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Jos vertrekt en gaat gelukkig niet weg!
De afsluiting van een tijdperk! Voordat Jos de 

voorzitter werd, was Meta de Vries dat. Maar om-
dat zij betaald kreeg was dat onverenigbaar. Meta 
had al contact met Jos over de buurtcoöp als 
klankbord. En toen Jos hoorde dat we een voor-
zitter zochten, zei hij ‘misschien wil ik dat wel 
doen’. De buurtcoöperatie is op 1 april 2015 opge-
richt en in voorjaar 2016 is Jos voorgedragen als 
voorzitter tijdens de ALV. En dat is hij dus ruim 
5 jaar geweest totdat hij op donderdag 16 december 
2021 in een digitale vergadering van de ALV af-
scheid nam. Op het Eesterfeest van 19 mei 2022 

nam hij écht afscheid van z’n rol in aanwezigheid 
van vele actieve buurtbewoners.

Jos heeft vrij snel het thema duurzaamheid 
omarmd en is Aad gaan ondersteunen bij de ener-
gie commissie. Jos weet als geen ander wat partici-
patie betekent. Zijn kennis en visie waren belang-
rijk om handen en voeten te geven aan het wezen 
van de buurtcoöperatie. Hier vonden wij elkaar 
ook in. En de notities als inhoudelijk verhaal bij 
de subsidieaanvraag Sociale Basis getuigen hier 
ook van. Voor Jos is de buurttop een van zijn mijl-
palen en de Toekomstagenda 2025 is nog steeds 
een document waarop we voortbouwen. Het geeft 
goed weer wat we als platform voor de buurt kunnen 
en willen betekenen. 

De professionaliseringsslag met een dwingender 
karakter raakte een gevoelige snaar. Allergisch voor 
aantasting van eigen regie. De energiecommissie 

is inmiddels zijn kindje. Geen groene en duurzame 
Aad meer, maar een nieuwe projectleider die met 
een Jos naast zich haar best moet doen om de rol 
te pakken. 

Deze speciale editie is geheel gewijd aan jouw 
afscheid, Jos. We hebben jouw visie en toewijding 
in de afgelopen vijf jaren zeer gewaardeerd. Je hebt 
Buurtcoöperatie de Eester geholpen om te groeien 
tot wat het nu is: een mooie veelzijdige open orga-
nisatie voor en door de buurt. Maar we zijn ook super 
blij dat we jouw inzet en inspiratie niet hoeven te 
missen omdat je doorgaat met de energiecommis-
sie en de werkgroep Aankoop van de Eester. In deze 
editie lees je terug hoe onze buurt bewoners naar je 
kijken en wat ze je wensen. Onze dank is groot!
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Jos vertrekt en gaat 
gelukkig niet weg

Zijn kennis en visie waren belangrijk om handen en voeten te geven aan het 
wezen van buurtcoöperatie de Eester
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Betsy Dokter, Joke Stijnman,  
Louis Visseren, Olga Hengeveld 
en Gerda van Rossum
AMSTERDAM

1997
Borneo-eiland was een rafelrand. 
Jos had vanuit zijn huis uitzicht  
op brokken beton, oud ijzer, boot-
wrakken, zand en water. Energie-
besparing? Nou nee, je trapte je  
een ongeluk tegen de (zand)storm. 
Winkels en werk waren ver weg. Een 
gebied om je handen uit de mouwen 
te steken. Poldermentaliteit. Jos kon 
er aan de bak. 

De Eestermobiel
De manier om je te laten vervoeren 
over korte afstanden in het Oostelijk 
Havengebied. Concreet resultaat 
van de Buurttop in 2019.

Energiecafé Nautiek
Boot van Nautiek bij winkelcentrum 
Brazilië. Bekend van de goedbezochte 
enegergiecafé’s en jaarvergaderingen 
van de Buurtcoöperatie. 

De Oceaan
Bewonersinitiatief op het Borneo 
eiland geleid door René en Parel. 
Huiskamer van de buurt en zonnig-
ste terras van de buurt.

De zwemsteiger
Op mooie dagen zijn de zwemsteigers 
in het Oostelijk Havengebied populair 
niet tot plezier van iedereen. Jos 
heeft geprobeerd de verschillende 
partijen dichter bij elkaar te brengen 
en afspraken te maken over het ge-
bruik van deze steiger.

Daklandschap
Daklandschap met Zonnepanelen
Het ideaal van Jos is dat alle daken 
in het OHG bedekt zijn met zonne-
panelen. Daar is al een mooie start 
mee gemaakt, maar als ook het 
 winkelcentrum Brazilië over de  
brug komt maken we meters.

Rode brug
Icoon van het Oostelijk Havengebied 
en goede locatie voor het maken van 
een profielfoto.

Openbare ruimte in en identiteit 
van het ohg 
‘Heel belangrijk!’ vindt Jos. ‘Die kale 
en onooglijke pleinen en ruimtes in 
de buurt kunnen anders, véél mooier!’ 
Zeer de moeite waard om er een 
‘club’ aan te wijden. Aldus geschiedde 
Jos’ wil en werd het een item op de 
BuurtTop.

2021
Zaterdag 13 november 2021: Jos van 
der Lans presenteert de zes panelen 
met de Geschiedenis van het Ooste-
lijk Havengebied aan de buitenmuur 
van winkelcentrum Brazilië. ‘Tragiek 
aan het water’ heeft zijn bijzondere 
belangstelling: de geschiedenis van 
talloze mensen die hier passeerden, 
arbeiders, passagiers, migranten, 
vluchtelingen. Dank Jos, dat was 
een heel plezierige samenwerking  
in de werkgroep Geschiedenis OHG.
 

BHOG
Jos van der Lans bouwt aan zijn 
 bekendheid tot BOHG (Bekende 
OHG’er). Daarbij schuwt hij geen 
 enkel podium. Vooral podia met een 
geel/oranje achtergrond hebben zijn 
voorkeur.

Bloemetjes
Jos zoals gezien door Joke Stijnman 
en Louis Visseren. Jos houdt niet 
van bloemetjes hemden (zie ook de 
foto op pagina 1). Hij houdt het bij 
streepjes of kriebeltjes. Tot 2025 
heeft hij zijn plannen klaar.

Voor de muziek uit
Jos van der Lans loopt wel eens voor 
de muziek uit. Maar er is niemand 
die hem terugfluit.

Punt
Jos van der Lans draait er een punt 
aan.

Muurstellingen
Jos van der Lans spijkert zijn histo-
rische muurstellingen aan de muur.

Beleggen
Jos van der Lans gaat in beleggingen.
Voor financiële adviezen: Jos van 
der Lans

2

Jos maakt canons van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Speciaal 
voor deze editie is een start gemaakt met de canon van het Oostelijk Havengebied 
rond de thema’s energietransitie, duurzaamheid en Jos van der Lans. 

Canon Oostelijk Havengebied

– advertentie –



3

Joskracht
Hetty Vlug
AMSTERDAM 

Met het oog op het beeldscherm, de vingers aan 
de toetsen en de hersens bij de Eester. Sociaal 
doe-het-zelven en Burgerkracht in de praktijk?  
Jos heeft er veel over geschreven, maar werkt  
het nu ook echt? Komen de mooie en beloftevolle 
woorden in de buurt tot leven? Zeer zeker, want 
als het ergens kan, dan is met Jos in ons liefdevolle 
Oostelijk Havengebied.

Behalve een man van veel woorden 
is voorzitter Jos van der Lans ook 
een man  van daden. Dit bewees  
hij op 10 sep tember 2019 toen hij 
op dringend verzoek vanuit de ge
meente een ondergrondse afval
container opende in het Oostelijk 
Havengebied. De heer van der 
Lans nam deze uitdaging serieus 
ter hand door allereerst het aan

geleverde gereedschap nauwkeurig 
te bestuderen. 

Het openen van de container was 
daarna een koud kunstje voor deze 
alleskunner. In een mum van tijd 
had hij de klus geklaard. 

Als gekend criticaster van over-
heidsvoorzieningen constateerde 
onze voorzitter meteen een min-

punt aan de geopende container: 
de beschikbare ruimte zou te klein 
zijn om er grote zakken in te kun-
nen deponeren. 

Eenmaal begonnen met openen 
was onze all-round buurtactivist 
niet meer te houden. Elk mogelijk 
slot van de containers probeerde 
hij uit met de aan hem overhan-

digde sleutel. Dit leidde echter tot 
ongewenste situaties. 

Hij kreeg het verzoek deze sleutel 
weer in te leveren, waar hij met 
enige aarzeling aan voldeed. Op de 
laatste foto zien we ons buurticoon 
voldaan, maar toch met enige 
 teleurstelling op zijn gezicht, het 
bedankje van de gemeente in ont-
vangst nemen.

recensie pop
Joe Jackson – Fool (2019)
In de veertig jaar die voorbij zijn 
gegaan sinds het verschijnen van 
Joe Jacksons debuutalbum Look 
Sharp! heeft de Britse zanger en 
componist zich aan zo ongeveer 
alle muziekgenres gewaagd. Van 
jump blues en jazz, tot klassiek, 
gecomponeerde muziek en 
soundtracks: Joe Jackson deinsde 

nergens voor terug. Alsof hij 
steeds weer wilde bewijzen dat hij 
weliswaar als ‘angry young man’ 
opkwam in de jaren na punk, maar 
dat hij anders dan de anderen  
wel degelijk een conservatorium-
diploma op zak had.

Toch is hij altijd op zijn best als hij 
het betrekkelijk eenvoudig houdt 
en teruggrijpt naar de wat bozige 
popliedjes waarmee hij ooit begon. 

En dat doet hij op zijn twintigste 
studio-album Fool weer volop.
Wat Fool zoveel beter maakt  
dan zijn meer recente popplaten 
zoals Fast Forward (2015), is de 
souplesse en speelsheid in alle 
liedjes. Zoals in de beste pop-
liedjes klinkt het hier alsof Joe 
Jackson alles ter plekke heeft 
bedacht. Met als resultaat 
nummers als Dave en Alchemy, 
die tot zijn allermooiste liedjes in 

veertig jaar songschrijverschap 
gerekend mogen worden.

Naschrift: 
Joe Jackson treedt komende zondag 
op in buurtcafé De Ron kende Volzin, 
op uitnodiging van oud-voorzitter 
Jos van der Lans die na het eclatante 
succes van de Eesteraankoop van de 
meer opbrengst een eigen literair 
café is begonnen. J

Herman Bouwmeester
AMSTERDAM

Spookrijden op de Amsterdamse 
 fietspaden is een bijna geaccepteerd 
verschijnsel, maar meestal onnodig en 
daardoor zeer irritant. Het is een van  
de redenen om de fietspaden af te 
schaffen en van alle straten fietsstraten 
te maken. Maar ik dwaal af. Een plek 
waar het spookrijden in mijn ogen on
nodig en dus irritant is, is het stukje 
 Van Eesterenlaan tussen Borneolaan 
en Cruquiusweg. Met name fietsers 
vanaf Borneoeiland bezondigen zich 
hieraan. Als zij richting Indische Buurt 
gaan, nemen zij gemakzuchtig de ‘binnen
bocht’ langs de 8e Montessori. 

Eén van die spookrijders die ik hier en 
nu graag aan de paal wil nagelen, is Jos 
van der Lans. Diverse malen kwam ik 
– vanzelfsprekend aan de goede kant 
rijdend – hem – uiteraard aan de ver-
keerde kant rijdend – daar tegen, soms 
in gezelschap van leden van zijn familie. 

Spookrijden is Jos niet vreemd. Je zou 
zelfs kunnen zeggen dat hij er figuurlijk 
zijn beroep van heeft gemaakt als tegen- 
en dwarsdenker in sociaal-maatschap-
pelijk Nederland. Zelf kreeg ik daar 

voor het eerst enige lucht van toen ik 
ergens in 2003/2004 als werknemer bij 
de sector Welzijn van stadsdeel Centrum 
een ingezonden stuk van Jos in Het 
Parool onder ogen kreeg over het faillis-
sement van Alcides. Dat was toen de 
grootste welzijnsinstelling in Nederland, 
met zijn wortels in Amsterdam, die zijn 
vleugels buiten de stad was gaan uit-
slaan. De interne organisatie was echter 
een janboel, met een faillissement tot 
gevolg. De Raad van Toezicht had zijn 
werk niet gedaan en Jos stelde dat aan 
de kaak. Voorzitter van die raad was 
Annelize van der Stoel, toentertijd 
voorzitter van stadsdeel Centrum.  
Dat was een dubbele pet die volgens 
Jos niet kon. Wat ik verder onthouden 
heb van dat stuk was de zinsnede ‘toe-
zichthouders die in de lift naar boven 
nog even hun stukken doornemen’. 
Smullen natuurlijk, heb dat stuk nog 
een tijd bewaard. 

Later zag ik teksten van Jos waarin  
hij tekeer ging tegen de aanbesteding  
van het welzijnswerk in Nederland. De 
stadsdelen gingen daar in die tijd ook in 
mee, al het welzijnswerk moest worden 
aanbesteed, meetbaar zijn, met prestatie-
indicatoren, SMART geformuleerd. Je 
moest kunnen kiezen uit meerdere 
aanbieders. Maar toen de Stichting 
Welzijn Binnenstad over de kop dreigde 
te gaan, werd alles uit de kast gehaald 
om die overeind te houden. Niks andere 
aanbieder die het ‘even’ overnam. Maar 
inmiddels zit er een Rotterdamse instel-
ling die het werk doet, leve de aanbeste-
ding. Via mijn vrouw hoorde ik echter 
dat Zaanstad voor de jeugdzorg gestopt 
is met aanbesteden en weer een eigen 
stichting in het leven heeft geroepen. 

Voor de Buurtcoöp heeft Jos wat dit 
betreft nooit in het geweer hoeven 
komen. Aanbesteding is hier niet aan 
de orde geweest, hij kon hier braaf 
rechts blijven rijden.

Gelukkig heeft Jos als notoir spook-
rijder nooit zijn rijbewijs gehaald, 
waarvoor we hem, naast al het andere, 
dankbaar mogen zijn. Maar mocht u 
hem spookrijdend op de fiets nog tegen-
komen, blijf rechts rijden, haal niet in, 
en roep vriendelijk ‘Dag Jos!’.

Spook rijder gesig naleerd

Voorzitter Van der Lans opende  ondergrondse afval container

Criticaster
Stills uit de video 
‘Vuilcontainers 
openmaken’

– advertentie –

Wat is een Jos

Een Jos is een actief iemand, 
creatief en een vat vol ideeën.  
Een Jos loopt graag voorop en 
bemoeit zich overal mee. Hij kent 
de historie en heeft een onder-
zoekende geest. Het productieve 
leven van een Jos is voor de 
gewone mens niet bij te benen; 
vele schrijfsels rijgen zich aaneen. 
Een Jos timmert zo te zeggen dan 
ook flink aan de weg en hij breekt 
graag ergens een lans voor. Een Jos 
is wars van coaches; je doet het 
zelf, je gaat erop af. Het Oostelijk 
Havengebied in Amsterdam staat 
speciaal bekend om haar Jos. Een 
uniek fenomeen als het gaat om 
burgerkracht en zelf de handen 
uit de mouwen steken. 
 
Ook een Jos worden? Dat kan! 
Volg een speciaal leertraject bij  
de Eester. Voor meer informatie: 
deeester.nl of josvdlans.nl 

Bijna geaccepteerd verschijnsel

Joe Jackson maakt allermooiste plaat in veertigjarige carrièreGejat uit de Volkskrant 



351.000 hits
Beste Jos, ik zocht naar jou op 
het web: 351.000 hits, waauw! 
Daar steken mijn 2.740 schamel 
bij af. Ook heel veel Jos van der 
Lans-afbeeldingen. Maar die 
mogen niet in de krant, veel te 
weinig pixels. Ik kan je wel ver-
tellen: veel brillen. Ik denk dat 
ik weet welke de bril van nu is, 
maar zeker weten doe ik het 
niet. We letten vaak niet op, hè! 
Ik kwam ook een Jos met een 
veel langere baard tegen, mis-
schien de toekomst? 

Een van de surfsuggesties  
van de browser was: ‘Jos van der 
Lans ontregelen’. Meteen klik-
ken, spannend! Maar het bleek 
te gaan over een boek dat je hebt 
geschreven. Misschien is dat 
boek ook spannend, maar ik  
heb het nog niet gelezen. In het 
kader van jouw voorzitterschap 
van De Eester had er trouwens 
beter kunnen staan: ‘Jos van der 
Lans, regelen’.

Ze hebben mij verzekerd dat 
je ook na dit aftreden nog rege-
lend blijft optreden, namelijk 
voor de Energiecommissie 
OHG. Gelukkig! 
We zien elkaar, 
Gertje Joukes

Aankoop de Eester
Beste Jos, om maar meteen met 
de bekende deur in huis te vallen: 
in het jaar dat wij hebben samen-
gewerkt, heb je bij mij een onuit-
wisbare indruk achtergelaten. 
Maar maak je geen zorgen, deze 
indruk is erg positief.

Mijn eerste activiteit voor de 
buurtcoöperatie was de werk-
groep “Aankoop de Eester”, 
waarvan jij de voorzitter bent. 
En al voorzittend heb je de werk-
groep naar een mooi tussendoel 
gebracht, namelijk de start van 
de obligatie-campagne op 1 mei.

En het bleef daarbij niet bij 
voorzitten. Je hebt zelf letterlijk 
en figuurlijk ook de handen uit 
de mouwen gestoken. Figuurlijk, 
maar eigenlijk ook weer “letter-
lijk” in de vorm van mooie rake 
teksten, die door jou op een 
 jaloers makende manier soepel 
werden geproduceeerd. Daar-
naast ook echt letterlijk en met 

veel zweetdruppels op zaterdag 
30 april toen we eerst houten 
platen gingen ophalen en daarna 
het huisje gingen opbouwen en 
in de grondverf zetten. De foto 
die rondgaat, waarop je ontspan-
nen zittend in een pot verf roert, 
is absoluut niet representatief 
voor je harde werken die dag.  

Naast de werkgroep heb ik je 
tijdens mijn inwerkperiode als 
bestuurslid ook nog enige 
maanden mogen meemaken  
als voorzitter van het bestuur. 
Ook daarin je aansprekende 
 bevlogenheid en betrokken-
heid.

Een memorabel moment was 
voor mij zonder meer de moge-
lijkheid, die jij mij bood voor 
mijn eerste officiële daad namens 
de buurtcoöperatie. Ik mocht 
samen met Herman één van de 
geschiedenispanelen onthullen 
op de noordwand van winkel-
centrum Brazilië. Dat heeft zon-
der meer grote indruk op mij ge-
maakt.

Ik wil je hierbij dan ook heel 
hartelijk danken voor de enthou-
siasmerende en hele plezierige 
samenwerking en je grote inzet 
voor de buurt en de buurtcoöpe-
ratie. En ik hoop dat je nog lang 
betrokken zult blijven bij ons en 
de buurtcoöperatie.
Met vriendelijke groet, 
Han

Nietnormaal
Jos van der Lans, dat is toch de 
schrijvende ‘burgemeester’ van 
het Oostelijk Havengebied? Je 

komt hem namelijk overal tegen. 
Hij gaat over de historie en met 
de energietransitie ook over 
onze toekomst. Tussendoor 
 regelt hij de aankoop van maat-
schappelijk vastgoed, plaatst 
een tinyhouse op de midden-
berm en ook nog keukens in 
Frankrijk. Hij zit echt overal voor 
en achter. En dan verschijnt er 
weer een boek, het volgende in 
een lange reeks. Heeft hij soms 
dubbelgangers of een ghost-
writer? Die productie, die energie, 
dat is toch niet-normaal?

Maar even zonder gekheid: 
wat zouden wij zijn zonder Jos? 
Altijd een goed idee, een handig 
contact uit het verleden, dezelfde 
middag nog een lange tekst 
(waaraan vaak nog wel wat te 
verbeteren valt), indien nodig 
een opbeurend woord. En al 
zegt hij van techniek geen ver-
stand te hebben, hij praat een 
hele avond over aquathermie of 
wat dan ook aan elkaar Dat heb-
ben wij, maar zo iemand wens je 
toch elke wijk toe! Bedankt Jos, 
ik vind het echt NIET-NORMAAL!
Marian Prins

 Afscheid van meer 
dan een voorzitter
Het begon allemaal zo’n acht 
jaar geleden. Ik belde bij Jos aan 
om te vragen of hij klankbord en 
denktank zou willen zijn voor 
een nog op te richten buurtcoö-
peratie. Er volgden verschillende 
inspirerende gesprekken. Eén 
van de ideeën die me is bij ge-
bleven is het heffen van een 
buurttaks. Als elk huishouden 
minimaal €10,00 betaald, dan 
heb je minimaal € 100.000,00 
om te besteden aan buurtactivi-
teiten. We doen dat nu in de 
vorm van “lidmaatschap” en in, 
wie had dat toen gedacht, het 
samen met de buurt kopen van 
de Eester. Een ander aspect was 
het delen van kennis en kunde. 
Het OHG is in alle opzichten een 
rijke buurt. Wij waren er dan ook 
van overtuigd dat als een buurt-
coöperatie in deze buurt niet zou 
slagen, het nergens zou lukken 
met de participatie van bewoners. 
Op 1 april 2015 is de Buurtcoöpe-
ratie opgericht en gingen we op 
zoek naar een voorzitter. Op de 
vraag aan Jos of hij iemand zou 
weten, was het antwoord “daar 
moet ik even over nadenken”. 
En vrij snel daarna volgde de 
 reactie: “ik wil wel voorzitter 
worden”.” Ik praat en schrijf al 
jaren over burgerkracht en par-
ticipatie en misschien is het nu 
wel het moment om dat in mijn 
eigen buurt tot uitvoering te 
brengen”. Ik was hier heel blij 
mee, want hiermee hadden we 
als buurtcoöperatie, een denk-
tank en boegbeeld ineen. 

Jos is ruim 5 jaar voorzitter 
 geweest van wat nu buurtcoöpe-
ratie de Eester heet. Jos was meer 
dan een voorzitter. We hebben 
jaren samen opgetrokken en 
met een grote groep bewoners 
gebouwd aan buurtcoöperatie 

OHG-de Eester. De ideeën in-
spirerend, de uitvoering in hoog 
tempo, allebei het hoogste woord. 
En, Jos, we zijn geen vrijwilligers, 
maar actieve bewoners. Jij altijd 
met onuitputtelijke energie en 
de ontdekking dat je hart binnen 
de buurtcoöperatie bij de energie-
transitie ligt. Afscheid van meer 
dan een voorzitter, die als actieve 
bewoner, hopelijk nog jaren 
 actief blijft voor het Oostelijk 
Havengebied. 
Meta de Vries

Wervelwind
Het was fantastisch met Jos 
 samenwerken aan de campagne 
van de Eester.

Vergeleken met Jos kom ik 
net kijken. Hji is als een wervel-
wind van ideeën, gezonde 
kritiek, hulp waar nodig, Jos 
weet hoe het hoort en heeft een 
uitgebreid netwerk in de buurt. 
Boven al is Jos er met een 
luisterend oor. Dat waardeer ik 
enorm in mijn inwerken in de 
coöperatie.

Jos is zo onlosmakelijk deel 
van de Eester met alles wat hij 
heeft gedaan. Met zijn vertrek 
valt een grote verantwoordelijk-
heid op het prille bestuur dat 
het roer overneemt. Waar Jos 
stopt gaan wij door met nieuwe 
ideeën en met dank aan Jos 
bouwen wij aan zijn dromen, 
samen met de buurt, voort aan 
alles wat we moeten, kunnen en 
graag willen doen.

 Ik heb zo het vermoeden dat 
wij nog vaak Jos om raad en 
daad mogen vragen. Toch is er 
een tijd van loslaten. Jos wij 
wensen je heel veel plezier met 
invulling geven aan het leven  
na de Eester, maar zijn super  
blij dat je voorlopig nog bij de 
aankoop en in de energiecom-
missie actief blijft!
Met krachtige en dankbare groet
Roos Kohn, 
namens het bestuur

BO1 Nieuwsbrief
Samen doen we al enkele jaren 
de redactie van de BO1 Nieuws-
brief. Verschijnt op onregelma-
tige tijd. Is het meest gelezen 
‘blad’ van het Oostelijk Haven-
gebied omdat het in alle 69 
huishoudens wordt gelezen. 
Het is leuk samenwerken met 
jou. De redactie vergaderingen 
zijn enorm kort. We maken 
goede afspraken en jij doet de 
eindredactie van mijn bijdragen.

Op een bepaald moment heb 
je mij gevraagd om de Eester 
krant rond te brengen. En ben 
later mee gaan doen met enkele 
activiteiten van de Eester. Daar 
zag ik dat je op dezelfde duide-
lijke en vriendelijke manier als 
voorzitter enorm veel voor el-
kaar hebt gekregen. Heel knap.

Hartelijk dank voor alles wat 
je voor deze mooie buurt hebt 
gedaan.
Met vriendelijke groet,  
Nico Papineau Salm
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Brieven

Beste Jos… Horoscoop 
19 mei 2022

Ram
Je slaat nieuwe wegen in, en het is 
goed om niet ál je schepen achter je  
te verbranden. Mogelijk wacht je een 
verrassing. Geniet ervan, het is 
ongetwijfeld verdiend! 

Stier
Je weet waar je heen wilt, en andere 
mensen kunnen op je bouwen. Laat 
iedereen meegenieten van je goede 
gevoel voor humor.

Tweelingen
Ook vandaag draait alles om commu-
nicatie, Tweelingen. Dansen op een 
feestje ook. Ga er voor!

Kreeft
Zie je gevoeligheid ook als je sterke 
kant. Met je empathische vermogens 
heb je veel te bieden! 

Leeuw
Je eigengereidheid komt vandaag 
goed van pas. Als je je vandaag wilt 
laten horen, schroom dan niet om 
hard te brullen. 

Maagd
Schoonheid betekent veel voor je.  
Van binnen en van buiten. Vandaag  
zul je dat goed met de mensen in je 
omgeving kunnen delen. 

Weegschaal
Je weet waar de balans ligt, en kan 
daar ook andere mensen van 
overtuigen. Zet die skills vooral in 
vandaag! 

Schorpioen
Geniet van de mooie dingen die  
de komende tijd op je pad komen.  
En weet dat je andere mensen ook 
kunt laten stralen. 

Boogschutter
Je weet wat de juiste afweging is, en 
vertrouw daar ook op. Vandaag is de 
dag om raak te schieten!

Steenbok
Tijd voor ontspanning. Doe iets leuks 
en laat je hart je de juiste kant op 
wijzen.

Waterman
Sta open voor het avontuur dat aan de 
horizon gloort. Je zult er geen spijt van 
krijgen!

Vissen
Met je slimme en snelle verstand  
weet je vandaag alles op te lossen. 
Daarna mag je weer met een schone 
lei beginnen. 

Colofon
Deze krant is gemaakt ter gelegenheid 
van het afscheid van Jos van der Lans 
na zijn 5-jarige voorzitterschap van 
Buurtcoöperatie De Eester.

Oplage: 150 exemplaren.
Drukwerk: Drukkerij Impressed Print 
& Sign, Pijnacker
Vormgeving: van Rosmalen & Schenk
Redactie: Ditte Veerman, Gerda van 
Rossum, Richard Vrieling
Met medewerking van o.a. Hetty Vlug, 
Herman Bouwmeester, Aad Verkleij, 
Meta de Vries

Verrijk de buurt, 
investeer in 
de Eester! 

Buurtcoöperatie de Eester voor en door bewoners in het Oostelijk Havengebied

aankoopbrochure de Eester 1 mei 2022

Investeren in idealen


