2019
Beeldoverzicht van de projecten in gebied Oud Oost
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3 januari

Oostpoort

Sport en funtour in de Verheijhal, vanavond ook
voor 35+ vrouwen

7 januari

Dapperbuurt

Nieuwe ploeg van Brandweer Victor op bezoek
bij Assadaaka

9 januari

Oud Oost

Samen met Sacha naar de Stedelijke Werkgroep
Gebiedsmakelaars

9 januari

Weesperzijde

Eerste rondje door de buurt van het jaar: samen
met Eline langs de Knowledge Mile

9 januari

Oosterpark

Goed overleg met betrokken bewoner Victor
Dolman en Jessie ( omgevingsmanager) over de
1e OP

9 januari

Transvaal

Voorbereiding Sport en participatie event
Transvaal

9 januari

Transvaal

Weggeefwinkel in Biko nog steeds een succes,
veel vraag en aanbod

10 januari

Weesperzijde

Even bijpraten over de Weesperzijde met Arine
( netwerk-pro)
Brainstorm
over
“gouden
enveloppe”
gesprekken met willekeurige bewoners in 2019
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10 januari

Weesperzijde

Kick-off van de eerste projectgroep Knowledge
Mile Park

10 januari

Dapperbuurt

Samen met Armand veiligheidsadvies geven
aan ondernemers in de Eerste van
Swindenstraat

11 januari

Dapperbuurt

Maarten als buurman voor een dag bij Asha in
de Dapperbuurt
Mooi gesprek over ouderen, eenzaamheid,
armoede, en gemengde woon communities
Én plannetje voor blok 1e van Swindenstraat
13 januari

Dapperbuurt

Explosief afgegaan in de nacht van za op zo bij
Smoking Palace

14 januari

Dapperbuurt

Vanaf 14 januari wordt een proef uitgevoerd
met eenrichtingsverkeer in de Eerste van
Swindenstraat
14 januari

Oosterpark

Studenten Bestuurskunde HvA, presenteren
opdracht verbeteren verkeersveiligheid
s-Graveplein, in opdracht van Rianne en Wouter
15 januari

Dapperbuurt

In gesprek met Tropenmuseum over
buurtproject Habitat > zoekt winkelruimte in
Dapperbuurt

15 januari

Weesperzijde

Actief meedoen met de plantjes dag op het
België pleintje
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15 januari

Oud Oost

Project UvA en Gemeente Amsterdam
Aankomende wetenschappers pitchen hun
projecten aan Maarten

16 januari

Transvaal

Nu op Krugerplein: Buurttent Veilig Wonen
Gratis advies om woninginbraken te voorkomen

16 januari

Transvaal

Nieuwe collega in participatie collega bij
Dynamo voor de Transvaalbuurt

17 januari

Oosterpark

Sport contrainer Oosterpark in gebruik

17 januari

Oud Oost

Makelaars oost en zuid wisselen uit op de Zuidas

21 januari

Transvaal

Met Carlos, politie, brandweer in moskee al Fath
Verbindingsoverleg met sport in de lead

21 januari

Oud Oost

Op de koffie bij de nieuwe gemeentesecretaris!
Heb hem meteen maar uitgenodigd om Oud
Oost te komen bezoeken

22 januari

Dapperbuurt

Heel gemêleerd gezelschap zit bij elkaar op
Dapperplein 45
Sociale ondernemers uit de stad, team afval,
gezonde stad, architect, stadsdeel, EZ, Ymere
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22 januari

Oosterpark

Bezichtiging van de nieuwe woningen (O1) door
stadgenoot in de Eerste Oosterparkstraat

22 januari

Transvaal

Hoe nu verder met het Joubertplein

22 januari

Transvaal

Samen met Aika in gesprek met bewoners van
de Transvaalbuurt over het thema Jeugd

23 januari

Oosterpark

Dag van de Voorschool, bezoek met Maarten
aan de Aldoende met meester Danny

23 januari

Oud Oost

Heidag gebiedsteam Oud Oost

23 januari

Dapperbuurt

Informatie woning Isolatie in Jungle

24 januari

Oosterpark

Samen met Aika op bezoek bij bewoner Sylwie
die activiteiten voor kinderen organiseert op het
Boerhaaveplein

24 januari

Dapperbuurt

Lopend Vuurtje in de Roomtuintjes
Zo’n 20 statushouders en jongeren uit Oost
ontmoeten elkaar tijdens een etentje
Indrukwekkende verhalen!!
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25 januari

Dapperbuurt

Gezond uitje vanuit Jump-in met de Kaap bij het
bakinglab aan de Linnaeusstraat waar we brood
gaan maken
28 januari

Weesperzijde

Goed overleg met ondernemers uit Oost
(Ysbreker, casa400, Drovers Dog en de 3 wijzen)
om te sparren over hoe om te gaan met de
drukker wordende stad en de positie van horeca
Goede tips uitgewisseld
29 januari

Oud Oost

Brandweer op verkenning in Oost
Kennismaking stadsdeel met kazerne Victor:
aftrap door Maarten

29 januari

Oosterpark

Brandweer bij Oostblok, ofwel Pleintheater

29 januari

Oosterpark

Super enthousiaste uitwisseling Brandweer met
het Technasium in het Metis Montessori
Ideeën over opdracht aan de leerlingen en demo
gevaarlijke stoffen
29 januari

Transvaal

Leuk gesprek met de bloemist aan de
Linnaeusstraat over de veranderingen in de
buurt, maar ook klachten over fietsen

29 januari

Oud Oost

HTIB, Dynamo en de Ouderen Adviesraad Oost
willen samen met de Turkse ouderen en
Stadsdeel de mogelijkheden onderzoeken om
eenzaamheid onder Turkse ouderen te
verminderen
29 januari

Dapperbuurt

Afspraakje met Bilal en Aika over de Dappercup
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29 januari

Dapperbuurt

Marktadviescommissie tevreden over tempo in
marktvisie

29 januari

Transvaal

In gesprek met bewoners en ondernemers over
het verbeteren van het Krugerplein

29 januari

Oostpoort

Brandweer at mee bij Resto van Harte

29 januari

Oostpoort

Na gezamenlijk eten heeft de brandweer de
gast aangeboden om in de brandweerwagen de
buurt te beleven op een mooie hoogte

30 januari

Transvaal

Samen met Gijs in gesprek over een kunstwerk
voor de Transvaalbuurt
Een
initiatief
van
een
onderneemster/kunstenaar
uit
de
Pretoriusstraat
30 januari

Dapperbuurt

Plannen voor lopend Vuurtje XL en de
wereldpremière van ‘wereldportretten’

30 januari

Dapperbuurt

30 januari

Weesperzijde

Wat hebben ambassadeurs die al 4 jaar lang met
ons samenwerken en nu allemaal hun eigen
kinder- of vrouwen kooklessen hebben dit jaar
nodig?
Mooi om 3 buurten (IB|TB|DB) met elkaar te
verbinden

Spreekuur voor ondernemers op locatie
( Wibautstraat)
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30 januari

Oostpoort

Rondje Oostpoort oost: Luca laat Petra de
knelpunten in OR/verkeer zien

30 januari

Transvaal

31 januari

Dapperbuurt

Vanmiddag had ik een goed overleg met
collega's van sociaal loket, meldpunt zorg en
overlast en ruimte voor initiatieven
We gaan een experiment uitvoeren met
integrale communicatie

Wethouder Moorman op bezoek in de
Dapperbuurt, waar ze ook woont
In gesprek met onderwijs en ouders over hoe
kinderen opgroeien in de buurt
31 januari

Oud Oost

1 februari

Dapperbuurt

Brainstormen met Abdellah
Naast de verbonden mensen (=de muis aan de
computer) heb je de doelgroep niet verbonden
en moeilijk bereikbaar (= de telefoon)
Daarnaast is er de groep die hij aanwijst: de
onzichtbaar én onbereikbaar

Opening Brandweer kazerne proeftuin Victor

1 februari

Oosterpark

Dit waren dus enkele sheets van Ronald
Steenbergen OLVG
Geslaagde informele meeting met Knowledge
Mile

1 februari

Oostpoort

Behoud Grand Café Genieten
Theo geeft een mooi pleidooi

3 februari

Transvaal

Carlos van sport, bedankt voor de
samenwerking en de verbinding vanuit sport
Inzet op het Joubertplein
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4 februari

In gesprek met Habiba vrouwengroep over hun
behoeften
LSR Amina geeft eerst gezonde voorlichting
over slapen, voeding en wandelen
Vrouwen hebben hiervoor een uur gesport, nu
gezond ontbijt

4 februari

Eigen voorlichtingsmaterialen

4 februari

Weesperzijde

Overleg met straatmanager BIZ Knowledge
Mile en Rabobank over mooi scholenproject

4 februari

Oostpoort

Oud-Oost steeds groener.

4 februari

Weesperzijde

weer flex- werken op de Weesperstraat

4 februari

Transvaal

Voor de briefing morgen heb ik een gast
uitgenodigd, Lotte Evers zij is participatie
medewerker bij Dynamo voor De Transvaalbuurt
en misschien ook wat projecten in de Dapper

4 februari

Transvaal

Gesprekken op het Joubertplein zijn weer
begonnen

5 februari

Oud Oost

Aardgasvrij Amsterdam/Oost
Pieter en Joost op de 1e rij
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5 februari

Weesperzijde

Girassol verteld over zijn plannen
volgende week start de verbouwing
Gaan meer kleine hapjes worden en wat
“frisser”
6 februari

Oud Oost

Stedelijke Werkgroep Gebiedsmakelaars
Leuk EN productief

6 februari

Oosterpark

En vanochtend een ontbijt voor toekomstige
BIZ leden Oosterpark
Lage opkomst maar ( en dat was misschien wel
van tevoren het belangrijkst) aanwezigheid en
positieve reactie van OLVG
7 februari

Oud Oost

Heleen onthult de poster gebiedsbriefing fysiek
en geeft MT een toelichting op de werkwijze

7 februari

Dapperbuurt

Roomtuintjes: onderdoorgang is dichtgezet
Aan de rotzooi te zien wordt er nog steeds flink
gehangen

7 februari

Transvaal

Maarten bedankt de moskee op Joubertplein
voor hun inzet tijdens de jaarwisseling

7 februari

Dapperbuurt

Stadsdeeldirecteuren en Gemeentesecretaris op
bezoek in Oud Oost: rondleiding door de
Dapperbuurt

7 februari

Oud Oost

Bespreking Lopend Vuurtje XL op vrijdag 1
maart
én
wereldpremière
docu
wereldportretten
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8 februari

Dapperbuurt

Mooie gesprekken bij Muiderkerk in kader van
vrouwendialoog voor vrouwendag

8 februari

Transvaal

Doornemen ontwikkelingen Pretoriusstraat
met de onderneemster van Thull, van winkel
Thull's Komende tijd een aantal panden leeg
i.v.m. funderingsherstel

9 februari

Transvaal

Initiatieven dag Transvaal

12 februari

Oostpoort

Luca met brandweer, stadswerken en bewoner
over verkeer in Oostpoort
Waar kunnen (groene) obstakels

13 februari

Dapperbuurt

En weer frisse witte belijning
Gisteren in de fysieke briefing; vandaag
zichtbaar op straat

14 februari

Oosterpark

netwerkbijeenkomst van de Wijktafel van de
Oosterparkbuurt zet onze ambassadeur uit de
Indische Buurt in voor feestelijke catering

15 februari

Oostpoort

Weer een geslaagde sessie met groene
bewoners Oostpoort

15 februari

Oostpoort

Hildo Krop staat
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18 februari

Transvaal

Leuk overleg vanmiddag met mijn collega's
Hetty en Arjan, samen met Moving Arts Project
over hun aanvraag van pleinen voorstelling,
theater Heim 'de kleine prins' binnenkort in de
Transvaalbuurt
19 februari

Oosterpark

Projectgroep Oosterpark, afdeling groen weer
aanwezig

20 februari

Transvaal

Onderzoek
Pleinenaanpak,
kennismaking in de Kraaipan

20 februari

haar

eerste

Transvaal

Schouw buurteconomie met Eigen Haard
collega's door de Pretoriusstraat

20 februari

Transvaal

Mooi druk in buurtpunt Kraaipan

20 februari

Kinderkookles Dynamo: bloemkool

21 februari

Transvaal

Urmia zet zich heel graag in voor haar buurt. Ze
organiseert o.a. kinderactiviteiten op het
Joubertplein. Via Eilbron kennis gemaakt met
deze super betrokken bewoner en direct
gekoppeld aan onze GGD kookcursus
21 februari

Oud Oost

Overleg tussen de Gebiedsmakelaars die actief
zijn voor de Knowledge Mile
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22 februari

Dapperbuurt

25 februari

Oud Oost

Bewonersinitiatieven: Joke uit Oost gaat in 2019
focussen op Oud-Oost buurten. Ze loopt met
een
telefoonfototoestel,
samen
met
geïnteresseerde bewoners uit Oost en knippen
ze foto's voor een tentoonstelling in februari
2020! Dapperbuurt deed de aftrap!

Evaluatie Dorp Die Stelling, Hoe gezond leef jij?
Met twee scholen in Oud-Oost, complimenten
vanuit Coen voor een fijne samenwerking met
Carlos, Didi en Joanna!
26 februari

Oosterpark

Overleg met Eigen Haard en Jacky (ZZPlace)
over activiteiten in de Oosterparkbuurt

28 februari

uitwisseling Stadswerken-stadsdelen

1 maart

Oosterpark

Opening van de skatebaan in het Oosterpark

1 maart

Oud Oost

Bij de première van Wereldburgers in Oost
lossen het samen op De filmpjes zijn prachtig.
De gesprekken super waardevol.
Buurtbouwen! We doen het al!

4 maart

Oud Oost

Lekker bijpraten met Sven over loting

5 maart

Dapperbuurt

Moet niet veel gekker worden op de hoek bij
Kuyper
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5 maart

Transvaal

Een mooie bijdrage van ons collega Jan Ploeg,
technisch Dienst, Rozenburglaan
De verkeersborden worden weer
Teruggebracht, na de theatervoorstelling van
Moving Arts Project
5 maart

Oud Oost

Goede opkomst bij de briefing met MAP te gast

5 maart

Dapperbuurt

Afspraken over tijdelijke verkeersmaatregelen,
voorrangsregeling en communicatie rond
aanpassing fietspad
Oosterspoorplein/Domselaerstraat
5 maart

Dapperbuurt

Maarten bij de opening van expositie op
Muiderpoortstation
In de voormalige hoofdingang van het station is
een foto van de joodse deportaties te zien
6 maart

Weesperzijde

Evaluatie van de projectgroep herinrichting
Weesperzijde
Wat kunnen we van elkaar leren ( op
inhoud/proces/samenwerking) voor de volgende
fase
6 maart

6 maart

Stedelijke Werkgroep Gebiedsmakelaars
en weer alle stadsdelen aanwezig

6 maart

Dapperbuurt

Bewonersbijeenkomst over explosief bij
Coffeeshop Smoke Palace
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7 maart

Oud Oost

Woon Werk verkeer door Oost

7 maart

Dapperbuurt

Oosterspoorplein ziet er wel heel goed uit nu

8 maart

Dapperbuurt

Camera ter plaatse na explosief bij Coffeeshop
Smoke Palace

8 maart

Dapperbuurt

In Jungle zijn allerlei workshops in het kader van
vrouwendag
En vanavond onder andere Sjoukje in een
panelgesprek
12 maart

Oud Oost

In gesprek met collega's van WPI...hoe kunnen
meer samenwerken

13 maart

Transvaal

Voorbereiding met politie, Driss en Noud voor
evenement in Transvaal

13 maart

Oud Oost

Collega’s uit Noord zijn op bezoek in Oost
We gaan langs de Meevaart, de 1e van
Swindenstraat en het Oosterpark

14 maart

Oud Oost

Coördinatoren bijeenkomst in West
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14 maart

Oosterpark

Er is een BIZ Oosterpark
Vandaag zijn de stembiljetten geteld en een
meerderheid ( denk aan het OLVG, Metis
Lyceum, KIT, hotels en horeca) willen
gezamenlijk werken aan een nog beter park
14 maart

Dapperbuurt

Moment van reflectie tijdens interview over
participatie in de Dapperbuurt met student
Pedro
14 maart

Oostpoort

Medewerkers sessie buurt bouwen in genieten

15 maart

Transvaal

Dit zijn de echte bewakers tegen het terrorisme
N.a.v. de aanslagen in Nieuw Zeeland

18 maart

Oostpoort

HEIM in gesprek met bewoner op Oranje
Vrijstaatplein in het kader van voorstelling ‘de
kleine Prins’

19 maart

Oostpoort

Polderweg 1 eindelijk gesloopt, nieuwbouw
volgt

20 maart

Weesperzijde

Ronnie druk met de lasagne in het kader van
Oost Ontmoet

20 maart

Dapperbuurt

Ondertussen is in Mirror de laatste gezonde
kookles aan kinderen Dapper

PORTFOLIO OUD OOST 2019

Pagina 16

21 maart

Dapperbuurt

Ik vind deze foto echt bijzonder
“Dit is een vader van de toekomst ”- actieve
moeder met kinderkookles in Oost

24 maart

Oostpoort

Kunstwerken aan kiosk Muiderpoortstation
worden geopend door de geportretteerden zelf
Frank Stork

24 maart

Dapperbuurt

12 jongeren in de Dapperbuurt zetten zich al
wéken vrijwillig elke zondagmiddag in om de
Dapper cup te organiseren, en werken hiermee
aan hun persoonlijke ontwikkeling
26 maart

Oud Oost

Volle bak en de politie ook weer aanwezig bij de
briefing

26 maart

Weesperzijde

Oost Ontmoet! Collega Astrid mee naar
ondernemers bijeenkomst op de Knowledge
Mile

26 maart

Weesperzijde

Werkterrein voor nieuwe Conradhuis nu
helemaal bouw klaar

26 maart

Oud Oost

Sjoukje en gebiedsgericht werken met
coördinatoren Amsterdam

27 maart

Oud oost

Afdeling jeugd & veiligheid wordt verwend
tijdens training
Persoonlijk verhaal &catering door gezonde
ambassadeur en haar man
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27 maart

Oostpoort

KAREL op Oosterspoorplein met money school

28 maart

Oud Oost

Train de trainer Positieve Gezondheid voor 10
buurtpartners ZBWG Oost i.s.m. GGD

29 maart

Oud Oost

Nieuwe folder hoe jongerenoverlast kan worden
gemeld door bewoners

1 april

Dapperbuurt

De stoep bij de Dapperschool is verzakt door
een ratten hol eronder
Al sinds aug ligt er een plaat overheen

1 april

Transvaal

Samen met Laurens Ivens een rondje door Oud
Oost lopen

1 april

Oostpoort

Er wordt hard gewerkt aan de speelplek van de
Vijverstraat Tuinwijck

2 april

Transvaal

7 Vrouwen actief bij de El Fath Moebien moskee
gaven vorig jaar aan gezonder te willen koken
Vandaag is het zover: samen met nog 3 actieve
moeders uit de buurt vandaag dag 1 van GGD
cursus Gezond Koken Gezond Kopen
2 april

Transvaal

In het gezellige buurthuisje @Joubertplein
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2 april

Oostpoort

In Resto van Harte in Genieten wordt vanavond
de 10.000 maaltijd geserveerd in 2 jaar

2 april

Oostpoort

Hartelijk dank aan het team van vrijwilligers
vandaag

3 april

Transvaal

Vanuit het programma EPJO (Educatief
Programma Jongeren) krijgen ouders van
leerlingen van groep 8 van de Nelson
Mandelaschool les over misdaadpreventie
Hoe kun je je kind helpen?
3 april

Dapperbuurt

Presentatie van de jongeren zelf over de
activiteiten in de Dapperbuurt!

4 april

Dapperbuurt

7 april

Dapperbuurt

Geweldige presentatie van jongeren in Club
Jaco: ‘Ik ben meer dan dat’
In korte filmpjes vertellen jongeren over de
problemen waar ze tegenaan gelopen zijn op
gebied van seksualiteit, tienermoederschap en
racisme

Jongeren Club Jaco in gesprek met Maarten op
de zondagmiddag

9 april

Oud Oost

Maartens voornemen is de briefing van oud oost
wekelijks te bezoeken

9 april

Transvaal

Kunstwerk fietserstunneltje weer vernield
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9 april

Dapperbuurt

Dagelijks Bestuur op bezoek bij kazerne Victor

9 april

Dapperbuurt

Gesprek over gezamenlijke (werk)ruimte en
plannen voor het Dapperplein
Rick benadrukt dat we wel goed moeten denken
over financiën en verwachtingsmanagement
9 april

Oostpoort

Nieuw ontwerp kunstwerk Oostpoort

9 april

Transvaal

Bewonersgroep Platform Transvaal, stadsdeel
(Wouter) en Knowledge Mile Park, organiseren
samen bijeenkomst Groen en Duurzaam
Transvaal
10 april

Dapperbuurt

Dat is het Dapperplein 45
Daar gaan we een co-creatieplek beginnen

10 april

Blije buurt vrijwilligers met een certificaat van
de training Pedagogische Vaardigheden

10 april

Transvaal

Het spel Just Like You wordt nu gespeeld op het
Steve Bikoplein

11 april

Dapperbuurt

Flexwerker bij de brandweer
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11 april

Oosterpark

Even kijken of de terrasvergunning van Hotel
Arena wel in orde is bij de feestelijke opening

11 april

Dapperbuurt

Bubbelmomentje in de Dapperschool bij
certificaatuitreiking Just like You

11 april

Enthousiaste ideeën bij stagiaires en Ashok
Zoals: kinderen verleiden met water drinken
i.p.v. elke activiteit chocomelk aanbieden

14 april

Dapperbuurt

l Smink, t-shirt’s pimpen, money car en
brandweer etc.
De Dappercup is niet alleen voetbal
14 april

Dapperbuurt

Heldinnen en Helden van de Dappercup

14 april

Dapperbuurt

Hakim van de Flying Squad komt ook een keer
voorlichting geven bij de Dapperschool

14 april

Dapperbuurt

Milton won de cup met Wakandateam

15 april

Oostpoort

ALV Oostpoort - CBRE vertelt wat ze in 2018
hebben gedaan en wat ze in 2019 gaan doen
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15 april

Oud Oost

De nieuwe gebiedsmanagers stelden zich voor
bij de weekstart

15 april

Oosterpark

In gesprek met 15 moeders @ buurtcentrum
Oosterpark met @31628380385
Pubers geven zakgeld uit aan ongezond eten of
willen thuis niet gezond eten en dit vinden
moeders moeilijk.
16 april

Oud Oost

Startbijeenkomst Groenbudgetten

16 april

Dapperbuurt

Met Anita Mol en de GGD bij de Dapperschool
om rattenprobleem in kaart te krijgen

18 april

Transvaal

Kinderherdenking Joubertstraat 2019 met
basisscholen.

18 april

Weesperzijde

Design Sprint 2.0 over Weesperplein/knowledge
Mile

18 april

Transvaal

Stedelijke Moskeeën netwerk bijeenkomst Eyup
Sultan. Joubertplein

18 april

Dapperbuurt

Behoeftepeiling platform Dapperbuurt: vooral
vragen over beheer openbare ruimte want
14020 voldoet niet
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19 april

Dapperbuurt

20 april

Transvaal

Ontbijten en gesprek over opvoeding bij
Assaadaka in Oost
Interessant om te horen vanuit een ander
perspectief wat opvoeden inhoudt
Shisha lounge wordt genoemd als virus in de
wijk, wat vaak mist is de stimuleren van dialoog
tussen jongeren en ouders

Krugerplein groene markt
Wij van de wijk

23 april

Transvaal

Voorbereiding 2 voorlichtingsbijeenkomsten
(hoe om te gaan met de ramadan/gezondheid)
met de GGD arts. Joubertplein

23 april

Transvaal

In gesprek met bewoners en partners uit de
Transvaal over het pleintje Maritzstraat

23 april

Dapperbuurt

Oplevering overleg speelplek v.d. Vijverstraat
Opening volgt op 17 mei!

23 april

Weesperzijde

Bewonersbijeenkomst over zomerrecreatie op
de Loswal
In het kader van “oost ontmoet” is collega Hans
Bol ook meegekomen
24 april

Transvaal

Lezing over wereldverbeteraars georganiseerd
door MAP in Tugela85
UVA docent Retorica, Moerman

25 april

Oud Oost

Overleg uitvoerders pleinen Oud-Oost

PORTFOLIO OUD OOST 2019

Pagina 23

26 april

Transvaal

Gijs en ik op bezoek bij de initiatiefnemers van '
meer kunst in de Transvaalbuurt', hun plan is
goedgekeurd door de kunstcommissie

26 april

Transvaal

Eilbron in gesprek in de wijk

26 april

Weesperzijde

Wijkagent Ronald poetst zelf hakenkruizen weg
met een emmertje sop en een sponsje

29 april

Transvaal

In gesprek met buurt kids over speluitleen
spulletjes op het Joubertplein

30 april

Transvaal

30 april

Oostpoort

Trots op deze 10 vrouwen
Vandaag was onze certificaatuitreiking in de
keuken van de moskee
Moskee is zeer enthousiast dat de vrouwen
enthousiast zijn en moskee zet zelf ook gezonde
stappen vooruit tijdens gebed

Mathijs de Ligt geprojecteerd op station MP
door Kamp Seedorf

2 mei

Transvaal

Voorbereiding Vreedzame moskee Joubertplein

2 mei

Transvaal

Projectgroep Joubertplein, nieuwe huisje,
inrichting plein en participatie
bewonersnetwerk
Samen met collega's vanuit Vastgoed
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3 mei

Transvaal

Moskee op eigen initiatief met chef-kok van
Pakhuis de Zwijger om tafel voor een gezondere
Ramadan

4 mei

Transvaal

Herdenking in de Transvaalbuurt, Tugelaweg
monument HET BUIKSCHOT

5 mei

Transvaal

Zo meteen in het huisje Joubertstraat

5 mei

Dappermarkt

Vrijheidsmaaltijd in de jungle eindigde met een
lied van Jos over de koopjes op de Dappermarkt
en ging over in het Arabisch over liefde. Was
een mooi feestje

6 mei

Transvaal

Eilbron in gesprek in het huisje op het
Joubertplein

8 mei

Weesperzijde

Volle bak voor de brood kliko bij de moskee aan
de Weesperzijde

8 mei

Oud Oost

Stedelijke werkgroep Gebiedsmakelaars het
was weer leuk en nuttig

8 mei
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meiden van de Kaap organiseren op 7 juli bij de
sport en participatie event Vanuit het Like
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gezonder gedrag bij kinderen van 10-14 in Oost)
begeleiding voor deze meiden met gezondere
ideeën voor de buurt
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9 mei

Dapperbuurt

Eerste keer bijeen met het BOG in onze nieuwe
thuisbasis Dapperbuurt 45

9 mei

Transvaal

9 mei

Oosterpark

Dit is kok Mo van Pakhuis de Zwijger. “Ik weet
zeker dat ik niemand ga teleurstellen”
Hij wil “families deze keer laten zien hoe het
anders kan” tijdens de iftar waar hij voor
gevraagd is op 27 mei @Joubertplein
Veel groenten & geen bladerdeeg

Altijd leuk als Maxima even langskomt in Oud
Oost

9 mei

Weesperzijde

Overleg met Job Heimans (Volkshotel) om op
locatie te kijken waar de overlastmeldingen nu
precies overgaan

9 mei

Weesperzijde

En in overleg met Fred van Bakker Hartog

9 mei

Transvaal

Feest in de Pretoriusstraat
Helal et Guida heeft onze Gezondste
Ondernemer verkiezing gewonnen
Brassband Kids van Oost zorgt voor een
muzikale opening
13 mei

Transvaal

Inloopbijeenkomst pleintje naast het
Krugerplein

14 mei

Dapperbuurt

Maarten maakt kennis met “Driemaal Dapper”,
de drie ondernemersbesturen in de
Dapperbuurt
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14 mei

Dapperbuurt

Thijs geeft een update over het project Eerste
van Swindenstraat

14 mei

Dapperbuurt

Stand van zaken van alle activiteiten in en rond
de Eerste van Swindenstraat
Wat gebeurt er allemaal in de EvS

14 mei

Transvaal

Gesprek over Keti Koti tafel op het Krugerplein

14 mei

Oostpoort

16 mei

Oostpoort

Tevreden bewoners bij inloopavond Polderweg
1: “je kunt niet alles krijgen wat je wil -het wordt
geen park- maar er is naar elkaar geluisterd
Er kunnen nu meer mensen wonen, én het
wordt groen

Sara uit Oost van de raad van Oost interviewt
Maarten

16 mei

Oostpoort

17 mei

Dapperbuurt

Bijeenkomst Groen Paradijsplein: “Is hitte een
argument om hier groen toe te voegen?
Het is nu niet leefbaar, er wonen meer dan 400
kinderen in de buurt, die binnen moeten blijven
als het warm weer is
Dit is het warmste stukje van Amsterdam

En met het doorknippen van de slinger door
Robin (5jaar) is speeltuin Tuinwijck geopend

17 mei

Oostpoort

Lopend vuurtje met 150 vrouwen van het
netwerk oost

PORTFOLIO OUD OOST 2019

Pagina 27

21 mei

Transvaal

Kwartaalgesprek Transvaalbuurt met
corporaties, politie en Dynamo

21 mei

Transvaal

Platform Transvaalbuurt over o.a.
Duurzaamheid en verborgen armoede

22 mei

Dapperbuurt

In gesprek met Chris Bajema over idee ‘high line
park Oost’ aan het Oetewalerpad

22 mei

Oosterpark

Eerste bijeenkomst van de BIZ Oosterpark
Enthousiaste bedrijven die willen werken aan
een mooi park

22 mei

Maarten wordt onderscheiden door de
Brandweer vanwege zijn inzet voor Victor op de
brandweer Iftar in Oost

24 mei

Dapperbuurt

Werkbezoek WH Moorman en Maarten Poorter
aan de Dapper - en Vrije School over
‘desegregatie’
Verbinding wordt gezocht door scholen en
ouders
24 mei

Dapperbuurt

Ondertussen zijn in de Tilanusstraat de slechtste
onderdelen weer opgeknapt

27 mei

Dapperbuurt

Ongeveer 100 bewoners bij gebiedsvisie
Muiderpoort
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27 mei

Transvaal

Tien kleurrijke muurschilderingen sieren sinds
vorige week de kopgevels van flats aan e
Platanenweg
Het overkoepelende thema: Amsterdam voor
iedereen ism Amsterdam Street Art (ASA)

27 mei

Transvaal

Voorbereiding in volle gang iftar Joubertplein

27 mei

Transvaal

De open dag met iftar in de moskee
Na een #investeren #Eilbron #Johanna

27 mei

Dapperbuurt

Dapperbuurt platform met politie te gast

28 mei

Transvaal

Bewonersbijeenkomst nieuwe speeltuinhuisje
Joubertstraat, men kiest voor optie 3, nieuw
huisje op de huidige locatie

29 mei

Weesperzijde

Groene gevel van pand Eigen Haard ( met een
intern bewateringssysteem) op de hoek
Ruyschstraat en Wibautstraat

29 mei

Dapperbuurt

Nadenken over Dapperplein 45 in een toffe flow
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29 mei

Daar zijn we weer; Stedelijke Werkgroep
Gebiedsmakelaars
Leef straten, opzetten van participatie-lab,
kennis dag, leuke onderwerpen weer
29 mei

Dapperbuurt

Ondertekening Dapper Durven Doen

29 mei

Dapperbuurt

Website Dapper Durven Doen is live

29 mei

Dapperbuurt

Opening Pop Up museum door directeur van
Tropenmuseum

29 mei

Oosterperk

Eerste bewonersbijeenkomst voor de Eerste
Oosterparkstraat. Aantal mensen hebben
aangegeven vaker met elkaar om tafel te willen.
Even brainstormen welke vorm en frequentie
dat dan moet gaan hebben. Positieve sfeer
3 juni

Transvaal

Jeu de boules Krugerplein

4 juni

Oostpoort

Collega’s geïnspireerd door verhaal van
bewoner Mustapha over hoe wandelen zijn
leven veranderde

4 juni

Weesperzijde

Job Heimans (Volkshotel) geeft aan buren
toelichting op de ideeën voor nieuwbouw
Rustige sfeer en goede uitwisseling van voor en
tegen argumenten
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5 juni

Dapperbuurt

Evaluatie vrouwennetwerk iftar van afgelopen
maand
Dank aan de organisaties die zitten in de
Dapperbuurt, Indische buurt en Oud Oost
6 juni

Oostpoort

Mooie expo in CBK over 50 jaar Marokkaanse
migratie

11 juni

Oud Oost

Sessie over ondermijning, wat herkennen we
hiervan in Oud Oost

12 juni

Transvaal

Er komt een peperbus terug en niet zo’n
afzichtelijk huisje op deze strategische plek
entree monumentale Transvaalbuurt

12 juni

Transvaal

Studenten Universiteit van Leuven op bezoek in
de Transvaalbuurt

12 juni

Oosterpark

Rondleiding voor Starters4comunities die dan
weer geïnterviewd worden door leerlingen van
de Aldoende school

12 juni

Oud Oost

Sport, Streetcorner en Dynamo maken kennis
en meer samenwerking rond de jongeren van
Oud Oost

12 juni

Oosterpark

Teamdag met werkgroep Oosterpark
Alles geleerd over zelfverdediging en gebruik
van geweldsmiddelen. Helaas niet de
schietbaan op geweest omdat een uur daarvoor
een agent zich in zijn eigen voet heeft
geschoten
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12 juni

Dapperbuurt

Dilemma-avond van Swinden
Het is hard werken voor Thijs...

13 juni

Dapperbuurt

Goede sessie met de professionals Dapperbuurt
rond huisvesting kwetsbare mensen

15 juni

Weesperzijde

Parkeervakken Gijsbrecht Aemstelstraat vol
plantenbakken en fietsen

16 juni

Weesperzijde

Volgende week de officiële onthulling
maar Floor Wibaut is back

17 juni

Weesperzijde

Proeftuin Weesperzijde
Een maand lang geen auto parkeren in de straat
Plantenbakken en fietsenrekken in de vakken

17 juni

Dapperbuurt

Bestuurstafel te gast bij Dapperplein 45 over de
Dapperbuurt

17 juni

Oosterpark

De Barbaraschool is een vreedzame school dus
met de boze kinderen komt het vast goed

17 juni

Oosterpark

Programmateam Oosterpark | Weesperzijde
met kaart te gast bij Eigen Haard
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18 juni

Dapperbuurt

Spontaan ontbijt door de sport-moeders
Dapperbuurt

18 juni

Weesperzijde

Ondertussen loopt de handhaver op de Loswal
rustig zijn ronde
Bewoners en ondernemers tevreden

18 juni

Dapperbuurt

Gisteren was een deel van het oud oost team
hard bezig met de locatie op het Dapperplein
Ik heb collega’s op de knieën de vloer zien
boenen, trots
18 juni

Transvaal

2 moskeeleden doen voor het eerst mee met de
beweegactiviteit van Golden Sports op het
Cruyff Court

19 juni

Transvaal

Samira’s vrouwenactiviteit Kraaipan

20 juni

Weesperzijde

Handhaving scooters op fietspad bij de
Weesperzijde

20 juni

Transvaal

Op locatie Krugerplein kijken naar
mogelijkheden om eruit te komen met Keti Koti
en Theater op plein

21 juni

Oostpoort

Paradijselijk overleg voor de groene oase
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21 juni

Dapperbuurt

Toneelspel is begonnen: op naar een schonere
markt

23 juni

Transvaal

Keti Koti Krugerplein
Dialoogtafel

23 juni

Weesperzijde

Officiële onthulling van standbeeld Wibaut

23 juni

Weesperzijde

Advies van vergunningen om het diner ( zonder
vergunning!) op de stoep te doen i.p.v. op de
rijbaan is niet helemaal doorgekomen afgelopen
zondag
26 juni

Weesperzijde

Eerste paal Conradhuis

26 juni

Dapperbuurt

26 juni

Dapperbuurt

In duo met twee euro de ah in en iets gezonds
kopen. Nogal lastig! Kinderen Dapperschool
doen 8 weken mee aan project Fit lab van
Cybersoek. Vandaag geeft een van onze
gezonde ambassadeur moeders een workshop
goedkoop & gezond

Bewoner boven Smoke Palace is blij dat
funderingsherstel weer wordt opgepakt
Maar graag doorpakken op gehele pand

26 juni

Oosterpark

Pierenpadje wordt leeg gehaald i.v.m.
bestrijding Eikenprocessie rups
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26 juni

Oosterpark

Rondleiding door het park door Wouter aan een
groep collega’s uit Oostblok

26 juni

Oud Oost

Stedelijke werkgroep gebiedsmakelaars

27 juni

Dapperbuurt

De Pieter Vlamingstraat wil graag meer
aandacht voor de straat: minder jongeren
overlast; meer groen; speelplek opgeknapt en
goed onderhouden
27 juni

Transvaal

Moskee Al Fath Moebien schenkt nu fruit munt
water

1 juli

Oosterpark

Openingsceremonie Keti Koti dialoogtafels
Muiderkerk

2 juli

Dapperbuurt

Welkom Dapperplein

3 juli

Weesperzijde

4 juli

Dapperbuurt

In overleg met initiatiefnemers van de Proeftuin
Weesperzijde
Ze laten vol trots de groene bakken en de
slimme fietsenrekken zien (design academy uit
Eindhoven)
15 juli alles opruimen
Zo handig is het dus om op locatie te zitten:
gelijk even kijken waar we het over hebben
In dit geval de betonnen plantenbakken als
barrière om de marktkramen anders te kunnen
opstellen
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4 juli

Transvaal

Het kindermonument op het Joubertstraat is
vernield

5 juli

Transvaal

6 juli

Transvaal

Transvaalvrouwen (SSCM) op bezoek bij
Indische Buurt vrouwen (Fatima’s groep)!
Prachtige uitwisseling , volle bak; 28 vrouwen
Ambassadeur Fatima wil dames uit andere
buurten eens per maand inspireren met haar
kennis

Cultuurhuis BOOST

6 juli

Transvaal

De kleine prins, voorstelling op het Krugerplein
van MAP in de Transvaal

7 juli

Transvaal

Ontzettend leuke sportdag georganiseerd door
jongeren zelf

7 juli

Transvaal

toneelstukje groep 8 de Kaap over slapen en
lekker bewegen @Joubertplein

7 juli

Transvaal

Dynamo heeft ook gedacht aan het milieu alle
kinderen eigen bidon i.p.v. plastic flesje

7 juli

Transvaal

Na een lange dag werken worden de jongeren
van dynamo verwend met een groenten-rijke
maaltijd door chef Mo van Pakhuis de Zwijger
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8 juli

Dapperbuurt

Gezonde vlog gemaakt door Dapperschool
Eindpresentatie Fitlab project Cybersoek

8 juli

Oosterpark

Samen met Arjan op bezoek bij het KIT om
toelichting te geven op evenementenbeleid
Altijd goed om op locatie te zijn

8 juli

Transvaal

Iedere maandagavond inloopbijeenkomst
speeltuinhuisje aan het Joubertstraat
Jullie zijn ook welkom collega's

9 juli

Oosterpark

Filmopnames in het park
Handhaving komt even langs om te kijken of
alles klopt

9 juli

Weesperzijde

Ruud en Debbie ”zijn ze nu helemaal gek
geworden hier!”

9 juli

Dapperbuurt

Buurtveiligheidsteam en wijkteam verbond van
100 werken samen

10 juli

Oud Oost

Goed overleg met Gemeentesecretaris Peter
Teesink hij moest opeens weg omdat de
secretaris-generaal dan wel Rutte belde

10 juli

Dapperbuurt

Goed gesprek in de Commelinstraat over
spelende kinderen, burenoverlast, etc.
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10 juli

Dapperbuurt

Gezellig druk bij de spontane housewarming op
Dapperplein 45

11 juli

Oosterpark

Certificaat uitreiking van Jump-in op het
Kastanjeplein

11 juli

Oosterpark

Met een demonstratie freerunning

11 juli

Dapperbuurt

Markttheater De Gloed op de Dappermarkt

11 juli

Transvaal

Bewonersgroep Joubertstraat op bezoek bij het
speeltuinhuisje Mariotteplein ter inspiratie voor
het huisje op het Joubertplein

12 juli

Dapperbuurt

Jong en oud kwamen langs op Dapperplein 45

15 juli

Transvaal

Afsluiting prachtvrouw coaching Transvaalbuurt

16 juli

Transvaal

Een samenwerking tussen Khalid Laktami,
projectleider broodkliko’s en moskee Al Fath
Moebien en natuurlijk Abdellah
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16 juli

Oosterpark

Gemeente Enschede op bezoek in het
Oosterpark: overal leren we van elkaar

18 juli

Oostpoort

MCO aan de Polderweg betegelt de voortuin,
veel bewoners zijn bang voor geluidstoename
jongerenoverlast
18 juli

Oosterpark

Vrolijk overleg met Eigen Haard

18 juli

Transvaal

Driss geeft advies voor het nieuwe huisje op het
Joubert
Driss is bewoner en doet ook via Randstad
speluitleen op de pleinen
18 juli

Transvaal

Retiefstraat is rustig na de explosie van
waarschijnlijk een granaat voor het weekend

18 juli

Oosterpark

De Arabier gesloten in opdracht van de
Burgemeester

18 juli

Oosterpark

Opening van de nieuwe slager in de Eerste
Oosterparkstraat

18 juli

Transvaal

2e ontwerpsessie met de bewoners, nieuwe
speltuinhuisje huisje Joubertstraat, in bij zijn van
Vastgoed en Accommodatie
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18 juli

Transvaal

Pleinenoverleg Oud-Oost, lekker buiten op het
Steve Bikoplein

18 juli

Transvaal

Voeren blijft leuk op het Krugerplein

18 juli

Transvaal

Rondje Transvaal met Eilbron

22 juli

Oosterpark

Activiteit voor kinderen op het Boerhaaveplein
georganiseerd door bewoner Sylwie

22 juli

Oosterpark

Wouter in gesprek met kinderen over
komkommer water

22 juli

Transvaal

Zomerversie inloopbijeenkomst Joubertstraat,
testen van speeltuin objecten door de
bewonersgroep!
Inloop Iedere maandag om 19:00 uur
23 juli

Oud Oost

Drukke Boost Gebiedsteams briefing

24 juli

Transvaal

Transvaal PLEIN dit jaar een top locatie voor
een vakantie in je eigen buurt met een net
aangelegd zandbak een initiatief uit het
gebiedsplan
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24 juli

Transvaal

Leuk om te zien dat een buurttuin zorgt dat
bewoners (netwerk) met elkaar bezig zijn

5 augustus

Transvaal

Inloopbijeenkomst Joubertplein gaat gewoon
door tijdens zomerreces

15 augustus

Transvaal

Overleg over Joubertplein; volgende week
laatste bijeenkomst met bewoners om keuze te
maken voor welk huisje men wilt
Daarna nog projectleider vastgoed die
technische uitwerking gaat doen
18 augustus

Transvaal

Kinderdisco op het Joubertplein
Georganiseerd door 2 Surinaamse bewoners en
de moskee, geïnspireerd door ZBWG in Oost

20 augustus

Oosterpark

Bijeenkomst over buurtcentrum Oosterpark om
input voor Roland op te halen

20 augustus

Oosterpark

Gezonde hapjes bij buurtcentrum Oosterpark
door gezonde ambassadeur Nagla

20 augustus

Weesperzijde

Initiatiefnemer van “de leefstraat” heeft een
bescheiden doekje opgehangen; De Proeftuin
smaakt naar meer
20 augustus

Weesperzijde

De Weesperzijde is veilig
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20 augustus

Oostpoort

In economie overleg overnachtingsbeleid
doornemen; Muiderpoort staat nu op “nee,
tenzij..” maar insteek is om naar “nee” om te
zetten
21 augustus

Dapperplein

In gesprek op het Dapperplein

22 augustus

Oostpoort

Cool CBK is geopend in Oostpoort

22 augustus

Oostpoort

Op Dapperplein the making of the flyer voor de
veiligheidsdag op 15 september

26 augustus

Oud Oost

1e Team Oost bijeenkomst Topcollega’s

26 augustus

Dapperbuurt

Gezonde ambassadeur verdient wat bij op de
Dappermarkt! Dit is Turkse gozleme, Spinazie
pakketjes mét minder vet

27 augustus

Weesperzijde

In overleg met Anne ( omgevingsmanager HvA)
over veilige oversteek en jawel; student en
scooter botsen met elkaar ( gelukkig niets
ernstigs)
27 augustus

Oosterpark

Bijkletsen met Mike van het badhuis. De laatste
tijd wel weer meer overlast op het plein. Heeft
waarschijnlijk te maken met sluiten van
koffiehuis de Arabier
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27 augustus

Oosterpark

Goede opkomst bij de inloop voor de
herinrichting Eerste Oosterparkstraat
Voornamelijk vragen over parkeren en afval
Met sommige bewoners een gesprekje over het
tragische ongeluk van gisteren
28 augustus

Dapperbuurt

Wethouder van Doorninck op bezoek bij Dapper
45. Joost legt het uit

28 augustus

Oud Oost

Afscheidsposter van Valerie

29 augustus

Weesperzijde

Goede opkomst bij bijeenkomst voor
ondernemers aan de Knowledge Mile
Bestuurders Rick Vermin en Micha Mos doen de
aftrap
29 augustus

Transvaal

Sport op het plein, zowaar 1 meisje

29 augustus

Weesperzijde

Laatste overleg met Valerie (heerlijk buiten bij
Ysbreker) over de aanpak van de Torontobrug
Activiteit uit gebiedsplan

2 september

Transvaal

De vaders zijn lekker bezig met Jeu de boules

3 september

Dapperbuurt

Man bijt hond op de Dappermarkt
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3 september

Transvaal

4 september

Oud Oost

4 nieuwe aanmeldingen voor cursus bewegen
met je kind 6- jaar van afdeling sport
Onze gezonde ambassadeurs zijn vandaag
gestart met hun op maat gemaakt
ontwikkelingstraject
Onderwerp vandaag: bewegen met je kind.

Burgemeester op bezoek in Oud Oost
Pittige verhalen van bewoners en ondernemer
over de overlast van dealers op de Mauritskade

4 september

Weesperzijde

Met mijn collega Patrick van het cluster
Stadsbeheer, kijken hoe we een snelle snoei
actie kunnen uitvoeren bij Platanenweg

5 september

Weesperzijde

Even een rondje buiten om onze nieuwe
gebiedsbeheerder Anja te koppelen aan Anne
van HvA

5 september

Weesperzijde

Buurtbijeenkomst over Weesperzijde proeftuin
voorbereiden met de techniek van “dilemma
coaching”

5 september

Oostpoort

De 12e Buurt boost van wijkopbouworgaan in
Genieten

5 september

Weesperzijde

Inloopavond voor nieuwbouw Volkshotel

3 september

Transvaal

Dit een kunstwerk gemaakt door een
kunstenaar uit de Transvaalbuurt, van plastic
flessen, wie weet een permanente plek of een
tijdelijke locatie
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6 september

Dapperbuurt

Rondleiding aan masterstudenten TU
Ze hebben een opdracht over de Roomtuintjes

10 september

Oostpoort

11 september

Dapperbuurt

Handen omhoog als je voorstander van het
groenplan bent, van het zogenoemde
‘Woestijnplein’ een echt Paradijsplein maken
met mooie bomen, heggen en perken en vooral
schaduw op het schoolplein

De vrouwen bijeenkomsten in Jungle zijn weer
gestart
Vanaf volgende week is er cursus van Tatjana:
gezond voor lichaam en geest
13 september

Dapperbuurt

Leuke buurtborrel in de Commelinstraat

13 september

Oostpoort

Cool CBK is geopend

13 september

Oostpoort

5 jaar Beleef Oostpoort

13 september

Oostpoort

Pop up store midden op het plein

15 september

Dapperbuurt

Femke Halsema opent veiligheid dag
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15 september

Dapperbuurt

Heel veel grote voertuigen
Én nieuwsgierige kinderen die overal op en aan
mogen komen

16 september

Oosterpark

Anja en Els (directrice Aldoende) nemen samen
de aanpassingen in openbare ruimte door om
het veiliger te maken

17 september

Weesperzijde

Groeten vanuit de Meetup Knowledge Mile aan
de briefing

18 september

Oosterpark

Rondje door de buurt met gebiedsbeheerder
Anja

18 september

Oosterpark

18 september

Dapperbuurt

Het power trio op locatie om de plek te
schouwen van de Mauritskade ( overlast
gevende groep)
Wat kunnen we vanuit openbare
ruimte/leefbaarheid/veiligheid doen met de plek
aan de Mauritskade

Een bijzondere avond in de Raadszaal;
herindelen Dappermarkt
Het is een soort bingo meets veiling, onder regie
van hoofd Marktburo Marjolein
19 september

Transvaal

De buurt in met Maarten

19 september

Dapperbuurt

Best goede gesprekken over groen in de
Dapperbuurt
Presentatie van het geheel volgt
woensdagavond 25 nov
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19 september

Oud Oost

Team Oost 2.0

19 september

Oosterpark

Met Maarten op bezoek bij de Barbaraschool

19 september

Oosterpark

Zweedse ambtenaren op bezoek met de vraag,
hoe kun je netwerken in de buurt bouwen

19 september

Weesperzijde

Opening Groene Gevel op de Wibautstraat door
Rick, Eigen Haard en bewoners

19 september

Dapperbuurt

In Jungle vanavond veel bewoners voor de
Dapperbuurt Groenvisie

20 september

Dapperbuurt

Keep it clean

21 september

Transvaal

Aika komt langs

21 september

Transvaal

Kunstmarkt Krugerplein
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21 september

Oosterpark

23 september

Oud Oost

Maarten feliciteert Fred Tiggelman met de
opening van de geheel vernieuwde bakker
Hartog op de Wibautstraat
Helemaal duurzaam en transparant zodat je het
proces van broodbakker als klant helemaal kan
volgen

even een pitch bij collega's van VTH

23 september

Oud Oost

Samendoen Summerschool over huiselijk
geweld en Kindermishandeling. Kijk eens naar
mevrouw de directeur
Komt ze bekend voor?
24 september

Oosterpark

Goed programmateam ( bij het Leger des Heils),
veel onderlinge afspraken
En ook het gebiedsplan uiteraard besproken

24 september

Oostpoort

N.a.v. de briefing zijn de collega’s direct op pad
om te kijken wat geschikt is te doen met de
kansenbank

25 september

Transvaal

Initiatiefnemer voor geen plastic op straat

26 september

Weesperzijde

Vooroverleg over mogelijke aanvraag voor
Volkshotel, het duizelt aan alle kanten over
coördinatie besluiten, wijzigingsbevoegdheden,
moties etc.
26 september

Oosterpark

Netwerkborrel van de BIZ Oosterpark
Ivar en Maarten gebroederlijk aan de praat
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27 september

Transvaal

Iedereen welkom op 29 september achter het
Tugela Huis

28 september

Transvaal

Ondanks de regen nog heel veel blije gezichten
bij de East Fit Rally, Kids van Amsterdam Oost

30 september

Transvaal

Ook weer vandaag een diverse groep in
Jouberthuis

2 oktober

Oosterpark

Met Maarten bij het 130 jr. bestaan van de
Barbaraschool

3 oktober

Weesperzijde

Met Maarten op de Pinksterbloem school bij
een ontwerp voor de viering van het 90-jarig
bestaan

3 oktober

Transvaal

Met Maarten op bezoek bij de Kaap, met een
enthousiaste directeur die een centrum in de
wijk wil zijn

3 oktober

Transvaal

Zelf beheer Cilliersstraat heeft nu een netwerkje

3 oktober

Transvaal

Karima heeft nu 3 broertjes
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4 oktober

Dapperbuurt

Vrouwendialoog in de Kat@Wagenaarstr
Kansen, opvoeding en vrouw zijn in de huidige
maatschappij
Veel vragen, weinig antwoorden
4 oktober

Dapperbuurt

Gezelligheid en heel veel culturen in de
Buurtsalon, met vegetarische hapjes uit
Suriname, Marokko, Turkije en Curaçao
7 oktober

Transvaal

20 deelnemers bij de 1e bijeenkomst van de
training Vreedzaam voor de vrijwilligers van de
moskee Al Fath

8 oktober

Oosterpark

De koning was in oud oost vandaag
Onder andere bij basisschool Aldoende

7 oktober

Oud Oost

Nu in de hal beneden: de “Oostcast”

8 oktober

Weesperzijde

In gesprek in de moskee Al Kabir op de
Weesperzijde over de vreedzame methodiek
voor de kinderen

9 oktober

Oosterpark

Bewoners ( en Hafid!) zijn blij met de nieuwe Jeu
de boulesbaan op het Iepenplein

9 oktober

Oosterpark

Met de mannen van accommodaties op bezoek
bij de Barbaraschool
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10 oktober

Transvaal

10 oktober

Dapperbuurt

7 vrouwen van de al Fath moskee vandaag
geïnspireerd met workshop van gezonde
ambassadeur Amira
Extra noot: 3 van de vrouwen gaven aan
teleurgesteld te zijn in het ongezonde
voedingsbeleid en wat er gegeten wordt op de
Nelson Mandela

Marjolein en Maarten trappen af; uitwerken
marktvisie voor de Dappermarkt

12 oktober

Transvaal

13 oktober

Transvaal

ARABISCHE LES GEZOND
Superblij om te mogen aankondigen dat zo
blijven wij gezond in Oost moskee al Fath
geïnspireerd heeft tot deze FANTASTISCHE
verandering vandaag
Fruit i.p.v. snoep tijdens de lessen

Steve Biko buurtfeest voor kinderen. Hele
middag. Vorige week gecanceld vanwege het
weer
Opkomst redelijk
14 oktober

Transvaal

Bewonersgroep Joubertplein kiest deze
Sint Maarten voor vrolijke frietjes i.p.v. snoep
Joubertplein huisje

15 oktober

Transvaal

Bespreking gebiedsplan met bewonersgroep
platform Transvaal

15 oktober

Oud Oost

Go Carlaaaaaa

16 oktober

Weesperzijde

Goed gesprek met Maarten en vijf bewoners
over overlast rondom drugs in 1e OP
We gaan ( analoog aan Mauritskade) plan van
aanpak met Armand opzetten
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16 oktober

Oostpoort

Geweldige presentaties van studenten In
Holland om Oostpoort aantrekkelijker te maken
Ideeën lopen uiteen van duurzaamheid;
authenticiteit; gastvrijheid
En natuurlijk een Oostpoort app
17 oktober

Oud Oost

17 oktober

Transvaal

Amsterdam is met de aanpak gezond gewicht
genomineerd en vandaag GEWONNEN
De EU Health award uitgereikt aan programmamanager Karen den Hertog en team voor het
meest vooruitstrevend initiatief om overgewicht
bij kinderen tegen te gaan

Brainstorm Tugela Huis met partners uit de wijk
ziet er vandaag zo uit

17 oktober

Dapperbuurt

‘Dapper’ is een tijdelijke projectruimte met
expo/film etc. op Dapperstraat 270
Er gebeurt zó veel in de Dapperbuurt

17 oktober

Oosterpark

Oosterpark blijft toch altijd een mooi decor voor
filmopname

18 oktober

18 oktober

Harde noten te kraken bij het festival v.d.
samenwerking
De 1e paar paradoxen gaan over: waar ga je het
gesprek met de bewoner eigenlijk over aan
Beloof je de mens niet te veel als je het hebt
over co-creatie
Oud Oost

Oktoberfest

23 oktober

Weesperzijde

Leuke sfeer ( en gezonde hapjes!) bij
kinderactiviteit in Badhuistheater:
georganiseerd door bewoner Sylwie
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24 oktober

Oosterpark

Samen met Marije bij de Risicosessie 1e OP
Liander
vervuiling/grond/werkzaamheden
Alles komt op tafel
24 oktober

Oostpoort

Verrassingsactie van Zone 3
Zij staan op Oostpoort met informatie en advies
over inbraakpreventie
24 oktober

Oostpoort

I Amsterdam zet kinderen in beweging

24 oktober

Oosterpark

24 oktober

Oosterpark

Lange rijen met ouders en kids
Vandaag sluiten we onze themaweek bij
BadhuisAtelier af met een Gezond
Halloweenfeest
8 moeders op het plein delen dat ze meer
gezonde activiteiten willen in hun buurt
Oosterpark, Kan dat bij Badhuis?

Meer dan 50 kinderen maken paprika bloedsoep
met spinnen

24 oktober

Oosterpark

80 kids krijgen dansles

25 oktober

Transvaal

Broodbakken werken

26 oktober

Oostpoort

24 uur Oost
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28 oktober

Weesperzijde

Stukje “omdenken” op de Wibautstraat

28 oktober

Oud Oost

Toelichting subsidies in de Raadszaal

29 oktober

Oud Oost

Feestje van verbinding op gebiedsplan 2020

30 oktober

Transvaal

Met Maarten op bezoek bij de Nelson Mandela
Kennisgemaakt met de nieuwe directeur

31 oktober

Maarten opent de bijeenkomst Schoolveiligheid
In de zaal zijn de VO scholen, Politie, OOV,
Dynamo, Streetcorner, SK Coaching, OKT,
straatcoaches en natuurlijk team Jeugd en
Veiligheid van Oost
31 oktober

Dapperbuurt

Met Maarten op bezoek bij Brandweerkazerne
Victor waar voor Halloween een spookhuis is
gecreëerd (samen met Sociaal Cement) voor
groepen 8 van de basisscholen voor
bewustwording van brandveiligheid
31 oktober

Oud Oost

Subsidie ronde doorspreken met pool en
gebiedsteams

31 oktober

Dapperbuurt

Renovatie/funderingsherstel Eerste van
Swindenstraat laat al prachtige resultaten zien
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31 oktober

Oud Oost

Zo Blijven Wij Gezond ambassadrices maken
gezonde hapjes voor open huis

31 oktober

Oud Oost

Talkshow Open Huis
Stadsdeel gesprek met bewoners in Oost

3 november

Transvaal

Eerste bijeenkomst om tot een contract te
komen,...beheer speeltuinhuisje.....vis is van
Gilbrata Pretoriusstraat

4 november

Transvaal

ook Arjan en Karima...in de Transvaalbuurt

4 november

Dapperbuurt

Donkere plekken; zwerfvuil en grof vuil; gebrek
aan fiets-parkeerplekken; te weinig ruimte voor
groen

4 november

Transvaal

Moskee dit weekend zélf in gesprek gegaan met
Pakistaanse kok
Kok was verbaasd dat moskee geen lamsvlees
en rijst wilde (al ingekocht door kok), maar kip
met salade
Grote stap!!
4 november

Transvaal

Inloopbijeenkomst pleintje Martitzstraat,
Transvaalbuurt met Collega's van sport,
veiligheid en wijkagent.....het pleintje moet
veiliger zodat beter gebruikt kan worden
5 november

Weesperzijde

Samen met THOR een presentatie geven aan
studenten van de HvA
Ze gaan aan de slag met het onderwerp
“overlast zomerrecreatie”
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6 november

Oosterpark

Kennismaking met de nieuwe predikant van de
Oosterpark kerk

6 november

Oud Oost

Lerarenstaking, protesterende leerlingen met
hun ouders bieden een bloemetje aan
Wethouder Moorman en Maarten
7 november

Oud Oost

Oost ontmoet! Vergunningen en gebiedsteam
gaan de buurt in
Onderweg krijgen we door bewoner nog de
nieuwe “Maak Krant” overhandigd (overzicht
met maatschappelijke initiatieven in de stad)
7 november

Dapperbuurt

Brandweer dit keer ook aanwezig bij herdenking
Kristal nacht

7 november

Weesperzijde

Met bewoners en Knowledge Mile Park kijken
naar mogelijkheden van vergroening bij de
reclassering op de Wibautstraat

7 november

Oosterpark

Stichting Herstel Oosterpark; Speelveld=Gifbelt

10 november

Dapperbuurt

Vrolijk geluid in de Wagenaarstraat

11 november

Oosterpark

Lekker aan het werk in de huiskamer van
Buurtcentrum Oosterpark; prima koffie hier
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11 november

Dapperbuurt

Super Sint Maarten Klaar voor de start, ‘Wij
geven niet op’ klinkt door de stoet

11 november

Transvaal

Sint Maarten in de regen

12 november

Dapperbuurt

Echt buurtinitiatief; Toneel door en met Oud
Oost bewoners in de Muiderkerk
Zonder hulp van een enkele ambtenaar of
subsidie
12 november

Dapperbuurt

Het grote geldmaakspel revisited in de
Dapperbuurt (voor insiders)

12 november

Transvaal

Start Studiemiddag Vreedzaam met nieuw logo:
wij zijn Vreedzaam Oost

13 november

Transvaal

Stagiaires Kaoutar en Sara bereiden de talenten
avond voor
Eerst maken de meiden groentesoep

14 november

Dapperbuurt

Nieuwe korpschef maakt in Dapperhart kennis
met Maarten en gebiedsgericht werken in Oost

14 november

Dapperbuurt

Sociaal Cement met ROC/MCO én brandweer
en politie bij Jungle in debat over veiligheid
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14 november

Weesperzijde

Samen met Karien ( gebiedsmakelaar
Watergraafsmeer) naar de Meetup van de
Knowledge Mile

14 november

Oostpoort

Wassim opent gezond debat MCO leerlingen
(die 1,5 jaar in NL zijn)

14 november

Dapperbuurt

Korpschef bezoekt Dapperbuurt

14 november

Transvaal

Groen Schouw met de wijkagent Transvaalbuurt
en mijn collega van team Groen

14 november

Oosterpark

Voor het derde jaar op rij Parklicht in de
noordelijke helft van het Amsterdamse
Oosterpark

17 november

Transvaal

Abdellah vertelt de gemeenschap van de Al Fath
moskee over de training Vreedzaam
Vandaag is de feestelijke certificaat uitreiking

18 november

Weesperzijde

Programmateam Oosterpark/Weesperzijde
Gebiedsplan doorgenomen en veel
enthousiasme

19 november

Dapperbuurt

Met Anja en Inge bij de Muiderkerk fietsparkeer
problematiek bekijken
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19 november

Oosterpark

De Lourdes grot in het Oosterpark staat er weer
mooi bij
Hotel Arena heeft bijgedragen aan de
restauratie
19 november

Dapperbuurt

Gezondheidsspel op Dapper 45
Chaos, lol en veel inzichten

19 november

Transvaal

Samen met Collega Iris Westerterp van wonen
en woningcorporatie in gesprek met de buurt
over wonen in de Transvaalbuurt, van hoog naar
laag en van klein naar groot
20 november

Dapperbuurt

Meredith doet een gezond fotoproject bij Jungle
ihkv het promotieonderzoek in de Dapperbuurt

20 november

Oosterpark

Rondleiding voor studenten Bestuurskunde in
het Oosterpark
Ze gaan onderzoek doen naar onderwerp
overlast/handhaving
20 november

Transvaal

Bestuurslid Al Fath moskee stelt voor of we iets
kunnen doen bij de Arabische les voor 80
kinderen
Kom, we vragen het aan de Arabische docente
Ze woont hiernaast, gaan jullie mee?
20 november

Oosterpark

Het valt niet te ontkennen dat de
werkzaamheden voor de herinrichting Eerste
Oosterparkstraat echt bezig zijn
20 november

Transvaal

Ondertussen op Het Krugerplein lekker aan de
jeu de boules

PORTFOLIO OUD OOST 2019

Pagina 59

20 november

Oosterpark

Op Iepenplein moeten ze de weg nog even
vinden maar hoorde van een bewoner dat er
gisteren een wedstrijdje was
20 november

Transvaal

Bespreking evaluatie en vooruitblik naar 2020
Bewonersinitiatief Wij van de Wijk een
bewonersgroep die met veel passie een bijdrage
levert aan de Transvaalbuurt
21 november

Oostpoort

Trefbal in de Wethouder Verheijhal

25 november

Dapperbuurt

Vanmiddag de brandweer oefening bij moskee
Al Karama nabesproken met brandweer en
moskee, 6 v.d. 10 bhv’ers waren er bij

26 november

Transvaal

Programmateam Transvaal in de Kraaipan

27 november

Transvaal

Ideeën over duurzaamheid, groen en onderhoud
met Kerngroep Kraaipanstraat
In de Keuken bij Hans

28 november

Dapperbuurt

Training in Dapperhart: contact leggen en
gesprekstechnieken

28 november

Transvaal

3x3 basketbalveld Maritzstraat bijna klaar
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28 november

Oud Oost

Aika organiseert een bijeenkomst over
kindermishandeling...vanaf 2020 een thema die
bij stadsdelen belegd is....
28 november

Transvaal

Discussiëren kun je leren

28 november

Weesperzijde

Samen met politie, Armand, bewoners en
kinderdagverblijf een veiligheidsschouw bij de
Oetgensstraat

29 november

Oud Oost

Te mooi om niet te delen
Catering tijdens Leefstijlnetwerk Oost
afgelopen week

29 november

Transvaal

Basketbal veld nu echt open

2 december

Transvaal

Een kijkje achter de werkzaamheden, fundering
herstel Pretoriusstraat en Steve Bikoplein 2

2 december

Transvaal

Feestelijke opening deze ochtend in Tugela huis
met 20 (zeer diverse!) bewoners tijdens 'gezond
in & om Tugela huis week'

2 december

Dapperbuurt

Oost Ontmoet op het Dapperplein
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4 december

Oosterpark

Overleg op locatie met de nieuwe
winkelstraatmanager van de Eerste
Oosterparkstraat

4 december

Weesperzijde

Opening van het nieuwe groene President
Steynplantsoen door Rick
Mooie samenwerking tussen bewoners van
Transvaal en het project Knowledge Mile Park
4 december

Transvaal

Aika goed bezig met oost ontmoet

4 december

Dapperbuurt

Grote betrokkenheid bij presentatie groenplan
Dapperbuurt in Jungle

5 december

Oud Oost

De gezonde Karavaan is vandaag gestart in
Oost

5 december

Dapperbuurt

Sinterklaasfeest Dapperbuurt voor kinderen en
moeders die wel wat extra’s kunnen gebruiken

9 december

Dapperbuurt

Marktmakelaar start de avond met
marktondernemers over korte termijn
verbeteringen Dappermarkt

11 december

Dapperbuurt

Rondje oud Oost, in jungle avond over LGBTIQ
jongeren tolerantie van ouders
Connecting Differences
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11 december

Dapperbuurt

Kazerne Viktor Veiligheid, vuurwerk & Jongeren
Experts in ons midden over hoe je illegaal
vuurwerk afsteekt en wat voor een kick je ervan
krijgt, juist omdat het niet mag
13 december

Dapperbuurt

15 december

Dapperbuurt

Vandaag zijn we bii de Kat. Er zitten 15 moeders
en oma's in de zaal. Ze leren 2 makkelijke
feesthapjes recepten van de ambassadeurs en
maken een eigen poster over gezonder ouder
worden onder leiding van diëtiste Fatima.

Schaatsfestijn op Dapperplein

15 december

Dapperbuurt

Bollen planten in de Dapperbuurt voor
vergroening

15 december

Weesperzijde

Gisteren voorstelling van de Kids in het
Pleintheater in Oost

16 december

Dapperbuurt

Heerlijk kerstig ontbijt met de sportieve
moeders van de Dapperschool

16 december

Oosterpark

Overleg met Verdubbeling Oosterpark en
Generator hostels

16 december

Dapperbuurt

College Sociaal Domein door Jeanette, weer erg
leerzaam
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17 december

Oud Oost

Bijeenkomst Omgevingswet

17 december

Oud Oost

Gebiedsplannen definitief vastgesteld
Tijd voor taart

18 december

Oostpoort

Kunstwerken 20e eeuw op Oranje Vrijstaatkade
zijn onthuld

19 december

Oud Oost

Aan de slag met Opgavegericht werken
(aanpak overlast veiligheid)

19 december

Weesperzijde

Studenten op bezoek bij handhaving op de
Veemarkt
Omar geeft een toelichting hoe we integraal
werken aan de overlast bij de Loswal
Weesperzijde
19 december

Dapperbuurt

Analyse tussenstand gesprekken Dapperbuurt

19 december

Dapperbuurt

Grote sessie groepsaanpak Roomtuintjes
Het is nu rustig maar eens is duurzaam overlast
uit te roeien
Op zoek dus naar de positieve krachten in de
jongerengroep
19 december

Transvaal

Ondernemer Zulficar op het Joubertplein heeft
twee opdrachten per week van TISCC
Hij staat ervoor open collega's van het stadsdeel
te verwelkomen voor een ochtend of middag en
gezond eten te maken
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19 december

Weesperzijde

Bewonersavond voor Conradhuis
Karel ( als bewoner) aanwezig, rustig verloop en
weinig opmerkingen

19 december

Dapperbuurt

Analyse tussenstand gesprekken Dapperbuurt

20 december

Dapperbuurt

Meer dan 20.000 bolletjes gaan de Dapperbuurt
opfleuren deze lente en tijdens het planten
hebben we mooie gesprekken over de buurt

20 december

Oosterpark

Ouders van de Al Doende maakten gisteren vol
trots thuis hapjes met hun kinderen voor de
kerstavond

20 december

Dapperbuurt

160 mensen van alle culturen bij dialoog-kersttafels in de Muiderkerk
Mét stukjes docu- wereldportretten, geheel
ondertiteld
20 december

Dapperbuurt

Moha en Jihane vanmiddag op Dapperplein:
spelletjes met jong en oud

21 december

Transvaal

Deze groep is als bewonersinitiatief ontstaan,
vanuit dat budget een paar 100 euro ontvangen,
voor 2020 eenmalige aanvraag sociale basis en
2021 subsidie sociale basis
21 december

Transvaal

Thema van deze keer: lekker Surinaams eten
met meer groente en gezonder
De groep wil nu een vervolg met gezonde
workshops
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21 december

Transvaal

Gemeente Amsterdam informeert bewoners,
over langdurige herstelwerkzaamheden, van de
kunstlichttunnel, met alle dank aan Anja
Binnekamp
21 december

Transvaal

Deelritueel Transvaal

23 december

Oosterpark

Herinrichting Eerste Oosterparkstraat weer een
stapje verder

23 december

Transvaal

Wat zijn ze toch goed bezig die moeders
Moeder Samira uit Oud Oost heeft dit met haar
kinderen gemaakt

23 december

Oostpoort

Collega’s sport goed bezig
Moeders blij met deze dag

24 december

Oostpoort

Artikel in Dwars over Leerlingen MCO die zich
inzetten voor buurttuintjes Domselaerstraat
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