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Heesterveld is
creatieve hotspot
Zuidoost is een gebied vol kansen.
Een groen en rustig stadsdeel, met
tegelijk een levendige stadskern.
De inwoners zijn heel verschillend.
Toch hebben ze vaak één ding
gemeen: ze wonen er graag.
Zuidoost heeft dan ook alle ingre-
diënten om prettig te kunnen
wonen. Een prettige woonbuurt
vraagt wel om onderhoud en aan-
dacht. Het liefst samen, want dat
levert het meeste op. Vandaar dat
we als corporatie veel samenwer-
ken met het stadsdeel, met de
politie en uiteraard met de bewo-
ners zelf. Een mooi voorbeeld is
Heesterveld. In 2008 gingen
Ymere en het stadsdeel in gesprek
met bewoners over hun wensen
voor de buurt. Het plan is de ruim
300 woningen te vervangen door
nieuwbouw. Door de crisis is die
nieuwbouw een aantal jaren uitge-
steld. We benutten nu die tijd om
Heesterveld weer positief op de
kaart te krijgen. Voor de vaste
bewoners die een andere woon-
plek hebben gevonden, trekken
we tijdelijke huurders aan.
Studenten die in ruil voor woon-
ruimte ook buurtactiviteiten voor
schoolkinderen organiseren bij-
voorbeeld. In blok 4 is bovendien
speciaal ruimte voor jonge creatie-
ve ondernemers, van muzikanten
tot grafisch ontwerpers. Het woon-
blok is omgedoopt tot H-spot. Het
voordeel van deze aanpak:
Heesterveld wordt een bijzondere
en levendige plek, lokale jonge
mensen krijgen de kans zich te
ontwikkelen en voor de buurtkin-
deren is er regelmatig wat te
doen. De kinderen zelf doen ook
hun best: onder leiding van de
gebiedsbeheerder van Ymere hou-
den zij als Portiekportiers hun
eigen portiek schoon. Heesterveld
is dus hot: ga er vooral eens kijken! 

Eric van Kaam
Regiodirecteur 
Ymere Amsterdam-Oost
http://twitter.com/EricVKaam_Ymere
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In de Buurt
Buurtambassadeurs nemen het initiatief
De EGK-Buurten krijgen Buurtam -
bassadeurs. Dat zijn buurtbewoners
die betrokken en actief zijn in de
eigen wijk. Ze kennen veel mensen,
zien wat leeft en gebeurt en kun-
nen zo bewoners meer betrekken
bij het oplossen van wensen en
problemen in hun eigen wijk. De
Buurtambassadeurs werken samen
met het stadsdeel, de woningcor-
poraties en andere partners. Het is
een proefproject, als het een suc-
ces is komen ook in andere wijken
buurtambassadeurs. 

door Auke VanderHoek

Het stadsdeel is altijd op zoek naar
manieren om de leefbaarheid en de
betrokkenheid van bewoners bij hun
buurt te vergroten. Maar het stads-
deel staat ook voor een forse bezuini-
gingsoperatie. Met het tijdelijke extra
geld van de Wijkaanpak wil het stads-
deel met bewoners en corporaties
daarom een duurzame verandering
teweeg brengen. Veel bewoners we -
ten precies wat er speelt in hun buurt
en doen al heel veel voor hun omge-
ving. Stadsdeel en corporaties trek-
ken graag met hen op om samen te
werken aan een duurzaam sterke wijk.
De buurtambassadeurs worden
benoemd voor maximaal vier jaar.
Jaarlijks wordt op een buurtconfe-
rentie de bijdrage van de ambassa-
deurs beoordeeld. De bewoners en
de andere partners in dit project kun-

nen dan vertellen hoe tevreden ze
zijn. Buurtambassadeur Sophia A-
Tjak-Hiwat: “Dit is een gouden kans.
Twee jaar geleden had ik niet het
gevoel dat de mensen echt contact
hadden met elkaar. Het is een nieuw-
bouwwijk. Iedereen was bezig met
zijn eigen huis in te richten en nog
niet bezig met samen te wonen in de
wijk. Ik ben toen zelf begonnen om
mensen te mobiliseren, samen met
mijn buurvrouw Sylvana.” Buurt am -
bassadeur Wim Schoonderbeek: “Ik
wil bijdragen aan de sociale samen-

hang. Zodat de buurt blijft zoals hij
nu is. Dat we samen met alle ouders
een leuke leefgemeenschap krijgen
met een goede sociale controle.”
Sophia: “Ik heb alle bijeenkomsten
over mijn wijk bezocht om de wijk te
leren kennen. En om contact te
onderhouden met huurders en ko -
pers. Dat is nu ook mijn taak: bewo-
ners mobiliseren, zelf de dingen te
organiseren en om te communiceren
met het stadsdeel. Als je niet praat
met elkaar weet je ook niet wat er
speelt.” Buurtambassadeur Sylvana:

“In de wijk is voor de grotere kinde-
ren geen speelvoorziening. Voor de
sfeer in de wijk, het vergaderen, acti-
viteiten, gezellig samenzijn is een
recreatieruimte echt nodig. Vele
bewoners vinden dat wenselijk en
noodzakelijk.” De Buurtambassa -
deurs krijgen kantoorruimte in de
wijk waar ze spreekuur gaan houden.

Sulejmani Cruyff Court in de ‘achtertuin’ van Ajax
Op vrijdag 6 mei van 13.00 tot
16.00 uur wordt in Holen drecht het
‘Cruyff Court Miralem Sulejmani’
geopend. Op loopafstand van het
winkelcentrum en vlakbij een aantal
scholen een aanwinst voor de buurt.

Ajax-voetballer Miralem Sulejmani
(zie foto-inzet) werd in 2008 verkozen
tot hét voetbaltalent van de Eredi -
visie. De prijs die bij deze titel hoort,
is een Cruyff Court (trapveldje) dat
de naam krijgt van het talent, ver-
strekt door de Jo han Cruyff Founda -
tion. Eerdere winnaars waren onder
andere Wesley Sneijder, Ibrahim
Affelay en Arjen Robben. Miralem
mocht zelf bepalen waar het Cruyff
Court zou komen. Hij koos voor
Zuidoost - het ‘Cruyff Court Miralem
Sulejmani’ komt op het Holendrecht -
plein, voor de Holen drechtschool.
Waarom koos hij juist voor deze plek? 

Miralem: “Zuidoost is de ‘achtertuin’
van Ajax. Ajax heeft daarom een spe-
ciale band met het stadsdeel. Ik heb

voor de wijk Holendrecht gekozen
omdat een Cruyff Court een goede
aanwinst is voor de buurtkinderen en
de leerlingen van scholen uit deze
buurt. Ik hoop dat de kinderen er
goed gebruik van zullen maken. Ik

ben er zeker van dat dit trapveldje
nieuwe topspelers gaat voortbrengen!
Op 6 mei kom ik het trapveldje fees-
telijk openen. Daar kijk ik naar uit,
want ik ben trots dat het Cruyff Court
in Holendrecht mijn naam draagt.”

Sophia A-Tjak-Hiwat in de Gaandeweg (what’s in a name): "Gaandeweg timmeren we aan de weg om een mooie wijk op te bouwen."

Binnenkort oeverloos oefenen op het Sulejmani Cruyff Court

In de Buurt
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Vouchers voor bewonersinitiatieven Holendrecht en Venserpolder

Bewoners aan het Stuur
In 2011 is opnieuw budget beschik-
baar voor ideeën van bewoners in
Venserpolder en Holendrecht.
Iedere bewoner kan met een plan
komen om de buurt te verbeteren.
Een regiegroep van bewoners se -
lecteert de beste ideeën. Er zijn
weinig beperkingen, wel moet het
voorstel te maken hebben met
wonen en werken, leren en opvoe-
ding, leefbaarheid en veiligheid of
participatie en integratie.

door Margriet Koomen en 
Bert Vooijs

voerd. Er is een formulier be schikbaar
om uw idee goed te om schrijven. Dit
formulier kunt u dagelijks ophalen bij
’t Spinnewiel, Dickenlaan 173 of in de
Buurtentree op het Holendrechtplein
3. Down loaden kan ook via

Toen het ministerie van Wonen, Wij -
ken & IntegratieI in 2008 bewoners-
budgetten beschikbaar stelde voor
de 31 grootste gemeenten, vroeg
Amsterdam de Huurders vereniging
Amsterdam (HA) aan de slag te gaan
met vouchers oftewel: waardebon-
nen. Het Amsterdams Steunpunt
Wonen (ASW) voerde het project
voor de HA uit. Dit leidde tot het
voucherproject ‘Bewoners aan het
Stuur’ dat in vier wijken werd opge-
zet, waaronder twee in stadsdeel
Zuidoost: Holendrecht en Venserpol -
der. Bewoners kunnen hulp krijgen
bij het maken van het plan en de uit-
voering van het idee. 

Zelf wat doen voor de buurt?
Bewoners uit Venserpolder en
Holendrecht met een goed idee voor
hun buurt kunnen tot 15 mei met
voorstellen komen. Het initiatief moet
vóór eind november 2011 zijn uitge-

www.huurdersvereniging-amster-
dam.nl of www.bewonersaanhets-
tuur.nl of www.wswonen.nl. Ook hier-
bij is hulp beschikbaar; bij
Wijksteunpunt Wonen Zuidoost
(Bijlmerdreef 1289) via 020 579 7920.

Een muurschildering van Rob Noy in Venserpolder die met een voucher is uitgevoerd

Bewoners beheren en onderhouden

Opgeknapte speeltuintjes 

Goed nieuws voor de kinderen en hun ouders van het Montfoorthof en
het Nieuwersluishof. Stadsdeel Zuidoost, Eigen Haard en Stadgenoot
hebben besloten twee speeltuinen in de buurt op te knappen. De eni ge
‘voorwaarde’ is dat de bewoners direct betrokken worden en blijven bij
het beheer en onderhoud van deze op te knappen speeltuintjes. 

door Juriaan Otto

Voor de corporaties Eigen Haard en Stadgenoot een goede reden om
eens met hun huurders in gesprek te gaan. Eigen Haard ging met enquê-
teurs het Montfoorthof op en vond maar liefst 31 ouders bereid het
beheer en een stuk van het onderhoud van de speeltuin op zich te nemen. 

En ook Stadgenoot ging met haar bewoners in gesprek over de speeltuin
aan het Nieuwersluishof. De kinderen en ouders uit de buurt vertelden op
woensdag 6 april welke nieuwe dingen zij graag in hun nieuwe speeltuin-
tje willen. De beslissing viel op een pannakooi en een aantal tuimelrekken. 

Veel ouders gaven aan het bijzonder te waarderen dat het stadsdeel en de
corporaties geld hebben gereserveerd om de buurt schoon heel en veilig
te maken. Vooral het gebaar van de medewerkers van Eigen Haard om
hun kerstgratificatie over 2010 te schenken aan de kinderen van het
Montfoorthof om daarmee hun speeltuin te verbeteren, viel in goede
aarde. 

Als de betrokkenheid van bewoners bij het beheer en onderhoud de
komende maanden goed van de grond komt, bestaat er een kans dat in
het najaar de corporaties en het stadsdeel samen met de bewoners nog
eens twee speeltuinen opknappen in Holendrecht-West.

Bewoners van het Nieuwersluishof beslissen mee over hun eigen speeltuin

Nieuw Holendrechtplein

Wie denkt mee?
■ Wat kunnen u als bewoner daaraan

bijdragen?
Om bewoners te laten zien of en wat
we met hun ideeën en wensen heb-
ben gedaan, vindt op 14 juli een
tweede bijeenkomst plaats. Bent u
van de partij? Meldt u dan aan bij
Sandra Wüst via e-mail: sandra@tas-
wust.nl of telefonisch: 06 5129 1981.
Het verslag van de bijeenkomst van
19 maart kunt u nalezen op www.zuid-
oost.amsterdam.nl > praktische infor-
matie over > wijken > Holendrecht

erachter te komen wat de ideeën en
wensen van bewoners zijn, vond op
donderdag 31 maart in het
Activeringscentrum een bijeenkomst
plaats. Na een presentatie waarbij
ook kunstenaar Arno Coenen ideeën
aandroeg, gaven de bewoners ant-
woord op de volgende vragen:

■ Wat betekent het plein voor u?
■ Moet het een verblijfsplein of acti-

viteitenplein worden?
■ Moet er kunst komen op het plein?

In 2012 krijgt het Holendrechtplein
een nieuw gezicht. Vorig jaar zijn
jongerencentrum Royal, de gymzaal
en het café aan het Holendrecht -
plein gesloopt. Hoe het plein er nu
uitziet, is tijdelijk. Zodra de renova-
tie van het BuurtHuis in 2012 achter
de rug is, krijgt het Holen drecht -
plein een definitieve inrichting.

Het nieuwe Holendrechtplein moet
een aantrekkelijk plein worden voor
alle bewoners uit de buurt. Om

Bewonersbijeenkomst over Holendrechtplein op 31 maart
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‘Bewoners zijn opener geworden’

Buurttoezicht
In de briefingruimte van politiebureau Remmer -
denplein spreken we Emre, Mustapha, Manuel,
Florence, José en Radijnder van het beveiligings-
bedrijf Trigion. Het is 17.00 uur en ze gaan zo de
wijk in. In opdracht van het stadsdeel houden zij
toezicht in Holendrecht en de EGK-buurt. Tijdens
hun werk melden zij problemen aan stadsdeel en
politie, beantwoorden zij vragen van bewoners,
maar spreken zij ook mensen aan die overlast
veroorzaken. Rond sluitingstijd van de winkels
lopen ze bij de winkelcentra een extra rondje.
Emre en Mustapha noemen de sfeer rond
Ganzenhoef en Kraaiennest goed. Mustapha:
“Het is rustig op straat en we maken makkelijk
contact met de buurtbewoners. Ze vragen wat
we doen en dat leidt dan tot een gesprek over
de buurt.” Volgens Radijnder is het in
Holendrecht wat drukker en rumoeriger op
straat, vooral nu de zomermaanden weer begin-
nen. Wel ziet hij dat de situatie het afgelopen
jaar behoorlijk is verbeterd. Bewoners reageren
positief op de aanwezigheid van de toezichthou-
ders. Radijnder: “Vooral het winkelend publiek
en de ondernemers zijn erg tevreden. Alleen de
jongeren die overlast veroorzaken zijn niet altijd
blij, maar ze weten ondertussen dat we nauw

met de politie samenwerken en dat ze dus voor-
zichtig moeten zijn.”

Woningstichting Rochdale is zeven jaar geleden
begonnen met nachtelijk toezicht in de flats, om
de overlast en de criminaliteit in de semi-open-
bare ruimten van de flats te bestrijden. We vra-
gen Sjoerd van de Wal naar zijn ervaringen.
Sjoerd is projectleider bij Holkema en loopt met
zijn collega’s in opdracht van Rochdale in de
avond en nachtelijke uren in en rond de hoog-
bouw. Ze zijn er voor de mensen die met plezier
in een veilige flat willen wonen. Mensen die er
niet horen, verwijderen ze uit de flat. In de bijna
zeven jaar dat ze in de Bijlmer werken, heeft
Sjoerd een enorme verbetering gezien. Er zijn
veel minder problemen en de sfeer is verbeterd.
Sjoerd prijst het contact dat hij met de politie en
de complexbeheerders heeft. Bij calamiteiten is
de politie altijd snel aanwezig en met de huis-
meesters heeft hij wekelijks en soms dagelijks
contact. Ook de mannen van Holkema krijgen
veel positieve reacties van de bewoners. Sjoerd:
“Ze zijn opener geworden en uiten ook hun
waardering naar ons. Daar naast krijgen we veel
informatie van de bewoners.”

Trots zijn op je wijk betekent trots zijn op jezelf
trots bent op je wijk, ben je ook trots op jezelf.
De F-Buurt is schoon, rustig en een aparte wijk
met veel verschillende culturen. Ik vervuil mijn
wijk niet. We hebben veel prullenbakken dus
vuil op straat gooien is zinloos. Dat deed ik
wel, maar doe ik nu niet meer. Als ik mensen
troep op de straat zie gooien spreek ik ze daar
nu wel op aan. Die reageren dan van ‘er zijn
toch schoonmakers’ of ‘ik betaal toch belas-
ting’.

Chandra Bhairosingh is projectleider Brede
Buurtschool van het Augustinus College: “Het
was een heel simpel en goed project. Vooral
omdat het de leerlingen aan het denken zijn
gezet, ze werden uitgedaagd. Absoluut voor
herhaling vatbaar.”

Bekijk de filmpjes van de Clean It Up campag-
ne op: www.youtube.com > Clean it Up Anno
MC

In de Clean It Up campagne (onderdeel van
‘Zuidoost schoon, heel gewoon’) worden jon-
geren op humoristische wijze aangespoord
hun buurt schoon te houden. Maar wat vín-
den jongeren van ‘schoon en veilig’ in de
wijk? Met het project ‘Trots’, mogelijk ge -
maakt door de Wijkaanpak, werd gekeken
wat de leerlingen op het Augustinus College
daarvan vinden. Op een speelse manier wer-
den enquêtes afgenomen en debatten
gevoerd. En de leerlingen be drukten T-shirts
met positieve teksten over hun wijk.  

door Auke VanderHoek

Nesta Fofana (15): “Het was bijzonder omdat
iemand van buiten de school, dus niet de leraar
die je altijd al ziet, kwam vertellen. Dan vallen
de vragen op. Ze hebben ons erover na laten
denken. Ze lieten me anders kijken naar mijn
buurt. Nu kijk ik positiever naar mijn wijk. Als jeNesta met vriendinnen Tiffany (l) en Apollonia (r) die als stagiaires aan Trots meewerkten: "Ik vervuil mijn wijk niet."

Nieuw: Juridisch spreekuur in BOOT Zuidoost
In mei start BOOT Zuidoost, gevestigd
in het CEC-gebouw, met een Juridisch
Spreekuur voor buurtbewoners. BOOT
is een initiatief van de Hogeschool van
Amsterdam en de Amsterdamse
Wijkaanpak, waarbij studenten dien-
sten verlenen ten behoeve van de
buurt. 

door Bart van Grevenhof

Buurtbewoners kunnen een afspraak
maken om bij BOOT Zuidoost langs te
komen voor gratis juridisch advies op
het gebied van diverse rechtsgebieden,
zoals huurrecht en arbeidsrecht. Vanaf
september wordt het programma uitge-
breid en kan men tijdens vaste inloop-

spreekuren bij BOOT Zuidoost terecht
voor juridisch advies.

Het Juridisch Spreekuur is een studen-
tenadviesbureau onder begeleiding van
professionals, waar iedereen gratis juridi-
sche ondersteuning kan krijgen. Eddy
Sarican, studentadviseur bij het Juridisch
Spreekuur, legt uit: “Als bewoners van
Amsterdam Zuidoost problemen of vra-
gen hebben over thema’s als wonen,
werk, inkomen of consumentenrecht dan
kunnen ze bij ons terecht. Voorbeelden
zijn vragen over huuropzegging, loon,
uitkeringen, ontslag, bijverdienen, belas-
tingen, maar ook garantie, koopvoor-
waarden en algemene vragen over be -
zwaarschriften en betalingsregelingen.”

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak, bel:
020 579 1920 of stuur een mail naar:
boot.zuidoost@hva.nl.

BOOT Zuidoost
■ Bijlmerdreef 1289 (CEC-gebouw)
■ 1103 TV Amsterdam
■ Kijk voor meer informatie over BOOT

Zuidoost en het Juridisch Spreekuur 
op www.boot-hva.nl

Bewoners krijgen gratis juridisch advies bij BOOT
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Colofon
In de Buurt is een gezamenlijke
uitgave van Stadsdeel Zuidoost en
alle woningcorporaties die in/voor
Zuidoost werken en verschijnt een
paar keer per jaar als special bij
Zuidoost.amsterdam.nl. In deze
uitgave staan buurtgerichte pro-
jecten centraal die in samenwer-
king tot stand zijn gekomen, niet
in de laatste plaats met bewoners
en ondernemers. Voor de EGK-
buurt, Ho lendrecht-West en
Venserpolder is tijdelijk extra
financiële steun beschikbaar vanuit
de landelijke Wijkaanpak. De
Wijkaanpak is een stimulans voor
de buurtgerichte aanpak waarbij
de behoeften en initiatieven van
bewoners leidend zijn voor het
beleid. 

(Eind) Redactie
Stadsdeel Zuidoost 
Tekstbijdragen
Bart van Grevenhof, Margriet
Koomen, Meike van der Lippe,
Juriaan Otto, Auke VanderHoek,
Bert Vooijs
Fotografie
BOOT, Meike van der Lippe,
Juriaan Otto, Stadsdeel Zuidoost,
Auke VanderHoek
Productie 
Movement 
Vormgeving 
Floppy Design
Drukwerk
Dijkman Offset

Groot feest op Amsterdams beste speelplek
Het nieuwe Westbroekplein in Gein heeft een bijzondere geschiedenis. Het speelplein is tot
stand gekomen in nauwe samenwerking met degenen voor wie het bedoeld is: kinderen en
jongeren én oudere bewoners. Dat dit een groot succes was, blijkt wel uit het feit het plein
vorig jaar door Am sterdamse jongeren is uitgeroepen tot beste speelplek van Amsterdam.

Mysterieteam het prettig dat er altijd wel wat
te doen is op het plein. 
Tijdens de voorbereidingen voor de inrichting
van het plein vulden jongeren uit Zuidoost
enquêtes in, bezochten ze verschillende be -
staande speellocaties om ideeën op te doen en
verwerkten die tot maquettes. Deze ideeën zijn
verwerkt in het zogenoemde Definitief Ont -
werp. Zelfs tijdens de technische uitvoering zijn
de jongeren betrokken gebleven, zo bepaalden
zij de detaillering van de skatepoul. Het stads-
deel kreeg voor de samenwerking met de jon-
geren de Aldo van Eijkckprijs: een evenement
voor de buurt.

En dat evenement komt er nu, op woensdag 
11 mei, de Nationale Straatspeeldag. Er is een
sportinstuif, luchtkasteel, stormbaan, pannakooi,
voetbal- en basketbalclinics, skatedemonstra-
ties, optredens, een officiële opening en afslui-
tend een buurtborrel. 't Feest is van 13.00 tot
18.00 uur. Alle bewoners van Gein (en daarbui-
ten) zijn van harte welkom.

Een Amsterdams Mysteryteam van 10 jongeren
tussen de 14 en 19 jaar bezochten verschillen-
de speelplekken in heel Amsterdam en daar is
het West broek plein als beste uitgekomen. Ze
vonden de locatie goed, omdat het naast de
metro ligt en middenin de wijk. Daarnaast is
het plein ge schikt voor iedere doelgroep, is het
lekker ruim en goed verlicht. Verder vond het

Het idee voor dit project ontstond als reactie op de
behoefte van migranten om hun communicatieve
vaardigheden te verbeteren. Dat kan de sociale
samenhang in een buurt versterken. Meike: “De
EGK-buurten in Zuidoost zijn kleurrijke buurten met

veel potentie. De diversiteit onder de bewoners
leent zich uitstekend als proeftuin voor iedereen
die wil groeien door beter te communiceren”.
Deelneemster Christina Daylo: “Ik wilde mee-
doen aan het project om beter te leren schrijven

en lezen. Maar ook
om te praten met andere mensen. Wij gingen bij-
voorbeeld naar buiten om mensen te interviewen.
Ik heb zo veel geleerd. Ik wil doorgaan!”

“Iedereen heeft een eigen artikel gemaakt. Op
een dag kwam een Afrikaanse journalist naar de
les. We spraken over de verschillen tussen
Nederland en Afrika. Tijdens een andere les kwa-
men drie jongeren van het ROC bij ons langs, voor
een interview over gezond eten. Ook was de baas
van Get Mixed Radio bij ons te gast. Dat gesprek
ging over talent en toekomstdromen. Ik vond deze
opleiding heel erg leuk, er was echt communica-
tie,” vertelt deelneemster Alice Fong enthousiast.

© Stichting Inclusief, www.inclusiefmedia.nl

■ Vrijdag 6 mei
■ 13.00-16.00 uur
■ Holendrechtplein
Opening Cruyff Court Miralem Sulejmani

Woensdag 11 mei 
■ 13.00-19.00 uur
■ Westbroekplein, Gein
Groot sportief evenement (zie artikel bovenaan
deze pagina)

■ Zaterdag 21 mei
■ 12.00-18.00 uur
■ Anton de Komplein
Veiligheidsmarkt (kijk ook op pagina 7 van
deze krant) 

Donderdag 14 juli
■ 19.30 uur, locatie nog niet bekend
Bijeenkomst nieuw Holendrechtplein

Wat is er te doen In de Buurt?

Taal oefenen met tijdschriften maken
Van januari tot en met april volgden 13 bewoners uit de EGK-buurt het project INCLUSIEF in het
Cultureel Educatief Centrum in Ganzenhoef. De deelnemers – afkomstig uit Azië, Afrika en
Suriname - maakten kennis met het vak journalistiek, onder leiding van initiatiefnemer Meike
van der Lippe. Zij werkte samen met het ROCvA Volwassenonderwijs. “In de rol van journalist
mag je met iedereen contact leggen en overal een kijkje nemen.”  ■ door Meike van der Lippe

Loket op lokatie
Het Loket Zorg en Samenleven geeft informa-
tie, advies en ondersteuning op het gebied
van wonen, zorg en welzijn. Behalve het loket
op het Anton de Komplein (open: ma t/m vr
van 9.00 tot 13.00 uur) heeft het Loket ZES
een vestiging in winkelcentrum Holendrecht.
Het is te vinden in de Buurtentree van woning-
corporatie Stadgenoot, recht tegenover de
Vomar. Bewoners kunnen er elke dinsdag van
9.00 tot 13.00 uur terecht.
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