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40e jaargang
nummer 1976

Burendag op Oud Osdorp: vol bruisende energie!
Ondanks het natte weer kwamen
de bewoners toch enthousiast
een kijkje nemen in de tent op
het Over de Rand-terrein op de
hoek Osdorperweg/Joris van den
Berghweg.
0PLQPSUFGFVJMMFIPVEFSWBOIFU
TUBETEFFM3POBME.BVFSXBTBBOXF
[JHFOUPPOEF[JDICFUSPLLFO.FU
BMEJFFOUIPVTJBTUF0VE0TEPSQFST
CJKFMLBBSHJOHIFUHFTQSFLBMTOFM
PWFSEF OVOPHWBHF QMBOOFOPN
IFUCFTUBBOEFTQFFMFOSFDSFBUJF
UFSSFJOCFUFSUPU[JKOSFDIUUFMBUFO
LPNFO"BOHF[JFOFSPQ0VE0TEPSQ
[POEFSFDIUFEPSQTLFSO WFSEFS
HFFOWPPS[JFOJOHFO[JKO JTIFUOV
FSHMBTUJH [POJFUPONPHFMJKL PN
FMLBBSUFPOUNPFUFO8JFQBTTJOET
LPSUJOEJUNPPJFMBOEFMJKLFEPSQKF
JTOFFSHFTUSFLFO LFOU[JKO PWFS
CVSFOIFMFNBBMOJFU;P[PVIFUOJFU
NPFUFO[JKO0PLPVEFSFCFXPOFST 
EJFHSBBHEJDIUCJKIVJTBOEFSFO
XJMMFOPOUNPFUFO FSWBSFOIFUHFNJT
WBOFFOPOUNPFUJOHTQMFL%BBSPN
JT)FUUZ8PSNNFUIVMQWBOBOEFSF
0WFSEF3BOEWSJKXJMMJHFSTHBBOPO
EFS[PFLFOXBUEFCFXPOFSTWBO0VE

AKERTJE
Tot en met 14 oktober
Pontjes naar
Amsterdamse Bos:
r 7FFSQPOU0NF1JFU
[BUFSEBHFOWBOUPU
VVS[POEBHFOWBO
UPUVVSUVTTFO
EF/JFVXFNFFSEJKL
#BEIPFWFEPSQ WBOBGEF
4MPUFSCSVHNJOàFUTFO FO
IFUCPT&OLFMFSFJTDFOU
QQ LJOEUN HFXPOFàFUT
FOLJOEFSXBHFOHSBUJT 
r 3FEFSJK0FWFSMPPT[POEBHFO
UVTTFOFOVVS
FMLFNJOUVTTFOIFU
TUSBOEKFCJK%F0FWFSMBOEFO
FOIFUCPT&OLFMFSFJTŎ
LJOEWBOBGKBBSDFOU 
àFUTLJOEFSXBHFODFOU
CBLàFUT  

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl
Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther.
Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

AGENDA
Woensdag 3 oktober
r VVS1SPUFTUCFIPVE%F#PUFSCMPFN*OHBOH"NTUFMWBOEF4UPQFSB

Zaterdag 6 oktober
Dorpsraadlid Irene Hemelaar heet iedereen welkom. (Foto: Petra Worm)
0TEPSQ[PVEFOXJMMFOFOPG[JK BMT
FSFFOPOUNPFUJOHTQMFL[PVLPNFO 
EBBSWBOPPLHFCSVJLHBBONBLFO
7FMFOIFCCFOIVOFORVËUFBM
JOHFWVME0VE0TEPSQFSTEJFIVO
GPSNVMJFSLXJKU[JKO PGIFUOJFUIFC
CFOPOUWBOHFO LVOOFOtot en met
8 oktober OPHNFFEPFO(FCSVJL
EBBSWPPSEFMJOLXXXTVSWJPDPN
TVSWFZE,;1,36&480G
HBOBBSEF0WFSEF3BOE'BDFCPPL
QBHJOBFOLMJLPQEF4VSWJPFORVË
UFMJOL%FVJUTMBHWBOIFUPOEFS[PFL
LPNUJOEF[F3VCSJFL
0OEFSUVTTFOESPNFOCFXPOFSTBMFFO

Waternavel
8JFMBOHTFFOTMPPUXPPOU IFFGUHF
[JFOEBUFSPQWFSTDIJMMFOEFQMFLLFO
JOIFUMBOEFMJKLHFCJFE SB[FOETOFMMF
XJMEHSPFJPQIFUXBUFSQMBBUTWJOEU
%F8BUFSOBWFM RVBTJSPOEFCMB
EFSFOWJKáPCCJHHSPFOCMBE JTFFO
JOWBTJFWFFYPPU)JKPWFSHSPFJUIFU
XBUFSPQQFSWMBL[FMGT[PTOFMEBU
BBOXF[JHFGBVOBFOáPSBDPNQMFFU
XPSEFOWFSESPOHFO#FTUSJKEJOH
WBOEFHSPUF8BUFSOBWFMJTNPFJMJKL 
PNEBUEFQMBOUNBLLFMJKLJOTUVL
LFOCSFFLUFOUFSVHHSPFJUWBOVJU
LMFJOFTUVLKFTTUFOHFMEJFJOEF

■ tekst en foto: Shirley Brandeis
Of hij verliefd is op zijn cello. Alles
mogen ze over het instrument vragen,
had cellist Job nog gezegd toen hij na
het miniconcert in de hal voor groep
6 kwam vertellen. De klas giechelt.
Job vertelt dat ie heel blij wordt van
de cello, maar verliefd… In groep 7
vertelt zijn collega Alistair dat hij als
kind voor dit muziekinstrument koos
omdat het groter is dan een viool.

Wat vindt u van uw nieuwe
route in het openbaar vervoer?
Op 22 juli ging de Noord/Zuidlijn
rijden. Tegelijk werd de grootste
verandering in het openbaar
vervoer sinds de afschaffing van
de paardentram ingevoerd. Een
flink aantal tram- en buslijnen
werden veranderd.
In het westen van de stad (NieuwWest en West) betekende dat het
opheffen van tram 14. Eerder werd
men hier al getroffen door het
weghalen van bus 21 uit een hele
woonwijk in Geuzenveld en het
omleiden van tram 7 in De Baarsjes.
Ook het verdwijnen van tram 12
maakt de verbinding tussen West
en de rest van de stad voor veel
mensen onhandiger. De nieuwe
tram 19 maakt een mooie slinger
door de stad, maar lijkt vooral voor
toeristen te zijn bedacht.
De actiegroep Tram 14 mot Blijfe
zag het met lede ogen, maar
niet zonder inspanningen, aan.
Dankzij de actiegroep kwam het

Zondag 7 oktober
r VVS;XFSGBGWBMQSJLLFOJOFOSPOE4MPUFO4QFFMUVJO4MPUFO
r VVS1BEEFOTUPFMFOFYDVSTJFPMW$ISJTUJBOF#BFUIDLF
*OOBUVVSHFCJFE%F0FWFSMBOEFOHSPFJFOTUFFETNFFSCJK[POEFSF
QBEEFOTUPFMFO/.&DFOUSVN%F8BUFSLBOU "OUPO4DIMFQFSQBE
%FFMOBNFŎ "BONFMEFOIPFGUOJFU
r VVS8FFLFOEFYQPTJUJF0VEF#JKFOQBSL [JF[BUFSEBH
r VVS8JOLFMUKFJOGPSNBUJFQVOU1PMJUJFCVSFBVUKF4MPUFOJTPQFO

Maandag 8 oktober
r VVS%PSQTSBBEWFSHBEFSJOHJOIFU%PSQTIVJT8JMUVJFUTBBOEFPSEF
TUFMMFO .BJMEBOOBBSTKPFSEKBBTNB!IPUNBJMOM
Nee, de sloot is niet gedempt, maar de Waternavel groeit razendsnel en heeft
de overkant al bereikt!

Wildgroei van exoten op water en land

Cellisten nemen de Horizon over!
Er zou donderdag iets gebeuren,
wisten de leerlingen van De
Horizon. Ze hadden een liedje en
een dansje in de klas geoefend,
maar meer was niet bekend. Tot de
schoolbel op donderdagochtend
27 september ging, was er verder
nog niets te zien van de ‘grote
verrassing’. Klassieke klanken
vulden de hal bij binnenkomst…
De school was overgenomen door
de Bestorming!

CFFUKFPWFSXBUFSPQIFUUFSSFJO[PV
LVOOFOLPNFOFFOWFJMJHTQFFMUFS
SFJOWPPS LMFJO LJOEFSFO NBBSPPL
FFOQMFLWPPSFFOQPUKFKFVEFCPVMFT
*EFFÌOPNTBNFOIFUJOHFEVUUF0VE
0TEPSQXFFSXBUMFWFOEJHFSFOWFS
[PSHEFSUFNBLFO6JUFSBBSEJOHPFE
PWFSMFHNFUEFEJSFDUPNXPOFOEFO
&FONPPJCVVSUJOJUJBUJFGXBBSPPL
EF%PSQTSBBEFOEF5VJOFOWBO8FTU
CJKCFUSPLLFO[JKO4UBETEFFMCF
TUVVSEFS&SJL#PCFMEJKLLPOIFMBBT
EFCVVSUCPSSFMOJFUCJKXPOFO NBBS
IFFGUEFCFUSPLLFOFOVJUHFOPEJHE
WPPSPWFSMFH8PSEUWFSWPMHE

r mVVS8FFLFOEFYQPTJUJFWBO"OOF.BSJF+POHNBOTJOIFU
0VEF#JKFOQBSL 4MPUFSXFH(SBUJTUPFHBOH
r VVS8JOLFMUKFJOGPSNBUJFQVOU1PMJUJFCVSFBVUKF4MPUFOJTPQFO
r VVS7SJKXJMMJHFSTEBH%PSQTSBBE4MPUFO0VE0TEPSQ

Gemeente Vervoerbedrijf (GVB)
eerder naar buiten met de grote
aanstaande veranderingen en
werd de politiek wakker geschud.
En werd er al voor 22 juli veel los
gemaakt onder de reizigers in heel
Amsterdam, want ook in andere
wijken ziet men een achteruitgang
van bereikbaarheid plus daarbij
meer overstapmomenten, meer
reistijd en hogere reiskosten. De
mensen die erop vooruitgaan, zijn
er natuurlijk ook. Maar veel oog
voor allen die benadeeld worden
leken het GVB en voormalig VVDverkeerswethouder Litjens niet te
hebben.
De actiegroep, nu omgedoopt tot
Tram 14 mot Trug, is inmiddels in
gesprek met de nieuwe wethouder,
PvdA-er Sharon Dijksma. Hier vindt
men een luisterend oor, al zegt de
politica dat ze niet kan toveren.
Daar is begrip voor en alle hoop
is nu op het luisteren en ingrijpen.
In samenwerking met de PvdA
in stadsdeel West is een online
enquête gemaakt. Met de uitslag
zal men een volgend gesprek
met de wethouder aangaan. De
vragenlijst is te vinden bovenaan
de
Facebookpagina
www.
facebook.com/tramlijn14 en op bit.
ly/ov-amsterdam. Vult u ‘m in?

CPEFNBDIUFSCMJKWFOPGPQIFUXBUFS
XFHESJKWFO#JKOBWSBBHCMJKLUEBU
8BUFSOFUBDUJFGCF[JHNFU[PSHWVMEJ
HFCFTUSJKEJOH NBBSEBBSNFSLFOXF
PQ4MPUFOOPHOJFUTWBO"MTKFOJFU
CFUFS[PVXFUFO [PVKFEFOLFOEBUFS
PQEFGPUPHFFOTMPPUNFFSMJHUUVTTFO
EFUVJOFOBBOEF[VJELBOUWBOEF
4MPUFSXFHFOIFU7"5FOEBUKFPWFS
IFUHSPFOLVOUMPQFOw
%SJKGUFSCJKVJOEFTMPPUPPL8BUFS
OBWFM #FMEBO PQOJFVX HSBUJTOBBS
8BUFSOFU%BOLPNFO
[FIPQFMJKLTOFMMBOHTPNBMMFTPQUF
SVJNFO

Japanse Duizendknoop
0WFSJHFOT PWFSPOHFXFOTUFFYPUFO
HFTQSPLFO0PLEF+BQBOTF%VJ[FOE
LOPPQmXBBSWPPSJOEF[F3VCSJFLFFS
EFSBBOEBDIUXFSEHFWSBBHEmXPFLFSU
POEFSUVTTFOPWFSBMWSPMJKLEPPS0Q
WFFMQMFLLFOJO%F0FWFSMBOEFO NBBS
PPLCJKWPPSCFFMEPQEFCPVXLBWFM
WBOEFWPPSNBMJHFHBSBHF,VZLIPWFO
PQ4MPUFO)FMBBTJTIFUOBEFFFSEFS
HFUPPOEF TDIJKOCBSF EBEFOESBOHWBO
EFHFNFFOUF"NTUFSEBNPNEF[FQMBOU
PWFSBMUFXJMMFOVJUSPFJFOOVBOHTUWBM
MJHTUJMHFXPSEFOFOJTFSHFFOFOLFM
JOJUJBUJFGUPUWFSXJKEFSFONFSLCBBSw

“We mochten van m’n ouders allebei
een instrument kiezen. Mijn broer
koos de viool; ik wilde iets groters.”
Hoe oud hij toen was? “Zeven jaar,”
antwoordt Alistair (wooooh, zegt
de klas). Waarom hij als geboren
Australiër in Nederland woont, willen
ze weten. “Vanwege de liefde,” vertelt
Alistair (aaaaaah, zegt de klas). En
hoeveel uur per dag hij moet oefenen.
“Drie tot vier uur,” is het antwoord
(wajooooo, zegt de klas).
Onderdompelen
De Bestorming is een educatieproject
van verschillende muzikale partijen,
waaronder de Cello Biënnale,
stichting Oorkaan, het Cello Octet
Amsterdam en het Prinses Christina
Concours. “De kinderen worden
door een cello-guerilla bestormd.
De school wordt overgenomen door
cellisten, vandaar de naam,” legt
Marion Jonk, hoofd educatie van
Oorkaan, uit. Op een verrassende
wijze kinderen onderdompelen in de
wereld van klassiek, dat is het doel
van de Bestorming. En dat lukte
vorige week donderdag goed op
De Horizon, waar de leerlingen na
de schoolbel onder begeleiding van
de lieflijke tonen van Salut d’Amour
hun dag opeens gevuld zagen met
workshops in de klas, nog meer
muziek in de bus van de Classic
Express (een rijdende muziekzaal van
het Prinses Christina Concours) en
ook een optreden door alle kinderen
op school aan het eind van de
schooldag.
Net een massage
“Dat is even een andere dag dan
jullie
gedacht
hadden, he!” zegt
meester Tjeerd ’s
ochtends tegen
zijn
verblufte
leerlingen.
Of
ze straks zijn
Instagrama c c o u n t
checken, daar
gaat ie filmpjes
van de bijzondere
o c h t e n d
plaatsen.
Een
ochtend zonder

de reguliere rekenles. “Maar toch
gaan jullie iets leren vandaag!”
belooft de meester. En dat blijkt,
klas na klas. Kinderen leren over de
cello, wat een pin is en dat ie van
hout is gemaakt. Dat dat hout geluid
heel ver kan dragen. Dat de snaren
paardenharen zijn. Ze mogen voelen
aan de cello, maar wel voorzichtig.
Ze zijn verwonderd door de trillingen
(“net een massage!”) en over hoe
hoog een cello kan worden als je
die pin heel ver uittrekt. Ze leren dat
de cello uit Italië komt (“mijn tante
ook”) en dat ie al honderden jaren
oud is en niet in 1995 is uitgevonden,
zoals sommigen denken (wat voor de
leerlingen ook al oud is). Ze oefenen
met danser/rapper Shaggy, die deze
dag met de cellisten meebestormt,
hun danspasjes voor de voorstelling
in de middag. Ze voelen in de Classic
Express van Michel, Charlotte en
Emma wat klassieke muziek met
je doet. Ogen dicht en wegdromen
is hier het huiswerk. Luisteren en

vertellen welke emoties je erbij voelt.
“Ik vind het saai,” zegt een kleuter.
En dat mag, vinden cellisten Emma
en Charlotte. “Ik word er blij van,”
zegt een andere kleuter en de rest
van de klas knikt mee. En daarna
mogen ze nog even dansen en vooral
heel hard stampen.
Een dag vol kippenvelmomenten, zo
omschrijft adjunct-directeur Christa
deze donderdag. “Met als klapper de
show. De kinderen gingen volledig
op in de muziek.” De bestorming is
voorbij, maar zingt nog lang na.
Als afsluiting gaan de leerlingen
uit groepen 4, 5 en 6 over enkele
weken naar het Bimhuis voor het
concert Cellokrijgers. Van Oorkaan
(www.oorkaan.nl) kwam afgelopen
weekend de nieuwste cd Aangenaam
Klassiek voor Kids uit met daarop
vijf hoorspelen om - ook na school
- op speelse manier naar klassiek
te luisteren. Meer foto’s van de
Bestorming op De Horizon staan op
www.facebook.com/dewesterpost.

