balies om bewoners
te informeren.

Bataviagebouwtje konden ze knutselen, een spelletje bingo doen en

Sumatraplantsoen

gewonnen met bingo en veel nieuwe vriendinnen gemaakt.’

is opgeknapt, is stadsdeel Oost begonnen

Op www.indischebuurtbalie.nl staan alle activiteiten in de buurt.

Samira Aouiamar helpt El Jarmouni sinds kort met de kinder

U vindt er de buurtkalender en een overzicht van alle organisaties
en bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de buurt.

Bataviaspeeltuin

De site is niet alleen handig voor bewoners die activiteiten zoeken.

Ook aanbieders en organisaties vinden elkaar beter. Hamza Zougari,
beheerder van de Bataviaspeeltuin, leerde Mustapha El Jarmouni

van de Schaakschool kennen. Ze werken nu samen, bijvoorbeeld met

samen lunchen.’ Sena (11) vond het heel gezellig. ‘Ik heb viltstiften

Heel handig

activiteiten. ‘Ik wist dat hier een speeltuin was, maar dat Hamza

en zijn team al zoveel leuke activiteiten organiseren, wist ik niet.
Het is leuk om de buurtkinderen samen te zien spelen. Mijn zoon
heeft heerlijk gevoetbald.’

Nadat het groen op het Sumatraplantsoen
met de aanleg van een nieuw buurtplein
voor de As Siddieqschool. Het wordt een

veilige, mooie en groene plek waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en kinderen

kunnen spelen. Als het weer meewerkt,
is het plein in mei klaar.

‘De Indische BuurtBalie is een te gek initiatief’, vindt Zougari.

‘Heel handig, iedereen kan nu activiteiten vinden voor zichzelf
en voor anderen in de buurt.’

Mustapha’s Vakantiekamp in de voorjaarsvakantie. ‘Ruim honderd
buurtkinderen genoten een hele dag in de Bataviaspeeltuin van

www.indischebuurtbalie.nl

sport en spel’, vertelt El Jarmouni. ‘Er was een springkussen en in het

Boetonstraat

De renovatie van 53 sociale huurwoningen
in de Boeton-, Nias- en Karimatstraat is

bijna gereed. Door een deel van de woningen
samen te voegen, heeft Eigen Haard ruimere

woningen gemaakt voor gezinnen. Ook zijn
er nu zes rolstoelwoningen op de begane

grond. De woningen hebben energielabel A.
De binnentuin is opgeknapt en de begane
grondwoningen hebben nieuwe tuin
bergingen gekregen.

Het tekenen van de intentieverklaring.

In gesprek over jeugdwerkloosheid.

Samen de buurt sterker maken
Het scheelde weinig of de Meevaart
was te klein op donderdagavond
6 maart. Veel mensen kwamen
praten over hun ideeën voor de buurt.
De avond begon met een belangrijk

workshops. Bij ‘Zorg voor elkaar’ ging het

Burger buurtbegroting

nodig hebben. ‘Het is belangrijk om een

gepresenteerd. Hoeveel geld geeft het

erom hoe bewoners elkaar helpen als ze zorg
netwerk te hebben in de buurt’, vond een
van de deelnemers.

moment: het tekenen van een intentie

Peperbus

Indische Buurt, het stadsdeel en de woning-

hoe je werk kunt vinden. Ook hier kan de

verklaring tussen de Coöperatieve Vereniging
corporaties. De samenwerking tussen het
stadsdeel en de woningcorporaties lag al
vast maar nu zijn ook bewoners partner

bij het verbeteren van de Indische Buurt.

Netwerk

Wat kun je zelf voor de buurt betekenen?
Die vraag stond centraal bij de negen
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Bij ‘Jeugdwerkloosheid’ bespraken jongeren
buurt een rol spelen want via via is de beste

Verder werd de burger buurtbegroting

Batjanstraat

stadsdeel uit aan de Indische Buurt?

renovatie van de Batjanschool, vlak bij het

Hoe is het geld verdeeld en kan het ook
beter? Bewoners bogen zich over deze
vragen en maakten de burger buurt

begroting samen met stadsdeel Oost en
het Centrum voor Budgetmonitoring.

manier om een baan te vinden, vonden de

Bent u geïnteresseerd in de burger buurt

bedachten mensen hoe zij informatie willen

zijn bij uw buurt? Neem dan contact op

jongeren. Bij de workshop Communicatie
krijgen over de buurt. Een van de ideeën

was een peperbus: een bemand informatieloket op straat met posters en aankondigingen op de wanden.

begroting of wilt u zelf meer betrokken

met participatiemakelaar Rob van Veelen,
r.van.veelen@oost.amsterdam.nl.

Dit voorjaar start Eigen Haard met de

Ambonplein. De klaslokalen veranderen in
muziekwoningen met eigen oefenruimte.
Ideaal voor startende musici. De gymzaal

wordt de Batjanzaal: bruisend middelpunt
voor buurtactiviteiten en bijeenkomsten.
De renovatie is begin 2015 gereed.

Op pad met de Canta
Voor oudere mensen zijn kleine
afstanden vaak een groot probleem.
Ouderen uit de Indische Buurt kunnen
nu voor 1 Makkie of 1 euro meerijden
met de Canta van stichting MOI.

Connexxion moet je ver vooruit boeken.

Mevrouw Chaand Kandhaichaube-Jagdew

Benaja Elmont (23) is een van de vaste

komt net uit het ziekenhuis. Ze is nog zwak
en heeft tijd nodig om te herstellen. ‘Ik heb

vaak een probleem voor ouderen’, vertelt
Shazia. ‘Een taxi is duur en een rit van

En even uitstappen bij Albert Heijn is er

niet bij. Wij stoppen onderweg wel voor een
boodschap en hebben tijd voor een praatje.’
chauffeurs. ‘Het is gezellig’, vertelt hij.
‘Ik luister graag naar de verhalen van

een scootmobiel maar ik durf daar nu niet

ouderen.’ De service is zo’n succes dat

iemand bij is als ik naar buiten ga.’ Daarom

‘We hebben net een tweede Canta

op de rijden. Ik ben te labiel. Het is fijn als er
is ze vandaag met de Canta naar de bank
gebracht om geld over te maken.

Korte ritjes

De CC Oost (Canta Commissie Oost) is

bedacht door de zussen Shazia en Jasmin

Ishaq van stichting MOI. ‘Even naar de Dappermarkt, bloed laten prikken of op visite
gaan: juist de korte ritjes in de buurt zijn

de zusters Ishaq alweer vooruit kijken.
aangevraagd.’

Stichting MOI (Maatschappelijke Ondersteuning
en Integratie) heeft een nieuw adres:

Molukkenstraat 25. Voor een ritje met de

Canta kunt u bellen met T 06 58 96 72 85.
Voor informatie over de Makkie, kijk op
www.makkie.cc.

Voor 1 Makkie of 1 euro kunnen ouderen meerijden met de Canta.

Wijzer met geld
Financiële problemen kun je maar beter voorkomen.
Op verschillende plekken in de Indische Buurt kunt u beter
leren omgaan met geld. Krijgt u wel alle toeslagen waar u
recht op heeft?
‘Met een laag inkomen redden mensen het vaak maar net’, weet Joost

Kok van Civic Amsterdam. ‘Maar als er ineens een jaarafrekening komt
van het energiebedrijf, dan kan het misgaan. Want waar haal je ineens
het geld vandaan om een grote rekening te betalen?’

Handige tips

In Amsterdam Oost kunnen huurders van woningcorporaties meedoen
aan de gratis budgettraining in het wijkservicepunt Flevopoort. Het
duurt één ochtend of één middag en per keer kunnen er zes mensen
meedoen. De deelnemers nemen hun administratie mee.

‘Samen bespreken we hoe je een budgetplan kunt maken’, vertelt

Kok. ‘Ook kijken we of mensen wel krijgen waar ze recht op hebben.

En vertellen we dat je iedere verandering in je huishouden moet doorgeven aan de Belastingdienst. Als de huur omhoog gaat, maar ook
als je zoon van 18 een bijbaantje krijgt. Dat weet niet iedereen.’

De deelnemers krijgen nog meer handige tips. Bijvoorbeeld over de

energierekening. ‘Je kunt het maandbedrag verhogen. Zo voorkom je
Ton de Ruig kreeg een douchestoel en andere aanpassingen in huis.

dat je aan het eind van het jaar een rekening krijgt die je niet kunt

‘Fijn om weer thuis te zijn’

betalen.’

In het huis van Ton de Ruig (83) zijn kleine
zorgaanpassingen gedaan. In de badkamer
heeft Eigen Haard handgrepen en een
douchestoel geplaatst. Ook is er een
verhoogd toilet neergezet.

MOI (Molukkenstraat 25) of BOOT (Molukkenstraat 147).

‘Vorig jaar werd mijn vrouw Tonny ziek en ik had last

van een hernia’, vertelt De Ruig. ‘Van mijn fysiothera-

laatst goed kunnen verzorgen. Daar ben ik dankbaar

om weer thuis te zijn. Het geeft een zeker gevoel dat

ik niet zomaar kan vallen in de douche en dat ik hier
voorlopig kan blijven wonen.’

Wij wilden dat graag, want zonder aanpassingen

ik thuiszorg? Kan ik bijzondere bijstand krijgen?

Zeker gevoel

In juni 2013 overleed De Ruigs vrouw, na 57 jaar

huwelijk, thuis in zijn armen. ‘Ze wilde per se hier in
haar eigen bed sterven. Mede door deze eenvoudige
aanpassingen heb ik haar met de thuishulp tot het

T 020 665 80 01. Met financiële vragen kunt u ook terecht bij Stichting

geopereerd en net terug uit het ziekenhuis. ‘Het is fijn

Langer thuis wonen

gebeuren er eerder ongelukken.’

sociaalraadslieden@civicamsterdam.nl of bel met Civic Amsterdam:

voor.’ De gezondheid van De Ruig is broos. Hij is pas

peute hoorden we dat je bij wijkservicepunt Flevopoort terecht kunt voor zorgaanpassingen in huis.

Wilt u meedoen aan de budgettraining? Stuur een mail naar

Kan mijn woning worden aangepast? Hoe regel

De mensen van het Loket Zorg en Samenleven weten
hoe u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Bel op werkdagen tussen 13.00 - 16.00 uur naar het
Loket Zorg en Samenleven, T 020 462 03 99 of kom
naar het spreekuur: ma 13.00 - 14.30 uur en

woe 15.00 - 16.30 uur. U vindt het Loket Zorg en

Samenleven bij het wijkservicepunt Flevopoort,
Kramatplantsoen 101-h.

Joost Kok geeft de budgettraining in wijkservicepunt Flevopoort.
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KEN DE INDISCHE BUURT

NIEUW IN DE INDISCHE BUURT

‘Bedford-Stuyvesant past bij de Indische Buurt’
Caroline Bakker en Eugène
van Dijk wonen in de Javastraat.
Eind vorig jaar openden zij hier
hun eigen American Coffee Bar:
Bedford-Stuyvesant.
Op nummer 55 ruikt het naar versgemalen
koffie. ‘Ons huismerk is Brooklyn Roasted

Prijsvraag

Company’, zegt Van Dijk. ‘Een jaar geleden

Weet u bij welke ondernemer in de Indische

ontdekt in New York. Toen kregen we het idee

Buurt deze foto is genomen, stuur dan uw

om een koffiebar New York-stijl te beginnen.’

antwoord naar samenindischebuurt@oost.

amsterdam.nl. De winnaar mag voor 25 euro

Crowdfunding

boodschappen doen in de Indische Buurt.

Die stijl is grootstedelijk en creatief: een grote,
hoge ruimte met een aantal tweezitjes,

De foto in de vorige krant was genomen bij

relaxte zitbanken en een grote leestafel.

restaurant De Koksmuts, Sumatrastraat 47.

Voor de kleintjes is er een speelhoek. De

De winnaar is Hester van Dijk uit de Eerste

meubels van Deens design ademen een

jaren vijftig-sfeer. De bar timmerde Van Dijk
van oude deuren. ‘We hebben de inrichting

Atjehstraat: ‘Dat is natuurlijk een foto van
Eugène van Dijk en Caroline Bakker: ‘We zijn hier op onze plek.’

zelf bedacht en gemaakt.’ Het startbudget

roastbeef, huisgemaakte taart of soep:

Bedford-Stuyvesant, Javastraat 55, dagelijks

zeventig buurtbewoners hebben ieder hon-

onze plek. De Indische Buurt is net zoals de

www.bedfordstuyvesant.nl.

kreeg het stel via crowdfunding. ‘Zeker

derd euro ingelegd’, zegt Van Dijk. ‘Zij zijn
heel betrokken en komen hier graag.’

Positieve energie

wat je wilt’, aldus Van Dijk. ‘Wij zijn hier op
New Yorkse wijk Bedford-Stuyvesant. Een
buurt die bruist van de energie en waar

allerlei positieve veranderingen gaande zijn.’

Ook ondernemen in de Indische Buurt?

kop koffie, thee, wijn of bier, een sandwich

h.stolwijk@oost.amsterdam.nl, T 06 14 29 88 82.

Winkelstraatmanager Harold Stolwijk helpt nieuwe en bestaande ondernemers:

Gerda Spruit begon vorig jaar een spreekuur voor mensen
die zorgen voor iemand met dementie of de ziekte van
Alzheimer.
‘Drie jaar geleden overleed mijn moeder. Ze had alzheimer. Ik heb

gezien dat de zorg voor mensen met alzheimer en dementie slecht is
in de Amsterdamse tehuizen. Ook houden ze weinig rekening met
de vertrouwde band tussen de zieke en zijn of haar vrienden en
familie. Daarom ben ik samen met Said Gauches het Alzheimer

Advies- en Klachtenbureau begonnen. En we hebben ‘De Nieuwe

Familie’ georganiseerd: een informatiebijeenkomst voor betrokkenen
en geïnteresseerden. Mensen die met dementie te maken krijgen,

willen wij steunen en informatie geven vanuit onze eigen ervaring.
Samen met de andere ‘nieuwe familieleden’ en vrijwilligers ondernemen wij ook acties richting pers en politiek om aandacht te
vragen voor dementerende mensen en hun mantelzorgers.’

Het spreekuur is op ma en vrij van 19.00 - 21.00 uur, alleen op afspraak.
Bel daarvoor met het Alzheimer Advies- en Klachtenbureau:
T 06 22 02 31 20, De Meevaart, Balistraat 48A.
Gerda Spruit en Said Gauches van het Alzheimer Advies- en Klachtenbureau.

Gezonde buurtplannen gezocht
twee rondes: een ronde in het voorjaar

Doe mee aan de jury

najaar (indienen voor 15 november). De

te voeren? Dat bepaalt een jury van bewoners

woners elkaar ontmoeten. Er is dit jaar

De voorwaarden voor de buurtplannen zijn

bovendien een apart budget voor basis

anders dan eerdere jaren. Dit jaar moeten
alle buurtplannen gaan over het thema

gezond leven en gezond eten. Er zijn dit jaar
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(indienen voor 15 juni) en een ronde in het
plannen mogen geen commerciële doeleinden hebben en worden op vrijwillige basis

uitgevoerd. Ook zorgt uw plan dat buurtbe-

Wie krijgt geld om zijn of haar buurtplan uit
en ondernemers uit Oost. Kent u de Indische
Buurt goed en lijkt het u interessant om de
aanvragen te beoordelen? Graag!

25.000 euro beschikbaar. Dit jaar is er

Informatie?

scholen uit de Indische Buurt om plannen

participatiemakelaar, T 020 253 41 36,

in te dienen die gaan over gezond leven en
gezond eten.

Vragen?
Stadsdeel Oost
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam
T 14 020 Voor vragen over burgerzaken,
groen, afval, grof vuil, handhaving en
openbare ruimte.

IK IN DE BUURT

Ook in 2014 kunt u weer een buurt
plan indienen als u woont of werkt in
de Indische Buurt. Dit jaar gaan alle
plannen over gezond leven en gezond
eten. Heeft u een goed idee? Kijk op
www.samenindischebuurt.nl en dien
uw plan in voor 15 juni of 15 november.

vlees, hartstikke lekker!’

open van 8.00 - 20.00 uur, T 020 334 21 75,

In ruil krijgen de donateurs een tegoed van
150 euro om te besteden naar keuze. ‘Een

De Koksmuts. Met op de houtskool gegrild

Neem contact op met Rob van Veelen,
06 51 21 77 14 of mail:

r.van.veelen@oost.amsterdam.nl,
www.samenindischebuurt.nl.

Meldpunt zorg en overlast
020 253 5033 Voor klachten over overlast en
zorgen over een buurtbewoner.
Eigen Haard
Postbus 67065
1060 JB Amsterdam
T 020 680 18 01
info@eigenhaard.nl
www.eigenhaard.nl
Ymere
Muiderstraatweg 19
1111 PS Diemen
T 088 000 89 00
oost@ymere.nl
www.ymere.nl
de Alliantie
Postbus 105
1200 AC Hilversum
T 088 00 232 00
amsterdam@de-alliantie.nl
www.de-alliantie.nl
Wijkbeheerders Indische Buurt
Sumatrastraat 63-65
T 020 463 09 09
Spreekuur maandag t/m vrijdag 11 - 12 uur
wijkbeheer@samenindischebuurt.nl

www.samenindischebuurt.nl
Colofon

De Samen Indische Buurtkrant verschijnt 3 keer per jaar
en wordt huis-aan-huis verspreid. Het is een uitgave van
stadsdeel Oost, Eigen Haard, Ymere en de Alliantie.
Zij zetten zich samen in om de Indische Buurt te verbeteren.
Oplage 15.000 exemplaren
Hoofdredacteur Intse Hamstra
Redactie Werkgroep Communicatie Indische Buurt
Tekst Marieke Mittelmeijer en Emilie van Steen
Eindredactie Marieke Mittelmeijer
Fotografie 5.6 Fotografie
Ontwerp krant www.co3.org
Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten
worden ontleend.

