
Aan deze krant werkten mee:  Ganna Verhoeven tekst, eindredactie • Ditte Veerman (DV) tekst, redactie & foto Simone  en foto Lou • Corinne Falch tekst • Brenda Poppenk redactie •  
Monica Schokkenbroek vormgeving & beeldbewerking • Bert Benschop foto Doris en foto Sophie

De leukste buurt maak je samen op buurtplatform

 l	Overstag - cultuurproeven in het Oostelijk Havengebied     
zondag 18 september  |  11:00 - 23:00 uur  |  de Eester - De Nieuwe KHL -  
 Ramses Shaffy Huis & Mezrab

l Architectuurwandeling Oostenburg 
 zondag 18 september  | 11:00 - 13:00 uur | Borneo Architectuur Centrum  

l Opening tentoonstelling Wonen & Water 
 vrijdag 30 september  | 17:00 - 19:00 uur | Borneo Architectuur Centrum

l KHL Sessie: Laura Fygi & Trio Galantes  
  zondag 2 oktober | 16:00 - 18:00 uur   |   De Nieuwe KHL   

l Workshop Portret in Linoleum   
 zondag 9 oktober | 10:00 - 17:00 uur | de Grafiekdrukkerij 

l  KHL Sessie: Philippe Elan: ‘Ma France’    
zondag 9 oktober | 16:00 - 18:00 uur | De Nieuwe KHL 

l  Erwin van Ligten  
 vrijdag 14 oktober |   20:00 - 21:45 uur | De Nieuwe KHL 

l  Architectuurwandeling Java- en KNSM-eiland  
  zondag 16 oktober | 11:00 - 13:00 uur | Borneo Architectuur Centrum 

l  Lezing: Het lichaam in de middeleeuwen 
 zondag 16 oktober | 15:30 - 17:30 uur | Ramses Shaffy Huis

l  ABBA XS 
 vrijdag 21 oktober | 20:00 - 22:00 uur | De Nieuwe KHL  

l  Lezing over Edward Hopper   
 zondag 13 november | 15:30 - 17:30 uur | Ramses Shaffy Huis   

Terugkerende activiteiten:
l	 ‘50s Rock ‘n Rolldansen! - gratis proefles     

elke dinsdag vanaf 6 september  |  20:00 - 23:30 uur | Kompaszaal

l  cursus theater: spel, dans en muziek  theatergezelschap 
Zeester

 repetities 12 x: vanaf zaterdag 24 september | 13.00 – 15.00 uur  | de Eester

l Weggeefkraam, reparatietafel en naaicafé  
Iedere 3e woensdag van de maand | 10:00 - 13:00 uur | de Eester 

l Reparatietafel in de avond   
 Iedere 1e donderdag van de maand | 19:00 - 20:00 uur | de Eester  

l Schonestratendag 
 1e zaterdag van de maand | 14:00 - 16:00 uur | in verschillende buurten

kalender

Gebruik de site ook om jouw aanbod of vraag bekend te maken. 
Door het platform leren we elkaar kennen en creëren we verbin-
ding en lokale uitwisseling en economie in onze buurt. Alles wat 
er gebeurt, is te vinden op Wij1019. Maar ook als je op zoek bent 
naar een tandarts, (fysio)therapeut of masseur, heb je op Wij1019 
een compleet overzicht bij Leefstijl & Zorg. En vind hier alles op 
het gebied van Kunst & Cultuur in de buurt.  

Buurtmarktplaats Heb je spullen te geef, te ruil of te koop – bied 
ze aan op de buurtmarktplaats van Wij1019. Maak je buren blij 
met wat jij niet meer gebruikt. Of vind waar jij juist naar op zoek 
was. Gewoon in je eigen buurt! 

Iets plaatsen Wil je zelf informatie plaatsen? Heb je andere vra-
gen of suggesties? Neem dan contact op met Ganna Verhoeven 
via: wij1019@buurtcooperatieohg.nl 

Wij1019.nl is de buurtwebsite 
van het Oostelijk Havengebied, 
waar alle buurtbewoners infor-
matie met elkaar delen.  

Op onze overzichtelijke website 
vind je alles wat er in het Oos-
telijk Havengebied gebeurt en 
aangeboden wordt.   

Leer je buurt 
online kennen 

en registreer je 
als deelnemer.

de Eester 
zorgt & helpt
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 op
Loop 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!

de Eester 
verduurzaamt

Selfie, Claire met het jurkje.

Wat betekent duurzaamheid  
voor jou? 
Ik houd van het bedenken van duur-
zame oplossingen en van mensen bij 
elkaar brengen. En ik krijg er ontzet-
tend veel energie van als die bezig 
zijn met innovatie. Dat geeft mede 
hoop dat er écht dingen kunnen 
veranderen. Zoals de transitie van 
de zeer vervuilende mode-industrie 
naar circulair textiel bijvoorbeeld. 
Wist je dat het kopen van spullen een 
enorme impact heeft op de aarde? 
Het staat met stip op nummer 1 in 
de klimaat-impact Top 10. Door min-
der nieuw te kopen maak je dus echt 
het verschil!  

Wat koop je wel en niet? 
Dat is een vraag die ik mezelf steeds 
stel. De weggeefkraam, kringloop-
winkels en kledingruil zijn natuurlijk 
geweldig, maar nog beter is het om 
te kiezen voor producten die heel 
lang meegaan, de kwaliteit van pro-
ducten neemt enorm af. Met elke 
euro die je uitgeeft maak je een be-
langrijke keuze: koop ik wel of niet 
duurzaam?  

Hoe kunnen we onze buurtvoet- 
afdruk verkleinen? 
Ik denk dat we veel buurtgenoten 
kunnen inspireren om bewuster met 
spullen om te gaan. Met de hoeveel-

Claire (56) is transitiemakelaar bij de Amsterdam Ecomic Board 
 en woont al 23 jaar in het Oostelijk Havengebied. 

Ze is sinds 2 jaar lid van de Eester enis actief in de werkgroep Circulair van 
de Eester verduurzaamt.   

de Eester verduurzaamt circulair heid spullen die je wekelijks bij het 
grofvuil vindt, kun je makkelijk een 
kamer inrichten! Het Parool maakt 
hier binnenkort een fotoreportage 
over. Ik zie graag dat we meer ge-
bruik maken van de Reparatietafel. 
En tijdens de workshop ‘Hoe verklei-
nen we onze buurtvoetafdruk?’ in 
de Eester bedachten we samen met 
Partners for Innovation andere mooie 
ideeën: een app-groep om elkaar te 
ondersteunen bij het afscheid ne-
men van spullen bijvoorbeeld, en 
een ‘Tussen Kunst & Kitsch’-bijeen-
komst voor afgedankte spullen, met 
experts. Alle ideeën dragen bij!  

Hoe zie je de toekomst? 
We moeten meer inzetten op het 
repareren van spullen. Op de basis-
school kun je kinderen leren om hun 
eigen kleding te repareren. Dan zeg-
gen we: ‘Wat heb je dat mooi gerepa-
reerd! Wat gaaf dat je dat nog steeds 

draagt’ of ‘Zal ik je helpen om het 
mooi te repareren?’ We zijn zo ge-
wend om elkaar een compliment te 
geven als we iets nieuws aanhebben. 

Je droeg ooit hetzelfde jurkje 44 
dagen lang…  
Ja, ik deed een challenge met vrien-
dinnen om 21 dagen hetzelfde jurkje 
te dragen. Ik heb het uiteindelijk 44 
dagen volgehouden. Lees het hele 
verhaal op onze website.•

Bij buurtcoöperatie de Eester 
zet een groep actieve bewo-
ners in het Oostelijk Havenge-
bied, zich in voor een veilige, 
sociale en duurzame buurt. 
Steeds meer bewoners sluiten 
zich aan. 

Wat de Eester allemaal doet, 
is in vijf kernactiviteiten inge-
deeld. Buurtruimte de Eester 
vormt het hart van de buurtco-
operatie.
In de Eesterkrant delen we 
ervaringen en verhalen van 
buurtbewoners over wat het 
betekent om je in te zetten 
voor je eigen buurt.  

In de werkgroep Circulair denken 
buurtbewoners na over hoe er in 
de buurt zo min mogelijk verspilt 
en zoveel mogelijk gedeeld, 
hergebruikt en gerecycled kan 
worden. Ze organiseert themada-
gen, workshops, de fair Circulair 
en onderzoekt mogelijkheden 
voor een kringloopwinkel, om 
circulariteit te stimuleren en 
realiseren.• 

Heb je vragen of suggesties, mail naar 
info@buurtcooperatieohg.nl.  
Kom langs in buurtruimte de Eester,  
C. van Eesterenlaan 266,  
of bel 020-3707359.

Steun de buurt waar 
je woont & werkt  
Om ons werk voort  
te zetten hebben we leden 
nodig. Veel leden! 
Word nu lid of verleng je 
lidmaatschap en ontvang 
de puzzel van het Oostelijk 
Havengebied.

d e Ees ter
Buurtcoöperatie

Plant een boom in november 
Bomen halen CO2 uit de lucht, geven ons daar zuur-
stof voor terug, zorgen voor verkoeling en voor een rijk 
ondergronds leven. Het Oostelijk Havengebied is ver-
steend en heeft meer bomen nodig. Daarom hebben 
de Vergroeners van de Eester verduurzaamt november 
uitgeroepen tot boomplantmaand. De gemeente doet 
mee, en heeft 15 extra bomen beloofd. Op de website 
zie je waar ze komen te staan. 

Doe mee en plant ook een boom in je tuin! 
Geen ruimte voor een boom? Plant een 
struik. Ook struiken zorgen voor verkoeling. 
Meer weten? 


