
 

 

 

Nieuwsbrief 2 Kostelijk

 in dit  nummer: 

- Portret: Hennie, een trouwe vrijwilliger 

- Opening van Fototentoonstelling én Juni-Feest 

- Uitslag PAja! -onderzoek 

- Voorheen de rookkamer 

- En verder… 

- Agenda Juni t/m Augustus



Hennie, een trouwe 
vrijwilliger.

Hennie staat al jaren achter de bar 
in Buurtkamer Kostelijk. Hennie is 
een echte Amsterdammer, oor-
spronkelijk uit de buurt van de 
Albert Cuyp. De horeca zit haar als 
gegoten. Lang heeft zij achter de 
bar gestaan in café de Koophandel 
aan de Bloemgracht. Middels 
opleidingen en vele proeve-rijen, 
ook in het buitenland, is zij een 
serieuze kenner van wijn, bier en 
gedestilleerd geworden. Thuis 
heeft zij een grote collectie van 
vaak bijzondere flessen met voor 
elke drank het bijbehorende glas. 
De voorraad en de bijzonder-
heden over de flessen worden 
bijgehouden in een keurig schrift. 
Fijn om in te bladeren en nuttig om 
te zien wanneer de flessen op 
dronk zijn.

In onze Buurtkamer wordt geen 
alcohol geschonken, maar hier komen andere horeca vaardigheden aan bod. 
Hennie is goed met mensen, heeft immer oog voor haar klanten en staat altijd klaar 
met een knipoog, een lach of een snedige reactie. Bezoekers worden graag door 

haar geholpen. 

Voor Hennie is dit voorjaar een bijzondere 
periode want zij gaat verhuizen. Ver is het niet 
want het is maar ruim 100 meter om de hoek. 
Hier huurt zij een woning met een lift, wel zo fijn 
voor de knieën. 

Maar verhuizen is voor Hennie geen eenvoudige 
zaak. Haar oude huis staat nog vol kastjes, 
tafeltjes en fijne spulletjes en rondom zie je een 
grote verzameling van beeldjes, tekeningen en 
schilderijtjes van reigers. Het zijn haar favoriete 
vogels. Waarom? Ze kunnen inderdaad prachtig 


Hennie in het Johnny Cash kamertje. De lijstjes 
met foto’s van Johnny Cash zullen nog volgen.

Een hoekje met reigers



zijn, imposant, maar aaibaar zijn ze bepaald niet. En juist dat bevalt Hennie. Het 
zijn geen aanstellers, het zijn vogels die gewoon hun eigen ding doen. Ze houdt 
ook zeer van de manier waarop reigers met krachtig wijde vleugelslag geïrriteerd 
kunnen opvliegen, met die typerende kort-krassende kreet.

Hennie’s belangrijkste verzameling is inmiddels al grotendeels vooruit verhuist. Die 
staat in een apart kamertje in haar verder nog lege nieuwe huis. Dit kamertje is 
namelijk geheel gewijd aan haar grote liefde Johnny Cash. First things first. Zo 
begint verhuizen bij Hennie. 

En nu Johnny verhuist is, moet Hennie zelf nog volgen. Ze vindt het niet makkelijk 
om haar fijne woning achter zich te laten. Daar huizen bijna dertig jaar 
herinneringen. Fijne herinneringen, zeker,  maar ook meer moeilijke, gewoon zoals 
het leven kan zijn. Al met al gaat het om een dierbare periode met dierbare mensen 
en daar is zij volledig mee vergroeid. Ja, dan verhuis je niet zo maar even. Alsof je 
je eigen huid achterlaat.

Het nieuwe huis moet nog veroverd worden. Alles is daar net even anders. Het ligt 
hoog en meer op de wind, het is wat krapper en zo zijn er nog wel meer van die 
dingen. Als ze daar rondloopt om het huis te laten zien, lijkt het alsof ze een beetje 
boos is op deze woning of gewoon boos op het leven zelf omdat ze verhuizen 
moet. 

Maar Hennie laat zich zo maar niet kisten. Ze is een taaie met een groot hart. Het 
zal wel goed komen, zeker met de hulp van Johnny Cash en haar welverdiende 
trouwe vrienden. Straks woont ze ongetwijfeld opnieuw in een gezellig ingericht 
huis.


 

T e n t o o n s t e l l i n g e n  é n  L e n t e  F e e s t 

Het is juni en het laatste deel van de lente is alweer aangebroken. Daarom is het 
de hoogste tijd voor een Lente Feest in Buurtkamer Kostelijk. Het feest wordt 
georganiseerd door Comité Kostelijk, nu in samenwerking met Anny, de 
coördinator van de tentoon-stellingen in Buurtkamer Kostelijk. 

Het feest heeft een paar onderdelen. Allereerst vindt de opening van de 
fototententoonstelling plaats. De foto’s zijn voornamelijk gemaakt door leden 
van de Foto/filmschool, geleid door Pino. Komt allen kijken. 

Daarna volgt een optreden van het Kostelijk Koor, begeleid door Mike en Juan, 
en wordt een filmverslag van de laatste Ruigoord conferentie vertoond. 

De tweede helft van het feest is gewijd aan dansen voor iedereen, Salsa en line-
dans, vanaf elk niveau, begeleid door Luiz. Dit is de kans om te onderzoeken of 
je geen verborgen danstalent hebt! En als je niet van dansen houdt kan je binnen 
of in de tuin een alcohol vrij drankje nemen en een lekkere snack nuttigen. 




Mocht het dansen smaken naar 
meer, dan kun je het dansen 
vervolgen op de wekelijkse 
vrijdagavond danslessen en de 
maandelijkse Happy Days 
dansmiddag in de Havelaar. De 
Happy Days en de danslessen zijn 
een initiatief vanuit Buurtkamer 
Kostelijk, verzorgd door Luiz en 
Albert, en worden met medewerking 
van de Havelaar gerealiseerd.


 

H e t  PA j a ! - o n d e r z o e k  k o m t  m e t  h a a r  u i t s l a g …  
In de loop van dit voorjaar heeft het zogenaamde PAja!-onderzoek in Buurtkamer 
Kostelijk plaatsgevonden onder leiding van een externe onderzoeker, Maarten 
Davelaar. Voor Buurtkamer Kostelijk is dit een belangrijk moment omdat dit 
onderzoek een idee geeft over de mate waarin bezoekers en vrijwilligers over de 
Buurtkamer tevreden zijn en op welke punten verbetering mogelijk is. 

Het onderzoek is verricht door een team van vrijwilligers van Buurtkamer Kostelijk 
en om zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen zijn de vragen anoniem beantwoord. 

De geïnterviewde mensen hebben de Buurtkamer een mooi rapportcijfer gegeven, 
gemiddeld een 7.9!  Maar belangrijker dan dit cijfer is dat bezoekers, vrijwilligers en 
medewerkers vinden dat de sfeer goed is en de omgang met elkaar over het 
algemeen behoorlijk goed verloopt. Men voelt zich op zijn gemak en voelt zich 
respectvol behandeld. Dit zijn waarden die bij ons hoog in het vaandel staan. 
Buurtkamer Kostelijk blijkt een aantrekkelijke locatie voor zowel bezoekers als voor 
mensen die als vrijwilliger de handen uit de mouwen willen steken. 

Maar er zijn ook een aantal verbeterpunten. Wat daarbij in het oog springt is dat de 
zichtbaarheid en bekendheid van Buurtkamer Kostelijk in de buurt beslist nog 



tekort schiet. En dat is zonde. De ligging van de locatie ligt betrekkelijk geïsoleerd. 
Dit heeft tot voordeel dat het aangenaam rustig is, maar heeft tot nadeel dat het 
niet zo snel ontdekt wordt. Een eigen website en meer gebruik van andere nieuwe 
media zou daarbij een hoop kunnen verbeteren. En wij hebben ook zeker de hoop 
gevestigd op onze recente outdoor initiatieven zoals ons dansactiviteiten in 
samenwerking met de Havelaar. Maar wij roepen daarnaast iedereen op om met 
meer goede ideeën te komen om de bekendheid te vergroten!

 

D e  S a l o n ,  v o o r h e e n  d e  r o o k k a m e r …  
Zoals tegenwoordig bijna overal gebeurt, proberen we in Buurtkamer Kostelijk het 
roken te beperken. Natuurlijk kan er gerookt worden, maar dan wel buiten, namelijk 
óf op de stoep op het gezelligste bankje van de Kostverlorenkade, of op het terras 
in de achtertuin. Maar op initiatief van het Comité wordt er binnen niet meer 
gerookt. Hierdoor is de voormalige rookkamer vrij gekomen voor ander gebruik. Nu 
pas merken we wat wij al die jaren daarvoor in Buurtkamer Kostelijk gemist 
hebben: een heerlijk rustige intieme kamer waar je de deur achter je dicht kunt 
trekken. En dat wordt goed gebruikt. Voor de Nederlandse les, voor besprekingen, 
voor overleg of advies in een sfeer van privacy, voor muziekles of oefenen of 
zomaar voor een goed gesprek. Een aanwinst! Al is de kamer van bescheiden 
formaat, we hebben haar de ‘salon’ gedoopt, een naam die vooruitloopt op de 
nieuwe aankleding en inrichting die deze kamer in de loop van de zomer zal 
krijgen. Een mooie tafel met bijpassende stoelen, een nieuwe vloerbedekking en 
een sfeervol behang. 


E n  v e r d e r …  
Duinexcursie:   

Onder leiding van Albert Delfos wordt een excursie in de Amsterdamse Water-
leidingduinen gehouden. Behalve geïnspireerd dansleraar is Albert van huis uit 
bioloog. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij zowel onderzoek verricht als 
lesgegeven. Hij is een geanimeerde verteller en gepassioneerd natuurbelever, 
iemand die in zijn enthousiasme er niet voor terugschrikt om zonodig in slaapzak in 
de duinen te overnachten. We hebben dan ook hoge verwachtingen van deze 
excursie. De eerste groep zit helaas al vol.










VRIJWILLIGERS GEZOCHT !!!

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Buurtkamer Kostelijk. Eigenlijk zijn hier 
altijd meer vrijwilligers nodig. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuwe kok nodig, 
een extra schoonmaker en bij vele andere activiteiten kunnen ook nieuwe 
vrijwilligers betrokken worden.  Je kan je ook alleen  aanmelden voor de reserve 
lijst, als invalskracht.

Als je interesse hebt, neem contact op met Buurtkamer Kostelijk, of - nog beter - 
kom langs!

Op dit moment is vooral een vrijwilliger nodig voor de verkoop van 2de hands 
kleding, ook om samen met Gudrun de kledingverkoop In buurtcentrum De 
Klinker te doen en eveneens samen met haar de verkoop tijdens de Happy Days 
dansmiddagen op zondag. Bel 088 455 4162 voor meer informatie.


CONTACT

tel: 088 455 4162

Mail: begeleiding.cps2@vbscw.nl

Buurtkamer Kostelijk

2de Kostverlorenkade 15

1052RL AmsterdamRachel, Renate, Ingrid en Karin

Van de redactie: 

Deze nieuwsbrief richt zich tot bezoekers en vrijwilligers in Buurtkamer Kostelijk en 
tot anderen die graag op de hoogte worden houden van de agenda en de 
ontwikkelingen in Buurtkamer Kostelijk. De Nieuwsbrief biedt ruimte voor korte 
mededelingen en aankondigingen in en rondom Buurtkamer Kostelijk. En tevens 
willen wij onze kennismaking verdiepen met een serie interviews of portretten van 
bezoekers en mensen die hier werken. Zo bevat deze nieuwsbrief een portret van 
onze barvrijwilligster Hennie.  
De eerste Nieuwsbrief Kostelijk is veel gelezen. In deze brief stonden onder andere 
uitvoerig beschreven waar  Buurtkamer Kostelijk voor staat en wat het Comité 
doet. Als iemand deze informatie nog een keer wil lezen kan dat altijd opgevraagd 
worden bij het kantoor. Te zijner tijd zal deze informatie ook op de website staan. 

mailto:begeleiding.cps@vbscw.n
mailto:begeleiding.cps@vbscw.n


AGENDA BUURTKAMER KOSTELIJK:  Juni t/m Augustus 
A c t i v i t e i t e n  e n  m a a l t i j d e n :  
Maandag 
open van 12.00 tot 20.00 uur                                                           

12.00 tot 14.00 uur	 Lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken

15.30 tot 16.45 uur: 	 Yoga: kosten met stadspas € 3,– en anders € 5,– 
17.30 tot 18.30 uur: 	 Maaltijd – wisselende keuken, €5,-  

	 	 	  	 Opgeven vóór 14.00 uur, tel 088-4454162


Dinsdag

open van 12.00 tot 20.00 uur 
12.00 tot 14.00	 	 Lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken

14.00 tot 17.00 uur: 	 Fietsenmaker in huis of anders op afspraak (Chris) 
14.30 tot 16.00 uur: 	 Inloopkoor 

14.00 tot 17.00 uur: 	 Foto/film club 

15.00 tot 17.00 uur: 	 Kledingwinkel 
17.30 tot 18.30 uur: 	 Maaltijd - wisselende keuken, € 5,- 

	 	 	  	 Opgeven vóór 14.00 uur via 088-4454162


Woensdag 
open van 12.00 tot 20.00 uur  
10.30 tot 12.00 uur: 	 Theater Kostelijk

12.00 tot 14.00	 	 Lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken                                                                                                                                                 
12.00 tot 14.00 uur: 	 Nederlandse les

14.00 tot 17.00 uur: 	 Fietsenmaker in huis, of anders op afspraak (Chris)                                                                                                                                   
14.30 tot 17.00 uur: 	 Tekenen en schilderen  
15.00 tot 17.00 uur: 	 Kledingwinkel 
17.30 tot 18.30 uur: 	 Maaltijd - wisselende keuken, € 5,- 

	 	 	  	 Opgeven vóór 14.00 uur via 088-4454162

op woensdag 3 juli: 
18.30-20.00 uur:		 Buurtcirkel  - ’Dieptegesprek’, een initiatief in het 

	 	 	 	 kader van BUURTCIRKEL. 


Donderdag 
open van 12.00 tot 20.00 uur 
12.00 tot 14.00	 	 Lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken 




13.30 tot 17.00 uur: 	 Kledingverkoop (alléén in Buurthuis De Klinker) 

12.00 tot 14.00 uur: 	 Desy’s Beautysalon (€ 7,50, alleen op afspraak) 
15.00 tot 19.00 uur: 	 Vrouwengroep, inloop, creatief bezig zijn en 

	 	 	  	 samen dineren (open groep)  
17.30 tot 18.30 uur: 	 Maaltijd - wisselende keuken € 5,- 

	 	 	  	 Opgeven vóór 14.00 uur via 088-4454162


Vrijdag 
open van 12.00 tot 20.00 uur  
12.00 tot 14.00	 	 Lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken 

13.00 tot 16.00 uur: 	 Gitaarles (€ 3,–) 
15.00 tot 17.00 uur: 	 Kledingwinkel

14.30 tot 16.00 uur: 	 Poetry Club

17.30 tot 18.30 uur: 	 Maaltijd - wisselende keuken 

	 	 	  	 € 5,00 Opgeven vóór 14.00 uur via 088-4454162

19.30 tot 24.00 uur: 	 Danscafé in de Havelaar - (Douwes Dekkerstraat 2, 
	 	 	 	 Amsterdam) met dansles: oa Rock ’n Roll en Salsa 

	 	 	 	 en na 22.00  vrijdansen. 


Zaterdag

open van 10.00 tot 14.00 uur  
10.00 tot 13.30 uur: 	 Lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken, kroket


Zondag

open van 12.00 tot 18.00 uur 

12.00 tot 16.30 uur: 	 lunch met o.a. uitsmijters, pannenkoeken, kroket

15.00 tot 17.00 uur: 	 Tafeltennis	 (behalve op 16 juni)	 

alléén op zondag 16 juni:       
14.00 tot 17.00 uur:  	 

Opening van fototentoonstelling én Lentefeest met optreden en dansen 

voor alle bezoekers en vrijwilligers en geïnteresseerden van Buurtkamer 
Kostelijk

alléén op zondag 23-06:       
14.00 tot 17.00 uur:  	 Muziek = Poëzie, performance van muziek en 

	 	 	 	 poëzie. Voor deelname aanmelden bij Tonio A.G. 

	 	 	 	 (agiannattasio@online.nl)	 




alléén op 7-7 en 4-8:      
15.00- tot 19.30 uur:   	Danscafé met ’Happy Days’, vrijdansen in de 	

	 	 	 	 Havelaar (Douwes Dekkerstraat 2) op muziek jaren 

	 	 	 	 ’50 en ’60, met Djee.	 

	 	 	 	 Hier ook  kledingverkoop  jaren’50 en ’60


s p r e e k u r e n :  

maandag 
na 12.00 uur  	      - 	 hulp met administratie - René Poland, cliënten-

	 	 	 	 belang Amsterdam (op afspraak 06 24983120)


B e s l o t e n  a c t i v i t e i t e n :  
maandag 

12.00 tot 15.00 uur    - Vrouwengroep (start met lunch),

	 	                    voor contact: Ingrid Kelderman. 
10.30-12.00 uur	        -	Comité Kostelijk, Kerngroep overleg. Voor 

	 	 	 	  bijwonen vraag aan de leden van de commissie.


