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IJmeer ligt voor Pampus
In voorgaande eeuwen
bouwden Amsterdamse
rijken hun huizen aan
het water, aan de Amstel
en aan de Vecht. Wonen
aan het water is ook
nu weer zeer gewild.
Wordt het IJmeer het
slachtoffer van deze
nieuwe trend?
tekst: Tineke Kalk
foto: Jankowski Fotografie

D

e woningen in het Westelijke en het
Oostelijk Havengebied, de nieuwe
wijk IJburg, allemaal verkopen ze
goed doordat ze aan het water gelegen zijn.
Het loont voor een stad om waterwijken te
bouwen want het is een garantie voor het
binnenhalen van de betergesitueerden.
Dus toen er besloten werd dat er in Almere
nog 60.000 huizen bij moesten komen,
was buitendijks bouwen één van de aantrekkelijke opties voor de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn. Almere Pampus
werd al als naam geopperd voor een wijk
met 15.000 huizen die aan de westkant van
Almere buitendijks moesten verrijzen. De
woningen lagen immers pal voor Pampus.
Achter de buitendijkse woningen zou er
binnendijks nog een wijk met maar liefst
20.000 woningen gebouwd worden.
Omdat de bewoners van Almere Pampus
toch al met hun gezicht naar hun grote
broer Amsterdam lagen, was het logisch
dat ze niet alleen naar de overkant wilden
zwaaien maar er ook per brug of tunnel
rechtstreeks naar toe wilden rijden. Er
verschenen al spectaculaire gephotoshopte
plaatjes van een brug op hoge poten die
van de ene naar de andere kant snelde. Een
soort Afsluitdijk, maar dan gracieuzer. Een
futurologischer idee, een gondelbaan die
Almere en IJmeer verbindt, won een prijs
in de wedstrijd ‘Maak ons land’.
Het is duidelijk: het IJmeer is voor heel
veel bestuurders, planologen en ingenieurs
het plastic badje waar je als kind naar hartelust in kunt spetteren. De andere variant,

vooral bouwen in de polders ten oosten
van de stad Almere, is veel goedkoper en
minder ingrijpend, maar ook veel saaier.
Geen tot de verbeelding sprekende bruggen of gondelbanen, maar slechts een verbreding van de A27 en een regionale railverbinding Almere-Utrecht die dit gebied
met de Randstad ontsluit.
Houd het IJmeer open

Voor deze laatste variant voert Klaas Breunissen van Milieudefensie campagne. De
vereniging verzet zich tegen de plannen om
het IJmeer te verstedelijken. Het IJmeer
is in haar visie juist een landschap om bij
weg te dromen, om even de stad te ontvluchten. ‘Het is een natuurgebied dat we
moeten koesteren in plaats van aantasten
en verkleinen’, zegt Klaas verontwaardigd.
‘Milieudefensie is tegen verstedelijking die
ten koste gaat van het groene of blauwe
landschap. Gebruik liever de bestaande
ruimte intensiever en leef daar je creativiteit in uit! Daar komt nog eens bij dat het
IJmeer Europees beschermd natuurgebied
is.’
Acties

Samen met de omwonenden van het
IJmeer, zoals de bewoners van Muiden,
Almere en Waterland, en de mensen die
graag op het IJmeer varen, voert Milieudefensie de komende maanden actie.
Op IJburg start de campagne op Valentijnsdag, zaterdag 14 februari. Naast de
rode bank op de Bert Haanstrakade wordt

om 13.00 uur een bord onthuld met de
tekst ‘Houd het IJmeer open!’ en daarna
kan iedereen gratis op de foto met daarop
de tekst ‘Wordt dit uw uitzicht’.
Op 4 maart organiseert Milieudefensie een
informatieavond. Deze vindt plaats om
20.00 uur in het IJburg College aan de
Frans Zieglerstraat 201.
Aanwezig zijn ook de wethouders van
Openbare Ruimte van Zeeburg en Amsterdam, Dennis Straat en Maarten van de
Poelgeest. Beiden zijn voorstander van de
aanleg van een IJmeerlijn en Dennis Straat
is bovendien voorstander van buitendijkse
woningbouw.
De komende maanden zijn beslissend in de
besluitvorming.
Wie op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen tot nu toe én in de toekomst
gaat naar www.milieudefensie.nl/ruimte t

IJmeer manifestatie

datum: zaterdag 14 februari
tijd: 14.00 - 16.00 uur
locatie: Bert Haanstrakade, ter hoogte
van de Daguerrestraat, IJburg
Debat IJmeer

datum: woensdag 4 maart
tijd: 20.00 - 22.15 uur
locatie: IJburg college,
Frans Zieglerstraat 201, IJburg
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geschiedenis

Hockeyclub voor groot en klein
Liefhebbers van hockey waren tot voor kort
aangewezen op verenigingen in AmsterdamZuid. Sinds december 2008 is het ook
mogelijk deze sport te beoefenen in Zeeburg.

tekst: Sandra Lau
foto: Lida Geers

H

ockeyclub IJburg verzorgt hoc
keytrainingen voor kinderen en
volwassenen op IJburg. Hockey
heeft nu de naam een elitaire
sport te zijn, maar is dat van oorsprong
niet. Jacqueline, voorzitter van HC
IJburg, vertelt: ‘Hockey is een sport die
redelijk eenvoudig te leren is. Ook is
het door iedereen van vier tot tachtig
jaar te beoefenen. We hebben dan ook
een goede mix van allerlei mensen die
hockey spelen. Om die reden past een
hockeyclub goed bij IJburg, dat de naam
heeft ‘smeltkroeswijk’ van Amsterdam
te zijn.’

De lessen vinden voorlopig nog plaats in
het Theo van Goghpark op HaveneilandOost. Frits, Mike en de stagiair Ibrahim
(Bram) geven trainingen aan zowel de
jeugd als aan volwassenen. Enkele enthousiaste ouders zijn nu bezig met het behalen
van hun trainingspapieren. Als alles goed
gaat assisteren zij binnenkort op vrijwillige
basis de vaste trainers. HC IJburg is nu
op zoek naar vrijwillige trainersassistentie
vanuit de ouders en dan het liefst ouders
met trainingspapieren.
4

Waarom is het initiatief genomen voor
hockeytrainingen op IJburg?

Volgens Jacqueline is er enorm veel vraag
naar. ‘Het is voor veel ouders een hele opgave om een paar keer per week een kind
naar hockeytraining te brengen. Hockeytrainingen in Amsterdam vinden nu plaats
in bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos of
elders in de stad. Onze trainingen zijn een
leuke manier om kennis te maken met
deze sport. Voor relatief weinig geld kun je
ontdekken of je hockey leuk vindt. Voor
degenen die al bekend zijn met deze sport
is het handig om dit onder begeleiding
van een gekwalificeerde hockeytrainer te
beoefenen op IJburg. Het begon bij wijze
van experiment op één dag, maar het is nu
grote vormen aan het aannemen. Wij hebben er nog relatief weinig bekendheid aan
gegeven, maar het loopt nu al storm met
de aanmeldingen. Ondertussen trainen we
op diverse dagen en hebben we inmiddels
zelf hockeyvereniging HC IJburg opgericht’, aldus Jacqueline.
De jeugdtrainingen zijn ingedeeld naar
leeftijd. Zo heb je de Benjamins (4-6 jaar),
de Mini’s (7-10 jaar), Teens (11-12 jaar)
en de Teens (13-17 jaar). Deze trainingen
vinden plaats op maandag-, woensdag- en
vrijdagmiddag op verschillende tijden.
De trimhockeytraining voor de volwassenen vindt plaats op de maandagavond
van 19.30-20.30 uur en op donderdag- en
vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur.

Is hockey een dure sport?

Dit valt erg mee volgens Jacqueline. ‘Momenteel trainen wij een half seizoen (15
weken) tot en met eind mei 2009. Voor
dit halve seizoen zijn de kosten € 50 voor
kinderen en € 75 voor volwassenen. Vanaf
half augustus 2009 is het een normaal seizoen, waarin we ook clubcompetitie gaan
spelen. Dan liggen de tarieven iets anders.
Voor wat betreft het materiaal is het de
bedoeling dat de deelnemers dit zelf meenemen, maar het is ook mogelijk dat de
deelnemers hockeysticks lenen. Op aanvraag schaft HC IJburg hockeysticks aan.
Daarnaast volstaan gewone buitensportschoenen, dus die hoef je niet apart aan te
schaffen’, verklaart Jacqueline.
Wat is de volgende stap voor Hockeyclub IJburg?

‘Wij streven ernaar om een eigen kunstgrasveld – en het liefst meerdere – in gebruik te nemen. Daar horen ook een clubhuis, kleedruimten en daarmee officiële
aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond bij. In het voorjaar willen we
toernooien organiseren in het Van Goghpark en een clubblad opzetten. Wij zijn
dus nog op zoek naar sponsors’, verklaart
Jacqueline. t
Meer weten over Hockeyclub IJburg?
Mail dan naar info@fitamsterdam.com
of bel naar 06-45 13 33 18

Het Lozingskanaal
Aan de oostkant van ons
stadsdeel lopen twee
evenwijdige kanalen
vanaf de molen De
Gooyer naar het gemaal
Zeeburg. Ze heten de
Nieuwe Vaart en het
Lozingskanaal. Waarom
twee kanalen? En wat
moet er worden geloosd?
tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

H

oewel de naam anders doet vermoeden, is de Nieuwe Vaart verreweg
de oudste van de twee kanalen.
Het werd gegraven rond 1650. In
die tijd lag Amsterdam nog aan de open
Zuiderzee. De waterstand in het IJ wisselde
met het getij maar de haven verzandde
steeds meer en het werd voor de schepen
daardoor moeilijker de stad te bereiken.
De getijdenstroming was niet sterk genoeg
meer om het slib uit de haven af te voeren
en men dacht dat daarin verbetering zou
komen als er een kanaal werd gegraven van
het Oosterdok naar de Zuiderzee. Dit werd
de Nieuwe Vaart.
Het bleek een mislukking, de haven werd
nog steeds ondieper en dreigde zelfs helemaal onbereikbaar te worden. Na een jaar
of twintig werd er bij de molen een sluis in
de Nieuwe Vaart gebouwd en daarna gebruikte men het meest oostelijke deel ervan
voor het lozen van vervuild grachtenwater.
Daartoe werden er aan het eind ervan twee
windmolens gebouwd die het water in zee
pompten.
Het duurde tot het eind van de negentiende eeuw voor er iets wezenlijks veranderde
aan die situatie.

Door de aanleg van het Noordzeekanaal
en de afsluiting van het IJ door een dijk bij
Schellingwoude rond 1875, veranderde de
waterhuishouding in Amsterdam totaal.
De waterverversing van de grachten werd
nog moeilijker en daarom besloot men een
tweede kanaal te graven, tussen de Nieuwe
Vaart en de Zeeburgerdijk in. Die dijk was
toen veel breder dan nu en men had een
stadsvuilnisbelt aangelegd aan de buitenzijde ervan.
De vuilnisstort werd afgegraven en er
ontstond een tamelijk breed kanaal vanaf
het einde van de Buitensingelgracht bij
de molen naar de Zuiderzee. Aan die kant
bouwde men een groot stoomgemaal.
Door de aanleg van diverse keer- en schutsluizen werd het mogelijk de afwatering
van de grachten te sturen.
Het nieuwe kanaal kreeg de naam en functie van lozingskanaal en onder die naam
kennen we het nu nog steeds. Het gemaal
staat er nog, al wordt het nu niet meer aangedreven door een stoommachine. Via een
aantal zeer dikke stalen pijpen, onder het
Amsterdam-Rijnkanaal door, pompt het
nog steeds grachtenwater uit de stad naar
het Buiten-IJ. Vanuit het Lozingskanaal. t
5

kunst

column

Dichterindebuurt

advertenties

Albert Hoogendijk is al twee jaar
actief als Dichterindebuurt, zoals
hij zichzelf noemt. Zijn doel is om
poëzie en de burgers van Zeeburg
dichter bij elkaar te brengen.
Vorig jaar heeft hij een aantal van
zijn gedichten in de buurt opge
hangen. Vele waren na een paar
dagen weg. Hij vermoedt dat zijn
vergankelijke kunstwerken door fans
meegenomen zijn. Zijn gedicht over
de Nesciobrug overleefde enkele
weken. Hier volgt het gedicht voor
alle andere fans.

advertentie
Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287
1087 GJ, Amsterdam
tel. 06 12 48 80 73
info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

tekst en illustratie: René Arnoldi

D

e Indische Buurt is een prachtwijk.
In dat kader worden straten en huizen gerenoveerd, worden er op open
plekken paleizen neergezet, worden
vervallen krotten tot prachtige ateliers
omgetoverd en worden er multiculturele
instellingen met internationale uitstraling
geopend. Overlast veroorzakende sujetten
worden verwijderd. Zo zijn de ganzen al
enige tijd weg van de Valentijnkade en zijn
de hangjongeren uit de buurt verbannen
naar het Rietlandpark en IJburg. De Indische Buurt is door dit alles veel leefbaarder
geworden!
Ook op het gebied van supermarkten is er
veel veranderd. Omdat het stadsdeel hier
weinig verstand van heeft, laat zij dit over
aan de vrijemarkteconomie. Vroeger had
je in de buurt veel grote supermarkten,
zoals Albert Heijn, Dirk en C1000, en veel
kleine buurtsupers, zoals de Vrije Vogel.
Voor elk wat wils dus. Vanwege berovingen
is Dirk nu weg. Daar is nu een schoenen/
dumpzaak in gevestigd. Die wordt nauwelijks meer beroofd, want je krijgt als het
ware geld toe als je daar winkelt. De buurtsupers hebben vanwege de economische recessie hun deuren moeten sluiten. Behalve
de Spar dan, naast de coffeeshop, maar die
hanteert dan ook avondwinkeltarieven. En
onlangs is de laatste C1000 overgenomen
door Albert Heijn. Appie is nu de enige

Hier start ik
aan de oost oever
van hier meandert
het grijs beton
naar zijn hoogte punt
hier wordt het
uitzicht verleid
en tornt de blik
omhoog
hoge trotse
staanders
die de gratieuze
overspanning
tillen met
stalen kabels

Tandartspraktijk IJburg:
de complete praktijk voor al uw
tandartsbehandelingen!
Van Fluorbehandeling tot beugel van verstandskies tot cosmetische behandelingen
Flexibele openingstijden (’s avonds en zaterdag open)
Ervaren tandartsen met ondermeer orthodontie specialisatie
Kindvriendelijke behandeltechnieken
Grote ervaring met angstige patienten
Kaakchirurgische behandelingen mogelijk

Schrijf u nu in per mail en profiteer van een unique aanbieding!
Mail uw naam & telefoon nummer naar info@tandartspraktijkijburg.nl en maak een afspraak
bij de mondhygiënist voor een gratis bezoek.
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Veraholdisering

de toegang tot
de overkant
het omgekeerd
Pompei
IJburg
kwikzilver als
metafoor
het Amsterdam
Rijnkanaal
glinstert in
de zon

grote supermarktketen in de buurt.
Ondanks dat hij op de kleintjes let, staat
Albert Heijn bekend als de duurste supermarkt in Nederland. En ondanks dat
de Indische Buurt nu een prachtwijk is, is
het gemiddelde bestedingspatroon gelijk
aan dat van een probleemwijk. Het zou
hetzelfde zijn als dat de inwoners van het
welvarende Aerdenhout alleen maar aangewezen zijn op de prijsbrekers Lidl en de
Kiloknaller.
Ik vermoed dat dit het begin is van een
totale veraholdisering van de Indische
Buurt. De buurt is hét succesverhaal van
de prachtwijk en de grootgrutter wil hier
graag garen bij spinnen. Straks winkelen
we overdag bij Albert’s Boetiek, Albert’s
Hifi, Albert’s Hebbedingetjes, Albert’s
Parfumerie en Albert’s Juwelen. ’s Avonds
dineren we in het tot Albert’s Corner omgevormde Badhuis. Omdat je daar nooit
genoeg krijgt, eten we daarna shoarma bij
Appie’s Alleen Lamsvlees. En om de avond
te besluiten, drinken we een biertje bij café
Appie en roken buiten Albert’s sigaretten.
Na al die drank gaan we met Albert’s Taxi
naar huis. En als we door ons geld heen
zijn, kloppen we aan bij Albert’s schuldhulpverlening en Albert’s Voedselbank!
Zou Albert Heijn ons stadsdeel gebruiken
als pilot om van hieruit heel Nederland
volledig te veraholdiseren? t

volmaakte schoonheid
in gegegoten beton
vertolkt
het niet zegbare
in een oogopslag
fiets
fiets met
feest in je hoofd
naar boven
en zing
met de wind
in je haar
Nescio
Nescio

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

7

maatschappij

jeugd

Civic een jaar later

Op zoek naar een boek

Dit verhaal is de
neerslag van gesprekken
met Jan Hoek, wet
houder Zeeburg, en

Buurt wordt steeds beter.’ Waar die arme
mensen naar toe moeten als ze uit hun gerenoveerde huis moeten omdat het wordt
verkocht? IJburg waarschijnlijk? Ik noem
het altijd het waterbed. Waar je ligt gaat
het water omlaag, op een andere plek komt
het weer boven.

met Josee ten Kroode,
directeur Civic. Over
Civic, de instelling
die sinds januari 2008

Productiehuizen

de uitvoerder is van
het welzijnsbeleid
in Zeeburg. Over het
welzijnsbeleid nieuwe
stijl. En over de
ontslagen.
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Erik Haan

E

erst het gesprek met Jan Hoek,
verantwoordelijk wethouder voor
de aanbesteding.
Heb je een mening over de achttien
ontslagen? Jan Hoek lacht het weg: ‘Achttien? Het laatste gerucht was zeventien,
volgende week zijn het er dertig.’
Maar staan ontslagen überhaupt niet haaks
op de doelstellingen van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning? Doelstelling
zeven: meer mensen aan het werk en het
creëren van arbeidsplaatsen?
Volgens Jan Hoek is het niet zo dat de uitvoering van de WMO geheel op het bordje
van Civic ligt en dat Civic niet is opgedragen de werkgelegenheid te bevorderen.
Maar Civic schrijft zelf in zijn halfjaarrapportage dat het bevorderen van werkervaringsplaatsen en wellicht zelfs het creëren
van arbeidsplaatsen wordt nagestreefd.
Volgens Jan Hoek zijn de vertrokken
personen slechts gedeeltelijk gedwongen
ontslagen. Josee ten Kroode: ‘Verschillende
mensen zijn zelf vertrokken, bijvoorbeeld
omdat ze zich niet konden vinden in de
nieuwe werkwijze. Civic is begonnen met
niets. Van overdracht was geen sprake. Dat
was een nadeel, maar ook een voordeel.
8

Wethouder Jan Hoek

Met een schone lei beginnen.’
Maar nu die gewongen ontslagen. Josee
Ten Kroode zegt dat de aanloopkosten
enorm zijn geweest, en niet ingecalculeerd.
‘Die kunnen we niet in een jaar afschrijven, we spreiden ze uit over vier jaar.
Gedwongen ontslagen? Het waren jaarcontracten die afliepen dus we mochten ze
ontslaan. Vier ontslagen in totaal.’
Tussen de regels door begrijp ik dat het een
geldkwestie is en het gevolg van de enorme
weerstand bij de instellingen, die de aanbesteding niet hadden gewonnen en daarom
hun werk kwijt waren. Dat was toch wel te
voorzien geweest? En die kosten zijn niet
vergoed door de aanbieder: het Stadsdeel.
Hoeveel mensen er in totaal werkten, in
het begin en hoeveel er nu nog over zijn is
geen eenvoudig rekensommetje, aldus Josee
Ten Kroode, er zijn inmiddels ook taken
bijgekomen met nieuw personeel, bijvoorbeeld door projecten die opgestart zijn met
de Dienst Werk en Inkomen (DWI).
Tevredenheid is er bij Jan Hoek bijvoorbeeld over het feit dat hij nu gewoon
betaalt voor de activiteiten van zijn kinderen, doordat nu alleen de minder-draagkrachtigen gesubsidieerd worden.

Josee ten Kroode: Wat we willen is dat er
niet alleen gezeten wordt, koffie gedronken
en gekletst. Iedereen die iets wil kan er
ruimte krijgen, tot het vol is natuurlijk.
Op mijn vraag of Civic met name in de
Indsiche Buurt niet wat meer outreaching
zou moeten zijn, antwoordt Jan Hoek
voorzichtig bevestigend. Hij heeft moeite
met de sluiting van de productiehuizen
tijdens het weekend.
Overigens: je kunt de bezuiniging ook zien
als een ombuiging. Vanuit het Stadsdeel
wordt ook een ton besteed die direct naar
de zelforganisaties gaat.
Jan Hoek: ‘Doen we het perfect? Nee.
Doen we het beter? Ja, daar ben ik van
overtuigd.’
Wij wachten af... t
Naschrift wethouder Jan Hoek:
‘Het is juist dat ik met mevrouw Wiedemeijer
van de IJopener heb gesproken. Helaas herken
ik me volstrekt niet in deze weergave van
het gesprek. Het artikel getuigt van voorin
genomenheid en creëert een beeld van de
werkelijkheid dat niet juist is.’
advertentie

Een ambulance komt
loeiend tot stilstand voor
de bibliotheek aan de
Insulindeweg. Politie te
paard, politie te voet, ze
komen van alle kanten
aangesneld. De kinderen
die zich in de bibliotheek
bevinden, drukken
nieuwsgierig hun neusjes
tegen het raam. Wat is er
aan de hand?

tekst en foto: Reina Zijlstra

D

e commotie buiten ontgaat de
tienjarige Delia Aissa volledig.
Haar aandacht is bij de boeken die
in de bibliotheekkasten uitgestald
staan. Ze is op zoek naar een boek van Jan
Terlouw. Een keer in de week gaat ze naar
de bibliotheek om twee dikke boeken te
halen. Die heeft ze in een paar dagen uit.
Ook haalt ze boeken voor haar vijfjarige
zusje. Die leest Delia haar voor. Delia vindt
het leuk de oudste te zijn, ook al wordt ze
nog weleens teruggestuurd om een ander
boek te halen. Ze mag zich verheugen,
want sinds een week heeft ze er een zusje
bij gekregen.
Delia houdt van boeken over oorlog. ‘Die
zijn meestal mooi en ook informatief. En
je leert ook nog eens wat Duitse woordjes.’
‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw heeft ze
gelezen, ‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques
Vriens is een van haar favorieten. Ook de

fantasieboeken van Marjan Hofman leest
ze graag en de griezelboeken van Paul van
Loon. Van Carry Slee heeft ze ook zo’n
beetje alle boeken gelezen. ‘Spijt’ vond ze
het leukst. Delia let bij haar keuze niet op
de voorkant. Dat zegt toch niets. Ze leest
altijd de achterkant. Ze haalt een boek uit
de kast van de serie ‘Het geheim van…’
Een van de boeken die haar vriendinnen
verslonden, maar die zij niet uitgelezen
heeft. ‘Heel saai.’ Dan pakt ze een boek
van Tosca Menten: ‘De verschrikkelijke
steen’. ‘Heel grappig’, en ze vertelt in geuren en kleuren het verhaal van een jongetje
dat een magische steen heeft waarmee hij
groter kan worden. ‘En dat loopt dan natuurlijk enorm uit de hand.’
Delia zit in groep zeven van de Insulindeschool. Haar lievelingsvak is uiteraard
taal. Soms gaan ze met school naar de
bibliotheek om een presentatie over een
schrijver bij te wonen. Of ze zelf later
schrijfster wil worden? Nee hoor. ‘Ik wil
kinderverpleegkundige worden met als
bijbaan astronoom’, zegt ze beslist. Het is
ook niet alleen lezen wat deze dame doet:
ze zwemt graag en voetbalt op school of
in het park met haar vader. Delia’s ouders
zijn uit Tunesië afkomstig. Ze gaan er elke
zomer heen. Maar Delia zou er niet willen
wonen. ‘In Tunesië is het moeilijk slapen
in de hitte.’ Haar oma en tantes in Tunesië
kunnen niet lezen. Haar moeder leest wel
boeken, haar vader liever de krant. ‘Taal
heb ik denk ik van mijn moeder en rekenen van mijn vader’.
Buiten zijn de ambulancebroeders en politieagenten weer verdwenen. Delia heeft intussen haar keuze gemaakt. In haar handen
houdt ze ‘Briefgeheim’ van Jan Terlouw
en ‘Hebbes’ van Carry Slee. Allebei lekker
dik. Ze kan er weer even tegenaan. Nu nog
even boeken voor haar zusje zoeken. Daar
gaat ze: brilletje op haar neus, boeken onder haar arm. Op school noemen ze haar
boekenwurmpje. t

advertentie
Voor individuele begeleiding bij:

Maatschappelijke Dienstverlening

Josee ten Kroode: ‘Weet je dat we een 8,5
hebben gekregen voor maatschappelijke
dienstverlening? Ver boven het stedelijk
gemiddelde cijfer. Ja, het stond in de
Echo. En we gaan het verder verbeteren,
we willen op afspraak gaan werken.En
voorkomen, dat wil zeggen in een vroeger
stadium iets doen. Door budgetterings- en
sorteercursussen bijvoorbeeld. De Indische

•
•
•
•
•

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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kunst
In zijn geboorteland
Brazilië schildert
Bruno Filho andere
onderwerpen dan in
Nederland. Hij houdt van
de seizoenswisselingen.
tekst en foto: Lida Geers

H

foto: Kees Hoogeveen

IJspret en Oudejaarsduik

foto’s: Peddemors Communicatie

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

Zeilschool

Salve
zaalverhuur

Jachthaven
Piet Hein

Veemkade 267

020 - 419 30 05
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willen weten hoe hij dat doet en een aantal
volgen daarvoor een workshop bij hem.
Bruno vindt het heerlijk om een workshop
te geven, helemaal op de buitenruimte
voor zijn atelier. Mensen krijgen helemaal
de kick van het werken met papier en

maar niets meer van die ongeïnteresseerde
pubers aan te trekken en gewoon aan het
project begon, kwamen er twee naar hem
toe en vroegen of ze mee mochten doen.
Daarna werden het er vijf en uiteindelijk
deed heel de klas mee. Nu is hij een geliefd

Braziliaanse kleuren in Hollands landschap

De Oudejaarsduik die Watersport
vereniging IJburg op de laatste zondag van december organiseerde, was
vooral héél koud. Temperatuur van
-1 en windkracht 4, dat maakte de
gevoelstemperatuur vele graden lager.
Het kostte enig overleg, maar met de
Glühwein in strandtent Blijburg in het
vooruitzicht, lieten uiteindelijk vier
van de ruim zeshonderd leden zich
onverschrokken in het koude water
vallen. Geheel volgens afspraak waren
de duikers gehuld in niet meer dan
zwemkleding, terwijl een goed ingepakt gezelschap van supporters hen
toejuichte.

advertentie

et atelier van Bruno Filho ligt op
het Zeeburgereiland. Men noemt
Zeeburgereiland een rafelrand van
de stad, maar het lijkt meer een stukje
kant dat achteloos is neergelegd langs het
kanaal. Het terrein staat vol woonwagens,
legertenten en nissenhutten. De één beschildert de ander gewoon zoals hij is.
Overal staan metalen beelden zwaar onder
de roest en andere uitprobeersels van de
bewoners. Een plek die Bruno, geboren
in Rio de Janeiro, fantastisch vindt. Zijn
atelier is een royale nissenhut, waarin hij
voldoende ruimte heeft om zijn enorme
beelden en prachtige schilderijen te maken
en een plaatsje te geven. Zeventien jaar

geleden kwam Bruno naar Nederland en
is hier blijven hangen. Hij is gefascineerd
door ons koude kikkerlandje. Hij houdt
van de seizoenen, de wolkenluchten, het
licht en de mensen. Op de vraag wat hier
zo anders is dan in Brazilië, antwoordt hij
dat in Brazilië het licht altijd helder is en
de kleuren van het landschap meestal fel.
Vooral onze winter vindt hij prachtig, helemaal de afgelopen vorstperiode was volgens
hem fantastisch. Hij schildert de strakke
Nederlandse landschappen, die door de
zon of juist de regen heel bijzondere kleuren krijgen: op zijn Braziliaans dus. Maar
ook schildert hij graag mensen, waarbij
de grappige markten als bijvoorbeeld de
Noordermarkt, waar iedereen zijn eigen
ding doet, zijn voorkeur hebben. In Brazilië schildert hij boten, vrouwen, prachtige
vogels en andere kleurrijke dingen. Deze
schilderijen zijn duidelijk anders dan die
door Nederland zijn geïnspireerd.
Enorme beelden

Naast prachtige vrolijke en felgekleurde
schilderijen maakt hij ook enorme beelden
maar ook kleintjes van papier, die hij later
afdekt met een kunststoflaag en soms met
papier-maché. Zijn partner Peter zegt trots
dat hij een ware virtuoos is in het maken
van papieren beelden. Mensen die ze zien

crêpe-tape. Er wordt gebouwd, geplakt
en geschilderd dat het een lieve lust is.
Ook kinderen vinden het fantastisch om
te doen. Toen Bruno in Nederland zijn
eerste workshops gaf, zeulde hij papier,
kippengaas, en plaksel mee om de bekende
papier-maché bouwwerken te laten maken.
Daar had hij op een bepaald moment zo
genoeg van, kippengaas is trouwens erg
vervelend om mee te werken, dat hij uitvogelde hoe dat zonder kon. Plakband en veel
papier bleek de oplossing. Ze kunnen zelfs
in de tuin kunnen staan door de kunststof
laag die erover zit.
Moeilijke tijd

Zeventien jaar geleden kwam hij naar
Nederland en ondanks dat hij zich tot ons
land voelde aangetrokken, maakte hij een
zware periode door. Hij sprak alleen maar
Engels en kon dus niet zo goed communiceren met de mensen. Dat frustreerde
hem en hij besloot op een zeker moment
daar iets aan te gaan doen. Zijn ervaring
op een school met pubers, met wie hij
een project mee zou doen, deed voor hem
de deur dicht. Dat ging in het begin héél
slecht. Niemand van de pubers interesseerde zich voor hem en de communicatie
ging zo slecht dat hij spontaan in huilen
uitbarstte. Toen hij besloot zich verder

leraar op diezelfde school. Hij heeft Nederlandse lessen gevolgd en dankzij Willem
van Samenspraak van het Amsterdamse
Gilde, die hij nog steeds als een reddende
engel ziet, is hij steeds beter Nederlands
gaan spreken. Soms neemt de communicatie nog wel eens een verkeerde bocht, als
hij vertelt over de markt en jij denkt dat
hij het over een maagd heeft en dus heftig
zoekt waar die maagd dan wel te vinden
is op dat schilderij. Nederlands blijft een
moeilijke taal. Op dit moment is echter
alle zwaarte van de beginperiode verdwenen en is het leven alleen maar licht voor
hem, helemaal op die bijzondere plek op
het Zeeburgereiland.
Geïnteresseerden voor Bruno Filho’s werk
kunnen met hem een afspraak maken,
maar kunnen ook naar het Fijnhout
theater gaan, waar in de foyer tot 1 maart
zijn schilderijen zijn te zien. Kijk op
www.hetfijnhout.nl.
Bruno doet verder met een groot houten
beeld en een supergroot doek mee aan
een groepsexpositie in de Nassaukerk van
13 maart tot 13 april. En dan is er nog de
open atelierroute op 18 en 19 april.
Overige informatie kunt u vinden op de
site www.brunofilho.com,
email: brupe@tiscali.nl t
11

educatie

Carla uit Mexico spreekt al een aardig mondje Nederlands

Fatiha

Fatiha burgert in
Fatiha geeft een mooi voorbeeld hoe je niet alleen
effectief inburgert maar dat ook met plezier doet.

tekst en foto’s: Elly van der Mark

E

erst is er de benedenbuurman. Hij
betrekt het huis waarin de vorige
bewoonster zestig jaar woonde. Er
moet veel gebeuren om het huis
opnieuw bewoonbaar te maken. Elke vrije
minuut klust Karim: de kamers worden
opgeknapt, de keuken van moderne apparatuur voorzien en een houten veranda aan
de achterkant van het huis gebouwd.
Dan komt de benedenbuurvrouw. Een
stralende vrouw met een warme lach.
Fatiha helpt haar man met klussen en het
schilderen van het gloednieuwe schuurtje
dat achter het huis verrees. Daarna wordt
de tuin opgeknapt. Struiken worden verplaatst, planten geplant en het middengedeelte van grint voorzien.
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En tenslotte besluit Hind, de achtjarige
dochter, dat ze graag bij haar vader wil
wonen. Haar twee zusjes komen regelmatig
in het weekend logeren. Drie prachtige
meiden.
Karim vertrekt elke ochtend vroeg naar zijn
werk, Hind gaat samen met de buurmeisjes naar school. Vader en dochter spreken
zowel Arabisch als vloeiend Nederlands.
Inburgeren doe je samen

Fatiha en ik spreken ook Nederlands met
elkaar en vullen dat aan met Frans als we
elkaar niet begrijpen. Ze volgde in Marokko al een tijdje Nederlandse les, maar sinds
ze de inburgeringscursus doet, gaat haar
taalvaardigheid met sprongen vooruit. De

moeilijkste woorden rollen zonder haperen
uit haar mond. Soms word ik op de koffie
of thee gevraagd. Inmiddels weet ik dat ik
gewoon koekjes van de schaal mag pakken
zonder dat Fatiha ze expliciet aanbiedt. De
eerste keer dacht zij dat ik ze niet lekker
vond, terwijl ik wachtte tot ze me er een
aan zou bieden.
Een tijdje geleden toonde Fatiha me haar
studiemap en haar portfolio, waarin opdrachten staan die ze voor haar cursus
moet uitvoeren. Dat loopt van gesprekken
met de buurvrouw tot vrijwilligerswerk.
Nieuwsgierig geworden hoe zo’n inburgeringscursus in z’n werk gaat, mag ik een
ochtendje mee naar school.
De praktijk

De medestudenten komen uit China,
Mexico, India, Eritrea, Marokko en Irak.
Sommigen wonen pas kort in Nederland,
anderen al jaren.
Eliane staat voor de klas. Ze begeleidt de
groep op een allervriendelijkste maar doortastende manier. Ook de enige man, Ramez, die door Eliane de charmeur van de
klas wordt genoemd, ontkomt er niet aan
zorgvuldig te formuleren: geen werkwoor-

den overslaan, alle woorden in de goede
volgorde uitspreken.
De les begint met het voorlezen van
vragen, die de cursisten herhalen en beantwoorden. Vervolgens moeten ze het
tegenovergestelde zeggen: Vriest het vandaag? Nee, het dooit vandaag. Daarna leest
Eliane een stukje uit de krant voor over
een man die zijn vrouw via internet wil
verhuren voor het uitvoeren van licht huishoudelijk werk, zoals strijken en afwassen.
De cursisten begrijpen de strekking van de
tekst maar de inhoud van het artikeltje is
zelfs voor een Nederlander onbegrijpelijk!
De moeilijkheidsgraad wordt gedurende
de les opgevoerd. We krijgen als oefening
een tekst voorgelegd waarin melding wordt
gemaakt van twee deeltijd vacatures bij
een verzorgingstehuis. In de tekst komen
behoorlijk moeilijke zinnen voor, zoals:
‘Ervaring strekt tot aanbeveling’, ‘Heb je
affiniteit met het verzorgen van ouderen’.
Nadat Eliane zeker weet dat iedereen
precies begrijpt wat er van de sollicitanten verwacht wordt, oefenen de cursisten
door middel van een rollenspel hoe ze
meer informatie over de vacatures kunnen opvragen. Elke week doet één cursist
examen, afhankelijk van wanneer ze met
de cursus zijn begonnen. De volgende dag
moet Aïcha examen doen en daarom speelt
zij het rollenspel met Eliane. Aïcha belt in
haar rol van sollicitant naar het CWI om
informatie over de vacature in te winnen:
‘Ring ring, met het CWI’, zegt Eliane.
Taalaanbieder TopTaal

TopTaal, dat gevestigd is aan de Zeeburgerdijk, verzorgt inburgerings- en taallessen
voor vijf groepen cursisten, zowel overdag
als ‘s avonds. In totaal moet er minimaal
honderd uur cursus gevolgd worden. Analfabeten krijgen eerst een basiscursus alfabetisering. De cursisten krijgen een portfolio,
waarin ze bewijzen verzamelen dat ze
zich in de maatschappij staande kunnen
houden. Dit loopt van functionerings- en
sollicitatiegesprekken tot vrijwilligerswerk

Aïcha en Eliane oefenen een sollicitatiegesprek

bij instanties als ISS, Civic of TopTaal
zelf. De eisen die aan de cursisten worden
gesteld, zijn aangepast aan de persoonlijke
vaardigheden. Het doel is dat de cursisten
voldoende kennis opbouwen om een baan
te vinden op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg of opvoeding.
Criteria

Iedereen die zich van buiten de Europese
Unie in Nederland vestigt, is verplicht
een inburgeringscursus te volgen, met
uitzondering van Zwitserland. Mensen die
over een Europees of Nederlands paspoort
beschikken, zijn hiervan vrijgesteld, evenals
mensen met minimaal een MBO-diploma
op zak.
Monique Deenik van TopTaal is enigszins
kritisch over de examens. Zo vindt ze sommige vragen discutabel. De vraag ‘Wat is
het voordeel van het Nederlanderschap’
dient bijvoorbeeld beantwoord te worden
met ‘stemmen, terwijl voor velen het antwoord ‘reizen’ veel meer voor de hand ligt.
En dat geldt niet alleen voor immigranten!
Sommige cursisten halen hun examen niet.
Dit kan komen door sociale of psychische
omstandigheden of gewoon omdat de
cursus te moeilijk voor hen is. Zo kunnen
sommigen niet abstract denken. Het heeft
bijvoorbeeld geen zin een opdracht te doen
waarbij de cursist als oefening aangifte
moet doen van een gestolen bankpas, terwijl hij of zij zich niet kan inleven in die
situatie.
Tot nu toe zijn er geen consequenties
verbonden aan het niet behalen van het
diploma. Wel wordt er alles aan gedaan om
elke nieuwe Nederlander die aan de criteria voldoet, bij het inburgeringsproces te
betrekken. Zo geeft de Stichting ABC vrouwen thuis les, als die van hun echtgenoot
niet naar buiten mogen. Klantmanagers in
dienst van de gemeente zoeken contact met
uitkeringsgerechtigden om hen te stimuleren naar een cursus te gaan. Maar ook
daarvoor in aanmerking komende werkenden moeten verplicht inburgeren.

De verschillende taalaanbieders die de
stad rijk is, krijgen de cursisten door de
gemeente toegewezen. Monique noemt de
Gemeente Amsterdam bijzonder royaal,
omdat alle bewoners van de stad gratis een
inburgeringscursus mogen doen. Ook door
hoogopgeleide expats wordt daarvan veel
gebruik gemaakt.
Betrokkenheid

TopTaal deelt de cursisten bij het intake
gesprek in: gealfabetiseerd of analfabeet,
beginners, half-gevorderden en gevorderden. Ook wordt er naar opleidingsniveau
gekeken. Fatiha is halverwege haar cursus
overgestapt naar de gevorderdengroep.
Eliane noemt Fatiha een modelcursist. Ze
is niet alleen slim, maar ook betrokken.
Toen ze het in de les eens over gerechten
hadden en niet op de naam van een bepaald kruid konden komen, belde Karim
later op om niet alleen de naam maar ook
aanvullende bijzonderheden door te geven.
Omdat mijn kennis op het gebied van de
Marokkaanse keuken beperkt is, vraag ik
Fatiha het recept van couscous eens voor
me op te schrijven. Maar dat vindt ze geen
goed idee, ik moet maar eens komen kijken
hoe je het bereidt. En zo zit ik een weekje
later in haar keuken de kunst af te kijken.
Drie uur duurt de bereiding en ondertussen schrijf ik alles op om het straks op
eigen houtje te kunnen namaken. De drie
meisjes spelen in de huiskamer, maar komen zo nu en dan nieuwsgierig een kijkje
nemen. Fatiha heeft een aardig woord voor
elk van hen, maar bonjourt ze toch steeds
na enige tijd de keuken uit.
Samen op pad

Fatiha vertelt me dat tijdens de les de
Jordaan ter sprake kwam en geen enkele
cursist er iets van af wist. Dat is een mooie
aanleiding om binnenkort samen de stad
in te gaan. Elke Amsterdammer moet die
prachtige wijk toch leren kennen en nergens staat geschreven dat inburgeren niet
gezellig mag zijn! t
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wonen

jeugd

Overlegwet geeft huurders meer invloed
Adviesrecht bewonerscommissies

Huurdersorganisaties hebben vanaf 1
januari 2009 meer invloed dankzij de
gewijzigde Overlegwet. Hoofdzaak is dat
huurdersorganisaties uit de particuliere
sector nu (nagenoeg) dezelfde rechten
hebben als huurdersorganisaties van
woningcorporaties. Daarnaast krijgen
Huurdersorganisaties nu meer zeggen
schap over het beleid van de verhuurder.
Grens: 25 woningen (was 100)

Momenteel kunnen huurdersorganisaties
pas meepraten als hun verhuurder meer
dan 100 woningen heeft. Vanaf 1 januari is
dit verlaagd naar 25 woningen.
Huurdersorganisaties bij particuliere verhuurders hoeven niet langer aan te tonen
dat ze ten minste 50% van de huurders
vertegenwoordigen. Wel is het altijd aan
te raden dat zij zo goed mogelijk contact
onderhouden met hun medehuurders.
Advies en instemingsrecht

Het recht op overleg en advies wordt uitgebreid met de volgende onderwerpen:
fusies, overnames, renovaties, verkoopbeleid, sloop, leefbaarheid buurt, uitspraken
klachtencommissie verhuurder, prestatie
afspraken met de gemeente.
Huurdersorganisaties hebben met ingang
van 2009 instemmingsrecht over het servicekostenbeleid van hun verhuurder. Dat
houdt in dat de verhuurder pas een besluit
hierover kan doorvoeren als hij de huurdersorganisatie eerst om instemming heeft
gevraagd – en deze heeft gekregen.
Overleg

De hoofdregel is dat de verhuurder moet
overleggen met álle organisaties die zijn
huurders vertegenwoordigen. Er zijn twee
uitzonderingen:
• als er een overkoepelende huurders
organisatie is (een huurdersorganisatie ‘op verhuurderniveau’), dan gaat
deze voor en hoeft de verhuurder over
algemene plannen alleen met die club te
overleggen. Gaat het om plannen over
een specifiek complex, dan moet de
verhuurder daarnaast met de bewoners
commissie van dat blok overleggen;
• is er geen overkoepelende club, dan moet
de verhuurder over specifieke plannen
alleen overleggen met de desbetreffende
bewonerscommissie.
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Over zaken die spelen op complexniveau
moet de verhuurder behalve met de overkoepelende huurdersorganisatie ook overleggen met de bewonerscommissie van dat
blok. Zij krijgen adviesrecht over sloop,
renovatie, huurprijzenbeleid, het servicekostenpakket en de leefbaarheid van de
buurt.
De adviestermijn voor een huurdersorganisatie wordt verlengd tot minimaal zes
weken.
Nieuw is ook dat huurdersorganisaties en
bewonerscommissies het recht krijgen onderwerpen op de overlegagenda te zetten.
Ook hebben ze het recht een eigen expert
uit te nodigen voor de vergadering.
Kostenvergoeding

De vergoedingsregeling is uitgebreid. Interne organisatiekosten (vergaderruimte,
porto) moeten vanaf 1 januari volledig
worden vergoed. Huurdersorganisaties
kunnen met hun verhuurder een budget
afspreken voor organisatiekosten, krantje of
weblog, inhuren expertise enzovoorts.
Het is aan te raden vooraf een goede jaarbegroting te maken en in te dienen en achteraf een jaarrekening op te stellen waarin
verantwoording wordt afgelegd.

verdieping wil verkopen, panden worden
eindeloos doorverkocht als speculatieobject
en huurders weten niet waar ze aan toe
zijn.
Huiseigenaren die een splitsingsaanvraag
willen indienen moeten dat aan de huurders meedelen, aldus de gedragscode. Ze
moeten met hun huurders overleggen over
gewenste veranderingen aan de woning
en samen een overeenkomst tekenen. De
gemeente staat niet toe dat panden met
achterstallig onderhoud worden gesplitst.
Vaak wil de eigenaar zelf ook de woningen
opknappen om de verkoop te bevorderen.
Daarvoor is de instemming van de huurder
nodig, want die ondervindt ook overlast
van de werkzaamheden. Daarom is het van
groot belang dat daar goede afspraken over
worden gemaakt.
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Wijksteunpunt Wonen.
Via de website van de Dienst Wonen is
de volledige gedragscode te downloaden.
www.wonen.amsterdam.nl t

advertentie

Midwinterdroomtocht
tekst: Frank Westerop, Politie Buurtregisseur Ambonpleinbuurt
foto: Lotti Zwemmer, Stadsdeel Zeeburg

Geschillenregeling eenvoudiger

Er is nog geen landelijke geschillenregeling
in de vorm van een commissie. De minister
wil deze wel instellen. Voorlopig kunnen
huurdersorganisaties die een onoplosbaar
lijkend geschil hebben met hun verhuurder
alleen naar de kantonrechter stappen. Deze
kan de plannen van de verhuurder waarover een geschil bestaat niet inhoudelijk
beoordelen. Wel toetst de rechter of de verhuurder zich aan de wet heeft gehouden.
Gedragscode Splitsen moet huurders
beter beschermen

Vermoedelijk treedt per 1 april 2009 de
Gedragscode Splitsen Amsterdam in werking. Vanaf dat moment is het verplicht
om bij de in te leveren bescheiden voor
de splitsingsaanvraag een ondertekend
exemplaar van de gedragscode in te leveren.
Eén van de belangrijke onderdelen van de
gedragscode is dat er een intentieovereenkomst met de huurders van het te splitsen
pand wordt gesloten over de te volgen procedure bij het splitsen, het proces, de eventuele verbouwing en de gevolgen daarvan
(bijvoorbeeld voor de huur).
Door allerlei incidenten krijgen verhuurders een slechte naam. Huurders worden
weggepest als de huisbaas het pand per

•
•
•
•
•

Het begint 3 jaar geleden; een combinatie
van woon- en gebiedsrenovaties door het
Stadsdeel en woningbouwverenigingen,
gerichte acties door de politie gericht op
drugs en overlastjeugd, alsmede de inzet
van andere organisaties, scholen, bewoners
en gebruikers van de Ambonpleinbuurt.
Er worden door bewoners dingen geroepen als: ‘We willen ons plein terug’. De
mensen verlangen weer naar een rustig en
veilig straatbeeld met ouders en spelende
kleine kinderen op de pleinen. Het lijkt
toekomstmuziek en dan echt ver, heel ver
in de toekomst.
De handen worden ineen geslagen en in
2006 ontstaat mede hierdoor de eerste
Midwinterdroomtocht met op dat moment
nog een leidende rol voor Stadsdeel en
politie. Oliebollenkraam, fakkeloptocht, de
kerstman, een gospelkoor. Het begin is er!
Altijd spannend of er een vervolg komt het
jaar erop. De kans is aanwezig dat het een
eendagsvlieg is. Niets van dat. Opnieuw
is er snel een soort van bestuur dat bijeenkomt, vergadert, organiseert en mensen
enthousiasmeert. Ambonplein, Obiplein
en Boniplein zijn mooi aangekleed met
kraampjes.

De inmiddels derde Midwinterdroomtocht
is een absoluut succes te noemen en ik wil
vooral de bewoners bedanken voor hun
inzet, hun aanwezigheid en betrokkenheid.
Zij hebben de leidende rol volledig overgenomen en dat is geweldig.
Betrokkenen van politie en/of Stadsdeel
wisselen nog wel eens van functie, bewoners kunnen zomaar dertig jaar in de
Ambonpleinbuurt wonen. Dat garandeert
continuïteit van ‘hun’ feest, want dat is het
tenslotte!

Als ik terugkijk naar de situatie in 2006 en
zie wat er nu, nog pril in 2009, bereikt is,
denk ik dat we allemaal heel trots mogen
zijn op de buurt en onszelf.
Dank jullie wel! t
advertentie

Emmy Verbruggen

advertentie

Verbinden,
met wie je werkelijk bent
reconnective healing
massage
fysiotherapie
astrologie

www.praktijkemmy.nl
tel.: 06 49 424 286
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cultuur

Culturele agenda
samenstelling: Rudolf van Beijmerwerdt

Zondag 22 februari, 21.00 uur

Muziek
Bimhuis
Piet Heinkade 1
Woensdag 18 februari, 20.30 uur

Van Merwijks Music Machine.
Muziek uit het Spanish Harlem van de
jaren zestig en zeventig.
16 euro

Mannemoed. Friese singer-songwriter uit
Amsterdam.
6 euro
Zaterdag 28 februari, 21.00 uur

Servus. Zigeunerorkest.
gratis

Zondag 15 maart, 20.30 uur

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zaterdag 14 februari, 17.00 uur

Ensemble à l’improviste. Han Bennink &
Anton Goudsmit. Jazz.
16 euro

Wereld Muziek Festival. Dit jaar in het
teken van Barcelona.
passepartout: 35 euro.

Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 14 februari, 21.00 uur

Winter Barndance met Hillbilly Boogiemen, Johnny Trash en John Lewis
Trio. Country, blue grass en rockabilly.
15 euro
Zaterdag 14 maart, 21.00 uur

30th Anniversary of the Bopcats met
Ko & the Cattle Show, Crazy Cavan
& Rhythm Rockers. Rockabilly.
15 euro
Funen Concert Art Productions
Funenpark 125
Zondag 8 maart, 15.00 uur

Hoofse Liefde.
Nicole Fiselier en gitarist Martijn Bijnsters
brengen Engelse en Spaanse muziek uit de
Renaissance.
8 euro
KHL
Oostelijke Handelskade 44
Zaterdag 14 februari, 21.00 uur

Gumbo night. Soul Special in het teken
van de muziek van New Orleans.
Plaatjes uit de New Orleans collectie van
Sjeng Stokkink.
7,50 euro

Zondag 8 maart, 12.00 uur

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Donderdag 19 februari, 20.00 uur

Page Turner. Avond waarop verschillende
muziekstijlen en voordrachten elkaar afwisselen met Sina Turner, Controllar en Les
Singes en fragmenten van Ik Jan Cremer.
Speciaal voor mensen met een korte
spanningsboog.
5 euro
Zaterdag 21 februari, 22.00 uur

De Orka’s. Surfrock en champagne bij het
eerste lustrum van Wilhelmina.
5 euro
Vrijdag 27 februari, 22.00 uur

Zeus en Half-Minute Man. Harde rockmuziek, zoals het bedoeld is.
5 euro
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Donderdag 25 februari, 21.00 uur

Groove night met Flowriders.
Akoestische jazz, gecombineerd met hiphop, broken beats en electronica.
vanaf 5 euro
Studio K
Timorplein 62
Zondag 1 maart, 21.00 uur

Johanette Zomer, sopraan, met Rhuysdael
Kwartet. Boccherini’s Stabat Mater en
Schuberts Kwintet in C.
vanaf 15 euro

Matthijs Leeuwis en Band.

12 en 13 maart, 20.30 uur

La Camorra. Vijf jonge musici uit Buenos Aires vinden een evenwicht tussen de
interpretatie van Piazzolla’s meesterwerken
en eigen repertoire. Aansluitend: Tango
Dans Salon in de Marmeren Hal.
23 euro

Lang zullen we DOOD gaan! Nederlands
Blazers Ensemble. Muziek om bij dood
te gaan: Mozarts Requiem KV 626 en
Loevendies Requiem (wereldpremière).
vanaf 25 euro
Panama
Oostelijke handelskade 4
Woensdag 18 februari, 21.00 uur

Wanted. De Amsterdamse Talent Show
voor R&B en hiphop acts. Winnaar van
de show gaat naar huis met prijzen en verplichtingen.
Maandag 23 februari, 20.00 uur

Fris. Feest voor iedereen van 12 t/m 15
jaar. Alcoholvrij alternatief voor Carnaval.
15 euro

Tropentheater
Mauritskade 63, 1092 AD
Vrijdag 20 februari, 20.30 uur

Donderdag 5 maart, 20.30 uur

StriCat & Taraf Costel Vasilescu.
Roemeense en Bulgaarse zigeunermuziek.
21 euro

Exposities
Blauwe Huis
Willy Mullenskade 13
Van 2 februari t/m 4 april

Bouwkeet on Tour. Stedelijk Museum in
de buurt met paviljoen als uitvalsbasis voor
workshops, performances, lezingen, wandelingen, discussies en spreekuren.
Jos Art
KNSM Laan 291
13 februari t/m 15 april

Peter Skovgaard. Abstracte expressionistische olieverfschilderijen uit Denemarken.
Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 8 maart

Ross- techniek. Na een uur schilderen nemen de deelnemers hun zelfgeschilderde
schilderij mee naar huis. Tevoren aanmelden in de bibliotheek.
10 euro
Tropenmuseum Junior
Mauritskade 63, 1092 AD
T/m 8 maart
2009, elke
dag in de
voorjaarsvakantie

Waldemar Post. De laatste illustrator.
Overzichtstentoonstelling.
T/m 8 maart

De Verbeelding aan de macht.
Omstreden cartoons uit Turkije van onder
andere Sefer Selvi en Musa Kart.
De Rietlanden
Rietlandpark 193
T/m 5 april

Arnold van Brakel. Overzicht van zijn vrije
werk, met unieke technieken en collages
op basis van zand, verf, linnen en Japans
papier.

Activiteiten/
workshops
Bibliotheek Indische Buurt
Soerabajastraat 4
Donderdag 12 februari, 19.00 uur en
20.30 uur

Bob Ross schilderworkshop.
Mariette en Freek Peters van Het Oude
Badhuis organiseren deze avond twee
workshops schilderen volgens de Bob 

Ster in de Stad.
Ga mee op
ontdekkingsreis
naar Bombay,
de grootste
stad van India.
Duik in het
leven van deze
miljoenenstad en maak kennis met z’n
inwoners.
gratis (inbegrepen bij bezoek Tropenmuseum)
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
14 t/m 28 februari, 12.30 en 14.30 uur

De Klankspeeltuin. Spelen met geluid voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Extra
vaak open tijdens de voorjaarsvakantie.

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Woensdag 18 februari, 20.00 uur

Beamlab. Een frisse en interactieve avond
over bewegend beeld, met sprekers uit
technische en creatieve hoek onder leiding
van Frank Alsema.
gratis
Dinsdag 24 februari, 20.15 uur

Talk of the Town. Nieuwe ideeën over
oude gebouwen.
gratis
Woensdag 25 februari, 20.15 uur

Read my lips. Literaire avond van Women
Inc. Stiefmoeders, zonen en dochters - een
literaire avond over humor en huiselijke
gevechten. Met auteurs Fay Weldon en
Yvonne Keuls in gesprek met Kristien
Hemmerechts.
7,50 euro
Stadsdeelkantoor Zeeburg
Cruquiusweg 5
Dinsdag 10 februari en dinsdag 17
maart, 20.00 uur

Politieke Avond. Informeel over politiek
praten in wandelgangen met informatieve
sessies.

advertentie
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puzzeltje

kunst

Zoek de tien verschillen

Hic et Nunc
advertenties

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice

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

tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
advertenties

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

gispen 412

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

pastoe base

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

‘I

k ben geen kunstenaar’ zegt Marjo
van Loosdregt, maakster van de
IJburgpalm. Deze prijs is uitgereikt
aan de winnaar van het Twee Minuten Filmfestival dat gehouden werd in Vrijburcht op IJburg. Misschien bedoelt Marjo
dat ze geen professionele kunstenaar is, dat
ze niet van haar kunst hoeft te leven?
De wedstrijdcommissie had haar gevraagd
een kunstwerk te maken. Een beeldje in
steen werd te duur en een palm leek Marjo
ook niets. IJburg is ondanks de opwarming
van het klimaat nog altijd geen subtropisch
eiland. Nee, riet, dat paste veel beter bij
IJburg, vond ze. Van messingstaafjes voorzien van gouden knopjes maakte ze een
wuivende rietkraag. Of de prijs nu voortaan
ook het IJburg ‘riet’ gaat heten, weet zij
niet.
Het is een prachtige winterse ochtend als
ik haar bezoek in haar appartement in
Vrijburcht op het Steigereiland. Tijdens het
anderhalf uur durende interview, dwalen
mijn ogen af en toe naar de mus die onbeweeglijk op haar balkon staat. Hij is roze
en van marmer. Ze is er lang mee bezig
geweest. Niet zozeer aan de vorm maar aan

de vacht, aan de kleine veertjes bij zijn bef,
vlak onder zijn kopje. De natuur om en
rond het eiland inspireert Marjo.

je maar van één kant een goed zicht op het
beestje.

Als Marjo in het Diemerpark wandelt, leest
Op het balkon staan naast de mus drie
ze altijd even wat er op de putdeksels staat.
witte marmeren stenen, 20 bij 10 bij 14
Van de teksten op die deksels kan je zinnen
centimeter. ‘Prachtig spul, van de straat
maken en van die zinnen weer gedichten.
gehaald’, zegt zij. Ze neemt mij mee naar
Dat ook individuele bewoners het straateen parkeerplaatsje, niet ver van haar huis
beeld proberen op te sieren, vindt ze gewelvandaan. Om de parkeerdig. Ze laat mij de geveltekst zien
plaatsen te markeren heeft de Op IJburg is genoeg van een pand in de Jan Olphert
gemeente granieten blokken in te beleven voor wie Vaillantstraat. ‘Hic et Nunc’ staat
plaats van bakstenen gebruikt. zijn ogen de kost er op. In de Pybo Steenstrastraat
geeft
‘Misgebruikt’ zegt Marjo verluidt de geveltekst: ‘Waar veel
ontwaardigd. Zij wijst mij op
mensen zijn moet meer lucht.
de scheurtjes, putjes en de vele plaatsen
Adem in steen uitgehakt’. De tekst is in
waarop de marmerblokken al afgebroken
verschillende dieptes uitgehakt en de letters
zijn. ‘Op grote, zware auto’s is dit marmer
zijn verschillend van formaat.
helemaal niet berekend’, verzucht ze. Wat
Ook de picknickbank aan het einde van
ze met haar eigen drie marmeren blokken
de Vennepluimstraat heeft een tekst op de
wil doen, weet ze al. Het wordt een ode
zijkant van het tafelblad: ‘la vie vinex voor
aan alle hijskranen op IJburg.
kinderen is hier niets ik ga hier weg dorp
maar ook stad nieuwe kans het strand ik
IJburg heeft veel kunst in de openbare
wil een leuk café er is een verborgen strand
ruimte. Bijvoorbeeld het nijlpaard van Tom IJburg is toekomst nieuwe buren gezellig’.
Claassen dat aan de achterkant van Blok 4
Misschien dat degene die dit gemaakt heeft
op het Haveneiland staat. Alleen jammer
al lang weer verhuisd is. Marjo weet zeker
dat de hippo verkeerd geplaatst is. Nu krijg dat haar toekomst in IJburg ligt! t
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openbaar vervoer

Zeeburg wordt
doorkruist door diverse
lijnen van het openbaar
vervoer: trams, bussen
en ’s zomers ook een
hop-on-off-bootje.
Tevens beschikt
Zeeburg met Station
Muiderpoort over een
treinverbinding.
IJopener fotograaf
Fred Vermorken heeft ze
in beeld gebracht.
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kenboekenboekenboekenboekenboekenhoekboeken
IJburg belicht
tekst: Gerard Goudriaan

De nieuwbouwwijk IJburg is de laatste tijd wat minder positief in het nieuws.
Hoe je ook heel positief naar IJburg kunt kijken, laat het onlangs verschenen
boek ‘Op IJburg’ zien.

‘IJ

burg is een rijk van eilanden.
We hebben water rondom, het
waait vaak en hard en als de zon
schijnt, heb je al snel het gevoel
dat je hier met vakantie bent.’ Zo positief
begint het boek ‘Op IJburg’ dat gaat over
het leven op IJburg, over de mensen die
daar wonen en werken en de buurt tot
leven brengen. En zo positief zal het nagenoeg blijven.
Auteur Linda Vosjan is één van de eerste
bewoners van IJburg en heeft sinds begin
2003 de buurt zien opbloeien van wat
straten in het zand tot een echt stukje
Amsterdam. Met dit boek wil ze laten
zien ‘hoeveel moois hier is en gebeurt’. Ze
wilde met ‘Op IJburg’ een boek maken dat
nieuwe bewoners laat kennismaken met
een aantal IJburgse sleutelfiguren en ze
van de belangrijkste ontwikkelingen op de
hoogte brengt.
Vosjan ziet haar boek als een handige
wegwijzer voor nieuwelingen en tegelijker
tijd als een nostalgisch naslagwerk voor
anderen. Het is haar wens dat het boek het
buurtgevoel versterkt en ze wil graag laten
zien dat IJburg een wijk is om trots op te
zijn.
Hiervoor interviewde ze zes bewoners,
van wie drie eind 2002, begin 2003 in
(op) IJburg zijn gekomen en in de directe
omgeving van de schrijfster wonen. Ook
had Linda Vosjan gesprekken met zes ondernemers en zes professionals die beroepsmatig bij IJburg zijn betrokken. Verder
is er plaats ingeruimd voor sleutelfiguren
uit IJburg, smaakmakers. Dit zijn onder
meer winkeleigenaars, een fotograaf, de
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buurtregisseur en een Volkskrantjournalist
die al eerder IJburg schetste in artikelen in
zijn krant en later in een daarop gebaseerd
boek.
Niet iedere geïnterviewde is een IJburger
van het eerste uur. Toch word je als lezer
op bijna iedere bladzijde getroffen door
de pioniersgeest van de eerste jaren. ‘Op
IJburg’ geeft een goed beeld van hoe een
bepaalde groep mensen de eerste periode
op IJburg heeft beleefd en hoe paradijselijk
het voor hen is (geweest).
Een bepaalde groep omdat de gekozen
groep bewoners niet representatief is voor
de mensen die er nu wonen. In het proefschrift ‘Buiten wonen in de stad. De place
making van IJburg’ van Tineke Lupi, dat
in de volgende Boekenhoek zal worden
besproken, komt naar voren dat de groep
die als eerste op IJburg kwam wonen qua
leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en het
hebben van jonge kinderen sterk afwijkt
van zowel de Amsterdamse als de huidige
IJburgse bevolking. Met andere woorden:
het boek gaat vooral over de hoogopgeleide
pioniers, twintigers en dertigers met jonge
kinderen en van Nederlandse afkomst.
Dit is typerend voor het boek, ook al zijn
twee van de zes geïnterviewde bewoners
allochtoon. De vraag is of deze twee staan
voor de groep van ongeveer 30% etnische
bewoners die IJburg nu bevolkt.
Vosjan belooft in de inleiding de lezer van
de belangrijkste ontwikkelingen op IJburg
op de hoogte te brengen. Helaas blijft
het boek voor een groot deel steken in de
beschrijving van het idyllische stadsdorp
dat IJburg zonder meer was en dat nog
steeds door een aantal bewoners als zodanig wordt ervaren. De ontwikkeling die nu
plaatsvindt, de transformatie naar gewone

Amsterdamse wijk en wat dat betekent
voor de doorsnee IJburger, komt slechts in
de marge naar voren.
Het boek is meeslepend geschreven en
IJburg komt hierin jaloers makend over.
Maar als je weet dat de huidige ontwikkelingen minder positief zijn (minder samenhang, meer overlast en meer criminaliteit),
komt ook een andere gedachte naar voren:
wat zou het hier leuk zijn als het hier echt
zo leuk was.
Zoals gezegd, het boek geeft een goed
beeld hoe de groep mensen die met de
eerste bouwstroom op IJburg kwam wonen
het wonen op IJburg beleeft of heeft beleefd. Dat er langzamerhand in de verleden
tijd kan worden gesproken, blijkt uit het
stukje van spraakmaker en journalist bij
de Volkskrant, Toine Heijmans. ‘Over een
jaar moeten de surfcontainers weg, want
dan is IJburg af. Het dorp is, denk ik, dan
mijn dorp niet meer. Mijn buren beginnen
al met vertrekken… De wijk valt langzaam
uit mijn handen. IJburg heeft ineens een
ander gezicht gekregen. De straten zijn
minder van mezelf. Hele blokken zijn mysteries. De tram is vol met vreemde gezichten. ‘Hier zegt iedereen hallo’, schreef ik
ooit in de krant; ik vrees dat dat ook veranderd is. IJburg is een stadswijk, hoor ik
vaak. Kijk eens, hoe stads IJburg geworden
is... Maar laat dan alsjeblieft mijn IJburg
nog even blijven, voor mezelf.’
Zoals al uit dit citaat blijkt, is het niet zo
dat de problematische kanten van IJburg
in het boek helemaal zijn weggelaten. Maar
ze zijn wat verstopt, verborgen in bijzinnen en vooral aanwezig in de verhalen van
‘probleemprofessionals’ als de huisarts en
de buurtregisseur. Om wat tegenwicht te

bieden aan het al te rozige beeld dat het
boek oproept, hebben we alles in het boek
‘dat naar problemen riekt’ voor u op een
rij gezet. Ook een eenzijdig beeld, maar als
tegenwicht mag dat.
• Stedenbouwkundig en landschappelijk
zien wij toch nog wel een paar onvolkomenheden. We vinden bijvoorbeeld de
openbare ruimte niet optimaal ingericht
(beperkte gebruiks- en verblijfsmogelijkheden; de bomen te dicht op elkaar; het
wachten is op zwem- en aanlegsteigers).
• Gerommel met vergunningen door de
gemeente.
• De politiek heeft IJburgse ondernemers
zo weinig geholpen.
• Er is een groeiend aantal hangjongeren
maar vergeleken met andere buurten
stelt het niets voor.
• Bouwvakkers krijgen op IJburg weinig
koffie aangeboden als ze aan het werk
zijn op straat. In volkswijken gebeurt dat
veel meer.
• Sommige mensen zonder kinderen en
singles vinden het wat saai op IJburg.
• Het medicijngebruik is na zes jaar al te
vergelijken met het gemiddelde in Amsterdam. En Amsterdammers gebruiken
meer medicijnen dan bewoners van
Vinexwijken.
• Kansarme mensen met psychosociale
problemen zijn soms naast elkaar gehuisvest.
• De IJburglaan is te smal als toegangsweg.
• Er is te weinig groen en er zijn te weinig
plekken waar kinderen en pubers lekker
kunnen spelen en sporten.
• IJburg is overgeorganiseerd. Het zou beter zijn als de buurt meer organisch zou
ontstaan. Op de tekentafel is alles precies
uitgedacht, maar de praktijk is weerbar-

stiger. Zo zijn er veel meer pubers en
kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Dat levert
problemen op in het onderwijs.
• Van bedrijfsruimten is er klakkeloos van
uitgegaan dat mensen er een kantoor in
vestigen. Er wordt niet tegemoet gekomen aan andersoortige ondernemers, die
wat meer naar buiten toe willen laten
zien.

Linda Vosjan, Op IJburg,
Linda Vosjan Communicatie, Amsterdam,
2008, ISBN 978-90-813621-1-5.
Prijs: € 25
Op IJburg te koop bij Bruna, winkelcentrum IJburg, Bloem & Zee, Blijburg,
Buiten/Binnen, IJgenwijs, FIT Amsterdam, Roppongi.
Ook te bestellen via www.opijburg.nu

En tot slot de buurtregisseur:
‘IJburg is inmiddels een wijk als alle andere. De mensen zijn hetzelfde als in andere
stadsdelen. Allerlei soorten criminaliteit
heb ik al voorbij zien komen. Gelukkig
zijn er nog geen dealers op straat die drugs
proberen te verkopen of ronddwalende
junks met een spuit in hun arm.’
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oproepen & mededelingen

Eindelijk ook iets voor holebi’s in
Indische Buurt

advertentie
VERF

SIKKENS

FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando
Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer
Hout – Plaatmateriaal – Vloeren – Zonwering
Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit
Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113
Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl
S A N I TA I R

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

woensdag 11 februari: de 2e etappe
Willibrorduspad (van Halfweg naar Sloterplas). Aanmelden bij Martie Woudhuizen, tel. 627 35 64.
donderdag 12 februari: door Rembrandtpark naar Vondelpark. Aanmelden
bij Peter Lemmens, tel. 419 48 43.
dinsdag 24 februari: Spaarndammerbuurt en Westerpark. Aanmelden bij
Henk Nieuwenhuis, tel. 611 01 33 of
06 30 98 17 46.
donderdag 26 februari: van Diemen via
Driemond naar Weesp. Aanmelden bij
Gerard Broersma, tel : 633 48 81.
woensdag 11 maart: de 3e etappe Willibrorduspad ( Sloterplas naar Olympisch
stadion). Aanmelden bij : Martie Woudhuizen, tel : 627 35 64.
donderdag 12 maart: van Baarn naar
Lage Vuursche en terug. Aanmelden bij
Peter Lemmens, tel. 419 48 43.
donderdag 26 maart: Flevopark via de
Nesciobrug naar Schellingwoude. Aanmelden bij Gerard Broersma,
tel. 633 48 81.
dinsdag 31 maart: van Halfweg naar
Sloterplas. Aanmelden bij Henk Nieuwenhuis, tel. 611 01 33 of
06 30 98 17 46.

Tram 26 stagneert
tekst en foto: Jaap Willems

D

e verbinding van IJburg met de rest
van de stad is doorgaans prima:
tram 26 rijdt redelijk frequent, is
lekker warm in de winter en er is
doorgaans voldoende plaats. Soms gaat het
fout omdat er een technische storing optreedt, een conductrice onwel wordt of iets
dergelijks. Kan gebeuren. Probleem is dat
het herstel van het openbaar vervoer dan
lang kan duren. Mensen staan soms meer

dan een half uur in de kou te wachten.
Echt irritant is dat na dergelijke incidenten
het herstel van de rijfrequentie belangrijker
lijkt te zijn dan het vervoer van de passagiers. Zoals half december. Toen na een
stagnatie het vervoer weer op gang kwam,
passeerden eerst twee lege trams – ‘Sorry,
geen dienst’ – de volgepakte haltes voordat de kleumende mensen eindelijk weer
meemochten. Bij de halte Diemerparklaan
leidde dat tot een heuse blokkade van de
lege tram uit IJburg. t

advertentie

advertentie
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Voor meer informatie over het cursusaanbod op IJburg en de instrumentenactie,
kijk op www.muziekschoolamsterdam.nl

De ANBO, de bond voor 50+ers, organiseert viermaal per maand wandelingen
van 2 à 2,5 uur in en rond Amsterdam,
zoveel mogelijk in het groen. Halverwege
is er een Horeca-stop. Start en eindpunt
zijn bij een halte van het openbaar vervoer. Er gaat altijd een vrijwilliger mee
die de route kent maar iedere wandelaar
loopt op eigen risico mee. Ook nietANBO-leden zijn welkom.

S C H U I F WA N D E N

Met een ruime meerderheid van stemmen heeft de stadsdeelraad Fatima Elatik
benoemd als stadsdeelvoorzitter van
stadsdeel Zeeburg. Fatima Elatik volgt
Nico Papineau Salm op, die om gezondheidsredenen het voorzitterschap opgeeft,
maar aanblijft als bestuurder.
De kersverse stadsdeelvoorzitter werd
na het tellen van de stemmen en het
melden van de uitkomst bedolven onder
bloemen en felicitaties.
Elatik gaat het voorzitterschap aan tot
aan de verkiezingen in maart 2010 en is
de eerste vrouwelijke stadsdeelvoorzitter
van Zeeburg.

Met bijdragen van leden en door giften,
zoals tijdens de collecte, wordt het werk
van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

SLEUTELS

Elatik Stadsdeelvoorzitter

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid
niet in alle landen vanzelfsprekend is
en dat er geld nodig is om de vrijheid
van mensen te waarborgen. Amnesty zet
zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle
politieke gevangenen, afschaffing van
de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie
is een mensenrecht waar Amnesty voor
strijdt.

Met ingang van december 2008 is
Muziekschool IJburg onderdeel geworden van Muziekschool Amsterdam. Op
IJburg worden gedurende de hele week
voor alle leeftijden en niveaus instrumentale lessen en zanglessen gegeven.
Binnenkort start de kennismakingscursus
Instrumentale Oriëntatie voor kinderen uit groep 3 t/m 5. Op dit moment
vinden de lessen plaats op twee locaties:
basisschool Het Podium, Emmy Andrissenstraat 56 en Zorgsteunpunt blok 114,
William Barlowstraat 1.
De instrumentale lessen bestaan uit
diverse snaar-, blaas-, toets- en slag
instrumenten. Elke nieuwe instrumentale
leerling krijgt de kans om via de Instrumentenactie korting te krijgen op de
aanschaf van een instrument.

GEREEDSCHAPPEN

Na Pink1019, de roze buurtborrel in het
Oostelijk Havengebied in Zeeburg, volgt
er nu ook een initiatief in de Indische
buurt: PINK1094. Lesbo’s, homo’s en
bi’s – jong en oud – zijn vaak onzichtbaar
voor anderen, maar ook onderling. Door
elkaar te leren kennen, kan je iets voor elkaar betekenen. PINK1094 wil homo- en
biseksuele bewoners gelegenheid bieden
met elkaar kennis te maken. Voor meer
informatie: www.pink1094.nl

Mensenrechtenorganisatie Amnesty
International houdt in 2009 voor de
zevende keer een landelijke collecte. Deze
zal plaatsvinden van 8 februari t/m 14
februari 2009.

ZONNESCHERMEN

Heeft u vervoer nodig naar het Alzheimer
Café? Belt u dan met de receptie van
Duivendrecht (’t Reijgersbosch),
tel. 699 19 91 of Amsterdam en Diemen
(de Diem), tel. 660 33 00.
Kosten: € 2 uit en thuis.

Wandelen voor 50+ers

ZONWERING

Locatie: Grand Café Frankendael
Middenweg 116, Amsterdam
Het Café is open vanaf 19:00 uur. Het
programma begint om 19:30 uur en is
rond 21:30 uur afgelopen. De toegang is
gratis.

Muziekschool Amsterdam
nieuwe dependance op IJburg

DEUREN

De bestrijding van pijn staat nauwelijks
op de agenda bij ouderen met dementie.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
kankerpatiënten met Alzheimer aanzienlijk minder pijnstillers krijgen dan
degenen zonder dementie. Dementerende ouderen met pijn kunnen agressief,
verward, gespannen of onrustig worden.
Gastspreker Scherder heeft twee passies:
pijnbestrijding en het belang van bewegen bij mensen met dementie.

Geef om vrijheid
collecte van Amnesty International

MEUBELBESLAG

Alzheimer Café
Dinsdag 10 februari:
Dementie en pijn

openbaar vervoer

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren
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actie

advertenties

Thinking of...
Dutch design
Naast de Passengers Terminal aan de Piet
Heinkade is een winkel gevestigd, waar
je bijzondere souvenirs en cadeaus kunt
vinden.

Het assortiment van Thinking of Holland
reikt van piepkleine klompjes tot prachtige
leren tassen. Voor ieder wat wils: voor de
Amerikaanse cruiseschippassagier, voor de
congresganger die in het Mövenpick Hotel
logeert en voor de buurtbewoner die een
origineel cadeautje zoekt.
De winkel is gespecialiseerd in werk van
Nederlands ontwerpers. Deze maand is
de etalage ingeruimd voor de ArcheToys.
Ze lijken op kinderspeelgoed, maar het is
speelgoed voor volwassenen. De kleine,
metalen voertuigjes zijn ontworpen door
Floris Hovers. Zoals de naam al suggereert,
zijn het a rchetypes van herkenbare voertuigen, zoals tractor, motor met zijspan en
dubbeldekker.

advertentie

ind. kinderwensbegeleiding
ind.zwangerschapshaptonomie
zwangerschapsmassage
ind. babymassage en consult
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Niet in mijn Zeeburg!

Ü
Ü
Ü
Ü

tekst: Tineke Kalk

A

ltijd tegen, nooit voor! Ze staan
sinds 1980 bekend als nimby’s.
De ’not in my backyard’ types
zijn burgers die in opstand ko
men tegen plannen van de overheid. In
Zeeburg heten zij – dankzij één van de
redacteuren van dit blad – Zeurburgers.
Maar wie zijn die Zeurburgers en wat is
er eigenlijk tegen zeuren als de over
heid je als een lastig, onvolwassen kind
behandelt?

Nimby en Zeurburger zijn benamingen
voor een bepaald type burger: de well-todo burger, de yup en de tweeverdiener, die
eigenbelang boven algemeen belang stelt.
De krakers op het KNSM-eiland die er destijds voor gezorgd hebben dat de oudbouw
die ze gekraakt hadden niet afgebroken
werd zodat het KNSM-eiland die charmante
mix is geworden van oud en nieuw, worden nooit nimby’s genoemd. Hoewel enige
vorm van eigenbelang – een niet te dure
woning in een leuke wijk – hen toch ook
niet vreemd was. Bewoners van de Java
straat die protesteerden tegen het kappen
van bomen zouden verbijsterd zijn geweest
als iemand hen voor nimby had uitgemaakt. Hoe graag ze het misschien ook
hadden willen zijn. Nu worden ze blijkbaar
als te arm beschouwd om aan hun nobele
motieven te twijfelen. Toch hebben ook zij
– terecht – het leefklimaat van hun straat
voor ogen gehad. Helaas, de kap ging door
en zij werden treurburgers.
In de jaren zestig en zeventig was protesteren tegen de overheid in de ogen van linkse
mensen een bewijs van goed burgerschap.
In de jaren tachtig kwam de omslag. Was
de democratisering niet te ver doorgeschoten? Kon de overheid nog wel iets gedaan
krijgen als iedere burger maar dwars
ging liggen? Toen ook nog eens keurige
villabewoners in opstand kwamen tegen
asielcentra in hun buurt en actie gingen
voeren, was het duidelijk dat niet elke
activist s ynoniem meer was met links, met
een vorm van idealisme. Het woord nimby
werd ook in Nederland ontdekt en dankbaar gebruikt door de overheid. Het verzet
tegen de nieuwe Amsterdamse metrolijn,
de Betuwelijn en de hoge snelheidslijn, het
is allemaal wel eens gedefinieerd als het
verzet van nimby’s.

Waar huizen de nimby’s, de Zeurburgers
in Zeeburg? In de yuppenwijken van het
Oostelijk Havengebied natuurlijk! Bijvoorbeeld in Sporenburg waar de actiegroep
Stop Fountainhead al een aantal jaren
dwars ligt bij de bouw van de meteoriet
Fountainhead. Alleen maar tegen is deze
actiegroep niet. Als, zoals oorspronkelijk
gepland, de bouw van 80 appartementen
tien jaar geleden was doorgegaan, had niemand hiertegen actie gevoerd. Maar toen
het project wegens een dip in de economie
geen doorgang vond, het bouwplan gewijzigd werd zodat de kolos driemaal zoveel
appartementen en een open garage kon
bevatten, kwam de buurt in opstand. Het
hielp dat ze daar op Sporenburg niet van
de bijstand hoefden te leven. Want tegen
de overheid in opstand komen kost geld,
veel geld voor een goede advocaat.
Minstens even belangrijk is de hoeveelheid

tijd die burgers bereid zijn om in te leveren
in hun strijd tegen een overheid die vaak
meer haar eigen belang voor ogen heeft
dan dat van de burger.
Stop Fountainhead heeft het gered tot de
Hoge Raad. In eerste instantie gelastte
de Raad een nader onderzoek naar onder
andere de luchtkwaliteit. Maar in de definitieve zitting besloot hij plotseling om de
luchtkwaliteit niet te toetsen en keurde het
bouwplan goed. De bouw ging door. Geen
van de actievoerders zag nog veel heil in de
beroepsprocedure bij de – lagere – Rechtbank van Amsterdam.
Tot ieders verrassing concludeerde die
echter dat het bouwplan ten onrechte
niet was getoetst aan de criteria uit de
Welstandsnota die het stadsdeel Zeeburg
zelf in 2004 had geformuleerd! Wie gelijk
krijgt, de overheid of de burgers, wordt in
februari bekend. t

advertenties

Gaat u scheiden? Bent u ontslagen?

Heeft u een huurgeschil?
Problemen met uw uitkering?

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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vraag & antwoord

huisdieren

Ross Slotboom
heeft een vraag
‘Wat voor iets vreemds staat op het
dak van woonblok Piraeus?’

V

In het decembernummer stond
een vraag over het ontbrekende
straatnaambordje op het Makassarplein. Het voorleggen van deze
vraag aan het stadsdeel heeft een
duidelijk antwoord opgeleverd en
heeft zelfs tot actie geleid. Sinds
december 2008 is het Makassarplein de gelukkige bezitter van
een eigen straatnaambord.

advertentie

MARKVANDEWIJN
Passie voor Duitse wijnen
Kopen van wijnen, Proeverijen en tips
voor trips naar Duitsland
Mark van Bolhuis
Taman Sapituin 7, 1019 SJ Amsterdam
T: 020 4193532 M: 06 13975089
E: mark@markvandewijn.nl

www.markvandewijn.nl
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Terwijl ik bel met Marcellina Stolting, oprichtster
van het hagelnieuwe Kattengedragcentrum op
IJburg, zit kat Gerrit met zijn kop in de vuilnisbak.
Dat doet hij anders nooit. ‘Ik hoor wel vaker dat

tekst: Gerard Goudriaan
foto: Fred Vermorken

oor de mensen die Piraeus niet
kennen: het is een woonblok op
het KNSM-eiland van de Duitse
architect Hans Kollhoff. Hij heeft
het in samenwerking met Christian Rapp
gerealiseerd. Het in 1994 opgeleverde
complex bestaat voor een groot deel uit
sociale huurwoningen en hoort door zijn
strengheid, grootschaligheid en bijzondere
vormen tot de hoogtepunten van de architectuur in het Oostelijk Havengebied.
Om te zien wat voor ‘vreemd geval’ wordt
bedoeld, nemen we een kijkje op het
KNSM-eiland. Vanaf de KNSM-laan aan de
linkerzijde van het gebouw, bij de bushalte
voor de oude KNSM-kantine, hebben we er
goed zicht op. We zien een rode trap die
vanaf een platformpje, dat aan een balkon
is vastgemaakt, naar boven voert. Bovenop
de trap is weer een soort platform dat lijkt
op een uitkijkpost, met daarboven iets wat
het midden houdt tussen een windvaan en
een windmolentje.
Wat is de betekenis hiervan? In de lift van
het Piraeusgebouw is informatie hierover
opgehangen, inclusief de naam van een
website (www.vriza.nl). We kunnen daar
lezen dat het een kunstwerk betreft met de
titel ‘Lookout with Wind Turbine’. Het
kunstwerk is een kleine uitkijk met Energyball (de meest geruisloze windmolen).
Het is in principe voor twee jaar op het
dak geplaatst.
Op de website lezen we ook dat het kunstwerk is te bereiken vanaf appartement
Vriza op de KNSM-laan 604, waar op afspraak (e-mail: vriza@vriza.nl) op vrijdag
en zaterdag (= vriza) kunstexposities worden gehouden.

Gerrit en Miepie bij de kattenpsych

katten vreemd doen als hun baasje míj aan de lijn
Op een zaterdag in december gaan we op
bezoek. Het is koud en winderig, geen
weer dat verleidt om een kijkje op het dak
te nemen. Na vele aarzelingen nemen we
de loodrechte, maar veilig afgeschermde
trap naar het platform. We hebben nu het
kunstwerk bedwongen en worden beloond
met een ongekend, sensationeel uitzicht
over het dak van Piraeus. Zo leer je je wijk
nog eens kennen en nu zie je eigenlijk pas
goed hoe vernuftig Piraeus in elkaar zit.
Het verdere uitzicht over het Oostelijk
Havengebied is nog een extra beloning
voor de toch wat angstig makende beklimming.
Weer veilig teruggekeerd, horen we van
Lonnie van Brummelen wat voor lijdensweg het is geweest voordat het kunstwerk
daadwerkelijk op 15 november 2008 kon
worden onthuld. De ambtelijke bureaucratie wist er niet goed raad mee en zo
duurde het zeventien maanden voordat de
vergunning werd toegekend. Het dossier
is verschillende malen zoekgeraakt omdat
het van de ene afdeling naar de andere
werd doorgeschoven. Niemand wist hoe
dit object moest worden gedefinieerd.
Uiteindelijk is er een vergunning gekomen
onder de noemer ‘tijdelijke duurzame energievoorziening’.
Maar ook toen was de ellende nog niet
voorbij. Bij plaatsing bleek dat er slechts
toestemming voor het afzetten van de
straat kon worden verleend als het object
als vluchttrap werd opgevoerd.
Eind goed, al goed zullen we maar zeggen. En: gaat het zien, het kunstwerk is de
moeite waard en het uitzicht is onvergetelijk.

Op de website staat nog meer uitleg. ‘Lookout with Wind Turbine’ is de afsluiting van
de tentoonstellingserie Disclosures, een initiatief van kunstenaars Lonnie van Brum
melen en Siebren de Haan. Het afsluitende project is tot stand gekomen in samen
werking met de Sloveense kunstenaar/architect Marjetica Potrč.
Ze zag in het woonblok ‘een gerealiseerde sociale utopie die als een schip in de zee
lijkt te liggen’. Potrč kwam met het voorstel om de loggia van het appartement uit
te breiden met een trap die voert naar een kraaiennest dat boven het dak zweeft en
de skyline van het eiland markeert. ‘Vanaf deze uitkijkpost kunnen het nieuwe, tot
in detail geplande stadslandschap van de voormalige haveneilanden en de ligging van
het blok, een sculpturale vorm omgeven door water, overzien worden. Een wind
turbine op het observatieplatform voorziet het appartement van energie’. t

heeft’, zegt Marcellina. Om te ondervinden hoe
ze te werk gaat, gaan de Siamese katten Miepie en
Gerrit mee naar het centrum.
tekst: René Arnoldi
foto: Lida Geers

O

p de begane grond van het
centrum bevindt zich een w
 inkel
met allerlei kattenartikelen.
Het gesprek en de observatie
vinden boven plaats, in de kattenspreekkamer. Marcellina is al van jongs af aan
dol op k atten en heeft daar haar werk
van gemaakt. Ze heeft veel bemiddeld bij
burenruzies die veroorzaakt werden door
katten en ze heeft bij diverse dierenbeschermingsorganisaties gewerkt.
Voor dit artikel maakt ze een uitzondering,
maar Marcellina doet alleen observaties bij
de mensen thuis, omdat dit de natuurlijke
omgeving van de katten is. Ze praat dan
met de eigenaar en observeert verder alleen,
raakt de kat niet aan. De r esultaten uit de
observatie vergelijkt ze met de vakliteratuur. Daarna volgt een advies, eventueel
een voorstel voor behandeling. Ze bevestigt
dat er veel scepsis is rond een katten
gedragcentrum. Maar in Amerika is dit een
bekend fenomeen. Katten zijn intelligente
wezens, die ook psychische problemen
kunnen hebben. Het centrum heeft een
site, waarop alles te vinden is voor de kattenliefhebber, waaronder wetenswaardig
heden over katten. Ook de vele diensten
die het centrum aanbiedt, zoals de oppascentrale, lezingen, de winkel en de dierenarts, komen aan de orde.

Snorharen als walrus

De dertienjarige Gerrit is als eerste zijn
mandje uit. Zijn snorharen staan als een
walrus en dat is volgens Marcellina een
goed teken. Tóch voelt hij zich niet helemaal op zijn gemak, want dit is geen
natuurlijke omgeving voor hem. De grote

kale plek op zijn rug valt haar direct op.
Ik zeg dat het een destijds verwaarloosde
likplek is die hij al had toen ik hem kreeg.
Ze vertrouwt het niet en laat direct de in
het centrum aanwezige dierenarts Aukje
naar zijn rug kijken. Na wat betasten,
constateert ze dat Gerrit pijn aan zijn rug
heeft. Dat is de reden dat hij daar een kale
plek heeft. ‘Katten lopen niet te kermen
als ze pijn hebben’, zegt Marcellina. ‘Veel
kattenbezitters denken dat zoiets als bij
Gerrit psychisch is, maar vaak zit er een
lichamelijke oorzaak achter. Daarom moeten ze eerst naar de dierenarts en als die
constateert dat het níet lichamelijk is, kan
die doorverwijzen naar ons. Dat wordt
gedekt door de verzekering.’ De rest van
het g esprek zit Gerrit, na wat rondsnuffelen, bij mij op schoot. Marcellina ziet
dat Gerrit dol op me is en dat is voor een
baasje altijd leuk om te horen.
Katten onthouden alles

Het duurt lang voordat de zevenjarige
Miepie haar mandje uit komt. Als het
zover is, staan haar snorharen naar achteren: ze voelt zich helemaal niet op haar
gemak. Ze is ook wat afstandelijker dan
Gerrit. Ze gaat snel weer terug in haar
mandje en heeft geen aandacht voor de
brokjes op de grond. Ze wil ook niet op
de foto. Toen Miepie nog een kitten was,
heeft ze ome Cor gebeten, nadat die haar
volgens haar verkeerd had vastgepakt.
Vanaf dat moment rent ze onder het bed
als hij binnenkomt, terwijl het al ruim zes
jaar geleden is. ‘Katten onthouden alles’,
vertelt Marcellina. ‘Traumaverwerking bij
ons is mogelijk, maar dat raad ik voor jouw

Miepie níet aan, want de man met wie zij
een probleem heeft, staat niet elke dag voor
je deur.’ Voor dit soort gevallen zijn er wél
middelen in de dierenwinkel te koop, zoals
Feliway, waardoor katten zich meer op hun
gemak voelen.
Zien, ruiken, voelen, horen

Bij het centrum zijn puzzels te koop, die
dienen als etensbakjes. Katten moeten
hierdoor extra moeite doen om aan hun
eten te komen. Dat houdt de kat scherp
en zorgt er bovendien voor dat ze niet te
dik worden. Dat katten goed zien, verwijst
Marcellina naar het rijk der fabelen. Ja, ze
zien beter dan wij in het donker. Maar ze
zien dingen pas écht goed op zo’n tachtig
centimeter afstand. Dat is niet erg, want
om ongelukken te voorkomen en om hun
eten te vinden maken ze gebruik van hun
snorharen en hun reuk. Ze kunnen wél
veel beter horen dan mensen. Ook dat
katten alleen spinnen als ze tevreden zijn,
klopt niet. Gerrit en Miepie spinnen nu
ook, maar dat is omdat ze zich niet op hun
gemak voelen. De observatie is te kort om
een echt advies te geven. Desondanks vraag
ik Marcellina om een tip: ‘Ga met Gerrit
naar je dierenarts voor zijn rug’. t
www.kattengedragcentrum.nl
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kunst

levensbeschouwing

Geloof en spiritualiteit

Open atelierroute komt eraan

Moderne islam

De open atelierroute

In het begin van de negentiende eeuw, toen de

is voor professionele

Indische Buurt werd gebouwd, nam voor veel

kunstenaars een

mensen het geloof een zeer belangrijke plaats in. De

uitgelezen kans hun werk

meeste buurtbewoners waren in die tijd katholiek,

te tonen en te verkopen.

hervormd of gereformeerd. Nu wordt de grootste

Maar ze moeten zelf wel

geloofsgemeenschap gevormd door moslims.

een hand uitsteken bij

tekst: Elly van der Mark en Guus de Mol
foto: Elly van der Mark

de organisatie ervan.

I
tekst: Lida Geers
foto: Frans Salman

H

oera... in het weekend van 18 en
19 april wordt er in Zeeburg weer
een open atelierroute gehouden,
waaraan alle beeldende kunstenaars die in Zeeburg wonen of werken
kunnen meedoen. Dat is goed nieuws voor
alle kunstenaars die al eerder aan de Kunst
route of aan de andere kunstmanifestaties
hebben meegedaan. Tot grote teleurstelling
van de deelnemers aan de Kunstroute stopte de inspirerende groep die deze georganiseerd had en bleef er niets anders over dan
een goede herinnering. De cultuurmakelaar
van Zeeburg, Onno van den Muysenberg,
wilde de open atelierroute in Zeeburg weer
nieuw leven inblazen. Hij nam daarom
contact op met Frans Salman, die in Amsterdam al vaker met dit bijltje had gehakt.
In eerste instantie alleen om advies in te
winnen. Later, toen bleek dat Frans in Zeeburg woonde, werd de hele organisatie op
zijn bordje gelegd.
Frans voelt zich vereerd en vindt het leuk
een dergelijk evenement te organiseren.
Zijn idee is wel, dat alle deelnemers, nadat
ze zich hebben ingeschreven, ook daadwerkelijk meehelpen er een groots evenement
van te maken. Het is niet de bedoeling dat
zij na hun inschrijving achterover leunen
in afwachting van de dingen die komen
gaan. De open atelierroute is voor en door
kunstenaars.
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Gezamenlijk project

Professionele kunstenaars kunnen zich aanmelden via de speciale website. Voor deelname moet iedere kunstenaar een bijdrage
in de kosten leveren. Als er voldoende subsidie en sponsors gevonden worden, die de
hele manifestatie financieel kunnen dragen,
dan krijgen de deelnemers hun borg weer
terug. Volgens Frans is dat tot op heden
nog altijd gelukt. Verder is het mogelijk
om deel te nemen aan de catalogus. Deze
wordt landelijk verspreid. Daarnaast zal er
waarschijnlijk een krant verschijnen om de
atelierroute in Zeeburg en de omliggende
stadsdelen huis aan huis onder de aandacht
te brengen. De werkgroepen waarin de
deelnemers hun bijdrage kunnen leveren
zijn: publiciteit, sponsoring, inrichten centrale expositie, mailing en andere nog in
te vullen activiteiten. Volgens Frans is het
daadwerkelijk meedoen aan de organisatie
van de open atelierroute heel inspirerend.
Je leert je collega-kunstenaars kennen en
vaak ontstaan er nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. Frans verwacht dat de
werkgroep Sponsoring het best zwaar zal
hebben. ‘Het is ook best eng, maar je leert
er heel veel van en het geeft een kick als het
allemaal lukt’, zegt de ervaringsdeskundige.
Uit het potje van het nieuwe subsidiefonds
Bertus Aafjes kan in ieder geval al een bijdrage worden verwacht. Wat volgens Frans
ook heel interessant is voor een kunstenaar
die meedoet, is dat hij de mensen die geïnteresseerd zijn kan ontmoeten en vanuit
zijn atelier zijn werk kan verkopen. Hij
hoeft niets af te staan aan de galeriehouder.
Hij ziet de open atelierroute dan ook als
een mooi laagdrempelig product, waarvan

zowel de koper als de kunstenaar profijt
hebben. Gebleken is dat zo’n vijf procent
van de professionele kunstenaars goed
kan leven van de beeldende kunst, maar
dat deze groep ook bijna alle beschikbare
subsidie binnenhaalt. Daar moeten de
ruim 1.500 kunstenaars in Amsterdam die
daar vlak onder zitten en zich bijvoorbeeld
in atelierroutes organiseren naar zijn idee
iets aan doen.
Zwaan kleef aan

Op18 januari hadden zich 65 deelnemers
aangemeld maar het worden er volgens
Frans nog wel meer. Zodra de boel gaat
lopen, zijn er altijd ineens een heleboel
mensen die ook mee willen doen. Dat is
althans zijn ervaring met het organiseren
van de open atelierroute in Oud-Zuid, in
de Pijp en in Oud-West. Hij rekent op zo’n
negentig deelnemers, dus zijn er nog een
paar te gaan.
Om het voor de bezoekers aantrekkelijk
te maken wordt de NS gevraagd OVfietsenverhuur te regelen bij het Centraal
Station. Er zijn extra fietsverhuurpunten
gepland bij het centrale expositie punt en
bij P+R Zeeburg en Camping Zeeburg. De
camping krijgt een speciale functie binnen
de open atelierroute als aanlegpunt voor
koffie en andere lekkernijen en beelden die
daar te bewonderen zijn. Hiermee heeft de
NS weer een leuk idee voor een uitstapje in
Amsterdam, dat wordt meegenomen in de
NS krant. t
De website van de open atelierroute is
www.openatelierszeeburg.nl
Aanmelden kan tot 15 februari.

n ons stadsdeel wonen moslims uit
verschillende landen. Hun wortels
liggen onder andere in Suriname, Pakistan, Marokko en Turkije. De twee
grootste gemeenschappen, de Marokkaanse
en Turkse, hebben ieder een eigen moskee
in de Indische Buurt.
Kani Yasar, die ons te woord staat, is secretaris van het Turks cultureel jongerencentrum Tükem, dat in hetzelfde gebouw gevestigd is als de Ulu Camii moskee, op de
hoek van de Zeeburgerdijk en de Veelaan.
Kani benadrukt tijdens het gesprek dat de
leden van de moskee een moderne vorm
van de islam aangehangen. Ze behoren tot
de soennieten, de grootste stroming van de
islam: zo’n negentig procent van de moslims is soenniet. De invloed van Atatürk,
de grondlegger van het moderne Turkije, is
in deze gemeenschap duidelijk merkbaar,
vertelt Kani. Vrouwen dragen geen gezichtbedekkende kleding. Het is een open
gemeenschap, iedereen is welkom. Er is
niet alleen een dialoog met de leden van
de moskee, maar ook met andere geloofsgemeenschappen. Zo zijn er verschillende
uitwisselingscontacten geweest met christelijke kerken waarbij leden van de kerk en
de moskee gelegenheid hadden om elkaar
te vertellen over hun geloof. Opvallend is
dat er tot op heden weinig contact bestaat
met de Marokkaanse moskee Nasr in de
Celebesstraat.
De moskee

Ongeveer duizend gezinnen zijn lid van
de Ulu Camii moskee. Alle dagen van de
week is de moskee open voor gebed en op
vrijdagen preekt de imam. Dat gebeurt
in het Turks. De mannen gebruiken de
benedenruimte, voor de vrouwen is een
aparte opgang naar de eerste verdieping,
die ook uitzicht biedt op het fraai uitgesneden houten preekgestoelte. Kani vertelt

dat als moslims niet aan vijfmaal bidden
per dag toekomen, bijvoorbeeld vanwege
een drukke baan, niemand hen daarop zal
aankijken: vanaf het achttiende levensjaar
beslist iedereen voor zichzelf wat hem of
haar te doen staat, ook in religieus opzicht.
Jongerencentrum

Het gebouw waarin de moskee is gevestigd,
biedt tevens ruimte aan jongerencentrum
Tükem. Dit biedt opvang aan jongeren
onder de achttien jaar. Ze krijgen voorlichting over zaken als drugs, drank en criminaliteit. Jonge kinderen nemen gezamenlijk
deel aan activiteiten. Als ze ouder zijn,
worden jongens en meisjes gescheiden. Er
wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven
door docenten die aan de universiteit studeren. Deze huiswerkklassen zijn zowel
bedoeld voor kinderen in het basis- als het
voortgezet onderwijs. Ook ouderen kunnen er taallessen volgen. Kani laat enkele
lokalen zien die speciaal voor de lessen zijn
ingericht. Er worden soms bijeenkomsten
georganiseerd waar informatie over Turkije
of Nederland wordt gegeven. Eenmaal per
jaar kunnen jongeren een lang weekeinde
mee naar een bungalowpark: om spelletjes
te doen, deel te nemen aan allerlei activiteiten en ’s avonds bij het kampvuur verhalen
te vertellen. Dit jaar gaan er 36 jongens

Gebedsboekje waarin de vijf tijdstippen staan aangegeven waarop moslims
bidden. De tijden verschillen per dag, afhankelijk van de zonsopgang

en zes begeleiders mee. Er is ook een meidenafdeling. Soms worden er reizen voor
zowel jongens als meisjes georganiseerd,
bijvoorbeeld naar Turkije, waar belangrijke
historische plaatsen worden bezocht.
Integratie

Hoewel uit het hele verhaal van de secretaris de wens naar voren komt om te streven
naar openheid en integratie, lijkt het mengen van zowel verschillende geloven als verschillende bevolkingsgroepen niet goed van
de grond te komen rond de moskee. Het
restaurant, de kapsalon en het winkeltje
die ook in het gebouw zijn ondergebracht,
zijn alleen toegankelijk voor de leden en
er zijn alleen Turkse leden. De respons van
buitenaf op activiteiten is matig.
Of de doelstellingen van de Marokkaanse
moskee Nasr hetzelfde zijn als die van de
Turkse, hebben we niet kunnen vaststellen.
Onze pogingen om in contact te komen
met functionarissen van deze moskee zijn
tot nu toe mislukt. Wie weet lukt dat later
nog eens. t

advertentie
Wij zoeken enthousiaste betrokken maatjes
voor mensen met psychische problemen
Bel ons: Stichting
Amsterdamse
Vriendendiensten
020 6839260
of kijk op
www.vriendendiensten.nl
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De Zwijger laat van zich horen
Oorspronkelijk gebouwd
als opslagplaats voor
bederfelijke waren,
herbergt het imposante
pakhuis nu diverse
producten – beperkt en
onbeperkt houdbaar
- uit de creatieve
industrie.
tekst: Tineke Kalk
foto: Kees Hoogeveen

D

at het pakhuis de Zwijger gered is
van de sloop – zoals bij wel meer
gebouwen in het Oostelijk Havengebied – is voor een belangrijk
deel te danken aan krakers. Zij ontwikkelden een plan voor een ‘Pakhuis voor
creatieve industrie’. Gelukkig werd de
architectonische waarde van dit gebouw
ook onderkend: internationaal geldt het
gebouw uit 1933 als een paradepaardje van
de industriële bouw uit die tijd. Na jaren
van strijd kreeg uiteindelijk Stadsherstel de
opdracht om het gebouw grondig te renoveren. Toen bleek dat de Zwijger precies op
de plaats stond waar de brug naar het Javaeiland moest komen, werd een constructie
bedacht om de Jan Schaeferbrug onder het
pakhuis door te laten lopen

Salto

Rudolf Buurman, de directeur van omroep Salto, ontvangt mij in zijn lichte
kantoorkamer op de vierde verdieping.
Oorspronkelijk waren de studio’s van Salto
in de kelder bedacht, maar toen bleek dat
de stadsbussen over de Jan Schaeferbrug
te veel geluidsoverlast veroorzaakten, verhuisden ze naar boven. Salto wordt door
Amsterdamse bewoners zelf gemaakt. Voor
een uurtje radio betaal je tien euro en voor
een tv-uitzending hoef je slechts vijf euro
meer te betalen.
Nog nooit radio of tv gemaakt? Geen probleem! Salto geeft cursussen. Kan iedereen
dan zomaar naar de studio toestappen en
gaan uitzenden? Nee, je moet wel eerst een
plan indienen en duidelijk kunnen maken
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dat er een doelgroep is voor jouw uitzendingen. Maar als je dat voor elkaar hebt,
staat niets je meer in de weg, mits je niemand onnodig beledigt, geen haat zaait en
alleen figuurlijk met de billen bloot gaat.
Of dat allemaal te controleren is? Nee,
want wie dacht dat Salto alleen maar in het
Nederlands uitzendt, heeft het mis. Nergens vind je zoveel programma’s in andere
talen bij elkaar. Naast programma’s als
English breakfast – gemaakt voor en door
expats – zijn er ook uitzendingen in het
Chinees, Afrikaans en Indiaas. Door het
democratische gehalte van deze radio- en
tv-zender krijgen allerlei groeperingen een
kans: van Mona Lisa – alleen muziek van
vrouwelijke componisten – tot Ghanese
gospels in het kader van een Ghanese kerkdienst. Je vindt het allemaal en nog veel
meer bij Salto. Eens in de maand is er ook
de IJburgse talkshow.
Ik vraag Rudolf of hij nog wat te wensen
heeft. ‘Ja’, zegt hij. ‘Salto is ongelofelijk
multicultureel, maar de grootste allochtone
groep, de Marokkanen, maken er nauwelijks gebruik van en dat vind ik jammer.’
Kunst eten

Hester Tiggeloven is sinds de opening van
Pakhuis de Zwijger in september 2006
zakelijk directeur: het café-restaurant en
de verhuur van alle zalen vallen onder haar
beheer. Per 1 januari 2009 is zij met het
café-restaurant op de begane grond op de
Italiaanse tour gegaan: pasta, pizza en ongetwijfeld tiramisu en dat alles bereid door
een echte Italiaanse kok, Pino genaamd.
Pino komt uit een pizzafamilie en is ook
buurtbewoner.
Tot nu toe waren de voornaamste gebruiDirecteur Rudolf Buurman in de studio van Salto

kers van het café-restaurant de 125 mensen
die in de Zwijger werken, samen met de
vele bezoekers van alle evenementen die
er in het pakhuis plaatsvinden. Maar ook
voor buurtbewoners hoopt Hester een aantrekkelijke formule gevonden te hebben.
Je kunt namelijk op weg naar huis ook een
pizza meenemen of allerlei ingrediënten
voor een Italiaans hapje bij de kok afhalen.
Behalve in het café-restaurant wordt er af
en toe ook gegeten op de eerste verdieping,
bij de tafel van 50. Hester laat mij de
ruimte zien waar je omgeven door glas een
geweldig uitzicht hebt op de Jan Schaeferbrug en het Java-eiland aan de overkant.
De tafel van 50, in het leven geroepen door
onder andere het Amsterdamse Fonds voor
de Kunst, is bedoeld om te netwerken.
Hier ontmoeten professionals uit cultuur,
bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en
media elkaar. Zij zitten aan lange tafels met
pasta en wijn. Maar ook een buurtbewoner die zijn of haar verjaardag wil vieren
of zoveel-jarig huwelijk kan hier terecht.
Hester is niet alleen verantwoordelijk voor
het eten, maar ook voor allerlei terug
komende evenementen. De Groovy Night
Jazz avond bijvoorbeeld, die elke laatste
woensdagavond van de maand plaatsvindt
en waar jonge en ervaren jazz musici samen
jammen.
Kleurrijke vrouwen

Elke maandagavond vindt er in de Zwijger
een gratis discussieavond plaats, georganiseerd door WOMEN Inc. Het publiek
dat die avonden bezoekt, is zeer gemengd:
jong en oud, een aantal feministen van
de tweede golf die inmiddels al boven de
zeventig zijn, wit en zwart en alle kleuren

De bar van café De Zwijger

daartussen en zowaar een of twee mannen. WOMAN Inc is namelijk absoluut niet
anti-man, krijg ik te horen van één van
de stafleden. De mannen hebben hier zelf
hun eigen avondjes over hun emancipatie
problemen.
Discussieavond

Als ik 10 december binnenkom, word ik
verwelkomd met geweldige, swingende
muziek. De zaalbelichting is er één van
een spannende club waar dadelijk stoute
dingen worden gedaan. We zitten in de
glazen zaal op de eerste verdieping en ik
advertentie

zie links van mij de lichtjes van de auto’s
en de fietsers in de verte verdwijnen. Op
weg naar de overkant, naar het Java-eiland.
Voordat we met het eigenlijke debat beginnen, reikt Heleen Mees, voorzitter van
Women on Top, de Prinsjesdagbokaal uit
aan drie kamerleden die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vrouwenemancipatie. Heleen vindt dat de maatschappij
het kapitaal dat er bij vrouwen zit beter
moet benutten. En dan bedoelt ze niet het
huishoudpotje, maar het potentieel aan intellect. Erg tevreden is ze niet over Wouter
Bos en Maxime Verhagen. Die doen

het op vrouwengebied niet goed en ook
Plasterk heeft meer hart voor de homozaak
dan voor de vrouwenzaak. In Nederland
zitten net zoveel vrouwen in de top van het
bedrijfsleven en raden van bestuur als in
Pakistan.
Het is duidelijk: er is nog veel werk aan
de winkel voor WOMEN Inc. De discussie
zal deze avond gaan over de ‘pornoficatie
van de samenleving’. Een panel met onder
andere documentairemaakster Ingeborg
Beugel (Geloof, Seks & (Wan)hoop) en
journalist Myrthe Hilkens (auteur Mc
Sex) houdt zich bezig met de vragen of de
Nederlandse samenleving gepornoficeerd is
en of de jeugd hierdoor in seksuele verwarring is geraakt. Is een herwaardering van de
seksualiteit en het vrouwbeeld noodzakelijk? Een uiterst levendige discussie waarin
de zaal zich stevig roert vindt vervolgens
plaats.
Als de discussie in chaos dreigt te ontsporen zet de discjockey even een vrolijk lied
op. Hoe zwaar ook de problemen, WOMEN
Inc combineert strijdbaarheid met plezier.
Het is duidelijk: deze vrouwen gaan net
als hun feministische voorgangsters voor
brood en rozen. t

Elke Zeeburger kan
radio of tv maken!
Surf naar www.salto.nl
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Muziek uit Barcelona,
architectuur in Amsterdam
Wereldmuziekfestival Bimhuis
Op zaterdag 14 februari is er weer een
wereldmuziekfestival in het Muziekgebouw
en het Bimhuis. Dit jaarlijks terugkerende
festival is een samenwerkingsproject tussen
musici en artiesten uit steeds een andere
Europese havenstad.
De moderne hoofdstad van Catalonië heeft
een gevarieerde muziekscene. Immigranten
uit Zuid-Amerika, Afrika en Europa verrijken de stad met koffers vol muziek uit hun
eigen land en combineren dit met Spaans
temperament en sentiment.
De muziekstijl Mestizo mixt Spaanse
muziek met exotische invloeden als salsa,
rumba, reggae, maar ook hiphop, dance en
pop. De mestizo line up voor de grote zaal
van het Muziekgebouw aan ‘t IJ bestaat uit
de swingende bands Costo Rico, Nour, El
Tio Carlos en Che Sudaka. In het Bimhuis
spelen de Afrikaanse invloeden de hoofdrol: de Marokkaanse zanger Abdeljalil

Kodssi mengt gnawa, jazz & flamenco.
Blick Bassy is de nieuwe soulstem uit
Kameroen en de jonge Malinese zangeres
en songwriter Fatoumata Diawara brengt
‘new wassoulou folk’.
De Entreehal is vanaf 17.00 uur podium
voor de Mixed Media Lounge met akoestische optredens van en interviews met
Amsterdam World artiesten in een intieme
setting. De avond besluit met de Que
Pasa Danceparty in het Bimhuis met DJ
Eduardo en DJ Jairzinho.
Voor ticketinformatie: www.bimhuis.nl
Oude gebouwen, nieuwe ideeën
In Pakhuis de Zwijger wordt op 24 februari weer een Talk of the Town georganiseerd.
Talk of the Town werpt licht op de stedelijke vernieuwing in Amsterdam en buigt
zich met politici, ontwerpers, bouwers en
gebruikers over stedenbouwkundige ontwerpen, bestemmings- en bouwplannen.

Koken met Neeltje
Soep uit het Oude Testament
Wat verdwijnt er de komende jaren uit
het straatbeeld en wat krijgen we ervoor
terug? Terugkerend onderwerp: de rol van
de creatieve industrie in verschillende fasen
van stedelijke vernieuwing.
Om in Amsterdam de komende jaren
voldoende werkruimte en faciliteiten voor
creatieve ondernemers te creëren, zullen
de vormgevers van de stad met creatieve
oplossingen moeten komen.
Na tien jaar Broedplaatsenbeleid kan de
conclusie getrokken worden dat een ‘copypaste’ methode niet werkt. Elke buurt
vraagt een andere strategie. Elke creatieveling heeft andere behoeftes. Hoe kunnen
bestaande gebouwen en infrastructuur de
creatieve industrie faciliteren? Welke plekken in Amsterdam zijn reeds geschikt en
waar liggen de mogelijkheden in toekomst?
Een zoektocht naar locaties met potentie.
meer informatie hierover:
www.dezwijger.nl/platform t

Na alle feestdagen is een degelijke éénrode linzen en zoveel water dat alles onder
potsmaaltijd weer heel aantrekkelijk. In
ongeveer één centimeter water staat.
mijn geval: soep van rode linzen. Zij doet
Breng aan de kook en temper het vuur, of
zich al voor in het Oude Testament. Het
zet de pan in een niet al te hete oven, maar
eerstgeboorterecht (in de praktijk van toen
niet alvorens u er een laurierblaadje, een
de hele erfenis), werd door Jakob afgeperst
snuifje tijm, een halve theelepel komijnvan zijn broer Esau. Esau had honger en
zaad en een hele theelepel gemalen korianJakob had ‘het rode’. Op bijbelles werd
derzaad door hebt gedaan. En natuurlijk
mij verteld dat dat een vertaalfout was, als
zout en peper naar smaak. Een beetje
gevolg van het ontbreken van klinkers in
cayenne doet het ook goed.
het Hebreeuws. Linzen waren bruin in die
Laat het geheel driekwartier garen. Contijd. Pas toen onze allochtone ondernetroleer zo af en toe of er water bij moet, de
mende medemens winkels opende, begreep linzen nemen flink op.
ik dat het wel degelijk rood kan
zijn geweest . Pas toen deed naMillennialang Ik maak de soep vaak af met een
beproefd
melijk de rode lins zijn intrede in
klein blikje tomatenpuree, om ‘het
recept
Nederland.
rode’ nog wat op te pimpen.
Snij het vlees van de schenkel en
Ik maak ‘het rode’ als volgt:
gooi het bot en het laurierblaadje
Fruit een fijngesneden uitje en een gehakt
weg. Gehakt korianderblad of peterselie
teentje knoflook aan in een lepel olijfolie.
apart erbij geven. Lekker en mooi voor het
Doe er een lamsschenkeltje bij, 250 gram
kleurpallet.

Halaleters hoeven vanzelfsprekend niets
anders te doen, het is per slot een Joodse
soep.
Voor vegetariërs: laat de lamsschenkel weg.
Geef bij de soep geraspte kaas.
Lekker vers bruin ongesneden brood in
grove brokken smaakt er goed bij.
Is het niet leuk dat voor mij de komst van
de islam nodig was voor de betere uitleg
van een deel van de christelijke bijbel en
daar dan het joodse deel van?
Laten we samen smakelijk eten. t
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Buispalen op boulevard

Veilige Veemkade
tekst: Simone Slotboom

H

et is ijskoud op de fiets. De vorst
heeft lak aan mijn mohairen handschoentjes en vlotte winterjasje. De
laatste keer dat ik het zo godvergeten koud had, stond ik op het Rode Plein
in Moskou. Ik fiets stevig door, onder het
motto: dan krijg je het vanzelf wel warm.
Ik hoef alleen even snel de verbindingsdam
over naar winkelcentrum Brazilië voor
boodschappen, maar mijn handen en gezicht zijn nu al gevoelloos.

Sinds november ligt
de Veemkade achter
Brazilië bezaaid met gele
banden. Plots ontsieren
de gele buispalen het
uitzicht op de IJhaven.

tekst: Petra van Werkhoven
foto: Kees Hoogeveen

F

ietsen op de Veemkade gaf mij al
tijd een prettig ruimtelijk gevoel.
Een lekker breed pad dat mooi
paste bij de breedste gracht van
Amsterdam. Het enige nadeel was dat
je goed moest opletten niet op of vlak
langs de gladde randen van de beton
platen te rijden, want dan kon je een
aardige schuiver maken.
Maar nu is er een smal afgeschermd pad
gemaakt. Het weidse gevoel verandert in
een zekere desoriëntatie. Is deze baan
nu het fietspad en kun je nog tussentijds
afslaan naar bijvoorbeeld het Lloyd hotel
voor een kopje koffie? Waarom is er op
deze manier een pad aangelegd?
Blackspots

Het secretariaat van de afdeling beheer en
vervoer van het stadsdeel kan alleen meedelen dat het tijdelijke maatregelen zijn en
zal er nog over terugbellen. Op de website
van het stadsdeel is er verder geen informatie te vinden over het fietspad. Via het
plaatselijke journaille kom ik er snel achter
dat de maatregelen het gevolg zijn van
een ongeluk met fatale afloop van een jaar
eerder op de Veemkade. Een auto raakte
op Oudejaarsnacht te gemakkelijk te water.
De gemeentelijke ombudsman uitte ver36

volgens stevige kritiek op het stadsdeel dat
daarom in kaart moest brengen op welke
plekken mensen nog meer gemakkelijk
te water kunnen raken. Afgelopen zomer
identificeerde het stadsdeel 24 gevaarlijke
plekken in het Oostelijk Havengebied en
IJburg. Nog voor het einde van het jaar
moest er wat gebeuren met deze ‘blackspots’ die er al zo’n tien jaar liggen. Voortaan zou Zeeburg veiliger worden met afgeschermde kades via hekken, lage buizen,
betonnen barrières, bloembakken, hagen,
fietsrekken en zitbankjes. Een ommekeer
in de stedenbouwkundige visie die tot dan
leek neer te komen op een onbelemmerde
toegang tot het water en een modern en
zakelijk straatbeeld zonder lelijk straatmeubilair.
Zeeburg had altijd geprobeerd hekken zo
veel mogelijk te vermijden. Hekken beperken immers het uitzicht en zouden tot
verrommeling leiden, omdat mensen er
bijvoorbeeld fietsen tegenaan zetten.
Tijdelijk

Leiden de al een tijdje liggende gele buispalen dan niet tot verrommeling? Dat
geldt niet alleen voor de Oostelijke Handelskade, maar ook voor andere delen van
het Oostelijk Havengebied en de Indische

buurt. Langs nieuwbouwprojecten op de
Molukkenstraat bijvoorbeeld en tegenover
Panama, waar fietspaden zijn verlegd, zijn
ze ook al maanden te vinden.
Dat tijdelijk niet duur kan zijn, is te
begrijpen. Maar deze buispalen zijn zo
tegenovergesteld aan de boulevardachtige
functie die de Veemkade eerder leek te
hebben. Is die doelstelling voor de Veemkade nu verlaten? In het rapport met uitgangspunten voor de uitbreiding van win-

kelcentrum Brazilië van maart 2008 staat
nog wel dat de boulevard langs de IJhaven
behouden moet blijven. Voorlopig moeten
we het maar afwachten. Het is te hopen
dat er snel een tijdelijke maatregel komt
die meer recht doet aan de hoogwaardige
architectuur en het boulevardkarakter,
waar dit deel van Amsterdam beroemd om
geworden is, met egale grijze betonplaten
die bovendien nog veiliger zijn dan de veel
gladdere gele buispalen. t

advertenties
PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

:EEBURG
)*BURG
/UD 7EST

Beeldend Kunstenaar (vr)
begeleidt individueel

schilderen/tekenen

beginners en gevorderden
kleine groep
ook werkbespreking en
postacademische begeleiding

Aan het eind van de brug sla ik zoals altijd
rechtsaf de Veemkade op. Een busje van
het stadsdeel staat pal naast het nieuw
gecreëerde fietspad geparkeerd. Twee heren
staan ernaast en kijken voor zich uit. Een
schep ligt dwars over het fietspad. Ik ben
in gedachten verzonken en merk ze pas
laat op, maar wijk meteen uit. De stalen
strips van de stelconplaten op de kade
zijn levensgevaarlijk glad bij regen, maar
kennelijk ook met vorst. Ik verlies grip
en word in een fraaie boog van mijn fiets
gelanceerd. Ik land plat op mijn buik en
kan nog net mijn handen gebruiken om de
klap enigszins charmant op te vangen. Ik
krabbel meteen op, al verga ik van de pijn
en zijn mijn handen kapot ondanks de
handschoenen.
Eén van de mannen vraagt geschrokken
of het gaat. Stoer zeg ik met een lach: ‘Ja
hoor, niets aan de hand!’ Meteen haakt
de ander in met een fanatieke uitdrukking op zijn gezicht: ‘Je moet ook op het
fietspad fietsen!’ Een uiterst denigrerende
benaming komt er meteen achteraan. Ik
kijk hem verbaasd aan en voor ik het weet,
flap ik eruit: ‘Daar staan jullie toch al met
je schep voor je uit te staren!’ De mannen
draaien me onmiddellijk de rug toe.
Met het huilen nader dan het lachen
strompel ik met mijn gehavende fiets aan
de hand door. Natuurlijk had ik eerder af
kunnen stappen of de kade helemaal kunnen mijden vanwege de vorst. Ik had ook
kunnen proberen om de schep heen te
sturen, ondanks de opgehoogde fietspadaf-

scheiding die uitwijken nogal tricky maakt.
En ja, ik zat te dromen en fietste op de
automatische piloot. Eigen schuld, dikke
bult. Ik raakte dan ook niet overstuur van
de val, maar van de manier waarop deze
onbekende man ongevraagd en onnodig
uitviel. Koud, geschrokken, beschadigd en
uitgescholden: mooi begin van de dag!
Verderop ga ik op één van de stenen banken op het pleintje zitten om even bij te
komen. Jankend de supermarkt inlopen is
ook zo raar. Ik kijk nog eens goed naar het
fietspad. Langs de waterkant is een strook
over de hele breedte van de kade tweezijdig
afgezet met een gele opstaande rand. Het
pad is smal, maar bedoeld voor tweerichtingsverkeer. Met een beetje opoefiets – erg
populair in het Oostelijk Havengebied
– beladen met boodschappen, kun je een
tegenligger nauwelijks passeren zonder
hem te raken. Een bakfiets – nog populairder – heeft het hele pad nodig. Naast
het bekende slipgevaar op de platen, moet
je nu ook nog oppassen dat je de afzetting
niet raakt, want dan ga je net zo hard onderuit. Uitwijken kan niet. Hier en daar is
alleen een kleine opening vrijgelaten om af
te slaan. Als je valt, sla je òf met je hoofd
op de gele afzetting òf word je het IJ in
gekieperd.
Welk genie heeft dit bedacht? De mooie
kade ziet er bovendien uit of hij permanent onder constructie is, dus fraai is ook
anders.
Bij thuiskomst levert googelen antwoord
op de vraag waarom het fietspad eigenlijk
nodig is: voor de veiligheid van de fietser.
Omdat de stelconplaten als glad en gevaarlijk te boek staan, heeft het stadsdeel
een noodoplossing bedacht. De platen zelf
worden niet vervangen, wel is de opgehoogde afscheiding erbovenop geplaatst.
Als fietsers nu uitglijden op de platen, geven de opstaande randen hen een tikkie toe
en maken ze een nog grotere smak. Maar
ja, het is natuurlijk ook maar een nood
oplossing. t

info:
020 - 679 54 27
www.studiopintura.nl

portret in opdracht
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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
BEMIDDELING AMSTERDAM
Hulp bij onenigheden tussen buren,
wanneer deze er zelf niet uitkomen.
Een bemiddelaar maakt een afspraak
met beide partijen en probeert (vaak
met succes) de moeilijkheden tot een
goed einde te brengen.
Tel: 689 18 59
BUURTSERVICEPUNT
Indische Buurt
Het MOC is elke dag geopend van
9.00 - 19.00 uur. Alleen op zondag
gesloten.
1e Atjehstraat 163
Tel: 561 20 60
BURENHULPDIENST
De Burenhulpdienst is bereikbaar op
het adres en telefoonnummer van het
MOC, zoals hierboven vermeld.
Variabele openingstijden
CHEMISCH AFVAL
Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

Morele wijsheden uit de Romeinse oudheid

GEZONDHEIDSCENTRUM
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
GGD
Jeugdgezondheidszorg
Op afspraak
Palembangstraat 52
Tel: 555 58 55
HORECA OVERLAST
Tel: 421 45 67
MELDPUNTEN
Zorg en overlast
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag 9.30 - 12.30 uur.
Daarbuiten antwoordapparaat.
U wordt teruggebeld als u inspreekt.
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5
Tel: 567 06 61
POLITIE
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

STADSDEELKANTOOR
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

Deze puzzel van dit nummer is geheel samengesteld uit beroemde Latijnse
citaten. Schrik niet, ze zijn allemaal te vinden in ‘de Dikke’ en maken derhalve
deel uit van de Nederlandse taal.
De letters zijn vervangen door cijfers en om u op weg te helpen: het cijfer 7 staat
voor de a.
Schroom niet om het woordenboek te raadplegen!
In de rode kolom verschijnt bij juiste invulling een Latijnse spreuk. Stuur die vóór
24 maart op naar redactie@ijopener.nl of naar IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.
Zoals altijd is ook deze puzzel gemaakt door Erik Haan.

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

�

�

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

�

Adverteren
in de IJopener
Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een e-mail naar
info@ijopener.nl
tarieven
tarief cm2
toeslag vaste plaats
toeslag achterpagina
korting jaartarief (5 nummers)
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€ 1,85
10%
25%
10%

Indische Buurt:

•
•
•
•

• Bruna, Oostelijke
Handelskade 1061-1063
• Stadsdeelkantoor Zeeburg,
Cruquiusweg 5

• Openbare Bibliotheek,
Soerabajastraat 4
• De Meevaart,
Balistraat 48a

Bloem en Zee, IJburglaan 444
Buiten-Binnen, IJburglaan 1273-1275
Fit Amsterdam, Cas Oorthuyskade 330
Gezondheidscentrum Haveneiland,
IJburglaan 727

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
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Is de IJopener niet bij u bezorgd? Dan kunt u een exemplaar ophalen op één van
de volgende punten:
Oostelijk Havengebied:

��

�

��

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

IJburg:
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Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot. De prijs wordt ter beschikking gesteld door APS The Photo Factory. Dit zeggen zij over de prijs: ‘Maak
je eigen jaaroverzicht met een luxe fotoboek, 33 x 34 cm met zelfgemaakte
buitenkant en genaaide binding. In het boek heb je 70 pagina’s de ruimte voor
maximaal 700 foto’s, scans van bijzondere papieren en natuurlijk voorzien van
je eigen teksten!’

��

De winnaar van de astronomische
puzzel in het decembernummer is
Fred Noomen. Hij heeft het fotocanvas gewonnen dat ter beschikking is
gesteld door APS The Photo Factory.
De oplossing was: lichtvervuiling.
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makelaars

Zeeburgerkade 62
Driekamer appartement
circa 90 m2
Vraagprijs: € 287.500 k.k.

Seinwachterstraat 16
Driekamer woning
circa 110 m2, incl. p.p.
Vraagprijs € 425.000 k.k.

Rietlandpark 87
Vierkamer appartement
circa 110 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Seranggracht 46
Driekamer appartement
circa 90 m2
Vraagprijs: € 375.000 k.k.

Nieuwe Achtergracht 11-2e
Driekamer appartement
circa 130 m2
Vraagprijs: € 649.000 k.k.

KNSM-laan 769
Driekamer appartement
circa 115 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 425.000 k.k.

Lampenistenstraat 129
Vierkamer woning
circa 130 m2, incl.p.p.
Vraagprijs: € 499.000 k.k.

C.J.K. van Aalststraat 77
Vierkamer woonhuis
circa 145 m2, incl. p.p.
Vraagprijs : € 525.000 k.k.

Edmond Halleylaan 72
Achtkamer woning
circa 250 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 849.000 k.k.

IJburglaan 1067
Driekamer appartement
circa 105 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 314.000 k.k.

IJburglaan 890
Vijfkamer appartement,
circa 157 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 635.000 k.k.

Kiekstraat 105
Driekamer appartement,
circa 112 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Maria Austriastraat 720
Vierkamer appartement
circa 105 m2
Vraagprijs: € 349.500 k.k.

Pedro Nunesstraat 2
Vrijstaand (familie) huis
circa 200 m2 incl. 2 p.p.
Vraagprijs: € 750.000 k.k.

Paul Schuitemahof 1
Zeskamer woning
circa 205 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 725.000 k.k.

Profiltigracht 25
Achtkamer woning
circa 140 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 549.000 k.k.

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

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

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

