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 JAN
 JANSEN
 
  kwam in 1969 naar Grubbehoeve, 
 28 jaar oud, vertrok in 1995 uit de Bijlmer. 

 TONNY
 JANSEN
 
  kwam in 1969 naar Grubbehoeve, 
 28 jaar oud, vertrok in 1995 uit de Bijlmer. 

 PI 
 de BRUIJN
 
  kwam in 1969 naar Gooioord, 
 27 jaar oud, vertrok in 2003 uit de Bijlmer. 

 ROB
 van ESSEN
 
  kwam in 1972 naar Groeneveen, 24 jaar oud  
 vertrok in 1995 uit de Bijlmer. 

 HENK
 van de Belt
 
  kwam in 1970 in Frissenstein, 
 21 jaar oud, woont tot heden in Kikkenstein. 

 MARIA
 de GRAAFF
 
  kwam in 1971 naar Geinwijk, 31 jaar oud  
 woont tot heden in Geerdinkhof.

 BRAM
 de GRAAFF
 
  kwam in 1971 naar Geinwijk, 31 jaar oud  
 woont tot heden in Geerdinkhof. 

 ANJA
 CORBIJN van WILLENS
 
  kwam in 1969 in Hoogoord ter wereld,   
 vertrok in 1979 uit de Bijlmer. 

 JOKE
 de BOER
 
  kwam in 1970 naar Groeneveen, 
 24 jaar oud, woont tot heden in Geerdinkhof. 

i n f o  De Bewonerslunch voor Bijlmer Pioniers 
vond plaats op 25 november 2017 in de collectieve ruimte Grub-
behoeve, Grubbehoeve 38, waarin tevens het Bijlmer Museum is 
gevestigd.
Er werd door de deelnemers gegeten en er waren toespraken 
van wethouder/loco burgemeester Ericvan der Burg, kind uit 
de Bijlmer, waar hij ook zijn politieke carriere startte, en Henno 
Eggenkamp, iniatiefnemer. 

De achterste vijf  foto’s laten enkele beelden zien van de opna-
mes voor podcasts in het bijlmer Museum, met o.a. ex Bijlmer-in-
woner en architect Pi de Bruijn, Joke van Suchtelen, docent 
Open Scholengeeeschap Bijlmer (OSB), en Tom van Doormaal 
(rechts) en Ben Bles, beiden begin ‘70 inwoner van de Bijlmer 
en opbouwwerker voor het opstarten van bewonersorganisaties 
(Tom) en de gezondheidszorg. 
Op de pagina daarnaast ziet u Rachel Tokromo (links) op een  
kruk, die de lunch verzorgde, en daaronder Jeffrey Croese, sa-
men met Sara Mattens baas van Vinger nl, gespecialiseerd in 
radio/muziek, productie en grafisch ontwerp. Samen met Jesper 
Buursinkk vormen zij de MOB (Mobiele Omroep Bijlmermeer).
U ziet ook nog enkele foto’s van een video over parkeerfraude, 
begin ‘70, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Bob Vos, 
en zangeres Anne-Marie Hunsel doet een dansje voor een opna-
me van haar begin ‘70 in een Zlak-uitzending (de illegale start van 
lokale omroep in de Bijlmer). 

De naamplaatjes, hier verkleind afgedrukt, geven de namen van 
alle deelnemers, in totaal een 56 mensen. Meer dan 80 mensen 
gaven zich voor de lunch op. Een aantal kon niet op zaterdag, een 
aantal was op het laatste moment verhinderd, en een aantal meld-
de zich te laat. Voor hen was geen plaats meer. De kleuren van 
de kaartjes verwijzen naar de beginletter van het flat: rood is G, 
blauw is F, groen is K, goud is H en ‘oranje’ is D en E. Tekst in 
zwart betekent vertrokken, tekst in wit: woont nog altijd in de 
Bijlmer cq Zuidoost. 

Het Bijlmer Museum is gevestigd op Grubbehoeve 38/39 en kan 
voorlopig alleen op afspraak bezocht worden. Doe dat via email - 
bijlmerm@xs4all.nl - of  via de mobiel - 06 41 61 21 31.
Het Bijlmer Museum organiseert ook rondleidingen, die aan diver-
se behoeften kan worden aangepast. 



 GER
 TAUBMAN
 
  kwam in 1969 naar Koningshoef ,
 21 jaar oud, woont tot heden in Liendenhof. 

 OLIVIER
 JANSEN
 
  kwam in 1969 naar Grubbehoeve, 
 3 jaar oud, vertrok in 1978 uit de Bijlmer. 

 PALMIRA
 BARENDS
 
  kwam in 1969 naar Grubbehoeve,
 11 jaar oud, woont tot heden in de Bijlmer. 

 MJA
 FARE
 
  kwam in 1972 naar Gliphoeve, 9 jaar oud
 woont tot heden in Zuidoost. 

 KARIN
 MOOR
 
  kwam in 1972 naar Kralenbeek, 13 jaar oud 
 woont tot heden op Geerdinkhof. 

 GITTA
 GROL
 
  kwam in 1972 naar Kralenbeek,
 22 jaar oud, woont tot heden in Gouden Leeuw. 

 BAS
 BEEKHUIZEN
 
  kwam in 1972 naar Dennenrode,
 25 jaar oud, vertrok in 2000 uit de Bijlmer. 

 YVONNE
 GREEFHORST
 
  kwam in 1970 naar Grubbehoeve, 
 12 jaar oud, vertrok in 1992 uit de Bijlmer. 

 MARCO
 van SUCHTELEN
 
  kwam in 1970 naar Groeneveen, 
 23 jaar oud, woont tot heden in Geerdinkhof. 

 ANNE-MARIE
 HUNSEL
 
  kwam in 1970 naar Groeneveen,
 25 jaar oud, woont tot heden in Zuidoost. 

 NAJJAR
 SOUHAM
 
  kwam in 1974 naar Gliphoeve, 
 22 jaar oud, woont tot heden in de Venserpolder. 

 ELLY
 van der SOMMEN
 
  kwam in 1975 naar Koningshoef, 
 43 jaar oud, vertrok in 2001 uit de Bijlmer. 

 GOOF
 TIMMERMANS 

  kwam in 1974 naar Gliphoeve2, 
 22 jaar oud, woont tot heden in Zuidoost 

 JAAP
 RUIJGERS
 
  kwam in 1974 naar Kralenbeek, 
 26 jaar oud, woont tot heden aan de Bijlmerdreef.

 MAGDA
 HASELHOEF
 
  kwam in 1970 naar Groeneveen, 
 25 jaar oud, woont tot heden in Zuidoost. 

 JAAP
 JONKER
 
  kwam in 1971 naar Fleerde, 29 jaar oud 
 woont tot heden in Florijn.



 RIA
 QUANJER
 
  kwam in 1970 naar Grubbehoeve, 
 28 jaar oud, vertrok in 1995 uit de Bijlmer. 

 BOB
 VOS
 
  kwam in 1970 naar Hogevecht, 
 24 jaar oud, vertrok in 1991 uit de Bijlmer. 

 SONJA
 GREVEN
 
  kwam in 1970 naar Grubbehoeve, 
 26 jaar oud, vertrok in 1989 uit de Bijlmer. 

 ANNE-MARIE
 van ROOSMALEN
 
  kwam in 1973 naar Gerenstein, 23 jaar oud 
 woont tot heden in de Bijlmer.

 TOON
 BORST
 
  kwam in 1974 naar Dennenrode, 
 33 jaar oud, woont tot heden in Zuidoost. 

 MARGA
 BLOM
 
  kwam in 1973 naar Kantershof, 
 27 jaar oud, vertrok in 2015 uit de Bijlmer.  

 PAUL
 REEHUIS
 
  kwam in 1973 naar Eeftink, 23 jaar oud 
 woont tot heden in Groenhoven 

 TITIA
 KOPPERS
 
  kwam in 1968 naar Hoogoord, 7 jaar oud 
 vertrok in 1982 uit de Bijlmer.

 GUIDO
 ROOIJMANS
 
  kwam in 1971 naar Groeneveen, 
 27 jaar oud, woont tot heden in Groeneveen.

 TRIJNTJE
 SJOERDSMA
 
  kwam in 1975 naar Grubbehoeve, 
  23 jaar oud, vertrok in 2003 uit de Bijlmer 
 en keerde later terug naar Grubbehoeve

 EVERT
 VERHAGEN
 
  kwam in 1975 naar Koningshoef, 
 20 jaar oud, vertrok in 1990 uit de Bijlmer.

 NEL
 KLAVER
 
  kwam in 1972 naar Florijn, 35 jaar oud 
 woont tot heden in Florijn.

 JAN
 BRAAM
 
  kwam in 1976 naar Groenhoven, 
 22 jaar oud, woont tot heden in Groenhoven.

 GEORGE
 MUNNIK
 
  kwam in 1974 naar Frissenstein, 
 25 jaar oud, vertrok in 2017 uit de Bijlmer.

 HARRÏET
 HAAKMA WAGENAAR
 
  kwam in 1974 naar Kleiburg, 36 jaar oud 
 vertrok in 2000 uit de Bijlmer.

 LILLIAN
 OOSTERHOUT
 
  woont sinds jaren ‘70 in de Bijlmer en
 was docent op de OSB. 



 ROB
 SPIEKERMAN
 
  kwam in 1976 naar Grubbehoeve, 
 25 jaar oud, woont tot heden in Grubbehoeve.

 RUUD
 van der LINDEN
 
  kwam in 1969 naar Frissenstein,
  26 jaar oud, woont tot heden in Hoogoord.

 HILDA
 SOEDHOE
 
  kwam in 1974 naar Gliphoeve, 24 jaar oud 
 woont tot heden in de Venserpolder.

 ERIC
 van der BURG
 
  groeide op in de Bijlmer, is nu wethouder   
 te Amsterdam en was spreker bij de lunch

 PAUL
 HAFFMANS
 
  architect van de Moskee en 
 subcentrum Ganzenhoef

 BABET
 van der SPRUIT
 
  kwam in 1971 in Hofgeest ter wereld,   
 vertrok in 1992 uit de Bijlmer, maar komt er in 
 2018 terug.

 ROB
 van ESSEN
 
  kwam in 1972 naar Groeneveen, 
 24 jaar oud, vertrok in 1995 uit de Bijlmer. 

 TUNG
 SOUHAM
 
  kwam in 1974 naar Gliphoeve, 17 jaar oud  
 woont tot heden in de Venserpolder. 

 NIENKE 
 van de SPRUIT
 
  kwam in 1971 naar Hofgeest, 3 jaar oud  
 vertrok in 1990 uit de Bijlmer. 

 CHRIS 
 SLUIJMERS
 
  kwam in 1968 naar Hofgeest, 29 jaar oud  
 woont tot heden in Groenhoven. 

 CORA 
 SLUIJMERS
 
  kwam in 1968 naar Hofgeest, 29 jaar oud  
 woont tot heden in Groenhoven. 

 BEN
 BLES
 
  kwam in 1968 naar Frissenstein, 
 29 jaar oud, vertrok in 1976 uit de Bijlmer. 

 MILDRED
 LUIJDJENS
 
  kwam in 1971 naar Koningshoef, 
 3 jaar oud, vertrok in 1979 uit de Bijlmer. 

 CONSTANT
 MEIJERS
 
  kwam in 1971 naar Grubbehoeve, 
 26 jaar oud, vertrok in 1978 uit de Bijlmer. 

 VINCENT
 HENAR
 
  kwam in 1970 naar Grunder, 12 jaar oud  
 vertrok in 1978 uit de Bijlmer, maar is terug,
 nu in Kleiburg

 TOM 
 van DOORMAAL
 
  kwam in 1969 naar Goooord, 24 jaar oud  
 vertrok in 1977 uit de Bijlmer. 


