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Sinds november 2007 is er op IJburg een nieuw restaurant, De Dageraad,
met een sociale doelstelling. Mensen die al lange tijd geen betaalde baan
hebben gehad of er nog nooit een gehad hebben, krijgen hier de mogelijkheid om (opnieuw) te leren werken. Hierna kunnen zij doorstromen naar
een reguliere, betaalde baan. Het concept van ID-banen (in een ver verleden ook wel bekend als Melkert-banen), dat bedreigd werd met opheffing,
wordt hiermee nieuw leven ingeblazen. Momenteel neemt een groep van
ongeveer vijfentwintig mensen deel aan dit traject. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat dat er vijfendertig tot veertig worden.

IJopener is de buurtkrant voor alle
bewoners van stadsdeel Zeeburg.
De redactie bestaat uit vrijwilligers die
in Zeeburg wonen.
IJopener is zelfstandig en kent een
redactiestatuut.
De meningen van de afzonderlijke
schrijvers geven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de redactie weer.

Stagebeurs Kleur in Stage
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Eten voor het goede doel

colofon

tekst: Sandra Lau
foto’s: Fred Vermorken

E

ind januari besloot ik op een
regenachtige avond de proef op de som te
nemen. Het interieur valt te omschrijven
als een opvallende combinatie van jaren
dertig-chic en een laissez-faire stijl. Het
kersenroodbruine barmeubel en de dito
caféstoelen vormen een opvallend contrast
met de vintage look-eettafels. De kroonluchter in de hal steekt eveneens sterk af
bij de Gispen-lampen in het eetgedeelte
van de zaak. De Portugees ogende tegelvloer in terra- en okertinten en de volledig
uitklapbare glazen pui aan de kant van de
IJburglaan doen het verlangen opborrelen
naar een lange warme zomer met een ècht
terras op IJburg.
Het IJburg-publiek heeft ondertussen
haar weg gevonden naar het restaurant.
Jonge gezinnen en stelletjes, volgens de
statistieken de hoofdmoot van de IJburgbevolking, vormden de bezoekers van die
avond. Bij de ingang was een kinderhoekje
ingericht met een miniatuuroventje en
kleurig speelgoed. Dit lounge- en speelhoekje is één van de grote trekkers van De
Dageraad. Hier wordt dan ook regelmatig
intensief gebruik van gemaakt. Dit hoekje
wordt binnenkort zelfs uitgebreid met een
DVD/TV-installatie. Hiermee profileert
De Dageraad zich als een bijzonder kindvriendelijk restaurant en dat ontbrak tot nu
toe nog op het kinderrijke IJburg.
Ik sprak kort met Joost, de sympathieke
bedrijfsleider, die deze avond ook de (enige) kok was. Met zijn achtergrond in zowel
de welzijnszorg als ook de horeca voelt
hij zich als een vis in het water. Tussen de
bedrijvigheden door legde hij uit dat De
Dageraad is opgericht op initiatief van de
Woningcorporatie de Alliantie-Amsterdam

en de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam (SNWA). SNWA
houdt zich bezig met reïntegratietrajecten van mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Eén van de voorlopers van de Alliantie-Amsterdam was de voormalige woningbouwvereniging De Dageraad,
vandaar de naam. Restaurant De Dageraad
ontvangt geen overheidssubsidie en moet
zichzelf zien te bedruipen. De start van
dit initiatief is mede ondersteund door de
stichting Doen, het VSB-fonds en de Startfoundation.
De doelstelling van De Dageraad is om
uiteindelijk een makkelijk toegankelijk en
gemoedelijk restaurant te worden, waar
zowel de gasten als de medewerkers zich
op hun gemak voelen. Daarbij wordt niet
voorbijgegaan aan de kwaliteitseisen op het
gebied van service en producten. Het concept is vergelijkbaar met dat van restaurant
Fifteen, bekend geworden door de Engelse
tv-kok Jamie Oliver. Daar worden kansarme jongeren op weg geholpen d.m.v. een
baan in een professioneel restaurant.
Waar in restaurant Fifteen topprijzen
worden gevraagd voor topgerechten, zijn
de prijzen bij restaurant De Dageraad nog
schappelijk. De diversiteit in de gerechten
(vier voor-, vijf hoofd-, vijf na- en drie
speciale kindergerechten) wekken de indruk dat men bij het opstellen van de kaart
op safe heeft gespeeld: de wat geforceerd
ogende opsomming Maaltijdsalade van
rucola, tomaat, paprika, sperziebonen, feta,
olijven & kipfilet (€ 8,50) wordt op speelse
wijze geïnterrumpeerd door de Pippi Lang
kousspaghetti (met schaartje!) met gehaktbal
letjes en tomatensaus (€ 5,25). De Hangop
van dikke yoghurt met verse seizoenvruchten
(€3,95) klonk veelbelovend, maar bewaar
ik voor een volgend bezoek.
Het is een geruststellend idee dat je met
“eten buiten de deur” helemaal los kunt
gaan en tegelijkertijd maatschappelijk
verantwoord bezig bent. En ach, dat het
wat langer duurt alvorens je bestelling je

tafel bereikt: we zullen het maar houden
op kinderziektes. Joost overweegt al over te
stappen op een systeem van voorgedrukte
bestelformulieren, waar de klanten hun
bestelling op kunnen aankruisen. Hopelijk
zal deze nieuwerwetse zakelijkheid achterwege blijven. Immers, niets zo charmant
als oprecht geïnteresseerd personeel en al
helemaal in de Randstad.
Daarnaast is het hartverwarmend om te
zien dat het ene maatschappelijke initiatief
het andere heeft omarmd. De Boekenkas,
een uitvinding van IJburger Johan Bakker,
is met enthousiasme verwelkomd. De Boekenkas is een “ruilproject”, waarbij bewoners gratis een boek mogen meenemen,
mits men er een eigen exemplaar voor
terugplaatst. Dit project is bedoeld om de
communicatie tussen de IJburgers onderling te verbeteren en een saamhorigheidsgevoel te kweken, bij afwezigheid van een
officiële bibliotheek. Een ideale plek dus
om onder het genot van een kopje koffie
een of meerdere boeken door te bladeren.
Het Zalmpakketje met mierikswortelsaus en
gestoomde groente en aardappeltjes (€ 12,50)
en de Chocoladetaart (€ 2,50) zijn voor mij
in ieder geval reden om de rest van de kaart
uit te proberen. t
De Dageraad, IJburglaan 1295
Reserveren via telefoon 06 40 80 30 40
of e-mail: restaurantdedageraad@live.nl

Op 12 februari vertoonden koks van het top
restaurant ’Vis aan de Schelde’ hun kunsten in ‘De
Dageraad’. Voor deze bijzondere gelegenheid werd
nog even druk overlegd met de keukenbrigade
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interview

Een leven lang
in de Indische buurt
winkels g ekomen en er
wordt ook niet meer
geflaneerd zoals vroeger. En alle bioscopen
zijn langzaamaan verdwenen toen iedereen
televisie kreeg.’ Als
Hans en Mary even
nadenken noemen
met gemak allerlei
verdwenen bioscopen.
‘Je had Odeon waar nu Houtsma van die
keukens zit, en waar nu de Zeeman zit, zat
eerst Bioscoop van Swinden. En op de plek
van BCC zat Bioscoop Nationaal. Daarom
vind ik het ook zo leuk dat we nu weer
een nieuwe bioscoop hebben op het Timorplein. Dat is echt goed voor de buurt,’
vindt Hans. ‘Ik hoop maar dat het mensen
gaat trekken. Dat hotel (Stay Okay) loopt
als een trein, het is er steeds vol volgens
mij.’

De Indische buurt bestaat al iets meer dan honderd jaar.
De buurt is nu dus ouder dan de meeste van haar bewoners. Sommige buurtbewoners wonen er al hun hele
leven. Als je al zo lang in een buurt woont, dan heb je
heel wat veranderingen meegemaakt en heel wat verhalen te vertellen.
Op zoek naar een persoonlijk historisch verhaal ging ik op
bezoek bij Hans Haubrich en zijn vrouw Mary Haubrich,
twee bewoners van het eerste uur.

tekst: Jacqueline Kock

Hans Aubrich

H

ans is geboren in de Dapperbuurt, in
1934, in de Von Zesenstraat. Hij woont op
dit moment 41 jaar in de Indische buurt.
Zijn vrouw Mary is geboren in de Celebesstraat in 1937 en dus een geboren en getogen Indische Buurtse. Hans heeft goede
herinneringen aan zijn vroegste jeugd. ‘Je
kon heerlijk op straat spelen. Schuilhokkie
deden we dan, ken je dat? Verstoppertje
noemen ze het, maar wij noemden dat
schuilhokkie. En knikkeren, diefje met
verlos en natuurlijk pinkelen. Dat was een
spelletje waarbij je het pinkeltje weg moest
slaan met een stuk hout en dan proberen
het pinkeltje op een putdeksel te gooien.
We hoepelden ook veel.’
Hans’ vader, die melkboer was, overleed
plotseling toen Hans 14 was. Dat betekende dat Hans van school af ging en de
melkwijk over moest nemen. Deze bestond
uit klanten in de Dapperbuurt, Czaar
Peterbuurt en Oostelijke Eilanden en de
Indische buurt. Hij kende de buurt dan
ook op zijn duimpje. De meeste herinneringen heeft Hans aan het gebied rond
de Entrepothaven. De straatnamen daar
(Veemarkt en Veelaan) herinneren nog
aan het grote abattoir en de huidenlooierij
die daar toen stonden. Dit soort bedrijven
mocht niet meer in de stad staan omdat er
nieuwe hygiënewetgeving was gekomen,
dus werden ze verdreven naar de randen
van Amsterdam. Hans verkocht melk in de
kantines van die fabrieken en werkplaatsen.
Daar vlak achter was de haven, toen nog
volop in gebruik. Er was een douaneterrein
en er stond een grote muur langs het water.
Hans zat daar vaak te vissen als jonge jongen met zijn vader. Een groot deel van de
4

bewoners van de Indische buurt bestond
uit jonge gezinnen waarvan de kostwinnaar
in dat gebied werkzaam was. Ze werkten
dan als slachter bij het abattoir, in de leerlooierij, of ook vaak bij Werkspoor NV,
een Nederlandse fabrikant van ‘rollend
materieel’, voornamelijk treinstellen. Nu is
de buurt rond Entrepothaven en Oostelijke
Handelskade helemaal volgebouwd met
(nieuwe) woningen. Hans en Mary rouwen
er niet om: ‘Dat is echt veel beter nu hoor,
het was heel lang een zooitje daar, met al
die verlaten rangeerterreinen, niks aan,’
zegt Mary.

Na hun trouwdag, in de jaren vijftig, zijn
ze in de Indische buurt gaan wonen en
hebben daar hun twee zoons opgevoed.
Waar nu de Ponteneur zit, in de Eerste van
Swindenstraat, was destijds een openbare
school, waar hun zoons naar toe gingen.
Het was ook een leuke buurt om te wonen
met kinderen. Ze hebben altijd veel vriendjes in de buurt gehad, want er woonden
heel veel kinderen met al die gezinnen. Er
was eigenlijk toen ook al niet veel groen,
maar de straten waren veel rustiger, dus
kinderen konden nog redelijk gemakkelijk
op straat spelen.

Hans werkte niet zijn hele leven als melkboer. Hij is op zijn 18e bij een ijzerhandel
gaan werken in de Jordaan en heeft ook
nog twee en half jaar bij een rijschool gewerkt als rijinstructeur. Maar het grootste
deel van zijn leven was hij magazijnchef in
de cosmeticabranche. Hij was ook altijd
heel actief in de Indische buurt; in het
buurtwerk, maar ook bijvoorbeeld vijftien
jaar als vaste fotograaf van de Tong Tong,
Hans en Mary wonen op dit moment in de
de oude buurtkrant van de
Padangstraat. Mary vertelt:
‘De Javastraat is sinds
Indische buurt.
‘Als kind kwam ik hier altijd
de jaren zeventig heel
langs op weg naar school.
erg veranderd. Er is een
Hans en Mary worden
Toen noemden wij dit de
heel ander soort winkels
allebei enthousiast als ze
koperen belletjeshuisjes.
gekomen en er wordt
kunnen vertellen over hun
Wij vonden het hier heel
ook niet meer geflaneerd chique. We dachten dat er
jaren in de Indische buurt.
zoals vroeger.’
Ze hebben elkaar ontmoet
hele rijke mensen woonop de kermis op de Polderden. Maar het zijn eigenlijk
weg. Ze waren allebei naar de kermis gemaar heel kleine huizen naar hedendaagse
gaan met vrienden, maar het klikte meteen
standaard.’ Hans heeft zelf een douche in
tussen hen. Ze vinden dat er vroeger veel
het huis gemaakt, die zat er eerst niet in.
meer leuke uitgaansgelegenheden waren
De mensen gingen toen nog naar het badin de Indische buurt. De Javastraat was
huis op het Javaplein. Toen ze er kwamen
destijds een straat vol met mooie winkels,
wonen was er al elektriciteit, maar je kon
waar in de weekends jongelui langs de
nog zien waar eerst de gasbuizen hadden
straat liepen om in etalages te kijken en
gelopen voor het gaslicht. Er was ook maar
elkaar te ontmoeten. ‘Wij jongens noeméén hoofdschakelaar voor een paar huizen
den dat de meidenmarkt’ lacht Hans. ‘De
tegelijk. Hans heeft eens per ongeluk kortJavastraat is sinds de jaren zeventig heel
sluiting gemaakt zodat de hoofdstoppen
erg veranderd. Er is een heel ander soort
sprongen en de GEB eraan te pas moest

Hoek Insulindeweg/Kramatweg: De Elthetokerk heeft plaatsgemaakt voor een appartementencomplex foto’s: Hans Aubrich

komen net toen er een hele belangrijke
bokswedstrijd van Cassius Clay (Mohammed Ali) op de televisie was. ‘Daar maakte
ik de buren niet blij mee,’ lacht Hans.
Hans en Mary vinden het wel erg jammer dat er in de hele Padangstraat destijds
nieuwe ramen in de voorkanten zijn gezet.
De oude houten schuiframen hadden een
gedeelte van glas in lood. ‘Deze ramen
hebben natuurlijk dubbele beglazing, maar
mooi zijn ze niet,’ zegt Mary. ‘En omdat
de woningbouwvereniging overal andere
ramen in had gemaakt konden deze huizen
niet op de monumentenlijst worden gezet.
Want er waren dingen gewijzigd. Dat vonden wij destijds echt zonde.’ Hans en Mary
zijn over het algemeen geen voorstanders
van sloop in de Indische buurt. ‘Ik heb nog
geprotesteerd tegen de sloop van het Borneoblok, maar ik was geen belanghebbende
dus dan had het geen zin,’ zegt Hans.
‘Ik begrijp niet waarom ze niet g ewoon

ons en redactielid van de TongTong, Eric
renoveren. Vlak daarnaast staat precies
Jan Hoes, een kunstenaar, die veel te jong
zo’n blok en dat hebben ze wel mooi
is gestorven, kwam daar langs toen ze bezig
opgeknapt.’ Mary zegt: ‘Ze hebben de
waren met slopen. Er kwamen allemaal van
Berlageblokken op het Javaplein toch ook
die kleine leisteentjes van
gerenoveerd? Dat is echt
het dak van die kerk af.
mooi geworden vind ik.
‘Wij vonden het hier heel
Hij heeft toen gevraagd of
Maar ik denk dat jonge
chique. We dachten dat er
hij die mee mocht nemen.
mensen al die oude huizen en gevels niet zo mooi hele rijke mensen woonden. Daar heeft hij toen later
Maar het zijn eigenlijk maar allemaal grote kunstwerof belangrijk vinden.’
heel kleine huizen naar
ken van gemaakt, echt
hedendaagse standaard.’
heel mooi, het waren grote
Als ik Hans vraag naar
panelen. Sommige daarvan
foto’s van de Indische
hangen als het goed is nog steeds in het
buurt van vroeger en nu, komen er stapels
stadsdeelkantoor.’
foto’s en fotoboeken op tafel. Als fotograaf
van de Tong Tong heeft hij natuurlijk heel
Op de foto’s bij dit artikel die door Hans
wat foto’s geschoten. Momenteel is hij
zijn gemaakt zie je de oude Elthetokerk
bezig om zijn oude foto’s in te scannen op
voor de sloop en het al niet meer zo heel
de computer. Hans: ‘Nog één mooie herinnering dan. Vroeger stond er op de Insulin- nieuwe appartementencomplex dat er nu
staat. t
deweg, op de hoek met de Kramatweg, een
kerk; de Elthetokerk. Die is op een gegeven
moment afgebroken. Een goede vriend van

advertenties

)FFNIVZT

,JOEFSPQWBOH
PWFSLPFQFMFOEFPSHBOJTBUJF
LMFJOTDIBMJHFLJOEFSPQWBOH

7FFMPVEFST[JKOPQ[PFLOBBS
)FFNIVZTLJOEFSPQWBOH
%BBSPN[PFLU)FFNIVZT

POEFSOFNFOEFWSPVXFO
EJFHSBBHnOWFSBOUXPPSEFMJKLNFULJOEFSFO
XJMMFOXFSLFO
7PPSJOGPSNBUJF
XXXIFFNIVZTOM

9685 123x80-IJopener.indd 1

19-02-2008 16:37:17

5

werk

column

Kleur in Stage organiseert stagebeurs

Stadion
René Arnoldi

IJ

tekst en foto’s: Lida Geers

O

p 13 februari werd door het stagebureau voor de tweede keer de stagebeurs
georganiseerd. Deze werd officieel geopend
door Wethouder Martin Verbeet, die de
scholieren in een korte speech een goede
keus toewenste. Deze beurs die gehouden
werd in Hotel Arena was bedoeld voor zes
scholen van het voortgezet onderwijs uit
Oost/Watergraafsmeer. Meer dan tachtig
leerlingen kwamen op deze beurs hun geluk beproeven op zoek naar een zogenoemde snuffelstage. De vrolijke aankleding
van de beurs werd verzorgd door het Wellantcollege en de catering door Montessori
College Oost.
Meteen matchen
Het was de bedoeling dat de leerlingen
niet eerder naar huis mochten dan dat zij
een stageplek hadden. Om dit te matchen,
zoals dat zo mooi heet, was een aantal
bedrijven ook daadwerkelijk aanwezig. De
overige stageplaatsen hingen als flyer met
naam en toenaam aan een ballon. De categorie van de verschillende bedrijven was in
vier verschillende sectoren onderverdeeld:
geel voor techniek, rood verzorging, blauw
economie en groen voor planten en dieren.
Iedere kleur hing in een apart gedeelte van
de zaal, zodat er niet echt gezocht hoefde te
worden naar een bepaald type stageplaats.
Met de mensen van de bedrijven die aanwezig waren, werden meteen afspraken
gemaakt. Met de bedrijven die alleen via
een flyer hun stageplek aanboden, was
afgesproken dat zij meteen gebeld konden
worden tijdens de beurs. Hiervoor waren
vier mobiele telefoons beschikbaar, die
door de leiding werden beheerd. De leiding
zorgde ervoor dat de leerlingen konden
bellen. Op de vraag waarom de scholieren

6

Als je een willekeurig iemand van
tussen de 15 en 17 jaar vraagt wat
hij of zij wil worden dan is vaak het
antwoord: rijk worden. Hoe dat moet
gebeuren is meestal niet helemaal
duidelijk. Maar rijk worden, een dikke
auto voor de deur en een leuke vrouw
of man is meestal het ideaalbeeld van
de toekomst. Er zijn mensen die dit
ideaalbeeld ook weten te bereiken,
maar dat gaat meestal niet vanzelf.
Je moet er in het algemeen veel voor
doen, waaronder studeren en de juiste
keuzes maken. Om te helpen met
het maken van een juiste keuze wat
betreft opleiding of beroep is door
Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer in samenwerking met opbouwwerk Dynamo
in december 2006 het stagebureau
‘Kleur in Stage’ opgericht.

niet hun eigen mobiel mochten gebruiken
werd geantwoord dat het met vier telefoons
overzichtelijker was, zodat de bedrijven
niet overstelpt werden met telefoontjes van
iedereen die het formulier te pakken kreeg.
Bovendien werd op deze manier geen aanspraak gemaakt op het beltegoed van de
scholieren.
De opzet van de beurs was zo, dat er steeds
één school tegelijk de beursvloer op kon.
Op de vraag of de eerste school dan niet de
mooiste plaatsen wegkaapte antwoordde
Angela Ruigrok, coördinator van Kleur in
Stage, dat dat reuze meeviel. De leerlingen
van de verschillende scholen waaronder
het Montessori College Oost, het Amstellyceum, het Wellantcollege, het College
De Meer en het Roc ASA zochten allemaal
naar een ander soort stageplek. Voordat
ze op de beursvloer aan de slag mochten,
hadden de leerlingen twee workshops. Eén
waarin geleerd werd hoe ze een telefonische
afspraak met een bedrijf moesten maken.
De andere ging in zijn algemeenheid over
hoe je solliciteert en hoe het is als je een

burg bestaat op dit moment uit een
half bebouwd eiland en een heleboel eilanden waar nog aan begonnen moet worden.
Dat bebouwde eiland bestaat uit een heel
lange straat met wat huizen eromheen. De
realisatie van deze archipel loopt fors achter op de planning. De officiële reden die
hiervoor gegeven wordt is milieuperikelen,
maar zou het niet gewoon zo zijn dat onze
Poolse vrienden tramlijn 26 nog niet hebben ontdekt?
Maar het winkel- en horeca-aanbod is wél
nu al toegesneden op de uiteindelijke doelstelling: een metropool in het IJmeer. De
weinige bewoners vinden dat fijn, want ze
hebben meer dan genoeg keus en hoeven
nergens te wachten. Maar de middenstanders kreunen, want ze dreigen kopje onder
te gaan door het gebrek aan klanten. Vóórdat ze hun filialen op IJburg gaan sluiten
en zich weer volledig op hun filialen met
vette omzet in de Randstad gaan richten,
moeten we die arme sloebers helpen!

‘baan’ hebt. Daar had iedereen duidelijk
veel van opgestoken. De telefoontjes werden ‘cool’ en zonder al te veel nervositeit
afgehandeld. Als de leerlingen er echt niet
uitkwamen, dan waren altijd wel de leraren
en leraressen redder in de nood.
Bedrijvige beursgang
Er heerste op de beursvloer zoals dat ook
hoort op een beursvloer, een vrolijke en
drukke bedrijvigheid. Er werd veel gekletst maar ook serieus gesproken met
de aanwezige vertegenwoordigers van de
verschillende bedrijven. Dat varieerde van
een glashandel tot de politie en iemand
van het AMC. Over het algemeen waren
deze mensen enorm tevreden hoe het eraan
toeging. Het schijnt dat déze beurs een
stuk vlotter verliep dan die in 2007. Maar
dat is meer ‘al doende leert men’ stelde Angela. Voordat de stagebeurs, opgezet door
Eddy Morreau, van start ging, hadden de
leerlingen van de verschillende scholen zelf
met ludieke acties de bedrijven benaderd
om stageplaatsen in Oost te verwerven.
Voor sommige bedrijven was het nieuw om
voor een langere of korte tijd een stagiaire
binnen te halen. Angela stelde dat als het
bedrijf de stagiaire goed begeleidt de stage
zeker gaat lukken. Het moet er echter wel
tijd en energie insteken. Daarnaast hebben
de scholen natuurlijk ook een belangrijke
taak in een geslaagde stage en de nazorg
naar de scholieren en de bedrijven. Als de
match achteraf goed blijkt te zijn, dan is
een stageplaats voor het volgend jaar gewaarborgd. Kleur in Stage is in ieder geval
vast van plan de stagebeurs te herhalen in
een nog leukere en productievere vorm. t

Mijn advies aan de gemeente: bouw een
stadion op IJburg. Zo’n stadion kan, mits
er voldoende Polen zijn, snel gebouwd
worden. En er is genoeg ruimte voor. Alle
grote namen uit de popmuziek kunnen
dan in het nieuwe stadion optreden. Muziekliefhebbers hoeven niet meer naar de
ArenA, waar de akoestiek verschrikkelijk is.

De artiesten kunnen het stadion gemakkelijk met tram 26 bereiken. En er is vanwege
weinig bewoners weinig geluidsoverlast.
En de armlastige middenstand is gered.
Want de bezoekers kunnen vóór het concert in IJburg shoppen en daarna in IJburg
een biertje pakken. En er staat vast wel een
middenstander op die voor de bezoekers
als extra activiteit IJburg-trips organiseert.
Hierin worden pioniers van IJburg bezocht
met als hamvraag: Wat bezielt deze mensen om in dit door God verlaten oord te
komen wonen? Human interest dus, wat
het bijvoorbeeld in Marken ook goed doet.
En zo zien de bewoners ook weer eens wat
mensen. Alleen maar winnaars dus.
In 2018 bestaat het stadion tien jaar én
is IJburg volgens de planning de grootste
stad van Nederland. Als beloning voor deze
mijlpalen wordt dan in het stadion de WK
Voetbal-finale van dat jaar gespeeld. Dan
moet er tegen die tijd alleen nog maar een
strafkamp voor hooligans op Pampus worden ingericht. Of kunnen we die dan op de
dan nóg beter geëquipeerde middenstand
op IJburg loslaten?

advertentie

Informatie hierover kunt u vinden op
www.kleurinstage.nl
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Hoe vies zijn de IJburgse grachten?
tekst: Jaap Willems
foto: Kees Hoogeveen

Wanneer je vanaf een van de bruggen
over de Groene Tunnel uitkijkt, zou je
het niet zeggen maar het binnenwater
op IJburg is schoner dan dat van het
IJmeer. Volgens Waternet-projectleider
Anita Kos is er eigenlijk weinig aan te
merken op de kwaliteit van het water
in de IJburgse grachten, zoals die
Groene Tunnel op het Haveneiland.
Schijn bedriegt.

E

r wordt regelmatig onderzoek
gedaan naar de waterkwaliteit op IJburg
en de uitslagen daarvan zijn volgens Anita
Kos steeds oké. Dat het er af en toe smerig
uitziet, komt vooral door de bouw: sommige bouwvakkers kunnen het niet afleren
verpakkingsmateriaal, afvalhout en andere
rommel in de plomp te gooien. En bovendien stroomt het water op veel plaatsen
nog niet, legt ze uit. Als het systeem over
een tijdje volledig operationeel is, zal in
alle grachten en kanalen het water vrij
kunnen stromen. Dat zal de waterkwaliteit
verder ten goede komen. Het bouwafval
in het oppervlaktewater is overigens ook
een van de redenen dat er nog geen open
verbinding is tussen de IJburgse kanalen en
het IJmeer. Met Rijkswaterstaat is namelijk
afgesproken dat alleen schoon water vanuit
IJburg op het open water van het Markermeer zal worden geloosd.
Geo-hydroloog Anita Kos werkt bij de
afdeling Planadvies en ze is onder meer
verantwoordelijk voor de opbouw van een
integraal en duurzaam watersysteem op
IJburg. Zij adviseert onder meer projectbureau IJburg bijvoorbeeld bij de aanleg van
rioleringen en waterkeringen (dijken) en de
afvoer van regenwater.
Regenwater gaat toch gewoon het riool in?
‘Nee, nee. We willen op IJburg een duurzaam systeem opzetten en dat betekent
onder meer dat je geen schoon water moet
verspillen. Regenwater is doorgaans relatief
schoon en dat kan dus beter niet in het
riool terecht komen. We voeren dat apart
af, via lekke rioolbuizen zodat het in de
zandgrond zakt en via het grondwater op
een natuurlijke manier terugvloeit naar het
oppervlaktewater. Dat scheelt een hoop
zuiveren.’
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En wat bedoelen jullie met integraal?
‘Dat betekent dat alles met elkaar samenhangt. De afvoer van regenwater via het
grondwater is alleen mogelijk als er voldoende open water is en dat open water
moet bovendien zo natuurlijk mogelijk
zijn, d.w.z. het moet ook aantrekkelijk zijn
voor vissen en vogels. En om die afvoer via
het grondwater te realiseren heb je nieuwe
technieken nodig, zoals die lekkende buizen. Al die zaken moeten op elkaar worden
afgestemd. En al die dingen samen moeten
er voor zorgen dat het water op IJburg zo
efficiënt mogelijk wordt benut.
Een en ander betekent dat wij met allerlei
mensen, organisaties en deskundigheden
moeten samenwerken en dat maakt dit
werk bijzonder interessant. Het is enorm
uitdagend werk om op een nieuw eiland
zoals het Steigereiland zo’n totaal systeem
te ontwerpen.’
De IJburgse kanalen maken misschien geen
erg natuurlijke indruk, maar dat is schijn,
vertelt Anita Kos zeer beslist. Doordat men
de oevers natuurvriendelijk heeft gemaakt
zijn er juist opvallend veel verschillende
vogels op de eilanden en in het water tref je
ook veel soorten leven aan. De langgerekte
eilanden die men in bijvoorbeeld de Groene Tunnel heeft aangelegd, dragen niet
alleen bij aan de waterzuivering, maar dat
blijken ook veilige nestplaatsen voor allerlei
vogels. Er zijn al tientallen soorten geteld.
Op veel plaatsen moeten die rietkragen
nog worden aangelegd, maar volgens Anita
Kos wordt het prachtig. De folders overdrijven volgens haar niet.
En de kale zandbodems van de kanalen,
zijn niet zo onnatuurlijk als het lijkt,
vertelt ze. De zanderigheid komt door de
recente aanleg; slib komt er vanzelf in de
loop van de tijd. Die zandbodems zijn
volgens Waternet overigens een prima basis

voor een rijk waterleven. Inderdaad, op een
dergelijke kale ondergrond zullen niet veel
mossels en andere dieren zitten, maar er
staan genoeg palen en andere obstakels in
het water voor planten en dieren om zich
op te vestigen.
Voor de kust van Blijburg ligt op dit
moment een kleine mosselbank, die de
gemeente Amsterdam er heeft laten aanWat is Waternet?
De officiële missie zegt: Waternet zorgt
voor een integrale, samenhangende en
maatschappelijk verantwoorde wijze
voor drinkwater, afvalwater en gronden oppervlaktewater.
Waternet is daardoor het eerste bedrijf
in Nederland dat voor de hele watercyclus zorgt. Dat betekent dat het bedrijf
zorgt voor de complete weg die water
aflegt: van drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering tot het terugbrengen van
gezuiverd water in het oppervlaktewater
zoals het IJmeer.
Daarnaast zorgt Waternet voor het onderhoud van sloten, kanalen, plassen en
meren en besteedt het aandacht aan het
grondwaterpeil. Tenslotte is het bedrijf
ook verantwoordelijk voor de bescherming tegen het water, bijvoorbeeld door
het onderhoud van o.m. de Diemerzeedijk.
Waternet doet dit in opdracht van de
gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
Het werkterrein omvat de gemeente
Amsterdam en een groot deel van de
provincies Utrecht en Noord-Holland:
totaal ruim 700 km2

leggen bij wijze van proef. Als straks de
Tweede Fase van IJburg wordt opgespoten
d.w.z. als de andere eilanden worden gemaakt, dan gaat er in het huidige IJmeer
een groot voedselgebied voor vogels verloren. Amsterdam wil dat gaan compenseren
door elders nieuwe mosselbanken aan te
leggen. De proef voor Blijburg laat volgens
het projectbureau IJburg zien dat dit een
veelbelovend plan is, maar de proef is nog
niet afgerond.
Toch even terugkomen op de watervervuiling in de grachten. Iedereen kan toch zien
dat het water in de kanalen behoorlijk vuil
is.
Anita Kos: ‘Op het ogenblik lijkt het water
vaak nog vervuild door het vele bouwafval.
Er wordt in en bij het water gegraven en
dat veroorzaakt veel troebeling, inderdaad.
We kunnen daartegen niet veel doen.
Maar alles bij elkaar hoef je je geen zorgen
te maken over de waterkwaliteit. Maar

b egrijp me goed:
het blijft natuurlijk
stadswater en geen
zwemwater: in stedelijk
gebied komen er via
het regenwater altijd
afvalstoffen in het oppervlaktewater. Dat zal
uiteraard alleen maar
erger worden als het
aantal inwoners verder
toeneemt. We hebben
het uiteindelijk over
kanalen en grachten
in een woonwijk, niet
over een natuurgebied.’
En straks gaan er op het Steigereiland honderden mensen op het water wonen, prachtig. Maar dan kun je ook niet verwachten
dan het water schoon blijft.
Nieuwe ontwikkelingen?
Inderdaad: volgens de huidige afspraken
is Waternet verantwoordelijk voor het
binnenwater (zie: kader) en beheert Rijkswaterstaat het open buitenwater zoals het
IJmeer. Dat gaat veranderen. Er wordt een
nieuwe overeenkomst afgesloten waarin
staat dat Waternet in de toekomst ook het
randmeer tussen IJburg en de Diemerzeedijk gaat beheren en ook een strook
van tien meter langs de buitenrand van
de nieuwe eilanden zal in de toekomst
door Waternet worden gecontroleerd.
Belangrijk? Wanneer er nu vergunningen
moeten worden afgegeven voor de bouw
van een steiger, moeten zowel Waternet als
Rijkswaterstaat instemmen. Dat wordt dus
eenvoudiger. t

advertenties
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Meer informatie: www.waternet.nl
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ondernemen

Bij Zakelijk Zeeburg
is iedereen welkom

Internationale Vrouwendag vier je
met elkaar
Internationale Vrouwendag 2008
met Mama Cash, WOMEN Inc. en La
Strada
Zaterdag 8 maart, 12.30-18.30
gratis entree
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179
Vier zaterdag 8 maart 2008 Internationale
Vrouwendag: de internationale dag van
de rechten van de vrouw. Mama Cash,
WOMEN Inc. en La Strada frissen met
een spetterend middagprogramma graag
voor je op hoe belangrijk het is om de
meest basale vrouwenrechten te blijven
bewaken.
Wethouder Hennah Buyne van Amsterdam
opent een afwisselend middagprogramma
met debat, fotografie, presentaties, optredens en literatuur in Pakhuis de Zwijger.
Met optredens van Joy Wielkens, Zanillya
en DJ Suna, gepresenteerd door Kirsten
van den Hul en Aaliyah Bochah.
Mama Cash, WOMEN Inc. en La Strada
gaan pittige gesprekken aan over hoe je jezelf en anderen behoedt voor armoede, hoe
je mensenhandel effectief bestrijdt en welke
bijzondere vrouwenprojecten er in slagen
om op positieve wijze aan vrouwenrechten
bij te dragen.
Na de succesvolle presentatie en follow up
van haar eerste drie speerpunten, introduceert WOMEN Inc. op 8 maart haar volgende target: Mind the Gap: behoed jezelf en
anderen voor armoede.
Het overgrote deel van de mensen dat in
armoede leeft is vrouw. De armoedeval
onder vrouwen vormt een grote belemmering voor hen om kansen te benutten.
Armoede moet als maatschappelijk probleem worden aangepakt en niet alleen
door individuele vrouwen worden bevochten.
La Strada – Rights and Roses
Op welke manier kan het beschermen
van vrouwenrechten bijdragen aan het
bestrijden van mensenhandel? La Strada
International, het Europese netwerk van
mensenrechtenorganisaties presenteert haar
rapport over vrouwenrechten en mensenhandel, in aanwezigheid van internationale
10

experts op dit gebied. Er wordt Engels
gesproken.
www.lastradainternational.org
Mama Cash – Afsluiting Campagne 88
dagen
Make Your Move for Women´s Rights!
Met deze slogan vraagt Mama Cash 88
dagen lang extra aandacht voor vrouwenrechten, werft ze fondsen voor vrouwenprojecten en roept ze op tot actie. Met
een feestelijke afsluiting aandacht voor de
resultaten en hoogtepunten. Bovendien
lanceert Mama Cash het Economic Rights
Fund waarbij vrouwengroepen vertellen
over hun bewonderenswaardige werk.
www.mamacash.nl

Vrouwen verhalen van ver en
dichtbij
Zaterdag 8 maart van 12.00 – 19.00 uur
IIAV - Obiplein 4
Een kleurrijke dag vol verhalen, inspiratie,
feest, ontmoeting, optredens, live-muziek,
informatie en cultuur. Kom langs!
Vertelkunstenares Hilli Arduin en dichteres/activiste Khadija el Mourabit geven een
bijzondere performance over empowerment en kracht van (migranten-)vrouwen.
Na hun optredens is het tijd voor jouw
verhaal. Verhalendeskundige Yvette Kopijn,
gaat aan de slag om mooie levensverhalen
van jou en andere vrouwen naar boven te
halen.
En verder: een info-bazar, workshops (van
o.a. vrouwencentrum VONK), een tentoonstelling, rondleidingen door archieven
en collecties, met kunstenares Hanneke
de Munck werken met klei (Levensverhaal
in reliëf ), een workshop buikdansen en
natuurlijk ook lekker eten en drinken.
Kinderen zijn welkom!
Het definitieve programma is te vinden op
de website www.iiav.nl, bij VONK op het
Ambonplein, in de Openbare Bibliotheek
Indische Buurt en op het IIAV, Obiplein 4

tekst en foto: Elly van der Mark
Willem Elzenga (l) en Thijs van der Wal
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Tijdens de lunch in de Kompaszaal, waarbij zo’n tien Zakelijk Zeeburg leden
aan tafel zitten, wordt vooral gepraat over de netwerkveiling, die op 5 maart
plaatsvindt. Sommigen hebben al een idee wat ze willen laten veilen: een logo,
een persoonlijkheidstest, hulp bij het organiseren van een symposium. Anderen
denken meer aan wat ze in de wacht kunnen slepen: misschien wel een reisje
voor twee personen. Adviezen en ideeën vliegen over de tafel, de stemming is
vrolijk en ontspannen. Intussen worden soep, broodjes en kroketten opgediend.
De lunches zijn een vast onderdeel van het programma dat Zakelijk Zeeburg biedt
aan haar leden en aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Na afloop heb
ik een gesprek met de voorzitter en penningmeester van de vereniging, Thijs van
der Wal en Willem Elzenga.

Zakelijk Zeeburg is zo’n drie jaar geleden
een kunstproject in China trok vooral
als vereniging ontstaan vanuit een netwerk
kunstenaars en o ndernemers die contacten
van ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Persohebben of willen leggen met China. De
neel). Stadsdeel Zeeburg heeft becijferd dat
informatieavonden over het hanteren van
er in Zeeburg zo’n 1500 ZZP’ers zijn, die
stress en over het voordeel van lidmaatveelal van huis uit werken. ‘Dat betekent
schap van een vakbond, trokken een grote
dat om de twaalf huizen een ondernemer
verscheidenheid aan bezoekers.
in z’n eentje aan het werk is’, zegt Willem
Eigen initiatieven van leden zijn van harte
Elzenga, die zelf als verzekeringsadviseur
welkom, bijvoorbeeld het organiseren van
van huis uit werkt. ‘Wij richten ons vooral
workshops. Zo zit er een middagje golfles
op kleine ondernemers, met hooguit een
in de pen, waarop Thijs zich erg verheugt.
paar personeelsleden. Die ondernemers
Maar ook een schilder- of fotocursus zou
hebben een heel andere
zeker aanslaan bij een groot
problematiek dan bijvoorWe hebben behoefte aan aantal mensen. ‘Zo’n cursus
contact met andere men- kan je op een andere manier
beeld winkeliers. We hebsen die in dezelfde soort laten kijken, waardoor je
ben behoefte aan contact
situatie zitten als wijzelf. geïnspireerd wordt om je
met andere mensen die in
dezelfde soort situatie zitten Het is belangrijk om met eigen werk op een andere
als wijzelf. Het is belangrijk gelijkgestemden te praten, manier te benaderen.’
gedachten en ervaringen
om met gelijkgestemden
uit te wisselen.
te praten, gedachten en
Thijs runt een communicaervaringen uit te wisselen.
tie- en evenementenbureau.
Bijvoorbeeld over het goed organiseren van
Als hij een grafisch vormgever, een kunje vrije tijd of hoe om te gaan met wanbestenaar of een jurist nodig heeft, vindt hij
talers.’
die in zijn netwerk. ‘Het gaat erom dat we
een netwerk bieden, waarin mensen elkaar
Zakelijk Zeeburg heeft zo’n tachtig leden.
kunnen ontmoeten. Hoewel we in principe
Op de netwerkbijeenkomsten, die in
een vereniging zijn van ondernemers in
principe elke eerste dinsdag van de maand
Zeeburg, zijn ook mensen die bijvoorbeeld
plaatsvinden in het KHL – Koffiehuis van
een bedrijf willen starten welkom. Belangde Koninklijke Hollandsche Lloyd, zelf
rijk is dat we bij elkaar in de buurt zitten,
ook lid van de vereniging – wordt meestal
dat we elkaar ook op straat tegenkomen en
een gastspreker uitgenodigd. Afhankelijk
bij elkaar binnen kunnen lopen. Mensen
van het onderwerp komen daar verschilkunnen via Zakelijk Zeeburg met elkaar
lende mensen op af. De presentatie over
kennismaken, ideeën uitwisselen, een

klankbord voor elkaar zijn. Maar natuurlijk
ook samenwerken.’
Zakelijk Zeeburg organiseert ook evenementen samen met andere netwerken, zoals
de netwerkveiling, die gelegenheid biedt
om op een laagdrempelige manier ook buiten het stadsdeel contacten te leggen. Thijs
zegt: ‘Het gaat bij Zakelijk Zeeburg niet
om kwantiteit maar om kwaliteit. Als er
acht mensen op een informatiebijeenkomst
af komen die erg geïnteresseerd en laaiend
enthousiast zijn, dan is die avond wat ons
betreft een succes.’
Alle informatie is te vinden op de website
van de vereniging, waarop de leden zich
ook presenteren, zodat het makkelijk is om
met elkaar in contact te komen. Willem
zegt: ‘Het is heel makkelijk om op de netwerkbijeenkomsten met elkaar in contact
te komen, omdat iedereen weet dat je met
dat doel gekomen bent. Je zou een sufferd
zijn als je daar geen gebruik van maakt!
Anderzijds doen we geen moeite om leden vast te houden bij onze vereniging.
Als je op een gegeven moment beter op
je plaats bent in een ander netwerk, ben
je natuurlijk vrij om over te stappen. Het
gaat erom dat je er voor jezelf zoveel mogelijk uithaalt. De gezelligheid is een leuke
bijkomstigheid, maar voorop staat je eigen
business. In een netwerk kan je profiteren
van ervaringen en tips van andere ondernemers. Ze bieden vaak ook een andere
invalshoek voor je eigen bedrijvigheden.’
Thijs benadrukt dat de activiteiten van
Zakelijk Zeeburg niet alleen voor leden
toegankelijk zijn. ‘Behalve de netwerkavonden, organiseren we vier of vijf keer
per jaar een lunch en één keer per jaar
een diner. Leden krijgen een uitnodiging
voor onze activiteiten, maar iedereen kan
op onze website zien wat we organiseren.
Iedereen is welkom.’ t
www.zakelijkzeeburg.nl
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gezondheid

De Mix naar De Meevaart

Ontspannen
in stijl
tekst: Palmira Lieuw
foto: Kees Hoogeveen

Wudang Fitness
op Java-eiland
Koninginnedag
2008
De 3e editie van het Koninginnedagfeest op het Levantplein en de
Levantkade belooft nóg vrolijker te
worden!
tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

D

e Mix is een muziekclub voor kinderen van 4 tot 9 jaar en bestaat al sinds
september 2005. Ze zijn onlangs voor de
tweede keer verhuisd. Dit keer van Activiteitencentrum De Balk in het Oostelijk
Havengebied naar De Meevaart in de Indische Buurt.
Mary Verheij, projectleider van De Mix,
praat de IJopener bij.
Wat houdt De Mix precies in?
De Mix bestaat uit 2 muziekclubs: Boemboembengels van 4-6 jaar en de Dubclub
voor kinderen van 7-9 jaar. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.15 uur gaan juf
Monika en juf Noortje met de kinderen op
ontdekkingstocht.
Door aan de kinderen zelf te vragen wat zij
leuk en belangrijk bij muziekles vinden, is
een uniek project ontstaan. Kinderen willen niet alleen een instrument bespelen,
maar ook met dans, drama, knutselen en
computers iets doen. Het resultaat heet De
Mix.
Het uitgangspunt van een clubmiddag zijn
de kinderen zelf. Hun creativiteit en input
bepaalt wat er gebeurt. Er kan gedanst
worden, getrommeld of toneelgespeeld.
Een docent van Muziekschool Amsterdam
zorgt ervoor dat muziek de leidraad blijft.
We werken altijd aan de hand van een
thema. Voor de periode tot aan de Meivakantie is het thema: “Ik woon in…..”.
Deze periode wordt afgesloten met spetterend optreden, waar de kinderen nu druk
voor aan het oefenen zijn. Op 23 april om
14.30 uur zijn alle familieleden, vrienden
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en andere belangstellenden van harte welkom in De Meevaart om de voorstelling te
bekijken.
Welke instrumenten kunnen de kinderen
bespelen?
Bij De Mix zijn kleine instrumenten
aanwezig, zoals handtrommels, darbuka’s
(vaastrommels), triangels, klokkenspelen en
andere kleine instrumenten. Na de Voorjaarsvakantie kunnen de kinderen, dankzij
een schenking van de stichting Groenoord,
ook kennis maken met instrumenten zoals
viool, harp, trompet, accordeon etc.
Hoeveel kinderen doen er mee aan de clubmiddag?
Door alle wijzingen binnen het Welzijnswerk in stadsdeel Zeeburg, konden we niet
in De Balk blijven en moest er een andere
partner worden gezocht. Jammer voor de
kinderen die met veel plezier in De Balk
waren begonnen. Gelukkig zijn we heel
enthousiast ontvangen in buurthuis De
Meevaart en mogen daar gebruik maken
van twee ruime lokalen. De kinderen en
hun ouders moeten ons daar nog wel vinden. Er doen nu zeven kinderen mee. Wij
kunnen er totaal dertig plaatsen. Voor de
kosten hoeven ouders het niet te laten. De
kinderen betalen €1,50 per keer. t
De Mix
p/a Muziekschool Amsterdam
Nieuwe Kerkstraat 122
1018 VM Amsterdam
Tel. 020 521 8989
Clublocatie Zeeburg:
Buurthuis De Meevaart
Balistraat 48
Voor meer informatie zie: www.muziekschoolamsterdam.nl of www.demix.nu
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optocht met drumband Youth
Inspiration
parade over de catwalk voor
de kleinsten

Elke zondagmorgen kun je deelnemen aan
Wudang Fitness, een speciaal trainingsprogramma dat bestaat uit snelle en langzame
oefeningen om conditie, balans, kracht,
snelheid en flexibiliteit te ontwikkelen.
De lessen vinden plaats op zondagochtend
van 9.45-10.45 in Studio Wladiwostok,
Bogortuin 16 (op Java-eiland).
In de zomer trainen we met mooi weer
buiten!
De bewegingsprincipes en aandachtspunten zijn afkomstig uit het Chinese Wudang
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dansworkshops voor kinderen
én ouders van Dansmeester
Daniel
stoeptekenwedstrijd
fietsenrace
rondrit met een ponykoetsje
of rondvaart door de
Ertshaven

W

gebergte waar het door monniken wordt
gebruikt als voorbereiding op hun taijiquan training. Er worden geen muziek, apparaten of gewichten gebruikt; je lichaam
en geest zijn je belangrijkste instrumenten.
Een van de belangrijkste principes is dat je
leert om je ademhaling en hartritme laag
te houden door concentratie en zelfbeheersing. Je put jezelf zo niet uit, maar leert om
ontspannen en efficiënt te bewegen.
Wudang Fitness kan als los programma
gevolgd worden, maar is ook een prima
aanvulling op (en basis voor) elk andere
sport.
Informatie en aanmelding 06-13303272

ellness, een veelgehoord concept
en veelomvattend. Sleutelwoorden zijn
ontspanning en zoals het Engelse woord al
aangeeft: een gevoel van welzijn.
Dit gevoel kan natuurlijk op meerdere
manieren worden bereikt. Maar in de
hedendaagse wellnesscentra probeert men
dit gevoel met behulp van specifieke behandelingen, gericht op lichaam en geest te
bewerkstelligen. Hierbij zijn geur, kleur en
muziek sfeerbepalende factoren.
Zo ook in het zojuist geopende de Slaunge
experience. Daar draait het om stijlvol
relaxen in een smaakvolle loungeambiance.
Deze lounge geeft daar de nodige faciliteiten voor. In elke kamer is er een vorm van
ontspanning te vinden. Getracht is daarin
uniek te zijn, zo kan je in de ene kamer
pure verse lucht happen door middel van
een zuurstofunit en in een andere kamer
een massage ondergaan in een aqua-massageapparaat.
De lounge is stijlvol ingericht en is zowel
voor de particuliere als zakelijke bezoeker
toegankelijk. Ook voor diegenen die in
een ontspannen sfeer van een kopje koffie
of thee willen genieten, kunnen in deze
nieuwe lounge terecht. t

muziek van een swingende
Cubaanse band

En natuurlijk vrijmarkt op het
Levantplein!
Houd de flyers en posters in de
gaten of informeer bij café Kanis &
Meiland, Levantkade 127
advertentie

Praktijkruimte aan de IJ-oever
vlakbij Pakhuis de Zwijger.

www.praktijkbodywise.nl

De Slaunge experience, Gebouw ´de Sfinx´
Baron G.A. Tindalplein 1-5
1019 TW Amsterdam
Tel. 020 - 4 19 19 96
www.deslaunge.com
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Brug 2013
tekst: Tineke Kalk
foto’s: Fred Vermorken

B

ij de jachthaven Nooitgedacht laat ik
mij door Kees overzetten met het pontje.
Elf jaar geleden heeft hij voor het laatst
– tegen betaling van 25 cent – een passagier overgezet. Voor zijn schoonouders was
de pont nog hun broodwinning, voor Kees
was het niet meer dan een aardige bijverdienste. Toch heeft hij geprocedeerd tegen
de komst van het kampje, iets verderop.
Niet dat hij tegen de gepensioneerde kermis- en circusklanten was, die daar kwamen te wonen. Maar hij maakte bezwaar
tegen het houten bruggetje dat er toen
kwam. En die andere brug die er ook gekomen is?! Op de Nesciobrug is hij nog nooit
geweest. Met de auto is hij wel een keer in

Het
verhaal
achter
de bak
tekst en foto’s: Erik Haan

I

nwoners van de 2e Atjehstraat in de
Indische Buurt hebben middels een burgerinitiatief aandacht gevraagd voor de
openbare ruimte in hun buurt. De betrokkenheid bij de woonomgeving heeft het
stadsdeel gehonoreerd met een kunstpro-

ject waarbij de jongste bewoners nauw
betrokken zijn.
Kunstenares Simone Hoogervorst heeft
tijdens een sessie verhalen voorlezen
inspiratie geboden aan kinderen om tekeningen te maken. Daarna heeft ze de
tekeningen op de bekende bakken van het
openbare brengsysteem overgebracht met

advertentie

de naam van de kleine kunstenaar erbij.
De gedachte hierbij is dat de kinderen
zich zo nauw verbonden voelen met hun
bak en er daarom zorg voor zullen dragen.
Een leuk idee voor de rest van Zeeburg. t

Tegenwoordig fiets ik, als ik naar
IJburg ga, langs de Valentijnkade, die
overgaat in de Ooster Ringdijk. Aan
het eind van Ooster Ringdijk ga ik het
houten bruggetje over en in gestage
tred beklim ik dan Nederlands langste
fiets- en voetgangersbrug. Maar liefst
780 meter lang is brug 2013, in de
volksmond de Palingbrug genaamd,
maar officieel gedoopt als de Nesciobrug. Wat vinden de bewoners van de
Ooster Ringdijk van de nieuwe brug die
maakt dat ze in vijf minuten in IJburg
zijn?

IJburg geweest, maar dat was meteen ook
de laatste keer.
Even verderop spreek ik Evelien van de
kermiskant. De Nescio brug, nee daar is
Evelien nog nooit over geweest, ze is geen
wandelmens en bovendien wat moet ze in
IJburg doen? Ook Helga, van de circuskant, heeft volgens haar niets te zoeken in
IJburg. En de brug? Daar
heeft ze nog nooit een stap
op gezet. Of die mooi is of
lelijk, ze zou het niet weten
en het interesseert haar ook
niet. Wel dat het veel drukker is geworden, niet alleen
met fietsers, maar ook met
die rottige brommers.
Geestverruimend
De echte gebruikers van de
Nesciobrug zijn gelukkig
heel wat enthousiaster over
de Nesciobrug. De eerste
die ik aanspreek is Emiel,
62 jaar, die in zijn grijze
Canta de Lux vanuit Oost
naar de overkant van de
Nesciobrug rijdt. Het is een
prachtige brug, vindt hij.
Tijdens het visseizoen vangt
hij snoekbaars in het Amsterdam-Rijnkanaal. ‘Zeker
weten’, zegt hij als ik vraag
of hij de vis ook opeet, ‘hij
smaakt heel lekker.’ In het
voorjaar heeft hij gezelschap
van wel 100 vissers, maar
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nu is er niemand te bekennen, het is te
koud. Omdat hij toch niets te doen heeft,
tuft hij elke dag naar zijn visplekje. Daar
tuurt hij – behaaglijk gezeten in zijn Cantaatje – over het ‘rustgevende water’. Die
twee ochtenden dat ik postvat bij de brug,
valt het mij op hoeveel joggers er gebruik
van maken. Hannah en Sara bijvoorbeeld,
die uit Oost komen. Ze roemen het gladde
wegdek van de brug.’Er zitten geen gaten
in’, constateren ze tevreden, ‘en je komt er
geen zwervers tegen.’ Ook jogster Shida
uit Diemen houdt van de brug. ‘Boven
is de lucht gezonder en het uitzicht’ – ze
moet even zoeken naar het juiste woord –
‘is geestverruimend, want je zit zo hoog.’
Dat laatste klopt zeker. De brug hangt
op haar hoogste punt 12 meter boven het
Amsterdam-Rijnkanaal. ‘Hij is mooi’, zegt
de 12 jarige Omar kort en krachtig terwijl
zijn leeftijdgenoten instemmend knikken.
Ze fietsen dagelijks van Oost naar Diemen
en weer terug. Eigenlijk hoeven ze nooit
over de Nesciobrug, maar toch kunnen
ze de verleiding niet weerstaan. ‘Je kan zo
lekker hard naar beneden racen, mevrouw’,
roepen ze in koor. Vanwege die lange aanloop heeft Corine uit IJburg nu juist zo’n
hekel aan de brug. ‘Ik vind die brug veel te
hoog, die aanloop is zo vermoeiend, zeker
met de wind van vandaag.’ Bovendien
voelt ze zich, zeker in het donker, onveilig.
Dat gevoel van onveiligheid komt terug bij
veel vrouwelijke fietsers die ik interview. Ik
bel met Simon Gelens, de buurtregisseur
van het politiebureau Waddenweg waar
de Nesciobrug onder valt en vraag hem
of er ook incidenten zijn gerapporteerd.
Hij duikt in zijn computer en kan niets
vinden. Hoogstens een klacht over brommers, die de brug eigenlijk niet mogen
gebruiken. Dat neemt niet weg dat hij het
gevoel van onveiligheid wel kan begrijpen.
Emma, een middelbare scholier, mag als
het donker is van haar ouders niet alleen
over de brug rijden. Wie Nescio is, weet ze
niet. Maar als de zon opgaat terwijl ze over
de brug fietst, geniet ze – net als de schrijver – intens van de natuur. t
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Even buiten de stadsdeelgrens
Bewonerscommissie opzetten?!
door Jeroen Koster
Wijksteunpunt Wonen Groot Oost
De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op woongebied,
zoals het beleid van splitsen, samenvoegen
en verkopen van huurwoningen. Ook
de aankomende jaren zullen huurders te
maken krijgen met veranderingen in hun
woonsituatie.
Speerpunten van de Gemeente Amsterdam
zijn o.a. meer differentiatie, grotere sociale
huurwoningen, groter aanbod in het middensegment en energiezuinig wonen. Dit
houdt in dat huurders te maken krijgen
met renovatie, sloop en samenvoegen van
woningen.
Op het moment dat huurders geïnformeerd worden over de plannen, zijn deze
vaak in een vergevorderd stadium en is
er weinig ruimte meer voor inspraak van
de bewoners. Het is dan ook van groot
belang dat huurders in een vroeg stadium
meedenken bij het creëren van de plannen.
Met de inspraak van bewoners kunnen de
verhuurders en het stadsdeel aansluiten bij
uw wensen en behoeften. Door samenwerking van alle betrokkenen ontstaat een
plan dat breed gedragen wordt. Hierdoor
verloopt het proces soepeler en neemt de
leefbaarheid in de buurt toe.
Om als huurder invloed uit te oefenen op
de plannen met betrekking tot onderhoud,
renovatie of sloop/nieuwbouw van uw

advertenties
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woning, is het verstandig om samen met de
buren op te trekken en een bewonerscommissie te vormen.
Om een bewonerscommissie op te zetten
zijn de volgende stappen van belang:
• Initiatiefnemers nemen het voortouw.
• Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd; de betrokkenen huurders
worden uitgenodigd.
• Tijdens de bewonersvergadering worden
de zaken die spelen (bijvoorbeeld renovatie) toegelicht.
• Er worden een voorzitter en secretaris
gekozen (verplicht) en eventueel andere
bestuursleden.
• De commissie meldt zich aan bij de verhuurder en/of koepel van een corporatie.
• De commissie formuleert doelen die een
gezamenlijk belang nastreven.
• Bewoners met verschillende wensen vullen elkaar erg goed aan in een commissie.
In de praktijk blijkt dat er niet vaak voortijdig initiatiefnemers opstaan. Een van
de redenen is dat mensen niet genoeg op
de hoogte zijn van hun recht en mate van
invloed bij dit soort plannen. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost heeft daarom een
signalerende functie.
Wij verzamelen informatie om vervolgens
actie te ondernemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om signalen betreffende renovatie- of sloopplannen.
Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor huurders over hun rechten.

Naast het bieden van informatie, bieden
wij ook ondersteuning bij het oprichten
van een bewonerscommissie. Waar nodig
blijven wij de commissie ondersteunen. U
hoeft dus geen ervaring te hebben om deel
uit te maken van een commissie. U moet
zich betrokken voelen bij wat er met uw
woning en buurt gebeurt en enthousiasme
hebben om daar invloed op uit te oefenen.
Voor het gebruik van diverse faciliteiten
zoals vergaderruimte en kopieerapparaten
kunt u ook bij Wijksteunpunt Wonen
terecht.
Wij horen graag van u als u vrijblijvend
meer informatie wilt. Of misschien bent
u al zover dat u een commissie op wilt
richten maar u weet niet hoe? Wij kunnen u helpen. Ook willen we contact met
bestaande commissies, soms weten wij niet
van uw bestaan.
U kunt contact opnemen met Deniece
Hanser of Petra van der Meulen,
telefoon: 462 0330. t

Buurtwinkels
terug in Czaar
Peterstraat
tekst: Neeltje Wiedemeijer
De Czaar Peterstraat bestaat grotendeels uit
nieuwbouw dezer dagen. Maar in de oude
pandjes die van de sloophamer gered zijn,
links achteraan, herleeft de buurtwinkel.
Nee, geen groenteboer of bakker, geen
buurtsuper. Wel wonderlijke unieke kleine
winkeltjes, die vroeger niet bestonden.
Neem bijvoorbeeld ‘De schatten van Jan
en Joop’, een kleine winkel waar je onverwachte dingen kunt kopen: houten speelgoed, babykleertjes, ouwerwets speelgoed
en sieraden.
Als ik er binnenstap en zeg dat ik mannen
verwacht had, zegt de vrouw die mij te
woord staat: ‘Zal ik het uitleggen? Kijk dat
zijn Jan en Joop.’ In een heeel klein passepartoutje zitten twee kleine fotootjes van
mannen, lang geleden genomen. ‘Dat zijn
onze vaders en wij zijn de schatten van Jan
en Joop.’
In de winkel is een tentoonstelling van
schilderijen van kinderen van vier tot elf
jaar. Ze krijgen een doekje mee als ze dat
willen en een thema. Voor maart is het
thema oerwoud. Voor 7,50 euro kunnen
ze hun kunst tentoonstellen gedurende een
hele maand.
Op hetzelfde stukje Czaar Peterstraat zit
een sieradenwinkel, Juwelig geheten, twee
galeries, een horecaonderneminkje en een
winkel die alles met schepen te maken
heeft. Het is maar twee stappen buiten
Zeeburg. En reuze de moeite waard. t

Arme
Indische
Buurt...
Ella Vogelaar heeft de Indische Buurt
gekozen als een van de veertig achterstandswijken, aandachtswijken,
krachtwijken, kanswijken (kies zelf
maar uit) die tot prachtwijk moeten
worden omgebouwd. Daar wordt geld
ingepompt.

tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Erik Haan

V

oor de Indische Buurt is het geen echte première. Eerder vielen ze al onder de
begunstigden van het Groot Steden Beleid
en ook Europees geld voor achterstandswijken kwam al de kant van de Indische
Buurt op.
Het grote steden beleid werd al snel omgedoopt tot groot STENEN beleid. Want de
verwachting van velen was dat er iets zou
worden gedaan voor de bewoners van de
Indische Buurt en dat de achterstand van
de wijk zou worden gezien als de achterstand van de bewoners die kampten met
een laag inkomen en een laag opleidings
niveau. De hoop was dat het beleid tot
meer banen en een verbreding van de opleidingsmogelijkheden zou leiden.

Men kwam teleurgesteld uit. Het geld
werd voor het overgrote deel besteed aan
ingrepen in de openbare ruimte (het weetik-hoeveel pleinen plan bijvoorbeeld) en
de daarmee verbonden sloop-nieuwbouw.
Als goed gedocumenteerd voorbeeld van de
ingrepen: Woningcorporatie de Dageraad
(nu Alliantie) kwam in 2002 met een plan
voor de Oude Indische Buurt. 1700 sociale huurwoningen zouden worden aangepakt met uiteindelijk een resultaat dat er
741 sociale huurwoningen en 647 koop- of
dure huurwoningen in de plaats kwamen
advertentie
van deze 1700. Dat wil
zeggen dat 959 gezinnen
elders elders gehuisvest
moeten worden, want
$VSTVTDSFBUJFGFOSF¿FDUJFGTDISJKWFOPQWJKG[BUFSEBHPDIUFOEFO
slechts een enkeling zal zich
JOGFCSVBSJFONBBSUPQTDIJQ;FOB #PSOFPLBEF
die dure-huur- of koopwoning kunnen permitteren.
Gevolg: Indische Buurters
verlaten de buurt en beter
gesitueerden stromen in.
De bevolkingssamenstelling
verandert en het statistisch
gemiddelde inkomen en
DSFBUJFG EBHCPFL TDISJKWFO
opleidingsniveau is verbeXXXBNVMFUDVSTVTFODPBDIJOHOM BMFYBOESBMJDIFS!HJGUOM
terd.

De discussie over de onwenselijkheid van
de zogenaamd eenzijdige samenstelling van
de bevolking zullen we hier niet voeren.
Bedenk alleen maar dat er geen plannen
zijn voor goedkope huurwoningen in de
Concertgebouwbuurt, dat zegt genoeg.
En de eens zo hoog gewaardeerde sociale
cohesie – wordt daaraan nog wel eens een
gedachte besteed? Het verdwijnen van
buurthuizen doet het ergste vermoeden.
Het min of meer gedwongen verhuizen van
mensen naar andere wijken is in elk geval
geen positieve bijdrage aan die maatschappelijke samenhang.

-VJTUFSFOOBBSKFQFO

Het lijkt er sterk op dat een achterstandswijk door de overheid anders wordt gedefinieerd dan door de hoopvolle Indische
Buurter. Een achterstandswijk blijkt een
bebouwde omgeving te zijn waarvan de
bewonerssamenstelling ongewenst is. Door
fysieke ingrepen kan men een deel van die
ongewenste bewoners wegkrijgen, en voila:
De Prachtwijk. De subsidies komen ten
goede aan de nieuwe bewoners en de oude
bewoners vertrekken voor een deel naar
een volgende achterstandswijk, die binnenkort ook zal worden veranderd in een
prachtwijk. Een nieuw type stadsbewoner
is ontstaan: de stadsnomade.

"NVMFU

De gegevens over de Oude Indische Buurt
zijn ontleend aan: ‘Het Rijk van Insulinde
wordt een wereldwijk’ door Merijn van
Oudenampsen, 2005 t
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Oefenen
met sociale
vaardigheden

Galerie De Rietlanden Exposities

5 t/m 13/2
Abstractie in zwart, grijs en wit
7 kunstenaars: Jan Schoonhoven, Lace,
Reinhard Hanke, Simon Oud,
Guy Vandenbranden, Kubach&Kropp,
Hideaki Yamanobe

De weduwe van de Vlaamse kunstschilder
Jozef van Ruyssevelt schonk in 2007 de
volledige collectie van 130 etsen aan het
Rijksmuseum.
Het museum kocht enkele gouaches aan en
een groot pastel in het voor Van Ruyssevelt
zo karakteristieke blauw. Uit de serie pastels, die Van Ruyssevelt maakte in de jaren
‘80 zijn enkele opgenomen in de expositie
‘In de ban van het licht’ die in De Rietlanden te zien is.

16/2 t/m 2/4
Jan Dibbets: foto’s en gemengde t echniek
Eric Oldenhof: olieverfschilderijen

Wil je beter leren omgaan met andere
mensen? Doe dan mee aan de Sociale
Vaardigheidstraining van MEE Amstel en
Zaan! In de training oefen je in het kennismaken, iets vragen aan de ander, nee
zeggen en omgaan met kritiek.
Deze training van MEE Amstel en Zaan is
voor mensen die erg moeilijk leren en start
op dinsdag 1 april 2008

5/4 t/m 28/5
Olieverfschilderijen en werk op papier
van Andrea Bender en tekeningen van
Konstanze Sailer
7 t/m 12 mei:
Art Amsterdam: Benjamin Nachtwey en
Andrea Bender

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten
die plaatsvinden op dinsdagavond van
19.00 tot 21.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
MEE geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking.
Wil je meer weten of wil je je opgeven voor
de sociale vaardigheidstraining? Neem dan
contact op met de consulenten van MEE,
Fenneke Kiestra of
Barbara Verhoef,
telefoon (020) 512 72 72 of via
informatie@meeaz.nl.

Galerie Jos Art

31/5 t/m 16/7
Lace, Kounellis en Bronzen beelden van
Bart Kelholt
advertenties

zondag 23 maart, 13.00 uur
Grachtenfestival Conservatorium
Concours
Vier Pasen met het Grachtenfestival!
Het Grachtenfestival presenteert deze eerste paasdag voor de zesde keer het Grachtenfestival Conservatorium Concours.
De meest getalenteerde leerlingen van de

âivÊÛ>Ê,ÕÞÃÃiÛiÌÊ
galerie Jos Art
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Muziekgebouw aan ‘t IJ
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Nederlandse conservatoria strijden om
de Grachtenfestivalprijs. De jury bestaat
uit gerenommeerde musici en staat onder
leiding van Maartje van Weegen.
De winnaar ontvangt de Amsterdam
Airport Schiphol Award, een drieweeks
lespakket aan The Banff Centre for the Arts
in Canada en een concert in het Grachtenfestival 2008.
De namen van de deelnemers aan het concours vindt u op www.muziekgebouw.nl.
Klankspeeltuin
De Klankspeeltuin is open op woensdagmiddag (14.30 uur) en zondagmiddag
(sessies om 12.30 en 14.30 uur).
In de Klankspeeltuin kunnen kinderen van
7 tot en met 12 jaar spelen met geluid. Op
muziekmachines, installaties en computers
die speciaal voor de Klankspeeltuin zijn
ontwikkeld.
Een klank uitbeelden, geluiden maken,
dansen of vertellen? Alles kan, want in
de Klankspeeltuin is iedereen componist.
Meer informatie: www.klankspeeltuin.nl
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hedendaagse kunst

schilderijen
grafiek
beelden
KNSMlaan 291, Amsterdam
020-4187003 of 0655377340
josart@josart.nl, www.josart.nl
open: wo t/m zo 11.00 - 17.30
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De Schoonmaakhelden van Zeeburg
Er moest een hele wedstrijd aan te pas komen om een mooie naam te
verzinnen voor de ongeveer 25 kinderen van 7 tot 12 jaar die
iedere woensdag als een witte tornado door de Indische
Buurt trekken en zorgen dat de straten zwerfvuilvrij
worden gemaakt. Unaniem werd gekozen voor
de ‘Schoonmaakhelden van Zeeburg’. Een
naam die de kinderen zelf vinden passen
bij het werk dat zij doen. En het zijn
schoonmaakhelden, dat is duidelijk
te zien als het groepje langs is
geweest. Alles is echt ‘spic en
span’, zelfs de vloer van het
Kruidvat moest er onlangs
aan geloven. Letterlijk
alles wat zij tegenkomen wordt opgeraapt:
blaadjes, takjes en
miniem kleine
stukjes papier. En
passant worden
daardoor de grote
dingen soms over
het hoofd gezien. Maar dàt
mag de pret
niet drukken.
Ze zijn enorm
enthousiast en
vinden het reuze
leuk en interessant om te doen.
Iedere keer als een
voorbijganger een
complimentje geeft
wordt dat stralend
bij de totale score van
de groep geteld.
Meer lol dan opoffering
Iedere woensdagmiddag
gaan zij samen met een begeleider op stap, voorzien van
een fel oranje Z-team-hes en een
vernuftige opraapstok. Vriendjes bij
vriendjes en vriendinnetjes bij vriendinnetjes en geen kijk erop dat de meisjes
zich aansluiten bij de jongens, dat doe je niet.
Het is allemaal op vrijwillige basis en iedere keer
als je geweest bent en hebt meegeholpen krijg je iets
lekkers en een stempel op je spaarkaart. Tien stempels is
goed voor een cadeaubon, die overal is in te wisselen. Verder
wordt er ieder kwartaal iets leuks bedacht in de vorm van een uitstapje.
Voordat de kinderen hieraan begonnen, hebben zij geleerd hoe je zwerfvuil herkent
en wat je wel en niet moet oprapen. Nergens met je handen aankomen en alles met de opraapstok in de vuilniszak deponeren is een van die regels. In principe wordt er niet geraapt
op de rijbaan, alleen als er echt opvallend zwerfvuil ligt. Verder moeten de geveltuinjes en
de heggen van plantsoenen worden overgeslagen, omdat dat teveel tijd vergt. Dat wil niet
zeggen dat alles blijft liggen. Opvallende dingen zijn bijzonder interessant om tussen de
struiken uit te peuteren.
Als het regent wordt er in het buurthuis Wijkmeesters in de Sumatrastraat een binnenactiviteit gedaan, die altijd wel iets met zwerfvuil en het milieu te maken heeft. Er wordt dus
van alles gedaan om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Toch is het volgens
20

tekst en foto’s: Lida Geers

Ghislaine Schmidt, een van de begeleidsters, in het begin van het jaar
een stuk makkelijker om ze aan het werk te houden dan aan
het eind. Zo tegen de vakantie beginnen ze er een beetje
genoeg van te krijgen en wordt er meer gestoeid dan
gewerkt. Hoewel, op dit moment heeft ze een
heel goede groep jongens, echte helden.
Ergernis zwerfvuil
Drie jaar geleden, 31 december
2005, is dit initiatief vanuit het
al bestaande project ‘Schoon,
Heel en Veilig’ als proefproject van start gegaan.
Dit naar aanleiding van
een dergelijk geslaagd
project in Nijmegen. Anne Stein en
Conny Valkhoff
trokken de kar. Het
was hard nodig
want de grootste
ergernis in de
buurt is toch wel
het zwerfvuil.
Kinderen werden gevraagd
mee te helpen
en als beloning
kregen ze geld,
€ 2,30 per keer.
Inmiddels zijn de
spelregels veranderd, vertelt Didi
Spieksma, projectleider namens
het Stadsdeel. Het
wordt nu gesponsord
door het Stadsdeel,
dat één vierde deel voor
zijn rekening neemt en de
woningbouwverenigingen de
rest. De aansturing is vanuit
het Stadsdeel met als achterliggende gedachte ‘jong geleerd is oud
gedaan’. En het blijkt te werken. De
kinderen zijn alerter op het schoonhouden van de straat en spreken zelfs de
volwassenen erop aan als zij iets op de
grond gooien. Buiten het feit dat de
kinderen dit vrijwillig doen, zijn er
ook buurtbewoners die iedere woensdagmiddag met hun team meelopen.
Als de buurt je zo na aan het hart
ligt dat je daar iedere woensdag tijd
voor vrij maakt, dan ben je een echte
schoonmaakheld.
Iedereen die ook een schoonmaakheld
wil worden kan zich aanmelden in het
Wijkcentrum Wijkmeesters, of gewoon op
woensdagmiddag om half twee naar het Wijkcentrum toekomen. U vindt meer informatie op
www.zeeburg.amsterdam.nl. t
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kenboekenboekenboekenboekenboekenhoekboeken
In Amsterdam
is veel te beleven
Op twee totaal verschillende manieren kunt u zich in en
door deze stad laten verrassen.

tekst: Gerard Goudriaan

In de voetsporen
van Nescio
Het milieucentrum Amsterdam heeft de
wandelgids ‘In de voetsporen van Nescio’
uitgebracht. Het centrum wil hiermee
mensen stimuleren een wandeling in het
groen te maken aan de oostrand van Amsterdam. Het milieucentrum hoopt dat
meer mensen geïnteresseerd raken in dit
relatief onbekende groengebied van Amsterdam.
Het wandelgebied dat in de gids wordt
beschreven, loopt van het Flevopark bij
de Indische Buurt tot de Baai van Ballast
bij Muiden. Het is bijzonder vanwege zijn
wisselende landschappen van traditioneel
stadspark uit de eerste helft van de 20e
eeuw (het Flevopark) tot een wild moeras
(de Diemer Vijfhoek).
In de gids zijn twee wandelroutes opgenomen. De westroute van ca. 3 kilometer
door het Flevopark en het Diemerpark
die begint en eindigt bij de eindhalte van
de tramlijnen 7 en 14. En de iets langere
oostroute door het Diemerpark en de Diemer Vijfhoek met als beginpunt tramhalte
Diemerparklaan en eindpunt de eindhalte
van lijn 26.
Hoogtepunten op de westroute zijn het
Gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk,
het vogelrijke gebied van De Batterij (waar
vroeger een rij kanonnen stond), dat tegen
IJburg aan ligt, de Nesciobrug en het
Flevopark met zijn Dennenbosje, waar ’s
winters wel tien of meer ransuilen verblijven.
Belangrijk onderdeel van de oostroute
is de Diemer Vijfhoek, ook wel bekend
als het PEN-eiland. Het is rond 1967 als
baggerstortplaats ontstaan bij de bouw van
de toenmalige PEN-centrale. De natuur
heeft zich hier vrijelijk ontwikkeld. In de
hoek van het eiland is een vogelobservatiescherm, bereikbaar via een kleine omweg.
Deze – vaak modderige – wandeling kunt
u beëindigen in strandpaviljoen Blijburg.
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De straat op
In de voetsporen van Nescio.
Twee wandelingen door Flevopark,
Diemerpark en Diemer Vijfhoek.
Uitgave van Milieucentrum Amsterdam,
Amsterdam, 2007
ISBN 978-90-811875-1-0
Prijs 5,95 euro.
In Zeeburg te koop bij Buiten / Binnen
(IJburglaan 1273-1275).
Verder onder meer in de Linnaeusboekhandel (Middenweg 29).
Zie voor overige adressen
www.milieucentrumamsterdam.nl

Een ander boek dat u iets van Amsterdam
wil laten zien, is ‘De straat op’ van de
Stadswachten van Het Parool, Lodewijk
Brunt en Kees Tamboer. Zij vinden Amsterdam een van de mooiste steden van de
wereld, alleen moet er nog veel verbeteren
in de manier waarop de gebruikers en de
autoriteiten ermee omgaan. ‘De rotzooi
die je overal op straat ziet liggen, al die
schots en scheef staande paaltjes, borden
met onbegrijpelijke teksten in beroerd
Nederlands, pompeuze gebouwen die
vloeken met hun omgeving, onbegaanbare
bruggetjes, … het oprukkende hekwerk
met sadistisch wapentuig om indringers en
avontuurlijke kinderen dodelijk te verwonden’ en nog veel meer kwamen zij allemaal
tegen in hun al meer dan vier jaar durende
openluchtstudie van de stad.
De stadswachten zagen ook veel moois:
betegelde portieken, oude baksteenkunst,
een plotseling tot leven gebracht plein, de
rijke verzameling aan kunst op straat en
banken langs het water.
Ze schreven over de openbare ruimte in
Amsterdam waarbij ze soms dubbelsloegen
van het lachen, vaak waren ze verontwaar-

digd, en soms waren ze blij en
gelukkig. Al met al winnen gemopper, verdriet en boosheid het
van de blijheid.
Het boek is geen bundeling geworden van hun (beste) stukjes
in Het Parool. De bevindingen
zijn in een aantal samenhangende
delen opgenomen. Zo is er een
stuk over hoe gevaarlijk het lopen
in de stad is, welke overlevingstochten er soms moeten worden
ondernomen om van A naar B
(de titel van deel 1) te komen.
Deel 2, Zien en zitten, geeft ook
een treurig beeld van Amsterdam.
Het succes van een stad heeft
veel te maken met het prettig
op straat buiten kunnen zitten.
De auteurs constateren dat er in
de levendige delen van Amsterdam een
schreeuwend gebrek aan geschikte zitplekken is. En in de naoorlogse wijken, waar
weinig leven op straat is, zijn de banken
bijna altijd leeg. En banken zijn vaak
slachtoffer van de moderne ontwerpwoede,
zoals voor het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis.
Deel 3, Ontmoeten en verschansen, bespreekt pleinen, overdekte publieke ruimtes en laat onder meer zien hoe de overheid met bureaucratentaal, kromspraak,
gewichtigdoenerij en geblaf de burger de
juiste weg probeert te wijzen. Maar ook de
volkspoëzie ontsnapt niet aan de scherpe
blik van de stadswachten (Wacht u voor de
hond; zijn gebit is sterk en gezond).
Het laatste deel, De macht van het geld,
laat met sprekende voorbeelden zien hoe
economische belangen het stadsschoon
kunnen aantasten.
Net zoals de schrijvers af en toe turven
hoeveel parkeerpaaltjes er in een straat zijn,
heb ik geturfd hoeveel straten van Zeeburg
in dit boek voorkomen. Dit zijn er 13 van

de 501 genoemde straten in de 14 stadsdelen van Amsterdam. Zegt dit iets over Zeeburg of iets over de keuze van de auteurs?
Als Zeeburg wordt besproken, dan gaat het
vooral over het Oostelijk Havengebied: de
Oostelijke Handelskade, de bruggen tussen
Borneo en Sporenburg en de skyline bij de
Verbindingsdam.
Al met al een vermakelijk, maar ook een
wat treurig stemmend boek. Is Amsterdam
zo verloederd en wordt de stad zo slordig
onderhouden of is dit het geklaag van
narrige, zure oude mannen die altijd wat
te mopperen moeten hebben? Hoewel je
aan dit laatste soms wel moet denken, is
de overheersende indruk dat er nog wel
het een en ander is te verbeteren aan Amsterdam. Maar aan de andere kant, is dit
niet ook de charme van dit allesbehalve
aangeharkte werelddorp dat inwoners en
bezoekers zo vaak weet te verleiden?
Lodewijk Brunt en Kees Tamboer.
De straat op.
Paaltjes en poëzie in Amsterdam.
Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007
ISBN 978-90-8506-515-9.
Prijs 19,50 euro.
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kunst

Indische Buurt op
bijzondere wijze
in beeld

Alzheimer Café Amsterdam Diemen, Duivendrecht, Amsterdam Oost-Watergraafsmeer

‘De diagnose is gesteld; wat en hoe daarna?’
Op 11 maart a.s. staat het maandelijkse
Alzheimer Café in Grand Café Frankendael in het teken van de mogelijkheden die
een sociaal psychiatrisch verpleegkundige
heeft om te helpen en adviseren als bij u of
uw naaste dementie is geconstateerd.
Wat is de geestelijke gezondheidszorg, wat
is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, wat kan hij of zij voor u betekenen?
Deze vragen worden tijdens het Alzheimer
Café beantwoord. Natuurlijk is er ook
volop gelegenheid om uw eigen vragen te
stellen en lotgenoten te ontmoeten in een
informele sfeer.

advertentie

11 maart: De diagnose is gesteld; wat en
hoe daarna?
Gastspreker is: Annelies Oorschot, AMCde Meren
8 april: Gedragsveranderingen: hoe daarmee om te gaan?
Gast Bart Blaauw (GGZ Buitenamstel /
Geestgronden)
13 mei: Als opname in zicht komt.
Gast: Marlien Keune, maatschappelijk
werkster

Locatie: Grand cafe Frankendael,
Middenweg 116, Amsterdam
Het Café is open vanaf 19:00 uur.
Het programma begint om 19:30 uur en is
rond 21:30 uur afgelopen.
De toegang is gratis.
Heeft u vervoer nodig naar het Alzheimer
Café? Belt u dan met de receptie van:
Duivendrecht (’t Reijgersbosch):		
020 - 699 19 91
Amsterdam en Diemen (de Diem):		
020 - 660 33 00
Kosten: € 2,– uit en thuis.

tekst: Lida Geers
foto’s: Peter van de Wijngaart en
Mirande Phernambucq

P

eters bekendste serie is toch wel de ‘De
buurt op straat’. Wekelijks verzamelde hij
hiervoor gedurende anderhalve maand
dingen, die hij in de Indische Buurt bij
het grof vuil vond. Dat sloeg hij op in de
berging en zijn atelier en repareerde wat
kapot was. Toen hij voldoende had om
bijvoorbeeld een complete huiskamer te
installeren is hij met een bakfiets vol spullen en fotoapparatuur op pad gegaan om ’s
avonds daarvoor de juiste locatie te vinden.
Met een beetje stroom van hemzelf voor
de schemerlampen en licht van lantaarnpalen werd uiteindelijk een compleet huis
gefotografeerd. Voor iedere kamer zocht hij
een andere locatie in een van de straten van
de Indische Buurt. Dat leverde bijzondere
plaatjes op.
Beheer openbare ruimten
Op de vraag of hij daar ook een achterliggende bedoeling mee had, of dat het hem
gewoon ging om bijzondere foto’s te maken was het antwoord van Peter behoorlijk
duidelijk. Hij is van mening dat de openbare ruimten door de overheid betuttelend

worden beheerd. Alles moet netjes en
vandaalbestendig zijn en verankerd aan de
grond, zodat niemand het mee kan nemen.
Plus dat de zitjes zo worden gesitueerd dat
het eigenlijk helemaal niet meer gezellig is
om er te zitten. Als voorbeeld laat hij een
foto zien van een zandbak, die ergens in
Oost vlakbij de Jaap Edenhal gesitueerd
is. Ondanks Peters opfleuractiviteit voor
de foto ziet het er behoorlijk desolaat uit.
‘Het is zelfs een ontwerp van Aldo van
Eijck, een bekende architect’, vertelt hij,
‘en toch zit er bijna nooit iemand’. Zelf is
hij erg gecharmeerd van het Bryantpark in
New York, waarin honderden losse tafeltjes en stoeltjes staan. Iedereen neemt ze
onder zijn arm en zet ze op die plek, waar
het gezellig is om te zitten. Er verdwijnt
natuurlijk wel eens een stoeltje, maar dat
is incidenteel. Zo zou het volgens Peter
ook in Nederland moeten zijn. Vandaar
zijn foto’s die een huiselijkheid geven aan
een straat. Dat staat dan weer haaks op
zijn mening over de geveltuintjes. Daarvan
vindt hij dat ze helemaal niet bijdragen aan
extra gezelligheid. Vaak zijn ze slordig en
troosteloos en maken een straat juist rommelig en ongezellig. Zijn mening is dat de
gezelligheid van een straat helemaal niet
gekoppeld zit aan een paar plantjes.

Bij Peter van de Wijngaart zijn niet alleen de beelden
bijzonder, maar ook de plekken waar ze gefotografeerd
zijn en de dingen die er zijn neergezet. Zo bijzonder
zelfs dat zijn foto’s al in veel kranten en bladen te zien
zijn geweest. Als je iemand vertelt over Peter, hebben
veel zijn foto’s al ergens gezien en dat is meestal niet
op de exposities waaraan hij heeft meegedaan. Onlangs
is hij afgestudeerd aan de Fotoacademie van Amsterdam
en voorgedragen voor de Photo Academy Award.

Menselijke interactie
Peter van de Wijngaart is in 1971 geboren
in Breda en werkt sinds 1995 in Amsterdam. De meeste foto’s die hij maakt hebben toch te maken met ‘sporen van menselijke interactie’. Er is een serie waarop
voordeuren te zien zijn, die allemaal op de
een of andere manier iets laten zien van
de bewoners erachter. Dan zijn er de foto’s waarop de bermmonumenten aan het
woord zijn. Voor Peter zijn dit bijzondere
plekken. Plekken waarvan je weet dat de
nabestaanden, meestal gaat het toch over
een dodelijk ongeval, een herinneringsmonument hebben gemaakt. Iedereen die
dit passeert weet: Hier is iemand overleden. Hierbij wordt door Peter niet alleen
gezocht naar het juiste beeld en haar zeggingskracht, maar ook volop geëxperimenteerd met oude en nieuwe technieken. Een
zelfgemaakte Camera Obscura, waarmee
een enorme landscapefoto gemaakt is van
ongeveer een halve film breed is een voorbeeld van dat oud en nieuw samengaan.
Te oordelen wat hij nog allemaal van plan
is en wat er voor hem zoal te gebeuren
staat dit jaar is het niet waarschijnlijk dat
Peter in de vergetelheid verdwijnt. Hij is
nog lang niet klaar met zijn kamertjes en
ook de bermmonumenten prikkelen zijn
nieuwsgierigheid. Verder hoopt hij natuurlijk op opdrachten waarin hij op zijn eigen
wijze kan fotograferen. Een dergelijk opdracht heeft hij inmiddels voor de Elle en
de AKZO gedaan. Zoals gezegd, wij horen,
of liever zien nog van hem. t
website: www.petervandewijngaart.nl
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Civic Zeeburg presenteert zich aan de inwoners van Zeeburg
tekst: Erik Haan
foto’s: Fred Vermorken
Basisschool De Rietlanden in het Oostelijk
Havengebied, de Meevaart in de Indische
Buurt en het bezoekerscentrum IJburg
op IJburg vormen het decor voor de open
middag van Civic Zeeburg. Ik besluit naar
de Meevaart te gaan om uit te vinden hoe
het nieuwe maatschappelijke werk in de
Indische Buurt leeft.
Om één uur is het in de grote bijeenkomstenzaal nog niet al te druk en storm zal
het die middag zeker niet lopen. De leider
van de middag begint met een korte inleiding over de rol die Civic gaat spelen: een
organisatie die zoveel mogelijk van buurtbewoners zelf uit wil laten gaan en hun
initiatieven mogelijk gaat maken.
Ondanks de ballonnen is de sfeer bepaald
niet feestelijk. De laatste jaren is er zo
regelmatig iets tot zelfs alles misgegaan
in het buurt- en maatschappelijk werk in
Zeeburg, dat het vreemd zou zijn als de
bewoners deze organisatie vol vertrouwen
en met veel enthousiasme binnen zouden
halen.
Het Civic lied, dat speciaal voor de gelegenheid geschreven is, wordt niet uit volle
borst meegezongen, het wordt zelfs niet
uit gesloten borst meegezongen. De scepsis
is groot en wanneer vrij kort na de introductie blijkt dat de open middag eigenlijk
helemaal geen presentatie van Civic is en
het ware doel duidelijk wordt, neemt die
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In het vorige nummer van de
IJopener heeft u kunnen lezen
dat Civic Zeeburg het zorg- en
welzijnswerk op zich neemt.
Zij treden in de voetsporen van
de teruggetreden organisaties
Welzijn aan het IJ, Dynamo en
Opbouwwerk Noord in Zeeburg
(kortweg Oniz).
Na bijna twee maanden achter
de schermen gewerkt te hebben, vonden ze het tijd om zich
te presenteren aan de bewoners.
Op woensdag 27 februari vond op
drie locaties een introductiemiddag plaats. Reden om een kijkje
te nemen.

scepsis zeker niet af.
Het blijkt namelijk de bedoeling te zijn dat
de aanwezigen direct zelf met voorstellen
komen voor het organiseren van activiteiten, met ideeën over wat er kan veranderen, welke rol bewoners daarin kunnen
spelen en wat Civic daarin kan doen.
Eerst moet iedereen met een medewerker
van Civic praten over de buurt, over knelpunten, over mogelijke oplossingen. Dan
is er gelegenheid een drankje en een lekker
hapje te nemen.
Na de pauze moeten bewoners aan de hand
van drie vragen ideeën aandragen, opschrijven en aan een speciaal voor de gelegenheid in elkaar geflanste houten ‘boom’
ophangen.
Civic wil weten wat we samen kunnen
doen, wat we samen kunnen vieren en

wat bewoners zelf kunnen bijdragen aan
de buurt. Het is onmogelijk om je aan de
opdrachten te onttrekken – alle aanwezigen
worden betrokken bij het brainstormen.
Wanneer de boom met enige moeite en
aansporing redelijk bebladerd is, noemt de
dagvoorzitter de voorstellen op en gaan de
indieners van de voorstellen met minimaal
één medewerker van Civic kijken hoe
deze voorstellen in de praktijk te brengen
zijn. Tenslotte geeft iedereen die met een
voorstel gekomen is een kleine presentatie
van de werkwijze die ze uitgedacht hebben en worden afspraken voor het vervolg
gemaakt.
Als dit formele deel van de middag afgesloten is, is het tijd voor een versnapering.
Ik verlaat de Meevaart met gemengde
gevoelens. Heeft Civic zich nu gepresenteerd of zijn het meer de bewoners die zich
gepresenteerd hebben? En de deelname
van iedereen die Civic zo graag ziet om
van de Indische Buurt een prachtige wijk
te maken? In hoeverre zijn wij, bewoners,
daarbij betrokken geweest? En welke mogelijkheden krijgen wij tot onze beschikking om al onze ideeën te realiseren?
De scepsis van de aanwezigen is begrijpelijk. Civic zal eerst met aantoonbare
resultaten moeten komen voordat de
achterdocht verdwijnt. t
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De actie van Piet Gerritse

Van Doorn, Breukelaar & Willemsen
advocaten

arbeidsrecht

.

mediators
tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

Gratis specialistenspreekuur
iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur

.

huurrecht

Batjanstraat 5

.

.

echtscheiding

1094 RC Amsterdam

.

strafrecht

.
.

sociaal zekerheidsrecht

tel. 020 6935 544

www.vandoorncs.nl

Wij zoeken enthousiaste betrokken maatjes
voor mensen met psychische problemen
Bel ons: Stichting
Amsterdamse
Vriendendiensten
020 6839260
of kijk op
www.vriendendiensten.nl

Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl
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in januari 2007, is de PvdA met een motie
is afgegeven en dat een discotheek strijdig
gekomen om de overlast voor de bewoners
is met het bestemmingsplan. Die procete beperken. Die motie is door alle partijen
dure hebben wij gewonnen. Het stadsdeel
overgenomen. Drie maatregelen zouden
is echter niet van plan om zich bij deze
ons weer een goede nachtrust moeten beuitspraak neer te leggen. Zij hebben al aank woon hier al vanaf het begin. Zo’n
zorgen. Ten eerste het verplaatsen
gekondigd dat ze Panama uit het
Is een kleine bestemmingsplan willen halen en
twaalf jaar geleden waren wij – mY-side
van de taxistandplaats naar de Piet
Hema niet een een nieuw bestemmingsplan willen
I en II – de eerste gebouwen die aan de wa- Heinkade. Dat is de enige maatveel betere
terkant van de Oostelijke Handelskade, de
regel die tot nu toe uitgevoerd is.
maken voor dit kleine stukje Oosbestemming? telijke Handelskade. Zodoende
Veemkade geheten, verrezen. Panama was
Alleen hij helpt niet veel, omdat
nog geen discotheek. Waar nu de ingang
de taxi’s nog steeds hun passagiers
kan Panama daar als discotheek
van Panama is, was een schuurdeur waar
zo dicht mogelijk bij Panama afzetten.
blijven functioneren.
mensen elke week hun biologische groente- Tegen de tweede maatregel, namelijk het
Eigenlijk hebben wij een veel betere bepakket ophaalden. Eigenlijk hebben we van verplaatsen van de ingang van Panama naar stemming voor Panama. Het stadsdeel wil
het begin af aan last gehad van Panama.
de Piet Heinkade, protesteerde Panama
toch zo graag meer winkelruimte in dit
Ook toen het nog geen discotheek was,
hevig. Maar het schijnt dat ze daar nu wat
gebied? Is een kleine Hema niet een veel
maar een nachtclub. Panama had alleen
positiever tegenover staan en de mogelijkbetere bestemming? Dan heeft de hele
maar een horeca, een categorieheden aan het onderzoeken zijn.
buurt er nog wat aan!’ t
3 bestemming, terwijl je voor
Wie met de
De derde maatregel, het plaatsen
eigen auto komt, van slagbomen tussen de twee
een discotheek een categorie-6
Naschrift
probeert natuur- mY-sides, in is wel goedgekeurd
nodig hebt. Maar het stadsdeel
lijk zo dichtbij door het stadsdeel, maar ze zijn er
gedoogde twee discoavonden.
In een brief gedateerd 12 februari 2008
mogelijk een
Niet dat het daarbij bleef want af
schrijft het Sectorhoofd Ruimtelijke
– bijna elf maanden later – nog
en toe, zoals pas geleden, hebben parkeerplaats te steeds niet. B
Ontwikkeling en Beheer in een brief
 ovendien is die slagvinden.
wij vier nachten wakker gelegen.
aan betrokken omwonenden o.a. het
boom slechts een mooie eerste
Op die disco-avonden begint het
volgende:
stap, want eigenlijk bestrijdt het
publiek zo tegen elf, twaalf uur te komen.
alleen maar de symptomen van de kwaal.
Wie met de eigen auto komt, probeert
‘In september vorig jaar heeft het
Panama heeft in die tussentijd wel parnatuurlijk zo dichtbij mogelijk een parDagelijks Bestuur van stadsdeel
keerwachters ingesteld die het parkeren
keerplaats te vinden. Nou zijn wij de enige
Zeeburg besloten het parkeerterrein
op onze parkeerplaats moet verhinderen.
twee gebouwen die – aan de waterkant
achter mY-side I en II iedere nacht
Alleen dat werkt niet erg. Die parkeerjon– parkeerplaatsen hebben. De discoganvan 22 tot 06 uur af te sluiten met een
gens met hun oranje hesjes hebben geen
gers houden er weinig rekening mee dat
verzinkbare paal (Vezip). Daarmee kan
enkele status. Het gevolg is dat de auto’s
wij er wonen. Bij aankomst, maar ook als
de nachtelijke overlast worden terug
hun aanwijzingen negeren. Ze rijden hen
ze terugkomen, zo in de vroege ochtend,
gedrongen van auto’s die op het parrustig bijna omver. Als die jongens dan
gaat het er alles behalve geluidloos aan toe.
keerterrein parkeren en rondrijden.’
naar zo’n auto toelopen, ontstaan er verMaar het lawaai komt ook van de andere
(...)
hitte discussies tussen de bestuurder en de
kant: de Oostelijke Handelskadekant.
‘De aanleg van de Vezip komt tot onze
parkeerwacht die je letterlijk kunt volgen
spijt later dan verwacht. Dat komt
Daar rijden de taxi’s af en aan en ook daar
want ja, aan de waterkant draagt het geluid
vooral doordat kabels voor elektra en
veroorzaken dichtslaande deuren en getoenu eenmaal extra.
telecom moeten worden gelegd. De
ter dat je meerdere malen per nacht uit je
Ons complex mY-side II telt in totaal 53
bedrijven die de kabels moeten leggen,
slaap opschrikt.
woningen. Het overgrote deel, namelijk de
hebben een lange wachttijd. De verAl een paar jaar zijn wij in gesprek met het
bewoners van 46 woningen, moreel gewachting is dat de afsluiting rond 1 juli
stadsdeel. Van het begin af aan hebben wij
steund door mY-side I, heeft toen een ad2008 operationeel kan zijn.
voorgesteld om de overlast door het nachvocaat in de arm genomen. Deze tekende
Tot de plaatsing van de Vezip zal
telijk parkeren aan te pakken. Het idee
bij de Provinciale Staten beroep aan tegen
Panama doorgaan met de inzet van
van een slagboom werd in eerste instantie
het verlenen van de categorie-6 horecaparkeerwachten bij de toegang tot het
afgewezen omdat dat een verkapte vorm
bestemming aan Panama. Onze advocaat
parkeerterrein achter mY-side.’
van privatisering zou zijn. Toen er een
heeft in zijn zienswijze aangekaart dat voor
nieuw bestemmingsplan werd ontworpen
Panama slechts een horeca-3 bestemming

‘I
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vraag & antwoord

jeugd

Ed Losekoot heeft vraag over Zeeburg:
Hoe komt het dat er twee IJtorens
zijn in het
Oostelijk
Havengebied?

Jonge
Zeeburger
tekst: Jenny Looman
foto: Karin Stroo

Naam: Layla Aktas
Leeftijd: 9 jaar
tekst: Gerard Goudriaan
foto: Fred Vernmorken

Woont: Aan de Bankastraat in de Indische
buurt. Samen met haar vader, moeder,
broer Emre van negentien en zestienjarige
zus Sara. Toen Emre tien jaar was werd
Layla geboren.
Ze heeft als huisdier een waterschildpad.
Ze kreeg hem op 31 augustus in Turkije.
Hij is nog geen jaar oud.

E

r is een IJtoren op de Oostelijke
 andelskade, naast winkelcentrum BraziH
lië, bij het begin van de
Verbindingsdam. En er is een IJ-toren
(met verbindingsstreepje) op de Piet Heinkade. e IJtoren, de toren met de gaten/de
holle kies, is in 1998 als woongebouw
opgeleverd en ontworpen door het toen in
opkomst zijnde en nu vermaarde architectenbureau Neutelings Riedijk.
De IJ-toren op de Piet Heinkade is de
huidige naam van het in 2002 gereed gekomen kantoorgebouw, dat tijdens de bouw
even bekend stond als het Laboucheregebouw en vrij snel daarna als de Dexiatoren (Dexia is het bedrijf dat de Amsterdamse bank Labouchere heeft overgenomen). En ineens stond boven de ingang
van het gebouw de nieuwe naam: IJ-toren.
Deze IJ-toren is het groene kantoorgebouw
van 90 meter hoog dat naast het Mövenpickhotel staat.
Het is gebouwd door Larry Malic van het
Amerikaanse HOK, het grootste architectenbureau van de wereld. Malic ontwierp
overigens ook de vlakbij gelegen Passagiersterminal.
Een paar jaar geleden bewoonde de Dexiabank negen van de negentien verdiepingen.
Nu is er in Nederland nog maar weinig
over van de bank en is zijn ruimte in het
gebouw voor een belangrijk deel door
Philips ingenomen, wiens naam nu ook op
het gebouw prijkt. De divisie huishoudelijke apparaten van Philips is in 2007 van
Amersfoort naar hier gekomen.
We proberen de geschiedenis van deze
naamgeving te achterhalen. Dat is niet zo
gemakkelijk, omdat de persvoorlichting
van de Dexiabank niet meer in Nederland
plaatsvindt. Op de website van de bank
worden journalisten verwezen naar de
woordvoering in Brussel en Parijs.
We kiezen ervoor om een – Nederlandstalige – e-mail naar Brussel te sturen. Maar
de bank blijft even schichtig als die al jaren
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is: geen antwoord.
Op internet en in boeken komen we veel
verschillende benamingen tegen. Al voor
de oplevering van het gebouw wordt de
toren genoemd. In mei 2001 spreken de
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
over de bouw van de Laboucheretoren (die
op het punt stond een fraai Amsterdams
stadsgezicht te verpesten).
Op de website van de projectgroep Zuidelijke IJ-oever van de gemeente Amsterdam
spreekt men van IJtoren (wel direct onder
de kop IJ-toren; de nuance van het verbindingsstreepje ontgaat het projectbureau
blijkbaar).
Architectuur Centrum Amsterdam (Arcam) noemt op zijn website het hele gebouw niet, maar wel de IJtoren van Neutelings en Riedijk.
Het boek ‘Langs het IJ’ dat zich steeds
meer als standaardwerk voor de Zuidelijke
IJoever ontpopt, geeft het gebouw de titel
IJtoren Dexia. De IJtoren van 1998 heet
hier gewoon IJtoren.
Wikipedia geeft een overzichtelijke samenvatting van de geschiedenis van de
naamsverwisseling. ‘Aanvankelijk zou bank
Labouchere de toren betrekken, en de toren zou dan ook de Labouchere-toren gaan
heten. Na de overname van Bank Labouchere door de Belgische Dexia Bank is het
enige tijd de gedachte geweest dat het de
Dexia toren genoemd zou worden. De
Dexia bank nam ook Kempen & Co over,
dat juist een nieuw kantoor had laten bouwen aan de zuid-as (WTC). Geplaagd door
onder meer de Legiolease affaire heeft de
Dexia bank dermate moeten saneren dat al

voor oplevering in 2002 duidelijk werd dat
men de nieuwe toren aan de IJ-oever niet
meer nodig had. Zo is de toren uiteindelijk
de IJ-toren genoemd.’
We zijn nog wel benieuwd wat achter
het woordje ‘zo’ zit in de laatste zin. Een
tipje van de sluier licht Wieger Sietsma
op, woordvoerder van eigenaar ING Real
Estate.
‘Onze IJ-toren heette vroeger de Dexia-toren. Ergens onderweg is dit overgegaan in
de IJ-toren. Wij vermoeden dat Dexia de
naam heeft gewijzigd aangezien zij ruimte
wilde onderverhuren en Dexia-toren niet
bevorderlijk is voor deelverhuur.’
Met dit polyinterpretabele antwoord moeten we het doen.
Is de naam besmet en wordt dit door
woordvoerder Sietsma bedoeld? Of moet
bij collectief gebruik van een gebouw de
indruk worden vermeden dat er maar één
gebruiker is.
Twee vragen blijven nog onbeantwoord. In
hoeverre heeft eigenaar ING Real Estate
invloed gehad op de naamswijziging? En
de hamvraag: wie heeft verzuimd te controleren of de naam IJtoren al in gebruik
was. ING Real Estate of Dexia?
Bij verder doorvragen ging de persvoorlichter van het eerste bedrijf hier niet op in en
verwees hij naar de woordvoering van het
tweede bedrijf, de Dexiabank, die dus niet
reageerde. t

Vakantie: Ieder jaar gaat de familie op
vakantie in Turkije. In Konya woont de familie van Layla’s moeder. Daar gaan ze dan
naartoe. Alle familie van moeder woont
in Turkije en haar moeder mist hen. Toen
Layla’s moeder 19 jaar was trouwde ze en
kwam naar Nederland
Layla’s vader is geboren in Karaman. Zijn
familie woont voor het grootste deel in
Nederland maar ook in Duitsland. Ook
daar gaan ze wel eens heen in een korte
vakantie.
Het gezin Aktas woonde eerst aan de
Walenkampstraat in het Oostelijk Havengebied. Het huis had 2 slaapkamers en
dat werd te klein. Daarom zijn ze nu ver-

huisd naar de Bankastraat. Dat gebeurde
toen Layla 7 jaar oud was. Layla vond het
nieuwe huis meteen leuk, maar moest wel
wennen aan de andere buurt.
Buiten spelen: Voetballen of tikkertje met
de bal doet Layla het liefst. Meestal in de
kooi voor haar huis, soms bij de JP Coenschool bij het klimrek en de glijbaan als de
kooi al vol is.
Clubs: Layla zit op zwemles in het sportfondsenbad Oost en ze gaat op voetbal, bij
Taba of GeuzenMiddenmeer.
School: De Achthoek, groep 6, bij juf
Marieke en juf Clementijn. Layla vindt de
Achthoek een leuke school: ze heeft veel
vrienden en vriendinnen en de juffen en
meesters zijn meestal aardig. Het leukst
van school vindt ze buiten spelen (meestal
voetbalt ze) en gym. Verkeer is het vervelendst.
Favoriet gerecht: Spaghetti, pizza. Als
het om Turks eten gaat eet Layla het liefst
manti, door haar moeder gemaakt, met
yoghurt. t
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Heeft u ook een vraag over Zeeburg?
Mail naar redactie@ijopener.nl
o.v.v. Vragen Zeeburg
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cultuur

Midwinterdroomtocht
verbroedert
tekst: Lida Geers, foto’s: Jan Schipper

H

et is eigenlijk al weer een tijdje
geleden dat in de Indische buurt de ‘Midwinterdroomtocht’ gehouden is. Het was
echter een bijzondere gebeurtenis en dat
mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Deze
Midwinterdroomtocht, die in eerste instantie gekoppeld was aan de Kerst, is twee
jaar geleden voor het eerst door de buurtbewoners van het Ambon- en het Obiplein
georganiseerd, nadat er veel problemen
op deze pleinen waren geweest. De actie
‘Pak de pleinen terug’, een initiatief van
de buurtbewoners, was de eerste aanzet.
In dit kader werden een zomerfeest, een
suikerfeest en de midwinterdroomtocht
georganiseerd. En de rust keerde weer. Het
afgelopen jaar werd het tweede winterfeest op 14 december een overweldigend
succes. Zo rond de 540 kinderen hebben
meegedaan en onlosmakelijk daaraan vast
zaten natuurlijk hun ouders. Omdat er
veel subsidie is binnengehaald mochten de
kinderen van de twee basisscholen op het
Obiplein en het Ambonplein overal gratis
aan meedoen. Het feest begon meteen
na schooltijd en duurde tot ongeveer half
zeven. Zodra het donker was werd er een
lampionnentocht gehouden tussen de twee
pleinen en door de wijk. Er viel zoveel te
beleven dat het voor veel kinderen een
droom was. Een droom, waar ze nu alweer
naar uitkijken en toch moeten ze er nog
bijna een jaar op wachten.
Alleen voor kinderen
Het werd een heel bijzonder feest met toch
wel een beetje Kerst in de vorm van de

levende kerststal. Bij een
kerststal horen dieren, dus
was er een hele kinderboerderij neergezet, compleet
met een ezeltje waarop gereden kon worden. Ook de
kraam waar kerststukjes gemaakt konden
worden was bijzonder in trek. Tussen de 80
en 100 kinderen lieten hun fantasie de vrije
loop en maakten prachtige kerststukjes.
De ouders die dit ook wel wilden hadden
pech, want het was alleen voor kinderen.
De ouders hadden meer pech, ze mochten
ook al niet in de draaimolen, niet meezingen op het open podium en ook niet
meedoen aan de djembeworkshop. Bij het
oplaten van ballonnen met een kerstwens
eraan, mocht van de volwassenen alleen
wethouder Jan Hoek een ballon oplaten.
Zij het dat dát was om de Midwinterdroomtocht tot geopend te verklaren. De
ouders mochten echter wel lekkere hapjes
eten, zoals pindasoep, nasi, suikerspinnen,
Ghanese oliebollen en poffertjes, en gezellige drankjes drinken waaronder glühwein.
En natuurlijk helpen met opbouwen en
later met afbreken. Voor de laatste onderdelen hadden ze geen strippenkaart en zelfs
geen aansporing nodig. Er was een fanfare
en op de valreep meldde zich nog een Ghanees gospelkoor, dat alles nog feestelijker
maakte. Het muzikale troubadoursduo
Twin Flowers verbond op speelse wijze de
activiteiten op de twee pleinen met elkaar.
Een groep jongeren van Unity East Side,
de opleiding ‘sportbegeleiding’ in Zeeburg,
had speciaal voor deze gelegenheid een
extra winters tintje bedacht in de vorm van
een wintersportstraat, waar allerlei wintersportactiviteiten gedaan konden worden
uiteraard zonder sneeuw.
Royale subsidie
Om het hele feest te kunnen bekostigen
en de kosten voor de bewoners zo laag
mogelijk te houden, is het bewonersteam

Poëtische peper in Studio K
tekst: Lisette Desain
foto’s: Kees Hoogeveen

dat de kar trok in samenwerking met het
voormalige Opbouwwerk Noord in Zeeburg en stadsdeel Zeeburg, de kerngroep,
op pad gegaan om behoorlijk wat subsidie
los te troggelen. En dat lukte wonderwel.
De wooncorporaties ‘Eigen Haard’ en
‘Ymere’ kwamen royaal over de brug, maar
ook ‘Wij Amsterdammers’, ‘Het bewonersplatform’ het Oranjefonds en het Stadsdeel
hebben flink in de buidel getast. Hierdoor
konden de kinderen van de pleinen gratis
meedoen. De kosten voor een strippenkaart voor kinderen van buiten de wijk en
voor de volwassenen waren laag gehouden.
Zo laag dat ze nog onder de kostprijs lagen
van hetgeen ermee gedaan kon worden.
Een feest organiseren kost altijd geld, ook
al wordt alles georganiseerd en gedaan
door vrijwilligers. Een draaimolen komt
niet zomaar uit de lucht vallen en eten en
drinken brengen nu eenmaal kosten met
zich mee. Ghislaine Schmidt, lid van de
Kerngroep vertelde dat ze verbaasd was
met hoeveel vreugde er door de kinderen
gegeten werd. Maar ook hoe vanzelfsprekend de contacten tussen de feestvierders
tot stand kwamen.
Alle lof gaat dan ook uit naar de scholen
‘De Waaier’ en de ‘Evenaar’ die naast
de buurtregisseur Frank Westerop en de
ouders volop hebben meegeholpen om
het feest tot een succes te maken. De
kernploeg evalueert eind deze maand, om
meteen weer plannen te maken voor de
volgende Midwinterdroomtocht waarvoor
de voorbereidingen rond september zullen
worden gestart. t

Anekdotes, chips, oud-klasgenoten
Dit is kennelijk een reünie
Raak ik nèt een beetje aangeschoten
Zie ik Max staan... Max is poëzie
Tuurlijk, Max is muzikant geworden
Max heeft charme, rock-’n-roll en seks
En zijn leven is zo heerlijk niet op orde
Max on tour and livin’ to the max
Ik probeer mijn kalmte te bewaren
Klamp me stevig vast aan een glas wijn
Met raffinement wart hij zijn haren
Toe maar jongen, niet bescheiden zijn
Max: een roes van sigarettenpeuken
Onbestemde pillen, vrouwen, bier
En ik? Jézus, ik heb een inbouwkeuken
Heel mijn leven klemvast op papier
Maar niet nu, niet hier

T

ussen de gesproken voordrachten
door werd de middag opgeluisterd met
muzikale poëzie. Singer-songwriter Leine,
twee maal winnares van de Grote Prijs van
Nederland, speelde een aantal nummers
waarbij zij zichzelf begeleidde op gitaar.
Haar jazzy stemgeluid en mooie liedjes
droegen bij aan het perfecte zondagmiddag-gevoel. Een andere genodigde was
Tsead Bruinja, publicerend dichter, die het
publiek met zijn werk wist te raken en aan
het lachen te krijgen. Alleen de titel van
het gedicht We zoeken een dier met de letter
A, geïnspireerd op de fameuze belspelletjes,
was al voldoende.
Het hoofdprogramma bestond uit de
gedichten van buurtgenoten. Terwijl de
zon de hele middag door de openslaande
deuren naar binnen scheen droegen tien
deelnemers elk vijf minuten voor uit eigen
werk. Het programma was gevarieerd: een
enkel gedicht was onbegrijpelijk, sommige
gekunsteld, uit de meeste sprak een groot
taalgevoel en creativiteit. Ze waren ontroerend, herkenbaar en vaak ook grappig.
De onderwerpen, waren divers, van grote
thema’s zoals de dood en de liefde (Eke
keer als ik jou zie, denk ik aan haar) tot
een dag in het park, bolletjesslikkers, de
februaristaking en de nostalgie van een
schoolreünie. De middag was niet alleen
voor en door de buurt, maar ging ook
óver de buurt. Voor een aantal dichters
was Zeeburg de inspiratiebron. Eén droeg
een gedicht voor over de straat waarin hij
woonde De 2de Atjehstraat. Een ander nam
het publiek mee op een poëtische wandeling door het stadsdeel, lopend van de
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MAX

Zoals de stichting Cultuur Indische
Buurt aankondigde op hun site, was
het de hoogste tijd voor wat poëtische peper in de buurt. Om in deze
behoefte te voorzien werd op zondag
17 februari de derde poëziemiddag
gehouden. De plaats van inspiratie was
dit jaar Studio K.
De middag is bedoeld voor en door de
buurt. Dit betekent dat iedere buurtbewoner die zijn creatieve uitingen
wel eens aan het papier toevertrouwt
en de moed heeft om zijn werk met
het publiek te delen, zich op had kunnen geven. De middag werd gepresenteerd door Alessandro Aiello, de
winnaar van vorig jaar.

Dus ik lieg maar wat: ‘I...kkk schrijf
gedichten
En zo...’ Ik neem onhandig nog een slok
Voel behoefte om het toe te lichten
In het donker in het fietsenhok
fontein op de Hogeweg, via de Nesciobrug
naar de Diemerzeedijk.
Een drie-koppige jury riep aan het eind
van de middag Wietske Loebis uit tot winnares. Loebis is geen onbekende bij de poëzie-kenner en haar talent legde die middag
de lat hoog. Haar debuutbundel Cavia’s
begin september is verschenen bij uitgeverij
Nijgh & van Ditmar. Haar werk wordt
getypeerd als light verse: vrolijk, melancholisch en wrang. Haar gedicht Max liet de
zaal aanvankelijk lachen maar mede door
de manier van voordragen liet een deel van
het publiek bij de slotzin een meelevend
‘Aaah’ horen. Waarschijnlijk stonden zij
samen met de dichteres verlaten door hun
eerste liefde weer even op het schoolplein.

Du moment dat ik dat voor wil leggen
Gaat natuurlijk het tl-licht aan
Dan drie kussen – ik weet niks te zeggen
Wéér laat Max me op het schoolplein
staan
Wietske Loebis, Mei 2005

Misschien is en blijft poëzie iets voor een
klein publiek en kan aan het eind van de
middag niet geconcludeerd worden dat er
een groot poëtisch hart klopt in Zeeburg.
Het samenzijn was intiem, het publiek
bestond uit gelijkgestemden. Maar door de
fantastische locatie, de ongedwongen opzet
van de middag, het in en uit lopen van
voorbijgangers en kinderen, leek poëzie
even van iedereen. t
Meer informatie over de activiteiten van
CultuurIB op www.cultuurib.nl

Wietske Loebis foto: Chris van Houts
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Heel erg langzaam koken

advertenties

tekst en foto: Neeltje Wiedemeijer

S

LOW FOOD is onder ‘foodies’ erg
populair. Heel erg kort door de bocht kan
het worden omschreven als koken zoals je
grootmoeder het deed. Enkele uitzonderingen:
De groenten worden echt minder lang
gekookt dan je grootmoeder het deed voor
de oorlog.
Nu en dan mag je WEL een product kopen dat het milieu belast, zoals kasgroenten
of groente en fruit dat veel kilometers heeft
gemaakt.
Omdat ik oma ben vind ik het allemaal
niet zo opwindend. Een instinctieve afkeer
van instantproducten had ik altijd al. Ook
die voorgesneden en veel te verpakte zaken vond ik met ouderwetse zuinigheid te
duur. En een magnetron komt er bij mij
niet in.
		
Het echte langzame koken zit in een boekje uit 1967: Stella Attenbury - Leave it to
cook (Penguin, alleen nog antiquarisch te
krijgen op Antiqbook .nl ).
De methode is gebaseerd op het feit dat
spijzen niet uitdrogen als je ze onder het
kookpunt houdt en dat je ze dus heel lang
in een oven van 80 graden Celcius kunt
laten garen. Ze pakt de hele oven vol met
verschillende gerechten (‘s avonds laat toen
ze nog werkte, gewoon ‘s morgens vroeg
toen ze meer tijd had). Zowel toetjes als
vleesgerechten, die wel afgedekt moeten
worden met een deksel of aluminiumfolie. Omdat er geen vocht ontsnapt, is het
mogelijk deze combinaties in één oven te
zetten.
Kortom: Uitproberen!
Niet al te veel natuurlijk: het is een experiment tenslotte.

Vind je het Digitaal
leuk om
ondertekend

te schrijven over de

redacteur of

Bouillon
Peertjes schillen in een pannetje doen met
een kaneelstokje en een laagje water. Deksel op de pan.
Een flinke pan vullen met water, een ongeschilde ui, wat laurierblaadjes, zout, peperkorrels, kruidnagels, en natuurlijk een stuk
schenkel of een soepkippenborst.

RISTORANTE - PIZZERIA

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL
365 dagen per jaar geopend

• Elke laatste zaterdag van
de maand live muziek

van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur

gastschrijver van de
IJopener!
Stuur een e-mail naar
redactie@ijopener.nl
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De kalfsstoofpot
Snij een kilo stoofkalfsvlees (haal het bij
uw exotische slager in de Javastraat zonder
iepen) in dobbelstenen en bruin ze in een
scheut olijfolie. Voeg er twee fijngesneden
uien bij en, als de ui glazig is, een flinke
eetlepel bloem. Giet er 150 ml witte wijn
bij en 150 ml bouillon (eventueel van een
blokje). Je kunt er nog champignons bij
doen of een paprika in reepjes. Breng op
smaak met zout en peper en zet de braadpan met deksel in de oven. Wat passen en
meten en dan raak je de summerpudding
de peertjes en de soeppan ook kwijt. Stel
de oven af op 80 graden Celcius en laat
maar gaar worden.
Dat mag langzaam koken heten! t
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Meld je dan aan als

Summerpudding
Een geschikte
vorm invetten en
bestrooien met
een beetje suiker.
Daarna de wanden bekleden met
gesmeerde ontkorste boterhammen.
Vervolgens de schaal vullen met rood fruit
en suiker.
Ik had een vuurvaste pot met een inhoud
van een ruime liter. Aan rood fruit had ik
een half pond gemengd en een half pond
frambozen, beide uit de diepvries, waardoor ik 75 gram suiker roerde. Bovenop
een dekseltje van gesmeerde boterhammen
en even aandrukken met een goed passend
schoteltje bijvoorbeeld. Dek de pot af met
een bord of folie.

:EEBURGERDIJK
-OLUKKENSTRAAT

2ID

door 2ID
DN: CN = 2ID,
C = NL
Datum:
2007.11.12
22:53:26
+01'00'

Mijn test bestaat
uit de onvolprezen
summerpudding, een grote
pan bouillon en
een stoofpot van
kalfsvlees en stoofpeertjes.

.IASSTRAAT

*AVAPLEIN
• Kijk voor info en tijden op onze site

R.J.H. FORTUYNPLEIN 29, BORNEOKADE
1019 WL AMSTERDAM 020 - 419 00 20
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De boerenmarkt van Zeeburg
tekst: Tineke Kalk
foto’s: Fred Vermorken

H

nog geit of koe met witte wijn, een pittige
cheddar of een van de andere 60 soorten
kaas aanschaffen.
dan zo ver en gaat de biologische markt
van start aan de Van Eesterenlaan. De
markt is officieel van 12 tot 19 uur, maar
de kramen staan er al vanaf half tien.

ans van de sappen, granen, bonen,
Kleine appeltjes en Bolle Bep
rijst en nog veel meer, is geen groentje in
‘Ik kan wel merken dat er in deze buurt
het vak. Hij staat op veel biologische mark- veel kinderen wonen’, zegt Simone.
ten in de Randstad, maar zo’n snel opge‘Groente met een wat bittere smaak, zoals
starte boerenmarkt als die aan de Van Eesspruiten en witlof, verkoop ik veel minder
terenlaan heeft hij nog nooit meegemaakt.
dan op de Nieuwmarkt. Ik zorg er ook
Hij is er echt verbaasd over hoe goed deze
altijd voor dat ik veel kleine appeltjes heb.
markt loopt. Simone van de biologische
Ik heb gemerkt dat moeders die mee naar
groentekar is minder verbaasd. Twaalf jaar
school geven aan hun kinderen. Een vergeleden – het Oostelijk Havengebied werd
schil is ook dat ik hier veel voorverpakte
toen nog voornamelijk bevolkt door kragroente verkoop, terwijl ik dat zelf niet
kers, kunstenaars en woonbootbewoners
eens in mijn assortiment heb bij de andere
– was er al een groentedepot in Panama.
biologische markten waar ik sta. Dat komt
Later verhuisde het depot
natuurlijk omdat deze
naar de Zeeburgerkade waar ‘Leuk dat zogenaamd
buurt veel tweeverdieners
de mensen langs kwamen om vergeten groenten zoals kent. Ik vind het erg leuk
groentepakketten op te halen. schorsener en pastinaken dat de zogenaamd vergeten
Zes jaar geleden nam Simone weer in de belangstelling groenten zoals schorseneren
de zaak over. Toen ze drie jaar staan’
en pastinaken weer zo in de
geleden werd benaderd door
belangstelling staan en die
een ambtenaar van de stadsdeelraad met
worden hier ook goed verkocht.’
het idee van een biologische markt, vond
Ook de Bolle Bep van Dave, de kaasboer,
ze dat een geweldig idee. Net als hij was ze
verkoopt goed. Het is een wat zoetige beervan overtuigd dat er een grote behoefte
legen kaas. Maar deze ‘kinderkaas’ valt niet
was aan zo’n markt en dat de kraampjes de
alleen bij de kleintjes in de smaak. Ik maak
buurt zouden verlevendigen. Vervolgens
een praatje met een dame met grijze haren
gebeurde er tweeënhalf jaar niets. Samen
die een Bolle Bep fan blijkt te zijn. Ze
met Dave, de kaasboer, besluit Simone een
vertelt dat ze ooit een onsje van die andere
25 bladzijden dikke notitie te schrijven.
topper van Dave, ‘de onvergetelijke beleDe ambtenaren hoeven bij wijze van spregen’, nam: ‘alleen vanwege de naam, maar
ken alleen nog maar hun handtekening te
sindsdien ben ik verkocht en dan die verse
zetten. Toch moeten ze nog een half jaar
boter’, vervolgt ze, ‘je proeft het echt.’
wachten. Eindelijk, augustus 2007, is het
Wie zichzelf wil verwennen, kan zich ook
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De champagne onder de linzen
Terwijl Simone en Dave een echte kraam
hebben, waar ze achter staan, wijst Hans
trots op zijn speciaal ontworpen kar. Hans:
‘Ik wilde dat mensen net als in zelfbedieningszaak konden rondlopen en de artikelen konden bekijken. Dat kan hier en
net als in een winkel kunnen ze dan bij de
kassa afrekenen’. Hans verkoopt van alles:
biologische sappen, noten, muesli en allerlei peul en graansoorten en rijstsoorten.
Hij heeft maar liefst 21 rijstsoorten. Iedereen kent de witte Basmatirijst wel, maar hij
verkoopt ook de bruine rijst variant. Hij
vertelt dat zijn leverancier een boer in de
Povlakte van Italië is die allerlei verschillende soorten rijst verbouwt. ‘En deze pikzwarte rijst’, vraag ik. Hans: ‘Die groeit in
de moerassen van Canada. Indianen in een
kano plukken ze. Met hun stokken slaan
ze tegen de halmen, zodat de rijst in hun
kano valt. De korrels die in het moeras
vallen, zorgen weer voor de oogst van het
volgende jaar.’ Behalve nog 21 bonensoorten, heeft Hans ook vijf soorten linzen,
bijvoorbeeld de berglinzen, die helemaal
uit het Turkse hoogland komen, de Eston
linzen uit Canada en dan de Dupuy linzen
uit Frankrijk. Dat is de champagne van de
linzen, een heerlijke subtiele smaak.
De proef loopt officieel tot augustus 2008,
maar nu is al duidelijk dat de boerenmarkt
niet meer weg te denken is. Valt er dan
niets meer te wensen voor de kraamhouders? Jazeker wel: een eigen stroomvoorziening. Nu maar hopen dat het niet weer
drie jaar duurt voordat dit geregeld is. t

e Balk staat leeg. Het mooie gebouw
aan de Van Eesterenlaan is november vorig
jaar ontruimd. Alleen de particuliere naschoolse opvang en het kinderdagverblijf
zitten er nog. Alle jeugdactiviteiten zijn
abrupt gestopt. Geen kookclub, computerles, Pokémonkaarten, sportinstuiven, huiswerkbegeleiding, muziek- en danslessen en
fotografiecursussen meer.
De afgelopen jaren was ik kind aan huis
in De Balk. Mijn zoon deed mee aan veel
leuke cursussen en clubs. Lekker dichtbij
huis, vertrouwd en betaalbaar. De redactie
van de IJopener vergaderde altijd in De
Balk. Ook wij moesten op stel en sprong
weg. Alle organisaties die een plekje in De
Balk hadden, konden zich melden bij Civic
Zeeburg die het welzijnswerk heeft overgenomen.
De nieuwe welzijnsorganisatie huurt alleen
panden van Stadsdeel Zeeburg in de Indische Buurt. De locaties Obiplein, De Meevaart en Ruma Khami zijn in slechte staat
en soms zelfs brandgevaarlijk. Een situatie
die al jarenlang bekend is bij het stadsdeel
en die de welzijnsorganisaties niet kunnen oplossen met hun beperkte middelen.
Stadsdeel Zeeburg doet als eigenaar van
de gebouwen nauwelijks iets aan het achterstallig onderhoud. De Balk is het enige
pand met een sociale functie dat in perfecte
staat verkeert. Precies dit gebouw staat nu
al drie maanden leeg en schijnt verhuurd te
worden aan een woningbouwvereniging.
Het Oostelijk Havengebied heeft nu geen
eigen buurtcentrum meer. In een interview

Een lege Balk
tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

in het vorige nummer van de IJopener
verklaart stadsdeelwethouder Jan Hoek
doodleuk dat Jerry’s Gym deze functie al in
het Oostelijk Havengebied vervult. Jerry’s
is een sportschool waarvan je lid kunt worden vanaf €47,50 per maand met een gezellig eetcafé. De link met laagdrempelige
jeugdactiviteiten en welzijnswerk ontgaat
mij volledig.
De jeugd van het Oostelijk Havengebied
moet vanaf nu dus naar de Indische Buurt
voor hun activiteiten. Voor zover de clubs
door Civic gefaciliteerd worden tenminste.
Zij moeten zich eerst melden en een aanvraag indienen. Van een naadloze overgang
van de ene locatie naar de andere is al helemaal geen sprake. Civic is nog bezig met
opstarten en het aannemen van personeel.
Sommige clubs hebben lang zonder locatie
gezeten en vele liggen nog steeds stil. Kinderen zijn niet alleen hun clubje kwijt,

maar ook hun inschrijfgeld.
In nota’s van ons stadsdeel vind ik alleen
lovende woorden terug over de nieuwe
manier van aanpak van welzijnswerk door
Civic. Niets over de leegstand en het onttrekken van De Balk aan de locaties met
een sociale bestemming.
Bij de feestelijke opening van De Balk op
12 december 2002 verklaarde stadsdeelwethouder Lars Nanninga nog dat ‘dit centrum de behoefte in het Oostelijk Havengebied zou vervullen aan een multifunctionele ruimte waarin allerlei voorzieningen
waren gevestigd en buurtactiviteiten konden plaatsvinden’. Is deze behoefte er dan
niet meer? Of is verhuur van de ruim 600
m2 in De Balk gewoon een nieuwe bron
van inkomsten voor het stadsdeel?
Civic Zeeburg promoot zichzelf in een
huis aan huis verspreide brochure als een
organisatie die investeert in een Zeeburg
waar iedereen meedoet. Maar daarvoor
moeten de bewoners van het Oostelijk
Havengebied en IJburg kennelijk wel naar
de Indische Buurt. t
rectificatie

advertentie

In het decembernummer van de IJopener
stond abusievelijk bij deze foto vermeld dat
Catelijn Beijst de fotograaf was. Dit moest
zijn Bert van der Breggen.
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spreekuren

prijspuzzel

Sudoku

Spreekuren in de buurt
ADVOCATEN
VAN DOORN, BREUKELAAR EN
WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44
ADVOCATEN
GLOBAL RUITENBERG
Gratis inloopspreekuur:
Iedere woensdag 17.00 - 18.30 uur
Piet Heinkade 215
1019 HM Amsterdam
Tel: 627 27 35
BUURTSERVICEPUNT
Indische Buurt
Het MOC is elke dag geopend van
9.00 - 19.00 uur. Alleen op zondag
gesloten.
1e Atjehstraat 163
Tel: 561 20 60
BURENHULPDIENST
De Burenhulpdienst is bereikbaar
op het adres en telefoonnummer
van het MOC, zoals hierboven
vermeld.
Variabele openingstijden

GEZONDHEIDSCENTRA

POLITIE

De Koempoelan
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur
Telefonisch bereikbaar van
8.30 - 16.00 uur
Voor de cliënten van de
jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4
jaar:
Dinsdag en donderdag op afspraak.
Makassarstraat 151
Tel: 665 26 81

Wijkteam Balistraat
Balistraat 104
Spoedeisende zaken:
Tel. 112 (gebruikt u dit nummer
uitsluitend in noodgevallen,
misbruik wordt gestraft)
Niet-spoedeisende zaken:
Tel. 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem:
Tel: 0800 7000

GGD

STADSDEELKANTOOR

Jeugdgezondheidszorg
Op afspraak
Palembangstraat 52
Tel: 555 58 55

Openingstijden Publiekscentrum
Maandag 13.00 - 19.00 uur
(Burgerlijke stand tot 15.30 uur)
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 15.30
uur
Bezoek adres: Cruquiusweg 5
Postadres: Postbus 380,
1000 AJ Amsterdam
Bestuurssecretariaat Tel: 608 07 25
Gratis informatienummer:
Tel: 0800 933 28 74
Algemeen: Tel: 608 07 11

HORECA OVERLAST
Tel: 421 45 67
MELDPUNTEN
Zorg en overlast
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag 9.30 - 12.30
uur.
Daarbuiten antwoordapparaat.
U wordt teruggebeld als u
inspreekt.
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5
Tel: 567 06 61

VONK
Vrouwen werk- en scholingscentrum
Gerardus Majellakerk
Ambonplein 63
1094 PW Amsterdam
Tel: 663 73 52
info@vonkzeeburg.nl

Sudoku is over komen waaien uit Japan; het woord is een afkorting van
suuzhiwadokushinnikagiru, wat zoiets betekent als ‘getallenpuzzel waarin ieder
getal maar één keer per blok voor mag komen’.
De puzzel van dit nummer is dan ook voor de cijfermensen onder ons:
vier sudoku’s in oplopende graad van lastigheid.
Bij juiste oplossing vormen de vier cijfers in de paarse blokjes in de volgorde
van de puzzels een getal. Dit getal is de oplossing van deze puzzel.
U kunt de oplossing sturen naar:
IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam
of mailen naar info@ijopener.nl onder vermelding van ‘prijspuzzel’.
Als u de smaak te pakken gekregen heeft, dan kunt u op de site
www.websudoku.com naar hartelust verder puzzelen.
Veel plezier.
De puzzel is gemaakt door Erik Haan met dank aan bovenvermelde site.
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Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

�

tarieven
tarief cm2
toeslag vaste plaats
toeslag achterpagina
korting jaartarief (5 nummers)
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€ 1,80
10%
25%
10%

59, 123 of 189 mm
variabel

advertenties opmaken of wijzigen
advertentie opmaken
tekst wijzigen
lay-out wijzigen

€ 75,–
€ 25,–
€ 50,–

advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties aanleveren
in één van de volgende bestandsformaten:
JPEG, TIF of PDF
bij aanlevering in PDF-formaat altijd lettercontouren gebruiken
de redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van door adverteerders
aangeleverde advertenties

Paulo Laureano Classical t.w.v.
€ 35,70 wordt ter beschikking
gesteld door Garrity Fine Wines
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afmetingen
breedte
hoogte

3 flessen witte wijn van het merk
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Adverteren in de IJopener

een prijs verloot. Deze prijs,
bestaande uit 3 flessen rode en

���������

CHEMISCH AFVAL

Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een e-mail aan info@ijopener.nl

Onder de goede inzenders wordt
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Zeeburg - IJburg - Centrum - Zuid
Makelaars en taxateurs. Lid NVM en MVA

Bogortuin 171
3-kamer appartement van
ca. 110m2 aan de IJhaven.
Veel licht. Eigen p.p.
Vraagprijs: € 465.000,- k.k.

Borneokade 113
Mooie bovenwoning van
80m2 aan de Entrepothaven.
Terras op het zuiden.
Vraagprijs: € 335.000,- k.k.

Cornelis Zillessenlaan 108 - IJburg
Uniek herenhuis van 260m2 met
tuin en dakterras. Ideaal voor
praktijk aan huis.
Vraagprijs: € 799.000,- k.k.

KNSM-laan 70
Riant 4-kamer appartement van
ca. 125m2 met mooi uitzicht over
het water. Eigen p.p.
Vraagprijs: € 525.000,- k.k.

KNSM-laan 36
Prachtig appartement 120m2.
Luxe afwerking en mooi uitzicht. Eigen p.p.
Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Lisdoddelaan 117 - IJburg
Watervilla op kleine rieteiland
met eigen aanlegsteiger en
parkeerplaats voor 2 auto’s.
Vraagprijs: € 989.000,- k.k.

Prinsenstraat 16-I
In de Jordaan, nabij Westertoren.
Zeer leuk 2-kamer appartement.
Vraagprijs: € 259.000 k.k.

Sumatrakade 1445
Zeer riant appartement 120m2
gelegen aan het IJ, met balkon
op het zuiden. Eigen p.p.
Vraagprijs: € 479.000,- k.k.

Venetiëhof 40
3-kamer appartement 90m2 op
de 6e etage met groot terras.
Uitzicht over het IJ. Eigen p.p.
Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

Zeeburgerkade 62
Pakhuis appartement 90m2.
Met hoge plafonds. Mooie
luxe keuken en houten vloer.
Vraagprijs: € 335.000,- k.k.

IJburglaan
Diverse winkelruimtes en horecaruimte te huur op IJburg.
Vanaf 120m2.
Huurprijs op aanvraag.

Venetiëhof 166
Appartement aan het IJ van 90m2.
Met groot terras op het westen. Prachtig uitzicht. Tweede p.p. mogelijk.
Vraagprijs: € 349.000,- k.k.
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Julius Pergerstraat 69 - IJburg
Zeer mooi 3-kamer appartement
90m2. Met prachtig uitzicht
over het water en groen.
Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Ertskade 85
Woonhuis van 120 m2. Aan
het water met grote carport en
daktraas. Mooi uitzicht.
Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Wilt u uw woning
verkopen?
Wij komen graag
bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek!

Vestiging Oostelijk Havengebied:
Levantkade 125
1019 MJ Amsterdam
telefoon: 020 - 419 45 80

Stokerkade 64
Uniek en prachtig onder architectuur verbouwd appartement van
150m2. Eigen garage met berging.
Vraagprijs: € 675.000,- k.k.

Binnenkort open!
Vestiging IJburg:
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

