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Kort verslag van de activiteiten 
In 2019 is Kantlijn gaan uitbreiden. Er zijn in 2019 44 workshops gegeven bij de locatie in West en 
vanaf november zijn we ook gestart met een nieuwe groep in Amsterdam Oost. Op deze locatie zijn 
in 2019 acht workshops gegeven. Er waren zes unieke deelnemers met een gemiddelde van drie 
deelnemers per workshop. Deze workshop moest nog wat bekendheid krijgen; inmiddels zijn er 
wekelijks vier tot zes deelnemers. Bij de groep in West waren de workshops drukbezocht: Hier waren 
gemiddeld veertien deelnemers per workshop aanwezig. Er is een aantal nieuwe schrijvers 
bijgekomen in de groep in West. Deels gebeurde dit via via, maar ook het Buurtfeest Westergas dat 
in september werd georganiseerd en waar Kantlijn met een stand stond, leverde een aantal nieuwe 
schrijvers op. Vrijwilligers Lois, Hilda en George zijn het hele jaar weer aanwezig geweest om 
iedereen van koffie, thee, broodjes, schrijfmaterialen en een praatje te voorzien. 
 
Wekelijkse workshops 
De workshops werden afwisselend gegeven door Ruby Sanders, Cathelijn Schilder, Jean Koolen, 
Harold Konickx en Josha Zwaan. Daarnaast werden gastlessen verzorgd door liedjesschrijver Jesje De 
Schepper en schrijfster Carla de Jong. Laatstgenoemde trad in juli 2019 als gastschrijver op bij 
Kantlijn Live en gaf daarna aan wel eens een gastles te willen verzorgen. Aan het einde van het jaar 
namen we afscheid van zowel de locatie als van twee docenten: Josha en Harold besloten beiden 
vanwege de reisafstand (zij wonen allebei niet in Amsterdam) dat het niet meer haalbaar was om les 
te blijven geven bij Kantlijn en Ondertussen hield als geheel op te bestaan. Met ingang van januari 
2020 worden de workshops in Amsterdam West daarom in Buurtcentrum de Horizon gegeven. 
 
In november 2019 startten we zoals gezegd met de nieuwe schrijfgroep in Amsterdam Oost. De 
workshops in Oost worden gegeven in de OBA aan het Javaplein. Dit is een fijne plek die midden in 
de buurt staat en waar nieuwe deelnemers dus ook makkelijk binnen kunnen lopen. Voor deze 
nieuwe groep werden nieuwe docenten en een vrijwilliger gezocht. De workshops worden nu 
afwisselend gegeven door oude bekenden Jean Koolen en Cathelijn Schilder en nieuwe docenten 
Chiel Reemer en Mireille Buldeo Rai. Vrijwilligster Daniela Apice is wekelijks aanwezig om de koffie, 
thee en schrijfmaterialen te verzorgen.  
 
Bundel ‘Mijn hoofd is mijn werkplaats’ 
Dankzij een subsidie van de Haëlla-stichting is het in 2019 gelukt om een 
bundel uit te brengen met recente teksten én illustraties van 
Kantlijnschrijvers. De bundel is op 23 december feestelijk gepresenteerd en 
uitgereikt aan de schrijvers en vrijwilligers van Kantlijn. Alle donateurs van 
Kantlijn hebben een exemplaar ontvangen en de bundel is sinds eind 
december te koop via de webshop op onze website. De bundel is naar de 
meeste van onze partners al verstuurd en een aantal moet nog verstuurd 
worden. Als u de bundel per abuis niet ontvangen heeft horen wij het graag. 
We sturen u dan zo snel mogelijk een exemplaar toe. 
 
Kantlijn Live met Carla de Jong en Tsead Bruinja 
In 2019 organiseerden we dankzij een financiële bijdrage van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst ook weer twee edities van Kantlijn Live. 
Dat deden we bij onze ‘buren’ in de Spaarndammerbuurt: Podium Volta. 
Kantlijn Live is een avondvullend programma met poëzie, korte verhalen en 
muziek waar de Kantlijn schrijvers het podium delen met gevestigde 
schrijvers. Dit jaar waren dat in juli thrillerschrijfster Carla de Jong samen met 
haar Ambo Anthos-redacteur Harold de Croon en in november Dichter des 
Vaderlands Tsead Bruinja. Beide edities kenden bijzondere gesprekken 
tussen de schrijvers van Kantlijn en de gastschrijvers. In juli verzorgde singer-
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songwriter Jean Koolen in samenwerking met de Kantlijnschrijvers de live muziek. In november 
maakte Barbara Breedijk met haar muziek de avond compleet. Daarnaast waren er in 2019 
optredens bij o.a. de Dominicuskerk, Buurtfeest Westergas en in de Nassaukerk. 
 
 
Publicaties 
Net als in voorgaande jaren werden teksten van Kantlijnschrijvers gepubliceerd op de achterkant van 
de Amsterdamse Z!-krant (oplage 11.000). Deze krant verschijnt eens in de drie weken en op iedere 
editie staan meerdere teksten van Kantlijn. Daarnaast zijn teksten van Kantlijnschrijvers in 2019 o.a. 
gepubliceerd in een glossy van de Domicuskerk en in het magazine Andersland van de 
Idealenfabriek. 
 
Organisatie 
In 2019 zijn er wat wisselingen geweest binnen de stichting. In maart 2019 is Sanne Bosselaar 
aangesteld als nieuwe coördinator van Kantlijn. Zij verzorgt alle inhoudelijke organisatie rondom de 
workshops, optredens en andere activiteiten en heeft daarmee deze functie overgenomen van 
Leendert Roosenbrand. Vanaf 1 maart houdt hij zich alleen nog bezig met de fondsenwerving en 
financiële administratie.  
Josha Zwaan en Harold Konickx zijn als docenten bij Kantlijn gestopt. Van hen is tijdens een borrel 
met het bestuur, de docenten en de vrijwilligers afscheid genomen. Daarnaast hebben zij tijdens de 
laatste les van het jaar afscheid genomen van de schrijvers.  
Gelukkig zijn er ook weer nieuwe docenten gevonden. Sinds november 2019 geven Chiel Reemer en 
Mireille Buldeo Rai les bij Kantlijn. Ook Marie Meeusen heeft zich bij het team van docenten 
aangesloten, alleen haar eerste les heeft pas in februari 2020 plaatsgevonden. 
Ook is er een aantal nieuwe vrijwilligers gestart. Mayla Kersten is sinds juni 2019 aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen om de notulen daarvan te verzorgen. Daniela Apice is als vrijwilligster bij de 
workshops in Oost wekelijks aanwezig om de koffie, thee en schrijfmaterialen te verzorgen en 
helemaal aan het eind van de jaar sloot Silvia Tijssen zich bij Kantlijn aan. Zij gaat vanaf begin 2020 
de redactiewerkzaamheden overnemen van Ruby Sanders. 
 
 

 
  De eerste workshop bij Buurtcentrum de Horizon 

2020 
Dit jaar is het de ambitie van Kantlijn om nog verder door te groeien. In eerste instantie ligt de focus 
hierbij op het uitbreiden van het aantal deelnemers bij de groep in Oost. Daarnaast willen we graag 
nog zichtbaarder worden in de wijk en in de stad. Dit door meer publicatie- en optreedmogelijkheden 
te zoeken. Naast de plekken in Amsterdam West waar we hier al mee bezig waren, kunnen we nu 
ook Amsterdam Oost hierin gaan betrekken. Zo kunnen we de talentontwikkeling van de 
deelnemers stimuleren en ondersteunen en hopelijk ook meer donateurs werven. Het hebben van 
meer donateurs leidt weer tot de mogelijkheid om meer activiteiten te organiseren en op die manier 
de ontwikkeling van zowel de stichting als de deelnemers nog weer verder door te zetten.  
 


