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afscheidsbrief zei: 'Zorg goed

Pim de Ruiter
hoofdredacteur Stadleven

Een paar weken terug werd mijn spaarpot van de toonbank
gejat. Een buurtbewoner zette het in onze Facebook-groep en
een week later kwamen ze met een nieuwe spaarpot aanzetten. Ik denk dat Eberhard van der Laan dat bedoelde met ‘zorg
goed voor elkaar en de stad’. Van der Laan was een burgemeester met oog voor de gewone Amsterdammer. Hij heeft
me ooit de hand geschud tijdens een nieuwjaarsreceptie en
noemde me ‘zijn held’. Hij volgde de serie ‘Schuldig’. Dat zegt
iets over hem.
Toch denk ik dat goed voor elkaar en de
stad zorgen vooral begint bij het bestuur.
Want, wij Amsterdammers, houden van
de stad. Wij zijn hier opgegroeid, wij zijn
lief voor de stad en zorgen goed elkaar.
Maar Amsterdam wordt ondertussen
verkocht aan het grote geld. Ik zie
veel mensen vertrekken. Dat haalt
de sociale samenhang, de saamhorigheid uit een buurt. Want laten
we eerlijk zijn, multiculti was in
Noord goed gelukt. Nu zie ik een hele
nieuwe groep mensen binnenkomen en
kunnen we weer opnieuw beginnen.

Vroeger zorgde de stad Amsterdam voor mensen die het moeilijk hadden. Nu zijn er allerlei instanties met procedures, voorwaarden en regeltjes. Die zijn zo ingewikkeld dat je er niet
eens aan begint. Er ligt met al die regeltjes een enorme druk
op de mensen in de stad. Alles is ‘moeten’ geworden, de spontaniteit en het gevoel van vrijheid zijn weg. En daarmee verdwijnt ook het karakter van Amsterdam.
Amsterdam staat voor vrijheid, voor recht voor zijn raap
en voor kunnen zijn wie je bent. Ik ben er voor de
Amsterdammers. Iedereen komt hier in mijn winkel.
Arm en rijk. Maar ik zal altijd oog hebben voor de
mensen die het minder hebben. Een voorbeeld: de Jumbo verderop geeft pakketten weg aan mensen
die meer dan 100 euro boodschappen doen.
100 euro! En dan krijg je nog een pakket erbij
ook. Er zijn heel veel mensen in Noord die
nog nooit 100 euro boodschappen hebben
gedaan. Soms komt een klant zo’n pakket hier afleveren. Dat is aardig, maar ik
geef het ook weer weg. Ik heb het niet
breed, maar er zijn mensen die het
nog beter kunnen gebruiken. Straks
komen de kerstpakketten weer. Daar
haal ik af en toe een koekje uit, maar
het meeste geef ik weg. 

Dennis van den Burg is eigenaar van dierenwinkel Ambulia aan de Havikslaan 9 in Amsterdam Noord. Hij werd bekend door zijn optreden in
de documentaireserie ‘Schuldig’. Dennis huurt zijn pand van Stadgenoot. In Stadleven vertelt hij over de buurt, zijn winkel en de mensen.
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Let op! Valse monteurs

Ernstige vervuiling voorkomen
'Hoarding' is een verzamelstoornis, een
psychiatrische aandoening. Mensen
die hieraan lijden, hebben moeite met
weggooien. Het gevolg is een huis vol
spullen en vaak ook ernstige vervuiling
van een woning. Dat kan leiden tot

gezondheidsproblemen, stankoverlast en
soms ook gevaarlijke situaties als verzakking.
Ernstige woningvervuiling komt steeds vaker
voor. Niet alleen door hoarding, ook bij
mensen met dementie of autisme en mensen
die door persoonlijke omstandigheden in de
problemen zijn geraakt. Sinds mei van dit
jaar werken de woningcorporaties samen
met instanties als GGD, GGZ, brandweer
en politie om ernstige woningvervuiling
vroegtijdig te constateren en samen met de
bewoner aan een oplossing te werken. Zij
hebben de Amsterdamse Aanpak Ernstige
Woningvervuiling opgesteld. Maar de
instanties komen niet regelmatig bij de
bewoners thuis. Zij roepen dan ook op een
vermoeden van woningvervuiling te melden
bij het meldpunt Zorg en Woonoverlast van
het stadsdeel. Op tijd signaleren kan veel leed
voorkomen.

Foto: Andrew Price/REX/Shutterstock

De laatste maanden krijgen we berichten over
oplichters die zich uitgeven voor monteurs van
onze cv-ketelspecialist Feenstra. De monteurs
komen zogenaamd een storing nakijken of
onderhoud plegen. Vaak moet contant worden
afgerekend. Hoe weet u zeker dat een monteur
ook echt een Feenstra-monteur is?
1.	Een Feenstra-monteur staat nooit zomaar
opeens voor de deur. Er is altijd een
afspraak gemaakt.
2.	Een Feenstra-monteur kan zich altijd
identificeren.
3.	U hoeft nooit contant af te rekenen.

Calamiteit? Wij helpen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Denk
bijvoorbeeld aan een plotselinge brand,
asbest dat vrijkomt tijdens het klussen of een
flinke storm die over het land trekt en schade
veroorzaakt. Bij zo’n calamiteit zijn brandweer
en politie meestal snel ter plaatse.
Voor ondersteuning aan gedupeerden wordt
meestal Stichting Salvage ingeschakeld. De
calamiteitencoördinator van Stadgenoot
ondersteunt onze huurders. Er zijn twaalf
calamiteitencoördinatoren die elkaar wekelijks
aflossen in deze speciale rol.

Onze website is aangepast
Onze website is inhoudelijk vernieuwd. We
hebben de website ook meteen een nieuwe
look gegeven. Zo kunt u nu alle informatie over
uw woning vinden op de pagina Gebouw en
Woning. Door de postcode en het huisnummer
in te voeren kunt u meteen zien wie uw
wijkbeheerder is, of er een schoonmaakbedrijf
is voor de algemene ruimtes en welke hovenier
de gemeenschappelijke tuin onderhoudt. Maar

er staat nog veel meer op. Op de pagina Werk
in Uitvoering is te vinden waar we in de stad
bezig zijn met onderhoud, renovatie, sloop of
nieuwbouw. Via de kaart kunt u gemakkelijk
zoeken en filteren op soort project en
stadsdeel. Handig voor u, maar ook voor
omwonenden en andere belangstellenden.
www.stadgenoot.nl

3x iets doen voor een ander…

Geen nieuwe Friends-contracten

Terrastafels
Aannemer Van Wijnen zette onlangs
met vier man vier terrastafels in elkaar,
gemaakt van oude steigerdelen. Dat
gebeurde bij Stadsboerderij Osdorp.
Stadgenoot heeft goede banden met de
Stadsboerderij en regelde de ‘deal’. Van
Wijnen maakte dit sympathieke gebaar
in het kader van NLDoet, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.

Woningdelers zijn mensen die hun woning (en
de kosten) delen met meerdere personen met
wie ze geen gezin vormen. Iedereen heeft een
eigen slaapkamer, maar woonkamer, badkamer
en keuken zijn meestal gemeenschappelijk.
Onder meer via Friends-contracten heeft
Stadgenoot de afgelopen jaren woningdelen in
vrijesectorhuurwoningen mogelijk gemaakt.
Zo konden die woningen ‘sociaal’ worden
verhuurd.

Naar de Lion King
Het Dakteam van Stadgenoot (Patina
Dakdenkers, Topdak en Consolidated) is met
een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers
naar de musical Lion King geweest. Dit
was een verzetje voor de asielzoekers die
zware psychische problemen hebben en
niet terug kunnen keren naar hun land. Zij
worden gehuisvest in de noodopvang via
ASKV (Amsterdams Solidariteits Komitee
Vluchtelingen). Topactie van het dakteam!
4
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Courgettesoep
Stadgenoot-medewerkers Linda en Marella
zijn dit jaar met collega’s van andere
corporaties een avond gaan koken voor
bewoners bij het Leger des Heils. Courgettesoep, macaroni en slagroomijs met warme
bosvruchten. Weer eens wat anders dan
de gehaktbal, vonden de 25 bewoners die
aanschoven. Leuk om eens met je collega’s
in een andere setting een hele berg groenten
te snijden, vonden Linda en Marella.
Een aanrader.

Foto: Katrien Mulder

Voor woningdelen is tegenwoordig een
vergunning nodig. Dat wordt geregeld in
de ‘Huisvestingsverordening’. Zo wil de
gemeente controle houden en kan ze bewoners
beschermen tegen overlast, huisjesmelkerij
en wildgroei in kamerverhuur. Aan zo’n
vergunning zijn voorwaarden verbonden.
Zo moet er een gemeenschappelijke ruimte
zijn en wordt er gekeken of er niet te veel
geluidsoverlast zal zijn.

Vanaf 2020 treedt een nieuwe huisvestingsverordening in werking. Daarin worden de
voorwaarden voor woningdelen aangescherpt.
Er komt een maximum aantal vergunningen
per wijk. Als er te veel aanvragen zijn, wordt er
geloot. De normen voor geluidsisolatie worden
veel strenger. Daarmee lopen de kosten fors
op. Mede daarom heeft Stadgenoot besloten
voorlopig geen nieuwe Friends-contracten
meer af te sluiten. Voor de woningdeelsituaties
die we kennen, zijn de vergunningen inmiddels
bij de gemeente aangevraagd.
Precies weten hoe het zit met
kamerverhuur/woningdelen?
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
wonen/woningdelen
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Eten uit eigen tuin
in de Wildemanbuurt

buurt in beeld
‘Ik ben dol op groen’, roept Maria Edith enthousiast.
Als voorzitter van buurtvereniging Wildeman zet zij zich
in voor meer moestuinen in deze wijk. ‘Een moestuin is
groen, heel gezond en ook gezellig.’
‘Kijk hoe mooi deze munt is,’ zegt Maria Edith.
‘Mensen plukken het graag voor de thee.
En dit zijn de worteltjes. Kinderen die in
de tuin komen spelen, oogsten er vaak zelf
eentje.’ We staan in de eerste moestuin van
de Wildemanbuurt. Een echte familietuin,
waar mensen makkelijk een praatje met elkaar
maken. Met een schommel, een houtkachel,
boomstammetjes en kleine moestuinbakken op
een goede hoogte, ook voor oudere mensen.

Worteltjes en bietjes
Hoewel laat in het najaar, valt er nog van alles
te plukken en te oogsten. ‘Ik neem wat worteltjes en bietjes mee voor de salade, en wat
krulpeterselie,’ roept Maria Edith van achteruit
de tuin. ‘De courgettes en de blauwe bessen
deden het heel goed dit jaar. Iedereen uit de
buurt kan hier komen plukken’, zegt Arie Jan,
de man van Maria Edith. Hij is onkruid uit de
bakken aan het halen en blad aan het vegen.
Hij vertelt hoe de kinderen uit de buurt zelf
mogen zaaien. ‘Ze hebben vaak geen idee
waar groente of fruit vandaan komen.’

Verse bloemen voor de energie
Maria Edith haalt thuis een grote tas voor de
boodschappen en de oogst uit de moestuinen.
Als acupuncturist en natuurgeneeskundige
geeft ze veel en graag advies over gezond leven
en eten. ‘Ik leg de mensen uit dat bijvoorbeeld
bleekselderij helpt om je nieren te zuiveren, en
verse bloemen zoals die van de Oost-Indische
kers goed zijn voor de energie.’ Als voorzitter
van buurtvereniging Wildeman hielp ze samen
met de bewoners bij het ontstaan van deze
moestuin. Dertig jaar geleden verhuisde ze
van Colombia naar Nederland.

Coöperatie en buurthuis ineen
‘Ik ben met hoge hakken geboren,’ lacht Maria
Edith als ze op haar hoge hakken, maar toch
met pittige pas voor ons uit loopt, op weg naar
de volgende buurtmoestuin aan Sonderbuur.
‘Deze tuin heeft na drie jaar echt nieuwe aarde
nodig,’ zegt Vincent van de Lucas Community,
die ook met ons meeloopt. ‘De Lucas Community is een soort coöperatie en buurthuis
ineen,’ legt Vincent uit. ‘Een waar de deur altijd
openstaat en die zich inzet voor het groen in >

‘Iedereen uit de buurt
kan hier komen plukken’
6
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‘Binnen een paar weken
waren er twaalf bewoners
die een plek in de
moestuin wilden’

‘Bleekselderij helpt om
je nieren te zuiveren’

Kleurrijke grote salade

‘De salade heeft geen
dressing nodig’

‘Ik ben met hoge
hakken geboren’
vandaag in de aanbieding.’ Bij de grote vitrine
met vlees koopt ze spareribs voor Arie Jan en
kleinzoon Mattia. ‘De mannen willen vlees
bij hun salade.’ Verderop bij een van de vele
bakkers in de straat, koopt ze stokbrood (‘heel
lekker met olijfolie en een druppel balsamicoazijn’) en wat baklava met pistache.

‘De courgettes en de blauwe
bessen deden het heel goed dit
jaar’
de buurt.’ ‘Het is belangrijk dat mensen weten
dat ze ook in de winter iets met de tuin kunnen
doen,’ vindt Maria Edith. ‘Bijvoorbeeld winter
viooltjes planten. Daar word je vrolijk van.
Het is goed tegen depressies en de straat fleurt
er ook van op.’

Plan Bee
Behalve groente, fruit en kruiden zijn planten
en bloemen ook welkom in de moestuinen.
Vincent vertelt hoe ze met de kinderen uit de
buurt een bijenlint gezaaid hebben van planten
en bloemen die bijen en vlinders aantrekken.
8

Stadleven 2 | 2019

‘Ratten hebben daar niks mee, die blijven dan
weg.’ Het bijenlint maakt deel uit van Plan Bee,
het bijenplan dat de Lucas Community ontwikkelde en dat voor meer bijen in de buurt moet
zorgen.

Beschut in een binnentuin
In een mooi najaarszonnetje lopen we langs
sportpark Ookmeer door naar moestuin Wildeman, die beschut in een binnentuin ligt. ‘Dit
plantsoen was een jungle van ratten,’ vertelt
Vincent. ‘Samen met twee bewoners hebben
we een voorstel gedaan om het leeg

te halen en er een moestuin van te maken.
Onze ervaring is dat meedoen met je buurt het
beste werkt als bewoners zelf het initiatief nemen. Binnen een paar weken waren er twaalf
bewoners die een plek in de moestuin wilden.
En nu is er zelfs een wachtlijst.’

Goed voor de lever
Ondertussen legt Maria Edith uit dat kauwen
op de blaadjes van de paardenbloem goed
voor de lever is, en oogst ze een kleine venkel.
Al plukkend en oogstend voelen we ons steeds
gezonder worden. Met nog een paar brandne-

Alleen nog wassen en snijden

tels voor de bloedzuiverende werking in de tas,
lopen we naar de Osdorperban voor de aanvullende inkopen.

Opening van de zaak
Bij de nieuwe buurtsuper en slagerij Darna is
het vandaag feest. Met een boog van witte
ballonnen vieren ze de opening van hun grote
zaak. Groente en fruit liggen buiten hoog
opgestapeld. ‘Wij gaan voor kwaliteit,’ zegt
een trotse mede-eigenaar. Maria Edith koopt
hier friseesla in twee kleuren en een bos mooie
radijs. ‘En een zakje amandelen, want die zijn

Alle groenten uitgestald op tafel, zorgen voor
een kleurrijk stilleven in de keuken van de Lucas
Community. Het is nu een kwestie van wassen
en snijden en daarna mooi op de schaal schikken. Maria Edith herhaalt nog eens waar iedere
groente of kruid goed voor is. ‘Een beetje
alfalfa erbij voor de hormoonbalans en rode
biet is goed voor je bloed.’ Ondertussen serveert Arie Jan de befaamde ‘groene soep’ van
thuis en doet kleinzoon Mattia zijn huiswerk.
‘De salade heeft geen dressing nodig,’ legt
Maria Edith ons uit ‘Zo behoud je de smaak
beter en kan de spijsvertering sneller beginnen.’ We leren veel vandaag en eten heel
lekker en gezond! 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Witte en rode friseesla
1 rode paprika
10 blauwe druiven
1 avocado
10 radijsjes
4 wortels
Artisjokken in olijfolie
Olijven
Beetje alfalfa
Twee stengels bleekselderij
1 grote komkommer
1 rode biet
Handje amandelen

Was alle groenten en fruit goed. Gebruik de
slabladeren als bodem van de salade. Snijd de
hardere groenten zoals wortel, bleekselderij
en rode biet heel fijn. Artisjokken in olijfolie en
olijven ook erbij. Leg alles met zorg mooi neer.
Strooi er wat amandelen over. Een dressing is niet
nodig. Serveer met stokbrood met wat olijfolie en
balsamicoazijn erover.
Het recept van de groene soep staat op youtube:
Maria Edith vegetable delicious soup.
Eet smakelijk!

Tekst Caroline Freriks | Fotografie Jean-Pierre Jans
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de ondernemer
Huurgenoot behartigt de belangen van huurders van Stadgenoot. Stadleven geeft ruimte aan hun verhalen en activiteiten.

Tuinieren voor de buurt

‘De prunus bloeit al in de winter’
In de Diamantbuurt zorgen veel bewoners goed voor hun tuinen en die van anderen.
Christien Visch doet dat al meer dan 25 jaar. Peter van Maaren van bewonerscommissie
Diamantbuurt organiseert sinds een jaar of negen de geveltuinenburendagen.

Tweede drankje
gratis in Kopjes
en 10% korting
in Wild Whiskers
Neem deze Stadleven
mee.

Christien: ‘Het tuinieren is klein begonnen, maar vindt inmiddels door de hele buurt plaats. Ik doe de tuin voor veel bewoners
die het zelf niet kunnen en de strook langs de Jozef Israëlskade.
‘Ik ben zo blij dat Christien mijn tuin onderhoudt,’ zegt Hansje
Olthuis. ‘Ik kan het zelf niet meer doen en hij staat er zo mooi bij.
Die prunus bloeit al in de winter. Er blijven zelfs mensen staan om
‘m te fotograferen, zo mooi is hij.’

Meedenken

‘EEN KAT IS GEEN
HANDELSWAAR!’
Marco Polostraat nummer 211 en 215. www.kattencafekopjes.nl - www.wildwhiskers.nl

Kattencafé Kopjes en Wild Whiskers
Bij de nieuwe winkel Wild Whiskers draait alles
om katten en poezen. In Wild Whiksers wordt
de kat geëerd en gevierd. Er is van alles te koop:
van kattenmanden tot kattenagenda's, T-shirts,
boeken, gifts en goodies. Voor de kat en hun
mensen. Twee deuren verder is het bekende
kattencafé Kopjes gevestigd. Eigenaresse van
beide winkels is Lenny Popelier. Afkomstig
uit Amsterdam is ze opgegroeid met katten.
Toen ze samen met haar vriend, ook een
kattenliefhebber, in Tokio op vakantie was,
zag ze een kattencafé en kwam ze op het idee
om in Nederland ook een kattencafé te beginnen. Kattencafés ontstonden in 1998 in Taiwan
10
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en zijn inmiddels overgewaaid naar steden
als New York, Londen, Berlijn en Kopenhagen.
Kopjes bestaat inmiddels zo'n vier en een half
jaar. Je kunt er lunchen, koffiedrinken en ondertussen met de zeven katten knuffelen. Lenny zag
daarnaast de behoefte aan kattencadeautjes,
merchandise en accessoires en opende twee
maanden geleden de deuren van Wild Whiskers.
Lenny: ‘Wild Whiskers betekent wilde snorharen
in het Engels. In de winkel verkopen we allerlei
kattenbenodigdheden, maar we zijn inmiddels
samen met het café ook een plek waar mensen
naartoe komen en bellen met allerlei katten

vragen. Met de kennis die we hebben, helpen
we kattenbezitters en geven we voorlichting
over sterilisatie en gezondheid. Alle katten in
het kattencafé zijn geadopteerd uit het asiel.
We roepen mensen op om katten te adopteren
en niet te kopen. Een kat is geen handelswaar.
We zijn met café Kopjes in de plaats gekomen
van een nachtcafé, dat nog wel eens voor
overlast zorgde. De buurt is blij met ons,
we geven de straat kleur, krijgen we regelmatig
te horen van buurtbewoners.’

Als er iets moet gebeuren aan de woningen denken
bewoners graag mee. Hansje Olthuis: ‘Ik let op hoor.
Als ze voor onderhoud komen, maak ik afspraken
zodat ze goed met de planten omgaan.’ Christien:
‘Een stokroos kun je bijvoorbeeld buigen, zodat
er een steiger kan staan. Dan kunnen de
bloemen blijven en het werk kan worden
gedaan.’

Misverstand opgelost
‘Daarom waren we zo verbaasd over
de brief die Hansje deze zomer kreeg
van de nieuwe gebiedsbeheerder
van Stadgenoot. Daarin stond dat
alles boven de 1,20 meter binnen
een maand verwijderd moest zijn.
Dat zou de dood zijn voor die prunus.
En voor veel planten en struiken in
de buurt.’ Gelukkig is na een paar
gesprekken dit misverstand opgelost.
Er kwam een nieuwe brief en een buurtschouw. Hansjes prunus zal ook deze
winter bloeien.
 Zie ook: www.huurgenoot.nl

Tekst: Nies Medema | Illustratie Idris van Heffen

Tekst & Fotografie Rogier Alleblas
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Ron Brand was alles al kwijt

De Amsterdammer die
tóch bleef leven
In zijn onderbroek maakt hij de deur open van zijn nieuwe woning in
het hart van Oud-Zuid. Hij is geopereerd aan zijn bil en in afwachting
van de thuiszorg. ‘De billenwasser’, die langskomt om zijn wond te
spoelen, zit vast in het verkeer. Ron zit al een week op het puntje van
zijn stoel van de pijn. Maar hij heeft voor hetere vuren gestaan, vertelt
hij met Amsterdamse tongval. Hij was doodverklaard en dakloos. ‘Koffie?’

Wat moet je dan?’ Maar in het Leo Polak-huis (het hospice) was Ron een
van de besten en het ging vreemd genoeg steeds beter met hem. Hij
werd er vertroeteld, kreeg bijna dagelijks bezoek van familie en kennissen
en werd twee keer per week gedraineerd. ‘Er zijn cafés die niet zo snel
een biertje tappen als die vijf liter die er bij mij uitkwam’, grijnst hij. De
rolstoel waarmee hij binnen was gebracht, gebruikte hij steeds minder.
In augustus kwam hij terug in hetzelfde ziekenhuis waar hij in maart >

Scheiding
Het is even stil voordat Ron over zijn scheiding begint in 2016 en de
eenzame periode die daarop volgde. ‘Er was beeld, maar geen geluid
als je begrijpt wat ik bedoel. We woonden samen, maar waren uitgepraat.
We waren ook bijna nooit samen vrij. Ik moest in de weekenden werken
en liep in café Small Talk de benen uit mijn lijf. Toen kwam de drank
erbij. Mijn horecawerk was stressvol en de alcohol altijd dichtbij.
Veel te dichtbij.’

‘Mijn horecawerk was stressvol
en de alcohol altijd dichtbij.’
Er zijn maar weinig mensen die het hospice levend verlaten. Dat
het de 60-jarige Ron Brand wel gebeurde, had te maken met een
inschattingsfout van het ziekenhuis. Ron stond op uit de dood, maar
had zijn huur al opgezegd en zijn spullen verkocht. Hij dreigde dakloos
verder te moeten, maar Stadgenoot en een betrokken stadbewoner
zorgden voor een nieuwe woning.

Leeg huis
Na de scheiding verhuisde Ron van Osdorp naar een seniorenwoning van
Stadgenoot aan de Slotermeerlaan. ‘Na mijn werk kwam ik in een leeg
huis, ging op de bank zitten, tv aan, asbak op tafel en een fles wijn naast
me. Die moest eran! Ik heb ook hulp gekregen. Eerlijk waar. Ik ben in een
afkickkliniek geweest in Limburg. Twaalf weken lang. Maar daarna viel ik
weer terug. Ik nam de telefoon niet meer op. Sociale contacten werden
minder. Ik had straatvrees. Mijn dochter maakte zich grote zorgen. ‘We
moeten wat doen, papa! Dit gaat niet goed.’ Begin 2019 liet ik mijn bloed
prikken bij de huisarts en werd met spoed opgenomen in het OLVG.’

Nog drie maanden

Tekst Katja Kreukels | Fotografie Jean-Pierre Jans
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Door het overvloedige drankgebruik waren Rons lever en nieren zo
ernstig aangetast dat hij volgens de artsen nog maximaal drie maanden
te leven had. Niet lang daarna verhuisde hij naar de hospice. ‘Als mensen
die er verstand van hebben dat tegen je zeggen, accepteer je dat maar.

Stadgenoot
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Klantenservice

reportage
terminaal was verklaard. ‘Er werd weer bloed afgenomen. Allemaal testen
gedaan en de volgende dag zei de arts: ‘Meneer Brand, er is iets fout
gegaan in maart. Uw lever is stabiel en uw nieren zijn net zo goed als
die van mij.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Alles stond op z’n kop. Ik ben niet
gelovig, maar misschien zit daar toch wel iemand die heeft gezegd: Ron,
je bent nog niet aan de beurt.’

nagaan wat voor een voorjaar ik tegemoet ga. Dit is mijn oude buurtje.
Ik groeide op achter het Okura-hotel. Je hebt hier nog een ouderwetse
banketbakker en een Hollands cafeetje. Alles om de hoek. Ik ga de deur
uit en zit op de Albert Cuyp. Daar liep ik al met mijn moeder als jongetje
van zeven. Dan gingen we paling halen of haring. Ik krijg gewoon kippenvel van blijdschap. Echt waar.’

Onder een brug

Tweede kans

Ondertussen kwam het besef dat hij de hospice moest verlaten. Maar
hij had zijn huur al opgezegd en zijn inboedel naar de kringloop laten
brengen. Voortvarend als hij was. Hij wilde zijn ex-vrouw Ria en hoogzwangere dochter Kimberly niet te veel werk bezorgen. Een maatschappelijk werker tipte hem contact te leggen met hulp voor onbehuisden.
De schrik sloeg om zijn hart. ‘Waar moest ik naartoe? Ik had niks. Mijn
dochter is klein behuisd. Ik dacht, jongens dat gaat niet goed. Ik wilde
niet toegeven aan de situatie. Anders had ik inderdaad onder een brug
gelegen met de conditie van een drol.’

De nieuwe prognose is twee jaar. Maar wat Ron betreft worden dat
twintig jaar. Hij neemt de voorspellingen nu met een korrel zout. Hij wil
gaan zonnen op Curaçao, nog héél veel haring eten op de Cuyp, af en toe
een Wildschutje pakken om de krant te lezen. Maar bovenal zijn kleinzoon
Noah zien opgroeien, die nu drie maanden oud is. ‘Ik zie dit echt
als een tweede kans en die pak ik ook met beide handen aan. Zonder
drank kan ik ook gezellig zijn. Ik ben zielsgelukkig dat ik het leven weer
terug heb.’

Geschenk uit de hemel
Ten einde raad nam Ron contact op met AT5. De cameraploeg kwam
dezelfde dag nog langs. RTL erachteraan. De Amsterdammer die tóch niet
doodging, werd landelijk nieuws en dat bleek een slimme zet te zijn.
Pim de Ruiter van Stadgenoot pikte het nieuws van de oud-huurder
meteen op en beloofde voor een oplossing te zorgen. Want nood breekt
wetten en Ron was een uitgesproken schrijnend geval. En daar bleef het
niet bij. Kort na de uitzending van RTL meldde een vrouw zich. Haar broer,
ook huurder bij Stadgenoot, was plotseling overleden en zijn woning in
Oud-Zuid – inclusief kleding en meubels – wilde ze aan Ron overdragen.

Brand, diefstal of waterschade is al erg genoeg

Verzeker uw inboedel
U kent ze vast wel. Verhalen over brand, door een smeulende sigaret,
omgevallen kaars of kortsluiting. Woningen die onder water staan door
een gesprongen leiding bij de bovenburen. Het kan u óók gebeuren.
Gelukkig kun je je verzekeren. Met een inboedelverzekering.
Wat is een inboedelverzekering?
Een inboedelverzekering dekt schade aan uw
spullen. Uw inboedel (of huisraad) zijn alle spullen die zonder breek- of sloopwerk weggehaald
kunnen worden. De laminaatvloer, televisie, meubels, computer, schilderijen, kleding, enzovoort.
Het is belangrijk ook het zogeheten ‘huurders
belang’ mee te verzekeren. Dat is het schilderwerk en behang. Neem daarom een inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking.

Een inboedelverzekering: waarom?

'Ik zie dit echt als tweede kans.
Die pak ik met beide handen aan.'
‘Ze zei: doe ermee wat je wil. Het was een geschenk uit de hemel. Alles
stond er al. Zelfs een vaas met bloemen en een kaartje met ‘welkom
thuis’. Zo hartverwarmend. Ik vind het ongelooflijk hoe goed ik terecht
ben gekomen. Ik heb alleen maar lof. Ook voor Stadgenoot dat voor mij
een uitzondering wilde maken. Eigenlijk kan ik het nog steeds allemaal
nauwelijks bevatten.’

Mijn oude buurtje
De bel gaat. ‘Daar is mijn billenwasser’, roept hij en loopt zingend weg.
‘Ik ben altijd vrolijk gebleven’, zegt hij later, als we onze jassen aantrekken om de straat op te gaan. ‘Kijk eens hoe het zonnetje schijnt. Kun je
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Elk jaar is er brand bij ongeveer 1 op de
65 woningen (bron: www.verzekeraars.nl).
En onderschat de kans op waterschade niet.
Er zijn maar weinig mensen die genoeg
spaargeld hebben om beschadigde spullen
te vervangen. Het is verstandig om een extra
uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten.
Dan bent u ook verzekerd voor hotelkosten als
uw woning tijdelijk onbewoonbaar is door
bijvoorbeeld brand.

Waar moet ik op letten?
Je kunt verschillende inboedelverzekeringen
vergelijken via vergelijkingswebsites,
bijvoorbeeld www.independer.nl. Daarbij
moet u letten op:
• De polisvoorwaarden: is er een uitgebreide
dekking? Is het huurdersbelang meeverzekerd?
• De maximale dekking en het eigen risico
per gebeurtenis.
• Korting als u bijvoorbeeld een Politiekeurmerk
Veilig Wonen of brandmelders hebt.

Stadgenoot
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Haken en breien in Buurthuis
De Klipper voor 2 euro per les.

Nourham geeft naailessen
in het Huis van de Wijk op
het Waterlandplein.

Van alles
te doen

Jeugdschaakclub Boven IJ in
het Huis van de Wijk op het
Waterlandplein, gratis inloop.

Stadgenoot is groot fan van de Huizen van de Wijk.
Ze zijn een sociaal ontmoetingscentrum in de buurt.
Bewoners komen er samen om voor elkaar
te zorgen, elkaar te helpen en te genieten van
allerlei gezamenlijke activiteiten.
Fotograaf Janus van den Eijnden ging er op bezoek.
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Iedereen kan meedoen aan Hatha Yoga
in Huis van de Wijk De Pijp

Fotografielessen in Huis van de Wijk
Buitenveldert door Anton Groeneschey
Nancy Koelega geeft Gymnastiek
voor 60+ in Huis van de Wijk de Pijp

Buurtbewoners oefenen in het Huis van
de Wijk De Pijp hun Nederlands met Karin en Hilka.

Weten wat er te doen is?





Portret tekenen Huis van de Wijk de Pijp
door Len Castelein. Ieder gezicht is uniek.
18
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Koersbal - een soort jeu de boules - in
Huis van de Wijk Buitenveldert.

dehuizenvandewijk.nl
huisvandewijkdepijp.nl
hvdwbuitenveldert.nl
huisvandewijknoord.nl

Alle buurthuizen en activteitencentra
vindt u op:  socialekaart.amsterdam.nl
Stadgenoot
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interview
Stadgenoot wil meer zijn dan huisbaas

Hoe gaat het ermee?

interview
Vroeger gingen veel ouderen naar
het bejaardenhuis. Tegenwoordig
wonen senioren tot op steeds
hogere leeftijd in hun eigen huis.
Dat is op zich prettig, maar het kan
ook eenzaam zijn. Daarom gingen
medewerkers van Stadgenoot op
bezoek bij oudere huurders.
Fotografie Rufus de Vries | Tekst Joost Zonneveld

Ze is net de zeventig gepasseerd en woont al meer dan dertig
jaar in Osdorp. Ada Limburg woont al die tijd alleen. In haar
portiekflat in een rustige buurt met uitzicht op een strak
groen grasveld dat ook aan een ander woongebouw grenst.
Binnen staan dvd's opgestapeld in een rek, liggen her en der
knuffelbeesten op de meubels en staat een grote collectie fotoalbums, die best nieuwsgierig maakt. Hoewel zij zich verontschuldigt voor 'de rommel' is het er netjes en gezellig. ‘Toen
ik hier kwam wonen was het een heel andere buurt. Maar het
is nog steeds een fijne plek, met winkels op het Osdorpplein
vlakbij. Er zijn in vergelijking met dertig jaar geleden meer
migranten komen wonen en er zijn heel veel kinderen. Met
mijn buren op de trap heb ik goed contact, we hebben elkaars
huissleutel.’

‘Wij voelen
verantwoordelijkheid
voor onze huurders’
Overleden
Ada Limburg is een van de huurders in Osdorp die in aan
merking kwam voor een huisbezoek. Volgens Chris Westrus
zijn het vooral Betondorp in Oost, Osdorp in Nieuw-West

Ada Limburg

en Nieuwendam in Noord waar veel alleenstaande oudere
huurders van Stadgenoot wonen. Westrus werkt bij het team
woonfraude van Stadgenoot. Het lijkt dan niet logisch dat
juist hij een van de initiatiefnemers van de huisbezoeken is.
‘Toch wel’, zegt hij. ‘In de afgelopen tien jaar ben ik ongeveer
ieder jaar een huis binnengekomen waar iemand was
overleden en daar al enige tijd lag. Dat wil je het liefste zo
min mogelijk meemaken. Maar het ergste is natuurlijk dat
niemand anders naar die mensen heeft omgekeken.’

Nooit contact
Als iemand overlijdt en alle rekeningen worden automatisch
betaald, dan merken 'de instanties', en dus ook Stadgenoot,
niks. ‘Maar wij willen niet alleen huisbaas zijn en woningen
verhuren’, zegt Chris Westrus. ‘Wij voelen verantwoordelijkheid voor de mensen die bij ons huren.’ Samen met Julya
Martin, destijds medewerker klantenservice en nu bij
Stadgenoot belast met gevallen van overlast, kwam Westrus op het idee om bewoners te bezoeken. Oudere,
>
Jantje en Hendrik Hilverts
20
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portretserie

Eenzaamheid
Uit cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat eenzaamheid
in de stad een groeiend probleem is. Steeds meer mensen
wonen alleen en ouderen kunnen alleen naar een huis met
verzorging als zij het echt niet meer alleen redden. Niet alleen
ouderen voelen zich alleen, het komt in alle leeftijden voor.
Toch is de kans groter dat senioren die meer aan huis gebonden zijn en minder sociale contacten hebben, eerder met
eenzaamheid te maken krijgen. Tegenwoordig zeggen maar
liefst 80.000 Amsterdammers dat zij zich heel erg eenzaam
voelen. Voor meer dan 200.000 inwoners geldt dat zij ook vaak
eenzaam zijn.

V.l.n.r. Robin Berkhout, Julya Martin, Chris Westrus en Hendrik en Jantje Hilverts

vooral alleenstaande, huurders die al heel lang in een huis
van Stadgenoot wonen én waarmee heel weinig contact is
geweest. Westrus: ‘Als iemand nooit contact opneemt, dan is
dat vreemd. Iedereen heeft namelijk wel eens iets waar hij de
woningcorporatie voor nodig heeft. Een kraan die lekt of een
deur die klemt.’

Hoge leeftijd
Hendrik en Jantje Hilverts zijn gelukkig nog met z’n tweeën,
maar door hun hoge leeftijd – ze gaan allebei richting de 90 –
is het niet gek dat ook zij op een bezoek van de corporatie
konden rekenen. Net als Ada Limburg wonen zij in Osdorp.
Sinds eind jaren zestig zijn hun kinderen er opgegroeid en
wonen ze er nog steeds naar alle tevredenheid. Hendrik
gaat graag biljarten in de buurt, Jantje heeft haar koffieclub.
Net als Ada Limburg komt het bejaarde echtpaar niet erg

‘Iedereen heeft
de woningcorporatie
wel eens nodig’
eenzaam over. Wel vinden ze het gezellig als er mensen op
bezoek komen. ‘Maar onze buren komen hier niet over de
vloer, hoor. Wel groeten we elkaar altijd vriendelijk en we
hebben soms een praatje. Hoe ze heten, dat weet ik niet
precies,’ zegt Hendrik Hilverts.

Sociaal netwerk
Niet alle ouderen wilden meewerken aan een bezoek van
huisbaas Stadgenoot. De ouderen die de deur wel opendeden,
vertoonden niet of nauwelijks tekenen van eenzaamheid.
Geen verward gedrag of verwaarlozing, maar juist verzorgde
woningen en gastvrije bewoners. Volgens Julya Martin
22
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allemaal tekenen dat de huurders controle over hun leven
hebben. Westrus: ‘De meeste mensen die we gesproken
hebben, bleken een goed sociaal netwerk in de buurt te
hebben. We kregen regelmatig te horen dat bijvoorbeeld
de buurvrouw net op de koffie geweest was.’

Woning met lift
De meeste ouderen die de twee Stadgenoten en de inmiddels
afgestudeerde Robin Berkhout bezochten, mochten dan niet
eenzaam ogen, de meeste ouderen hadden wel met fysieke
ongemakken te maken. Ada Limburg heeft al langere tijd last
van haar rug, het echtpaar Hilverts 'doet alles nog zelf', maar
toegegeven, een woning met een lift zou op den duur wel

‘Geen verward gedrag,
maar gastvrije bewoners’
prettig zijn. ‘Iets dichter bij de winkels dan graag,’ zegt Jantje
Hilverts. Ada Limburg houdt al enige tijd nauwlettend in de gaten of er seniorenwoningen in Osdorp op WoningNet worden
aangeboden.

Verhuizen
Volgens Westrus is aandacht voor de senioren op zich al
belangrijk. Daarnaast is hem uit de gesprekken duidelijk
geworden dat veel ouderen opzien tegen een eventuele
verhuizing. ‘Vaak kennen ze regelingen als Van Hoog naar
Laag of Van Groot naar Beter niet. Senioren kunnen bijvoorbeeld kleiner gaan wonen, maar wel in een gebouw dat beter
bij hen past. Een gebouw met een lift bijvoorbeeld of met
leeftijdgenoten. Iets wat het gemakkelijker kan maken om
nieuwe contacten te leggen. En het verhuizen zelf is een ding.
Hoe dat allemaal geregeld en betaald moet worden. Weggaan
van een plek waar je al tientallen jaren woont is natuurlijk
ook niet gemakkelijk, dat vinden mensen moeilijk. Ik denk dat
we als Stadgenoot al best wat aandacht aan huurders geven,
maar misschien kunnen we sommige bewoners nog net wat
gerichter helpen.’

Elkaar leren
kennen
De Filosoof is een nieuwbouwcomplex in de
Kolenkitbuurt. De buurt is flink opgeknapt.
Oude en nieuwe bewoners vinden elkaar, in de
binnentuin, op de borrel of bij de lift.
Tekst & Fotografie Rogier Alleblas

Tamar en Isa
(samenwonend)
‘Ik kom uit Oost. Hier konden we groter gaan
wonen, Isa is nu vier weken. Begin juli kregen
we de sleutel. Ik ben maatschappelijk werker
en werk als persoonlijk begeleider met ongedocumenteerde vluchtelingen. Zo probeer ik mijn
steentje bij te dragen aan een lieve stad en een
betere wereld.’

Stadgenoot
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Laura
‘Tien jaar geleden was het hier nog een
Vogelaarwijk. Alles is platgegooid of vernieuwd.
Iedereen in dit trappenhuis is nieuw, de oude en
nieuwe buurtbewoners zijn elkaar allemaal nog
aan het 'verkennen'. Ik zeg gedag op straat en
als de metrolift het weer eens niet doet, help ik
iemand de trap af of op.’

De heer Wafelgha
(getrouwd, drie kinderen)
‘Ik woon al bijna veertig jaar in deze buurt.
De buurman komt soms koffiedrinken, de
buurvrouw ook. We zijn allemaal hetzelfde,
allemaal mensen die er het beste van willen
maken in het leven. Ouders moeten hun
kinderen vertellen wat goed en wat slecht is.
Boos zijn is niet goed, met aardig zijn bereik
je meer.’

>
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Vurgil en Gigiano
Gigiano: ‘Vanaf juli hebben we de sleutel.
Binnenkort moeten we de buren eens
uitnodigen om wat te komen drinken. Zo leer
je elkaar kennen. Ik ben geboren en getogen
in Nijmegen, maar Vurgil is een echte Amsterdammer.’
Vurgil: ‘Ik heb op veel plekken gewoond en ik
heb het idee dat de vrijheid in de stad minder
wordt sinds burgemeester Van der Laan er niet
meer is. Er zijn steeds meer regels en overal
heb je een vergunning voor nodig.’

Brian en Tanja
Brian: ‘We zochten naar nieuwbouw en iets
dat betaalbaar was. Dit project kwam langs
via Facebook en het was een grote verrassing
dat we werden uitgekozen.’
Tanja: ‘We komen allebei uit een
omgeving waarbij het meer 'ons kent ons'
is. In Amsterdam is alles groot en anoniem.
In dit blok is nu bijna iedereen starter. Als we
ingericht zijn, willen we de buren vragen een
borreltje te komen drinken. En een keertje met
zijn allen picknicken in de binnentuin lijkt me
ook heel leuk.’
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‘Bewoners hun
dromen laten
waarmaken’

Pieke Dam is gastvrouw voor de buurtbewoners
en is ook medeverantwoordelijk voor de ruilwinkel.
Pieke: ’Mensen kunnen kleren ruilen, maar als
ze niets hebben om te ruilen mogen ze een bedrag
van minimaal €2 geven voor de pot, waardoor
we nieuwe spullen kunnen kopen. We houden
ook regelmatig grote ruilbijeenkomsten onder
de noemer: Swop till you drop.’

Initiatiefneemster Johanna de Schipper
van de Bookstore Foundation met links
Stadgenoot-bestuurder Marien de
Langen en rechts gebiedsbeheerder
Jeroen van Ammers tijdens de opening
van de Pleinkamer.

Aan de muren hangen exposities van de deelnemende kunstenaars. Johanna: ‘Er was weinig
aanbod van kunst in deze wijk en nu komen
kunstenaars en bewoners makkelijker met
elkaar in contact. Dat is voor beide partijen
heel inspirerend.’
De kunstenaars proosten tijdens
de opening van de Pleinkamer.
Zij maken samen het Lambertus
Zijlplein aantrekkelijker en willen
door hun creatieve initiatieven
samenhang bieden aan de buurt.

Tekst & Fotografie Hans van der Vliet

‘We wilden een plek creëren waar buurtbewoners makkelijk naar binnen lopen om
elkaar te ontmoeten’, vertelt Jeroen van
Ammers, gebiedsbeheerder van de wijk
Geuzenveld bij de opening van de Pleinkamer aan het Lambertus Zijlplein. ‘Er is
veel gebouwd en gerenoveerd, maar naast
stenen is er vooral behoefte aan veiligheid
en saamhorigheid in deze buurt.’
Jeroen benaderde Johanna de Schipper van
de Bookstore Foundation. Zij had eerder
projecten voor Stadgenoot opgezet. En met
succes. Het idee is simpel: kunstenaars
organiseren in ruil voor een betaalbare
28
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woon- en werkplek inspirerende evenementen voor de buurt. En dus is er nu De
Pleinkamer. Naast een flink oppervlak voor
activiteiten hoort er ook een ruilwinkel
bij: Pleinmode. Elke dag open en nu al een
groot succes.
Johanna de Schipper. ‘We kijken goed wat
de buurt nodig heeft. Naast een vaste programmering helpen we bewoners bij het
uitvoeren van eigen plannen. We begeleiden ze om hun dromen en ideeën waar te
maken. Een centraal punt in de wijk kan
daarbij heel verbindend werken.’

De plek achter de ruilwinkel is naast expositieruimte
ook in te richten voor activiteiten met buurtbewoners.
Maar ook winkeliers worden van harte uitgenodigd
voor samenkomsten en presentaties.
Stadgenoot
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mijn werk
Ben van der Heijden (84)
woonde 50 jaar in de
Westduinstraat en zag de
buurt compleet veranderen.
‘Het was in het begin
helemaal wit. Nu niet meer.
Niet dat ik dat erg vind.
Als je openstaat voor je
medemens kan je zo veel
van elkaar leren.’

Sandra van Wijk, woonbegeleider bij Stadgenoot

‘Mensen helpen,
daar haal ik
energie uit’
Sandra van Wijk is woonbegeleider bij Stadgenoot.
‘Ik heb deze afdeling zelf
helpen opzetten. De extra
service die je bij een sloop
of renovatie kan bieden,
kan veel problemen voorkomen. Voor een project
begint geef ik voorlichting.
Daarna ga ik bij mensen
langs om ze te begeleiden.’
Tekst & Fotografie Hans van der Vliet

‘Bij een renovatie zet je toch een huis op zijn
kop. Je kijkt of bewoners tijdens die werkzaamheden in hun woning kunnen blijven of dat
ze tijdelijk naar een wisselwoning moeten.
Dat is altijd maatwerk. Bij sloop help ik de
bewoners om via WoningNet een andere
woning te vinden. Natuurlijk krijgen ze een
verhuisvergoeding.’
Maar het gaat volgens Sandra niet altijd
even makkelijk. ‘Je komt in zo’n proces altijd
mensen tegen die problemen hebben waar
we eerst geen weet van hadden. Het komt
wel eens voor dat we op een hoarder (zie
pagina 4) stuiten. Dan moet ik de afdeling
Overlast en Zorg inschakelen, maar als het
kan los ik het zelf op.’
Bij het project Waalenburgsingel kwam ze
in aanraking met Ben van der Heijden (zie
hiernaast). ‘Dit is een goed voorbeeld van
dat we de regels niet altijd strak toepassen.
Hij kon daar echt niet blijven, maar viel door
de toegangsregels tussen wal en schip bij
WoningNet. Dan ga ik net zo lang zoeken
naar een oplossing waar we allebei blij
van worden.’
Sandra is een vrouw die met veel vuur over
haar werk vertelt. ‘Ik vind het leuk om met
mensen om te gaan, maar de meeste energie
haal ik uit het helpen. Het is heel bevredigend
als je concreet iets voor bewoners kan
betekenen.’ 
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Op vierhoog had hij het altijd prima naar de
zin, maar de benen en voeten wilden niet meer.
Boodschappen doen met al die trappen was
niet meer te doen. Hij is nooit aan internet
begonnen, dus boodschappen online bestellen
was geen optie. Soms lukte het de buurman
om wat voor hem te halen. ’Maar ja, ik heb de
hongerwinter meegemaakt dus ik kan wel wat
hebben’.
Ben is geen man die om hulp vraagt, maar toen
woonbegeleidster Sandra van Wijk tijdens het
project Waalenburgsingel in Amsterdam-Noord
hem bezocht om de renovatie te bespreken
zag ze in dat hier snel iets moest gebeuren. ‘In
uitzonderlijke gevallen kunnen we iets extra’s
doen en het was duidelijk dat meneer Van der
Heijden snel een woning nodig had die beter
aansloot bij zijn mobiliteit.’

‘Sandra heeft de hele
verhuizing geregeld'

Ben: ‘Ik was blijkbaar een speciaal geval en
ze hebben een passende plek voor me gevonden, zodat ik toch nog zelfstandig kan blijven
wonen.’ Sinds april 2019 woont Van der Heijden
in een aanleunwoning op het Dollardplein
in Amsterdam-Noord. ‘Sandra heeft de hele
verhuizing voor me geregeld. Dat heb ik wel allemaal zelf betaald hoor. Ze helpt me nog met
het uitzoeken van nieuwe meubels, want het
is wel een beetje leeg en ik wil nu eindelijk wel
eens een eethoek.’
Ben is zichtbaar blij met zijn stek. ’Deze woning
heeft me zo veel te bieden. Ik heb een lift om
de hoek, een scootmobiel en het Buikslotermeerplein met alle winkels voor de deur. Maar
het mooiste vind ik mijn uitzicht. Daar geniet ik
elke dag van. Kijk, zie je de Chinees daar. Daar
ga ik vaak eten. Ze kennen me al en voor ik
ga zitten staat mijn borreltje klaar. Het liefst
bestel ik pekingeend met nasi. Mmm.’ 
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Hoofdredacteur Pim de Ruiter

Klantenservice 020 - 511 80 00

Eindredactie & productie Gijs Coffeng

E-mail info@stadgenoot.nl

Vormgeving Lexenzo, Voorburg

Website www.stadgenoot.nl

Medewerkers Rogier Alleblas, Dennis van den Burg, Ype Driessen,

Bezoekadres Sarphatistraat 370, 1018 GW Amsterdam

Janus van den Eijnden, Caroline Freriks, Idris van Heffen, Jean-Pierre Jans,

Postadres Postbus 700, 1000 AS Amsterdam

Katja Kreukels, Nies Medema, Hans van der Vliet, Rufus de Vries,
Joost Zonneveld
Drukker Wilco Art Books, Amsterdam
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