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Week van Participatie

                     Donderdag 7 november

Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest
Openbare repetitie Nederlands Kamerorkest
12:00-13:00 - NedPhO-Koepel, Batjanstraat 3 
Openbare repetitie Nederlands Kamerorkest: Haydn en Grieg 
De voorbereidingen voor een concert voor het grote 
publiek zijn legio. 
De musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest en
Nederlands Kamerorkest studeren op hun repertoire en 
doen dat eens per maand zelfs in het openbaar. Neem een 
uniek kijkje achter de schermen en beleef de wisselwerking 
tussen dirigent, orkest en solisten tijdens de openbare 
repetities in de NedPhO-Koepel. De repetitie duurt ca. 1 uur. 
U hoort dus een deel uit het concertprogramma.

Strijkoctetten in het OLVG
14.00-15:00 - OLVG Kapel, Oosterpark 9
Musici uit het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands 
Kamerorkest spelen regelmatig schitterende kamermuziek-
programma’s voor patiënten in het OLVG. De akoestiek van 
de Kapel is hiervoor uitermate geschikt en ook buurtbewoners 
zijn van harte welkom tijdens deze bijzondere concerten! Op 
7 november staan 8 strijkers centraal in de Strijkoktetten van 
Mendelssohn en Bruch.

Cultuur Connectie Oost (CCO) is een samenwerking tussen 
culturele organisaties die gezamenlijk een laagdrempelig 
programma van culturele activiteiten biedt voor alle 
bewoners in Oost. Kijk in deze folder wat er allemaal te doen 
is tussen 7 en 16 november.
Het grootste deel van het programma is gratis of met korting 
te bezoeken. 
Kijk voor meer informatie, reserveren, aanmelden en prijzen 
in de cultuerele agenda op de website www.cco.amsterdam 

Voorprogramma
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Vrijdag 8 november

Studio 52nd, Het Geluid Maastricht, OSB en VIA ZUID
WIE IS BAAS?
20:00-21:30 - Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179
WIE IS BAAS? is geschreven door jongeren van 3 VMBO van 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer en uitgevoerd door Studio 
52nd, het Geluid Maastricht en VIA ZUID. De jongeren 
reageren op het publieke debat over het koloniaal verleden 
van Nederland en de impact die dit heeft op hun dagelijkse 
leven. Met nagesprek over hoe we om moeten gaan met de 
krampachtige reacties van (witte) Nederlanders rondom het 
koloniaal verleden.

Zaterdag 9 november 
Cultuur Connectie Oost
Opening Week van Participatie
17:00-18:30 - OBA Linnaeus, Linnaeusstraat 44
De officiële opening van de Week van Participatie met 
cultuur, connectie en een gezellige borrel!

Programma
Week van Participatie

9-16 november
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                   Zondag 10 november

Plein Theater
Nieuwe Noten Amsterdam
15:00-15:45 - Plein Theater, Sajetplein 39
In deze serie voor hedendaagse kamermuziek worden 
werken en ideeën van bekende ensembles, jonge musici en 
denkers gepresenteerd, in klank en woord. Bij elk concert is 
er een speciale gast die een actueel thema aansnijdt en de 
musici en het publiek betrekt.

                   Maandag 11 november

Stichting ACCU & Pretvormer
Super Sint Maarten Parade Amsterdam Oost
Dapperbuurt : 18:30 Schoolplein Dapperschool
Indische buurt 19:00 - Ambonplein
De Super Sint Maarten Lichtjesoptocht is al jaren een 
begrip in Amsterdam Oost. Samen met zo’n 2000 
buurtgenoten swingen we de buurt door met mooie 
zelfgemaakte lichtsculpturen, paradebeesten en lampions! 
Zowel vanuit de indische buurt als vanuit de Dapperbuurt 
vertrekt er een Super Sint Maarten Parade. In de Javastraat 
komen de beide optochten samen en swingen zij verder 
door de Indische Buurt. 

Dynamo / dirigent Tia Postma
Koor Cantando
20:00-21:30 - Servicepunt Kraaipan, Hofmeyrstraat 67
Wekelijks komt het buurtgericht, laagdrempelig en gemengde 
koor van Tia Postma samen om meerstemmig te zingen. 
Plezier staat voorop en noten lezen is niet noodzakelijk. Naast 
het veelzijdige repetoire is er ook aandacht voor ontspanning, 
ademhaling, stemtechniek en voordracht. 
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                   Dinsdag 12 november

We doen Het Samen
Line dance voor 55+
10:00-11:30 - Het Parkhuis, Anfieldroad 110
Elke dinsdag en donderdag staan Sjaan en Piet weer klaar 
om samen te line-dansen. 

Stichting De Opstap
Expositie van werk van deelnemers + kennismaken met 
De Opstap tijdens de Vrije Werkplaats
10:00-12:00 - De Opstap (in gebouw van MK24), 
Mauritskade 24
De Opstap biedt in een rustige, ontspannen omgeving
creatieve cursussen aan iedereen die van de hulpverlening
gebruik maakt of heeft gemaakt. Je kan je creativiteit 
ontwikkelen in een groep. Je krijgt les in tekenen schilderen, 
grafiek en keramiek. Ervaring is niet nodig. 

Dynamo
Balkan Vrouwenkoor
20:00-22:00 - Buurtcentrum Oosterpark, 
Derde Oosterparkstraat 159 
Een vrouwenkoor bestaand uit leden van de Balkan komt 
samen voor ontmoeting en zang. 

                   Woensdag 13 november

Soil Muziektheater
Waai (1,5+)
11:00-11:45 - Plein Theater, Sajetplein 39
Waai gaat over het verlangen om op te stijgen en te zweven, over 
vogels die kwijtraken en weer gevonden worden. Op prachtige 
live-muziek fladder je met ons mee en sla je zelf je vleugels uit! 

Indische BuurtBalie
BuurtBalie Bakkie
14:00-16:00 - De Meevaart, Balistraat 48a
De Indische BuurtBalie geeft informatie over wat er aan

                 



5

activiteiten allemaal te doen is in de Indische Buurt. Diverse 
organisaties uit de buurt presenteren zich. Kom kennismaken 
en ontdek wat de Indische Buurt te bieden heeft!

Dynamo
Schilderclub
14:00-16:00 - Servicepunt Jeruzalem, Van ‘t Hofflaan 29 A
Vrij schilderen en elkaar stimuleren in diverse technieken. 

Stichting De Opstap
Expositie van werk van deelnemers + kennismaken met 
De Opstap tijdens de Vrije Werkplaats
14:00-16:00 - De Opstap, Mauritskade 24
De Opstap biedt in een rustige, ontspannen omgeving 
creatieve cursussen aan iedereen die van de hulpverlening 
gebruik maakt of heeft gemaakt. Je kan je creativiteit 
ontwikkelen in een groep. Je krijgt les in tekenen schilderen, 
grafiek en keramiek. Ervaring is niet nodig.

DEGASTEN
DEGASTEN Oost - open les
16:30-17:30 - Boost - Danie Theronstraat 2 
DEGASTEN maakt fysiek en rauw theater met jongeren. Per 
jaar trainen zo’n 100 jongeren bij DEGASTEN. In Amsterdam 
Oost op 2 plekken: in BOOST en in Nowhere. In de Week van 
de Participatie stellen we beide lessen open voor publiek. 

Jeugdtheaterschool TIJ
Kijk-les Theaterklas 3 
17:30-18:00 - Jeugdtheaterschool TIJ, Ed Pelsterpark 8
Ben jij tussen de 10 en 12 jaar en ben je benieuwd hoe de 
jeugdtheaterschool er van binnen uitziet? Misschien twijfel je 
nog om je in te schrijven en wil je eerst van de sfeer proeven.
De leerlingen van theaterklas 3 hebben het eerste halfjaar les 
er al opzitten en geven jou graag een kijkje in de 
theaterkeuken.

Stichting Doe Het Niet Zelf en Houtsimpel 
Doe Het Niet Zelf avond
18.00-21:30 - De Zeeburger, Zeeburgerdijk 116
Samen eten en iets doen voor elkaar: Doe Het Niet Zelf! 
Neem zelf wat eten/drinken mee voor een gezamenlijk 
buffet. Ongelooflijk wat op één avond met ondernemende 
stadsgenoten tot stand kan komen! Doe je mee?
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Stichting Connecting Strings
Wereldmuziek in de Wijk. 
Gast artiest: Yank (Guitar & Vocals) 
19:30-20:30 - De Meevaart, Balistraat 48a
‘Wereldmuziek in de wijk’ is een initiatief met als doel een 
oprechte kennismaking met verschillende muziektradities uit
de wereld in een informele sfeer aan te bieden. De gastheer
van de reeks programma’s is Mehmet Polat. Dit keer te gast: 
De turkse artiest Yank. Hij wordt geïnterviewd over zijn 
muziekstijl en zal een live concert geven. 

Dynamo
Balkan Vrouwenkoor
20:00-22:00 - Buurtcentrum Oosterpark, 
Derde Oosterparkstraat 159 
Een vrouwenkoor bestaand uit leden van de Balkan komt 
samen voor ontmoeting en zang. 

                   Donderdag 14 november

We doen Het Samen
Line dance voor 55+
09:30-12:30 - Het Parkhuis, Anfieldroad 110
Elke dinsdag en donderdag staan Sjaan en Piet weer klaar 
om samen te line-dansen. 

Buro jan-ZE
Tekeningen Maken over een Verhaal
14:30-17:00 - De Zeeburger, Zeeburgerdijk 116-118 
Tijdens een verhaal over de ondergrond van amsterdam 
oost (buurt in beeld) kunnen mensen tekeningen/illustraties 
maken.

Dynamo
Jazzballet voor volwassenen
18:00-19:00 - Servicepunt Het Brinkhuis, Landbouwstraat 63
Nieuw in Het Brinkhuis: balletles voor volwassenen. 

DEGASTEN + NedPho
DEGASTEN Oost - open les
18:30-19:30 - NedPho-NkO, Obiplein 4 
DEGASTEN maakt fysiek en rauw theater met jongeren. Per 
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jaar trainen zo’n 100 jongeren bij DEGASTEN. In Amsterdam 
Oost op 2 plekken: in BOOST en in Nowhere. In de Week van 
de Participatie stellen we speciaal een les open in de Ned Pho 
koepel. 

Dwars door de Buurt
Talkshow Dwars door Oost in de Jungle
20:00-22:00 - Jungle Amsterdam, 2e van Swindenstraat 26 
Talkshow met gasten uit Oost: 5 interviews, muzikaal 
intermezzo en quiz.

                   Vrijdag 15 november

Dynamo
Samen Zingen
10:30-12:00 - Servicepunt Jeruzalem, Van ‘t Hofflaan 29A 
Samen met buurtbewoner en accordeonist Ton de Rooij 
zingen voor de gezelligheid. U hoeft niet goed te kunnen 
zingen om mee te doen. 

Tugela 85
Motuin der Ontmoeting
11:00-14:00 - Tugela 85, Tugelaweg 85 
Kom tuinieren, koken en lunchen met eten uit de tuin, en 
elkaar ontmoeten bij Motuin, de buurttuin van Tugela 85 en 
omwonenden. Met o.a. Eelco’s groene bibliotheek, voor al je 
groene vragen. 

Stichting MOI, Stichting Muzieksleutel en Buurthuis Archipel
Food and Sound
18:00-21:00 - Buurthuis Archipel, Makassarplein 1 
Door middel van het laten horen van diverse muziekgenres 
willen wij mensen activeren en motiveren om te gaan 
participeren. De cooking Ladies zullen hapjes klaarmaken uit 
diverse culturen. 

ART JAM
Experimentele Jamsessie
Robert Pennekamp i.s.m. René Janssen
19:00-21:45 - Meevaart, Balistraat 48a 
Kunstenaars, dichters, muzikanten en publiek gaan het 
experiment met elkaar aan. Improvisatie, experiment, 
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                   Zaterdag 16 november

Buurtmuseum Indische Buurt
Wandeling: 30 jaar Sociale Verandering in de Buurt
10:00-Start in De Meevaart, Balistraat 48a
Het Buurtmuseum verzorgt een historische 
wandeling door de Indische Buurt van anderhalf uur. 
We vertellen verhalen uit de geschiedenis van de wijk. 

Studio/K & Pasar Cuci Kledingruil
Kledingruilbeurs Pasar Cuci in /K
12:00-16:00 - Studio/K, Timorplein 62 
Wederom wordt er weer een kledingruilmiddag voor 
dameskleding georganiseerd in Studio/K! Duik achterin je 
kast om je oude jurken, broeken, shirts, jassen, hoeden en 
noem het maar op te ruilen op de kledingbeurs. 

Museum Perron Oost
Audiotour Het Verdwenen Spoor
13:00-17:00 - Museum Perron Oost, Cruquiusweg 11 
Maak een bijzondere verhalenwandeling langs meer dan 
twintig opmerkelijke plekken. Je start bij Museum Perron 
Oost, waar je de app op je telefoon kan installeren. Hier is 
ook een foto-expositie te zien over migratie, aankomst en 
vertrek. Eigen oortjes meenemen wordt aangeraden! 

Tropenmuseum
Buurtsalon Festival
15:00-21:00 - Buurtsalon/Mijn Ritueel, 
Amsterdam Tropenmuseum, 1e van Swindenstraat 469, 
Linnaeusstraat 2
Kom zaterdag 16 november naar het Buurtsalon Festival in 
het Tropenmuseum! Een groot en bruisend festival waarin de 
diversiteit aan verhalen, talenten, creativiteit en geschiedenissen 
van buurtbewoners in Amsterdam-Oost wordt gedeeld en 
gevierd.

associatie van verschillende kunstvormen. Niks moet, veel 
mag. Het is een jamsessie, een canvas en dichters die met 
elkaar er een geweldige avond van maken waar jij ook aan 
mee kan doen. 
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Corridor Project Space
Side Dish with Suzanne Bernhardt en Roosje Verschoor
19:00-22:30 - Corridor Project Space, Veemkade 574 
Tijdens Side Dish werkt de kunstenaar Suzanne Bernhardt 
samen met een professional die betrokken is bij de lokale 
voedselproductie en met een chef-kok. Tijdens de avond 
wordt er een maaltijd geserveerd. We duiken samen in de 
wereld van onze voedselvoorziening. 
Kaartjes online te koop.

Film in de Wijk/ Communities Film Festival/ Cineblend/ 
De Meevaart/ Indische BuurtBalie
Pilot Indische Buurt TV met nagesprek
20.00-22.00 - De Meevaart, Balistraat 48a
Deze avond presenteren de organiserende partijen de pilot 
van IB-TV, met daarin onder andere aandacht voor de 
opening van Framer Framed en Duurzaamheid in de Wijk 
met aansluitend nagesprek. 

                   Doorlopend

De Meevaart
Balistraat 48a
Expositie Alexander van Daalen
Expositie van recent abstrakt werk van beeldend 
kunstenaar Alexander van Daalen, deels geschilderd tijdens 
het CCO-festival 24 H Oost.

Expositie Collages Tamara Dekker
Expositie van collages Tamara Dekker.

Film Carousel
Diverse filmpjes over Amsterdam Oost worden doorlopend 
vertoond. 
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Stichting Polderlicht
Parklicht
van 13 t/m 17 november 
18:00-23:00 - Oosterpark 
Vijftien lichtkunstwerken staan meer of minder verborgen 
opgesteld langs paden, in het groen, in het water en in/op 
gebouwen. Ze zijn non-figuratief en gebaseerd op wit licht: 
eigenzinnig, abstract, geometrisch, verstild. Met een 
plattegrond wandelt u van kunstwerk naar kunstwerk.

Camille van Neer 
Open Atelier
dinsdag en vrijdag 11:00-15:00 - De Zeeburger, 
Zeeburgerdijk 116-118
Wie wil kan even ontspannen (door te) tekenen of schilderen, 
op een ezel, aan tafel of op de grond. Ik zal er zelf ook aan 
het werk zijn, zodat mensen die liever kijken (hoe makkelijk het 
kan zijn om kunst te maken) ook aan hun trekken komen. 
Er zullen kunstboeken zijn, een lekkere bank, kortom: even 
kunstsnuiven zonder bijverschijnselen. 

Plein Theater
Vrije Vloer Festival
12:00-00:00 - Plein Theater, Sajetplein 39
In november start het eerste VRIJE VLOER FESTIVAL met 
producties van PLEIN THEATER, het podium van de wereld 
om ons heen! 
Met twee weken lang literatuur, muziek, dans, theater, talks, 
kunst én presentaties van onze mee-maak-deelnemers 
theatermaken, schrijven en dans!

OBA
Ouderen in de Wijk start met de Tijdmachine
9 november: opening 14:00 tot 17:00
11 t/m 14 november – OBA Linnaeus, Linnaeusstraat 44
In De Tijdmachine stappen ouderen en buurtbewoners onder 
begeleiding van reisleiders terug in de tijd. 
Reisleiders gaan op basis van vier vragen specifiek met 
ouderen in gesprek:
• Wat deed u in de jaren 60?
• Wat vond u leuk om te doen, wat vond u belangrijk?
• Wat zou u nu graag willen doen, wat vindt u belangrijk?
• Wat zou u voor een ander (of het huis) kunnen en willen doen?
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                     Buurtrestaurants

Buurtrestaurant Meevaart
Van maandag t/m zaterdag
Tussen 18:00 en 20:00, Balistraat 48a
Schuif aan bij het buurtrestaurant met elke dag een 
smakelijke en budgetvriendelijke maaltijd uit een andere 
wereldkeuken. Reserveren is niet nodig.
Voorgerecht/soep: € 2,00 
hoofdgerecht: € 3,50

Dynamo
Buurtrestaurant Kraaipan
Vrijdag 8 november en dinsdag 12 november 
17:00-20:00, Hofmeyrstraat 67
Bewoners eten en/of koken samen. Er wordt gezond, lekker 
en betaalbaar gekookt door vrijwilligers. Reserveren kan via 
buurtrestaurant@dynamo-amsterdam.nl
Prijs: € 4,00, stadspas € 3,50
Gratis, bij reserveren o.v.v. CCO

Dynamo
Buurtrestaurant Jeruzalem
Maandag 11 november
17:00-19:00, Van ‘t Hofflaan 29 A
Een heerlijk, vers gekookt tweegangenmenu. Reserveren via 
arhninou@dynamo-amsterdam.nl
Prijs: € 4,50
Gratis, bij reserveren o.v.v. CCO

Dynamo
Buurtrestaurant De Gooyer
Dinsdag 12 november
18:00-20:00, Von Zesenstraat 298
Voor buurtbewoners wordt er een heerlijk tweegangendiner 
klaargemaakt door vrijwilligers. Reserveren vòòr maandag 
16.00 uur bij Dynamo: telefoon 020-4609300. Vegetarisch of 
halal? Graag doorgeven bij reservering.
Prijs: € 4,00, stadspas € 3,50
Gratis, bij reserveren o.v.v. CCO
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Dynamo
Buurtrestaurant Het Brinkhuis
Dinsdag 12 november en donderdag 14 november
17:00-19:00, Landbouwstraat 63
Komt u ook bij ons eten? Iedere dinsdag en donderdag kookt 
een team van vrijwilligers een tweegangenmenu voor iedereen 
die wil aanschuiven. Vanaf 17.30 u serveert Buurtrestaurant 
Het Brinkhuis een gezonde en lekkere maaltijd. 
Graag 2 dagen van tevoren aanmelden bij: 
Antoinette de Groot 0645136279
Prijs: € 4,50
Kans op twee gratis plaatsen bij reserveren o.v.v. CCO 

Dynamo / Philadelphia
Buurtrestaurant Philadelphia
Dinsdag 12 november
17:30-19:30, Anfieldroad 110
Buurtbewoners zijn welkom om te komen koken en/of eten in 
het buurtrestaurant. Bewoners, groepen en organisaties koken 
vrijwillig voor de buurt. Iedereen is welkom, jong en oud, met 
of zonder beperking. Leerlingen van Philadelphia Zorg koken 
een tweegangen diner voor de buurt. Aanmelden kan tot 
maandag vòòr 18 uur bij Ewald Swinkels 06-11732515
Prijs: € 4,50
Gratis, bij reserveren o.v.v. CCO

Dynamo
Diner Meesterkok Safwat
Woensdag 13 november
18:00-20:00 - Buurtkamer Zeeburgereiland, 
John Blankensteinstraat 1B
Safwat kookt wekelijks de sterren van de hemel. Samen met 
Zerihun, Patricia en Ed als hosts staat dit garant voor een 
gezellige avond. 
Reserveren via studioijburg@kpnmail.nl
Prijs: € 4,00. 
Gratis, bij reserveren o.v.v. CCO


