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Het Zonneplein aan de 
Fraunhoferstraat in de 
Watergraafsmeer bestaat 
alweer 10 jaar. Om dat te 
vieren is er groot feest  
voor jong en oud op 
zaterdag 29 mei van  
15.00 tot 19.30 uur. 

Er staat een zweefmolen, een 
glij- en springkussen en een 
poppenkast. Op het programma 
staan onder andere voetbal-
len, streetdance en sjoelen. Je 
kunt meedoen met de grote 
parasolversierwedstrijd, je laten 

schminken, knutselen met Juf-
frouw Kikker, een kinderyogales 
bijwonen bij Zensaz of een heuse 
hondenshow bekijken.  
De dag wordt afgesloten met een 
straatcompetitie touwtrekken 
voor volwassenen. Natuurlijk is 
ook een hapje en een drankje 
verkrijgbaar. 
Op initiatief van de bewoners 
werd het Zonneplein 10 jaar 
geleden heringericht door het 
stadsdeel. Sindsdien wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van 
het plein. Het is een buurtplek 
om te kletsen, te voetballen en 
elkaar te ontmoeten. Kortom: 
het Zonneplein verdient het om 
in het zonnetje gezet te worden! 

Hoe ziet de wereld er 
van bovenaf uit? Met 
beeldend kunstenaar en 
verteller Maarten Sprenger 
maakten kinderen van 
vijf basisscholen uit Oost-
Watergraafsmeer in vier 
weken een wandvullende 
landkaart.

Dertien groepen van de Lidwi-
naschool, Aldoende, De Lin-
naeusschool, De Coligny en De 
Kaap deden mee in het afgelo-
pen half jaar. In de eerste lessen 
zochten de kinderen uit hoe het 
zit met de straten, gebouwen, 
pleinen en waterwegen die ze 
kennen uit hun eigen buurt. 
Hoe ziet de route van huis naar 
school er van bovenaf uit? Wat 
komt er wel en wat komt er niet 
op zo’n plattegrond? In deze 
lessen werden prachtige kleine 
kaartjes getekend. Steeds pro-
beerden de kinderen te beden-
ken hoe alles er vanuit de lucht 
uit zou zien. Kijk bijvoorbeeld 
eens naar de prachtige serie van 
bovenaf bekeken trappen. Met 
inventieve oplossingen voor een 
soms moeilijk probleem. 

Leuk is ook dat de kinderen 
soms elkaars kaart heel goed 
konden ‘lezen’. Ze lopen im-
mers allemaal door dezelfde 
buurt. De wereld van bovenaf 
is een project van de Stichting 
Kunsteducatie De Rode Loper 
Op School.
Welke kleur en vorm hebben 
wegen, gebouwen, parken of 
water in een atlas? Een atlas? 
Zo’n boek met kaarten, dat is 
eigenlijk een soort veelkleurige 
schatkamer. Net zoals sommige 

landkaarten eigenlijk een kleur-
rijk schilderij zijn. Stap voor stap 
ontstond er bij de kinderen een 
idee van alle onderdelen die ze 
op een eigen landkaart zouden 
willen zetten. Dat werd druk 
schilderen, knippen en plakken 
voor een gezamenlijk werkstuk, 
waarbij steeds vijf verschillende 
groepjes één onderdeel voor 
hun rekening namen. Een groep 
voor de wegen, van zandpaden 
tot snelwegen. Een groep voor 
het wonen en werken: dat wil 
zeggen, dorpen, steden, fabrie-
ken en kastelen.  

Ook waterwegen, zeeën en 
rivieren werden apart gemaakt; 
met lekker veel blauw in alle 
tinten. En er waren groepjes 
voor de landschappen en voor 
de grenzen. Dat laatste was een 
grappige en speciale taak. Zijn 
er ook rechte grenzen of is het 
altijd zo’n vrolijk kronkellijn? 
Zijn er altijd grenzen?  
In de laatste les ontstonden ook 
de verhalen bij de elf landen. 
Hieronder die bij ‘Het verloren 
land’ van groep 4/5 van juf Fari 
op de Linnaeusschool.

De wereld van bovenaf

Werkelijk bijzonder knap 
hoe het marktelftal zich 
heeft geweerd tegen de 
Allstars van Ajax. Ga er 
maar aanstaan om tegen 
een sterrenteam met 
Dennis Bergkamp, Aaron 
Winter, Sjaak Swart, Frank 
de Boer, Brian Roy, John 
van den Brom, Wamberto 
en Richard Witschge aan 
te treden. Zelfs een 2-1 
ruststand.

Het was toch geen slecht resul-
taat, met 9-3 verloren. Als de 
twee opgelegde kansen waren 
benut. Plus een doelpunt afge-
keurd? En een schot op de paal. 
Als dat was gelukt, was de score 

werkelijk schitterend geweest. 
Maar het krachtsverschil was  
te groot. 
Toen de trukendoos openging 
was er geen houden meer aan. 
Bijna het gehele elftal scoorde 
op briljante wijze. Wat was het 
positiespel slim. 
De herinnering aan het spelen 
tegen al deze grote sterren zal 
toch veel genoegdoening geven. 
Zo ook de lovende woorden 
voor hun spel na afloop. Overi-
gens: wat mis je de spelvreugde 
vandaag de dag! Deze twee ploe-
gen hadden een spelvreugde, 
een genot om te zien. Met die 
tactische opdrachten zijn de 
spelers zichzelf niet meer.  
Er wordt nu plichtmatig gevoet-
bald, er is geen spelvreugde. 
Maar Sjaak Swart en de zijnen 
deden de oude tijden weer 
herleven. Er werd gepingeld, één- tweetjes, driehoeksspel, 

schijnbewegingen en mooie 
doelpunten. Daar kwam men 
vroeger voor naar het stadion. 
Die lange ballen en terugspelen 
nu is bijzonder saai. Wie het 
hardst kan lopen, kan scoren. 
Deze jongens kunnen een hele 
verdediging uitspelen. Iedereen 
op sportpark ‘De Toekomst’ 
heeft dit niet willen missen. Zo 
ook de erelid Sjaak Swart die 
zelfs met grote affiches in de 
stad het duel aankondigde. 
Sjaak: “Ik heb grote wedstrijden 
meegemaakt maar deze was 
toch iets bijzonders. Tegen de 
Dappermarkt, waar ik geboren 
ben en een sigarenwinkel had, 
en waar mijn vader en opa een 

haringkar hadden.” Legenda-
risch waren die twee. Voor al het 
Ajax nieuws moest je bij vader 
Swart wezen. Opa riep de hele 
dag: Sjakie is de beste. Zelfs nu 
nog worden hun namen met ere 
uitgesproken.
Om het plaatje compleet te ma-
ken: ook het marktelftal had de 
intentie te combineren. Blokzijl 
en Polak, ooit spelers met een 
profrandje, bleven hun spelers 
aanmoedigen. Toch nog drie 
doelpunten gescoord tegen Fred 
Grim. 
Met de coach was men in goede 
handen. Hij was ooit kampioen, 
als sterkste man van Nederland 
had hij voor hete vuren gestaan. 
Hij kon helaas dit vuur niet doven. 

Scheidsrechter Ben kwam alleen 
in actie bij de twaalf doel-
punten. Verder had hij in het 
sportieve duel niets te doen. De 
supporters van beide partijen 
verdienen alle lof. Vooral de 
Dapperbuurt heeft hun jongens 
enorm gesteund.
Na afloop, in de kantine onder het 
genot van een hapje en drankje, 
kwamen de verhalenvertellers 
aan bod. Wel of niet waar, de lol 
was er niet minder om.
Hoe dan ook: de twee jubilarissen 
van 110 en 100 jaar hebben laten 
zien hoe het spelletje moet wor-
den gespeeld. Daar kan de huidige 
generatie nog wat van leren.

Sjaak Brokx

Allstars Ajax–Dappermarkt in wervelende voetbalshow
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Verhalen bij Het 
verloren land door 
groep 4/5 van juf Fari 
op de Linnaeusschool. 
Geschreven op een mooie 
vrijdagmiddag in maart 
via Hyves en e-mail.

Het verlorenland 3 van Aliye
Het verlorenland is een land dat 
verloren is. Er was een oorlog, 
de oorlog begon toen Lasse 
de baby verdwenen was. 9999 
mensen waren aan het vechten.
Er was maar een vrouw die niet 
vocht en die heet: Aliye. Ze was 
verdrietig want haar familie zat 

wel te vechten. En ze vochten, 
vochten en vochten en naar een 
dag zei ze stop! En toen stopten 
alle mensen en maakte vrien-
den en Lasse werd gevonden. 
En Spongebob zei zullen we dit 
land het verlorenland noemen.

Bericht nr. 1 van Pritvi
Dit land heet het verlorenland. 
Er wonen weinig mensen maar 
niemand weet waarom. Het 
heeft van alles wat men nodig 
heeft. Maar het wordt bijna 
nooit gebruikt.

Bericht van Lasse 6
het verlorenland is een land dat 
vroeger verloren was. nu is het 

nog steeds niet opgebouwd er 
is nog steeds oorlog. de zwarte 
macht heeft al bijna gewonnen 
maar de goeie geven het niet op 
totdat de zwarte macht op eens 
was verdwenen.

Nieuw bericht van Hady 7 
ik ben Hady.
En het verlorenland. Het heeft 
een strand, graan, zand.
En het heeft spoorwegen.
Ik hoop dat je het mooi vind.

Nieuwsgierig naar de andere 
kaarten en tekeningen? Er staan 
zo’n 800 foto’s van het project 
op Hyves bij dewereldvanbo-
venaf.hyves.nl. Respect! 

En dan is de kaart echt af. We noemen hem ‘Het verloren land’

Het groepje van ‘de grenzen’  
aan het werk 

Iedereen tevreden? Hier en daar 
moet nog wat worden opgeplakt

Groep 5b aan het werk aan  
Supervijfland op de Lidwinaschool

Een bijzondere wedstrijd: het marktelftal tegen de Allstars van Ajax

Sjaak Swart in gezelschap van twee Allstars
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Activiteiten Klein Dantzig 

Tot half september kunt u wekelijks, op vrijdag- 
of zaterdagmiddag van 14.15 tot 17.30 uur buiten 
schilderen, met strippenkaart. 

Zaterdag 15 mei: start de inloop atelier schilderen 
Bij regen wordt er geschilderd in het kleine clubhuis,  
ingang Kamerlingh Onneslaan 19. 
De expositie is op 18 september.
Op zondag 30 mei is de open volkstuindag. 
Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u diverse tuin(huiz)en bekijken. 
En van 14.00 tot 17.00 uur is er een schilderworkshop:  
Grasduinen in het kleine clubhuis waaraan u gratis mag meedoen.
Zie voor alle activiteiten: www.kleindantzig.nl

Op 28, 29 en 30 mei 
verwelkomt park 
Frankendael opnieuw 
het Bloeifeest. Het 
Bloeifeest is een weekend 
vol activiteiten, kunst 
en educatie over natuur, 
ecologie, cradle to cradle 
en groen. Op 28 en 29 
mei worden ‘groene’ 
films vertoond door 
Solar Cinema. Op 30 mei, 
de Dag van het Park, 
kunt u de Pure Markt 
of activiteiten van de 
Stadsvogelwerkgroep 
bezoeken en natuurlijk 
genieten van de optredens 
van talent uit stadsdeel 
Oost.

Het Bloeifeest biedt ook nieuwe 
activiteiten: een verrassende 
route van park Frankendael naar 
Flevopark langs de watericonen 
van stadsdeel Oost. De meubel 
pimp parade, waar kunstenaars 
oude meubels pimpen. Op 30 
mei kunt u kunt bieden op een 
gepimpt meubel. De Sfeerma-

kers uit Diemen leren jonge en 
oude bezoekers hoe je porte-
monnees kunt maken van lege 
melkpakken, plantenbakjes 
van plastic flessen en hoe saaie 
paraplu’s met oud materiaal 
vermaakt kunnen worden tot 
heuse mode objecten. Neem een 
schoon, leeg melkpak mee, of 
een lege plastic fles (statiegeld 
vrij).
Dagelijks gooien wij kilo’s vuil-
nis weg. Het cradle to cradle 
ideaal streeft een nieuw leven na 
voor deze schijnbare waardeloze 

materialen. Doel hierbij is alle 
materialen opnieuw in te zetten 
op een manier waarmee nuttig, 
maar ook economisch voordeel 
valt te behalen. Een cradle to 
cradle leefwijze is voor iedereen. 
Leer tijdens De Dag van het Park 
te upcyclen!  

Het volledige programma wordt 
in de Stadsdeelkrant gepubli-
ceerd. Of kijk op www.bloei-
feest.nl voor informatie over alle 
activiteiten. Tot ziens in park 
Frankendael!

Bloeifeest in Park Frankendael

De route van huis naar school, 
getekend in de eerste les

Minilandkaart uit het begin  
van het project

Schminken op het Bloeifeest
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Zonneplein in het zonnetje

Wilt u gastredacteur worden? 
Meldt u aan bij:
dwars@dynamo-amsterdam.nl

foto’s en tekst Maarten Sprenger
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