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Nagla en haar man Medhat komen oorspronkelijk uit 
Egypte. Ze wonen sinds 1993 in Nederland en vanaf 
2004 samen met hun vier dochters in Plan Van Gool. 
De oudste is 23, de jongste is zeven jaar.

Geen familie
Twee jaar geleden kwam Nagla op het idee van de 
gezinsmaaltijd. ‘Wij hebben geen familie in Neder-
land. Ik dacht: er zijn vast meer gezinnen die het leuk 
vinden om buurtgenoten te ontmoeten tijdens een 
maaltijd en samen gezellige dingen te doen. Mensen 
die het ook prettig vinden om vertrouwde contacten 
dichtbij te hebben.’

Hulp bij subsidieaanvraag
Nagla stapte met haar plan het Breedhuis binnen. Zo 
kwam ze in contact met Hennie den Hartog, participa-
tiemedewerker van Civic. ‘Hennie vond deze gezins-
activiteit een mooi idee’, vertelt Nagla. ‘Ze heeft me 
goed geholpen. Bijvoorbeeld met de subsidieaanvraag 
bij de gemeente. Er is natuurlijk geld nodig voor de 
huur van de ruimte in het Breedhuis. Ook krijgen we 
een beetje budget voor andere praktische dingen.’

Nagla Nasr organiseert gezinsmaaltijden in het Breedhuis. Elke vrijdagavond 
komen zo’n twintig buurtbewoners en hun kinderen bij elkaar om samen te eten, 
spelletjes te doen en het leven door te nemen. 

Leren over gezond eten
De gezinsmaaltijd is het hele jaar door. ‘Behalve tij-
dens de ramadan en in de zomervakantie’, zegt Na-
gla. ‘We brengen zelfgemaakte maaltijden mee naar 
het Breedhuis. Daar maken de kinderen vaak samen 
fruitsalades voor de hele groep. Ze mogen alleen wa-
ter drinken en geen frisdrank en vruchtensappen uit 
pak. Zo leren we ze wat gezond eten is. Na het eten 

doen we spelletjes zoals Pictionary en Hints. Iedereen 
geniet ervan, onze dochters ook. Zij hebben al veel 
vriendinnen gemaakt.’

Positieve energie
Het is niet zo dat de families nu de deur bij elkaar 
platlopen. Iedereen is welkom om deel te nemen aan 
de gezinsmaaltijd, ook nieuwe mensen. Het verplicht 
tot niets. ‘Maar als er echt iemand hulp nodig heeft 
dan zijn we er voor elkaar’, aldus Nagla. ‘Het samen-
zijn maakt me blij. We doen iets goeds voor elkaar 
en dat geeft mij positieve energie.’

Samen eten met buurtbewoners 
                   die voelen als familie

   INHOUD

Clemens 
wil een 
schone 
buurt

Hij adopteerde een 

afvalcontainer. 
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Wandelgroep voor vrouwen
Een aantal vrouwen dat elkaar tegenkwam 
tijdens de gezinsmaaltijd, is nu ook een wandel-
groep gestart. Nagla: ‘Wij sporten te weinig. 
Ik merkte bij andere vrouwen dat zij meer wil-
len bewegen. Dus tegenwoordig gaan we elke 
woensdagochtend een uur samen wandelen.’ 
Inmiddels hebben zich zestien vrouwen aange-
sloten. Zij houden contact met elkaar via een 
appgroep. ‘Elke week nemen we een andere 
route’, vertelt Nagla. ‘Soms een rondje Noor-
derpark, dan weer naar Waterland of richting 
Nieuwedammerdijk en terug.’

Plannen om uw buurt gezellig 
of mooier te maken? 

U kunt een financiële bijdrage tot 500 euro 
aanvragen. Kijk op: www.huisvandewijknoord.nl 
en ga naar: ‘Aan de slag/Zelf iets organiseren’. 

Voor grotere bewonersinitiatieven tot 5000 euro 
kunt u contact opnemen met participatiemede-
werker Hennie den Hartog. Zij kan u adviseren 
bij de aanvraag van subsidies: 06 – 53 19 92 70 
of h.hartog@civicamsterdam.nl

Tijdelijke 
huisvesting 

De noodlokalen van 

Het Wespennest komen 

niet in Het Breed. 
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deden mee
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Clemens wil een schone buurt, daarom 
adopteerde hij een afvalcontainer

Vogels voeren lijkt leuk, maar is niet verstandig. Etensresten 
weggooien in de openbare ruimte trekt ongedierte aan zoals 
ratten en muizen.

Ook duiven, meeuwen en andere vogels blijven continu rondom uw woning zitten, 
op uw balkon of voor de deur. Hun uitwerpselen tasten de omgeving aan. Veel om-
wonenden hebben er last van.
 
Nog een weetje
Duiven dragen parasieten bij zich die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Via 
duivenpoep worden ziektes als paratyfus, papegaaienziekte en een vorm van long-
ontsteking verspreid.

Tips om duivenoverlast te voorkomen:
• Voer geen duiven of andere vogels.
• Gooi geen oud brood of andere etensresten op uw balkon of op de straat.
• Controleer uw balkon regelmatig op duivennesten. Ontdekt u een nest? Haal die  
 dan meteen weg. Anders loopt u het risico dat de duiven ieder jaar terugkomen 
 om een nest te bouwen. 
•  Zet geen vuilnis op het balkon, of naast de ondergrondse containers.

 
Vanuit het raam van zijn woning aan Benedenlangs 
werpt Clemens een blik op de afvalcontainer in de 
hoek van het parkeerterrein. Hij hoeft de deur niet 
uit om te zien dat er een half fietswrak, een geplette 
doos en een kleine pedaalemmerzak naast liggen. 

Kleine moeite
‘Wat mij verbaast is dat mensen die zak gewoon 
laten staan als ze hun eigen afval erin gooien’, zegt 
Clemens. ‘Waarom?’ Met deze woorden benadrukt 
hij de reden dat hij adoptant is geworden. ‘Mijn 
vrouw Tosca en ik ergerden ons vaak aan de rotzooi 
eromheen. Als er al rommel ligt, gooien anderen er 
heel gemakkelijk hun afval bij. Staat er een open 
doos naast, dan is die binnen de kortste keren gevuld 
met troep. Terwijl, het is toch een kleine moeite om 
die zak erin te doen? De container zit doorgaans echt 
niet vol. En als die wel vol zit, geef ik het stadsdeel 
een seintje. Dat doe ik ook als er verkeerd aangebo-
den grofvuil ligt.’ 

Gewoonte
Jaren geleden begon Tosca al met het netjes houden 
van de containerplaats. Snel werd het een gewoonte 
voor hen beiden. Clemens: ‘Elke avond, na de afwas, 
brachten we om en om het zakje van die dag weg en 
gooiden we in een handomdraai de omliggende rom-
mel erin. Later zijn we officieel adoptant geworden.’ 

Voor een schone en nette buurt
Maar de laatste twee jaar doet Clemens het alleen. 

Na vijftig gelukkige jaren samen overleed Tosca. 
Clemens mist haar erg. ‘Het huis is leeg zonder haar. 
Toch ga ik niet weg. We wonen hier sinds 1970 met 
veel plezier, ik ben verknocht aan deze plek. Daarom 
blijf ik dit doen. Voor een schone en nette buurt.’

Clemens Hoevenaars heeft de onder-
grondse afvalcontainer voor zijn huis 
geadopteerd. Hij helpt de gemeente 
met het schoonhouden van de container 
en de omgeving. Waarom doet hij dat?

Wat houdt het schoonhouden 
van de afvalcontainer in? 

Als adoptant van een afvalcontainer helpt u de 
gemeente met het schoonhouden van de container 
en de omgeving. 

Wat zijn uw taken:

•  U houdt de directe omgeving van de container 
 schoon en netjes. 
•  U meldt een volle container bij het stadsdeel. 
•  U meldt verkeerd aangeboden grofvuil bij het
 stadsdeel. 
•  U mag buurtbewoners aanspreken als ze afval
  verkeerd neerzetten. U legt de afvalregels uit 
  als buurtbewoners daar naar vragen. 
•  U gooit afval in de container als dit ernaast ligt. 
•  U meldt zwerfvuil bij het stadsdeel. 
•  U maakt vastzittende vuilniszakken los bij  
  verstopping van de container. Hiervoor krijgt u 
  een extra huisvuilpasje.

Voor het schoonhouden van de directe omgeving 
bij een ondergrondse container krijgt u van de 
gemeente:

•  Een schoonmaakpakket met bijvoorbeeld vuilnis-
 zakken, een bezem, een paar handschoenen,  
 een extra huisvuilpas, en een papierprikker of 
 een vuilknijper. 
•  Een speciaal telefoonnummer om meldingen te
  kunnen doen. Deze meldingen worden met 
  voorrang behandeld. 
•  Bijeenkomsten met andere adoptanten van een 
 container. 
•  Extra ondersteuning bij bewonersinitiatieven om
  uw buurt schoon te maken. 

Wilt u ook een ondergrondse  
afvalcontainer adopteren?
Dat kan. Stuur een mail naar:
adopteereenafvalcontainer.sdn@amsterdam.nl.  
Zet ‘Ondergrondse container adopteren’ in het 
onderwerp en vermeld om welke container het gaat. 
Het stadsdeel hoort graag van u.

Duiven voeren? Dan voert u ook  
ratten, muizen en ander ongedierte

Doe een MORA-melding 
via de BuitenBeter-app
Ziet u iets in de buurt waarvan u denkt dat  
het gemaakt of opgeruimd moet worden?  

Bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, een kapotte  
lantaarnpaal of verkeerd aangeboden afval? Geef het 
door aan de gemeente via een smartphone-app.  

Makkelijk met de app
De BuitenBeter-app maakt het u gemakkelijk om een melding over de open-
bare ruimte in Amsterdam (MORA) te doen. Ook bij overlast van personen op 
straat. Ga naar de appstore en download de app. 

Met een digitaal formulier op internet kan ook nog steeds. Ga dan naar de 
website van de gemeente: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mel-
ding-openbare. Of meldt telefonisch: 14 020.

U helpt de dieren 
Als u de dieren niet voert, worden ze gedwongen om zelf naar eten te zoeken. Zo 
vinden ze hun natuurlijke voedsel. Bovendien krijgen ze meer beweging en blijven 
ze gezond.
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De jongerenruimte in het Breedhuis is  
opgeknapt en Corrie hielp een handje mee
Dit is Corrie Vermeulen. Zij pakte onlangs hamer 
en schilderskwasten op om de jongerenruimte in 
het Breedhuis te helpen opknappen. 

Corrie woont in de Loener-
mark en is vrijwilliger in 
het Breedhuis. Ze helpt bij 
de klaverjasavonden voor 
ouderen op woensdag. 
Ook vindt ze het gezellig 
om bij andere activiteiten 
een kijkje te nemen en te 
helpen waar ze kan. ‘Ik 
loop wel eens op zondag-
middag binnen bij de Ara-
bische les voor kinderen. 
Ik vind het leuk om contact 
met ze te maken en te zien 
wat ze hier leren.’

 
Behulpzaam
Op die manier ontmoette Corrie een aantal jongeren en begeleiders die de jonge-
renruimte coördineren. ‘Zij vertelden over de plannen voor een opknapbeurt van 
deze ruimte in samenwerking met twee kunstenaars: Sanna Prins en Celine Maat. 
Sanna bedacht de inrichting en Celine de kleuren. Ik heb ik op zes vrijdagen een 
paar uur meegeholpen. Het was hartstikke leuk om dat samen te doen. We hebben 
veel lol gehad. De jongeren waren echt behulpzaam en luisterden goed.’
 
Boekenkast timmeren
Corrie heeft een kast op maat gezaagd en voorzien van sloten. Zo kunnen de com-
putergames veilig achter slot en grendel worden opgeborgen. Ook timmerde ze 
eigenhandig een boekenkast. ‘De kast is gemaakt van vierkante houten bakken’, 
vertelt ze. ‘Die heb ik in elkaar gezet en vervolgens aan elkaar bevestigd in een 

speelse vorm. Daarna hebben we ze geel en blauw geschilderd. Toen het af was, 
heb ik wat boeken van thuis meegenomen en erin gezet voor de jongeren om te 
lezen.’
 
Klik
En de muren zijn aangepakt. ‘Er kwamen vaak kinderen na schooltijd langs om te 
kijken wat we aan het doen waren. Ze wilden graag meehelpen. Met een jongen 
had ik meteen een klik.  
 
Groeten
Corrie is tevreden met het resultaat. ‘De jongerenruimte is flink opgefrist. Ze zijn er 
zelf ook blij mee. En ik heb weer nieuwe mensen leren kennen. Als we elkaar nu op 
straat tegenkomen, groeten we elkaar of maken we even een praatje. Dat is heel 
erg leuk.’
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en vergunningen nog niet rond waren. 

Maquette 
De architect Vera Vizee, had tekeningen en een ma-
quette bij zich. Zij lichtte die toe en gaf de gelegenheid 
voor vragen over het nieuwe gebouw. Ze vertelde dat 
het nieuwe schoolgebouw twee lagen hoog wordt.  
Met een aparte speelplaats voor de jongere kinderen. 
En een trap vanaf bovenverdieping naar het speelter-
rein op het Breedveld voor de oudere kinderen. De 
omwonenden uitten hun zorgen over de verkeersvei-
ligheid, omdat er in het nieuwe plan een pad naar de 
hoofdingang in het verlengde van het fietspad (onder 

Marianne Boeije, bewoner en vorm-
gever van de Breedkrant, was bij de 
bewonersavond over de nieuwbouw. 
Ze doet verslag.
 
Op maandag 3 juni 2019 was er een inloopavond 
voor omwonenden van basisschool Het Wespennest.
Aanwezig waren het bestuur van de school, André 
van Iersel teamleider van het Wespennest, Robert 
Meijer projectleider van de Gemeente Amsterdam, de 
architect van bureau Bos en een vijftiental bewoners. 

Uitleg
Twee leden van de bewonersvereniging 
hadden van de vergevorderde plannen voor 
nieuwbouw van het Wespennest vernomen 
en waren naar de school gestapt voor een 
uitleg. Die organiseerde een inloopavond met 
betrokkenen. 
De belangrijkste vraag van de bewoners 
was: Waarom zijn de bewoners in de directe 
omgeving niet eerder op de hoogte gesteld 
van de ontwikkelingen omtrent de nieuw-
bouw van de school en tijdelijke huisvesting 
elders in de buurt en de ouders wel? Het 
schoolbestuur antwoordde dat de plannen 

flat Het Laagt/Het Hoogt door) komt te liggen. 
 
Goed nieuws
Voor de bewoners van Blok A (Benedenlangs/Boven- 
over) was er goed nieuws. De tijdelijke verhuizing naar 
noodlokalen naast het Breedhuis gaat niet door.  De 
daar aangelegde Mien Ruischtuin, de jonge walnoten-
bomen en een rij oude platanen op de parkeerplaats, 
hoeven niet meer te sneuvelen. Dit tot grote opluchting 
van de bewoners. Zij hadden, als het tijdelijke verblijf 
was doorgegaan, zo’n anderhalf jaar tegen de school 
moeten aankijken. Zij vreesden dat de tijdelijke lokalen 
nooit meer weg zouden gaan. Zij hebben hun best 

gedaan om dit te voorkomen. 
 
Naar de IJdoornschool
De afbraak van de school is nu gepland in 
augustus. De locatie voor de tijdelijke huis-
vesting is verplaatst naar de IJdoornschool 
bij het Waterlandplein. Hierin zat voorheen 
tijdelijk de Biënkorfschool, maar die is nu 
vertrokken. Jammer vind de heer André van 
Iersel, de teamleider van de school het wel. 
‘Deze locatie is wel wat verder van huis 
voor de leerlingen van het Wespennest. Een 
grote groep van de 270 leerlingen van de 
school woont nog steeds in Het Breed.’ 

Inloopavond Wespennest voor omwonenden
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Even voorstellen: 
de nieuwe wijkbeheerders
Dit zijn Claudia Boon en Peter van Boom, de nieuwe wijk-
beheerders. Claudia is van Eigen Haard en Peter van Ymere. 
Wat doen zij en wat kunnen zij voor u betekenen?

Samen met u en uw buren doen ze hun best om ervoor te zorgen dat u prettig kunt 
wonen, in een schone, hele en veilige buurt. Claudia en Peter vormen een team. Ze 
lopen regelmatig samen rond om te horen en te zien hoe het gaat. Maar ze hebben 
ook hun eigen blokken waar ze actief langsgaan. Peter: ‘We zijn de ogen en oren 
van de buurt en willen zoveel mogelijk bewoners leren kennen.’ 

Wat ze allemaal doen
De wijkbeheerders zien wanneer bewoners het moeilijk hebben en denken mee over 
oplossingen. Claudia en Peter kunnen u op weg helpen met de vele contacten die 
ze hebben in de buurt. Ook adviseren ze bijvoorbeeld bij burenruzie of –overlast. 
En ze vragen bewoners om hun fietsen in de berging te plaatsen, afval op de 
goede plek en het juiste tijdstip neer te zetten, of hun galerij netjes te hou-
den. Als u uw buurt veiliger en gezelliger wilt maken, denken zij graag 
met u mee. Claudia: ‘Ik wil mensen activeren en stimuleren iets goeds te 
doen voor hun omgeving.’

De wijkbeheerders ontmoeten u graag
Claudia en Peter houden geen spreekuren. Maar tijdens kantooruren 
(tussen 09.00 en 16.00 uur) kunt u wel altijd in het Breedhuis langsko-
men voor vragen, ze ontmoeten u graag. Zijn ze op pad? Dan kunt u bel-
len of mailen. Claudia en Peter pakken uw vraag zo snel mogelijk op.

Hoe bereikt u Claudia en Peter?
Claudia en Peter werken vanuit 

het Breedhuis, Het Breed 16.  
U kunt binnenlopen, maar het 
beste is om een afspraak met 
ze te maken.

Claudia Boon
06 – 29 51 26 89
c.boon@eigenhaard.nl 
Claudia werkt op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.  
En vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur.

 Is er iets stuk in uw woning?
Vraag dan een reparatie aan via het algemene telefoonnummer. 

Voor Ymere is dat: 088 – 000 89 00. 
Voor Eigen Haard: 020 – 680 18 01. 

Peter 
van Boom   
06 – 11 14 95 49 
p.van.boom@ymere.nl 
Peter werkt op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van  
08.00 uur tot 16.30 uur. 

Nog een tip
Gebruik de BuitenBeter-app 
op uw telefoon. Daar kunt u  

alle meldingen over de openbare 
ruimte achterlaten. Van gedumpt 
grofvuil tot een scheve lantaarn- 

paal. Het werkt echt!  
Zie ook het artikel 

op pagina 2.

Jonas Oomen (35), zijn partner Jiska en hun drie kinderen zijn enthousiast over hun 
nieuwe huis en wijk. ‘We wilden in een diverse buurt wonen. Die vinden we hier: 
met gezinnen, stellen en alleenstaanden, jong en oud, arm en rijk, en mensen met 
uiteenlopende culturele achtergronden. Ik vind het gewoon zonde als deze groepen 

langs elkaar heen leven. Daarom wil ik mensen samenbrengen. Als je anderen leert 
kennen, kom je nader tot elkaar. Dat vind ik tof, het geeft me energie.’ 

Contact met de onbekende ander
Alleen al weten hoe je iemands naam goed uitspreekt bij het groeten op straat is 
een fijn gevoel, meent Jonas. ‘Iedereen zou het plezier moeten ervaren van het 
contact met de onbekende ander. Dat je niet bang hoeft te zijn om op iemand af te 
stappen en dat je door andere mensen wordt gezien.’
 
Spannend terrein vol mogelijkheden
Jonas ziet allerlei mogelijkheden voor contact. Zoals het organiseren van Levend 
Stratego, een strategiespel voor kinderen en jongeren. Daarbij moeten ze samen-
werken, tactisch denken, rennen, sluipen en verdedigen om de vlag te bemachtigen. 
‘Dat lijkt mijn zoon Gael wel wat. Tussen alle blokken en het groen is dit een span-
nend terrein voor kinderen.’ Ook wijst Jonas op de galerijen: ‘Vijfhonderd meter 
lange gangen, dat is toch vet?! Met instemming van de buren kunnen we misschien 
skate- of hardloopwedstrijden voor kinderen houden.’ 
 
Plan Van Gool als gezellige bestemming
Een ander idee is dat buurtbewoners aan de achterkant van de blokken samen 
mooie tuintjes aanleggen en onderhouden, misschien ook wel aan de voorkant. 
Jonas: ‘Op een van de grote parkeerterreinen is vast wel een keer plek voor een 
boekenmarkt of een gewone markt. Ik zit ook aan huiskamerconcerten te denken. 
Kunnen we meteen zien hoe anderen hun woning hebben ingericht. Het zou leuk 
zijn als Plan Van Gool een gezellige bestemming wordt. Niet een buurt waar je 
rechtstreeks uit vertrekt, thuiskomt of alleen maar doorheen moet om op een andere 
plek te komen.’

Samenkomen in het Breedhuis
Jonas komt graag in contact met enthousiaste buurtgenoten die samen met hem 
willen nadenken over leuke plannen voor de buurt. ‘Laten we gewoon een keer vrij-
blijvend samenkomen in het Breedhuis. Dan wisselen we onze ideeën uit, maken we 
een Whatsapp-groep aan en beginnen we gewoon.’ 
 
Ook geïnspireerd? 
Neem contact op met Jonas via: jonas.oomen@philadelphia.nl

Nieuwe bewoner Jonas barst van de plannen voor de buurt
Dit voorjaar is Jonas Oomen in blok A komen wonen.  
Plan Van Gool bezorgt hem nieuwe inspiratie: hij wil zich 
graag inzetten voor de buurt. ‘Het lijkt me geinig om met  
andere bewoners te brainstormen over goede ideeën en  
die dan samen uit te voeren.’

Jonas Oomen wil graag met andere bewoners brainstormen over goede 
ideeën voor de buurt.
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Precious Coutinho (32) 
volgt een opleiding tot  
verzorgende en loopt stage. 
Ze woont in blok F/K:
‘Eerst vond ik het een beetje spannend 
om te poseren voor een wildvreemde, 
maar al snel voelde ik me op mijn 
gemak. Dit fotoproject is een erg leuk 
initiatief. Het geeft kleur aan onze 
wijk. Je loopt elkaar minder snel voor-
bij denk ik. Ik woon hier sinds 2015 
met mijn drie kinderen. Ik kom uit West 
en wilde daar nooit weg. Maar omdat 
ik een woning toegewezen kreeg, had 
ik niet veel keus. Ik dacht: als ik dan 
toch in Noord moet wonen, dan graag 
in Plan Van Gool. En dat gebeurde. 

In het begin vond ik het saai hier, het is zo rustig. Toch is het met opgroeiende kin-
deren wel fijn. Op de foto draag ik een Afrikaanse doek, maar inmiddels ik heb ik 
mijn hoofd alweer kaalgeschoren. Ik denk dat mensen me daarom niet zo snel zul-
len herkennen. Ach, mensen herkennen me sowieso niet snel. Dan heb ik weer lang 
haar, dan weer kort, dan stijl of met krullen… ik heb het ook wel eens groen gehad. 
Ik groet in ieder geval iedereen die ik in de galerij of in de lift tegenkom. Als men-
sen mij zien, is hun eerste indruk vaak: wat een bitch. Dat komt misschien omdat ik 
nogal direct ben en opval met mijn tatoos. Maar ik heb een klein hartje. Om dat te 
zien moet je me echt beter leren kennen. Ik ben heel begaan met alles en iedereen. 

Met heel wat mensen verspreid over de flat heb ik een goed contact. Ik vind het be-
langrijk dat mensen verder kijken dan de eerste indruk die ze van iemand hebben. 
Misschien dat dit fotoproject daarbij helpt.’  

Percy Thurnim (42) 
is datacenter-operator. 
Hij woont in blok K:
‘Ik vind het ook een leuk initiatief. 
Mensen zien nu wie er zoal in de 
buurt wonen. Door het fotoproject 
ontmoette ik een buurman uit mijn flat 
die ook meedeed. Sindsdien groeten 
we elkaar, anders waren we misschien 
langs elkaar heen gelopen. Veel van 
onze historie ligt in Plan Van Gool. 
Ook woont er veel familie van ons. 
Vanuit de woonkamer kijk ik zo in de 
keuken van de tante van mijn vrouw. En 
vanuit de keuken kijken we op de flat 
waar we woonden toen onze dochter 
geboren werd. Dat is zestien jaar ge-

leden. Daarna zijn we naar de Banne verhuisd. Sinds drie jaar wonen we weer hier 
met veel plezier. In de tussentijd zijn er veel diverse mensen komen wonen, Iraniërs, 
Irakezen, Syriërs…  Het is een hele gemengde buurt geworden. Wel blijven we een 
beetje in groepjes hangen. Maar toch, als je hier op het plein zit met mooi weer en 
iemand steekt een barbecue aan, dan mengen we wel. Ik vind het een prettige buurt. 
Zolang het maar veilig, netjes en schoon blijft. Daarom denk ik dat we elkaar vaker 
kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld als je ziet dat iemand vuilnis-
zakken naast de container zet. Ik heb altijd het pasje bij me om hem te kunnen ope-
nen. Als ik mensen zoiets zie doen, mogen ze mijn pasje gebruiken om hun afval erin 
te gooien. Het is een kleine moeite en het ziet er weer netjes uit.’

Op de foto in Het Breed
Binnenkort hangen er portretten van buurtbewoners in de 
portiek van blok F/K. Misschien herkent u ze, of (nog) niet.  
In ieder geval zijn ze straks vast geen onbekenden meer. Dit 
fotoproject is een proef. Het is bedoeld om de woonblokken 
op te fleuren en een gezicht te geven. Precious Coutinho en 
Percy Thurnim deden mee. 

Als het fotoproject in blok F/K een succes wordt, komen er ook  
portretten van bewoners in de portieken van andere blokken. 

‘Een woningbrand, dat overkomt mij 
niet’. Dat denken veel mensen. Daarom 
kwam de brandweer op 14 juni naar 
het Breedhuis  voor een voorlichting 
aan bewoners. Het ging niet alleen over 
brandveiligheid. Ook het opruimen van 
de woonomgeving kwam aan de orde. 

Ongeveer twintig belangstellenden kwamen af op 
de preventie- en opruimtips van brandweerman Bob 
Lauw en opruimcoach Zamarra Koch, zij is bekend 
van de Telegraaf.  

Kaarsbrand
Bob toonde een confronterend filmpje. Dat liet zien 
hoe vlug een kaarsbrand zich door een woning ver-
spreidt. En ook hoe snel de ruimte vol staat met rook 
en je niets meer kunt zien. 

Voorkomen en beperken
Hij vertelde over het belang van rookmelders. Hoe je 
voorkomt dat de vlam in de pan slaat. Hoe je veilig 
omgaat met een gasaansluiting. En wat je moet doen 
bij kortsluiting. Bob’s boodschap: iedereen kan zelf al 
veel doen om zijn woning brandveiliger te maken. Of, 
als er toch brand uitbreekt, de gevolgen te beperken. 

Bewoners laten zich informeren  
over brandpreventie en opruimen Brand-

veiligheid

Voor-
lichting

14 juni

Wat doet die scootmobiel daar?
Want kent u het gevaar van (grote) spullen plaatsen 
op galerijen en in trappenhuizen? Het filmpje van een 
schootmobiel dat door kortsluiting in brand vliegt, liet 
dat goed zien. Ook als de spullen zelf geen oorzaak 
zijn van de brand, vormen ze een heel groot risico. 
Want ze blokkeren de vluchtweg. Daarom is het niet 
toegestaan om spullen of fietsen en brommers in de 
algemene ruimtes neer te zetten.  

Tips voor opruimen
Natuurlijk kan het lastig zijn om je huis of de alge-
mene ruimte opgeruimd te houden. Vooral als je veel 
spullen hebt die je niet kwijt kunt in je woning. Daar 
had de opruimcoach een paar slimme trucs voor. De 
deelnemers kregen een uitgebreide lijst met tips. De 
belangrijkste: eerst goed plannen. Weet waar je spul-
len naartoe kunt brengen. En zorg altijd dat je een 
aantal dozen paraat hebt. En als je zelf geen moeite 
(meer) heb met opruimen, probeer met de tips dan je 
buren te helpen.

Veel vragen
De bewoners hadden nog veel vragen voor Bob en 
Zamarra. Bob had speciale kaartjes meegenomen 
om je persoonlijke woonsituatie op te noteren. Via dit 
kaartje kun je een brandweerman bij je thuis uitnodi-

gen. Die komt de woning bekijken en bepalen wat er 
veranderd of aangebracht kan worden voor een zo 
brandveilig mogelijke woning. Veel bewoners vonden 
dat een waardevol aanbod en hebben het kaartje 
ingevuld. 

Borrel na afloop 
De voorlichtingsbijeenkomst werd afgesloten met een 
drankje en hapje, verzorgd door buurtbewoonster 
Amal Azarouk.  Wijkbeheerders Claudia en Peter 
hebben als gastvrouw en gastheer ook nog andere 
woonvragen van bewoners beantwoord.  

Verantwoordelijkheid 
Hebt u vragen over wat uw eigen verantwoordelijk-
heid is voor een brandveilige woning? En wat de 
verantwoordelijkheid is van Ymere en Eigen Haard? 
Zie daarvoor de algemene huurvoorwaarden op hun 
websites. 

Meer informatie op:  
www.brandweer.nl/brandveiligheid
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Coördinatie beheer: Priscilla Rustenberg
Coördinatie beheer en programmering:  
Amal Azarouk en Karima Lofti

Het Breedschap
www.hetbreedschap.nl, 
info@hetbreedschap.nl 
www.facebook.com/breedschap

Samen Krachtig Plan Van Gool
www.samenkrachtigplanvangool.info,
cooperatieskpvg@gmail.com  

Bewonersvereniging Het Breed
www.bvhetbreed.nl

Ymere
www.ymere.nl, 088 000 89 00 
Wijkbeheerder: Peter van Boom
06 11 14 95 49

Eigen Haard
www.eigenhaard.nl, 020 680 18 01
Wijkbeheerder: Claudia Boon
06 15 54 96 45

Gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl, 14 020
Gebiedsmakelaar: Ingrid Viskil
06 12 69 43 75 
i.viskil@amsterdam.nl

Civic
www.civicamsterdam.nl, 020 665 80 01
Participatiemedewerker: 
Hennie den Hartog
06 53 19 92 07
h.hartog@civicamsterdam.nl

DOCK
www.dock.nl
020 333 92 33
Jongerenwerker: Redouan Naji, 
06 28 49 51 63 
RNaji@dock.nl

Politie
www.politie.nl, 0900 88 44
Wijkagent: René Brugman, 
rene.brugman@politie.nl

maandag 9:30 -  12:00 Koffie inloop 
 10:00 -  12:00 Tekenclub  
 10:00 - 12:00 Ouder-kindinloop*
 10:30 -  12:00 Computerlessen*
 10:00 -  17:00 Klantmanager Werk Participatie 
   & Inkomen (WPI) op afspraak!
dinsdag  9:30  - 12:00 Koffie inloop
woensdag 9:30  - 12:00 Koffie inloop
 9:00 -  11:00  Wandelgroep voor vrouwen* 
 9:00 -  10:15 Hatha Yoga voor volwassenen
 11:00 -  12:15 Hatha Yoga voor senioren
 9:30 -  11:30 Nederlandse les via het ABC 
 10:00 -  12:00 inloopspreekuur Welzijn Civic
 10:00 -  11:00 Gratis juridisch advies, inloopspreekuur*
 13:00 -  16:00 Klaverjassen*
 15:00 -  17:00 Jongerenwerk Stichting Dock
donderdag 10:00 -  12:00 Creatieve club
 13:00 -  14:00 Gymnastiek en dans voor vrouwen
 15:30 -  17:00 Creatief met stof voor kinderen (via Wijsneus)
 16:00 -  18:00  Arabische les voor kinderen
vrijdag 10:00 -  12:00 Taart/koekjes bakken*
 15:00 - 17:00 Naaimachineles voor meiden
 17:00 -   21:00 Gezinsactiviteit: samen eten 
zaterdag 10:00 - 12:00  Huiswerkbegeleiding Cito-toets en brugklas
zondag  10:00 -  15:00 Arabische les voor kinderen

* Bij voldoende belanstelling

Zelf een activiteit opstarten in 

het Breedhuis en hulp nodig? 
Mail met: Hennie den Hartog 
h.hartog@civicamsterdam.nl 
Of kom naar het welzijnsspreek-
uur op woensdag van  
10:00 tot 12:00 uur.
 

Voor informatie en/of ruimte-

reservering

Bel of kom langs op maandag, 
dinsdag en woensdag tussen 
9:00 en 12:00 uur, tel: 06-16 
47 68 96 (Priscilla). Of stuur een 
mail naar: cooperatieskpvg@
gmail.com

Voor informatie over deel-

name aan Hatha Yoga 

Nanne Eekhoudt:  
06 23 77 79 35 of mail: 
waaiboom@live.nl

Activiteiten in het Breedhuis, Het Breed 16

Sociaal ondernemer Serginho Stekkel ging van 
1 november 2018 tot 30 januari 2019 als buurt-
bemiddelaar aan de slag in Het Breed. 

In de vorige krant vertelde Serginho wat hij voor be-
woners kon betekenen en wat zij samen gingen doen 
om overlast tegen te gaan en het gevoel van veilig-
heid te vergroten.
 
Bewoners kennen elkaar niet goed
Helaas is het Serginho door een tekort aan tijd niet 
gelukt om zijn opdracht te voltooien en kunnen wij 
geen goed artikel plaatsen over de resultaten van zijn 
inzet. Wel heeft zijn onderzoek laten zien dat de be-
woners elkaar niet goed kennen.
 
Fotoproject ‘voor herkenbare gezichten’
Om daar verandering in te brengen zijn we een fo-
toproject gestart: een professionele fotograaf maakt 
een mooi portret van bewoners in de buurt. Al deze 
portretten samen vormen een  ‘wall of fame’ in de 
entreehal van een blok. Het fotoproject is een proef in 
blok F/K. Als die succesvol is, komen er ook portret-
ten in de entreehallen van andere blokken. Zie ook 
het artikel op pagina 5.

Onderzoek buurtbemiddelaar 
Serginho Stekker

Gezocht: Breedkrantbezorgers

Leest u de Breedkrant met plezier? En vindt u het be-
langrijk dat medebewoners de krant ook te zien krij-
gen? Dan doen we graag een beroep op uw hulp!
Wij zijn op zoek naar bewoners die de Breedkrant 
huis-aan-huis willen bezorgen in Plan Van Gool. 

Twee keer per jaar
Dit jaar vindt de bezorging nog eenmaal plaats. Dat 
zal zijn aan het eind van de maand november. In 
2020 is de verspreiding in juli en november. 

Afstemming over bezorging
De exacte afstemming over de bezorging (datum, tijd 
en aantal blokken/adressen) verloopt via de wijk-
beheerders van Ymere en Eigen Haard. De kranten 
kunnen in het Breedhuis worden opgehaald.

Vergoeding
Voor uw inspanning ontvangt u een kadobon per 
keer.

Meer  weten?
Neem voor meer informatie en aanmelding contact 
op met de wijkbeheerders. Mail en telefoonnummers 
vindt u in de kolom rechts.

Hoe zit het ook alweer met  
grofvuil buiten zetten?

In Het Breed wordt grofvuil vaak verkeerd en op on-
juiste tijden op straat gezet. Ook staan vuilniszakken 
vaak opengescheurd naast de containers en ligt er 
veel zwerfvuil. Dat zorgt voor overlast en een onge-
zellige aanblik. Dat voorkomt u door uw grofvuil op 
de juiste tijdstippen en plekken aan te bieden.

Wat u moet weten
Zet grofvuil de avond vóór de ophaaldag vanaf 
21.00 uur buiten. 

Zet uw grofvuil op de betonnen aanbiedplaats in de 
buurt van de ondergrondse containers. Zo kan de 
vuilniswagen met grote grijper er goed bij. 
Plaats geen grofvuil op of rondom de ondergrondse 
containers. 

Wanneer komt de ophaaldienst?
In Plan Van Gool zijn er vaste ophaaldagen voor grof-
vuil. De ophaaldienst komt het op de derde vrijdag 
van de maand ophalen. Dat is op:
19 juli 2019 / 16 augustus 2019 
20 september 2019 / 18 oktober 2019 
15 november 2019 / 20 december 2019 
17 januari 2020 


