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Gesprek van de Dag gaat langs bij 
bewoners met herinneringen aan de  
buurt. In deze aflevering spreken we  
met Bart Spek, die opgroeide in 
Landlust. “We konden overal spelen.”

“Bus F moest remmen, kinderen 
gilden.” Dat is een van de jeugd-
herinneringen van Bart Spek, geboren 
in Bos en Lommer in 1946. De Louise 
de Colignystraat en omgeving was 
een kinderrijke buurt. Dat daar vlak 
langs Bus F door de Bestevaerstraat 
denderde, wist kleine Bart. Toch kwam 
hij onder de bus. Het liep, zoals u 
begrijpt, goed af. Het liep telkens weer 
goed af met deze doerak die de buurt 
– onder andere met Luilak en met het 
jaarlijkse kerstbomen verbranden – 
onveilig maakte. 

Landlust
Het jonge Bos en Lommer was vlak na 
de oorlog een interessante wijk voor 
een kind. Landlust is de naam en er 
was veel land. “Er waren bijna geen 
auto’s in de straat. We konden overal 
spelen.” Met name de pleintjes aan 
beide kanten van de straat, de galerij 
onderaan de flat en de inmiddels met 
grote bedrijven volgebouwde velden 
waren een waar speelparadijs. De 
gemeenschappelijke tuin tussen de 
Louise de Coligny- en de Charlotte 
de Bourbonstraat had een vijver, 
herinnert Bart Spek ruim vijftig jaar 
later. De speeltuin was vlakbij, aan de 
Karel Doormanstraat, en had in zijn 
herinnering een prachtige zandbak, 
schommels en een groot middenveld 
voor de korfballers. 

Voorbij Bos en Lommer 
begon het platteland
Kleine, ondernemende Bart genoot 
van het leven aan de rand van de 
stad. Voorbij de Orteliusstraat was 
het platteland en daar woonde Ome 
Joop de schillenboer. “Ik ging vaak 
mee om te helpen. Wekelijks ging 
hij - eerst met paard en wagen, later 
met een Volkswagenbusje - langs de 
deuren om de bakjes die bewoners 
met schillen en oud brood vulden 
te legen. Moeders kwamen soms 
achter hem aangerend als ze hun 
aardappelschilmesje kwijt waren. Hij 
heeft er heel wat tussen de schillen 
vandaan gehaald.” Ook de kolenboer, 
Oom Barend de aardappelman en het 
boodschappenliftje behoren tot zijn 
jeugdherinneringen. “Elk trappenhuis 
had een boodschappenliftje. Ik 
verstopte me graag in dat liftje. 
Die gezichten als ze dachten de 
boodschappen naar boven te hijsen en 
dan mij zagen!” 

Het geheugen van Bos en 
Lommer - Deel 6

Bart Spek: Verdwenen aardappelschilmesjes

Het hele artikel wordt, samen met de verhalen van andere (oud-)buurtbewoners, 
in het boekje 'Meteen weer thuis, verhalen over de Bosch en Lommer' 
gebundeld. Over de verschijningsdatum van dit boekje wordt u via het Gesprek 
van de Dag geïnformeerd. 
Wilt u ook uw verhaal kwijt, of meer informatie over dit project, neem dan 
contact opnemen met David Kok, beleidsmedewerker Sport, Kunst en Cultuur, 
telefoon 020 581 2719

Jongeren in Bos en Lommer
Special

Jongerenraad kiest nieuwe leden
Van één ding ben ik overtuigd: Bos en Lommer is een wijk waar buurtbewoners 
er samen iets van proberen te maken. Een wijk vol zelforganisaties en vrijwilligers-
werk. Een wijk vol mogelijkheden tot samenwerking. Dit werd mij weer eens 
duidelijk tijdens de Iftar afgelopen Ramadan in Stadsdeelkantoor Bos en Lommer, 
georganiseerd door het Bos en Lommer Interreligieus Beraad samen met het 
Ramadan Festival. In het Interreligieus Beraad werken vertegenwoordigers van de 
verschillende kerkgemeenschappen in Bos en Lommer steeds intensiever samen. 
En dat doen ze omdat ze, Moslim of Christen, wit of zwart, weten dat ze dezelfde 
basale waarden delen.
 
Ik hecht daarom ook veel waarde aan de samenwerking met die religieuze 
organisaties, zeker als die een belangrijke sociale functie hebben voor de 
buurtbewoners. 

De laatste weken is er veel te doen om de ‘Kraakmoskee’. Het bruggebouw over 
de A10 is in 2006 gekraakt en vervolgens door de krakers overgedragen aan 
Stichting Nasser. Moslims uit Bos en Lommer komen hier bidden. Dat is prima, 
alleen mogen er op advies van de brandweer niet meer dan 100 mensen tegelijk 
binnen zijn. Er zijn niet voldoende vluchtwegen om meer mensen toe te laten. Wij 
hebben Stichting Nasser een dwangsom opgelegd: als er meer dan 100 mensen 
aanwezig zijn, moet Stichting Nasser een ‘boete’ betalen. 
Als stadsdeel willen wij enerzijds graag samenwerken met sociaal-religieuze 
initiatieven, en anderzijds moeten wij de wet handhaven, bijvoorbeeld op het 
gebied van brandveiligheid. Het handhaven van de wet heeft daarbij de voorrang: 
de veiligheid van onze burgers staat bovenaan.

Jeroen Broeders, stadsdeelvoorzitter Bos en Lommer

Berichten van de buurtregisseur
Wintertijd is inbraaktijd

Uit politiecijfers blijkt dat inbrekers vooral in de 
donkere wintermaanden toeslaan. U kunt zelf extra
oplettend zijn en de nodige voorzorgsmaat- 
regelen nemen.

Vroeg in de avond
Uit recente cijfers blijkt, dat de meeste inbraken in de 
winterperiode plaatsvinden, zo tussen 16:00 en 24:00 
uur. De inbrekers lijken deze tijd juist te kiezen, omdat 
het vroeg donker wordt en de buren vaak denken dat 
de bewoners zelf thuis komen.

U bent onze ogen en oren
Woninginbraak is erg vervelend; niet alleen missen 
spullen met emotionele waarde, maar het is ook een 
vervelend gevoel dat iemand in uw huis is geweest. 
De politie wil graag deze daders pakken. Daar hebben 
we uw hulp bij nodig! Ziet u iets raars of verdachts, bel 
dan de politie! Uw melding kan belangrijk zijn.

Enkele voorbeelden
Toont iemand die u onbekend is veel belangstelling in 
woningen of houdt hij zich verdacht op; bel de politie. 
Het kan een inbreker zijn die aan het verkennen is. 
Geluiden bij de buren; probeer vast te stellen of het 
daadwerkelijk uw buren zijn. Houdt er rekening mee 
dat er veelal in de vroege avond wordt ingebroken. 
Ziet u iets afwijkends bij de buren, zoals de gordijnen 
dicht, terwijl ze altijd open zijn; bel de politie. Bel 
liever een keer teveel dan te weinig. 

Bel de politie 0900-8844 (lokaal tarief). Bij spoed  
(u bent getuige van een inbraak) bel 1-1-2.
Informatie over het beveiligen van woningen kunt 
u vinden op www.politiekeurmerk.nl

Geef straatrovers geen kans
Stel u loopt op straat en belt een vriend. Plotseling 
voelt u een duw tegen uw schouder en een ruk aan 
uw arm. Voordat u beseft wat er aan de hand is, wordt 

uw mobiele telefoon uit uw hand gegrist. De dader 
springt achter op een scooter of fiets er rijdt hard weg.
Samen kunnen we straatroof aanpakken. Hieronder 
geven wij u tips om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt.

Tips
!  Wees altijd alert op uw omgeving, vooral als u belt 

op straat.
!  Draagt u tas altijd schuin over uw schouders aan de 

voorzijde van uw lichaam
!  Mocht u slachtoffer worden of zien dat iemand 

slachtoffer wordt, schreeuw dan hard om hulp en 
maak de omgeving attent op de straatroof.

!  Mocht u een straatroof zien, bel dan 1-1-2. Let op 
het signalement van de dader(s) en geef dit door.

! Heeft u vragen over straatroof? Bel dan de Politie  
 Amsterdam/Amstelland, telefoon 0900-8844  
 (lokaal tarief).
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De vernieuwde jongerenraad zal zich samen met deskundigen buigen over 
uiteenlopende kwesties op het gebied van bijvoorbeeld toekomst van de 
woningbouw, onderwijs en sport. De jongeren dragen vervolgens ook oplossingen 
aan. Het lijkt Yasmin bijvoorbeeld een leuk idee om eens een bekende voetballer 
naar de buurt te halen.

Budget
Een ander punt van aandacht is overlast die sommige jongeren veroorzaken. Het 
organiseren van activiteiten kan een oplossing zijn. Volgens Yasmin is er in het 
stadsdeel momenteel te weinig te doen voor jongeren. Ze zou daarom graag een 
bepaald budget hebben. “Zodat we bijvoorbeeld eenmaal per maand iets leuks 
kunnen organiseren.”

Optredens (Appa komt)
De nieuwe leden van de jongerenraad worden op 23 november gekozen door 
het aanwezige publiek. Behalve de verkiezingen en een debat over een actueel 
onderwerp staan er in Podium Mozaïek aan de Bos en Lommerweg 191 diverse 
optredens op het programma, van bijvoorbeeld rapper Liamsi uit Bos en Lommer 
en een wervelende show van Young ISH en Appa. Als je de avond wilt bijwonen, 
moet je je vooraf aanmelden. Stuur dan een e-mail naar Yasmin:  
yasmin@jongbosenlommer.nl.

Voor meer informatie: 
www.jongbosenlommer.nl en 
www.bemoeijemetjeeigenzaken.net

Jong Bos en Lommer
Wil je een ambtenaar adopteren? Wil je een activiteit organiseren? Of schrijf je 
liever mee aan de buurtsoap Stads Hart? Neem dan eens een kijkje op de site 
www.jongbosenlommer.nl. 

Dit is de jongerensite van Project Capabel en is dé webstek voor jong Bos en 
Lommer. Alles wat voor jongeren interessant is, is via deze website te vinden. De 
site bevat behalve veel informatie ook linkjes naar diverse andere jongerensites.

Door en voor jongeren
Jongbosenlommer.nl is ontworpen door jongeren en wordt in de toekomst 
ook door hen onderhouden. Het is ook de bedoeling dat de achtergrondkleur 
zwart wordt. Volgens Fons Deen van Project Capabel is een zwarte site namelijk 
milieuvriendelijker.

Site wint 3e prijs
De site is ook buiten het stadsdeel opgevallen. Jongbosenlommer.nl is namelijk 
genomineerd voor de Gouden Beker Jongerenwerkteam 2007. Deze prijs, een 
initiatief van MEI Zakelijke Bijeenkomsten, is maandag 29 oktober voor het eerst 
uitgereikt. Project Jong Bos en Lommer van Capabel is derde geworden. De site 
Jong Bos en Lommer was genomineerd voor deze prijs om de manier waarop 
omgegaan wordt met talentontwikkeling en de slagkracht die de organisatie 
heeft.

Neem eens een kijkje op: www.jongbosenlommer.nl

Ben jij ondernemend?
Minisubsidies voor jongeren
Ondernemende jongeren in Bos en Lommer die een activiteit op touw willen 
zetten, kunnen voor een kleine subsidie aankloppen bij Stichting IDN, een 
fonds van Project Capabel. Het fonds heeft een jaarlijks budget van 10.000 
euro, te verspreiden over twintig initiatieven.

Jongeren van 15 tot 23 jaar kunnen een voorstel indienen op de website 
www.jongbosenlommer.nl. Binnen drie dagen worden ze uitgenodigd voor 
een gesprek. “Als het een leuk idee is, krijgen ze 500,- euro om het initiatief te 
realiseren”, vertelt Fons Deen van Capabel. Voorwaarde is wel dat het plan binnen 
drie maanden kan worden uitgevoerd.

Productiemaatschappij opgericht
Het fonds is in het leven geroepen om te voorkomen dat actieve jongeren tegen 
lange procedures aanlopen. Dankzij het fonds zijn al uiteenlopende ideeën 
werkelijkheid geworden. Zo hebben enkele jongens met steun van IDN een eigen 
productiemaatschappij opgericht. Ze maken nu films en ontwerpen websites. Een 
ander initiatief was een succesvol voetbaltoernooi.

Het budget voor dit jaar is op, maar volgend jaar is er opnieuw geld beschikbaar 
voor twintig goede ideeën.

Voor meer informatie: www.jongbosenlommer.nl

Jongerenraadverkiezingen!
Stel je verkiesbaar

Wanneer?  23 november, 16:00 uur.
Waar?  Podium Mozaïek
Wie?   Kom kijken en meldt je aan bij 

yasmin@jongbosenlommer.nl
Wat?   Óf …stel jezelf verkiesbaar! (Woon 

je in Bos en Lommer, weet je wat 
je wilt en ben je niet ouder dan 25? 
Geef je dan op!)

www.bemoeijemetjeeigenzaken.net

In Memoriam - Cees Aué

Op 84 jarige leeftijd is de heer Cees Aué sr. toch nog onverwachts 
overleden. Hij was een zeer betrokken en actieve inwoner van Bos en 
Lommer en een bekend figuur op straat. Hij was oud voorzitter en erelid 
van speeltuinvereniging Kinderboerderij Nieuw Bos en Lommer. Daarnaast 
was hij fervent fotograaf van straattaferelen in Bos en Lommer. Stadsdeel 
Bos en Lommer heeft een groot deel van zijn foto’s in het fotoarchief mogen 
opnemen. Wij zullen de heer Aué missen. Wij wensen mevrouw Aué, de 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen daarom ook veel sterkte toe 
bij dit verlies.

Huidige jongerenraad bij elkaar.

Bosenlommeringen


