
Buurtcoöperatie de Eester
Het Oostelijk Havengebied bruist van de initiatieven 
om de buurt veilig, sociaal en duurzaam te maken. 
Buurtcoöperatie de Eester biedt een luisterend oor 
voor zorgen of ideeën, denkt mee en verbindt men-
sen aan elkaar.
 
We richten ons op vijf thema’s: 
de Eester zorgt & helpt, leert & recreëert, verduur-
zaamt, denkt mee & lost op en de Eester Imps.   
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Wat is MaakLab?
Manne: ‘Bij MaakLab leer je 
over kunst.’ Yun: ‘En je maakt 
er allemaal mooie dingen.’ 

Wat maken jullie?
Yun: ‘We hebben gemozaïekt 
met allerlei verschillende ma-
terialen op een stuk hout. En 
we maken veel zelfportretten. 
Steeds op een andere manier; 
als tekening, maar ook als col-

lage met stukjes papier of met 
wol en een naald in een stuk 
dik vilt (wol prikken (red.)).’ 
Manne: ‘En een portret uit één 
lijn, dan mag je je potlood niet 
van het vel loslaten.’

Wat vond je het leukst? 
Manne: ‘We hebben iets met 
ijsstokjes gedaan. Dan mocht 
je zelf weten wat je wilde ma-
ken. Ik heb toen een zwaard 

de Eester 
zorgt & helpt

de Eester Imps

Heb je behoefte aan een 
steuntje in de rug? Wil je 
juist iets betekenen voor 
een buurtgenoot? Zorg 
voor elkaar in de buurt, 
daar zet de Eester sterk 
op in. Daarom koppelt de 
Eester buren aan elkaar 
voor burenhulp. En we 
zijn benieuwd naar jouw 
idee voor goede zorg in de 
buurt!  

de Eester Imps
Waar wordt jouw kind en-thousiast van? De Eester verzorgt voor kinderen een breed aanbod aan cursussen. Van knutselen, koken, yoga en dansen tot ontdekkingstochten in de natuur. Zo ontdekt jouw kind haar/zijn passie, leert nieuwe vaardigheden en krijgt nieuwe vriendjes. 

Wil je tips hoe jij je huis-houden kunt verduurza-men? Wil je meer groen in de buurt?  Duurzaamheid, daar zet de Eester sterk op in. Neem deel aan één van onze vele activiteiten. Of sluit je aan bij de Energie-commissie OHG, de ver-groeners of de werkgroep circulair. 

de Eester denkt mee & lost opLoop je rond met een idee om 
het Oostelijk Havengebied 
veiliger, socialer of duurza-
mer te maken? De Eester is 
benieuwd naar jouw ideeën 
en organiseert regelmatig een brainstorm met buurt-bewoners over de toekomst 

van de buurt. Of loop bij ons 
binnen met jouw idee en wij 
kijken hoe je plan uitgevoerd 
kan worden!   

de Eester 
leert & recreëert 

Op zoek naar leuke ac-

tiviteit? De Eester heeft 

een gevarieerd creatief 

programma van theater 

maken, zingen en tot knut-

selen en natuurtekenen. 

Jaarlijks organiseren we de 

OHG-loop voor hardlopers 

en het Eesterfestival met 

buurtrestaurant. Voor ie-

dere volwassene is er een 

passende activiteit!

Manne (bijna 10) en Yun (9) van de Piet Heinschool zijn heel en-
thousiast over MaakLab. 

de Eester 
verduurzaamt
circulair

De weggeefkraam, reparatie- 
tafel en het naaicafé zijn weer 
begonnen! Iedere derde woens- 
dag van de maand bij de Eester. 
Woensdag 15 december is dé 
speciale kersteditie met kerst-
cadeaus en kerstversiering.
Schat zoeken en opgeruimd 
naar huis. We vragen een aantal 
bezoekers wat ze allemaal vin-
den en weggeven.

Buurvrouw M. (35) woont in 
de straat en is vaste klant bij 
de weggeefkraam. ‘Ik breng 
meestal keukenspullen die an-
deren wellicht beter kunnen 
gebruiken. Voorheen gooide ik 
best wel veel weg omdat ik het 
nergens kwijt kon. Ik vind het 
heel fijn dat ik het nu hiernaar-
toe kan brengen. Mijn dochters 
mogen ook altijd iets meene-
men als ze denken er echt mee 
te gaan spelen. Soms vind je 
dingen die je niet in de winkel 
kan kopen en heel fijn dat het 
gratis is. Het leukste wat we 
ooit hebben gevonden zijn twee 
parapluutjes. Die gebruiken de 
meiden nu nog steeds.’

Johnian  (9) heeft een 
speelauto gevonden. ‘Ik houd 
van spullen brengen en spullen 
meenemen. We hebben 3 zak-
ken ingeleverd met spullen die 
we niet meer gebruiken. Je moet 
geluk hebben dat er in de kraam 
net iets ligt wat je leuk vindt. Ik 
heb vandaag geluk met deze 
auto! Voor grote mensen zou je 
ook cadeaus kunnen uitzoeken, 
want die houden van borden, 
glazen en dat soort dingen.’ •

de Eester denk mee & lost op
Hoe willen we wonen? Negen van de tien bewoners die de 
enquête hebben ingevuld, vinden een collectieve woon-
vorm in het Oostelijk Havengebied een (heel) goed idee.

In het project OHG 2025 
denken buurtbewoners 
mee over de toekomst van 
het Oostelijk Havengebied. 
Eén van de ideeën is het re-
aliseren van een collectieve 
woonvorm met een buurt-
functie. In bijvoorbeeld leeg-
staande publieke gebouwen 
of in een nieuwbouwproject. 

Uitslagen van de enquête
In een collectief wooninitia-
tief helpen bewoners elkaar 
en ondernemen gezamenlijk 
activiteiten. De bedoeling is 
om wonen te combineren 
met een buurtfunctie: een 
ontmoetingsruimte, restau-
rant of sportvoorziening. 
Om te weten of er belang-
stelling zou zijn voor zo’n 
manier van wonen heeft 
het OI&S (onderzoeksbu-
reau van gemeente Amster-

dam), in opdracht van de 
werkgroep het Gouden Ei, 
een enquête uitgeschreven. 
Ruim 500 mensen hebben 
de vragenlijst ingevuld en 
het blijkt dat negen van de 
tien mensen het wooninitia-
tief een goed idee vinden en 
dat ongeveer de helft van de 
geënquêteerden er zouden 
willen wonen. Er is zowel 
belangstelling voor koopwo-
ningen (ruim een derde van 
de geënquêteerden) als voor 
(sociale) huurwoningen. 

Doe mee!
Daarnaast hebben 150 men-
sen aangegeven mee te wil-
len denken over dit plan. Wil 
je meehelpen hiervoor een 
bijeenkomst te organiseren? 
Mail naar  info@buurtcoope-
ratieohg. nl •
 

Johnian en zijn zusje bij de weg-
geefmarkt. Afgelopen keer was die 
in de Eester vanwege de regen.

Word lid! 
Het Oostelijk 
Havengeb ied 
bruist van de 
initiatieven van 
buurtbewoners 

om de buurt veilig, sociaal 
en duurzaam te maken. 
Buurtcoöperatie de Eester 
biedt een luisterend oor 
voor zorgen of ideeën, 
denkt mee en verbindt 
mensen aan elkaar. Om 
ons werk voort te zetten, 
hebben we leden nodig. 
Veel leden! •

  

Manne en Yun doen voor de tweede keer mee 
met MaakLab, daar ga je aan de slag met je eigen ideeën.

gemaakt.’ Yun: ‘Ik heb een 
mijn gemaakt van stokjes; op 
een stuk karton maakte ik een 
rails met daarnaast een magi-
sche boom en met diamanten 
uit de mijn. Beide: ‘En mozaïe-
ken was ook erg leuk.’

Kende je de Eester al? Man-
ne ‘Ik kende het alleen van 
langsfietsen.’ Wat dacht je dat 
er gebeurde? Yun: ‘Iets met 
boeken.’Nu je het kent, wat is 
de Eester? Yun: ‘Een leuke ac-
tiviteitenruimte.’ Hoe zouden 
we beter kunnen laten zien 
wat hier gebeurt? Manne: ‘Ik 
zou posters met foto’s van de 
activiteiten ophangen, zodat je 
van buiten kunt zien dat je er 
kunt knutselen en koken.’ 

Zou je andere kinderen aan-
raden om mee te doen?
‘Jazeker! Het is heel erg leuk! 
Wij willen ook heel graag dat 
er een vriendje van ons mee 
komt doen.’ •
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Eind januari starten 
de nieuwe cursussen. 

Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief.

Bekijk de 
woon-enquête

Lees meer over de 
Eestermobiel

de Eester 
verduurzaamt

Johan      ‘Ik ben bij de Eester terecht-
gekomen toen ik las over de 

start van de Eestermobiel. Volgens mij was ik 
de eerste die zich aanmeldde als chauffeur.’  

Waarom ben je chauffeur geworden? 
Ik ben gepensioneerd en ik hou erg van auto-
rijden. Rijden met de Eestermobiel is ook een 
soort ‘toeren’, maar dan op een maatschappe-
lijk verantwoorde manier.  

Wat is je leukste ritje?
Mijn leukste ritje was met een mevrouw die 
met haar hondje wilde wandelen in het Die-
merbos. Dat is best een eindje. Ik ken veel leu-
ke wegen, omdat ik veel gefietst heb, daarom 
heb ik er een toeristische route van gemaakt. 
En aangezien je overal mag rijden, is het een 
beetje spoorzoeken. Ze was blij verrast over 
de mooie rit.  

Alternatief vervoer 
Ik werd door een buurtgenoot gevraagd om 
haar naar de reparateur te brengen, die 400 
meter verderop zat. Hoewel ze dit makkelijk 
zelf had kunnen lopen, kreeg ze haar kapotte 
computer er niet naartoe gesjouwd. Dus ook 
voor dit soort vragen zijn we bereid te helpen.  

Wat valt je op? 
Ik ben blij verrast over hoe mensen reageren 
op het autootje. Ik vind het zelf best benauwd 

de Eester zorgt & helpt

Johan (76) werkte bij de gemeente Amsterdam 
en woont vanaf het begin (1992) op het KNSM- 
eiland. Samen met Anne Krul, beeldend kunste-
naar, bij Framer Framed. Foto Anne Krul.

en klein, maar passagiers zijn erg enthousiast. 
Het doet wat het moet doen en dat werkt prima!  
En mensen willen veel vertellen, dat hoor ik ook 
van andere taxichauffeurs. Ze praten graag 
met je. Daar moet je wel voor open staan. En je 
moet je kunnen verplaatsen in anderen •

De circulaire  
activiteiten in  

onze buurt


