
Even voorstellen, nieuwe bestuursleden 

Nieuwe penningmeester 

Han Schoonderbeek 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/han-schoonderbeek-

7497ba5/?originalSubdomain=nl 

Han woont al meer dan twintig jaar in Pakhuis Woensdag/Cruquiuskade. Hij 

heeft meerdere financiële functies als controller en financieel directeur. In zijn laatste functie werkte 

hij als manager financiën en beheer bij het Nationaal Ouderenfonds. Sinds augustus van 2020 is hij 

met pensioen en in de zomer van 2021 kwam hij in contact met Buurtcoöperatie  de Eester, die op 

zoek was naar een opvolger van vertrekkend penningmeester Herman Bouwmeester.  Han bleek 

vanwege zijn achtergrond de ideale kandidaat. In feite is hij al sinds de zomer van 2021 in charge als 

penningmeester en als lid van de werkgroep ‘Aankoop Eester’, zij het dat hij officieel nog niet 

benoemd is. Dat mandaat moet hij krijgen van de Algemene Ledenvergadering van 16/12/21. 

Drie aspirant-bestuursleden 

Zij werken zich de komende maanden in en komen dan tot een nieuwe taakverdeling. Bij een 

volgende ledenraadpleging volgt dan hun definitieve benoeming.  

Peter van Lier 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/peterv40/ 

Peter woont al 25 jaar op het Borneo-eiland (Feikde de Boerlaan) en is 

werkzaam als docent Creatieve Business aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Voorheen werkte hij onder meer als teamleider en innovatiemanager bij Free 

Press Unlimited dat onafhankelijke media en journalisten in de wereld ondersteunt en was hij 

innovatiemanager bij WAR child. Peter was jarenlang voorzitter van de VVE-BO1, maar toen dat 

voorbij was zocht hij naar een mogelijkheid om iets van betekenis te doen in de buurt.  

Roos Kohn 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roos-kohn-

7006b319b/?originalSubdomain=nl 

Roos werkt als Consulent bij FNV Vervoer afdeling Taxi. Roos  is al 16 jaar in 

verschillende consulent functies aan de FNV verbonden. Zij woont in het complex 

Hoop Fortuyn Liefde aan de Borneolaan. . Zij reageerde als eerste op de oproep 

waarin de Buurtcoöperatie nieuwe bestuursleden zocht. Het vergroenen van het 

Oostelijk Havengebied is voor haar een belangrijk thema.  

 

Carine Brouwers 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/carinebrouwers/?originalSubdomain=nl 

Carine is al een tijd actief in de werkgroep Groen, waar zij de rol van 

trekker vervult. Duurzaamheid heeft haar interesse, maar in haar 

arbeidzame leven was Carine communicatiemanager, onder meer bij NUON, Stork bv en 

Nutreco. Zij woont in Pakhuis Woensdag aan de Cruquiuskade.  
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