
Wat gebeurde er dit jaar in en rondom onze 

Buurtruimte ‘de Eester’, het hart van onze 

Buurtcoöperatie? - ‘Onze plek voor ontmoeting en 

activiteiten’ -

In dit beeldverslag zie je hoogtepunten van onze kern-

activiteiten, die wij in 2019, als Buurtcoöperatie samen 

met buurtbewoners en buurt bereikt hebben.

BUURTCOÖPERATIE OHG -

de EESTER  in  2019

Voor elkaar, met elkaar!www.buurtcooperatieohg.nl



SAMEN ETEN - buurtmaaltijd op de dinsdagen

Iedere dinsdag bieden wij deze buurtmaaltijd - SAMEN ETEN - aan 

onze buurt aan. Er wordt gekookt door buurtbewoners die graag 

koken en dat voor de buurt willen doen. Iedere week een ander 

kook-duo.

In het afgelopen jaar ontvingen wij op dinsdagavond gemiddeld 20 

eters - bekende en nieuwe gezichten - het maximum wat wij 

kunnen herbergen. ‘Samen Eten’ is dus een begrip geworden in 

onze buurt.



OHG 2025

• HOE ZIET ONZE BUURT ERUIT IN 2025?

Sinds de warme zomer van 2018 denken meer en meer enthousiaste 

buurtbewoners mee over de toekomst van onze buurt. Welke 

verbeterpunten maken ons Oostelijk Havengebied nog mooier en fijner.

Samen maakten we een plan. Dat plan noemen wij: OHG 2025

Een flink aantal buurtbewoners zijn in werkgroepen aan de gang gegaan, 

met een BuurtTop in Pakhuis de Zwijger als hoogtepunt.

• Op 8 juni 2018 gaf Jeroen Slot, hoofd van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente Amsterdam, een lezing over de staat van het Oostelijk Havengebied. De start 

van OHG 2025.

• Van juli tot november 2018 werden er huiskamergesprekken en een online 

buurtenquête georganiseerd.

• Op 14 januari 2019 presenteerden 

we de resultaten en stelden we 

werkgroepen samen die over een 

zestal thema’s verder gingen 

denken.



OHG 2025

• Van januari tot april 2019 gingen de zes werkgroepen aan de slag met 

vragen als:   - Welke ideeën zijn er? 

- Wat loopt er al? 

- Wat kunnen we leren van andere wijken? 

- Wat kan een doel zijn voor 2025? 

- Hoe kunnen we dit doel bereiken?

Met als doel de voorbereiding van de BuurtTop OHG 2025

• Op 13 april 2019 was het zover en vond in Pakhuis de Zwijger de BuurtTop 

plaats. Zo’n 120 bewoners en een tiental gemeenteambtenaren zijn aan 16 

tafels met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van het Oostelijk 

Havengebied. 

• BuurtTop OHG 2025 - 13 april - de aftrap



OHG 2025

BuurtTop OHG 2025 - 13 april



OHG 2025

• De BuurtTop OHG 2025 was – wat ons betreft – een groot succes. In de 

evaluatie roemden velen de leuke sfeer, de creativiteit, de betrokkenheid en het 

open-mind-karakter van deze middag. 



OHG 2025

• De weken na de BuurtTop zijn gebruikt om een zo ’n volledig mogelijk verslag te maken van 

de gevoerde gesprekken aan de diverse BuurtTop tafels. Het resultaat is een 3-delig verslag 

met een Toekomst-Agenda voor de buurt met 11 speerpunten en prachtige ideeën. En een 

mooi ‘glossy’ magazine ‘OHG 2025’, dat huis-aan-huis verspreid werd in het Oostelijk 

Havengebied.

• Op 22 juni 2019, Eesterfestival, werd 

de ToekomstAgenda officieel 

gepresenteerd en overhandigd aan 

Maarten Poorter, stadsdeel-voorzitter 

en vertegenwoordiger van de 

gemeente.

• Op de Eettafel van 18 september 2019 stond het vervolg van ons Toekomstplan OHG 2025 

centraal. Ruim 50 buurtbewoners schoven aan om verder te praten over de toekomst van onze 

buurt. 

• Zo ontstond er op deze Eettafel een Historische Kring, een Werkgroep Groen en een 

werkgroep Wonen in het Gouden Ei. En werd er nagedacht over het Bankjesplan voor een 

age-friendly-wijk en ideeën rondom het thema Circulariteit werden concreet.



OHG LOOP - de Jubileum Editie - zondag 26 mei

De OHG LOOP vierde dit jaar, op zondag 26 mei, haar 5 jarig bestaan. 

Traditie getrouw bestond de loop uit een Kinderloop (1 en 3 km) en een 

Volwassenenloop (5 en 10 km). Het parcours voerde langs de prachtige 

eilanden van het Oostelijk Havengebied. Hart van de Loop is het Hildo 

Kropplein in de Architectenbuurt, waar de start en finish plaatsvond.

Fanfareband Accu zorgde voor de sfeer en het enthousiasme. 

Leefstijl Fysiotherapie voor de warming-up en massages.

Met 230 lopers, 16 sponsoren en 35 paar enthousiast helpende 

handen was het ook dit jaar een geweldige sportieve dag!

Fanfareband Accu zorgt voor de sfeer Drukte op het Hildo Kropplein - het begint



OHG LOOP - de Jubileum Editie

Wachtrij bij de Inschrijftent Een hapje en een drankje ……….

Start jeugd t/m 8 jaar (1 km) Start jeugd 9 t/m 11 jaar (2 km)



OHG LOOP - de Jubileum Editie

Start jongeren 12 t/m 15 jaar (3 km) Start 5 en 10 km hardlopers (16 jaar +)

Massage voor vermoeide loopspieren De winners van de Jubileumloop .….>>>



OHG LOOP - de Jubileum Editie



OHG LOOP - de Jubileum Editie

Met 230 blije lopers, 16 sponsoren en 35 paar enthousiast helpende handen 

was het ook dit jaar weer een geweldige en sportieve dag!



DE BUURTBEL - trek aan de buurtbel

De BuurtBel koppelt buren uit het Oostelijk Haven-gebied aan 

elkaar voor burenhulp. Zo zorgt zij voor meer verbinding en 

saamhorigheid in de buurt.

Op Wijktafels (wijkoverleg) overlegt zij met o.a. Civic, Thuiszorg, 

WPI en het Ouder/Kind-team over hoe de zorg zo goed mogelijk 

kan (blijven) aansluiten bij vragen van de bewoners.

De BuurtBel heeft dit jaar mede dankzij het BuurtBel magazine ‘Over buren die 

elkaar helpen, verhalen uit het Oostelijk Havengebied’ een geweldige groei 

doorgemaakt en zich stevig verankerd in het Oostelijk Havengebied.

Matches zijn behoorlijk toegenomen tot enkele tientallen per week. 

Top 3 BuurtBel vragen zijn: klusjes, computerhulp en boodschappen/gezelschap.



DE BUURTBEL - trek aan de buurtbel

Met gepaste trots presenteerde Brenda in oktober het BuurtBel magazine 

‘Over buren die elkaar helpen, verhalen uit het Oostelijk Havengebied’.

Het boekje is huis-aan-huis verspreid in het Oostelijk Havengebied. 

De verhalen in het boekje laten zien hoe buren voor elkaar klaar staan 

in onze buurt. En geeft een aantal mooie voorbeelden van gemaakte 

matches.

Resultaat van de verspreiding was een toename van het aantal 

hulpvragers en hulpbieders.



EESTERFESTIVAL - zaterdag 22 juni

• VERHALENPLEIN

Toekomstverhalen van  buurtbewoners, poëzie in eigen 

taal en een weggeef-boekenkraam.

• TOEKOMSTMARKT & PODIUM

Met een waarzegster, Memorylane, de Taal van de 

Toekomst, Technologiehuisje TOOS, schilderen met 

Diversity House, luisteren naar buurtartiesten en een mooie 

afsluiting met de band STIX. En de officiële presentatie van 

de ToekomstAgenda voor het Oostelijk Havengebied met 

de 11 speerpunten.

• POP-UP BUURTRESTAURANT 

Met een driegangen diner, door onze buurtkoks en 

buurtondernemers.



EESTERFESTIVAL

• VERHALENPLEIN bij Winkelcentrum Brazilië    



EESTERFESTIVAL

• TOEKOMSTMARKT & PODIUM op het Eesterplein    



EESTERFESTIVAL

Presentatie ToekomstAgenda en officiële overhandiging aan Maarten Poorter

• TOEKOMSTMARKT & PODIUM op het Eesterplein    



EESTERFESTIVAL

• TOEKOMSTMARKT & PODIUM op het Eesterplein    



EESTERFESTIVAL

• POP-UP  BUURTRESTAURANT



EESTERFESTIVAL

• POP-UP  BUURTRESTAURANT



BUURTBALIE OHG - online buurtplatform

De BuurtBalie OHG is een platform voor én door bewoners en biedt op een 

overzichtelijke manier informatie over activiteiten, initiatieven, organisaties en 

evenementen in het Oostelijk Havengebied. Een online prikbord voor de buurt met 

een wekelijkse nieuwsbrief. 

Financiering, technisch onderhoud en beheer wordt gefaciliteerd door de 

Buurtcoöperatie.

In het afgelopen jaar was het aantal geregistreerde BuurtBalie gebruikers 

met 30% toegenomen tot ruim 1100 personen.

Alle leefstijl- en zorgaanbieders in het Oostelijk Haven-gebied zijn op deze 

pagina te vinden. Van huisarts tot tandarts, van acupunctuur tot coaching en 

yoga.

Iedere leefstijl- en zorgaanbieder kan op deze webpagina zijn of haar aanbod 

of dienst plaatsen.

Iedere zorgvrager of zorgzoeker vindt er een overzicht van wat er in de buurt 

wordt aangeboden op het gebied van de zorg en leefstijl.

Nieuw op de BuurtBalie OHG: een aparte leefstijl webpagina ‘Leefstijl & Zorg in de buurt’.



BUURTBALIE OHG - online buurtplatform

Evenals in voorgaande jaren werd de BuurtBalie OHG krant 4x per jaar huis-aan-

huis in het Oostelijk Havengebied verspreid door onze actieve buurtbewoners. De 

krant vind je ook op openbare plekken in de buurt, zoals supermarkten, winkels, 

café’s, huisarts- en tandartspraktijken en meer.

Hoofdthema’s dit jaar waren:

• OHG 2025 - Hoe ziet onze buurt eruit in 2025

• Leefstijl & Zorg in onze buurt



EESTER IMPS - Ontdek je talent!

De Buurtcoöperatie OHG en de Talententent van Dynamo organiseren 

samen leuke en leerzame cursussen, begeleid door kunstenaars en 

ondernemers uit het Oostelijk Havengebied. Kinderen van 4 t/m 12 jaar 

kunnen na schooltijd meedoen aan deze bijzondere naschoolse creatieve 

programma’s (cursussen) op verschillende locaties in onze buurt.

EesterImps groeit!

Het cursus aanbod was dit jaar uitgebreid met FilmLab en TimmerLab in het 

voorjaar en MuziekLab, ScienceLab en YogaLab in het najaar. 

Populaire cursussen waren KookLab en MaakLab, waarbij het maximum aan 

aanmeldingen overtroffen werd en een wachtlijst ontstond.



EESTER IMPS - Ontdek je talent!

MaakLab 



EESTER IMPS - Ontdek je talent!

Hoe maak je een flipperkast? Zo dus! 

Timmeren op een echte werkplaats. 

Samen de technieken leren en de leukste 

dingen maken.

TimmerLab



EESTER IMPS - Ontdek je talent!

de  enthousiaste redactie

Vragen stellen, luisteren, schrijven, fotograferen, 

fotobijschriften maken, vormgeven. Dat leren 

deze jonge media cursisten.

Het resultaat: een prachtige kinder buurtkrant!

.…….. een bezoekje aan het archief van het IISG 

hoort er  ook bij

NieuwsLab



EESTER IMPS - Ontdek je talent!

De redactie aan het werk. 

De NieuwsLab foto’s zijn gemaakt door de jonge cursisten zelf.

NieuwsLab



EESTER IMPS - Ontdek je talent!

Een pizza, falafel, salade of een lekkere smoothie 

maken. Bij KookLab leren kinderen wat gezond en 

lekker eten is. De beelden spreken voor zich.

Na het koken gezellig samen eten.

KookLab



DUURZAAM OHG (Oostelijk HavenGebied)

Duurzaam OHG ondersteunt en bevordert duurzame initiatieven in de 

wijk. Duurzaam OHG maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019. 

Hoofdthema’s zijn energietransitie en circulaire economie.

Gerealiseerd zijn een maandelijkse Schonestratendag, een 

Weggeefkraam, Reparatietafel en NaaiCafé, Wormenhotels, 

GF-inzameling en projecten voor zonnepanelen.

Hergebruik en kringloop vanzelfsprekend maken in onze wijk staan 

sterk in de belangstelling onder buurtbewoners , omdat spullen en 

verpakkingen een enorme milieu-impact hebben.

WEGGEEFKRAAM bij de Eester



DUURZAAM Oostelijk Havengebied (OHG)

In de Eester zitten de technische krachten van de Reparatietafel 

klaar om wat kapot is te repareren. Een melkschuimer, een tablet, 

een koffiezetapparaat, een bureaulamp, een printer komen onder 

andere voorbij. Daarnaast worden er veel technische adviezen 

gegeven. Voor grote klussen kan een afspraak gemaakt worden via 

de BuurtBel.

Nieuw bij DUURZAAM: het NaaiCafé.

Creatief upcyclen!

Een broek met een leuk printje die niet meer past? Of een 

handdoek met een gat erin? Het NaaiCafé maak er iets nieuws 

van! Dit initiatief is nog in ontwikkeling.

REPARATIETAFEL



STOELYOGA - Beweeg mee!

‘Of je nog goed kunt lopen, of wat slechter ter been bent. 

StoelYoga helpt je bewust te leren ontspannen en te bewegen, 

maar genieten staat voorop!’

Doordat er in een kleine groep wordt lesgegeven is er veel 

ruimte voor individuele aandacht en correctie. 

Inmiddels is er een vaste groep van 10 deelnemers.

Twee keer per maand op de maandagmiddag in de Eester.



EESTERKOOR  - Zingen met je buren

Een laagdrempelig koor waarin plezier hebben en genieten 

van zingen voorop staat. Met een uitgebreid repertoire van 

prachtige Nederlandse- en Engelse songs, maar ook liedjes 

die je graag wilt zingen.

Gegroeid van 15 naar ± 25 enthousiast zingende buurt-

muzikanten. Twee keer per maand op de donderdag-morgen 

in de Eester.

‘Zing je mee?’



ZONDAG  IN  DE  EESTER

ZONDAG IN de EESTER
Een gezellige middag met diverse activiteiten 

georganiseerd door en voor buren.

• luisteren naar een muziekoptreden

• film kijken, bijvoorbeeld een thema-film

• muziek maken met elkaar en voor elkaar -

gezellig en informeel

• een middag samen spelletjes doen

• poëzie voorlezen en luisteren

• een lezing over je hobby of interesses 

• een dansvoorstelling geven en zien

• gewoon creatief bezig zijn en meer ………

Voor iedereen, kinderen en volwassenen.



ZONDAG  IN  DE  EESTER

Zondag 27 januari.

Een middag genieten van de wervelende klezmer klanken van Klezmerband MAJIM.

Klezmer muziek is een  Joodse feestmuziek met een Oost-Europese achtergrond. Het is zijn 

tekstloze liederen, waarbij de verschillende melodie-instrumenten de emotie van de menselijke stem 

proberen na te bootsen. 

Een volle zaal keek en luisterde geanimeerd naar het optreden.  De beelden spreken voor zich.



ZONDAG  IN  DE  EESTER

Zondag 14 april. 

MUZIEK DOOR EN VOOR BUREN.

Het bruiste van de muziek bij ‘Zondag in de Eester’. Klassieke pianomuziek, jazz, americana-folk 

songs, Braziliaans en improvisatie op de accordeon, met een grande finale waarbij alle musici 

samen-speelden. Een gezellige en intieme muziekmiddag in huiskamersfeer!

Onze buurt-muzikanten speelden de sterren van de hemel voor een goed gevulde en geanimeerd 

luisterende zaal - groot en klein. Mee improviseren was toegestaan.



ZONDAG  IN  DE  EESTER

Zondag 10 november. 

MUZIEK DOOR EN VOOR BUREN.

Voor de 2de keer bruiste het van de muziek in de Eester. Met didgeridoo en bansuri (fluit) muziek, 

piano, americana-folk , Braziliaans, cajun, improvisatie op de accordeon en en Silke’s vrolijke ‘Pipa 

Pideladeloe’. 

Het was weer een oergezellige en geslaagde zondagmiddag in onze huiskamer! Met ruim 45 

buren die enthousiast meededen en meezongen . Een hele zaal vol! En een bloemetje voor alle 

buurtmuziekanten voor hun bijdrage!



ZONDAG  IN  DE  EESTER

• Zondag 1 december: Brand in Mokum. 

Een theatrale voorstelling over de Amsterdamse rebellie in de jaren ’60 en 

‘70. De nu oudere stadsbewoners – toen Provo, kraker of toevallige 

voorbijganger – vertellen hun persoonlijke verhalen over die roerige jaren van 

opstand tegen het gezag.

Ruim 40 buurtbewoners kwamen naar dit komische spektakel kijken. Weer 

een volle zaal dus!

Wat gebeurde er nog meer zondag’s in de Eester ………?

• Zondag 15 december: Spelletjesmiddag.

Bingo, sjoelen en andere spelletjes in de gezelligste huiskamer van onze 

buurt.

En Kerstkaarten maken met stempels, sjablonen en bling-bling.



www.buurtcooperatieohg.nl
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