
Nieuw iN de buurt:

Iris Oltheten

#WijNu! Internationale  
vrouwendag 8 maart 

bloemkool
hamburgers
Het nieuwe jaar vangen we 
gezond aan. En aan welke 
groente doet mij de Indische 
Buurt het meest denken? De 
bloemkool. Een prachtig geheel 
maar ook mooi in losse stukjes! 
En het groene blad houdt de 
boel bijeen. Daarom gaan we een 
bloemkoolhamburger maken. 
Meng volkorenspelt, bakpoeder, 
zout, amandelolie en melk in 
een kom totdat het een mooie 
deegbal wordt. Laat het deeg 1 
uur rijzen. Kook de bloemkool en 
doperwten gaar en laat ongeveer 
8 à 10 minuten afkoelen. Maak 
ondertussen 10 kleine balletjes 
van het brooddeeg en leg ze op 
een grillplaat. Bak de broodjes in 
de voorverwarmde oven (200 gr) 
voor ongeveer 30 - 35 minuten. 
Dan prak je de bloemkool samen 
met de doperwten en voeg daar 
de havermout, zout en peper aan 
toe. Kneed dan kleine burgers 
van het mengsel en bak ze op de 
bakplaat tot ze goudbruin zijn. En 
klaar is je bloemkoolhamburger. 
Wat zullen de grote en kleine 
mensen er blij van worden!

Nieuwe brug wordt 
oFFiCieel geoPeNd
De nieuwe fiets- en voetgangers-
brug over de Ringvaart is klaar! 
De brug heeft een markante 
rode deur gekregen die dient als 
waterkering en gaat Maria Skło-
dowska-Curiebrug heten, naar 
de Pools-Franse wetenschapster 
die in de vorige eeuw tweemaal 
een Nobelprijs won.
Op donderdag 1 maart van 12.00 
tot 13.00 uur vind de opening 
plaats. U bent van harte uitgeno-
digd om bij dit feestelijke moment 
aanwezig te zijn!

Zij begeleiden buurtbewoners 
bij het maken van een groeiend 
kunstwerk met als thema: men-
sen- & kinderrechten. In maart en 
april vinden er workshops in De 
Meevaart plaats waarbij je kunt 
leren je via kunst uit te drukken. 
Alle deelnemers samen maken 
zo een groot kunstwerk waar 
iedereen zijn of haar steentje aan 
bijdraagt en zijn of haar visie kwijt 

Community Art  
over mensen-  
en kinderrechten

kan. Niemand hoeft trouwens 
een kunstenaar te zijn om mee 
te doen, of ooit op teken-, boet-
seer- of schilderles gezeten te 
hebben. 

De eerste bijeenkomst is op vrij-
dag 2 maart Atelierruimte 2 in 
de Meevaart, om 17.30 uur. Met 
soep.

Sinds een aantal maanden 
organiseren leesbegeleiders 
van de Culturele Apotheek 
samenleesgroepen in de 
Indische Buurt. 

Samen lezen verrijkt 
je kijk op het leven

In de Elthetokerk wordt er in 
een kleine groep gedurende een 
uur hardop een paar mooie tek-
sten uit de literatuur aan elkaar 
voorgelezen: een bijzonder kort 
verhaal, een grappig gedicht, 
een pakkende passage uit een 
roman. De leesbegeleider en de 
deelnemers bespreken wat de 
tekst met elkaar doet. Het uit-
wisselen hiervan leidt vaak tot 
bijzondere inzichten, ervaringen 
worden gedeeld. Jerrit Vellenga, 
medewerker bij Eltheto en deel-
nemer vindt het heel knap hoe 
precies de mooie gedichten of de 
goede passages uit romans zijn 

Colofon
De muurkrant Indische Buurt-
Balie verschijnt 5 keer per jaar, 
en wordt mogelijk gemaakt 
door de BuurtBalie, stadsdeel 
Oost, Ymere, de Alliantie en 
Eigen Haard. 
Wil je ook een bijdrage leveren 
neem contact op met Ruud:  
info@indischebuurtbalie.nl 

redactie en tekst 
De BuurtBalie
Vormgeving 
Studio Teekens

meer informatie
www.indischebuurtbalie.nl 
Of kom overdag langs in de 
Meevaart,  Balistraat 48. 

De muurkrant Indische BuurtBalie wordt mogelijk gemaakt door alle bewoners en andere betrokkenen uit de Indische 
Buurt en informeert over wat er te doen is in de buurt. WWW.INDISCHEBUURTBALIE.NL
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In de jarige Meevaart zal een 
groot gemeenschappelijk 
kunstwerk worden gemaakt. 
Een community art pro-
ject van twee kunstenaars: 
Sjieka van Rooijen en Sonya 
Wilson. 

Waar is deze foto gemaakt?

Rob’s Cucina Locale

De drie spelende kinderen op 
deze foto zijn nu veertigers. 
De foto is dan ook gemaakt in 
1982. Sindsdien is er behoorlijk 
wat gesloopt en gebouwd in 
de buurt. Weet jij hoe de straat 
heet waar dit inmiddels verdwe-
nen tunneltje op uitkijkt? 

Stuur je antwoord voor  
1 april 2018 naar:  
info@indischebuurtbalie.nl en 
maak kans op 2 kaarten voor 
het Nederlands Philharmonisch 
Orkest in de NedPho-koepel. 

De Meevaart nieuwe stijl in 
de Balistraat bestaat zes 
jaar en dat wordt op don-
derdag 15 maart groots 
gevierd. Voor het eerste lu-
strum waren zoveel plannen 
dat deze pas in het nieuwe 
jaar op hun plek vielen; daar-
om wordt zes jaar gevierd 
met een heus festival. 

Oudere buurtgenoten kunnen 
zich misschien nog de kapel op 
de zolder van het toenmalige 

katholieke verenigingsgebouw 
herinneren of de welzijnsorgani-
saties die het buurthuis daarna 
beheerden. Maar in februari 2012 
werd de sleutel van het gebouw 
aan de buurt gegeven en sinds-
dien is de Meevaart een com-
munitycentrum voor en door de 
buurt. Buurtinitiatieven, politieke 
avonden, Wetenschap in de Wijk, 
muziek, creatieve en opleidings-
activiteiten, het gebeurt allemaal 
op loopafstand in de Meevaart, 
dag in dag uit. Alle betrokken 
bewoners van de afgelopen zes 
jaar is gevraagd een bijdrage 

te leveren aan het festival. Het 
beloofd een verrassend en geva-
rieerd programma te worden! 
Met: performance- en communi-
ty-art, een kookwedstrijd, opera, 
naailes, cabaret, een modeshow, 
kinderworkshops, live muziek, 
moderne dans, film, een Demo-
cratielokaal en nog veel meer. 
Iedereen is welkom, het wordt 
een unieke dag! 

Meer informatie en updates over 
het programma (van 14.00 tot 
24.00 uur) vind je op meevaart.nl 
en indischebuurtbalie.nl

De Meevaart wordt zes!

waar kom je vandaan?
Hiervoor woonde ik in het cen-
trum, eerst op de Keizersgracht 
en daarna in de Negen Straatjes. 
Oorspronkelijk kom ik uit Noord 
Brabant.
 
wat vind je de leukste plek in 
de buurt, en waarom?
Het Flevopark en dan in het bij-
zonder het terras van proeflokaal 
Het Nieuwe Diep, waar je na een 
wandeling heerlijk kunt zitten! 
En natuurlijk de NedPhO Koepel 
waar ik werk bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest/Neder-
lands Kamerorkest. Iedereen die 
in Oost woont zou ik willen aan-
raden eens naar een zondagmid-
dagconcert te komen, of met je 
kinderen naar de woensdagmid-
dagconcerten, of kom eens langs 
bij een openbare repetitie!

hoe zie je de toekomst voor de 
buurt of stad?
Ik hoop dat de Indische Buurt zo 
knus en gemengd blijft als nu, en 
dat het mogelijk blijft voor bewo-
ners om betaalbaar te wonen. 
Daar maak ik me wel zorgen over. 
Verder hoop ik dat Oost blijft 
bruisen op het gebied van cultuur 
en horeca, er is zoveel leuks te 
doen!

Iedereen is op 15 maart welkom op de verjaardag van de Meevaart!

Donderdag 8 maart is het 
Internationale Vrouwendag. 
Het lijkt misschien iets dat 
een tante van je belangrijk 
vindt of je oudere zus die 
overal actie voor voert, maar 
niets is minder waard. 

vele vrouwen uit verschillende 
culturen wonen. Het is een mooi 
feest voor dialoog en verbinding 
tussen hipsters en huisvrouwen. 
Met te veel leuke activiteiten en 
om aandacht te geven aan gelijk-
waardigheid, we willen niet meer 
vragen, we zijn klaar met wach-
ten, we gaan. Wijnu!”

Programma is van 14.00 tot 21.00 
uur in het Stadsdeelkantoor, 
Oranje Vrijstaatplein 2. 

geschonden ook de aandacht. 
En dat is niet iets wat in verre 
oorden gebeurt, maar ook in 
Nederland, ook in Amsterdam. 
Onder het motto #wijnu! bunde-
len actieve vrouwen uit Amster-
dam Oost hun krachten en is 
er in het Stadsdeelkantoor een 
heel programma van workshops, 
modeshows, film, debat, diner 
en optredens. Roelien Benjamins 
zit in het organisatiecomité: “We 
zijn een internationale wijk waar 

Op deze dag vieren vrouwen 
van allerlei culturen hun vrouw-
zijn. Natuurlijk krijgen de vrou-
wenrechten die nog worden 

geselecteerd. “Wat ik merk is dat 
ik aan de hand van die teksten 
woorden krijg aangereikt voor 
dingen die ik denk of voel, maar 
waar ik nog geen woorden voor 
gevonden had.” Het samenlezen 
wordt afgesloten met koffie, thee 
en een kom soep, toegang is gra-
tis. Loop binnen en doe mee!

De Culturele Apotheek organi-
seert deze samenleesgroep op 
donderdag tussen 10.30-11.30 uur 
in het Elthetokerk, Javastraat.



de wereld door de ogen  
van de NaFVa. 
OBA, JAVAPLEIN  Foto-expositie van ama-
teurfotografen uit heel Nederland. Van 1 maart 
tot 28 april. Tijden variëren.

Jampot
MEEVAARt, BALIStRAAt 48. Open jamsessiepodium met 
tal van buurtmuzikanten. Van 19.30  - 22.30 uur.

internationale Vrouwendag 
StADSDEELKANtOOR, ORANJE VRIJStAAtPLEIN 2 
Onder het motto #wijnu! krijgen vrouwen(rechten) alle  
aandacht met workshops, film, debat, diner en optredens. 
Van 14.00 - 21.00 uur.

hoe doorbreken we de erfelijkheid  
van armoede? 
StADSDEELKANtOOR, ORANJE VRIJStAAtPLEIN 2 
Symposium met Arjen Vliegenthart en Roeland van Geuns.
Van 13.30 - 18.00 uur.

de meevaart 6 jaar!
DE MEEVAARt, BALIStRAAt 48. Festival ter ere van 
het zesjarig bestaan van de Meevaart, waarin alle Mee-
vaart-betrokkenen de revue passeren. Met: workshops, 

lezingen, presentaties, optredens, eten, muziek en dans verzorgd door 
onze buurt community. Van 14.00 - 24.00 uur.

wetenschap in de wijk
MEEVAARt, BALIStRAAt 48. Over de (on)wenselijkheid van 
geslachtsbepaling. Van 19.00 - 21.00 uur.

kinderconcert NedPho 
NEDPHO-KOEPEL, BAtJANStRAAt 3. De Nieuwe Kleren 
van de Keizer (5+). 15.00 uur.

w☛ ElkE dag van dE wEEk

uit eten voor een makkie
DIVERSE PLEKKEN  Er zijn verschillende buurtkeukens waar je met  
Makkies terecht kunt. Onder andere elke avond in de Meevaart en elke 
dinsdag Communitykitchen in Archipel. 18.00 - 20.00 uur

☛ maandag En woEnsdag

huiswerkbegeleiding en financiële lessen 
DE MEEVAARt  Over geld, gezonde leefstijl, begeleiding bij huiswerk en 
cito-toetsen. Aanmelden kan via: aanmelden@themoneyschool.nl  
15.15 - 17.30 uur 

☛ ElkE maandag En woEnsdag

repetitie toneelvereniging de tijger
DE MEEVAARt  Meld je ook aan, voor alle leeftijden. Email Mustapha via  
mustaphajarmouni@hotmail.com 19.30 - 22.00 uur

☛ ElkE dinsdag

mobiel spreekuur
DE MEEVAARt  Het Marokkaans Ouderen Centrum houd Mobiel 
Spreekuur voor minder mobiele ouderen: voor tolken, kleine administra-
tie, boodschappen of gewoon een gezellig praatje. 14.00 - 18.00 uur

☛ dinsdag En dondErdag

taal en computerworkshops
CyBERSOEK, tIMORPLEIN 22  Diverse taal- en computerworkshops.  
Kijk voor de tijden op de BuurtBalie. 

☛ woEnsdag En ElkE laatstE zatErdag van dE maand

repaircafé
DE MEEVAARt Weggooien is zonde! Breng je kapotte spullen mee en 
krijg deskundige hulp bij de reparatie ervan. 14.00 - 17.00 uur

☛ woEnsdag En vrijdag

ontmoeting en trainingen voor vrouwen 
BAtAVIA  In samenwerking met o.a. Ink8 en het Ouder- Kindcentrum. 
Kom ook! 08.30 tot 12.00 uur (woe) of 15.00 uur (vrij)

☛ ElkE woEnsdag

woensdagmiddagactiviteiten
ARCHIPEL, MAKASSARPLEIN  Afwisselt pannekoeken, kinderdisco of 
knutselen. 14.00 - 16.00 uur

www.indischebuurtbalie.nl
Wil je weten wat er nog meer in de buurt gebeurt? Kijk op:
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