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Hoe leuk is IJburg?
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lingen, overlast en

tekst: Simone Slotboom
foto’s: Fred Vermorken

I

s IJburg aan het veranderen van een
idealistisch, exclusief project in een
doorsnee Amsterdamse wijk met alle
problemen van dien? Is de berichtgeving in
de landelijke media overtrokken en eenzijdig of gaat het met IJburg echt de verkeerde kant op? De IJopener gaat op zoek naar
antwoord op de vraag: hoe leuk is IJburg?
Collega René Arnoldi en ik gaan de straat
op en vragen bewoners op de man en
vrouw af hoe het leven op IJburg hen bevalt. Het eerste wat opvalt is de gemêleerdheid van het publiek. De zakenman en
carrièredame lopen tussen moeders met en
zonder hoofddoek, zorgvaders met hippe
kinderwagens, gepensioneerde stellen en
jongeren. Van artistiek, etnisch en modieus
gekleed tot spijkerbroek en joggingpak.
We zien mensen in alle kleuren, soorten en
maten. Met de diversiteit op IJburg zit het
dus wel goed.
Op onze open vraag antwoordt vrijwel
iedereen in eerste instantie: ‘Goed.’ Lucht,
licht, ruimte en nieuwe huizen worden
veelvuldig geroemd. IJburg is een kindvriendelijke wijk met veel ruimte om
buiten te spelen. De nabijheid van de vrije
natuur blijkt ook een pluspunt. Een aantal
respondenten heeft zelfs vrij uitzicht op al

het natuurschoon. De gezellige sfeer die in
de meeste nieuwbouwwijken ontbreekt, is
er op IJburg wel. Er zijn horecagelegenheden genoeg en regelmatig leuke activiteiten, met name voor jonge kinderen. Het
strand van Blijburg vinden veel bewoners
ook een pré.
Nadelen

Na de pluspunten komen de mindere
kanten aan bod. Er zijn te weinig winkels,
waarvan veel voor een te specifieke doelgroep. Voor veel bewoners is het winkelcentrum te ver weg. De afstanden tussen
de tramhaltes zijn te groot. Een enkeling
baalt van de invoering van betaald parkeren. Autobezitters vinden de ontstane ochtendfile op de IJburglaan niet fijn.
Velen uiten hun zorg over een aantal specifieke wooncomplexen. Sommigen wonen
zelf in een gebouw waar enkele bewoners
er een puinhoop van maken. Anderen
vertellen erover, maar wonen in een rustig
blok of benedenhuis en hebben zelf geen
last. In hun complex heerst juist een gevoel
van saamhorigheid en iedereen kent elkaar.
De overlast bestaat vooral uit vuilniszakken die naar beneden gegooid worden,
geluidsoverlast, beschadigingen in de gemeenschappelijke hal en vernielingen in de
openbare ruimte.
Jongeren

Aan het eind van de gesprekken begint

vrijwel iedereen over hangjongeren. Alleen
een aantal hoogopgeleide blanke mannen
zegt hier niets over. Het blijkt voor velen
een grote bron van ergernis. We spreken
ouders van grote kinderen die ‘s avonds
niet op straat durven, omdat groepen jongeren in de portieken rondhangen. Veel
volwassenen zijn ook bang. Vooral vrouwen en ouderen blijven ‘s avonds het liefst
in huis. Rond het winkelcentrum zijn veel
problemen geweest met groepen jongeren
die bij de ingang van de parkeergarage
rondhingen en veel vernielden. Passanten
werden lastiggevallen en mensen die er iets
van durfden te zeggen werden in elkaar
geslagen. Een aantal bewoners dat boven
het winkelcentrum woonde, is uitgeweken
naar een andere woning op IJburg. Inmiddels hebben de jongeren zich meer verspreid over IJburg.
De jongeren zelf zeggen dat er voor hen
niets te doen is op IJburg. Ze ontmoeten
elkaar in de avond op straat omdat ze geen
buurthuis hebben of andere plek waar ze
heen kunnen gaan. Ze praten, roken en
drinken alleen: van rottigheid uithalen is
volgens hen geen sprake. De horecagelegenheden hanteren prijzen die voor hen
niet betaalbaar zijn en op het strand van
Blijburg worden ze weggestuurd omdat ze
te jong zijn. De jongeren die wij spreken
hebben een betaalde baan en voelen zich
onterecht beschuldigd van crimineel gedrag.
3

kunst
begeleiding van overlastgezinnen, een
beter plaatsingsbeleid voor sociale huur,
cameratoezicht in de probleemblokken, het
zorgvuldig onderhouden van de openbare
ruimte, een minder afwachtende houding
van het stadsdeel, een strakkere aanpak van
jongeren die rottigheid uithalen, de wachtlijst voor de ‘witte’ school opheffen en het
makkelijker maken voor kleine zelfstandigen om zich te vestigen, verspreid over heel
IJburg.
Conclusie

Van buitenaf

Als wij vragen waar de vernielingen en
bedreigingen die andere bewoners ervaren
dan vandaan komen, vertellen ze dat er
verschillende groepen jongeren zijn, variërend van tien tot dertig vrienden. Een aantal van de groepen komt niet van IJburg,
maar bezoekt met scooters ‘s avonds het
Haveneiland. Ze komen uit Bos en Lommer, de Bijlmer, West en Geuzenveld
naar IJburg toe. Een aantal specifiek om
meerdere inbraken te plegen op één avond,
anderen gewoon om rotzooi te trappen.
Vooral aan het eind van het eiland is het
erg. De jongeren noemen het daar ‘No
Man’s Land’ of ‘Klein Bijlmer’. Ze geven
aan dat de jongelui van buitenaf voor de
problemen zorgen en dat zij hierop aangekeken worden. De IJburgse jongeren willen
een plek waar ze ongestoord kunnen zitten
en praten. Het liefst een chillroom met een
playstation, zoals in Oost in de Balistraat.
In het Blauwe Huis konden ze aanvankelijk nog terecht, maar daar was maar plek
voor 10 à 20 jongeren. Sinds een half jaar
is deze ruimte gesloten. Anderen willen
het liefst een voetbalveld. De jongeren zijn
boos op de wethouder. Er was hen een
buurthuis beloofd. Het gebouw waar dat
zou komen, is nu in gebruik genomen als
kantoor voor Civic.
Verschil tussen de eilanden

De meningen over het wonen op Steigereiland zijn overwegend positief. Het
verschil tussen wonen op Haveneiland (het
grootste eiland) of op de Rieteilanden (in
de luwte tussen het Diemerpark en het
Haveneiland) blijkt groot. Op Haveneiland is volgens bewoners een meer ‘zwarte’
wijk ontstaan met een ‘zwarte’ school en
op de Rieteilanden een overwegend ‘witte’
wijk met dito school. De andere scholen
zijn gemixt. Volgens veel bewoners is
deze tweedeling een direct gevolg van het
gemeentebeleid. Op de Rieteilanden is
12% sociale huur, waarbij voornamelijk
geplaatst is op woonduur. Op Haveneiland
is de sociale huur 32%. Hierbij is veel ge4

plaatst op stadsurgentie. Daardoor wonen
op Haveneiland vele minder draagkrachtige bewoners uit achterstandswijken zoals
Overtoomse Veld, Geuzenveld, Zuidoost,
Amsterdam-Noord en de Indische Buurt,
onder wie overlastgevende, asociale gezinnen. Een aantal blokken op IJburg is opgeleverd, terwijl in de genoemde wijken net
werd gesloopt. Volgens bewoners is dat de
hoofdoorzaak van de problemen en betreft
het een relatief kleine groep die voor veel
overlast zorgt. Op de Rieteilanden wonen
grotendeels mensen met middeninkomens
(Rieteiland-klein) en hoge inkomens (Riet
eiland-groot) en zijn de bewoners over het
algemeen tevreden met hun buurt.
De meeste bewoners zijn positief over
IJburg, ondanks hun zorgen. In algemene
zin bevalt het leven op IJburg goed. De
problemen lijken geconcentreerd rond een
aantal specifieke blokken en straten. Veel
bewoners geven aan dat de verwachtingen
op IJburg te hoog gespannen zijn. Veel
huizen zijn verkocht onder het mom van
een nieuwe, fijne, exclusieve buurt waar je
de problemen van de grote stad kan ontvluchten, zonder Amsterdam echt te verlaten. De pioniersgeest van het begin blijkt
nu ingehaald te worden door de werkelijkheid. Op IJburg ontstaan dezelfde problemen als in veel andere wijken. En veel
bewoners zijn juist vanwege die problemen
naar IJburg verhuisd. De teleurstelling voor
bewoners blijkt met name te zitten in het
idee dat IJburg anders zou worden. Veel
van de gewekte verwachtingen zijn niet
uitgekomen. IJburg is niet autoluw, niet
exclusief, er is hangjongerenoverlast, beginnende criminaliteit en de openbare ruimte
begint langzaamaan te verloederen. Vooral
eigenaren van dure koopappartementen in
gebouwen met veel sociale woningbouw en
overlast voelen zich bekocht.
Oplossingen

Oplossingen om IJburg weer probleemvrij te maken zoals in de begintijd hebben bewoners ook paraat: voorzieningen
voor jongeren, een voltijdse politiepost,

Opvallend veel mensen zeggen de buurt
langzaam af te zien glijden en vinden dat
erg. Vrijwel allemaal melden ze dat de start
heel positief was. Daartegenover staat dat
er ook bewoners zijn die IJburg een prima
wijk vinden en de problemen die andere
bewoners zien, als normaal ervaren, gewoon een gevolg van het leven in de stad.
Een enkeling vindt het allemaal maar gezeur en ziet de problemen wel, maar heeft
er eigenlijk geen last van. In vergelijking
met de stadsdelen waar deze bewoners eerst
woonden, valt het hen op IJburg erg mee.
Voor een aantal is de teleurstelling zo groot
dat ze verhuisplannen hebben. Anderen
zijn binnen IJburg verhuisd om overlast te
ontwijken. Het merendeel blijft gewoon
wonen op IJburg, maar wil de wijk leuk en
prettig leefbaar houden. Zij hopen op actie
vanuit het stadsdeel en de politie om de
problemen de kop in te drukken en verloedering van hun mooie wijk tegen te gaan.t
advertentie

Twaalf kunstenaars uit Oostelijk
Havengebied in één tentoonstelling
Verschillende disciplines
samen goed voor
interessant kijkplezier.
tekst en foto: Lida Geers

O

p 12 oktober wordt er in Galerie
Jos Art een heel bijzondere tentoonstelling geopend. Twaalf kunstenaars uit het Oostelijk Havengebied zijn
uitgenodigd hieraan deel te nemen met als
doel kunstenaars maar ook kunstverzamelaars uit dit gebied bij elkaar te brengen.
Het initiatief kwam van dr. Linda Boersma, docent/onderzoeker moderne kunst
aan de universiteit van Utrecht en drs.
Anneke Oele, directeur van Art Amsterdam. Hun plan werd bij Antony en Josje
de Baat, al 22 jaar eigenaars van Galerie
Jos Art, op het bordje gelegd. Lang hebben
Josje en Antony er niet over hoeven na te
denken. Zij vonden het een heel goed idee
en hadden er weinig moeite mee, dat het
uitzoeken van de kunstenaars dit keer eens
niet door henzelf gedaan werd, maar door
beide dames.
Ruimte voor gesprek

Helemaal zonder hun stem in het kapittel
is het natuurlijk niet gegaan, maar de kunstenaars die werden uitgezocht vonden zij
professioneel en interessant genoeg om met
hun kwalitatief hoogstaand werk in de galerie te exposeren. Met name Josje was het

advertentie

Antony en Josje de Baat

met Anneke en Linda eens dat veel kunstenaars elkaar wel eens treffen, maar dat dit
dan meestal bij Albert Heijn, de opening
van een expositie of in de tram is. Ze komen echter nooit toe aan een goed gesprek
over hun werk. Daarom wordt vooraf aan
de officiële opening een aparte bijeenkomst
georganiseerd voor de kunstenaars en hun
partner. Het is de bedoeling dat naast
gezellig borrelen er ook gediscussieerd zal
worden over kunst en alle facetten daarvan
en het wonen in een gebied zoals het Oostelijk Havengebied. Josje hoopt dat deze
gesprekken ook tijdens de expositie zullen
plaatsvinden en dat er tussen de kunstenaars en het publiek uitvoerig gediscussieerd zal worden. Zij denkt dat een kunstenaar, als mensen oprecht geïnteresseerd zijn
in zijn werk, ook een gesprek erover wil
aangaan. Wat het natuurlijk extra bijzonder
maakt is de rode draad dat alle kunstenaars
uit dezelfde buurt komen.

schilderijen, Dino Ruissen, schilderijen,
Harold Schouten, schilderijen die op een
bijzondere manier met de natuur te maken
hebben, Peter van Straaten, pornografische tekeningen, Anneke Timmerman,
schilderijen, Els Timmerman, schilderijen,
Peer Venema, sculpturen, Koen Vermeule,
schilderijen en gouaches en Giny Vos, installaties. Het grote werk is te bewonderen
in Galerie Jos Art, het kleine werk is in een
salonachtige setting ondergebracht in een
atelier op Sporenburg, Studio Ertskade
19. Er is voor twee locaties gekozen om de
bezoekers ook een beetje door de wijk te
sturen. Beide tentoonstellingen liggen niet
zo heel ver van elkaar. Een leuke wandeling
als het weer een klein beetje meewerkt. De
expositie is van 11 tot en met 29 oktober
en de officiële opening is op 12 oktober
om 15.00 uur. Zij is niet alleen voor genodigden, maar bedoeld voor iedereen die het
leuk vindt er bij te zijn.t

Wandeling door de buurt

Expositie Galerie Jos Art, KNSM-laan
291, geopend woensdag t/m zondag van
11.00 tot 17.30 uur.
Studio Ertskade 19, Ertskade 19, geopend
op zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.30 uur.
www.josart.nl

Het werk dat geëxposeerd zal worden is
heel divers. De kunstenaars die aan deze
tentoonstelling deelnemen zijn: Antony de
Baat, abstracte schilderijen, Adam Colton,
sculpturen, Otto Krol, figuratieve schilderijen en portretten, Frank Lenferink,
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De Archipel:
nieuwste basisschool op IJburg

Bruggenbouwer
tekst en illustratie: René Arnoldi

Z

Op 1 augustus is de
katholieke basisschool
De Archipel van start
gegaan. Op 29 augustus
vierde de school haar
officiële opening.
Reden voor de IJopener
om een gesprek te
hebben met directrice
Anneke Smedema.
tekst: Erik Haan
foto: Kees Hoogeveen

B

asisschool De Archipel bevindt
zich op het Haveneiland, vlakbij
het sportcentrum IJburg. Wanneer
ik aankom, is het even zoeken naar de
ingang: er hangt nog geen bord met
daarop de naam. Eenmaal binnen is het
echter niet moeilijk om de directrice te
vinden die in een sfeer van opwinding
over het openingsfeest met enthousiasme vertelt over de school.
Ik heb geen bord gezien met ‘De Archi
pel’.

‘Wij zijn, net als IJburg zelf, nog volop in
ontwikkeling. Wij hebben nu onderdak
gevonden in het gebouw waar ook het
IJburgcollege – een school voor voortgezet
onderwijs – zit, maar wij hebben wel een
eigen opgang en zijn verder in alle opzichten een zelfstandige school. Het is ook een
tijdelijk onderkomen, er komt nog een
eigen gebouw, maar voorlopig kunnen wij
met dit gebouw prima uit de voeten.’
Hoe komen jullie aan de naam?

‘De naam is bedacht door één van de ouders. De achterliggende gedachte is dat een
archipel een eilandengroep is en daarmee
verwijst naar IJburg dat immers ook be6

Theater voor en door kinderen bij de opening van De Archipel

staat uit een aantal eilanden. Daarnaast beschouwen wij kinderen stuk voor stuk ook
als een eilandje dat samen met alle andere
eilandjes één groter geheel vormt. Deze
verscheidenheid vind je ook in ons logo,
dat uit verschillende kleuren, lettertypen en
zoveel mogelijk vormen is samengesteld.’
Dit is de tweede katholieke basisschool
op IJburg. Is er zoveel vraag naar ka
tholiek onderwijs?

‘Wij merken dat er behoefte is aan verbondenheid met de onderliggende waarden
van onze cultuur die niet allemaal zo duidelijk zichtbaar zijn in het dagelijks leven,
maar wel degelijk de basis vormen van
onze wereld. Wat vieren wij bijvoorbeeld
met Pasen, met Pinksteren, met Kerstmis?
Katholiek onderwijs geeft antwoord op
dergelijke vragen. Van het begin van het
schooljaar tot nu hebben wij al achttien
leerlingen erbij gekregen en wij verwachten
dat die groei nog aanhoudt.’
Uitgangspunt van jullie onderwijsvisie
is ontwikkelingsgericht onderwijs. Kun
je daar iets meer over vertellen?

‘Over ontwikkelingsgericht onderwijs is
natuurlijk heel veel te vertellen, maar het
komt er in het kort op neer dat wij een zo
breed mogelijk aanbod geven. Naast de
vaardigheden die ieder kind moet leren,
zoals lezen en rekenen, gaan wij ervan uit
dat kinderen nog veel te ontdekken heb-

ben over zichzelf, over hun eigen interesses.
Daarom werken wij met thema’s, waarbij
wij onze leerlingen met alle aspecten van
de maatschappij kennis laten maken.
Centraal daarbij staan de maatschappelijke
realiteit en hoe de dingen die kinderen
leren in deze realiteit toegepast worden.
Die maatschappelijke realiteit komt ook
heel reëel terug in de excursies die wij
regelmatig maken buiten de muren van
de school om. Ook houden wij rekening
met de verschillende ontwikkelingsniveaus
die kinderen hebben. Wanneer kinderen
binnenkomen die al kunnen lezen en
schrijven, bieden wij hen uitdagingen aan
op hun eigen niveau en ook kinderen in
de midden- en bovenbouw, die meer dan
gemiddeld begaafd zijn, krijgen aparte
begeleiding om hun talenten ten volle te
benutten.’

Katholieke basisschool De Archipel
Frans Zieglerstraat 201
1087 HN A
 msterdam
telefoon: 4162002
e-mail: info@kbsdearchipel.nl
www.kbsdearchipel.nl
Voor meer informatie over ontwikkelingsgericht onderwijs: www.ogo-academie.nl

eeburg is het snelst groeiende stadsdeel. En met het Muziektheater en
het BIM-huis is het al de culturele
hoofdstad van Europa. Nu alleen nog het
nieuwe Concertgebouw op het nieuwe
eiland in het IJ en we zijn klaar. En naast
het mondiale evenement Sail heeft Zeeburg
intussen voor de tweede achtereenvolgende
keer het landelijke evenement – want er
komen ook mensen uit Friesland – de
Amsterdamse Uitmarkt georganiseerd.
Helaas gaat het bij beide evenementen al
lang niet meer om de bootjes en om de
culturele agenda, maar om de draaimolen
van de Postcodeloterij en het evenementenbier van Grolsch, maar toch: de ogen
van de hele wereld zijn gericht op Zeeburg.
Ook op economisch gebied heeft Zeeburg
dankzij de oplevering van Panamapaar de
leidinggevende positie in Amsterdam van
de Zuidas overgenomen. Het zal mij dus
niets verbazen als in de nieuwe editie van
Monopoly het Zeeburgerpad de duurste
straat van Nederland is.
De keerzijde van deze mondiale presentatie
is dat de couleur locale van de drie verschillende wijken van Zeeburg, die er meer
dan voldoende is, onvoldoende uit de verf
komt. Oké, er zijn buurtfestivals. Zo heb je
het sympathieke Open Haven Podium met
haar zwevende badkuipen, lekkende tenten
en kralen en spiegeltjes. In de Indische
Buurt is er onder meer het Wereldwijkfestival, een toepasselijke naam voor een wijk

met 144 nationaliteiten. En IJburg krijgt
haar eerste festival als Steigereiland klaar is:
dat maken wij dus niet meer mee. Maar al
die festivals zijn wijkgericht. Dit omdat de
bewoners van het OHG niet over de brug
naar de Indische Buurt willen lopen – en
vice versa – en in IJburg niemand komt.
Daar moet verandering in komen!
Wissel de rijke couleur locale uit op een
groot stadsdeelfestival op neutraal terrein
in Zeeburg! Het Zeeburgereiland is het
meest geschikt, want dat is vrij leeg. Er
zijn plannen om het te bebouwen, dus de
besluitvorming kennende, kunnen we hier
het festival de komende 25 jaar houden.
Wat gaan we doen? De OHG-moeders
leggen met hun kindertjes in de kinderbakfiets een geaccidenteerd parcours af.
De winnaressen mogen een jaar lang de
ontslagen klassenassistenten vervangen. Nu
de Javastraat verworden is tot een klinische, chique allee die in Los Angelos niet
zou misstaan, maar in een volksbuurt wél,
mogen de creatievelingen uit de Indische
Buurt een plan voor een nieuwe wereldpassage presenteren en vervolgens uitvoeren.
En de bewoners van IJburg komen met een
ontwerp voor huizen rond de steigers op
het Steigereiland, die ze zelf gaan bouwen.
Naast een fantastisch festival met oog voor
elkanders kwaliteiten zal Zeeburg dankzij
de follow-up-activiteiten verder in de vaart
der volkeren worden meegesleurd. Uiteraard is uw IJopener ook aanwezig op het
festival: als bruggenbouwer. Want dat is de
missie van uw buurtmagazine!t

Welke plaats gaan jullie innemen op
IJburg in het algemeen en het onder
wijs in het bijzonder?

‘Het streven van onze school is in de eerste
plaats natuurlijk het aanbieden van goed
onderwijs. Daarnaast willen wij echter ook
een afspiegeling zijn van de gemengde wijk
die IJburg inmiddels aan het worden is.
School en onderwijs staan midden in het
leven. Met dit openingsfeest, de Samba
parade, laten wij onszelf zien en wij hebben
er alle vertrouwen in dat de bewoners van
IJburg ons zullen weten te vinden.’t

advertentie
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De KNSM

Een training is een feestje

In het havengebied

Iedereen kent ze wel:

dat bij ons stadsdeel

de ansichtkaart in de bus

Zeeburg hoort komen we

die begint met: ‘Beste

regelmatig de afkorting

buur, heb je me zien

KNSM tegen. We kennen

lopen in het Flevopark?’

het KNSM-eiland en de

Hij eindigt met: ‘Wil je

KNSM-laan. Waar staan

meer weten over onze

die letters eigenlijk
voor?
tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

D

e letters KNSM staan voor Koninklijke Nederlandse Stoomboot
Maatschappij. Dat was de naam
van een rederij die zich in 1903 vestigde
op het toen pas aangelegde eiland in het
IJ. Zij was opgericht in 1856 en had zich
toegelegd op het vervoer van vracht en passagiers naar de Oostzeehavens, Frankrijk en
havens aan de Midellandse Zee, de zogeheten Levant.
In de tweede helft van de negentiende
eeuw trok de handel overal in Europa sterk
aan. Door de bloei van de koloniën en opkomst van de stoomvaart werd regelmatig
en betrouwbaar zeetransport mogelijk en

overal werden scheepvaartmaatschappijen
opgericht.
De oorspronkelijke vestiging van de
KNSM bij het Oosterdok en de Nieuwe
Vaart werd in de loop der jaren te klein
door de bloeiende handel en de groeiende
vloot van steeds grotere schepen, maar in
het nieuwe Oostelijke Havengebied was
genoeg ruimte. De rederij huurde kaderuimte op de Levant- en de Surinamekade
en bouwde daar overslagloodsen en andere
voorzieningen. Na een aantal jaren had zij
het hele oostelijke deel van het IJ-eiland in
gebruik. Dat raakte daarna bekend als het
KNSM-eiland.
De KNSM groeide door en na een fusie
met de West-Indische Maildienst in 1912
werd er ook gevaren op havens in MiddenAmerika en het Caribisch gebied. In haar
hoogtijdagen voeren er bijna honderd schepen onder haar vlag. Maar door de crisis
jaren rond 1930 en de Tweede Wereldoorlog raakte de wereldhandel en daarmee de
KNSM in de problemen. Na een aantal

moeilijke jaren noopte het opkomende
containervervoer de maatschappij zich in
de havens ten westen van de stad te vestigen omdat de oostelijke havens ongeschikt
waren voor de grote containerschepen.
Bovendien werd het passagiersvervoer overgenomen door de luchtvaart.
In 1981 werd de KNSM overgenomen
door Nedlloyd, een maatschappij die in
1970 was ontstaan door de fusie van een
aantal grote rederijen in Nederland.
De gebouwen en loodsen op het KNSMeiland werden overgedragen aan de gemeente Amsterdam en de KNSM hield op
te bestaan.
Wat ons rest van de KNSM is haar naam
en een aantal van haar gebouwen. We
noemen Loods 6 en het glazen gebouw
op poten op de KNSM- laan dat eens de
kantine van de KNSM was. Dan zijn er
nog de kapiteinswoningen aan de Verbindingsdam en de enige nog oorspronkelijke
havenloods op de Levantkade waar nu de
Botenloods is gevestigd.t

loopclub? Kijk maar op
de website van Team10.’
Dat maakt nieuwsgierig.
tekst: Petra van Werkhoven
foto: Kees Hoogeveen

Ontspanning

De trainingen van Team10 draaien van
begin tot eind om ontspanning en motivatie. De renners verzamelen eerst in
een gebouw. Daar kunnen ze hun spullen
achterlaten. ‘We beginnen met wat theorie.
Mensen kunnen dan ontstressen, voordat
ze ontspannen gaan lopen.’ Elke training

advertenties
PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

:EEBURG
)*BURG
/UD 7EST
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O

prichter Rogier vertelt enthousiast
hoe inmiddels al 3000 mensen
via de m
 ethodiek van Team10 een
tien kilometer leerden lopen. Hardlopen
hoeft dus geen individuele sport te zijn.
‘Sinds ik in 1996 ben gaan hardlopen, heb
ik veel nagedacht over hoe ik zelf had willen leren hardlopen. Veel bestaande loopgroepen staan eigenlijk niet zo open voor
mensen die het hardlopen nog moeten
leren. Cursussen waren óf gericht op een te
laag niveau óf ze gooiden mensen te snel in
het diepe. Door goed te kijken en te filmen
hoe de gemiddelde amateur-loper rent en
enkele modules sportpsychologie tijdens
mijn studie, heb ik een script geschreven
voor een cursus hardlopen. Ik zag er een
markt voor. En toen ik in 2002 de begeleiding overnam van een loopgroep ontstond
Team10. Tien kilometer leren lopen in een
team.’

moet volgens Rogier een feestje zijn. ‘Van
elke training moet minstens één moment
echt bij blijven.’ Zelf traint hij na ruim
zes jaar nog steeds met veel plezier. Ook
buiten de trainingen leren de deelnemers
hoe je je kunt ontspannen. ‘De meeste
deelnemers hebben het druk met een baan
en kinderen. Via Team10 adviseren wij
hen hoe zij meer tijd voor zichzelf kunnen
maken.’
Uitbreiding

Veel deelnemers blijven na de cursus in één
van de loopclubs van Team10 lopen. De
goede ervaringen en de Team10-ansichtkaarten zorgen ervoor dat nieuwe lopers
zich blijven melden in het Flevopark.
Rogier kent zelfs mensen die de kaarten
sparen.
Vorig jaar heeft Team10 het rengebied uitgebreid. De club loopt nu ook in het Vondelpark, het Westerpark, het Amsterdamse
Bos en langs de Sloterplas en de Amstel.
‘De leden en cursisten kunnen dus makkelijker overstappen naar een andere groep
en nog meer hun eigen tempo volgen. En
nieuwe cursisten hoeven minder lang te
wachten op een groep of een cursus.’t
www.team10.nl

advertenties

HULP VOOR KLEIN EN GROOT
Praktijk voor kindertherapie
(oa echtscheiding) & ouderbegeleiding
Drs. Francine Wong Loi Sing-Witz
Psycholoog NIP, lid NVPA
Cas Oorthuyskade 110, 1087 BB Amsterdam
020 - 779 08 48 • 06 - 27 41 30 34
www.kidssupport.nl • info@kidssupport.nl
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Kids play conga

Met een kennismakings

Het Tegelbergplein

cursus slagwerk voel je
je al gauw een volleerd
drummer.

De zomer inspireert mensen om op verschillende manieren gebruik te
maken van de pleinen in ons stadsdeel. Dit inspireerde onze fotograaf
Fred Vermorken weer om deze activiteiten op foto vast te leggen.

tekst en foto: Lida Geers

O

p een bepaald moment wil je zoon
op drumles en je denkt, als leraar
Latijns-Amerikaans percussie, dat
dit wel te vinden is in het Oostelijk Havengebied. Dat loopt uit op een teleurstelling.
Er is helemaal niets waar je zoon kan leren
drummen. Omdat Jochen Hachgenei dat
zo teleurstellend vond en meteen dacht
aan al die kinderen die ook drummen
zouden willen leren, besloot hij zelf hier
in de buurt percussielessen te gaan geven.
Na enig zoeken vond hij een prachtige
ruimte in het Gamelanhuis aan de Veemkade, waar hij les kon geven. In augustus
is hij begonnen met een eerste groepje en
hij hoopt dat langzaam maar zeker de hele
donderdagmiddag volloopt met leerlingen
die allemaal gegrepen worden door de lol
en de passie van het ritme van LatijnsAmerikaanse muziek en slagwerk.
Echte popster

Als aanwezige tijdens één van de lessen
wordt je al snel duidelijk dat ieder kind
zich meteen een popster waant zodra hij de
drumstokken in zijn handen heeft. Vooralsnog is het alleen nog maar een bepaald
ritme tikken, eerst op de snarentrommel
en later op de conga’s en het drumstel. Met
zo’n trommel kan je twee geluiden maken.
Het één is een vrij droog geluid. Het ander
is als je de snaarmat aanzet groots en vol,
daar hoef je alleen maar een handeltje voor
om te halen. In principe staat de trommel
op het droge geluid, maar daar nemen de
jongens geen genoegen mee. De handel
gaat naar de andere kant en zij wanen zich
een volleerd drummer. Jochen vindt dat
prima en let er alleen op dat zij het juiste
ritme tikken en op de goede manier de
10

stokken vasthouden, je wijsvinger niet
bovenop. Thuis moet er wel geoefend
worden, dus krijgt iedereen eigen trommelstokken mee naar huis, waarmee op een
kussen, een stoel of iets anders geoefend
kan worden. De meesten hadden dit ook
trouw gedaan. Voordat je een volleerd
drummer bent zal er nog wel enige tijd
overheen gaan, maar daar zitten de jongens
niet zo mee. Als de conga’s aan de beurt
zijn is het helemaal fantastisch en wanen zij
zich al in een compleet orkest. Het klinkt
natuurlijk ook vrij snel leuk.
Kennismakingscursus

Tot nu toe heeft Jochen nog maar één
groepje leerlingen en dat is wat hem betreft
te weinig. Na de herfstvakantie start hij
opnieuw met een beginnersgroep. In eerste
instantie is het een kennismakingcursus
van tien lessen. Als blijkt dat de kinderen
het leuk vinden, kunnen daar verdere cursussen op volgen. Het is de bedoeling dat
de percussionisten in spe het hele seizoen
onder de pannen zijn. De leerlingen moeten in de leeftijd van 6 tot 10 jaar zijn en
er wordt gewerkt in kleine groepjes. Deze
lessen kunnen heel goed in groepsverband
gegeven worden en de kinderen vinden
het ook leuk om dat samen te doen. De
cursus is met 140 Euro voor tien lessen
best prijzig, omdat het gezien moet worden
als gewone muziekles. Wel is het zo dat
gezinnen met een laag inkomen deze kosten weer terug kunnen krijgen middels de

scholierenvergoeding van de gemeente.
Verknocht aan Amsterdam

Jochen is geboren in München en is daar
begonnen met Latijs-Amerikaanse percussie, gevolgd door klassiek slagwerk. Toen
hij ontdekte dat je in Nederland een echte
opleiding aan het conservatorium kon
volgen voor Latijns-Amerikaanse percussie
deed hij toelatingsexamen in Hilversum,
waar de opleiding werd gegeven en werd
hij aangenomen. Vervolgens is hij naar
Rotterdam gegaan om zijn studie professioneel af te sluiten. Hij was eigenlijk van
plan na zijn studie gewoon weer terug
naar München te gaan. Hij vond echter
een baan als muziekdocent in het Muziekpakhuis op de Lijnbaansgracht. Raakte
verknocht aan Amsterdam en woont inmiddels alweer 19 jaar in Nederland. Als
hij naar München gaat voelt hij zich thuis,
vanwege zijn vrienden en familie, als hij
daarna weer terug naar Amsterdam gaat
voelt hij zich ook weer thuis, omdat hij
het heerlijk vindt in Amsterdam te wonen.
Maar ook omdat er zoveel gebeurt op het
gebied van Latijns-Amerikaanse en wereldmuziek. Hij heeft een eigen band, ‘Latin
Adventure’ en treed daarmee onder andere
regelmatig op op Lizboa, afgemeerd aan de
Veemkade.t

Klassiek pianoconcert voor buurtbewoners

Fotoshoot van een damesblaasensemble

Gewoon lekker om
te spelen of voor een
potje voetbal

De boot aanleggen en dan met alle
opvarenden een barbecue

Een gezellige buurtparty

Informatie en inschrijven:
conjochen@hotmail.com
of telefonisch 020 4636185
11

horeca

x

Lloyd Hotel: hotel in de buurt,
buurt in het hotel

De Iraans-Australische Bahbak Hashemi-Nezhad

Het Lloyd Hotel heeft
niet alleen buitenlandse
gasten, maar ook
buurtbewoners veel
verrassends te bieden.
tekst: Tineke Kalk
foto’s: Kees Hoogeveen

I

k woon op een steenworp afstand van
het Lloyd Hotel. Pas sinds kort ben ik
een wat meer regelmatige bezoeker van
dit unieke hotel. Want waar vind je een
hotel waar de receptie je niet oplettend
van top tot teen opneemt – met een half
wantrouwig oog – als je naar binnenwandelt om eens heerlijk uitgebreid alle binnenlandse en buitenlandse kranten op de
leestafel te lezen. Waar je met je leesclub
in de bibliotheek onderdak vindt, met als
achtergrondmuziek het gezellige gekletter
van bestek en geroezemoes van eters.
Of ik ooit nog eens om twaalf uur ’s nachts
naar het Lloyd Hotel snel voor een paté
van Diny Schouten, tandpasta of een pak
kattenvoer betwijfel ik, maar het is altijd
handig te weten dat dit soort dingen bij
de hand zijn. En of ik ooit nog eens in het
hotel ga overnachten? Liever niet als dat
betekent dat ik mijn huis uit moet voor
een renovatie. Dat laatste overkwam wel

12

Geert, purser bij de KLM

een andere buurtbewoner. Geert is purser
reld had afgereisd, maar dan per boot. Het
bij de KLM en reist de hele wereld over.
concept van het Lloyd Hotel is dat je jouw
Hij slaapt dan in de meest luxueuze vijfkamer kunt inrichten naar je eigen smaak.
sterren hotels. Nog wel: ook de KLM is
Er stond bijvoorbeeld een rotan stoel maar
aan het bezuinigen. Vanaf het allereerste
hij wilde veel liever zo’n lekkere grote faubegin dat hij in zijn appartement in de Boteuil waarin je wegzinkt. Binnen de kortste
gortuin woonde, waren er zo wat dingetjes
keren had hij de zolderkamer omgetoverd
die niet helemaal in orde waren: zo floot
in een behaaglijk huis. Hij had er zelfs een
bijvoorbeeld de wind door de stopcontacschommel in hangen. En hij zorgde ervoor
ten en de ramen waren tochtgaten. Dus is
dat er altijd een bos bloemen op zijn kamer
hij – en later de hele vereniging van eigestond. Met bloemen zijn ze in het Lloyd
naren – gaan procederen. Die rechtzaak,
namelijk heel goed. Let maar eens op als je
en ook de rechtzaak om de kosten van een
het restaurant binnenkomt.
tijdelijk verblijf in een hotel vergoed te
Zijn vrienden kwamen gewoon langs – net
krijgen, heeft hij gewonals thuis – en als hij naar
nen. Toen was de vraag
Er stond bijvoorbeeld een
het restaurant ging om kofin welk hotel hij zou gaan rotan stoel maar hij wilde
fie of thee te drinken of om
veel liever zo’n lekkere
logeren. Eén ding wist
te eten, ging hij gewoon in
hij zeker: het moest geen grote fauteuil waarin
zijn oude joggingbroek en
je wegzinkt. Binnen de
hotel zijn waar je blinT-shirt. Die drie weken dat
kortste keren had hij de
delings het knopje voor
hij er logeerde zat het hotel
het licht kan vinden. Dus zolderkamer omgetoverd in als een warme knusse jas om
het Mövenpick hotel viel een behaaglijk huis.
hem heen.
direct af. Nee, hij wilde
een eigenzinnig hotel, een hotel dat anders
Maandagavond
dan de andere hotels was. Hotel Arena en
Ook Lloyd Time on Mondays is een verhet Lloyd Hotel waren de twee opties. Dat
rijking – niet alleen voor de hotel- en
hij uiteindelijk voor het Lloyd Hotel koos,
restaurantgasten, maar ook voor buurthad toch vooral te maken met het feit dat
bewoners. In het hotel logeren vaak kunhet in zijn eigen buurt staat. Bovendien
stenaars die bereid zijn om iets te doen of
kwam een levenslange wens uit: wonen op
te vertellen. Zo heeft de groep Venice al
een zolderkamer. In de nok van het hotel
eens een gratis optreden verzorgd op de
kreeg hij een kamer van 60 vierkante meter
maandagavond toen ze er logeerden. Elk
optreden – muziek, kleine lezing, voordramet een bad in het midden. Helaas zat
gen van gedichten, het vertonen van foto’s
het raampje te hoog om van daaruit naar
– duurt maar een half uur, van acht tot
buiten te kijken. Het enige wat hij had
half negen. En het is gratis! Als ik op een
meegenomen was de hutkoffer van zijn
willekeurige maandagavond binnenwip,
overgrootvader, die net als hij de hele we-

word ik onthaald op foto’s van de Spaanse
architect Ariadna Cantis Silberstein, die
op de achtermuur van het restaurant geprojecteerd worden. De foto’s gaan over de
miljoenenstad Sao Paulo, waar – omdat het
verkeer daar nog heftiger is dan hier – rijke
mensen zich verplaatsen per helikopter. Ik
merk dat voor veel restaurantgasten deze
fotovoorstelling uit de lucht komt vallen
en niet iedereen zit te kijken. Een stel met
twee kleine kinderen heeft het duidelijk te
druk met hun eigen schouwspel en twee
vrouwen vlak voor mij nemen – zonder
hun stem te dempen – het leven door.
Maar andere gasten vinden het juist erg
leuk. Claudette, Française van oorsprong,
die net aan haar toetje zit, is zelfs een
beetje verontwaardigd dat de andere eters
gewoon doorpraten. Er blijkt ook een aantal mensen speciaal voor Ariadne gekomen
te zijn. Dennis bijvoorbeeld woont de ene
helft van het jaar op het Prinseneiland en
de andere helft in Sao Paulo. Hij herkent
sommige foto’s en vertelt dat het leven in
Sao Paulo fascinerend is en voortdurend
in beweging: daar gebeurt het nu, volgens
hem. Erik, architect, en Rita, fotografe,
zijn zelfs helemaal uit Utrecht gekomen en
vertellen dat ze altijd even op het internet
kijken wat er in het Lloyd Hotel te doen is.
Design tips

Een paar dagen later begint het festival ‘4
weeks of freedesigndom’. De opening vindt
plaats in het Lloyd Hotel. Dat deze locatie daarvoor is uitgezocht is niet vreemd.
Het Lloyd Hotel mag dan van buiten alle
kenmerken hebben van een eclectische
bouwstijl, met charmante art deco- en
renaissance-elementen, de binnenkant
– van hotelkamers tot restaurant – is ingericht door Nederlandse designers, zoals
Marcel Wanders en Joep Lieshout.
In het kader van het festival heeft een
aantal designers de opdracht gekregen om
verschillende hotelkamers in te richten of
te herinrichten. Alle kamers zijn de moeite
waard om een kijkje in te nemen, al is
het alleen maar vanwege het feit dat je er
ideeën opdoet. Een oude koffer over? Zet
hem niet bij de sloop, maar verwijder het
deksel, zet de koffer rechtop, breng in het
midden een plankje aan en zie, je hebt een
origineel slaapkamerkastje.
Ook de co-productie van vier jonge, net afgestudeerde studenten van het Royal College of Art in Londen in het souterrain in
kamer drie is apart. Ze hebben de kamer in
vier gedeeltes ingedeeld: het bedgedeelte,
het badgedeelte, het leisure gedeelte en het
tafelgedeelte.
De Sloveense Nina Mrsnik heeft een nis
in de ruimte omgetoverd tot een knusse

alkoof. Ze heeft iets met illustraties. Met
zwart tape heeft ze de contouren van een
lamp aangebracht aan de rechterwand. Of
het kleine zaklampje dat er komt te hangen
ook echt voldoende licht geeft om bij te
lezen, is de vraag. Zelf heeft ze vragen bij
de functie van design op zich. De wereld
wordt zo bedreigd door allerlei rampen.
Stel dat Nederland overstroomt – ze kijkt
mij bezorgd aan als toekomstige drenkeling – dan is het toch totaal onbelangrijk
welke kleur en vorm je ondergelopen tafel
en stoelen hebben.
De Iraans-Australische Bahbak HashemiNezhad heeft het zitgedeelte voor zijn
rekening genomen. Zijn tafel en twee
stoelen vormen samen een moderne sculptuur. Toch kun je ze met een handomdraai
weer tot gebruiksvoorwerpen maken en
dat zal ook iedere hotelgast doen. Als het
personeel de kamer weer klaarmaakt voor
de volgende gast, zetten ze de tafel en twee
stoelen weer in de oorspronkelijke vorm.
De meubels balanceren als het ware in
afwachting van de nieuwe hotelgast.
Of ik zelf in deze kamer, waar de muren
en de vloer betegeld zijn en het raampje op
niets uitkijkt, zou willen overnachten? Ik
durf het nauwelijks te bekennen – want ik
weet dat het volslagen out is – maar als ik
ver van huis was, in deze wereld vol dreigingen, zou ik als hotelgast misschien meer
behoefte hebben aan een hoogpolig tapijt,
warme kleuren aan de wand en zicht op
een boom of een bootje.

De Sloveense Nina Mrsnik

Enjoy India’s finest

In november vindt het volgende festival al
weer plaats: Enjoy India’s finest! Ook daar
doet het Lloyd Hotel aan mee. In de hal
van het hotel komen schitterende foto’s
van India te hangen en in het restaurant
en in de bar kunnen Indiase sapjes genuttigd worden. Fascinerend lijkt mij de eenpersoonsvoorstelling ‘Calcutta in a box’.
Van de receptie krijg je de sleutel van een
hotelkamer en als je die kamer binnengaat
rinkelt de telefoon. Neem je op, dan ben je
verbonden met een call-centremedewerker
in Calcutta. Wat er verder gebeurt, is een
verrassing. Voor deze voorstelling moet je
betalen. Maar het Lloyd Hotel heeft ook
iets gratis georganiseerd voor de buurt. Op
woensdagavond 19 november van 20.00
uur tot 22.00 uur zijn alle buurtbewoners
uitgenodigd in de salon van gastvrouw
Laxmi. Daar worden ze gratis getrakteerd
op een keur aan Indiase muziek en optredens van festivalgasten. East meets East,
zullen we maar zeggen.t

De Spaanse architect, Ariadna Cantis Silberstein

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u in de Lloyd Hotel bar een
gratis pinxo – een Spaans hapje – bij uw
eerste drankje (geldig voor 2 personen)
De bar is elke dag open
van 17.00 tot 1.00 uur

Voor info over alle programma’s van het
Lloyd Hotel kijk op www.lloydhotel.nl
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maatschappij

Splitsen en renovatie:
maak goede afspraken!

Uitburgeren of inburgeren
maar dan andersom
Op een dag stond er in Het Parool een klein berichtje: in Osdorp gaf men een
cursus inburgeren andersom, waarbij allochtonen hun autochtone medemensen
‘les’ gaven in hun eigen cultuur, hun taal, hun gewoontes, hun keuken.

Keer op keer worden huurders geconfronRegelmatig maken wij mee dat er geen
teerd met de gevolgen van splitsen. Splitsen goede afspraken zijn gemaakt en huurders
betekent dat een pand dat als één eigenmaandenlang (en in enkele gevallen jarendomseenheid staat geregistreerd, wordt oplang) in de rommel en overlast zitten.
gedeeld per verdieping. Dat wil zeggen dat
Van het grootste belang is dan ook dat,
elke verdieping een apart eigendom wordt,
voordat u aannemers toelaat in uw woning,
waarmee een pand
etagewijs
kan
worden
de afspraken helder op papier staan. Zogelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice
verkocht. Eigenaren die splitsen kunnen
lang dit niet zo is, of zolang uw verhuurder
op die manier veel geld verdienen: zittende
weigert deze afspraken vast te leggen, hoeft
huurders worden onder druk gezet om te
u geen aannemer binnen te laten om met
vertrekken omdat alleen leegstaande etages
werkzaamheden te beginnen!
interessant zijn voor potentiële kopers.
In het geval van een ingrijpende verbouOm te kunnen splitsen moet een eigewing is het zeer de vraag of u er tijdens de
beukenplein
23 amsterdam
020 6656310
naar een vergunning
aanvragen. Om
die
verbouwing
moet enwww.janvanbeek.nl
wilt blijven wonen.
vergunning te krijgen moet het pand aan
Een tijdelijk verblijf in een wisselwoning is
gelderland gispen leolux montis pastoe
spectrum stokke/varièr
artifort little
tulip
kwaliteitseisen voldoen.
bijvoorbeeld
een onderhandelpunt,
evenals
vergoedingen voor herinrichting en tijdelijke opslag van uw spullen. Regelmatig hoVoorbeelden
Om een paar voorbeelden te geven: de fun- ren wij ook dat mensen in het verloop van
het proces iets getekend hebben maar niet
dering moet nog 25 jaar mee kunnen, het
weten wat. Tekent u niks voordat u advies
pand moet tien jaar groot onderhoudsvrij
heeft
ingewonnen
deskundigen, zoals
zijn, de plafonds moeten
brandwerend
zijn,
beukenplein 23 amsterdam
020
6656310 bij
www.janvanbeek.nl
loden leidingen moeten vervangen worden
bij het Wijksteunpunt Wonen. Zij kunnen
enzovoorts. Gevolg
hiervan is dat een eigeu helpen de afspraken vast te leggen.
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
naar zal gaan verbouwen: deze verbouwing
zal soms zeer ingrijpend zijn voor zittende
huurders.

Aangifte

Een huurster van een woning van de Alliantie in de Indische Buurt heeft aangifte
gedaan tegen haar verhuurder. Reden: als
gevolg van jarenlang verwaarloosd onderhoud in de woning is er sprake van ernstige
vochtproblemen. Het zoontje van huurder
kampt mede daardoor met gezondheidsklachten. Ondanks allerlei pogingen van
huurder zelf en Wijksteunpunt Wonen
Groot Oost om de gebreken te laten verhelpen, is dit nog steeds niet gebeurd. De
aangifte is gedaan op grond van Artikel
300 lid 4 van het Wetboek van Strafrecht
waarin staat dat ‘met mishandeling wordt
gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de
gezondheid’. t

tekst: Neeltje Wiedemeijer

O

p een zaterdag tijdens de Ramadan
ga ik naar de Aker voor de eerste
avond van een reeks van vier. De
Marokkanen zijn de eersten die iets vertellen over hun eigenheid. Er zullen nog drie
avonden volgen waarin Turken, Nederlanders en Surinamers/Antillianen hun cultuur gaan toelichen voor buurtgenoten.

advertenties

advertenties
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vlakbij Pakhuis de Zwijger.
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van wat hij van Marokkanen ziet op straat:
te dikke moeders die hun ongezeglijke
kinderen niet in de hand hebben, brutale,
verveelde hangjongeren en dergelijke.
Maar... wat je niet ziet op straat zijn de
schoolgaande jonge Marokkanen, de hardwerkende vaders, de moeders die het gezag
over hun kinderen niet verloren hebben.
En dat zijn er veel en veel meer. De Marokkanen hebben bereikt wat Nederlandse
arbeiders en mijnwerkers in de 19e eeuw
niet konden: binnen één generatie het
analfabetisme verslaan.
Dan kunnen mensen in de zaal vragen
stellen. Een mevrouw vraagt of ze met haar
vriendin bij iemand het suikerfeest mee
kan vieren. Een vriendelijke Said nodigt
haar uit, waarmee één van de door de
wethouder geprezen onderdelen van de
Marokkaanse cultuur in de praktijk wordt
bewezen: gastvrijheid. Een andere vrouw
vraagt waarom er vanavond zo weinig
Marokkaanse vrouwen zijn. Die zijn thuis
harira aan het koken, is het antwoord.
Een van de aanwezige vrouwen wijst deze
vragenstelster op de mogelijkheid om
Marokkaanse vrouwen te leren kennen op
de open koffieochtend op een school in
Osdorp, elke vrijdagmorgen van 10.30 tot
12.00 uur.
Dan is het alweer acht uur en is de tijd
tot vragenstellen om. Een imam zingt het
gebed en de vasten wordt gebroken. Uitbundig.
Het uitburgeren is – voorzichtig – gestart
in Osdorp.t

Praktijkruimte aan de IJ-oever

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

De (Marokkaanse) wethouder zegt dat hij
godsdienst als een persoonlijke zaak beschouwt en zegt dat-ie het als een rijkdom
ziet dat hij twee culturen kent, de Nederlandse en de Marokkaanse. Hij geeft ook
voorzichtig aan dat, wanneer hij teruggaat
naar Marokko, hem opvalt dat de mensen
in Marokko inmiddels moderner geworden
zijn, terwijl de Marokkanen in Nederland
vast lijken te houden aan gewoonten uit
de tijd dat zij hun vaderland verlieten. Net
als Nederlanders die in de jaren vijftig naar
Canada emigreerden overigens, voegt hij
toe. Iedereen is bang zijn cultuur te verliezen.
De volgende spreker geeft kritische beelden

www.praktijkbodywise.nl

•
•
•
•
•

stokke/varièr peel
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cultuur

Culturele agenda
samenstelling: Rudolf van Beijmerwerdt

Muziek
Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 8 november, 22.00 uur

Sid & Billy King en The
Barnstompers
country

Muziekgebouw aan ‘t IJ

Pakhuis Wilhelmina

Piet Heinkade 1

Veemkade 576

Doris Hochscheid (cello) en Frans
van Ruth (piano)

Donderdag 16 oktober, 21.00 uur

Vrijdag 24 oktober, 22.00 uur

met werk van Röntgen, Elgar en Liszt.

Bang on a Can All-Stars

Met een concert van het Amerikaanse
Bang on a Can All-Stars en de Tsjechische
violiste en folksinger Iva Bittová gaat
de nieuwe donderdagavondserie van
start. De serie staat in het teken van
hedendaagse gecomponeerde muziek van
Nederlandse en buitenlandse ensembles.
Vrijdag 17 t/m zaterdag 25 oktober

Amsterdams Cello Biënnale

Net als in 2006 zal tijdens dit
internationale cellofestival het
Muziekgebouw aan ’t IJ gonzen van
de celli, cellisten en celloliefhebbers.
Spraakmakende cellisten uit de hele
wereld geven bijna dertig concerten, op
alle mogelijke tijden van de dag.
Zondag 26 oktober, 12.00 uur

Wyneke Jordans en Leo van
Doeselaar (piano)
Quatre-mainsconcert met muziek van
Schuman, Nasveld, Adams en Gerschwin.

KHL

Tweede Nederlandse Flamenco
Biënnale

Donderdag 9 oktober, 20.00 uur

Een week lang flamenco met grote
sterren en jong talent, die de voorhoede
van de flamenco vormen in Spanje en
Nederland.

Eerste bijeenkomst van holebi’s in
postcodegebied 1019 (Oostelijke
Havengebied).
Zondag 12 oktober, 20.30 uur

Gentry Bronson met special guest
John C. Fraser

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179

Exposities

Woensdag 29 oktober, 21.00 uur

Acculade

Groove night

Maandelijks in Pakhuis de Zwijger
Amsterdam: Groove night door Jazz
Impuls — frisse groovy avonden met dj’s,
turntable jazz en live optredens met
muziek die haar roots heeft in de jazz.

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Zondag 2 november, 15.00 uur

IJburglaan 684/688
Tot 29 oktober

Co van Gasteren, schilderijen
Etalage Redoble
Eerste Atjehstraat 94hs
Tot 16 oktober

Jacobo Ramírez, schilderijen

Activiteiten/
workshops

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
12 t/m 30 november

Amsterdam India Festival

KIT Bibliotheek

Diverse tentoonstellingen en optredens
met als curieus hoogtepunt Calcutta in
a Box, elke dag behalve maandag van
15.00 tot 21.00 uur. Even reserveren,
maar dan krijg je bij de check-in
een kamersleutel waarmee je een
hotelkamer binnengaat met rinkelende
telefoon. Aan de andere kant van de
lijn een callcenter medewerker in
Kolkata (Calcutta), die zich voordoet
als onzichtbare assistent, vriendelijke
manipulator, menselijk GPS systeem, wat
niet al.

Mauritskade 63, 1092 AD

De Rietlanden
Rietlandpark 193

Chocolademelkconcert

Jos Art

Margareth Iping (zang) met onder meer
‘De Kinderkamer’ van Moussorgski.

KNSM Laan 291

Tot 2 november

11 t/m 29 oktober

Titus Dekker, schilderijen en tekeningen.
Zijn eerste Oost-Indische inkten van
deze serie schilderde Dekker op de Piet
Heinkade en in het Rietlandpark, toen
de torens van de Zilvervloot waarin de
galerie is gevestigd in aanbouw waren.

(Sub)urban views

12 kunstenaars uit het Oostelijk
haven gebied

advertenties

met werk van A.F. de Baat,
Adam Colton,Ottto Krol, Frank Lenferink,
Dino Ruissen, Harold Schouten,
Peter van Straaten, Anneke Timmerman,
Els Timmerman, Peer Veneman,
Koen Vermeule en Giny Vos.

Zondag 26 oktober t/m zondag 2
november

Oostelijke Handelskade 44

Pink1019

Go back to the Zoo en The Stutters

Zondag 7 december, 11.00 uur

16 oktober, 15.00 uur

Suriname in beeld

Lezing met beelden door Janneke van
Dijk over geschiedenis van de fotografie
in Suriname vanaf 1900.

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zaterdag 18 t/m 26 oktober, 14.30 uur

Klankspeeltuin

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. In de
herfstvakantie is de K lankspeeltuin elke
dag geopend.

Smashing stones
Entrepotbrug 108
Zondag 26 oktober, 13.00 en
Zondag 30 november, 13.00 uur

Kennismakingsworkshop Mozaïek
Aanmelden via www.smashingstones.nl

advertentie
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Panama
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Oostelijke handelskade 4
Zaterdag 18 oktober, 23.00 uur

We all love 80’s & 90’s

Zondag 19 oktober, 20.30 uur

Tokyo Rosenthal met special guest
Amarins

galerie Jos Art
hedendaagse kunst

schilderijen
grafiek
beelden
iÌÀÊÊ iÌÊ`iÀÊÓääÈ]Ê£ÓäÊÝÊ£ÓäÊV

KNSMlaan 291, Amsterdam
020-4187003 of 0655377340
josart@josart.nl, www.josart.nl
open: wo t/m zo 11.00 - 17.30

16

ÓÇäänÊÉÊäÓ££än
>iÀiÊ

â>ÉâÊ£Î£ÇÊÕÕÀ

-ÞÀl]Ê}Õ>V i]Ê{ÊÝÊx£ÊV]ÊÓääÎ

än££änÊÉÊ£nä£ä

iÊ,iÌ>`iÊ Ý«ÃÌiÃ]Ê,iÌ>`«>ÀÊ£Î]Ê£ä£Ê

6ÊÃÌiÀ`>Ê>V ÌiÀÊÞ` Ìi®

äÓäÊÊ{£{ÇäxÊÉÊäÓäÊÊ{£ÈÓ£È]ÊÜÜÜ°`iÀiÌ>`iiÝ«ÃÌiÃ°

17

jeugd

kunst

Verdwaalde Griekse kok in Nederland
Wanneer ben je naar Nederland geko
men?

In 1978 ben ik naar Nederland gekomen,
nadat ik een poos als kok op een schip
door de wereld heb gevaren (Zuid-Amerika, Noord-Amerika, India Irak en Afrika).
Hoe werd je kok?

Toen ik in Nederland kwam, was ik zesentwintig jaar en, hoewel ik veel ervaring
had als kok, had ik nog geen koksdiploma.
Dus ik ben allemaal koksopleidingen gaan
volgen en heb tegelijkertijd Nederlands
geleerd.
In mei heeft Jason Tsiaxiras van
het IJburgcollege de tweede prijs
gewonnen in de wedstrijd Nieuws
makers van Stichting Krant in de
Klas met een nieuwsartikel over
het restaurant van zijn vader.
Jason zit inmiddels in de tweede
klas. Het restaurant van zijn ou
ders is begin september geopend
aan de Jean Desmetstraat 121 in
IJburg. De Griekse topkok Nikos
Tsiaxiras (55) vertelt in het artikel
van Jason over zijn leven als kok
en zijn nieuwe restaurant.
Waar ben je geboren?

In Pramanda. Dat is een klein dorpje in
het noordwesten van Griekenland.

WisselKunstWerk in Flevohuis

Hoe gaat het restaurant heten?

Mijn nieuwe restaurant gaat Café Restaurant I-Grec heten en het wordt mijn mooiste restaurant tot nu toe!! Het wordt een
groot restaurant, traditioneel, Grieks en
toch modern. Het heeft een groot terras op
het zuiden en het wordt heel kindvriendelijk, omdat er op IJburg veel mensen met
jonge kinderen wonen.
Is koken nog steeds een hobby?

Ja, ik vind het nog steeds heel leuk om te
koken, ook op mijn vrije dag kook ik met
veel plezier.

Wat vind je leuk aan het beroep?

Heb je nog meer hobby's?

Met koken krijg je gelijk resultaat, je kan
altijd meer leren en het is nooit saai!!!

Ja, muziek maken. Ik speel veel verschillende instrumenten zoals viool, bouzouki
en een beetje klarinet. Verder doe ik graag
leuke dingen met mijn vier kinderen,zoals
lekker wandelen in het Amsterdamse bos.
Eten is ook een van mijn hobby's, ha ha!

Waar heb je gewerkt?

Ik heb in diverse hotels gewerkt waaronder
het Sheraton hotel, het Apollo hotel en het
Victoria hotel. Verder nog in restaurant
Rosarium en veel Griekse restaurants.
Heb je ooit een eigen restaurant
gehad?

Jawel, mijn eerste restaurant had ik met
een vriend in Athene. Van 1986 tot 1996
had ik zelf het Griekse restaurant Olympia
aan de Nasaukade in Amsterdam. Daarna
had ik de Griekse Taverna aan de Hobbemakade. En nu ga ik samen met mijn
vrouw een nieuw Grieks restaurant op
IJburg beginnen.

Strafzaak?

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
IEDERE MAANDAG VAN 16.00 UUR - 17.00 UUR
TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - BATJANSTRAAT 5 - ZEEBURG
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kunstenaars, technieken
en locaties waar
geëxposeerd wordt.

Wat is je lievelingsgerecht dan?

Zuiglam aan het spit en ik ben ook dol op
Mozart bonbons.
Als je geen kok was geworden, wat was
je dan geworden?

Dan was ik nu nog steeds aan het rondreizen. Of had ik een boerderijtje ergens in de
bergen van Griekenland. Maar ik heb geen
spijt...t

Gaat u scheiden? Bent u ontslagen?
Problemen met uw uitkering?

staat voor wisselende

tekst en foto’s: Lida Geers

advertenties

Heeft u een huurgeschil?

WisselKunstWerk



O

p 31 augustus werd in het Flevohuis de expositie geopend waarop
twintig kunstenaars van de groep
WisselKunstWerk hun werk laten zien.
Het woord wissel is hierbij essentieel.
Het geeft in feite weer waaruit de expositie bestaat. Wisselende kunstenaars,
wisselende technieken en wisselende
locaties waar de tentoonstelling gehouden wordt. Het is inmiddels de vierde
keer dat er geëxposeerd wordt en het
moet gezegd worden: de vijftig doeken
voldoen aan waar WisselKunstWerk voor
staat. Het is een zeer gevarieerde en
mooie expositie met figuratief werk,
maar ook heel abstract en uiteraard
alle varianten daartussen. Op de begane
grond van het Flevohuis is alles tot en
met 10 oktober te bewonderen.

De kunstenaarsgroep is als een olievlek
over heel Amsterdam verspreid. Het zijn
kwetsbare mensen van wie een aantal
kunstenaars thuis werkt, maar er zijn er
ook die binnen een groep werken. Totdat
WisselKunstWerk werd opgericht waren
er maar weinig van de deelnemers die met
hun werk naar buiten kwamen. Zelden
werden de schilderijen aan derden getoond, laat staan dat er verteld werd wat

zij zoal middels schilderen of tekenen te
zeggen hadden. WisselKunstWerk maakte
het voor deze kunstenaars mogelijk dit wel
te doen. Hun onzekerheid wordt opgevangen door de zogenoemde kwartiermakers,
die hun twijfels wegnemen. Zij lijsten hun
schilderijen in, organiseren een expositie en
richten die in.
Eén van de kwartiermaaksters, Steffie Lavalette, vertelde dat het voor deze groep heel
belangrijk is een duwtje in de rug te krijgen. Het is volgens Steffie niet de bedoeling dat zij alles voor de deelnemers blijven
doen. Beetje bij beetje wordt er meer
verantwoordelijkheid gelegd bij de kunstenaars zelf. Inmiddels hebben zij zelf de
expositieruimte gezocht en de eerste contacten hiervoor gelegd. Het uiteindelijke
doel van de kwartiermakers is zorgen dat
de puntjes op de i worden gezet en niet dat
er om ieder wissewasje steeds tegen hen aan
wordt geleund. De kwartiermaker heeft
nou eenmaal meer ins en outs, zoals ze dat
zelf zegt, en kan bepaalde dingen makkelijker geregeld krijgen. Al met al is ook Steffie
reuze trots op de mooie expositie. Zij is
van mening dat het niet bij vier exposities
mag blijven maar dat het zeker een vervolg
moet hebben. De WisselKunstWerk-groep
heeft echter één probleem: een eigen

ruimte. Er wordt naarstig gezocht naar een
ruimte, waar alle deelnemers gezamenlijk
kunnen werken en waar de schilderijen
kunnen worden opgeslagen. Nu gebeurt
dat over de stad verspreid of bij de mensen
thuis, een situatie waar zowel de kwartiermakers als de deelnemende kunstenaars
niet echt blij mee zijn.t
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foto’s: Kees Hoogeveen en Fred Vermorken

buurtbewoners tijdens de opening van de Javastraat op 28 augustus

kenboekenboekenboekenboekenboekenhoekboeken
Schrijvers uit Zeeburg
In de vorige Boekenhoek besteedden we
aandacht aan schrijvers uit Zeeburg die dit
jaar een literaire prijs kregen. Deze keer
‘gewone’ schrijvers uit Zeeburg.
tekst: Gerard Goudriaan

Anne Andoswa: Een huis in Afrika
In de multiculturele roman ‘Een huis in
Afrika’ van Anne Adoswa gaat een Tanzaniaans-Nederlands echtpaar op zoek naar een
huis in zijn geboortestad Dar-es-Salaam.
Het gemengde huwelijk van Issa en Anna
was in de, volgens de ik-figuur, vrolijke
jaren negentig even een hype geweest.
Maar in deze eeuw verandert de toon. De
onvolkomenheden van de multiculturele
samenleving komen sterker naar voren.
Hoofdpersoon Issa begint zich ook minder thuis te voelen in Amsterdam. Om de
toekomst met meer hoop tegemoet te zien,
oriënteren Issa en Anna zich op een tweede
huis in zijn geboorteland.
Deze oriëntatieronde van enkele weken is
een bijna hilarisch verslag van de chaos en
de corruptie in Tanzania in het algemeen
en op de huizenmarkt in Dar-es-Salaam
in het bijzonder, waar niets gaat zoals het
– volgens westerse normen – zou moeten
22

gaan en waar het moeten bevoordelen van
de familie vanzelf spreekt.
Reageren op een advertentie van een officiële makelaar doe je eigenlijk niet. Toen
Issa het op aandringen van zijn vrouw wel
deed, stond de familie op zijn kop.
‘Hamisi werd onmiddellijk, voor Issa hem
iets had verteld, door zijn zoon van deze
ontwikkeling op de hoogte gebracht. Hij
begon over het erf te ijsberen in een tempo
dat ik niet voor mogelijk had gehouden.
Ik begreep niet alles wat hij zei, maar wel
dat hij erg kwaad was. Hij tierde tegen zijn
vrouw dat huizen uit advertenties altijd
veel te duur waren. Hoe haalde Issa het
in zijn hoofd om op eigen houtje actie
te ondernemen, terwijl hij bezig was met
vergevorderde onderhandelingen met
belangrijke mannen uit de buurt, die hem
nu zouden uitlachen?’
Een en al chaos, dat is het gevoel dat je als
-– westerse – lezer krijgt bij de beschrijving
van het leven in Tanzania. Hierdoor kun
je je ook gemakkelijk met Anna vereenzelvigen, die het als westerse echtgenote
en als degene die de financiële gaten moet
dichten, behoorlijk voor haar kiezen krijgt.
Je verwacht dat het op een scheiding zou
uitdraaien, maar dat lijkt niet het geval.
‘‘Ik ben er weer, Anna… Je moet de groeten hebben van iedereen. Ook van de
mensen die je nog nooit gezien hebben. En
van de kleine kinderen. Die willen allemaal
kip komen eten in Amsterdam.’ ‘Ze zijn
welkom,’ zei ik.’
Anne Adoswa, Een huis in Afrika,
Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2008
ISBN 978 90 450 0099 2
Prijs: € 18,95

Jaap Willems: Late liefde
Het overbruggen van cultuurverschillen,
niet in Tanzania, maar in Nederland, zou je
het thema kunnen noemen van de roman
van Jaap Willems. Zijn boek ‘Late liefde’
gaat, zoals Willems de lezer laat weten ‘over
de emoties en de praktische zaken waarmee
ouderen te maken krijgen als ze opnieuw
een relatie aandurven’. De ik-figuur Willems (de roman is niet geheel autobiografisch) komt plotseling voor deze levensverandering te staan als zijn vrouw tijdens
een wandelvakantie in Toscane overlijdt.
Wat hem dan onder meer overkomt, is
uitgebreid in kranten en radiorubrieken
besproken. Hij wordt gebeld door een hem
onbekende vrouw die jonger is dan hij,
een mooi appartement aan de Herengracht
heeft en hevig op zoek is naar een man.
Ze vraagt hem mee voor een weekendje
New York want ‘de markt van jouw soort
mannen is klein, erg klein’. Door het vrouwennetwerk heeft ze hem gevonden en ze
beschouwt hem als een geliefde prooi. Dit
verhaal was nieuw voor mij en ik vond het
tamelijk ongeloofwaardig, maar volgens
reacties in De Volkskrant en andere media
schijnt het realiteitsgehalte hoog te zijn.
Deze vrouw wordt het niet en vrij snel
verschijnt op een feestje de ware. Het

wordt eerst latten met een proeftijd. De
kinderen vinden het te snel gaan en niet
iedere vriend accepteert de nieuwe relatie.
Tijdens het dubbelleven van het latten
wordt samenwonen al gauw een issue. En
dan komen de cultuurverschillen erg sterk
naar voren. Hoe ga je met het bijbehorende pensioenverlies om? In hoeverre bemoei
je je met elkaars kinderen? Hoeveel ruimte
krijgt de levenssteun van een van de partners in de relatie? En iets heel praktisch:
hoe krijgen de spullen van de één een plek
in het perfect ingerichte huis van de ander?
En ook de huwelijksreis is onderwerp van
discussie.
Willems laat goed zien dat een relatie
beginnen na je vijftigste volstrekt anders is dan op jonge leeftijd. Realiteit en
romantiek sporen op latere leeftijd minder
goed met elkaar. Aanbevolen als je achter
het gevoelsleven van een verliefde, oudere
man wilt komen. En als je wilt weten
hoe nieuwe partners met ieder een eigen
levensverhaal hun gezamenlijkheid (niet)
vormgeven.
Jaap Willems, Late liefde
Opnieuw verliefd na je vijftigste
Nieuw Amsterdam Uitgevers
Amsterdam, 2008
ISBN 978 90 468 0335 6
Prijs: € 14,50

Myra de Rooy: Het Windpaardhuis
Sinds 1986 komt Myra de Rooy, van huis
uit geologe, in de Himalaya Regio. Ze was
onder meer lid van de Eerste Nederlandse
Vrouwen Klimexpeditie. Tibet, waar ze
acht keer is geweest, heeft een speciale plek
bij haar veroverd, niet in de laatste plaats
omdat ze een tik van het boeddhisme heeft
meegekregen. Maar ook omdat ze is geraakt door wat ex-politieke gevangenen uit
Tibet hebben meegemaakt. Ze ondersteunt
nu de International Campaign for Tibet.
In Dharamsala, het ballingsoord van de dalai lama in Noord-India, ontmoette Myra
de Rooy een aantal ex-politieke gevangenen uit Tibet. Ze hebben zich niet bij de
Chinese overheersing in Tibet neergelegd,
maar uiteindelijk voelden ze zich gedwongen naar India te vluchten. In het boek
‘Het Windpaardhuis’ heeft zij hun levensverhalen opgetekend. Een windpaardhuis is
een huis waar tussen de wapperende gebedsvlaggen een paardje staat. Het huis in
India, waar de organisatie voor Tibetaanse
ex-politieke gevangenen is gevestigd, heet
het Windpaardhuis. Daar heeft De Rooy
acht Tibetanen geïnterviewd wier verhalen
in het boek zijn opgetekend.
Sommigen van de vluchtelingen komen
bijna terloops in het boek voor, anderen,
zoals de zeventiger Reting Tempa Tsering,
komen uitgebreid aan het woord. Reting
Tempa voegde zich in 1959 bij de Tibetaanse verzetsbeweging en was drie jaar
guerrillastrijder in de strijd tegen de Chinezen. In die tijd verslechterde het leven
van een groot deel van het Tibetaanse volk.
Na drie jaar moest hij zich in die strijd

overgeven en ging hij een periode van
gevangenschap en martelingen tegemoet,
zonder ooit zijn guerrilla-activiteiten te
bekennen. Daarna verbleef hij twintig jaar
in gevangenissen en werkkampen. Na nog
meer ellende vluchtte hij in 1990 via Nepal
naar India.
Ook levensverhalen van andere generaties
Tibetanen, bijvoorbeeld hele jonge nonnen, worden door De Rooy doorverteld.
Ze fungeert als doorgeefluik om de ervaringen van deze groep mensen, de Tibetaanse
ex-politieke gevangenen, breder bekend te
laten worden en om ze stem en gezicht te
geven.
Haar boek beperkt zich niet tot louter
deze levensverhalen. Ze gaat ook op zoek
naar hun wortels en naar hun familie. Op
deze manier kan ze de verhalen meer kleur
geven.
‘Het Windpaardhuis’ is een boek geworden
dat het inzicht verbreedt in wat dit jaar ‘de
Tibetaanse problematiek’ is gaan heten.
Het laat zien wat de achtergrond is van
het voor de Olympische Spelen opgelaaide
protest van Tibetanen tegen de Chinezen.
Myra de Rooy, Het Windpaardhuis
Levensverhalen in de schaduw van Tibet
Asoka, Rotterdam, 2007
ISBN 978 90 5670 179 6
Prijs: € 16,95
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wonen

muziek

IJburg is geslaagd

Klankspeeltuin in Muziekgebouw aan ‘t IJ
Workshop om kinderen

‘Goed nieuws is geen

op speelse wijze

nieuws, maar ik ben een

vertrouwd met muziek

positief mens, dus voor

te maken.

mij is goed nieuws wel
nieuws’, zegt journalist
Linda Vosjan, een van
de eerste bewoners van
IJburg.
tekst: Jaap Willems

L

inda presenteert in november haar
boek ‘Op IJburg’, het eerste boek dat
een beeld geeft van de eerste zes jaar
buurtleven in deze spiksplinternieuwe wijk.
‘Ik ben zelf een enthousiaste bewoner van
IJburg. Ruim vijf jaar geniet ik al van onze
fantastische woonomgeving. Ik wilde graag
met mijn gezin in de buurt van Amsterdam
blijven. Toen was de keuze voor IJburg
gauw gemaakt. Als cadeau voor de zesde
verjaardag van mijn mooie wijk heb ik dit
boek gemaakt. Ik hoop dat veel mensen er
plezier aan beleven en ook besluiten om
hier te komen wonen of werken.’
Linda, die voor BNR Nieuwsradio en het
Financieele Dagblad werkt, interviewde
achttien mensen: zes bewoners, zes ondernemers en zes professionals. ‘Bij bewoners
moet je bijvoorbeeld denken aan een zelfbouwer, bewoners van Vrijburcht en een

tekst: Lida Geers
foto: Deen van Meer

buurtkok. In de categorie ondernemers
heb ik onder meer de uitbater van de eerste
horecaonderneming geïnterviewd, de eigenaar van Blijburg, Stanja van Mierlo en de
directeur van Betronic, een groot bedrijf
dat op IJburg is gevestigd. Bij professionals
heb ik onder andere gesproken met Leon
Verest, de eerste huisarts, Igor Roovers, de
baas van Projectbureau IJburg en Jeanne
van Heeswijk, van het kunstenaarsinitiatief
Het Blauwe Huis. Gezamenlijk geven ze
een mooi beeld van het leven hier.
En dat beeld is positief. ‘Ik kan er niets aan
doen, maar mensen waren over het algemeen erg tevreden over de buurt. Her en
der wordt wel een kritische noot gekraakt.
Ik ben daar ook wel bewust naar op zoek
gegaan, omdat het anders een ongeloofwaardig halleluja-boek zou worden, maar
het beeld is dat IJburg is geslaagd in zijn
opzet.’
Kritiek is er onder meer op de overmatige
planning van IJburg. ‘Geen plekje is niet
ingedeeld en ondergebracht. Hierdoor zijn
er weinig mogelijkheden om flexibel met
behoeften van bewoners om te gaan. Zo
was er vrij snel een tekort aan kinderopvang en scholen. Als er meer witte plekken
in de planning hadden gezeten, hadden er

advertenties

makkelijker tijdelijke gebouwen voor dit
soort dingen neergezet kunnen worden.’
Verder is er ook al een zwarte school. ‘Dat
is iedereen een doorn in het oog.’
Echt Amsterdams

Dit jaar heeft IJburg de tienduizendste
bewoner gehuldigd. Inmiddels is de buurt
een echt stukje Amsterdam geworden. Met
de planning van dertig procent sociale
huur was het ook zo bedoeld. ‘Volgens
huisarts Leon Verest is IJburg al een zorg
intensieve wijk. Er zijn veel postnatale
depressies en mensen met schuldenproblematiek. Buurtregisseur Simon merkt op
dat er relatief veel zware criminelen wonen
die hier op zich geen rottigheid uithalen,
maar braaf heen en weer forensen naar
elders. Maar verder hebben we natuurlijk
vooral mensen die iedere dag fluitend op
hun fiets zitten omdat ze het hier zo naar
hun zin hebben.’
‘Om het boek helemaal af te maken, heb
ik er heel veel foto’s in opgenomen. Foto’s
van bewoners en foto’s van professionele
fotografen die gesponsord zijn door woningcorporatie De Alliantie. Zo zijn de
ondernemers geportretteerd door Sacha de
Boer, de bewoners door Diana Blok en de
professionals door Annemarieke van den
Broek. Laat ik niet vergeten de ontwerpster van mijn boek te noemen. Dat is de
IJburgse Liesbeth Ronden. Ze heeft iets
heel vrolijks en kleurrijks gemaakt.’t
Op IJburg is vanaf 21 november bij een
aantal winkels op IJburg te koop.

I

n 1990 besloot Jan Wolff, de toenmalige directeur van de IJsbreker, de
Klankspeeltuin op te richten. Deze was
bedoeld om jonge kinderen vertrouwd te
maken met muziek, zonder barrières zoals
muziekles, noten leren lezen, of veel te
moeten oefenen. Op vrijblijvende wijze
kunnen zij in de Klankspeeltuin meedoen
aan een workshop, waarbij zij naar hartenlust kunnen componeren en muziek
maken, samen met vriendjes, vriendinnetjes of klasgenootjes. De Klankspeeltuin
bleek zo’n succes dat hij mee ging naar het
Muziekgebouw aan het IJ, waar Jan tot zijn
pensioen directeur bleef.

Muziek komt niet binnen

Jan Wolff, zelf hoornist, ontdekte dat muziek maar moeilijk bij kinderen binnen
kwam. Het maakte niet uit of je muziek
aankleedde met malle dingen of heel serieus ten gehore bracht, het kwam gewoon
niet aan. In zijn zoektocht naar hoe je
muziek toegankelijk maakt, ook voor kinderen die van huis uit niet met muziek in
aanraking komen, is hij op het idee van de
Klankspeeltuin gekomen. Het werd een
heel interessante speeltuin met bijzondere
muziekinstrumenten, waarbij elektronica
een grote stem in het kapittel heeft. Omdat
iedere muziekinstallatie - want zo kun je ze
wel noemen - bespeeld moet worden door
een aantal kinderen - volwassenen mogen
het trouwens ook - is het bovendien naast
een muzikaal evenement ook nog eens een
sociale gebeurtenis te noemen.
Supermooie muziekinstallaties

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

Zeilschool

Salve
zaalverhuur

Jachthaven
Piet Hein

Veemkade 267

020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM
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De Klankspeeltuin is dus geen gewone
speeltuin. Kinderen van 7 tot en met 11
jaar kunnen zich aanmelden, alleen, met
een vriendje, maar ook met een groepje.
Tijdens een workshop van anderhalf uur
leren zij componeren, bewegen op muziek
en zelfs tekenen van muziek. Er zijn drie
muziekinstallaties die ieder op een heel
speciale manier bediend moeten worden.
De Omni lijkt op een grote gekleurde
paddenstoel. Ieder gekleurd vakje - en dat

Kinderen maken muziek aan de Omni

zijn er meer dan honderd - verbergt een
speciale klank. Door met je vingers op de
vlakken te tikken, komen de verschillende
klanken tevoorschijn. Deze muzikale paddenstoel is gecreëerd door klankkunstenaars Guy Reibel en Patrice Moullet. In
eerste instantie wilden zij er graag een performance mee geven in de IJsbreker. Dat
zag directeur Jan Wolff niet zo zitten, maar
hij wilde wel de installatie kopen voor de
Klankspeeltuin. In totaal zijn er maar vier
in de hele wereld, waarvan er dus één in
Muziekgebouw aan ‘t IJ staat. Deze is met
zijn geluidsbanken wel aangepast aan geluid voor kinderen. Met acht kinderen en
een begeleider wordt er muziek gemaakt.
Meestal nadat de kinderen eenmaal weten
hoe de Omni werkt is één van de kinderen (om de beurt) de dirigent en de rest
musiceert. De tweede muziekinstallatie is
de Kosmix. De Kosmix, ontwikkeld door
(oud)technici van Muziekgebouw aan ’t IJ
Danny de Graan, Marien Hoogerheijde
en Edo Paulus, is een dansvloer, waarop
je met handen en voeten geluid kunt maken. Lichtcirkels op de vloer staan voor
een bepaald geluid die dan weer beïnvloed
kunnen worden door de manier waarop
je je beweegt. Op de derde muziekinstallatie, XenaX, kun je met een speciale pen
naar geluiden zoeken. Als je deze plaats
waar de geluiden staan vervolgens met een
kleurpotlood overtrekt, teken je spelenderwijs je eigen grafische partituur, zonder
muzieknoten dus. Al deze installaties
worden door groepjes kinderen ‘bespeeld’.
Het hoogtepunt is voor veel kinderen toch

wel de cybercorner, waar je op computers
compleet je eigen muziek kunt maken en
bewerken.
Voor elk wat wils

Anouk Diepenbroek, de coördinator van
de Klankspeeltuin, heeft een team van tien
mensen, die actief de kinderen begeleiden
tijdens hun workshop. Het team heeft
verschillende cursussen gevolgd om te leren
hoe je met kinderen om moet gaan, in de
zin van dat het een leuke en ontspannen
middag wordt. De Klankspeeltuin geeft de
workshops tijdens de schoolvakanties en
op woensdag- en zondagmiddag voor individuele kinderen of verjaardagspartijtjes.
Maximaal zestien kinderen kunnen hieraan
meedoen en minimaal vijf. Schoolklassen
kunnen er ook terecht en zoals gezegd: er
worden ook workshops voor volwassenen
gegeven. Scholen en groepen volwassenen
kunnen contact opnemen met Anouk
Diepenbroek, de kinderen die individueel
willen meedoen kunnen kaartjes kopen
aan de kassa van het muziekgebouw. Verjaardagsfeestjes schuiven in principe aan
in de groep, alleen als je ook ècht zestien
kinderen hebt, kun je een aparte workshop
voor de groep reserveren op de normale
openingstijden.t
Contactpersoon: Anouk Diepenbroek
telefoon: 7882016 (ma/di/do)
email: klankspeeltuin@muziekgebouw.nl
website: www.klankspeeltuin.nl
Kassa telefoon: 7882000
(ma t/m za van 12.00-19.00 uur)
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oproepen

levensbeschouwing

Geloof en spiritualiteit
Zingen bij gospelkoor Deliverance

De Buurttafel: 16 oktober 2008

Het nieuwe seizoen is weer van start
gegaan voor gospelkoor Deliverance uit
Amsterdam-Oost. Luister je graag naar
gospel, vraag je je af waar die flarden
muziek vandaan komen die soms
door de Javastraat zweven, of ben je
gewoon nieuwsgierig naar het koor dat
elke dinsdagavond in de Javastraat
188A (Elthetokerk) repeteert? Dan is dit
jouw kans!

Elke derde donderdag van de maand
gaat een buurtbewoner koken voor
medebuurtbewoners. De prijs wordt
laag gehouden, want de bedoeling
is dat iedereen zonder financiële
obstakels kan komen aanschuiven. De
buurttafel staat in de Meevaart.
Voor de Buurttafel die op 16 oktober
plaats zal hebben, is Tim Doornewaard
de kok.
Wilt u komen eten, buurtgenoten leren
kennen of praten over de buurt? Geef
u (uiterlijk 14 oktober) op. Bel met de
Meevaart, telefoon 665 41 06.

website: www.deliverance.nl
e-mail: info@deliverance.nl

Zingend de winter door!
Vrouwenkoor Women’s Company
heeft plaats voor nieuwe leden.
Alle stemmen zijn welkom, maar we
hebben vooral behoefte aan hoge
sopranen en lage alten. We repeteren
elke donderdagavond van 20.15 tot
22.30 uur in de Muiderkerk aan de
Linnaeusstraat.
Kijk voor meer informatie op onze
website: www.womensccompany.nl
Zin om mee te zingen, bel Nini van
Driel, telefoon 694 67 85.

De bedoeling is dat de Buurttafel
zichzelf rondzingt. Enthousiaste
deelnemers zeggen het voort en nemen
hun vrienden mee. We hopen dat het
een plezierig gemengd gezelschap zal
worden, jong en oud, allochtoon en
autochtoon, paren en singles.
Tot 16 oktober.
advertentie

Buurtborrel voor homoseksuele
en lesbische buurtbewoners
Lesbo’s, homo’s en bi’s — jong en
oud — zijn vaak onzichtbaar in een
wijk. Anoniem voor anderen, maar
ook onderling. Door elkaar te leren
kennen, kan je iets voor elkaar
betekenen. Onder de naam PINK1019
krijgen homoseksuele, lesbische en
biseksuele bewoners woonachtig in
het postcodegebied 1019 (Oostelijk
Havengebied) gelegenheid met elkaar
kennis te maken. Een goede buur is
immers beter dan een verre vriend!
PINK1019
homo/lesbische buurtborrel voor het
postcodegebied 1019
donderdagavond 9 oktober 2008 vanaf
20.00 uur
KoffieHuis Lloyds
Oostelijke Handelskade 44
Kijk voor meer informatie op
www.pink1019.nl

Ons stadsdeel heeft drie
woonkernen: de Indische
Buurt, het Oostelijk
Havengebied en IJburg.
De Indische Buurt
dateert van meer dan
100 jaar geleden, het
Oostelijk Havengebied
kreeg pas eind jaren
tachtig een bevolking
van enige omvang en
IJburg is nauwelijks zes
jaar bewoond. In die
ruim 100 jaar is onze
maatschappij ontzettend
veranderd, zeker ook op
het gebied van geloof en

Gezocht: nog 12 lezers
We zijn bezig met het opstarten van
een leeskring Moderne Nederlandse
Literatuur op Zeeburg/IJburg. Voor
40+ mannen en vrouwen (hopelijk
in ongeveer gelijke aantallen, bij
voorkeur geen stellen). De opzet is
om eens per 6 weken (8x per jaar)
bij elkaar te komen bij een van de
deelnemers, op een roulerend adres.
De gastheer/gastvrouw stelt de titel
van het te bespreken boek voor.
We hopen in november te kunnen
starten.
Voor meer informatie en opgave:
Jaap Willems (jwenmf@xs4all.nl) of
Annemarie Smallenburg
(annemarie@ijburglaan.nl)
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spiritualiteit.
tekst: Tineke Kalk en Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

W

e beginnen deze nieuwe serie
over geloof en spiritualiteit met
de Indische Buurt omdat dat
de oudste kern van het huidige Zeeburg
is. Rond 1875 was men begonnen aan een
grote stadsuitbreiding in de toenmalige
Overamstelsche polder ten oosten van de
stad. Die werd vanaf de Amstel bebouwd
en zo ontstonden de Oosterparkbuurt en
Dapperbuurt. Het laatste, meest noordelijke deel van de polder, was rond 1900
aan de beurt. Aanvankelijk waren het particuliere ondernemers die er huurhuizen
bouwden, maar hun taak werd steeds meer
overgenomen door woningbouwverenigingen die hele straten volbouwden. De woningen waren voor die tijd redelijk luxe en
het waren dan ook niet de armste bewoners
van Amsterdam die er gingen wonen. Het
waren kleine middenstanders, geschoolde
arbeiders, ambtenaren en kantoorpersoneel
die de huren konden betalen.
Belangrijke factor

In de tijd dat de Indische Buurt werd
gebouwd, was het geloof nog een zeer belangrijke factor in het leven van de Amsterdammer. De meeste mensen hoorden bij
een geloofsgemeenschap en alle aspecten
van het dagelijkse leven werden daardoor
beïnvloed. Als katholiek ging men naar een
katholieke school en men voetbalde bij een
katholieke club. Men trouwde, doopte en
stierf katholiek en men kerkte in de bijbehorende kerk. Voor hervormden, joden of
welke groep dan ook gold hetzelfde.
De grootste geloofsgroepen waren aanvankelijk de hervormde en de rooms-katholieke gemeenschappen. In 1912 waren er al
zoveel katholieken in de Indische Buurt dat
er een noodkerk werd gesticht die in 1926
werd vervangen door de Gerardus Majellakerk op het Ambonplein. De inspiratie
voor het prachtige koepelgewelf in de kerk
had de architect Jan Stuyt gehaald uit een
bezoek aan de Aya Sophia in Istanbul. En
zo kon het gebeuren dat nog voordat er
ook maar een moskee in de Indische Buurt
werd gebouwd, de inmiddels negenduizend
parochianen van de Gerardus Majellakerk
al konden wennen aan de veranderingen
die hen te wachten stonden.
De hervormde gemeenschap was ongeveer
even groot en kreeg in 1929 een eigen
kerk, de Elthetokerk op de hoek van de
Insulindeweg en de Kramatweg. De gereformeerde gemeente was veel minder
omvangrijk en plannen om een kerk op het
Ceramplein te bouwen gingen niet door,
mede door verzet van de buurtbewoners.
Tenslotte noemen we nog de joodse ge-

Koepel van de Majellakerk

meenschap die in de Molukkenstraat een
synagoge had die in de jaren dertig werd
verplaatst naar de Insulindeweg. De joodse
gemeenschap was overigens de enige die
ook een begraafplaats had in de buurt,
namelijk in het huidige Flevopark. Maar
die was er al lang voor er sprake was van
een Indische Buurt.
Verlies van invloed

Rond 1930 woonden er ongeveer 50.000
mensen in de buurt en meer dan de helft
ervan behoorde tot een geloofsgemeenschap. Ruim 40% was onkerkelijk. Na de
Tweede Wereldoorlog begon de kerk zijn
invloed te verliezen en liep het aantal gelovigen terug. Dat ging door tot in de jaren
zeventig de komst van de gastarbeiders
uit Turkije en Marokko zorgde voor een
instroom van gelovigen van een godsdienst
die tot dan toe een marginale rol had gespeeld in Nederland, de Islam. Ook deze
gelovigen stichtten een eigen plek om hun
geloof te belijden en er kwamen twee moskeeën in de Indische Buurt.
Omdat de twee andere woonkernen van
ons stadsdeel pas tamelijk recent bewoond
zijn geraakt, valt er over het verleden ervan
weinig te melden wat betreft de traditionele geloofsgemeenschappen aldaar. Des
te interessanter is het om te kijken hoe in
deze nieuwe wijken vorm gegeven wordt
aan traditionele geloofsovertuigingen. En
hoe zit het met andere vormen van spiritualiteit? Want terwijl je vroeger in het
algemeen maar uit drie smaken kon kiezen,
is het aanbod tegenwoordig overweldigend:
van zenboeddhist tot heks. Helemaal zonder zingeving kunnen wij toch niet.t
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ondernemen

Y10 thuishonk voor startende ondernemers
De Expo-ruimte aan de
IJburglaan 628 stond
vanaf juni dit jaar leeg.
Nieuwsgierig als ik ben,
had ik al enige malen
mijn neus tegen de ruit
gedrukt. Wat zou er voor
in de plaats komen?
tekst: Sandra Lau
foto: Amsterdamse Compagnie N.V.

E

en groot billboard aan de IJburg
laan gaf het antwoord op mijn
vraag: ‘Y10: Kantoorruimte op
maat in IJburg met uitzicht. Vanaf € 325.
1 maand opzegtermijn.’ Dit is toch wel
een bijzonder concept. Niet alleen voor
IJburg, maar voor heel Nederland. Niet
voor niets kloppen ambtenaren van andere steden aan bij Stadgenoot voor een
toelichting op deze formule. Voor het
verhaal hierachter sprak ik met Arthur
de Vos, directeur van de Amsterdamse
Compagnie.

Arthur heeft een stedenbouwkundige
achtergrond en was ooit werkzaam in de
bedrijfsmakelaardij. Na een aantal jaren
voelde hij de behoefte aan meer diepgang
en voldoening in zijn werk. Dat was voor
hem reden over te stappen naar woningcorporatie Het Oosten, sinds 1 juli 2008
bekend onder de naam Stadgenoot. Stadgenoot is het moederbedrijf van de Amsterdamse Compagnie
‘In 2002 liet de afdeling Economische
Zaken (EZ) van gemeente Amsterdam een
onderzoek uitvoeren naar de vraag naar
en aanbod van flexibele kantoorruimtes in
Amsterdam. Hieruit bleek dat er relatief
veel vraag was naar kleine kantoorruimtes.
Belangrijke factoren die meespelen zijn onder andere een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid, moderne faciliteiten en veiligheid. EZ is op haar beurt op zoek naar
innovatieve ondernemers voor de gemeente
Amsterdam. Naar aanleiding van dat onderzoek startte EZ een samenwerkingsverband met woningcorporatie Stadgenoot,
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toen nog bekend als woningcorporatie Het
Oosten’, aldus Arthur.
Plezierig leefklimaat

De doelstelling van de Amsterdamse
Compagnie is het jaarlijks toevoegen van
8000 m2 bedrijfsruimte aan de bestaande
voorraad in Amsterdam. De Amsterdamse
Compagnie laat panden op verschillende
locaties in Amsterdam bouwen en ombouwen tot kleinschalige kantoorruimtes
voor kleine en startende ondernemers. De
Hendrick de Keijserschool, een voormalige
MTS in Bos en Lommer, was de voorloper
van Y10. Panama Paar, het opvallende,
roodgekleurde gebouwenduo aan de Panamalaan/Zeeburgerpad in het Oostelijk Havengebied, is een bekender voorbeeld voor
de Zeeburgers. Ter uitbreiding van deze
serie kocht de Amsterdamse Compagnie
eind 2007 het gebouw aan de IJburglaan
628 op IJburg om hier Y10 te realiseren,
een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine en
startende ondernemers.
De Amsterdamse Compagnie brengt de
kleinschalige bedrijfsruimtes bij voorkeur
tot stand in woongebieden. Hiermee levert
zij een bijdrage aan het realiseren van een
plezierig leefklimaat. Het aanbieden van
betaalbare bedrijfsruimten voor startende
ondernemers zorgt ervoor dat mensen
dichter bij hun woning kunnen werken en
ondernemen. Y10 bevindt zich tegenover
het winkelcentrum en is goed bereikbaar
met de auto en tram 26. Andere trekkers
zijn de nabijheid van water, strand en diverse horecagelegenheden.
De verhuurvoorwaarden van Y10 zijn

uitermate flexibel. Het is mogelijk voor
ondernemers om na ondertekening van
het huurcontract per maand op te zeggen. Arthur vertelt hierover: ‘Normaliter
hebben huurcontracten van ondernemers
een looptijd van minimaal vijf jaar. Dit is
over het algemeen een obstakel voor vooral
kleine, startende ondernemers. Ook is
het bij de verhuur van reguliere kantoorruimtes gebruikelijk dat de ruimtes casco
oftewel ‘ruw’ plaatsvindt. Voor een kleine
ondernemer is het stofferen en meubileren
van de ruimte vaak meteen een grote kostenpost. Het geld dat hiermee gemoeid is,
kan de ondernemer beter gebruiken om
zijn zaak goed op te starten.’
Om kleine ondernemers alvast op weg te
helpen, biedt de Amsterdamse Compagnie
gestoffeerde en gemeubileerde kantoorruimtes aan tegen relatief lage prijzen. De
goedkoopste kantoorruimte is te huur
vanaf € 325,- (exclusief BTW en servicekosten). De afmetingen van de kantoorruimtes variëren van 25 m2 tot 75 m2.
KPN-aansluitingen zijn al aanwezig. De
keukens en de toiletten zijn collectief in
gebruik.
Netwerk

Niet alleen biedt Y10 huisvesting onder
één dak aan kleine ondernemers. Ook
krijgen zij de kans om een netwerk op te
bouwen, kennis te delen en ervaringen uit
te wisselen. ‘Bepaalde ondernemers trekken
elkaar aan. De aanwezigheid van een reclamebureau in Y10 trekt andere bedrijven
aan, zoals grafische vormgevers. Je speelt
elkaar eerder een opdracht toe. Niet alleen

de creatieve sector is aanwezig. Er bevinden
zich ook een advocatenkantoor, een headhunterbureau, een projectontwikkelaar en
een bemiddelingsbureau voor gastouders.’
verklaart Arthur.
De huurders zijn voornamelijk 35+ en
woonachtig op IJburg. Veel kleine ondernemers twijfelen lang alvorens zij de stap
nemen om hun vak uit te oefenen als zzp’er
(zelfstandige zonder personeel). Zzp’ers
die vanuit huis werken, ervaren soms een
groot gemis aan collega’s om zich heen.
Daarnaast is het niet altijd eenvoudig om
je te concentreren op je werk, als er kleine
kinderen rondrennen. Het aanhouden van
een kleine kantoorruimte lijkt dan ideaal.
‘Er is veel interactie tussen de huurders
onderling. Mensen in een andere discipline
hebben soms een frisse blik op jouw problemen. Daarnaast oogt het professioneler
als je klanten niet tegen je wasgoed hoeven
aan te kijken. Aangezien IJburg al 600
zzp’ers telt, lijkt het erop dat Y10 op het
juiste moment op de juiste plek komt. Als
de verhuur goed loopt, koopt de Amsterdamse Compagnie wellicht een tweede
pand op IJburg aan’, vertelt Arthur.
Socialistische achtergrond

Arthur is erg enthousiast over de huidige
gang van zaken: ‘Als je nagaat dat er van de
tweeëntwintig gebouwde kantoorunits er al
zeventien verhuurd zijn, is dit project nu al
geslaagd te noemen.’ Ondanks het succes
verloochent de Amsterdamse Compagnie
haar socialistische achtergrond niet. ‘Verzoeken van grote ondernemingen om even
wat muurtjes weg te halen of deuren te
verplaatsen, honoreren wij in principe niet.
Deze kantoorruimtes zijn specifiek bedoeld
voor kleine en startende ondernemers. Wij
gaan ervan uit dat, als een onderneming
groeit, men op zoek gaat naar een andere,
grotere locatie. Dat kan eventueel ook
binnen Y10 of binnen één van onze andere
locaties. Op die manier krijgen ook nieuwe
ondernemers de kans om een kantoorruimte bij ons te huren’, vertelt Arthur.
Op zaterdag 11 oktober houdt Y10 vanaf
15.00 uur een open dag met een hapje
en een drankje. Niet alleen ondernemers, maar ook bewoners van IJburg zijn
welkom om een kijkje te nemen in het
pand.t

Meer weten? Kijk op de website
www.amsterdamsecompagnie.nl.
of stuur een mailtje naar
info@amsterdamsecompagnie.nl.
De Amsterdamse Compagnie is telefonisch te bereiken op 020-588 5775

Het Cliënten
Informatiepunt

Al dan niet
Fountainhead

tekst: Neeltje Wiedemeijer

Wij ontvingen het volgende persbericht:
Het Cliënten Informatiepunt (CLIP) is
een informatiewinkel voor de Geestelijke
Gezondheidszorg. Je kunt er alle vragen stellen, ook vragen die niets met de Geestelijke
Gezondheidszorg te maken hebben. Je kunt je
vragen stellen per telefoon, email, de website
of gewoon door even binnen te komen lopen.
Vragen worden binnen één week beantwoord
en de service is geheel gratis.
Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over wonen, uitkering, cursussen, opleidingen, werk,
reïntegratie, persoonsgebonden budget, vrijwilligerswerk, dagactiviteiten, dagbesteding,
vakantie, medicijnen, ziektebeelden, et cetera
et cetera. U kunt ons op vier plekken vinden:
Hoofdlocatie:
Linnaeushof 4
1098 KH Amsterdam
Tel. 020-4685647
Open: alle dagen, bij bezoek graag een afspraak maken.
Locatie Oost:
’s Gravesandeplein 19
Wo. 13.30-16.30 uur
Locatie Zuidoost
Loket Zorg en samenleven
Anton de Komplein 150
Do. 10.00-17.00 uur
Locatie Zeeburg
Obiplein 16
Vrij. 10.30-12.00 uur

tekst: Tineke Kalk

‘Meneer Lohman, U moet nog wel wat
huiswerk doen in de pauze’ zegt de rechter
van de Raad van State, Mevrouw Simons,
streng tegen de advocaat die namens het
stadsdeel Zeeburg het nieuwe bouwplan
van de Fountainhead op Sporenburg verdedigt. De zitting wordt even verdaagd
zodat alle advocaten en de in groten getale
aanwezige bewoners van Sporenburg en
omgeving even kunnen lunchen. Het is 25
september en in Den Haag vindt de laatste
en beslissende zitting plaats waarin de Vereniging Stop Fountainhead haar bezwaren
tegen de bouw van de Fountainhead naar
voren kan brengen. Of die 700 heipalen
met daarop een gigantische stenen kolos
met bovengrondse garage er komt, maakt
de Raad van State pas over zes weken bekend. Wel heeft mevrouw de rechter de
overheid – stadsdeel Zeeburg, de gemeente
Amsterdam en Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland – tijdens de zitting al een
behoorlijke oorvijg gegeven: ‘Onzorgvuldig
bestuur’, mompelt ze, maar wel zo luid dat
iedereen het kan horen.t
advertentie

Is het informatiepunt bemand is met
psychiaters, maatschappelijk werkers en
advocaten met specialisatiehuurrecht,
apothekers en nog een aantal andere
deskundigen (reïntegratie, onderwijs et
cetera)? Dan lijkt het me een dure instelling. Is dit niet het geval, dan moeten
de vrijwilligers die de CLIP bemensen
toch tenminste goed getraind zijn om de
vraagsteller naar het juiste adres te kunnen
verwijzen.t
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vraag & antwoord

natuur

Ada Meekel en mevrouw Vlijm-Tellegen
hebben ieder een vraag over Zeeburg

tekst: Gerard Goudriaan
foto’s: Fred Vermorken

E

r kwam een vraag binnen van Ada
Meekel. Zij wil graag meer weten
over de beklede spoorwagon op
de hoek van de Van Eesterenlaan en de
Cruquiusweg. ‘Waarom staat die daar
en wat stelt de bekleding voor?’ Het
antwoord op deze vraag laat ook andere
zaken naar voren komen.

De spoorwagon is onderdeel van het kunstwerk ‘Industrieel monument’ uit 1993 van
Joep van Lieshout. Deze kunstenaar kwam
met het plan om van de plek op de hoek
van de Van Eesterenlaan en de Cruquiusweg een industrieel monument te maken.

Hij renoveerde het opzichterhuisje en op
zijn voorstel werd het perron, waar vroeger
de wagons werden gewassen, gerenoveerd
en getransformeerd tot een promenade
met leiplatanen. Op de spoorrails werd een
spoorwagon geplaatst. Van ambtenaar Van
den Muysenberg van stadsdeel Zeeburg
horen we dat de spoorwagon een container is die tijdelijk op de rails is geplaatst.
De container is met jute bekleed. Het
‘Industrieel monument’ van Van Lieshout
is vanaf februari dit jaar een doorlopend
kunstproject en de beklede container is één
van de onderdelen. Iedere vijf weken organiseert curator Rona Mathlener een nieuwe
tentoonstelling van net afgestudeerde
kunstenaars afgewisseld met mensen die al
wat bekender zijn.
De met jute beklede wagon is onderdeel
van een tentoonstelling gemaakt door Ronald van der Meijs. De naam, Twenty feet
Equivalent Unit genaamd, refereert aan de
standaardmaat van zeecontainers. Van der
Meijs heeft met de jute container het verleden en heden met elkaar verbonden. De
jute zakken weerspiegelen de oude haven
waar veel met stukgoed werd gewerkt en de
container geeft het moderne havenbedrijf
weer.
Hoewel de installatie van Van der Meijs
tot 27 april zou blijven, was hij in augustus
nog te bewonderen. Toen vond ook een
andere expositie plaats ‘20 million souls,
90 billion miles’. De titel verwijst naar de
20 miljoen slaven die in de periode 1640
tot 1860 zijn verscheept over een totale
afstand van 90 miljard mijlen. Rona Mathlener en Agatha Christina von Otten
hebben voor deze gelegenheid het perronhuisje gevuld met cacaobonen. Op het bij
het kunstwerk gevoegde bordje met uitleg
lezen we ‘dat de bonen de miljoenen slaven
representeren die in de waanzin van de

slavernij werden gebruikt om zo goedkoop
mogelijk te kunnen produceren. De installatie is een alliteratie voor de absurditeit
van de verscheping van de slaven. Velen
van hen vonden de dood onderweg, velen
stierven zelfs voordat met de bootreis werd
aangevangen’.
Onze eigen interpretatie van het kunstwerk
is dat het blijkbaar even absurd is om een
monumentaal opzichterhuisje vol te stouwen met cacaobonen als 20 miljoen slaven
over de wereld te vervoeren.
Overigens gebruikt stadsdeel Zeeburg in de
uitleg op internet over het kunstwerk geen
woorden als waanzin van de verslaving
en absurditeit van de verscheping. Op de
website van Zeeburg is een wat gematigder
versie van de toelichting te lezen.
Mevrouw Vlijm-Tellegen schrijft: ‘Achter
het Rietlandpark aan de grote weg zijn
tafels opgericht met daarop een paar
bijenkorven. Ik probeer steeds te zien
of de bijen hun werk daar kunnen doen.
Kunnen ze ook honing in die korven
maken?’

De tafels waarop gedoeld wordt, vormen
het in 2004 geplaatste kunstwerk van
Frank Mandersloot ‘Voor de bijen’, zoals
het officieel heet, of ‘Folly for the bees’,
zoals het ook vaak wordt genoemd. Het
bestaat uit vier tafels, waarvan drie boven
het maaiveld uitsteken. In het februarinummer van 2004 van de Kadekrant, één
van de voorlopers van de IJopener, stond
al veel informatie over dit kunstwerk. ‘De
stapeling van de tafels is een artistieke
herhaling van de twee niveaus van de kruising van tramlijn 10 en de IJ-tram. Het
eigenlijke kunstwerk gaat in het geval van
‘Folly for the bees’ gevormd worden door
de bijen. De nijvere bijen verbeelden zo

advertenties

Triest Steigerpark

op hun manier niet alleen de verschillende
verkeersstromen die bij de Panamaknoop
bijeenkomen – de tram, de sneltram en het
verkeer over de wegen – maar zij leggen
tevens, hoogstwaarschijnlijk zonder zich er
van bewust te zijn, een verbinding met de
‘bijenkorf ’ die een grote stad als Amsterdam is. De plantenwereld in het Oostelijk
Havengebied behoort tot de rijkste van de
hoofdstad en de verwachting dat de bijenvolken genoeg voedsel zullen vinden is dan
ook meer dan gerechtvaardigd.’
Om erachter te komen of het zo voorspoedig met de bijen gaat als in 2004
voorspeld, hebben we contact met de
ambtenaar van Zeeburg, die de kunst in de
openbare ruimte in zijn portefeuille heeft,
Onno van den Muysenberg. Er zit volgens
hem een aantal bijenvolken in de korven
en die zullen ongetwijfeld honing maken.
Vanaf de grond is van de bijen niets te
zien, maar dat komt omdat ze zo klein zijn
en ze heel hoog zitten. In samenwerking
met de stadsecoloog is er een bloemrijke
groenvoorziening in de omgeving gekomen, zodat er voor de bijen genoeg voedsel
is te vinden.t
Heeft u ook een vraag over Zeeburg?
Mail ‘m naar redactie@ijopener.nl o.v.v.
Vragen Zeeburg

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

A

msterdam heeft een naam te verliezen als het om parken en parkjes gaat. Het Vondelpark en het
Diemerpark genieten internationale faam,
maar ook minder bekende groengebieden
zoals het Flevopark, het Vliegenbos en het
Oosterpark mogen gezien worden. Het
zijn groene oases waarin het voor buurtbewoners doorgaans goed toeven is. Goede
voorbeelden en deskundigheid zijn er in
Amsterdam dus genoeg, maar het ontbrak
kennelijk aan inspiratie toen er voor het
Steigereiland iets bedacht moest worden.
Wie dat heeft ontworpen hebben we niet
kunnen achterhalen en dat is misschien
maar beter ook. Het is een verbazingwekkend triest stukje stadsnatuur. Over het
Pampuspark (voor ambtenaren: het Theo
Van Gogh Park) op het Haveneiland kun
je van mening verschillen: de een vindt

het mooi, de ander te leeg en weer iemand
anders zal het misschien armoedig vinden
vanwege enkele halfdode bomen. Maar
over dat nieuwe stukje groen op het Steigereiland kun je alleen maar meewarig je
hoofd schudden: dat is een onmiskenbare
mislukking. Dat moet iedereen beamen. Is
het eigenlijk wel als park(je) bedoeld? Er
zijn geen paden of speelweide. De waterkant is onbereikbaar. De toegangstrappen
lopen dood. Is het eigenlijk niet bedoeld
voor de nieuwe bewoners van het Steigereiland, maar is het een tijdelijke opslag van
bomen en struiken, die toevallig leuk zijn
gegroepeerd? Een soort deelgemeentelijke
kwekerij? De jonge populieren en wilgen
en rozenstruiken staan in vakken alsof ze
wachten op een koper, die iets zoekt voor
zijn nieuwe tuin of op een ambtenaar die
hen een definitieve bestemming geeft. Is
het Steigerpark eigenlijk geen park?
Op het Stadsdeelkantoor hebben we niemand kunnen vinden die daarover iets kon
of wilde zeggen.t

advertenties

Voor individuele begeleiding bij:
Ü
Ü
Ü
Ü

•
•
•
•
•

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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wonen

ondernemen

Edo Barak voelt zich thuis in de
Indische Buurt
Plezierbootjes zijn de nieuwe
Amsterdamse auto’s en fietsen

Edo Barak is zelfstandig
interieurontwerper,
werkt in de Balistraat
en woont in de Eerste

Eerst zijn er maar een
paar waarvoor voldoende
plaatsen beschikbaar
zijn. En naarmate de
tijd vordert, komen er
meer en meer totdat
Amsterdam er propvol
mee ligt!

tekst: Marieke Brands
foto: Fred Vermorken

I

n de laatste IJopener verscheen een
ingezonden brief over afmeren in de
IJhaven. Naar aanleiding van deze
brief kwamen er enige reacties van bewoners rondom het IJhaven-gebied. Ook
verscheen er een stuk over het onderwerp in Het Parool en zelfs besteedde
AT5 aandacht eraan. Genoeg redenen om
dit onderwerp nog eens naar boven te
halen in de IJopener!
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De reacties van de bewoners liepen uiteen,
hoewel de meesten graag hun bootje voor
de deur zouden willen parkeren. Maar ook
kwamen er reacties ten voordele van de
oud-binnenvaartschippers.
In de reacties werd van alles gesuggereerd.
Zou het zo zijn dat het afmeren van plezierbootjes in de IJhaven vanwege commerciële gronden onmogelijk werd? Het
onderhouden van kades en aanleggebieden
kost geld tenslotte. Zou het mogelijk zijn
als bewoners gaan betalen voor steigerplekken in de IJhaven? Want dan zouden
bewoners wel willen betalen (mits het om
redelijke bedragen gaat uiteraard).
Helaas, dit zijn niet de redenen van de
nieuwe regelgevingen in de IJhaven. Een
feit is dat de IJhaven een havengebied
is en dus zou het op zijn minst toegankelijk moeten zijn voor de binnenvaart.
De eigenaren van de plezierbootjes in de
IJhaven waren het er over eens dat er plaats
gemaakt moet worden voor de (oud-)binnenvaart.
Toch zijn er nog voldoende onbeantwoorde vragen, voornamelijk van bewoners,
waarop gelukkig de Haven Amsterdam
(HA) een antwoord kon verstrekken.
Waarom zijn er geen borden die aangeven waar er wel en niet afgemeerd kan
worden door pleziervaart?

HA: Bebording komt er begin volgend
jaar, zodra alle bouwactiviteiten afgerond
zijn in het gebied. De indeling wordt zover bekend als volgt: beginstuk vanaf Jan
Schaeferbrug tot aan eerste woonboot aan
Javakade zal bestemd zijn voor de gepensioneerde kleinere binnenvaartschepen; het
beginstuk aan de Veemkade, vanaf de verlaagde Veemkade tot aan Withoedenveem
is voor de kleinere (fietsvakantie)schepen;
het stuk vanaf het Withoedenveem en verder wordt bestemd voor binnenvaart evenals de Sumatrakade en de Surinamekade.

De gepensioneerde binnenvaart die reeds
aanwezig is in de IJhaven, dienen die
dan te verplaatsen?

HA: Ja, die gaan naar het beginstuk aan
de Javakade en zelfs is er een oplossing
gevonden voor ligplaatsen in de Nieuwe
Houthaven.
Is het de binnenvaart toegestaan te
lozen in de IJhaven? En hoe zit het met
aansluiting op het riool en elektriciteit?

HA: Uiteraard zijn lozingen niet toegestaan
in de IJhaven. De nieuwe binnenvaart is
meestal uitgerust met bruinwatertanks
en de oudere binnenvaartschepen dienen
uitgerust te zijn met sloptanks om olie en
vervuild water en ander afvalwater in op te
vangen. Binnenvaartschepen zullen niet op
het riool aangesloten (kunnen) worden en
er komen stroomkasten voor elektriciteitsvoorziening.
Waarom wordt de IJhaven beheerd door
de Haven Amsterdam en de omliggende
wateren (Ertshaven, tussengrachtjes)
door Binnenwaterbeheer Amsterdam?

HA: In de IJhaven is behoefte aan binnenvaartlocaties. Het water is er dieper (10
meter aan begin van de IJhaven vanaf PTA
tot 8 meter dichter bij Verbindingsdam).
En als derde, niet onbelangrijke reden,
vanwege het vijfjaarlijkse Sailevenement.
De Haven Amsterdam zal één en ander
aankondigen in de aankomende maanden,
waarbij stadsdeel Zeeburg en de IJopener
een communicerende rol zullen spelen.
Er zal dus zeker een einde aan de onzekerheden komen voor zowel binnenvaart als
bewoners van de IJhaven. Hopelijk kunnen
we meer nieuws brengen in de volgende
editie van de IJopener, die begin december
zal verschijnen.t

Atjehstraat.
tekst: René Arnoldi
foto: Kees Hoogeveen

D

e Balistraat en de Eerste Atjehstraat
blonken voorheen uit door anonimiteit. Bewoners en ondernemers
hebben samen met hulpverlenende instanties en de woningcorporatie de straten
leefbaarder gemaakt. Ik praat met Barak
over dit proces, zijn liefde voor de Indische
Buurt en zijn werk
n het atelier van Barak in de Balistraat zijn
de strakke designtafels bezaaid met werkmappen. De muren hangen vol met kunst
van collega-kunstenaars en voorbeelden
van eigen werk. Barak, die zeventien jaar
geleden vanuit Bosnië naar Amsterdam
kwam, wilde na jarenlang in loondienst bij
interieurarchitectenbureaus voor zichzelf
beginnen. Via het project Plinten, waaraan
het stadsdeel en onder meer woningcorporatie de Alliantie meewerken, kon hij een
betaalbare bedrijfsruimte huren om zijn
bedrijf te starten. Eén van de doelstellingen
van Plinten is om de voorheen donkere
straten in de buurt leefbaarder te maken
door er met Europese subsidie creatieve
ruimtes in te richten. Vorig jaar september
werd Baraks atelier feestelijk geopend. Ook
andere bedrijven hebben zich intussen in
de Balistraat gevestigd. De Alliantie toonde
zich bij de herinrichting van het pand erg
flexibel door de wensen van Barak in te
willigen. Vroeger waren deze ateliers vaak
kraakpanden. Het valt Barak op dat veel
mensen, zoals de backpackers van Stay
Okay, nieuwsgierig door de straten lopen

en overal naar binnen kijken: een teken
dat het goed gaat met de straten. Zelf wil
Barak ook graag bijdragen aan een mooiere
en gevarieerde Indische Buurt. Daarom
gebruikt hij zijn atelier regelmatig om tentoonstellingen te organiseren met werk van
bevriende kunstenaars. Half november is
er in de Balistraat 72a een tentoonstelling
van kunstenaar en wetenschapper Viktor
Majdandzic.
Interieurontwerper

Op de website van Barak Interior Design
heeft hij, om de klanten niet teveel een bepaalde richting op te duwen, de voorbeelden beperkt gehouden. Barak combineert
graag duidelijke lijnen, rust en eenvoud
met kleurrijke details als bijvoorbeeld
glas in lood. Maar het gaat er om wat de
mensen willen en wat bij ze past. Daarom
is goed luisteren en vragen stellen het
belangrijkste aan het werk van een interieurontwerper. Omdat een interieur lang
mee moet, houdt hij ook rekening met de
toekomst, zoals wat de ontwikkelingen in
het gezin zijn. Hij praat altijd met de kinderen, want die zijn eerlijk en kunnen heel
goed aangeven wat ze willen. Vervolgens
gaat hij tekenen. Tijdens dat proces heeft
hij regelmatig overleg met de klant. Voor
de uitvoering heeft hij een netwerk van
bouwbedrijven achter de hand. Maar Barak blijft de enige contactpersoon voor de
klant en houdt de vinger aan de pols. Zijn
klanten zitten door het hele land. Laatst
werd hij benaderd door een bedrijf dat een
gezondheidscentrum runt in een ‘hotelletje’ in Den Haag. Dat ‘hotelletje’ bleek
het fameuze Hotel des Indes te zijn, waar
verschillende kabinetten zijn gesmeed. Hij
is hier nu druk mee aan de slag en zal het
resultaat wanneer het af is met genoegen
opnemen in zijn portfolio.
Indische Buurt

Barak is een fan van de Indische Buurt.
Vanuit zijn tuin bij het atelier kan hij zijn

huis in de Eerste Atjehstraat bijna zien. Hij
woont daar prettig. Samen met vrienden
speelt hij in een rock/punkband in een
oefenruimte in de buurt. Hij heeft goed
contact met de andere buurtbewoners en
vindt het leuk dat er zoveel verschillende
‘soorten’ zijn. Niet alleen qua afkomst maar
zéker ook qua persoonlijkheid.
Voordelen van de Indische Buurt zijn volgens hem de centrale ligging, voldoende
parkeergelegenheid en de sociale controle.
Het Timorpleincomplex vindt hij een absolute verrijking voor de buurt. Hij heeft
gemerkt dat het een ontmoetingscentrum
voor de buurt is geworden. Hij komt
regelmatig in Studio K en doet er netwerkcontacten op. Hij winkelt graag in de
Javastraat, waar hij een goed contact heeft
met de winkeliers. Maar hij vindt wél dat
de Javastraat, nu de straat verbreed is, nog
lang niet klaar is. Veel lelijke etalages zouden gerenoveerd moeten worden, anders
is de vernieuwde straat als een vlag op een
modderschuit. Ook moet het winkelaanbod in de straat gevarieerder. Hij vindt het
een goed teken dat één van de vage belwinkels, mede dank zij de inspanningen van
de Alliantie, binnenkort plaats maakt voor
een boekwinkel. Het Javaplein is met de
nieuwe fonteintjes mooier geworden. Ook
de hangjongeren zijn daar weg. Barak vindt
het jammer dat er zo weinig fietspaden in
de buurt zijn en wat hem betreft mogen
er nóg meer straatfestivals komen. Maar
al met al vindt hij de Indische Buurt een
heel prettige buurt, eigenlijk voor hem de
prettigste buurt in Amsterdam om te wonen. En dankzij de inspanningen van alle
betrokkenen ook een veilige buurt. ‘Ik durf
hier rustig om twee uur ’s nachts in mijn
eentje rond te lopen. En mijn vrouw ook.’t
Informatie over het project Plinten kunt u
onder meer vinden op de website van het
stadsdeel, www.zeeburg.nl.
Informatie over het bureau van Barak is te
vinden op www.barakdesign.nl
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Koken met Neeltje:
Armeluiskost
tekst: Neeltje Wiedemeijer

Er zijn nogal wat gerechten die armeluisversie van dure gerechten genoemd
worden.
Zo is er armeluis kaviaar, armeluis asperges en armeluis graved lachs. De kaviaar
heeft niets te maken met echte kaviaar of vis, het gerecht bestaat uit gaar
auberginevlees dat gemalen wordt in de
huishoudmachine en aangemaakt met
olie citroensap en geraspte rauwe ui.

A

rmeluis asperges zijn schorseneren:
lijken wel enigszins op asperges
maar zijn bepaald niet geschikt voor
arme lieden, want als je eraan kunt komen,
zijn ze meestal veel duurder dan asperges.
Armeluis graved lachs, da’s een ander verhaal. Graved lachs, een zweedse vinding,
letterlijk betekent het ‘begraven zalm’, is
heerlijk en heel goed thuis te maken. Maar
een hele zalm is erg groot en behoorlijk aan
de prijs.
Makreel blijft een stuk goedkoper dan zalm
en is niet gekweekt bovendien.

advertenties

In Stadsdeel Zeeburg zullen politici en ambtenaren worden oproepen om zich
een dagje vrijwillig in te zetten bij één van de vele vrijwilligersorganisaties!
‘Make a Difference Day’ zal dit jaar plaatsvinden op 31 oktober en 1 november.
Met dit evenement wil Stadsdeel Zeeburg de ambtenaren en politici dichter
bij de vrijwilligersorganisaties brengen en meer inzicht creëren in het vrijwil
ligerswerk in Stadsdeel Zeeburg.
Dit evenement staat centraal, voor bewustwording van ‘Make a Difference
Day’, betrokkenheid van het Stadsdeel met al haar medewerkers, het stimule
ren van vrijwilligerswerk en uiteraard erkenning geven aan vrijwilligersorga
nisaties en vrijwilligers zelf. Door ambtenaren, bestuurders en raadsleden de
handen uit de mouwen te laten steken op vrijdag 31 oktober 2008 ervaren zij
zelf het vrijwilligerswerk en laten zij zien dat ze betrokkenheid tonen. Zater
dag 1 november 2008 vindt er een kleinschalig evenement plaats met als doel
om alle vrijwilligers van stadsdeel Zeeburg te bedanken voor hun jarenlange
inzet. Deze dag zijn alle vrijwilligers van harte welkom.
De vrijwilligersorganisaties die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit
tweedaags evenement, kunnen zich hiervoor aanmelden via mevrouw Mamadu
(projectcommunicator).
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met mevr. Munira
Mamadu (projectcommunicator). Tel. (06) 24110740 / E-mailadres: 432120@
student.inholland.nl of miss_sensie@hotmail.com
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Gezocht:
enthousiaste
redacteuren
Vind je het leuk
om over de buurt
te schrijven?
Meld je dan aan als
redacteur of
gastschrijver van de
IJopener!
Stuur een e-mail naar
redactie@ijopener.nl

De moeilijkheid is: de makreel moet echt
vers zijn en dat is lastig. Maar geen nood,
er is een oplossing. Ga op zaterdagmorgen
tussen half negen en twaalf uur naar Den
Oever en ga naar de visafslag aldaar. De vis
is direct van de vissersboten aangeland. Het
ruikt er dan ook lekker naar zee, niet naar
vis. En op de kade is ook een restaurantje,
waar je lekker vis kunt eten. Als je deze
uitstap maakt, neem dan wel een koelbox
mee, dan kun je rustig genieten, zonder dat
de versheid van de gekochte vis in gevaar
komt.
Koop er twee makrelen van ongeveer een
pond. Laat ze fileren, maar laat de huid
eraan zitten. Meng twee eetlepels suiker,
3 eetlepels zeezout en 3 eetlepels fijngesneden dille door elkaar en wrijf hiermee
de helften vis in. Leg ze weer op elkaar,
bedek ze met plasticfolie en een bord dat je
verzwaard met blikken bijvoorbeeld. Laat
vierentwintig uur inwerken op een koele
plek.
Pak de vis uit, schrap het overtollige zoutmengsel eraf en giet het vocht eraf. Snijd
met een fileermes flinterdunne plakken
visvlees.
Geef er mayonaise met flink wat dille en
bruin brood bij.t

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL
365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur

:EEBURGERDIJK
-OLUKKENSTRAAT

‘Make a Difference Day’.
Ambtenaren en politici in actie voor MADD 2008!!

Culinair tripje naar Den Oever

.IASSTRAAT

*AVAPLEIN
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Niasstraat 8-12
telefoon 020 - 665 07 89
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jeugd

column

De jonge Zeeburger

Winkelcentrum Brazilië viert
10-jarig bestaan
tekst en foto: Reina Zijlstra

Naam:
Raphael Remkes
Leeftijd: 8 jaar
Woont: in de Soembawastraat,
Indische Buurt
Met:
vader en moeder en
broertje Jakob (4 jaar)

Z

oals te verwachten op één van de
eerste herfstdagen regent het licht als
ik over het Javaplantsoen loop. Ik sla
mezelf voor mijn kop om juist op een dag
als deze op zoek te gaan naar enthousiaste
Zeeburger jeugd. De jonge Zeeburgers zitten natuurlijk allemaal binnen voor de tv.
Maar dan schiet er een bal rakelings langs
mijn hoofd. Opgelucht blijf ik staan. Gelukkig, ze bestaan nog: kinderen die, weer
of geen weer, buiten rondrennen!
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Raphael Remkes heeft nergens last van.
‘Het is niet veel regen toch?’ Fanatiek rent
hij met zijn voetbal rond. Op deze druilerige dag is het Javaplantsoen helemaal
van hem alleen. Hier komt hij het liefst,
vertelt hij me. Om te voetballen. Alleen,
met vriendjes of met zijn vader. Hij vertelt
me dat Midas zijn beste vriend is en als ik
hem vraag wie zijn grote voetbalvoorbeeld
is, denkt hij even diep na. Dan klaart zijn
gezicht op. ‘Midas is best goed.’
Vandaag is Raphael naar tennisles geweest.

Hij hoopt binnenkort op voetbal te kunnen. Voetballen doet hij het liefst. ‘Omdat
je dan de hele tijd die bal bij je moet houden en het is spannend als er iemand op
het doel afkomt.’ Raphaels droom is dan
ook om later profvoetballer te worden. Bij
Nederland of bij Ajax. ‘Voetbal is spannend.’
Elke dag gaat Raphael op zijn fiets naar de
Piet Heinschool, want: ‘dat is best ver’. De
leukste dag van de week vindt hij maandag
want dan gaat hij na school naar opvang
De Balk en dan gaan hij en zijn vriend
meestal buiten voetballen. Vrijdag vindt
hij de stomste dag, want dan zijn de lessen
op school niet zo leuk: begrijpend lezen en
taal. Rekenen vindt Raphael het leukst.
Raphael woont al zijn hele leven in de
Indische Buurt. Of hij hier wil blijven
wonen? Hij zou wel bij het water willen
wonen. Mijn gedachten gaan onmiddellijk naar een huisje aan zee, maar Raphael
blijft met zijn hoofd in de buurt. Hij heeft
het over het kanaal, daar waar zijn vriend
woont, aan de Javakade. ‘Kun je lekker
vissen en zwemmen en daar is ook een
voetbalveld.’
Als Raphael iets in de buurt zou mogen
veranderen dan moet er een voetbalveld
met goaltjes komen. Het veld in het Flevopark is natuurlijk mooi groot, maar ja
geen goaltjes daar. Het pleintje vlakbij het
Javaplantsoen heeft wel goaltjes, maar met
de betonnen ondergrond zijn sommige
dingen moeilijker te doen volgens de jonge
voetballer. ‘Een mooie omhaal maken bijvoorbeeld,’ vertelt hij en hij schopt zijn bal
een eind weg. Een voetbalveld met goaltjes,
dat is dus wat de buurt nodig heeft. En als
het om de wereld gaat? Daar hoeft de jonge
Zeeburger niet lang over na te denken. ‘Als
ik heel veel geld zou hebben en de baas was
dan zou ik alle zwervers een huisje geven.’t

Winkelcentrum Brazilië op de
Oostelijke Eilanden bestaat in
oktober tien jaar. Dit betekent dat
buurtbewoners al tien jaar hun
boodschappen in de buurt kunnen
doen.
Om dit te vieren worden van 8 t/m
11 oktober verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een kermis, een
muziekprogramma en een braderie.
Winkeliers en buurtbewoners hebben
samen een bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van de Oostelijke
Eilanden. Het winkelcentrum is
gevestigd in het oude pakhuis,
vroeger eigendom van de Koninklijke
Hollandsche Lloyd. Na enige
verbouwingen is Brazilië de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een volwaardig
winkelcentrum dat continu in beweging
is.
Het 10-jarig bestaan is daarom zeker
een feestje waard. De winkeliers
nodigen u dan ook van harte uit om
langs te komen en te deel te nemen
aan de leuke activiteiten.
Kijk ook op
www.winkelcentrumbrazilie.nl

advertentie

cursus & workshop
De Grafiekdrukkerij
9-10 19-22 uur

Open avond atelier De Grafiekdrukkerij

1 2 - 1 0 11 - 1 8 u u r
Workshop
etsen of linoleumsnede

16-10 19-22 uur

Start cursus
Etsen, linoleumsnede, lithografie
KNSM laan 175, Loods 6
info. & aanmelden:
06 15568008 - 020 6234558
info@grafiekdrukkerij.nl
www.grafiekdrukkerij.nl

Weg met de
klassenassistent?
tekst en foto: Simone Slotboom

H

et fenomeen klassenassistente is vrij
modern. Een beetje juf of meester
kan tegenwoordig niet meer zonder deze multifunctionele duizendpoot.
Zij (want het is zelden een hij) assisteert de
leerkracht bij de les of gaat apart zitten met
kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dat zijn er tegenwoordig nogal wat:
kinderen met ADHD, autismespectrumstoornissen, gewoon moeilijk lerende of
moeilijk opvoedbare kinderen; de klassen
zit er vol mee. Sommigen met diagnose en
speciaal budget, anderen zonder. Met de
introductie van het rugzakje en het motto
‘samen weer naar school’ is het mes gezet
in het speciaal onderwijs en moesten de
leraren zich allerlei nieuwe vaardigheden
eigen maken. Een leerkracht moet vandaag
de dag bijna psycholoog zijn om de kinderen op maat te kunnen bedienen bij hun
speciale zorgvragen. Ook (licht) lichamelijk
gehandicapte kinderen kunnen tegenwoordig naar een ‘gewone’ school.
De onderwijsassistent pakt zoveel mogelijk
taken over van de leerkracht en vervangt
deze bij afwezigheid. Regelmatig zijn docenten ziek, overspannen, op cursus of met
ADV, dus de assistenten zijn onmisbaar.
Ook de overblijf verzorgen ze vaak. Een
pittige taak, want het buitenspelen lijkt
soms meer op een slagveld en overwicht
van volwassenen is niet meer vanzelfsprekend. De klassenassistent is ook nodig
als extra hand bij alle excursies, uitjes,
schoolreisjes en schoolzwemmen. Ze doen
sop- en opruimwerk en kopiëren eindeloze
hoeveelheden lesmateriaal. Als docenten
nog thuis zijn in vakantieperiodes, staan zij
al te boenen en de lokalen onderwijsklaar
te maken.
Al in 2005 zouden de gesubsidieerde banen voor klassenassistenten, conciërges en
ander ondersteunend personeel opgeheven
worden. Met als doel dat er vaste banen
voor in de plaats kwamen, voor de taken
die echt nodig waren. De inmiddels ingewerkte ID’ers konden dan doorstromen

naar een reguliere baan. Het plan werd,
na groot protest, uitgesteld naar 2006 en
ook in 2007 gebeurde er nog niets. Maar
nu is het dan een feit: de klassenassistent
verdwijnt. Vorig schooljaar zijn al veel
assistenten ontslagen, vooral in andere
stadsdelen. Stadsdeel Zeeburg stopt de subsidie definitief per augustus 2009. Vanaf
volgend schooljaar zijn onze klassenassistenten dus echt weg. Nu alvast geruisloos
ontslagen. Ouders van schoolgaande kinderen weten officieel nog van niets, al is het
nieuws uitgelekt. De schooldirectie doet
geen mededelingen. Niet over de ontslagen
en dus ook niet over hoe de gaten gedicht
gaan worden.
Hebben de leerkrachten nu opeens wel
tijd voor alle extra taken of moeten ouders
nog meer betrokken worden bij de school?
Komen er meer leerkrachten of zullen er
toch nog onderwijsassistentes vast aangenomen worden? Waar gaan de scholen dit
van betalen? Het kapitaal zit vast in door
de besturen gedane beleggingen. Vaste
loonkosten betalen ze per definitie niet uit
hun reserves.
Je zou een enorme rel verwachten. Van de
kant van de ouders die hun kinderen vaak
thuis moeten houden bij gebrek aan personeel en zich al een slag in de rondte werken
op school met alle ‘vrijwillige’ ouderhulp.
En zeker vanuit het docententeam dat zich
al overvraagd en overbelast genoeg voelt
mét assistenten.
Vooralsnog is het stil. De klassenassistenten
hebben zwijgplicht en ook schooldirecties en de deelraad zwijgen tot nu toe.
Misschien loopt het met een sisser af en
worden de ontslagen op het allerlaatste
moment weer teruggedraaid. Het ziekteverzuim onder leerkrachten is hoog en
voor vervanging is het eerste jaar geen geld.
De zieke leerkracht wordt dan nog uit het
schoolbudget betaald. Ruimte voor extra
krachten lijkt er dus niet te zijn. Dat het
ziekteverzuim alleen nog maar zal toenemen met het verdwijnen van ondersteuning, ligt voor de hand. Als stadsdeel en
school de rekening niet oppakken, blijft
deze liggen. Dan betalen de kinderen voor
de laksheid van de volwassenen.t
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spreekuren

prijspuzzel

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

Ontdekkingsreis door het
Oostelijk Havengebied

GEZONDHEIDSCENTRUM

STADSDEELKANTOOR

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

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

GGD

Loket zorg en samenleven Zeeburg in
IJburg
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum
Heveneiland)
1087 CH Amsterdam
Tel: 495 22 50

HORECA OVERLAST
Tel: 421 45 67

CHEMISCH AFVAL

POLITIE

WIJKSTEUNPUNT WONEN GROOT OOST

Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

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

Inloopspreekuren:
maandag 19.00 - 20.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur
Wijttenbachstraat 34hs
Tel: 462 03 30

Adverteren in de IJopener
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€ 1,80
10%
25%
10%

Wat is de naam van dit
pakhuis? (13 op 8, 8 op 20)

Welk beeld komt hier weer te
staan? (10 op 5, 4 op 10)

De oplossing van de juni
puzzel luidt: IJburg is Amster
dam en buiten. De winnaar is
Monique van der Roest.
Zij wint het boeket dat aan
geboden wordt door bloemen
winkel Bloem & Zee.

Hoe heet dit
beeld? (4 op 23,
6 op 33)
Voor welke club staat
dit beeld? (6 op 32)

VONK

De Burenhulpdienst is bereikbaar op
het adres en telefoonnummer van het
MOC, zoals hierboven vermeld.
Variabele openingstijden

tarieven
tarief cm2
toeslag vaste plaats
toeslag achterpagina
korting jaartarief (5 nummers)

Welk (omstreden) bouw
project zou al op dit veldje
hebben moeten staan?
(2 op 1, 5 op 4)

MELDPUNTEN

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

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

Wat is de vroegere naam van
deze loods, waar zich nu het
winkelcentrum bevindt?
(3 op 15, 8 op 27))

Onder de goede inzenders wordt een prijs ver
loot. Deze keer wordt de prijs, een koffie- en
theepakket t.w.v. € 20,-, ter beschikking gesteld
door Kaffa Koffie- en Theespecialiteiten.

STICHTING ViiA

Jeugdgezondheidszorg
Op afspraak
Palembangstraat 52
Tel: 555 58 55

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

BURENHULPDIENST

Uit de antwoorden op deze vragen haalt u de letters die een zin
vormen. Stuur uw oplossing vóór 18 november naar
redactie@ijopener.nl of naar IJopener Prijspuzzel,
Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.

afmetingen
breedte
hoogte

59, 123 of 187 mm
variabel

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

€ 75,–
€ 25,–
€ 50,–

advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties in CMYKkleuren 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

Hoe heet dit water tussen Sporenburg en het Borneoeiland?
(11 op 3, 10 op 11, 9 op 17)

Welke architect is medeontwerper van de bruggetjes op
het Java-eiland?(6 op 18, 9
op 26, 7 op 35)

Welk museum is gevestigd in
dit gebouw? (5 op 16, 9 op
29)
1

2

3

4

5

21

22

23

24

25

Wat is de naam van deze
woningen? (8 op 21, 4 op 22,
10 op 25)

Hoe noemt men
een dergelijke
paal? (8 op 6, 2
Hoe heten deze platen die nog op 13)
herinneren aan de functie van
haven? (13 op 14, 3 op 34)

Wat voor soort boom is deze
monumentale boom? (10 op
2, 7 op 31, 6 op 34)
6

7

8

26

27

9

28

Hoe heet dit grasveld met
bomen? (2 op 7, 8 op 30)

Welke kunstenaar heeft dit
werk ontworpen? (10 op
19, 14 op 28)
10

11

29

30

12

Welke dichter heeft dit
gedicht geschreven? (7 op
9, 9 op 24)

13

14

15

16

17

31

32

33

34

35

18

19

20

39

Zeeburg - IJburg - Centrum - Zuid
Makelaars en taxateurs. Lid NVM en MVA

IJburglaan 890
Zeskamer woning
circa 157 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 635.000,-- k.k.

Edmund Halleylaan 72
Negenkamer woning
circa 250 m2
Vraagprijs € 889.000,-- k.k

Cruquiuskade 219
Vierkamer appartement
circa 110 m2
Vraagprijs: € 439.000,-- k.k.

KNSM-laan 607
Tweekamer appartement
circa 90 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 325.000,-- k.k.

KNSM-laan 624
Driekamer appartement
circa 75 m2
Vraagprijs: € 275.000,-- k.k.

KNSM-laan 725
Driekamer maisonette
circa 115 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 439.000,-- k.k.

Lampenistenstraat 129
Vierkamer woning
circa 130 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 525.000,-- k.k.

Panamakade 22
Driekamer appartement
circa 90 m2, incl. p.p.
Vraagprijs : € 395.000,-- k.k.

Panamalaan 96
Vierkamer appartement
circa 140 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 550.000,-- k.k.

Paul Schuitemahof 1
Zeskamer woning
circa 205 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 749.000,--

Maria Austriastraat 9
Zeskamer woning
circa 151 m2, incl. p.p.
Vraagprijs:€ 475.000,-- k.k.

Profiltigracht 25
Vierkamer appartement
circa 142 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: 549.000,-- k.k.

Scheepstimmermanstraat 114
Vijfkamer woning
circa 200 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 899.000,-- k.k.

Rietlandpark 87
Vierkamer appartement
circa 110 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 419.000,-- k.k.

Zeeburgerkade 600
Driekamer appartement
circa 90 m2
Vraagprijs: € 319.000,-- k.k.

Ertskade 141
Vierkamer woning
circa 120 m2
Vraagprijs € 540.000,-- 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

Vestiging IJburg:
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
telefoon: 419 39 29

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

