
Nieuw iN de buurt:

Lisa Franke

Oost in 
Bloei

SPiNAZieiJS
In Oost doe ik natuurlijk alles 
op de fiets, ik peddel wat af op 
een dag. Maar zul je zien, zijn 
we de winter nauwelijks uit of 
de temperaturen gaan ineens 
ver over de 20 graden. Eerst een 
griepgolf, vandaag kan ik mijn jas 
thuis laten. En krijg ik trek in…. 
ijs! Daarom een heus ijsjesrecept 
en nog eens gezond ook! Bij de 
Hema of Action heb je van die 
leuke ijsvormpjes. Verder heb 
je nodig een halve mango en 
halve banaan in stukjes en drie 
handjes spinazie. Whattheheck 
spinazie? Ja, maar je proeft er 
niets van! Pureer het geheel met 
een scheutje water of kokosmelk 
en je hebt een smoothie. Giet 
dit in de vormpjes en leg ze een 
paar uur in de vriezer. Zie daar 
een coole groene traktatie. Je 
kunt ook combineren met andere 
vruchten (peer/banaan met sla of 
munt) zie maar.

bAkkie oP het PleiN 
iS terug!
Wil je de mensen achter de orga-
nisaties en initiatieven actief in 
de buurt persoonlijk spreken? Dat 
kan op het Bakkie op het Plein. 
Vanaf woensdag 16 mei staan we 
met onze rode BuurtBalie tent op 
het Sumatraplantsoen en daarna 
om de week afwisselend op het 
Ambonplein. Ontmoet mensen 
van BOOT, Makkie, Civic, Roads 
etc. Stel je vraag, breng je idee in. 
Vanaf 14.30 uur met sport&spel, 
een gezonde hap en drankje!

Op dinsdag 15 mei organiseert de 
Ouderen Advies Raad (OAR) in de 
Meevaart in samenwerking met 
het stadsdeel en migrantenorga-
nisaties uit Oost Happy Ouwer 
2.0. Thema is eenzaamheid onder 
migrantenouderen. Dit is een 
vervolg op Happy Ouwer 1.0 vorig 
jaar. Doel van deze bijeenkomst 
is om signalen en oorzaken van 
eenzaamheid onder migranten-
ouderen te benoemen en samen 
aan een aanpak te werken die 
aansluit bij de behoeften van de 

Happy Ouwer 2.0

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 
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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 
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Waar werd deze tekening gemaakt?

Rob’s Cucina Locale

Geen foto deze keer, maar een inkt
tekening van Rembrandt uit 1650. 
Rembrandt? 1650? Jazeker! De Indi
sche Buurt bestond nog niet, maar 
de Overamstelse polder wel en daar 
maakte Rembrandt wel eens een 
wandeling. We zien een weids uitzicht 
met aan de overkant een kerktoren. 
Waar stond Rembrandt ongeveer?  
Stuur je antwoord voor 1 juni 2018 
naar: info@indischebuurtbalie.nl en 
maak kans op 2 kaarten voor het Ne-
derlands Philharmonisch Orkest in de 
NedPho-koepel. 

Sinds 2013 zet Alle Kleuren 
Oost zich in om ook in dit 
deel van de stad vrijheid te 
garanderen voor iedereen, 
ongeacht afkomst, levens
beschouwing, status, gen
der, huidskleur, seksuele 
geaardheid of fysieke be
perkingen. 

Alle Kleuren Oost is een mooie 
afspiegeling van de buurt en 
organiseerde de eerste Pride 
Oost bij Studio K en bijeenkom-
sten rond de ramadan, de Dag 

van de Tolerantie en Keti Koti.
Om onze vrijheid te vieren orga-
niseert Alle Kleuren Oost samen 
met de OBA op zaterdag 5 mei 
een Vrijheidsontbijt op het Javap-
lein. Buurtgenoten kunnen dan 
samen met elkaar eten op het 
plein voor de bibliotheek vanaf 
10 uur. De organisatie zorgt voor 
stoelen, tafels en een voedzame 
basis, maar neem gerust zelf ook 
iets lekkers te eten of drinken 
mee. Verzamel je buren en schuif 
vanaf 10 uur gezellig aan! 
De initiatiefnemers zijn ook 
aanwezig op 4 mei tijdens de 

nationale Dodenherdenking. 
Vanuit de diverse communi-
ties worden op het Ceramplein 
herdenkings- en vredesbood-
schappen uitgesproken. Door 
de Surinaamse, Antilliaanse, 
Marokkaanse en Ethiopische 
gemeenschap maar ook vanuit 
de kerken, Assadaaka, de LHBT 
gemeenschap en kinderen uit de 
buurt. De herdenking start om 
19.30 uur. 

Kijk voor laatste informatie op 
de Facebookpagina: /allekleuren 
oost.

Voor Alle Kleuren Oost 
is het elke dag 5 mei

waar kom je vandaan?
Verrassend: ik woon in Den Haag. 
Maar het zit zo: sinds kort werk ik 
als coördinator voor Wijkkunde, 
een initiatief uit de Indische 
Buurt. Voordat ik naar Den Haag 
verhuisde woonde ik in Amster-
dam en ik ben ontzettend blij om 
op deze manier weer een beetje 
terug in de stad te zijn. 

Het doel van Wijkkunde is om elk 
initiatief, hoe pril ook, een podium 
te bieden zodat de initiatieven 
beter worden en daarmee ook de 
buurt. We organiseren Wijkkun-
de-gesprekken, waarin de kennis 
en ervaring uit de buurt gebun-
deld wordt en initiatiefnemers 
sneller geholpen worden.

In mijn eerste week bij Wijkkunde 
hebben we een rondje gemaakt 
door de Indische Buurt, heb ik 
kennis gemaakt met de Makkie 

en ben ik onder de indruk van alle 
activiteiten die worden georgani-
seerd! Hopelijk komen we elkaar 
snel eens tegen in de buurt! 

Wil jij ook je initiatief aanmelden 
voor een Wijkkunde-gesprek? Of 
heb je expertise op een bepaald 
terrein waarmee je andere ini-
tiatiefnemers uit de buurt kunt 
helpen? Neem dan contact op 
met Lisa: wijkkunde@indische-
buurtbalie.nl

Sinds 2006 helpt Stichting 
Oost in Bloei bewoners van 
de Indische Buurt om hun 
buurt een beetje mooier, leu
ker en kleurrijker te maken. 

straat, of een bankje om van de 
zon te genieten.”
Doe mee! De Stichting is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. De 
organisatie is in ontwikkeling en 
er is veel ruimte voor eigen initia-
tief. Kom eens met ze praten. Of 
laat het ze weten als je een idee 
hebt waarmee je de buurt kunt 
verbeteren. Misschien kan de 
stichting je helpen om jouw idee 
te realiseren. 

Zie ook: indischebuurtbalie.nl of 
neem contact op via oostinbloei 
@gmail.com.

van de stichting heeft ze het 
project ‘Het Buurtatelier,’ waar 
buurtkinderen kunstworkshops 
kunnen volgen, opgezet. 
Mette: “Wij zijn vooral geïnte-
resseerd in kunst als middel om 
de buurt te verbeteren”. Maar 
wat is kunst? Morris, een van de 
deelnemers aan het Buurtatelier, 
antwoordt eenvoudig: “Kunst kan 
van alles zijn. Alles wat ons ver-
wondert, verrast of inspireert zou 
je kunnen zeggen. Dat kan graf-
fiti zijn op een lelijke muur, een 
mozaïek op de stoep, een nieuw 
bloemperk op een saai stukje 

Mette Steincke is een buurtbe-
woner die daar dankbaar gebruik 
van heeft gemaakt. Met behulp 

ouderen. Filmfragmenten van 
activiteiten voor migrantenou-
deren worden vertoond met een 
toelichting van sleutelfiguren. En 
er is een interactief programma 
met het publiek en een informa-
tiemarkt van aanbieders van acti-
viteiten voor ouderen. Iedereen 
is welkom. Na afloop is er muziek 
met een hapje en drankje. 

Locatie Meevaart, Balistraat 48a, 
tijd: 14.00 -18.00 uur.

Stadsdeel
commissie  
aan de slag
Tegelijk met de gemeenteraads-
verkiezingen kon er worden 
gestemd op kandidaten voor 
de stadsdeelcommissie. Deze 
commissie adviseert het dage-
lijks bestuur en het bestuur van 
de stad over de toekomst van 
de Indische Buurt en OHG, over 
plannen en uitvoering. Dit doen 
zij namens ons de buurtbewo-
ners! 
Ter introductie, dit zijn de leden 
van de Stadsdeelcommissie Indi-
sche Buurt/OHG:
-  Merijn Boezer (VVD) is docent 

maatschappijleer, maatschap-
pijwetenschappen en assistent 
afdelingsleider bovenbouw 
MAVO bij St. Aloysius College.

-  Jan Jaap Knol (D66) is direc-
teur-bestuurder van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie

-  Daphne Meijer (GL) is Journa-
list, eindredacteur, vertaler en 
programmamaker.

-  Bastiaan Minderhoud (PvdA). 
Vers afgestudeerd politicoloog, 
nu trainee-adviseur bij BMC, op 
het gebied van sociaal domein.

We wensen hen succes en nodi-
gen ze uit om snel met de buurt 
te komen praten over al onze 
ideeën, activiteiten en wensen.

4 en 5 mei 
gedicht
door: Zeraja

Geliefd en geprezen
gerezen uit moederstof
gezegend met broeders
zusters doordrongen van  
wijsheid
steunen bij woorden als  
vrijheid, gelijkheid
vrijgevochten en straatwijs
eigenwijs zingend altijd op pad
langs nieuw avontuur
speurend
nieuwsgierig naar vuur
vastbesloten te leren van
anders dan anderen
open om te transformeren
veranderen
met visie op woorden
als vrijheid, gelijkheid
verdronken in strijden voor
en proberend niet af te glijden
naar angstige oorden
waar vooroordelende mensen
dromen verstoren
maar jij onverstoorbaar
verslaat ze, 
geboren om dromen te laten 
uitkomen 
juist van te leren
te respecteren en te eren
jij gezegend met skills om te 
horen, oren die luisteren
zacht fluisterend dwingen tot
grotere dingen 



wandeling Joodse indische buurt
LLYOD HOTEL / MEEVAART / ELTHETO  Wandel mee door 
de Joodse geschiedenis van de Indische Buurt en Zeeburg. 
Start vanuit het Llyod Hotel. Aansluitend is er in de Mee-

vaart om 15.00 uur een herdenking met ooggetuigen en om 17.00 uur een 
maaltijd in Elthetokerk. Wil je meelopen? Neem contact op met Rogier 
Schravendeel: schravendeel.r@gmail.com. Van 12.30 - 17.00 uur.

dodenherdenking
CERAMPLEIN  De jaarlijkse dodenherdenking vindt plaats 
bij het monument op het Ceramplein. Met buurtbewoners, 
organisaties, sprekers en muziek. Van 19.30 - 20.15 uur.

bevrijdingsdag buurtmaaltijden 
JAVAPLEIN  Bevrijdingsontbijt bij de OBA. 10.00 - 12.00 uur.
SuMATRAPLANTSOEN  Vrijheidslunch. Met spelletjes, 
schminken, luchtkussen, live muziek, voetbal en boksen met 

Raymond Joval. Van 13.00 - 16.00 uur.
BATJANSTRAAT  Vrijheidsmaaltijd. Met live muziek en verschillende 
voordrachten. Er wordt halal gekookt, voor ieder wat wils. €5,-, €2,- met 
stadspas / 1 Makkie. Van 17.00 - 20.00 uur.
 

happy ouwer 2.0 
DE MEEVAART Informatiebijeenkomst en -markt over een-
zaamheid onder migrantenouderen. Met muziek, eten & 
drinken. Van 14.00 - 18.00 uur.

wetenschap in de wijk
DE MEEVAART Elke derde dinsdag in de maand wordt een 
wetenschappelijk onderwerp in gewone woorden gepre-
senteerd. Inloop 19.00 uur, met eten start 19.30 uur. 

Zomerworkshop 
POST OOST WIJTTENBACHSTRAAT 36HS  In 4 workshops, 
van elk twee uur,  leer je alles over gezond leven op een 
goedkope en creatieve manier. Van 10.00 - 12.00 uur.

indische buurt Festival
JAVAPLEIN  Samen vieren we de diversiteit van de buurt 
met workshops, heerlijk eten, optredens en muziek voor 
jong en oud. Dit jaar i.s.m. o.a. Jansen Vintage, Amsterdam 

Blend Market, Eltheto en de Javacup. Van 12.00 - 18.00 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 twEEdE woEnsdag

boekstart babycafé  
OBA JAVAPLEIN  Gezellig samen liedjes zingen, voorlezen en met andere 
ouders ervaringen delen. 10.30 - 11.30 uur.

☛ ElkE woEnsdag En 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

☛ ElkE dondErdag

kijk in je wijk 
ELTHETOKERK, JAVASTRAAT 116A  Op pad met een groep buurtbe-
woners leer je de wijk kennen. Elke week staat er weer een andere plek 
op het programma. Centraal staat dat het altijd educatief, cultureel, 
informatief maar bovenal heel gezellig is! Aanmelding via 06-27979228 / 
a.melgers@civicamsterdam.nl.  Van 10.00 - 11.30 uur.

☛ ElkE EErstE vrijdag van dE maand

Jampot
DE MEEVAART  Hét open jamsessiepodium van Amsterdam Oost - door 
muzikanten, voor alle muziekliefhebbers. Van 19.15-21.45 uur.

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