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Dit zijn de schatten van Emmermeer. Niet 
allemaal natuurlijk. Het is een selectie van
beelden en opmerkingen van bewoners, die
ik tijdens mijn verkenningen optekende.
Waar ligt het hart van de buurt, hoe is het 
dagelijkse leven en welk liedje geeft dit het
beste weer? Met deze vragen en een open
oog en oor ging ik op pad.  

Lies Kortenhorst

RAISE YOUR GLASS
Emmermeer is echt gezellig, echt sociaal.
Lekker rondhangen en kletsen met vrienden,
dat doen we het liefst. Mijn vriendin en ik
zien elkaar elke dag. Wij zijn het hart van de
buurt. Maar er is geen plek om elkaar te 
ontmoeten. Een wind- en waterdicht warm
onderkomen voor leeftijd genoten. Dat is wat
we willen. We zijn met een groep van 30 en
willen het zelf runnen.

CLASSIC-ROCK
Ik ben erg happy met mijn eigen flat. Ik ken
hier veel mensen. Nu hoef ik niet meer in het
park te zitten. Mijn vrienden komen nu bij mij
thuis. Ik mis wel een grote discotheek in de
stad om uit te gaan. Als het hier afgebroken
wordt, koop ik met de verhuispremie een
huis. In deze buurt, dat is zeker.

WONDER
Dit park, verlicht door zonnestralen, wauw.
Dat beeld blijft de hele dag bij me. Je kunt er
lekker rustig wandelen. Een praatje maken
of vrienden van vroeger nog eens zien, dat is
leuk. Wat banken erbij en de muziekkoepel
terug. Dat zou fijn zijn. En dan muziek waar
je vrolijk van wordt.

WIJ BINT TROTS
Het is één grote familie, gezellig, we hebben
veel plezier met elkaar. We treden 25 maal
per jaar op. Stel je eens voor over 10 jaar.
Wat is hier dan nog van over, wij zijn oud.
Zullen jongeren dit nog overnemen? Het zou
erg mooi zijn als we iets van al deze kennis
en tradities over kunnen dragen op jonge
mensen.

LACH NIET ALS JE DIE AUTO
ZIET STAAN
Vroeger noemden ze dit achterbuurten, maar
de mensen zijn oké. Ze weten hoe het is om
niets te hebben. Om niet moeders mooiste te
zijn. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat
ik hier niet eerder ben gaan wonen.

ALS IK WAKKER WORD DAN
DROOM IK NOG
Ik ben trots op de wijk. Ook als mensen 
zeggen: woon je in Emmermeer? Ze hebben
ongelijk. Als er iets is, helpen we elkaar. Zelf
hou ik van dansen en mooie dingen maken.
Maar voor jongeren is hier echt weinig te
doen. Ik pas op de kinderen in de buurt als ze
spelen. Dit speelplaatsje is in een deel van
mijn tuin gemaakt.

GRIEZEL
Deze armbanden heb ik zelf gemaakt en de
boot ook. Ik ga er wel even inzitten. Joepie
Joepie en Griezel zijn cd’s, die heb ik in de
aanbieding. Griezel vind ik het mooist. Ik 
verkoop mijn spullen omdat ik een com -
puterspel wil kopen. Dit heb ik samen met
mijn broer bedacht. Hij heeft de bier dopjes in
de verkoop. Wil je ook iets kopen?

OBVIOUS CHILD
In deze buurt voel ik me prima. Iedereen
kent je hier van gezicht en niet van naam. 
Er gebeurt veel, daar werk ik actief aan mee.
Vooral voor jongeren. Als het maar swingt,
dat zullen mijn Surinaamse roots zijn. 
Geocaching is mijn hobby, dat is schatzoeken
met de gps. Kun je hier goed doen met al die
bossen.

JIJ BENT ZO MOOI
Wij hebben veel geleden in de oorlog, ik ben
38 jaar geleden hier gekomen. Ik zing en
schilder, mijn kinderen en kleinkinderen zijn
ook heel muzikaal. Dit heb ik allemaal zelf
gemaakt, daar hou ik van, daar wordt ik 
rustig van. Ik weet dat zij bestaat. Dat heeft
mij altijd veel kracht gegeven. Er komen veel
mensen hier om even te zitten en te bidden.

THE POWER OF LOVE
Emmermeer verandert in een hippe buurt. Er
komen veel jonge gezinnen. Die zijn verbaasd
hoe mooi het hier is. De mix van jong en oud,
rijk en arm maakt het hier veel gezelliger
dan elders. Dit deel van de straat is mijn hart
van de buurt. Ik leef erg met de buren mee.
Je moet mij niet op de hei zetten. Ik dans
graag en mijn kinderen ook. We werken toe
naar een presentatie.

EEN HARTJE VAN GOUD
Iedereen laat hier zijn hond uit. Dat ruim ik
op, ik kan niet stilzitten. Mijn hark is mijn
muziek. Dertig jaar geleden kwam ik uit 
Servië om bij Dralon te werken. Ons huis aan
de Schuiling straat is afgebroken. We wonen
nu zes jaar hier, dat bevalt goed. We hebben
aardige buren. Mijn man houdt van muziek.
We hebben wel duizend plaatjes van Jannes,
Bauke en Marianne Weber. 


