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Uit in Balans

Museum in koffiehuis
De Javastraat krijgt er een museum bij. Het museum zal maar klein zijn en het zal
maar tijdelijk zijn: van 25 maart tot 28 augustus 2011.
tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

H

et thema van de expositie zal buurt
winkels zijn, net als van de grote
expositie in het Amsterdams Histo
risch Museum, die in dezelfde tijd plaats
vindt. Tegen die tijd heeft het Amsterdams
Historisch Museum een andere naam
gekregen: Amsterdam Museum. Waarom
die naamswijziging? Annemarie de Wildt,
conservator van het AHM legt het mij uit.
Ondanks de toegenomen populariteit van
geschiedenis schrikt het woord ‘historisch’
nog een aantal Amsterdammers af. Veel
mensen denken bij het woord ‘historisch’
aan ‘oude dingen’ en ‘tijden van weleer’,
terwijl het juist onze ambitie is om het
historische verhaal te vertellen vanuit of
uitmondend in eigentijdse thematiek en
problematiek. Dat we de naam verkort
hebben heeft als reden dat iedere bezoeker
zal begrijpen dat ons museum de geschie
denis van Amsterdam vertelt. Nu wordt
onze naam nog regelmatig verkort tot
AHM en dat komt de duidelijkheid en
bekendheid van ons instituut allerminst
ten goede.
Herinneringen

Waarom ze voor het thema buurtwinkels
hebben gekozen, zo vertelt Annemarie van
Eekeren, hoofd Educatie van het museum,
is omdat elke Amsterdammer wel iets met
dit thema heeft. De oudere Amsterdammer

herinnert zich nog de vertrouwde buurt
winkels zoals de melkboer, de ijzerhandel
en de paardenslager. Die winkels mogen
dan wel verdwenen zijn, maar de herin
neringen daaraan niet. Maar ook nieuwe
en jonge Amsterdammers houden van hun
buurtwinkel, al is die misschien wat meer
trendy of exotischer dan de buurtwinkel
van voorheen.
Niet alleen wil het toekomstige Amsterdam
Museum meer aansprekende Amsterdamse
thema’s exposeren, ook willen ze die expo
sities dichterbij de Amsterdammer bren
gen. Hoe? Door een ‘museum’ op locatie.
De Javastraat heeft toekomst

Voor de expositie over buurtwinkels heb
ben ze naast een locatie in Noord gekozen
voor een ‘museum’ in de Javastraat 111, in
de voorruimte van het Turkse koffiehuis.
Tijdens de expositie zullen er ook allerlei
activiteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld
een wandeling door de buurt.
Dat het museum voor de Javastraat heeft
gekozen als één van de buitenlocaties, vindt
Joke Sijtsma niet vreemd. Zij is in deze
buurt opgegroeid en had later samen met
haar man een winkel in de Javastraat. ‘Die
straat is altijd al een winkelstraat geweest’,
vertelt zij. ‘In de jaren voor en na de oorlog
ging je naar de Javastraat of naar de stad.’
Door de stadsvernieuwing vertrokken veel
gezinnen naar Purmerend, Lelystad en
Almere met als gevolg dat het aantal bewo
ners van de Indische buurt sterk terugliep,
van 50.000 naar 19.000. Daarvoor in de

plaats kwamen onder andere allochtone
bewoners. Als ze een zaak openden waren
het vooral groentezaken. Tot verbijstering
van Piet Sijtsma. ‘Ik snap er niets van’ zei
hij tegen Joke, ‘waarom begint zo’n onder
nemer niet een schoenenzaak of een mo
dezaak?’. Later begreep hij dat in Turkije
dezelfde soort winkels bij elkaar gaan zitten
in een straat.
Gelukkig is het winkelaanbod in de Java
straat diverser geworden de laatste jaren.
Een van de nieuwe winkeliers is Erik Vos
van de design winkel Licht & Meubels.
Anderhalf jaar geleden is hij in de Java
straat neergestreken, niet ver weg van een
andere nieuwkomer, de Java Bookshop.
Zijn ervaring is positief: ‘De Javastraat is
een multiculturele straat en dat moet ook
zo blijven. Deze straat gaat in de toekomst
een van de leukste winkelstraten van
Amsterdam worden’, voorspelt hij. t
Voor het project Amsterdamse buurtwin
kels heeft het museum een groep vrijwil
ligers verzameld die actief erop uitgaan om
buurtwinkeliers te interviewen. Die verha
len publiceren ze vervolgens op de website
www.ahm.nl/buurtwinkels.
Heb je belangstelling om vrijwilliger te
worden bij dit project dan kun je contact
opnemen met Samir ter Luun, e-mail: sa
mirterluun@ahm.nl. Niet alleen de vrijwil
ligers maar iedere Amsterdammer kan op
deze bovengenoemde site haar of zijn ver
haal zetten. Want er zijn 1001 verhalen te
vertellen over Amsterdamse buurtwinkels.
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Bruidssuite in een havenkraan
De oude havenkraan op het KNSM-eiland verkeert in slechte
conditie. Geld voor achterstallig onderhoud is er niet. Maar
nieuwe kansen voor de kraan dienen zich mogelijk aan.
tekst: Michel van Dijk, foto: Fred Vermorken

S

inds 1957 staat hij er, de havenkraan
aan de Surinamekade op het KNSMeiland, de enige havenkraan die het
stadsdeel Oost rijk is. Maar het gaat niet
goed met de kraan en dat is eigenlijk al
jaren zo. De kraan verkeert in een matige
staat en achterstallig onderhoud is hard
nodig. Al sinds 2004 werkt het stadsdeel
Oost, eigenaar van de havenkraan, daarom
aan plannen voor een grootscheepse op
knapbeurt. Daar hangt een stevig prijs
kaartje aan. Zo werden in dat jaar de on
derhoudskosten geraamd op 75.000 euro.
In 2006 werden die kosten al geschat op
97.000 euro. En ondertussen gebeurde er
niets.
Maar misschien komt daar verandering
in. Zo vond er dit jaar een onderhouds
inspectie plaats van de havenkraan. Daar
uit bleek allereerst dat de kosten voor het
opknappen ervan inmiddels anderhalve
ton zou bedragen. En als ervoor gekozen
zou worden om de havenkraan opnieuw
in werking te stellen, een gedachte die het
stadsdeel zeer aanspreekt, zou dat tussen de
twee en drie ton kosten.
Dat geld heeft het stadsdeel Oost niet, ver
telt stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk.
Het stadsdeel wil de kraan echter graag
behouden als waardevol en karakteristiek
monument in het Oostelijk Havengebied,
voegt hij daaraan toe. Samenwerken met
een private partij is echter nodig om de
kraan in zijn oude glorie te herstellen, legt
hij uit. ‘We kunnen het niet alleen.’
Eénkamerhotel

Ondertussen gonst het van de plannen om
aan de havenkraan een nieuwe bestemming
te geven. Zo heeft ondernemer Peter Bek
kers een plan bij het stadsdeel ingediend
om er een éénkamerhotel van te maken.
Bekkers heeft daarvoor inmiddels ook een
financier gevonden.
Het idee voor een éénkamerhotel is afgeke
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ken van een voorbeeld in Harlingen. Sinds
2003 is het mogelijk om daar te overnach
ten in de havenkraan die tot halverwege
jaren 90 dienst deed voor het lossen van
houtvrachten uit Rusland en Scandinavië.
Nu biedt de kraan de hotelgast een bij
zonder uitzicht op de Waddenzee en het
stadshart van Harlingen. De faciliteiten
van de havenkraan bestaan onder andere
uit een bruidsuite, een minibar en een
stortbad voor twee personen. Bovendien
kan de hotelgast de havenkraan met één
knuppelbeweging driehonderdzestig
graden laten draaien.
Jeroen van Spijk is gecharmeerd van het
idee om van de havenkraan een éénka
merhotel te maken. Het is echter de vraag
of het zover komt. De Vereniging Heem
schut en het C
 uypersgenootschap hebben
afgelopen najaar voor de kraan de monu
mentenstatus aangevraagd, in de hoop dat
daarmee zowel het in- als exterieur ervan
ongeschonden zullen blijven en de kraan
niet verbouwd zal worden tot een hotel
voorziening. Begin 2011 wordt bekend of
de havenkraan de monumentenstatus gaat
krijgen.
Mocht het zover komen dan betekent
dat nog niet dat er helemaal niets met de
kraan zou kunnen gebeuren, benadrukt
Van Spijk. ‘Het kan best zijn dat de status
alleen voor de buitenzijde wordt afgege
ven en dat het interieur toch een nieuwe
bestemming kan krijgen.’
Ondertussen staat het Stadsdeel ook open
voor andere plannen met de havenkraan,
vervolgt hij. ‘We zijn benieuwd of er onder
buurtbewoners nog meer ideeën leven.’
Die andere ideeën zijn er zeker. Buurt
bewoonster en kunstenares Janneke
Meerstadt-Holtslag wil van de havenkraan
bijvoorbeeld een atelierwoning maken. En
ze beschouwt de kraan ook als een bijzon
dere writers in residence voorziening voor
buitenlandse schrijvers die tijdelijk in Am
sterdam verblijven.
Ook andere plannen voor een nieuwe
bestemming van de havenkraan zijn nog
steeds welkom, maar haast is wel geboden.
Want zodra bekend is of de havenkraan
de monumentenstatus zal krijgen zal het
stadsdeel de knoop doorhakken en wordt
definitief bekend wat er met de kraan gaat
gebeuren. t

So you think
you can dance
Wie op IJburg op zoek was naar sport en
ontspanning, kon al terecht bij tal van
sportclubs- en verenigingen. Van kano tot
karate en van voetbal tot fitness: voor elk
wat wils. Een dansschool ontbrak echter nog.

tekst: Sandra Lau
foto: Fred Vermorken

S

inds september 2010 voorziet Amster
dam Dance Centre (ADC) in de be
hoefte aan een dansschool op IJburg.
Het ADC heeft na filialen in Oud-West en
in het Oostelijk Havengebied nu een filiaal
geopend op IJburg. Wij vragen eigenares
Marie José Swart naar haar beweegrede
nen. Marie José vertelt: ‘Nou, eigenlijk
zijn wij niet helemaal nieuw op IJburg.
Wij gaven al sinds een paar jaar danslessen
in de plaatselijke fitnessclub. Om diverse
redenen leek het ons beter om uit te kijken
naar een eigen pand. Daarbij zijn wij uitge
komen op dit pand aan de haven.’
Veel mensen associëren een dansschool
met ballroomdancing. Het ADC richt zich
echter op ‘solo’-dansvormen voor jong en
oud. De jeugd kan er al terecht vanaf 2,5
jaar. Het aanbod bestaat uit klassiek bal
let, jazzdance, street- en breakdance, hip
hop en zelfs zumba (een soort aerobics op
Latijns-Amerikaanse muziek en dito dans
pasjes), maar ook pilates en yoga. Marie
José vertelt: ‘Wij willen onze dansschool
laagdrempelig maken, ook voor mensen
die niet zo bekend zijn met dansen. Onze
belangrijkste doelstelling is leerlingen het
plezier om te dansen mee te geven. Het
maakt daarbij niet uit of je jong, oud, be
ginnend of gevorderd danser bent. Of je

Marie José Swart in haar nieuwe dansschool op IJburg

nu kiest voor een ballet- of een hiphoples,
een ding is zeker, je gaat met meer energie
de deur uit dan toen je binnenkwam.’
Marie José, die zelf jarenlang les heeft gege
ven over de hele wereld, scout de docenten
overal waar mogelijk: ‘Wij houden ogen en
oren open voor goede docenten. Wij heb
ben dan ook goede connecties in de dans
wereld. Op die manier houd je de kwaliteit
van de lessen hoog. Daarnaast proberen
wij ook opkomende talenten in de gaten
te houden en waar nodig te adviseren. In
de jaren tachtig was de televisieserie Fame
er de oorzaak van dat dansscholen enorm
populair werden. Vandaag de dag is er het
televisieprogramma So you think you can
dance dat nu die rol heeft overgenomen.

Het is dan ook fijn voor de jongeren dat
zij hun enthousiasme over hun idolen (die
vaak ook als docent of leerling terug te
vinden zijn op het ADC) kunnen uiten in
onze lessen.’
De lessen voor volwassenen zijn per les te
betalen. De kinderlessen zijn daarentegen
wel gebonden aan een seizoenskaart.
Overigens kun je als lid van ADC IJburg
ook lessen volgen in het filiaal aan de
Bellamystraat in Oud-West. t
Amsterdam Dance Centre
Krijn Taconiskade 444
Tel. 416 46 36
info@amsterdamdancecentre.nl
www.amsterdamdancecentre.nl
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DONDERDAG
MIX-DAG
HAAR- EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)
KAPSALON VOOR HEREN
HUIDVERZORGING
MASSAGES (M/V)

Levantplein 68

KNSM-eiland

telefoon 020 - 41 975 41

heren &

dames

welkom!

9.00-21.00 uur

www.gentleman.nl
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tekst en illustratie: René Arnoldi

M

Drie jaar ben je op zoek naar een
expositieruimte en een ruimte waar je
cursussen kunt geven. Bovendien heb je

Leren werken met energie en intuïtie,
chakra-psychologie en Inka-energiewerk

een missie: alle zwervende plastic tasjes

BASISCURSUS maart-juni en mei-juli
GEVORDERDEN februari - april
INDIVIDUELE COACHING en
READING

van de straat laten verdwijnen. Een leuk
plan. Dat vond uiteindelijk de participatie-

Margo Kistemaker, psycholoog NIP
06 2479 7014 / 020 330 3640
INEEN
Veemarkt 71, 1019 DA Amsterdam
www.ineen.org margo@ineen.org

makelaar Rob van Veelen van het stadsdeel
Zeeburg ook. Haak-In was geboren.

Leef je lijf… leef je leven!

Haak-In absorbeert plastic tasjes
Corrie van Huisstede voor haar imperium met gehaakte plastic vlag.
tekst en foto: Lida Geers

C

orrie van Huisstede was als kind al
bezig met knutselen en creatieve
dingen. Haar moeder gaf haar daar
om ooit een surprise in de vorm van een
stoffenwinkeltje dat de naam droeg Corrie’s
Droom. Zij wist niet dat deze droom vele
jaren later daadwerkelijk zou uitkomen.
Corrie maakte van haar hobby haar beroep
en werd activiteitenbegeleidster. In die hoe
danigheid heeft ze heel wat mensen gehol
pen en geleerd hoe leuk het is creatief bezig
te zijn. Een paar jaar geleden kruiste het
haken met afvalplastic haar pad, zij leerde
de trucjes en was meteen verkocht. Zelf
vond ze het leuk om te doen, maar het was
ook leuk dit aan anderen te leren. Zij be
gon links en rechts cursussen te geven ‘op
locatie’, zoals dat zo mooi heet. Dat steeds
van hot naar her gaan vond zij minder leuk
en in haar hart wilde ze een eigen ruimte
waar ze haar werk tentoon kon stellen en
verkopen, maar ook cursussen kon geven.

Goed plan

Het vinden van een geschikte ruimte bleek
niet mee te vallen. Het viel zelfs zo tegen
dat zij uit pure wanhoop een brief naar
burgemeester Cohen schreef en één naar
het stadsdeel. Zo kwam ze terecht bij de
participatie-makelaar van stadsdeel Zee
6

burg, die haar adviseerde haar plan in te
dienen en mee te doen aan de prijsvraag
die de wijkaanpak moest stimuleren. Haar
ideeën bleken uitstekend te passen bij de
twee ‘Poortgebouwtjes’ in de Molukken
straat, aan de buitenzijde al gerenoveerd en
klaar voor gebruik. In eerste instantie won
het idee er een peper en zout winkeltje van
te maken, maar degenen die dit plan had
den ingediend trokken zich terug. Toen
was het de beurt aan Corrie, die er niet
heel lang over heeft hoeven nadenken om
‘ja’ te zeggen. Haar plannen moesten wèl
eerst worden voorgelegd aan wooncor
poratie ‘De Alliantie’, de eigenaar van de
gebouwtjes, en aan het Stadsdeel.
Omdat haar ideeën pasten bij het betrek
ken van de wijkbewoners en een kleine
bijdrage leverden aan een schonere woon
omgeving, werden haar ideeën al snel
geaccepteerd. Ze kreeg toestemming en
financiële ondersteuning om haar plannen
te realiseren.
Creatief met afval

Een schonere woonomgeving is misschien
wel wat veel gezegd, maar toch heeft het
effect. Corrie roept alle buurtbewoners op
plastictasjes niet op straat te laten waaien,
of in de vuilnisbak te gooien maar naar
Haak-In te brengen. Tot nu toe is deze
oproep een groot succes. Ruim 41 mensen

hebben sinds de opening in september al
heel veel plastic tasjes bij haar afgeleverd.
De tasjes worden gesorteerd op kleur
en bruikbaarheid. Het dunne en zachte
plastic, ook de transparante zakjes van de
markt, is geschikt om te haken. Met de
stevigere tasjes worden bloemen en strikjes
gemaakt. Er wordt maar weinig wegge
gooid en wát wordt weggegooid, gaat in
de container voor plastic afval. Wat kan
er zoal van plastic tasjes worden gemaakt,
of liever gehaakt? Voorbeeld: een grappige
brillenkoker, waar het allemaal mee is be
gonnen, bestaat uit zes tasjes. Voor een heel
dikke kabel, die in Monikkendam bij een
touwslagerij is gemaakt, waren maar liefst
214 tasjes nodig, gemaakt van een gehaakt
koord van 850 meter. Dat was een uitzon
derlijk project en werd gebruikt tijdens de
presentatie van haar plan bij het Stadsdeel.
Tijdens het maken van het ‘plastic haakga
ren’, dus het knippen van de tasjes, worden
steeds weer nieuwe projecten bedacht.
Van plastic kunnen bijvoorbeeld hoeden,
kroonluchters, kettingen, vazen en onein
dig veel andere dingen worden gemaakt.
Het laatste pronkstuk is een compleet om
haakte kapstok, die trouwens ook te koop
is. t
www.haakin.nl
Molukkenstraat 68-70

Panta Rhei

Praktijk voor Rebalancing
Lichaamsbewustzijn & Coaching
Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease
Massagetherapie
Meditatie
Coaching & Counceling

uSyQ verhuurt oefenruimtes voor
muzikanten. Het complex bij het
Muiderpoortstation draait veel
slechter dan haar gesloopte voorganger
Melody Line. Waarom er eerst gesloopt en
daarna voor heel veel geld een gloednieuw
gebouw voor een half dood paard is neer
gezet, is me dan ook een raadsel. Om het
nog onbegrijpelijker te maken, vond het
voormalige stadsdeelbestuur Oost/Water
graafsmeer het nodig nóg veel meer geld
in MuSyQ te steken, anders zou het failliet
gaan. Waarschijnlijk deden ze dit omdat
de buurticonen De Dijk en Caro Emerald
er ook oefenen. Maar u en ik moeten deze
ongein betalen. Per inwoner kost het ons
een doos vol goede whisky, die we nu met
de Kerst níet kunnen nuttigen.
Intussen is het stadsdeel Oost geworden en
is de stadsdeelraad er ook achter gekomen
dat er met geld gesmeten is dat niet meer
terug te krijgen is. De PvdA heeft haar
conclusies getrokken en heeft zich terugge
trokken uit de coalitie. Maar terwijl de inkt
van de ontslagbrief van stadsdeelvoorzitter
Fatima Elatik nog nat was, gaf ze aan weer
terug te willen keren.
Dit gedrag lijkt op dat van mijn kat Gerrit.
Eerst zeurt hij een half uur aan mijn kop
dat hij naar buiten wil, dan doe ik tóch
maar het raam open en dan gaat hij niet.
Hij weet niet wat hij wil. Nu wil ik Fatima

niet met een kat, maar wél met een wind
haan vergelijken!
Ik weet dus nu nog niet wat de situatie is
als u deze column leest. Het kan zijn dat
Fatima weer terug is. Het kan ook zijn dat
ze alweer weg is. Of nadat ze alweer weg
gegaan is, weer terug is. Maar het meest
waarschijnlijke is dat Oost totaal onbe
stuurbaar is en dat WIJ nóg meer geld aan
MuSyQ moeten gaan betalen.
Maar dat stuiterbalgedoe in het stadsdeel
gebouw kan ook gevolgen hebben voor
andere dingen. Zo zijn er in het stadsdeel
een heleboel bouwprojecten die voorlopig
óf nooit meer doorgaan vanwege de be
zuinigingen of omdat de consumenten de
investering vanwege de recessie niet kun
nen ophoesten.
Aan al die vertraagde projecten wilde onze
redactie aanvankelijk in de IJopener aan
dacht besteden. Dat is niet doorgegaan,
omdat we anders een nummer zo dik als
het telefoonboek moeten uitbrengen. Maar
vooral omdat het stadsdeelbestuur niet
weet wat ze wil: ze kunnen de vertraagde
projecten zomaar weer in gang gaan zetten.
Daarom zal het me niets verbazen dat als ik
volgende maand op Sporenburg wandel ik
tegen een groot fundament aanloop met de
tekst: FOUNTAINHEAD IS OVER EEN
JAAR KLAAR!

Stress? Burnout? Gespannen nek, last van
je onderrug? Eindeloos moe, lusteloos?
Wil je tijd en aandacht voor jezelf, met
regelmaat een pas op de plaats maken,
meer in contact zijn, beter leren luisteren
naar de signalen van je lichaam?
Dan is Rebalancing een cadeau aan jezelf.
Wanneer je een traject ingaat van 10 tot 15
sessies, dan geef je jezelf de mogelijkheid
patronen te onderzoeken en waar nodig
los te laten. Dit kan een diep, bevrijdend en
weldadig effect hebben op zowel lichaam
als geest.
Info: José Sandvoort
telefoon 671 73 25
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl
Een sessie duurt twee
uur en kost €105.
Consult
uitsluitend op
Kennismakingsaanbod:
afspraak.
bij boeking van 5 sessies,
vijfde sessie voor 60 euro.
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Terwijl langs de IJburglaan de
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meeste winkels leeg blijven,
zet het designwarenhuis
De Kasstoor & Wonen 2000
op het Steigereiland een
compleet nieuw gebouw

I Y E N G A R YO G A
ZEEBURG

van doorn cs

winkelruimte.

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

a d v o c a t e n

• Maandag t/m zaterdag

Gaat u scheiden? Ontslagen?
Uitkeringsproblemen?

neer met 5000 m2

Een huurgeschil?

Strafzaak? Problemen met verblijfsvergunning?

elke dag lessen

• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen
uitgebreid rooster, zie site

Design-warenhuis welkom op Steigereiland

W W W. Y O G A B E R . N L

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR

KNSM-laan 303

IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR
TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - BATJANSTRAAT 5 - ZEEBURG
18-9 adv.ocaten 135 x 85 mm.indd 1

07-10-2009 10:06:56

bel voor proefles
06 - 254 716 15

tekst: Jaap Willems
foto: Kees Hoogeveen

M

ede-eigenaar Olivier Smitshuijzen
(‘Ik ben de vijfde generatie in dit
bedrijf ’) moet toegeven dat hij
zelfs niet heeft rondgekeken naar beschik
bare ruimte. ‘Wij bestaan al 120 jaar en
hebben de neiging te laten bouwen wat
we nodig denken te hebben. We vielen op
deze plek. Deze locatie op het Steigereiland
is beeldschoon. We liggen aan het water,
zijn goed bereikbaar vanuit het hele land,
vlakbij het centrum van de stad. Heerlijk.’
Olivier legt uit dat het bedrijf al sinds
2004 bezig is geweest met de voorberei
dingen van dit project, nadat de gemeente
Amsterdam hen die plek had aangeboden.
Men wist op het stadhuis dat De Kasstoor
& Wonen 2000 op de Rozengracht pro
blemen had met de bereikbaarheid voor
klanten van buiten de stad en wilde het
familiebedrijf voor Amsterdam behouden.
Verhuizen naar een industrieterrein zoals
Villa Arena was geen optie, zegt Olivier
gedecideerd. Volgens hem willen zijn klan
ten daar niet naar toe en zelf zou hij zich
er ook niet thuis voelen. Bovendien: ‘Stei
gereiland was liefde op het eerste gezicht.
Op mooie zomerdagen lijkt het wel alsof je
permanent op vakantie bent. Dan zeilen de
surfers voor de deur. Prachtig.’

Waarom uitgerekend het Steigereiland? Waarom niet op het grotere
Haveneiland? Olivier: ‘Steigereiland is een
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geweldige plek. Overal water, open, heel
Amsterdams, veel bewoners zijn bezig met
hun interieur. Top.’
Het nieuwe Design020 is geen eigen on
derneming, maar een gebouw met daarin

een vestiging van De Kasstoor & Wonen
2000. Opmerkelijk is de vreemde combi
natie van diverse speciaalzaken. Je kunt er
terecht voor design, maar ook voor tuin
meubelen, voor gietvloeren en voor ver
lichting. Olivier: ‘Dat lijkt vreemd, maar is
het niet. Alles wat je kunt kopen, past bij
elkaar. Alle producten zijn complementair.
Als je een nieuwe kast wilt kopen, moet die
in het interieur passen en dus moet je ook
kijken naar een vloer en naar verlichting.’
Kennelijk slaat het concept aan want de
jonge directeur vertelt met enige trots dat
hij wekelijks verzoeken krijgen van bedrij
ven die zich in Design020 zouden willen
vestigen. Maar het gebouw zit vol, tot de
nok.
Wat is er bijzonder aan het gebouw?

‘Architect Cees Nagelkerke heeft een erg
open gebouw ontworpen met heel veel
glas.’ Volgens Olivier kun je bijna overal de
hele ruimte overzien. Boven heb je boven
dien fraai uitzicht op het omringende wa
ter. Opmerkelijk zijn ook de luie trappen.
Luie trappen? ‘De treden zijn laag en
diep en dat betekent dat je rustig slente
rend (of hollend) naar boven kunt lopen.
Daardoor kun je ook op de trappen rustig
rondkijken.’
Duurzaam? ‘Design020 heeft bijzonder

lage verbruikskosten door de extreem
goede isolatie. En als men bijvoorbeeld wil
koelen, wordt er geen energieslurpende
airco aangezet, maar worden betonkernen
geactiveerd.’ Dat wil zeggen: het beton
wordt van binnenuit gekoeld (of ver
warmd) en dat zou veel efficiënter zijn dan
de traditionele aanpak.
Hoe gaan de zaken in de krimpende
economie? Olivier: ‘Prima. Amsterdam

heeft veel inwoners met interesse voor in
terieurs. Bovengemiddeld. Men kent ons
en weet ons te vinden. Bovendien zijn wij
niet alleen bezig met kostbare totaalinrich
tingen. We verkopen ook veel losse spullen:
een bank, een lamp, een tafel. Een derde
factor is dat mensen door de economische
crisis minder snel verhuizen en in plaats
daarvan iets aan hun interieur doen.’
Een extra attractie is volgens hem het café.
Designcafe by Spiazza van Niels Wijtmans
en Suzanne de Ruijter blijkt aan te slaan:
steeds meer IJburgers komen er voor
een kop koffie, een ontbijt of een lunch
en lopen daarna ook even door de zaak.
Olivier: ‘We willen meer zijn dan een win
kel. Mensen komen hier ook om te zien
wat er op ontwerpgebied gebeurt. We zijn
eerder een bestemming.’ t

advertentie

publicplan architecten
plant uw individuele woning:
- nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding
- ontwerp, bouwvoorbereiding, uitvoering
E: post@publicplan.eu

T: 020- 622 20 65

I: publicplan-architecten.nl
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Anton Martineau

Ode aan de vrouw
In het Mien Ruyschplantsoen bij de KNSM-laan loopt dagelijks
een man met zijn ruigharige hondje, Anton Martineau. Hij
leeft en werkt al veertig jaar in het Oostelijk havengebied.
tekst: Janneke Meerstadt-Holtslag
foto: Fred Vermorken

‘Mensen lopen met veel blokkades rond. Je
beweegt je spiritueel en fysiek in je eigen
lichaam. Oorspronkelijk ben je gewoon
wat de natuur je heeft meegegeven. Je bent
helemaal schoon. Ouders willen een stem
pel drukken op een kind. Die ballast raak
je niet gemakkelijk kwijt. Het tekent de
vorm van je mond, je neusvleugels. Het le
ven boetseert je. Je ontkomt er niet aan. Ik
In zijn atelier van 110 m2, vijf meter hoog,
schilder het verrukkelijke, het losbandige,
is een kleine vide zichtbaar met achter een
het bevrijdende. Alle vormen en emoties.
wellustig doek van 2 bij 1,5 meter, zijn
Ook je kwaadheid.
bed. Onder de vide hangt zijn kleding aan
‘Ik ben niet preuts. Er is ook een valse kant
spijkers, vooral opmerke
aan de wereld. Het spotzieke
lijke sjaals en broeken in
‘De vrouw gloeit in mijn in de mens staat me niet aan.
diepblauwe kleuren. Daar
schilderij naar voren’ Geslachtsdelen zijn gepro
mee is het huis beschreven
nonceerde signalen vanuit het
van Martineau. Sanitair op de gang. Aan
schilderij. Je moet je losmaken uit vooroor
de muren zwart-wit foto’s van flamenco
delen.
danseressen. Zodra Martineau begint te
‘Als kleuter mocht ik naast mijn moeder
praten, fonkelen zijn ogen, de man is de
liggen. Lag ik tegen die prachtige borsten
passie waardoor hij creëert. De grote doe
aan. Dat heeft echt een geweldige indruk
ken, zijn gevoelige gedichten. Maar ook
op me gemaakt. Die volle arm om me
voor een raam het prototype van het stalen
heen. Die kietelende hand in je haar. Daar
beeld dat in de Bijlmer staat.
heb ik nooit weerstand aan geboden. De
man verdwijnt in mijn schilderijen. Ik
De schilderijen van Martineau maken
moet een tegenhanger hebben, een con
indruk, of het nu een kachel, of een naakt
trast met de vrouw. De man is het lijdend
betreft. Zelf licht hij zijn voorkeur voor
voorwerp. In mijn schilderijen is hij niet
niets verhullende naakten toe:
de baas. Wat? In het echt al helemaal niet!’

M

artineau, schilder, beeldend kun
stenaar en dichter. In het Jaar
2010-2011 wordt hij geëerd: ex
posities in Amsterdam en Den Haag, een
festival in het voorjaar en er verschijnen
een boek en een documentaire over zijn
leven en werk.

Martineau lacht en gooit zijn armen om
hoog.
‘De vrouw gloeit in mijn schilderij naar
voren. De Godin, de Venus, het feestelijke,
het spannende. De man staat geschrokken
en angstig op de achtergrond. De vrouw
vertegenwoordigt Moeder Aarde. De
wereld zit vol tinten. Van warm wit naar
gloeiend zwart. Realisme is niet het accent
dat ik leg. Ik schrijf een brief over het wit
heen.’
Deze woorden schetsen de dichter. Kort
geleden trad Martineau op in kunstenaars
sociëteit De Kring. Een schare vrouwen
wachtte hem op. Toen Martineau begon,
vulden zijn gedichten woord voor woord
de ruimte. Tranen stroomden.
Schroom niet hem te bezoeken.
Atelier Anton Martineau
KNSM-laan 197 in Loods 6
Tel. 419 14 04, mobiel: 06-30 70 06 42
U kunt intekenen op een boek dat in
2011 verschijnt over portretten van
Martineau bij fotograaf Anais Lopez.
E-mai: postanais@gmail.com
www.anaislopez.nl
www.antonmartineau.com
advertenties

Hanneke van der Aalst
praktijk voor persoonlijke ontwikkeling

Kerstboomkaart €2,50
Jansen & Co
Tweet €9,95
Momantai

Therapeut en Meditatieleraar
Lid van NVPIT en SRBAG

Merry Bird, 3D print €25,Michiel Cornelissen

Piet Heinkade 23
1019 BR Amsterdam
Passenger Terminal Amsterdam
+31 20 4191229
www.thinkingofholland.com
DAGELIJKS OPEN 10-19 uur
contact@thinkingofholland.com
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Core energetica
Coaching en Advies
Healing en Reiki
Meditatie
Workshops
Inspiratiereizen

Baron Tindalstraat 140, 1019 TX Amsterdam
06-13453055

info@hvanderaalst.nl
www.hvanderaalst.nl
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boekenboekenhoekboekenboekenhoekboekenboekenhoek
Schrijvers uit onze buurt
We kunnen nog wel een aantal Boekenhoeken vullen met schrijvers die wonen in het
verspreidingsgebied van de IJopener. Deze keer bespreken we boeken van twee inmiddels
bekende schrijvers uit het Oostelijk Havengebied: Cordula Rooijendijk en Gerbrand Bakker.
tekst: Gerard Goudriaan

Cordula Rooijendijk
Grootvader Piepestok
Na haar succesvolle en zeer leesbare boeken
over de geschiedenis van de computer en
de strijd tegen het water is van Cordula
Rooijendijk onlangs een derde geschiede
nisboek verschenen. Het is het boek met
de leuke titel Grootvader Piepestok. Een
geschiedenis van Nederlandse schoolmeesters.
Waarom Rooijendijk zich op de geschiede
nis van het onderwijs heeft gericht, vertelt
ze in de proloog van het boek: ‘Leraar zijn
is een van de mooiste dingen ter wereld.
En ik kan het weten, want ik ben juf. Sinds
augustus 2009 sta ik tweeënhalve dag per
week voor de klas.’
Van die juffen zijn er wel meer. Maar
hoeveel schooljuffen zijn cum laude afge
studeerd en gepromoveerd op een stads
12

geografisch onderwerp? Na haar promotie
in 2005 werd Rooijendijk schrijver en
onderwees ze als vrijwilliger het vak tech
niek aan meisjes op lagere scholen. Ze ont
dekte al snel hoe geweldig het onderwijzen
is en dat onderwijzer één van de mooiste
beroepen ter wereld is. Ze studeerde in
twee jaar af op de pabo en kreeg genoeg
inspiratie om zich te verdiepen in de ge
schiedenis van het onderwijs, ook omdat
het onderwijs zo belangrijk is in de samen
leving. ‘Basisschoolleraren onderwijzen de
volwassenen van straks die de maatschappij
van later gaan vormen. Goed onderwijs als
basis van een gezonde toekomstige maat
schappij, de oude Grieken beschreven het
al.’
Net als in haar andere boeken beschrijft
Rooijendijk in ‘Grootvader Piepestok’ een
geschiedenis, in dit geval van de lagere

school. Tenminste, zo is nog de ondertitel
op een eerdere cover zoals gebruikt in het
persbericht. Blijkbaar is op het laatste mo
ment ingezien dat deze vlag de lading niet
dekt en dat de verenging tot schoolmees
ters meer recht doet aan de inhoud.
Ze beschrijft deze geschiedenis door de
schijnwerper te richten op een aantal sleu
telfiguren uit deze historie, inderdaad al
lemaal schoolmeesters. Daarbij zet ze deze
hoofdpersonen op meeslepende wijze bijna
als helden neer. Op deze manier blijft ze
ver weg van het saaie proza dat nogal eens
in geschiedkundige werken te vinden is.
Ze bespreekt Joris van Lanckvelt, die in de
16e eeuw op de stadsschool in ’s Hertogen
bosch en later in Utrecht de leerlingen hu
manistisch wilde scholen. Hij ontwikkelde
een nieuwe manier van lesgeven waarin de
leerlingen zelfstandig aan het werk gingen
en zij bij fouten geen slaag, maar hulp
kregen.
De calvinist Dirck Adriaenszoon Valcoogh
komt aan bod. Hij schreef een handboek
voor leraren op Nederduitse scholen die, in
tegenstelling tot de Latijnse scholen, niet
voor de elite maar voor het gewone volk
werkten. Het schrijven van een handboek
was de enige manier om invloed te kun
nen uitoefenen op de onderwijspraktijk.
En zo laat Rooijendijk meer helden uit
het onderwijs voorbij komen. Joannes
Zwijsen bijvoorbeeld die streed voor het
recht om bijzondere scholen op te richten
en gefinancierd te krijgen. En Jan Ligthart
die hamerde op zelfwerkzaamheid, het
leesplankje vernieuwde met woorden als
aap, noot en mies en het buitenleven naar
school haalde door zijn leerlingen sloot
jes te laten graven. Jan Ligthart was ook
degene die altijd ‘Grootvader Piepestok!
Grootvader Piepestok!’ riep als hij de klein
ste kinderen buiten liet spelen. Ook Theo

Thijssen krijgt een hoofdstuk. En frater
Caesarius die een nieuwe leesmethode
ontwikkelde waarmee vijf tot zes miljoen
Nederlanders hebben leren lezen.
Rooijendijk besluit haar boek met een
pleidooi om te komen met een visie op
het onderwijs voor de lange termijn, een
duurzaam toekomstbeeld dat het onderwijs
richting geeft.
Door de gekozen methode van de fragmen
tarische heldenbeschrijvingen uit verschil
lende perioden en omdat er geen inleidend
of overkoepelend hoofdstuk is waarin de
lijn van het boek wordt uitgelegd, is het
niet erg duidelijk om welke invalshoek
op de geschiedenis van het onderwijs het
precies gaat. We komen hierover meer
te weten in een artikel van Rooijendijk
in de Volkskrant: ‘Eeuwenlang werd het
Nederlandse onderwijs ingericht op basis
van visie. In de Middeleeuwen leerden de
kinderen vooral goed lezen, omdat werd
gestreefd naar een christelijke maatschap
pij, waarvoor het goed kunnen lezen van
de Bijbel noodzakelijk was. In de 15e
eeuw domineerde het humanistische toe
komstbeeld, met een wedergeboorte van de
Oudheid, en leerden kinderen op school
de klassieke talen, zodat ze de boeken van
Plato in de originele taal konden bestude
ren. In de 19e eeuw werd het onderwijs
ingericht op basis van verlichte en romanti
sche toekomstbeelden.’
De noodzaak van een visie wordt er in het
laatste hoofdstuk natuurlijk wel in geha
merd, maar er staat nergens expliciet dat
het hanteren van visie de rode draad van
het geschiedverhaal is. En vanuit welk per
spectief een onderwijsvernieuwer bezig is,
is wel - min of meer - uit het verhaal op te
maken, maar toch had meer uitleg over de
lijn van het verhaal gemogen, bijvoorbeeld
door een inleiding of een extra hoofdstuk.
Natuurlijk, dit had afbreuk gedaan aan de
gekozen vorm van een enthousiasmerend
personalistisch verhaal over het onderwijs,
dat de lezer meesleept en een zeer leesbaar
boek oplevert. Ondanks deze kritiek is dit
derde geschiedenisboek van Rooijendijk
weer een aanrader. En we kijken nu al uit
naar haar volgende boek dat zal gaan over
de geschiedenis van de Nederlandse han
del.
Cordula Rooijendijk, Grootvader Piepestok. Een geschiedenis van Nederlandse
schoolmeesters.
Uitgeverij Atlas, 2010
ISBN 978-90-450-1667-2
Prijs €19,95

Gerbrandt Bakker
De Omweg
Wie het net verschenen boek De omweg
van Gerbrand Bakker leest, kan zich bijna
niet voorstellen dat de auteur in het Oos
telijk Havengebied woont. Evenals het veel
bejubelde in 2006 verschenen ‘Boven is het
stil’ is ‘De omweg’ bijna volledig gesitueerd
op het verstilde platteland.
De hoofdpersoon is een vrouw die om on
duidelijke redenen naar Wales gaat, er een
afgelegen huisje huurt en een paar maan
den daar doorbrengt. In een traag tempo
wordt de lezer stukje bij beetje deelgenoot
gemaakt van de achtergronden van deze
vrouw en de reden van haar vertrek. Ze
blijkt Engelse taal- en letterkunde in Am
sterdam te doceren, veel zware pijnstillers
te slikken wat aan een ernstige ziekte doet
denken, en ze heeft een slippertje met een
student gehad, wat de reden lijkt te zijn
van haar plotselinge vertrek naar Wales.
Ze heeft daarbij haar man in Amsterdam
achtergelaten. Pas helemaal op het eind van
het boek blijkt de vrouw een vooropgezet
plan gevolgd te hebben. De terughou
dendheid in de informatieverstrekking is
kenmerkend voor het boek. Pas als de plot
helemaal op het eind bekend wordt, is het
mogelijk om de achtergronden van het
verhaal goed te begrijpen.
In Wales leeft ze een tijdje in eenzaam
heid, meer omringd door dieren dan door
mensen. De dieren zijn schapen, koeien,
een das die haar overdag in haar voet bijt
en een groep ganzen die langzaam uitdunt
van tien tot vier. Bij het einde van het boek
spelen de ganzen nog een ontroerende rol.
Later komt een jongen bij haar langs die
min of meer bij haar blijft wonen. Ook in
dit geval krijgt de lezer slechts mondjes

maat informatie. In het plot is er voor de
jongen nog een belangrijke rol weggelegd.
‘De omweg’ is geen gemakkelijke roman.
Er gebeurt niet zoveel maar hij weet te
boeien door de bijzondere compositie, de
manier waarop het verhaal verteld wordt
en zijn grandioze dier- en natuurbeschrij
vingen.
Gerbrand Bakker, De omweg.
Uitgeverij Cossee, Amsterdam, 2010
ISBN 978-90-5936-294-9
Prijs €19,90

advertentie

boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie

BOEKHANDEL

van Pampus
open dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303 telefoon 419 30 23
www.boekhandelvanpampus.nl info@boekhandelvanpampus.nl
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column

Nieuwe regelgeving voor
toewijzing sociale huurwoningen

tekst: Neeltje Wiedemeijer

A

Ook de corporaties zijn allerminst blij met
deze nieuwe regelgeving. De regel wordt
opgelegd door de Europese Commissie om
oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het
is namelijk zo, dat corporaties een voordeel
hebben ten opzichte van particulieren om
dat ze goedkoop leningen mogen afsluiten.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel
nog vragen hebben, dan kunt u zich wen
den tot het Wijksteunpunt Wonen. Wij
zullen ons best doen uw vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden met de informa
tie die hierover op dit moment beschikbaar
is. t

Woningen aan de Ombilinstraat

De stand van de buurt
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Fred Vermorken

advertentie
VERF

SIKKENS

FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

ZONNESCHERMEN
ZONWERING

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

S A N I TA I R

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113
Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl

S C H U I F WA N D E N

DEUREN

SLEUTELS
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Een grote groep huurders dreigt door deze
nieuwe regeling buiten de boot te vallen
omdat ze te veel verdienen voor een sociale
huurwoning, maar te weinig voor een geli
beraliseerde woning. Een woning kopen in
Amsterdam is voor veel mensen ook moei
lijk. Met een jaarinkomen van net boven
de € 33.614 is immers een hypotheek te
krijgen van niet veel meer dan €150.000.
De gevolgen die deze nieuwe regel zal heb
ben voor de woningmarkt in Amsterdam
zijn nog niet geheel duidelijk. Een moge
lijk gevolg kan zijn dat veel mensen met
een middeninkomen wegtrekken uit Am
sterdam. Verder is de verwachting dat veel
mensen met een inkomen boven de
€ 33.614 euro die nu in een sociale huur
woning wonen, deze niet snel meer zullen

verlaten, waardoor de doorstroming stag
neert. Ook zullen stadsvernieuwingsurgen
ten met een inkomen boven de € 33.614
extra kritisch worden, omdat het hun
laatste kans is op een sociale huurwoning.
Aan de andere kant worden de wachtlijs
ten weer korter, omdat er minder mensen
in aanmerking komen voor een bepaalde
woning.

GEREEDSCHAPPEN

De regel geldt alleen voor nieuwe verhurin
gen. Aan bestaande contracten wordt dus
niet getornd.
De regel geldt voor 90 % van alle corpo
ratiewoningen onder de liberalisatiegrens
(die met ingang van 1 januari 2011
€ 652,52 bedraagt). Woningen van parti
culieren vallen hier dus niet onder.
Uitgegaan wordt van het verzamelinkomen
van een potentiële huurder èn dat van een
eventuele partner voor het komende jaar.
Anders dan voor bijvoorbeeld de huurtoe
slag wordt het inkomen van thuiswonende
kinderen níet meegenomen in de bereke
ning.
De huurder moet zelf aannemelijk maken
wat zijn of haar inkomen in het komende
jaar zal zijn. Als er een verandering in het
inkomen wordt verwacht moet dat toe
gelicht worden. Als het inkomen achteraf
toch anders blijkt te zijn geweest dan
opgegeven, heeft dat geen consequenties
voor de huurder. Ook als de huurder later
in het jaar gaat samenwonen, waardoor
het gezamenlijke inkomen wel boven de
33.614 euro uitkomt, heeft dat geen con
sequenties.
De regel is ook van toepassing op onzelf
standige woningen, woningen die tijdelijk
worden verhuurd op basis van de leeg
standswet, campuscontracten, woningen
die aan specifieke beroepsgroepen worden
verhuurd, woningruil, woongroepen, Wibo
woningen en voor woningen die via de
woonversnelling of de regeling ‘Van Groot
naar Beter’ worden verhuurd.
10% van de woningen in het bezit van een
corporatie mogen nog wel aan mensen met
een hoger inkomen verhuurd worden. In
de praktijk zal deze uitzondering alleen
gemaakt worden voor urgenten (waaronder
stadsvernieuwings-urgenten) en rolstoel
woningen. Ook voor woningen die met
een gebruikersovereenkomst in bruikleen
worden gegeven wordt een uitzondering
gemaakt, omdat hier immers officieel geen
sprake is van huur.
In deze regeling wordt uitgegaan van de
kale huur van een woning, terwijl de belas
tingdienst voor de huurtoeslag rekent met
de ‘rekenhuur’ (= kale huur + enkele sub

sidiabele kosten). Het kan consequenties
hebben voor de huurtoeslag als de huur
van een woning volgens deze regel net on
der de liberalisatiegrens ligt, maar volgens
de belastingdienst er boven. In dat geval
krijgt de huurder dus geen huurtoeslag.

MEUBELBESLAG

Als u op dit moment een woning zoekt via Woningnet
heeft u er vast al van gehoord: de nieuwe Europese
regelgeving die bepaalt dat mensen met een bruto
jaarinkomen boven de 33.614 euro vanaf 1 januari 2011
geen sociale huurwoning meer mogen huren. Deze regel
leidt (terecht) tot veel onrust onder woningzoekenden,
ook omdat er tot nu toe veel onduidelijk was. Vandaar nu
even de belangrijkste feiten op een rijtje.

Werkervaring
of arbeid

D

e stand van de buurt wordt hoger.
Door de gentrificatie. Een gruwelijk
lui woord, een luie niet-vertaling
uit het Engels. Het woord gentry zit
erin. Gentry staat voor een groep mensen
die beter gesitueerd is en direct onder de
adel komt in de maatschappelijke orde.
Dus: veredeling of veryupping geeft het
begrip beter weer.
Deze veredeling of veryupping van de In
dische Buurt is bekeken door de huurders
vereniging Oost en Spekulatie Onderzoeks
Kollektief. De laatste club is een luis in de
pels van vastgoedeigenaren en corporaties,
Hun uitgave met de titel In de lift beschrijft
de ontwikkeling waarover verschillende
mensen zich al langer zorgen over maken.
In het boek wordt die zorg handen en
voeten gegeven. Man en paard worden
genoemd.
Eigen Haard laat in de Ombilinstraat en
in de Sumatrastraat / Sumatraplantsoen
woningen verkrotten zodat bewoners al
lang blij zijn dat ze eruit kunnen trekken.
Het stadsdeel zet geen druk achter de cor
poratie om het achterstallig onderhoud ter
hand te nemen.
Een uitgebreide beschrijving van specula
tieve transacties in de Balistraat toont hoe
ook daar de huurder het kind van de reke
ning wordt, terwijl het stadsdeel toekijkt.
Ook wordt beschreven hoe in de Moluk

kenstraat (boven AH) de verwaarloosde
woningen, eigendom van de Alliantie,
voor de helft regulier verhuurd wordt,
terwijl de andere helft voor woekerprijzen
wordt verhuurd aan buitenlandse studen
ten. Voor deze woningen is geen vergun
ning afgegeven voor tijdelijke verhuur.
Ze zouden dus gewoon verhuurd moeten
worden via het distributiesysteem.
Aan alle kanten wordt de voorraad sociale
huurwoningen aangetast, want in alle
wijken die gebouwd zijn tussen 1920 en
1940 rukt dezelfde trend op. Men houdt
vol dat er te veel waren. Waarom is de
wachttijd dan in hemelsnaam 10 jaar?
Dat de Indische Buurt nu, ten koste van
sociale huurwoningen, een levendige en
minder barse indruk maakt, vindt ieder
een prettig. Dat de nieuwe – welgestel
dere – bewoners zich niet afsluiten voor
de overgebleven oude buurtbewoners is
toe te juichen. Dat het gekrompen en
verdwenen aanbod aan welzijnsvoorzie
ningen leidt tot enthousiaste nieuwe initi
atieven is fantastisch.
Maar de gentrification is nu wel ver
genoeg gegaan. Een stadswijk is geen
suburb. Enige criminaliteit en de aan
wezigheid van wat minder welgestelde
bewoners is het zout in de pap van in de
stad wonen. t
In de lift, een kritisch perspectief op de
gentrificatie van de Amsterdamse Indische Buurt door Ayelt de Wit en Adam
Flintoff, Huurdersvereniging Oost en
Spekulatie Onderzoeks Kollektief.

ls door de machinaties van de cor
poraties en speculanten de gemid
delde Indische Buurtbewoner wel
varender wordt, hebben we minder buurt
werk nodig. Een kwaaddenkend persoon
zou kunnen redeneren dat het stadsdeel het
uitgedacht heeft. Bezuinigingen op wel
zijnswerk zijn nodig. Als er meer huiseige
naren zijn en minder sociale huurders, kan
het welzijn allicht met minder geld toe.
Als de ingehuurde welzijnsproducent Civic
tevens de gelegenheid krijgt om de CAO
Welzijn te negeren, een ander pensioen
fonds zoekt en ook geen rekening houdt
met verworven rechten van werknemers die
al jaren in de sector werken... ja dan kan
het allemaal. Ze krijgen een jaarcontract en
dat is makkelijk opzegbaar.
Over 2009 maakte Civic een half miljoen
euro winst. Die winst mochten ze houden
omdat ze zoveel verlies hadden geleden in
2008.
Maar die nieuwe bewoners komen met
initiatieven: de Schaakschool, ’t Karrewiel
initiatief, Atelier Kunst en Koken om er
maar een paar te noemen.
Er ontstaat een nieuw elan in de buurt. En
die initiatieven worden gehonoreerd door,
jawel, het Stadsdeel.
Civic haalt steeds meer mensen bij het
DWI om hen een werkervaringsplaats (of
hoe dat tegenwoordig heet) te bieden. De
DWI’er werkt met behoud van uitkering.
Het DWI betaalt Civic 6000 euro per jaar
per ingehuurde DWI’er. Dan kunnen er
makkelijk mensen worden ontslagen. Ter
wijl die DWI’ers naar werk moeten worden
geleid, vallen er arbeidsplaatsen bij bosjes.
Het DWI moet zich eens achter de oren
krabben over hun beleid. Het toeleiden
naar werk kost arbeidsplaatsen.
Nu de stad en de stadsdelen volgend jaar
met veel minder geld komen zitten, zal er
opnieuw gesnoeid moeten worden, ook in
het Welzijnswerk. De doorontwikkeling
van het sociaal domein, heet dat in amb
telijke taal. In mei zal een keuze worden
gemaakt over de vorm die deze dooront
wikkeling gaat krijgen.
Wij wachten af. t
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zeiden ze dan. Fantastische tijd. Stond ik te
dansen en te zingen op tafels en de bar. Ik
werd ook veel gezien als de gangmaker. Als
ik ergens binnenkwam, werd er een plaatje
opgezet en dan maakte ik de boel los en
gezellig met nummers die ik zong. Op een
gegeven moment zeiden mensen dat ik de
Zangeres Zonder Naam, Mary Servaes,
zo goed na kon doen. Zo kwam het dat
werd gevraagd of ik op kon treden tijdens
Hartjesdag op de Nieuwmarkt. Toen ging
het balletje rollen en inmiddels treed ik op
tijdens feestjes, verjaardagen, buurtfeesten,
trouwerijen en voetbalkampioenschappen.
In 1990 overleed mijn man. Toen heb ik
het erg moeilijk gehad; ik zat bijna alleen
maar in de kroeg. Zo moeilijk dat mijn
zoon op een gegeven moment aan mij
vroeg: ‘Ma, wat wil je? Je kinderen of de
kroeg?’ Toen heb ik natuurlijk voor mijn
kinderen gekozen en een soort weekend
programma ontwikkeld.’
Met Dirk Meeldijk naar Egypte

Bep Blok-Schrekker als Tweede Zangeres Zonder Naam in haar woonkamer in Amsterdam-Oost

Zangeres Zonder Naam springlevend
Het is een echt Amsterdams appartement in Amsterdam-Oost. Aan de muur
prachtige foto’s. Het is de woning van Bep Blok-Schrekker, in haar omgeving
beter bekend als tante Bep en als de Tweede Zangeres Zonder Naam.

tekst: Coen Geertsema
foto: Fred Vermorken

Z

e was de oudste van een gezin van
vier in de Staatsliedenbuurt in Am
sterdam. Ze is in 1938 geboren in de
Jordaan, in de Vinkenstraat, speelde veel
op straat in die echte arbeidersbuurt en
ging bij de buren op visite om schuimpjes
te vragen. In 1942, toen ze vier jaar was,
moest ze vanwege haar joodse achtergrond
onderduiken in Leeuwarden en aan het
einde van de oorlog kwam ze weer terug
naar Amsterdam, omdat haar moeder haar
kinderen bij zich in de buurt wilde hebben.
Met de hongerwinter in het achterhoofd
was dat het begin van een zware tijd. ‘Ik
wilde eigenlijk helemaal niet weg uit Leeu
warden. Daar had ik het goed en er was
genoeg te eten,’ zegt ze daarover. Maar een
maal terug waren er ook fijne momenten.
Zo deed ze mee aan kinderoperette. De
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regisseur vond haar flink voor haar leeftijd
en vroeg of ze ook een volwassen rol wilde
spelen. ‘Ik moest met een man een ver
loofd stelletje spelen. Maar hij zag er veel
ouder uit dan ik. Op een avond vroeg hij
of hij me naar huis mocht brengen. Met
een auto! Niemand had toen een auto. Hij
vroeg hoe oud ik was. Ik was 16. ‘Nou
Bep, tot volgende week dan maar.’ De we
ken daarop zag ik hem vaak. Een week na
de uitvoering van het stuk ging Piet naar
mijn ouders om toestemming te vragen of
hij verkering met mij mocht. ‘Want ik ben
26, zij is 16 en dus heb ik toestemming
nodig.’ Mits hij mij goed verzorgde was dat
geen probleem.’
Badcel op de Atjehstraat

‘Alleen vroeger had je de middelen nog niet
die je nu wel hebt en zo was ik snel zwan
ger en is het gekomen dat ik al op mijn
17e ben getrouwd. We hadden niets, maar
we konden bij mijn schoonmoeder terecht.

Die had een kamer op de Waddenweg in
Noord en toen hadden we een slaapka
mer, een waskamer en een kleine kamer
voor de baby. Van haar kreeg ik mijn eer
ste babyuitzet. Die had ze verzameld bij
de vodden, zo ging dat toen. Mijn man
had intussen een cursus gedaan, ontslag
genomen bij de scheepswerf en was voor
zichzelf begonnen. Maar toen moesten we
uit ons huis. Zo kwam het dat zijn chef
voorstelde om een kamer in de Eerste At
jehstraat te betrekken. Daar hadden we een
slaapkamer, een keuken en een kleine ka
mer. Alleen geen badcel. Toen heeft Piet op
onze veranda een badcel gebouwd. Hij had
onnoemelijk gouden handen. Het werd er
al snel te klein en zo kwamen we terecht op
de Makassarstraat. Toen mijn jongste zoon
18 werd zei Piet: En nu gaan wij leven. Ik
was tot die tijd huisvrouw geweest.’
Rondje Nieuwmarkt met Servaes

‘Vanaf toen aten we eerst thuis een hap.
Vervolgens bracht hij me naar de Nieuw
markt, zodat ik lekker naar de kroeg kon.
Daar maakte ik altijd mijn vaste rondje: ik
begon bij Jan Smit, daarna De Boekenier,
toen naar Van de Velde, de Cotton Club
en Dijk 120. Als het dan rond een uur of
één was liep de eigenaar met me mee naar
de taxi. ‘Bep komt alleen, Bep gaat alleen’

‘Mijn weekendprogramma? Op vrijdag ga
ik naar Café Gijs de Rooy. Dan neem ik
de taxi naar het Rembrandtplein, waar ik
soms naar Rooie Siem ga, de kroeg naast
die van Peter Beense. Toen ik trouwens een
keer in de kroeg van Beense was, zei hij op
een gegeven moment: ‘Ja beste mensen,
jullie denken dat Mary Servaes niet meer
bestaat, maar ze komt nu het podium
op, hoor. Daar komt de Tweede Zangeres
Zonder Naam!’ Ging iedereen helemaal uit
zijn dak. Als het verzoek komt of ik wat wil
zingen als Tweede Zangeres Zonder Naam
is dat geen probleem.’
Meer herinneringen: ‘De polonaise lopen
met toenmalig burgemeester Van Thijn
was fantastisch. Of dat ik twee jaar geleden
met Dirk Meeldijk mee ging op vakantie
naar Egypte met nog een heleboel anderen.
Kreeg ik een compliment van Dirk: ‘Als
wij dat zo op onze 70ste nog doen, mogen
we niet mopperen hoor!’ Maar dat is ook
niet zomaar. Kijk, ten eerste hebben de
liedjes van Mary Servaes allemaal inhoud.
Het gaat gewoon over wat mensen hebben
meegemaakt. En als ik zing, dan laat ik
ook zien wàt ik zing. Bij ‘De lift’ bijvoor
beeld speel ik dat ik een lift van een auto
wil door tijdens het zingen mijn jurk een
beetje op te lichten. Vindt men mooi, dat
ik me in het nummer inleef.’ t
Benieuwd naar een optreden van de
Tweede Zangeres Zonder Naam? Wilt u
vrolijk meezingen met haar grootste successen, van Ach vaderlief, toe drink niet
meer (1959), Mexico (1969, heruitgebracht
in 1986) tot aan Keetje Tippel (1975) en ‘t
Was aan de Costa del Sol (1975)? Dat kan
elke vrijdagavond in Café Gijs de Rooy,
Javastraat 1.

Vette pret met therapie
tekst: Sophie Verschoor
foto: Fred Vermorken

I

n het nieuwe jaar nemen de eerste be
woners hun intrek in het nieuwbouw
project Tidore aan de Sumatrastraat/
Molukkenstraat. Tidore maakt onderdeel
uit van de projecten in de Indische Buurt
die voortvloeien uit de afspraken tussen
ons stadsdeel en woningbouwverenigingen
Ymere, de Alliantie en Eigen Haard om de
wijk gezamenlijk op te knappen.
Fysiotherapeut Hans Kuipers van de Maat
schap Fysiotherapie Zeeburg wordt één van
de zakelijke bewoners van het jonge com
plex. ‘Ons nieuwe bedrijfspand heeft een
zeer moderne oefenruimte en is daardoor
naast individuele behandeling ook uiterst
geschikt voor fysiotherapie in groepsver
band.’
Groepstherapie wint de laatste jaren aan
populariteit. Hans: ‘Het trainen in groe
pen komt steeds vaker voor. Bijvoorbeeld
bij patiënten met reuma, parkinson, rug
klachten, overgewicht of hartproblemen.
De deelnemers begrijpen elkaar, kunnen
onderling steun vinden, elkaar oppeppen
en stimuleren. Samen sporten bevordert
ook het plezier dat je eraan beleeft en kan
ervoor zorgen dat wanneer de therapie af
gesloten is mensen met elkaar in beweging
blijven.’ Maar de therapieën worden er ook
specialistischer door. ‘Iedere groep werkt
met een lesprogramma dat specifiek voor
hen ontwikkeld is. Onze fysiotherapeuten
maken deel uit van een groot netwerk dat
de effecten van groepstherapie met elkaar
vergelijkt. Het delen van deze kennis leidt
uiteindelijk tot een hogere kwaliteit van de
zorg’, aldus Hans.
Eén van de oefengroepen bij Fysiotherapie
Zeeburg is de VettePret groep, gericht op

kinderen met overgewicht. Volgens on
derzoek van het kenniscentrum Nicis zou
een op de vijf kinderen in 2015 te dik zijn,
voornamelijk omdat maar liefst negentig
procent van de kinderen minder dan een
half uur per dag beweegt. Dit heeft niet
alleen lichamelijke maar ook psychische
gevolgen. Kinderen worden er vaak mee
gepest en voelen zich onzeker. Hans: ‘De
kinderen van de VettePret groep komen zes
maanden lang twee keer per week een uur
met ons sporten in de gymzaal van de J.P.
Coenschool in de Balistraat. Niet alleen
om af te vallen maar ook om een positief
zelfbeeld te krijgen en plezier te hebben.
Daarnaast worden ze begeleid door een
diëtiste die ze vertelt over de basisprincipes
van gezond eten.’
VettePret is opgedeeld in drie verschillende
leeftijdsgroepen, variërend van 6 tot 18
jaar. ‘Het totaal aantal deelnemers groeit
gestaag. Schoolartsen, de kinderpoli van
de VU, huisartsen en andere vergelijkbare
instanties sturen steeds vaker kinderen naar
ons door’, vertelt Hans.
Ook opvallend is de groepstherapie voor
Turkse en Marokkaanse mannen en vrou
wen. ‘Allochtone vrouwen willen en mogen
vaak niet in dezelfde ruimte als de man
nen oefenen. Daarnaast kan de taal een
probleem zijn, ze voelen zich sneller op
hun gemak onder elkaar. In dertien weken
wordt er niet alleen gewerkt aan de condi
tie, er komen ook gastsprekers langs om te
praten over onderwerpen als gezonde voe
ding. Deze voorlichting wordt zowel in het
Turks als Marokkaans gegeven.’
Fysiotherapie Zeeburg is nu nog gehuisvest in de Molukkenstraat 85 maar verhuist per 1 januari naar Sumatrastraat 201
Tel: 665 21 32
www.fysiotherapie-zeeburg.nl
hanszeeburg@gmail.com
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nen vinden het zeker wel cool dat mijn
boek uitgegeven is, maar soms word ik wel
een beetje als een nerd gezien als ik weer
met mijn neus in een boek zit. Maar dat
maakt me voor de rest ook niet uit.
Hoe heb je een uitgever gevonden? Een
vriendin en ik wilden samen een verhaal
schrijven en dat opsturen naar een uitgever.
We hebben samen op internet uitgevers
opgezocht en ze op een rijtje gezet. Uit
eindelijk kwam daar Boekscout uit. De
vriendschap liep een beetje vast en het ver
haal samen is er nooit gekomen, maar toen
De elementenmeesters af was, wist ik meteen
welke uitgever ik wilde hebben. Ik heb het
opgestuurd en het was meteen goed.
Kunnen jouw fans nog een tweede
boek verwachten? En wanneer dan? Ha

ha, eigenlijk ben ik al klaar met het tweede
deel en zit nu op de helft van het derde. Ik
weet nog niet of ik ze naar de uitgever ga
sturen. Ik denk dat ik het pas later doe, als
ik ze heb aangepast. Als ik wat ouder en
beter ben geworden.

IJburgse tiener debuteert

Je bent duidelijk een ondernemende
dame die weet wat ze wil. Van wie heb
je dat? Van mijn moeder. Als zij een doel

Na alle berichten over jongeren die op straat hangen, overlast geven en zich vooral bezighouden met
seks, drugs en comazuipen, zou je bijna geloven dat onze jeugd voorgoed verloren is. Gelukkig zijn er
ook geïnspireerde, gedreven jongeren die alles weer in perspectief zetten. De IJburgse Nina Klumper
bijvoorbeeld. Ze is middelbare scholiere en debuteert nu al als schrijfster.
tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

N

ina zit in de tweede klas van het
Havo/VWO en ondanks een flink
pak huiswerk schreef zij De elementenmeesters: een fantasieverhaal voor jonge
adolescenten. Tijd voor een interview met
een fris, jong rolmodel.
Hoe oud ben je? Ik word over een

maandje veertien.

Op welke school en in welke klas zit
je? Ik zit op het Pieter Nieuwland College

in de tweede klas van het Havo/VWO.
Wat zijn je hobby’s? Lezen, schrijven,
sms-en en bellen.

Hoe kwam je erbij om een boek te
schrijven? Eigenlijk gebeurde het gewoon.

Eerst schreef ik met de hand, maar toen ik
eenmaal goed overweg kon met de com
puter, ben ik gaan typen en zo kwam het
boek.

Dus je hebt er niet echt over nagedacht? Voelde je een drang om te
schrijven of hoe werkt dat bij jou? Ik
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merkte dat ik in de klas, als ik niet veel te
doen had, zelf verhalen verzon. Ik schreef
ze dan op in een schrift. Thuis liet ik ze
mijn moeder lezen, maar eigenlijk zat er
nooit echt een einde aan. Mama zei toen
dat ze nog wel een verhaal wilde lezen,
maar alleen als er een echt eind aan zat.
Toen werden het echte verhalen, boekjes.

De meeste van jouw leeftijdgenoten
hebben het veel te druk met school,
clubs, sport of stappen om te schrijven. Hoe zit dat bij jou? Toen ik het

boek schreef, zat ik op de grens van basis
school naar middelbaar onderwijs. Ik had
niet veel schoolwerk en schreef vooral veel
in de vakantie en weekenden. Ik zit nu
twee maanden op volleybal, maar daarvoor
ging ik niet naar een sportclub, of zo. En
stappen mag ik nog niet.

Hoe veel tijd besteed je nu aan schrijven en waar vind je die tijd? Ik zit op

een site waarop je een story kunt aanma
ken en hoofdstukken online zetten, waarop
andere mensen reageren. Ik denk dat ik
elke dag circa twintig minuten aan verha
len schrijven besteed. Doordeweeks mag
ik ’s avonds van zeven tot acht op de com

puter, waarvan ik dus bijna de helft aan
het schrijven ben. In saaie lessen op school
pen ik ook aantekeningen neer, waardoor
ik het verhaal sneller kan schrijven als ik
thuis ben.

Welke site is dat en hoe heb je die gevonden? www.quizlet.nl. Ik zat op school

bij Nederlands, en we mochten iets voor
onszelf doen. Ik vind testjes in magazines
altijd leuk en ging er online naar zoeken.
Zoals de naam al zegt, staan er op Quizlet
duizenden quizzen, ontworpen door leden.
Toevallig kon je daar ook verhalen aanma
ken. Je kunt me op de site trouwens vinden
onder de nickname Furry.
Waar komt jouw inspiratie vandaan? Ik
lees veel boeken. Dat zijn vooral fantasy-,
avonturen- en real life-boeken. In mijn
hoofd vormen alle verhalen die ik lees zich
om en smelten samen, wat dan weer een
nieuw verhaal wordt. Ik kan ook niet lang
met een verhaal in mijn hoofd rondlopen.
Het moet er meteen uit, anders word het te
vol. Als ik een goed idee heb, schrijf ik het
dus meteen op.
Wat vinden je vrienden ervan dat je
schrijft? Is het wel cool? Mijn vriendin

heeft, gaat ze er ook voor. Daarin is ze een
groot voorbeeld voor mij.
Wat zijn je plannen voor de nabije
toekomst? Ik wil graag Nederlands gaan

studeren, maar waarschijnlijk wordt het
HBO, omdat ik Havo ga doen. Ik weet
nog niet of ik na het HBO alsnog naar
de universiteit wil gaan, maar ik wil zeker
verder met schrijven.

Om in de fantasiesfeer te blijven: waar
ben je over tien jaar en wat heb je
dan bereikt? Op een eiland, ergens aan

de kust van Frankrijk, of zo, waar de zon
altijd schijnt en ik een villa heb. Met een
groot raam dat uitkijkt over de blauwe zee
en waar ik rustig kan schrijven. Maar als
dat niet kan, dan hoop ik in Los Angelos te
wonen. Lijkt me geweldig. t
Op 18 december signeert Nina
Klumper haar boek om 14.00 bij
boekhandel Van Pampus
KNSM-laan 303
www.boekhandelvanpampus.nl

advertentie

H ULP VO O R K LEIN EN G RO O T
Praktijk voor kindertherapie
ouderbegeleiding & coaching

Drs. Francine Wong Loi Sing-Witz
Psycholoog NIP, lid NVPA

Cas Oorthuyskade 110, 1087 BB Amsterdam
020-7790848 • 06-27413034
www.kidssupport.nl • info@kidssupport.nl

Cybersoek: ook voor ondernemers
In Cybersoek op het Timorplein leren jong en oud met de computer
omgaan. Zij volgen er cursussen, krijgen individuele begeleiding tijdens de
Open Inloop of doen in speciale projecten nieuwe digitale vaardigheden
op. Sinds kort is er ook computer- en internet-inloop voor ondernemers.
tekst: René Arnoldi
foto’s: Kees Hoogeveen

E

r is soep, heerlijke wraps en nog veel
meer, uitstekend verzorgd door Ster
ren van de Hemel aan het Beuken
plein. Heleen Snoep van Cybersoek doet
de introductie. Samen met haar collega
Dita van Middendorp organiseert zij de
inloop voor ondernemers. De inloop is een
samenwerkingsverband met Ondernemers
huis Groot Oost, waar ondernemers met al
hun vragen over ondernemen en internet
terecht kunnen. Elke donderdagavond van
19.00 tot 21.00 uur en elke eerste maan
dag van de maand van 10.00 tot 12,00
uur organiseert Cybersoek de inloop. Daar
worden alle vragen over het gebruik van
de computer en internet beantwoord. Re
gelmatig wordt de donderdagavond benut
voor een netwerkbijeenkomst. Onderne
mers ontmoeten elkaar en er is een lezing
of een workshop. Zo is Cybersoek ook het
digitale trapveld voor ondernemers!
De circa dertig aanwezige ondernemers
stellen zich voor. Er zijn zowel startende als
gevorderde ondernemers uit veel verschil
lende branches, met een lichte oververte
genwoordiging van de artistieke branche.
Ook zijn er veel computerbedrijven, die
de ondernemers met hun diensten kun
nen helpen. Het voorstelrondje is relevant,
want zo weet iedereen bij wie hij na de
lezing moet zijn. De lezing wordt verzorgd
door Sjoerd Jurkovich, die concepten ont

wikkelt. De lezing gaat over lifehacking.
Dit geeft inzicht hoe je met behulp van
je computer en aanverwante zaken je le
ven zo kunt inrichten dat je jezelf kunt
concentreren op de belangrijke dingen, in
dit geval van ondernemerschap. Er is veel
interactie met de zaal. ‘Je moet niet direct
de telefoon opnemen als je met belangrijke
dingen bezig bent’, zegt Sjoerd. ‘Dan mis
je misschien een klant. Je spreekt hier voor
ondernemers,’ reageer ik. Het enige min
puntje, want de lezing biedt verder veel
aanknopingspunten voor een beter time
management. En procrastinatie, een ander
woord voor uitstel, is het mooiste nieuwe
woord dat ik heb geleerd!
Na de lezing worden er nieuwe contacten
gelegd en worden visitekaartjes uitgewis
seld en er worden evaluatieformulieren
ingevuld. Ik loop nog even binnen bij
de wat kleinere workshop Digitale kerst
kaarten maken. Die wordt gegeven door
kunstenaar Daniëlle Davidson. Tijdens de
workshop mag ik direct wat reclame ma
ken voor mijn site www.sowhatfun.nl. Dat
heet netwerken. Een ondernemer in visuele
concepten geeft mij wat tips ter verbetering
van mijn website: ook netwerken. Daarna
gaan de deelnemers lekker actief met digi
tale kerstkaarten aan de slag. Ik neem nog
een biertje, praat wat na en spreek af dat ik
er tijdens de workshop Internetmarketing
op 9 december ook bij ben, maar dan als
deelnemer! t
www.cybersoek.nl
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De avond valt over het Java-eiland
foto: Kees Hoogeveen
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Eerherstel voor
Jodenmanussie
Het is de grootste maar misschien ook de meest
vergeten Joodse begraafplaats in West-Europa, de
Joodse begraafplaats Zeeburg. Als het aan de Stichting
Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg ligt, komt
daar spoedig verandering in.

Hoeden terug in straatbeeld
Mirjam Nuver leerde het
vak van hoedemaakster
spelenderwijs. Nu dragen
zelfs leden van het Koninklijk
Huis haar creaties.
tekst: Lida Geers
foto’s: Mirjam Nuver

H

oeden maken kreeg Mirjam Nuver
met de paplepel ingegoten. Haar
moeder was hoedenmodiste en
begon op haar veertigste een eigen hoe
denzaak. Omdat Mirjam haar moeder
vaak in de winkel hielp, leerde zij het vak
spelenderwijs. Toch koos Mirjam in eerste
instantie voor Grafische Vormgeving en
niet voor hoeden maken. Het bloed kruipt
echter waar het niet gaan kan. Mirjam
wilde met afstuderen in 1985 op de Acade
mie voor Beeldende Kunsten te Groningen
toch de hoed gebruiken als onderdeel van
haar afstudeerproject. De boeken, adviezen
en het materiaal van haar moeder werden
allemaal in stelling gebracht om er een
geslaagd project van te maken. Haar hoe
den kregen een sculptuurachtige vorm die
veel met haar grafisch werk te maken had
den. Na haar afstuderen ging ze met een
aantal hoeden naar een Groningse Galerie
in de hoop dat daar haar geesteskinderen
geëxposeerd mochten worden. Daar werd
ze afgewezen omdat de galeriehouder geen
lijn in de serie zag. Dat zette haar aan het
denken. Ze besloot een ongebruikelijke
weg in te slaan en maakte een mooie serie
hoeden van jute, wat toen een ongebrui
kelijk materiaal voor hoeden was. Hiermee
won ze een prijs en kreeg ook de gelegen
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heid tot exposeren. In dezelfde tijd werkte
ze ook nog als grafisch vormgeefster.
Verhuisd naar Amsterdam

In 1985 besloot Mirjam iets in de mode
te gaan doen en Groningen te verlaten.
In Amsterdam vond ze een atelierwoning.
Inmiddels woont ze op IJburg en ze heeft
nooit spijt van deze beslissing gehad.
Sindsdien ontwerpt en maakt Mirjam
hoeden. Jammer genoeg is, door de casual
kleding die in opmars was, de hoed uit het
straatbeeld verdwenen. Er is voor vrouwen
nog maar weinig gelegenheden om een
hoed te dragen. In de begintijd tijd maakte
Mirjam veel unica, waarvan de meeste
verkocht werden in het buitenland. Het
is haar grote wens dat de hoed weer terug
komt en niet alleen is voorbehouden voor
Prinsjesdag of aan leden van het Koninklijk
Huis. Die dragen ook haar hoeden, maar
kopen die niet rechtstreeks bij Mirjam.
De hoeden die Mirjam maakt zijn op z’n
minst bijzonder en origineel te noemen.
Daar komt dan nog een goede pasvorm en
draagbaarheid bij. ‘Wat let je’, zou Mirjam
zeggen.
Zij maakt alle hoeden zelf, zij het dat ze nu
meer in serie maakt in plaats van de eerder
genoemde unica. Ieder half jaar is er weer
een nieuwe collectie, wat soms moeilijk
samengaat met de productie van de hoeden
advertenties

die verkocht zijn uit de collecties ervoor.
‘Dat is het probleem als je alles zelf doet
hè.’ Daarom is Mirjam op zoek naar een
bedrijf dat de productie eventueel zou kun
nen overnemen.
Via winkel of rechtstreeks

Veel van haar hoeden worden verkocht in
speciale winkels. In Amsterdam zijn dat
Jan Jansen en Hoeden M/V. Verder zijn
er verschillende winkels in Nederland en
Duitsland en sinds kort ook in Londen.
Daarnaast verkoopt Mirjam via beurzen
zowel in binnen- als buitenland en legt op
die manier ook contacten met galeries en
musea. Naast de winkels die haar hoeden
verkopen is het ook mogelijk rechtstreeks
bij Mirjam een hoed te kopen. Mirjam:
‘Je kunt opbellen of aanbellen. Je past één
van de hoeden uit de collectie, daarna
wordt bekeken of er nog kleine wijzigingen
moeten worden aangebracht en dan gaat
hij in productie.’ Op de vraag wat haar
grootste wens is antwoordt zij: ‘Ik zou het
héél leuk vinden als vrouwen weer hoeden
gaan dragen. Zich niet laten beïnvloeden
door wat anderen denken, maar gewoon
uit eigen keuze en verliefdheid op de fraaie
vorm ervoor gaan. De hoed moet gewoon
wereldwijd weer terugkomen.’ t
www.mirjamnuverhoeden.nl
Tel: 616 24 47

tekst: Michel van Dijk
foto: Tom Norden
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weehonderdduizend, dat is de
schatting van het aantal Joden dat
begraven ligt op de Joodse begraaf
plaats Zeeburg, die verscholen ligt aan de
rand van het Flevopark. Met een omvang
van acht hectaren (ooit waren dat er tien)
ter grootte van zestien voetbalvelden is het
de grootste Joodse begraafplaats in WestEuropa. Alleen in Polen zijn er nog grotere
te vinden.
En nog steeds is de Joodse begraafplaats
Zeeburg, gesticht in 1714, in gebruik. Er
worden dus nog steeds mensen begraven,
al gebeurt dat niet vaak. Het is dan vooral
een laatste rustplaats voor Joden die geen
nabestaanden achterlaten en die niet ge
noeg geld bezaten voor een rustplek op de
meer bekende Joodse begraafplaatsen in
Diemen en Muiderberg.
Ido Abram, adviseur educatie van de in
2008 opgerichte Stichting Eerherstel Jood
se Begraafplaats Zeeburg, weet waarom er
zoveel Joden liggen op deze begraafplaats.
‘Het was een armeluisbegraafplaats, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de wereld
beroemde Joodse begraafplaats in Ouder
kerk. Daar kwamen de rijke Portugese
Joden terecht die mooie graven voor zich
zelf lieten maken, maar hier vinden we
vooral de arme Ashkenazische Joden. Voor
al ook veel kinderen. Tot in de 20e eeuw
was de kindersterfte hoog in Amsterdam,
zeker binnen de arme Joodse gemeenschap.
Veel van deze kinderen hebben zelfs geen
grafsteentje gekregen.’

Onrechtvaardig

Abram vertelt terwijl hij en
Marcel Mock, initiatiefnemer en
voorzitter van de Stichting Eer
herstel, vanaf de Valentijnkade
uitkijken op de begraafplaats.
Het toegangshek is dicht en de
sleutelbeheerder kon helaas niet
langskomen voor het interview.
Gelukkig is het een heldere dag vandaag
en daardoor is goed te zien dat de zerken
schots en scheef verspreid liggen over de
begraafplaats, half overwoekerd door dicht
struikgewas.
Sinds de jaren 80 is de begraafplaats
afgesloten voor publiek. Het was het ge
meentebestuur en de Joodse Gemeente
Amsterdam (NIHS), eigenaar van de
begraafplaats, een doorn in het oog dat
kinderen daar naar hartelust speelden en
dat volwassenen er hun huisdieren uitlieten
en er in de zomer heerlijk lagen te z onnen.
De begraafplaats, in de volksmond Joden
manussie genoemd, was dan ook een be
grip voor veel buurtbewoners.
De poorten gingen dus op slot. Maar daar
mee is de begraafplaats een vergeten plek
geworden voor veel Amsterdammers. Daar
moet verandering in komen, vindt M
 arcel
Mock, die pleit voor eerherstel van de
begraafplaats. Zijn motivatie is glashelder.
‘Ik vind het onrechtvaardig dat hier zoveel
mensen liggen die we nu niet kunnen
gedenken.’

Sinds twee jaar werkt de Stichting aan
plannen voor eerherstel van de begraaf
plaats. Zo moet het zuidelijke deel ervan,
dat het dichtst tegen de Valentijnkade aan
ligt, worden opengesteld voor publiek,
de oude toegangspaden opnieuw worden
ingericht en de zerken worden opgeknapt
en schoongemaakt. En op de plek in de
bakstenen muur waar zich ooit de toegang
tot de begraafplaats bevond en die nu is
dichtgemetseld, zou opnieuw een mooie
toegangspoort dienen te komen.
De Stichting besteedt ook veel aandacht
aan educatie en voorlichting. Zo komen
er panelen waarin de geschiedenis van de
begraafplaats en de bijzondere kenmerken
van het Joodse begraven worden uitgelegd.
En ook scholen uit de buurt zullen actief
bij de educatieprogramma’s betrokken
worden.
In 2014 bestaat de begraafplaats driehon
derd jaar. Dan moeten de plannen zijn
verwezenlijkt. Mock: ‘We hebben daarvoor
ongeveer een half miljoen euro nodig.
Dat is een relatief bescheiden bedrag voor
zo’n groot project, dat van harte wordt
ondersteund door het Stadsdeel Oost. Tien
procent daarvan hebben we reeds ingeza
meld. Maar elke gift is uiteraard van harte
welkom, zeker ook van bewoners uit de
buurt.’ t
Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan ten
name van Stichting Eerherstel Joodse
Begraafplaats Zeeburg, op bankrekeningnummer 40.25.70.022, ABN-AMRO
Bank te Amstelveen.
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Kinderen vinden
stoeien vet cool

tekst: Elly van der Mark
foto: Instroomhuis

‘H
Wie kent het niet: het begint met uitgelaten stoeien, een
duwtje of een beetje aan elkaar sjorren. Voor je het weet
loopt dat uit op ‘katjesspul’ zoals mijn moeder dat noemde,
waarmee ze ruzie bedoelde. Veel kinderen kennen hun eigen
kracht niet. Voor die kinderen is de stoeicursus een uitkomst.

tekst: Lida Geers
foto: Eppink Fotoproducties

V

olgens Jeroen Tan, een van de
oprichters van de stoeicursus en
bestuurslid van ZeeburgSport, is
stoeien een levensbehoefte voor kinderen
en bijna even belangrijk als eten en drin
ken. Kinderen leren door de stoeicursus
hun eigen krachten kennen en daar op een
goede manier mee omgaan. Het gaat over
techniek, coördinatie en balans. Ook de
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Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00
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kinderen die makkelijk worden omgeduwd
hebben er baat bij. Ze leren techniekjes
waarmee een ‘aanval’ gepareerd kan wor
den zodat ze minder snel op de grond
terechtkomen. Ze krijgen hierdoor een
stabielere basis. Stoeien is volgens Jeroen de
basis van iedere kracht- en vechtsport. Het
is duidelijk zó belangrijk dat de overheid
zich er ook mee bezighoudt en in een wet
heeft vastgelegd dat contactsport op scho
len verplicht is. De belangstelling hiervoor
neemt op dit moment toe. Regelmatig
wordt een demonstratieles stoeien aan
gevraagd tijdens de reguliere gymles. De
kinderen vinden het prachtig. Toen tijdens
het Indische Buurt Festival begin dit jaar
een demonstratieles stoeien werd gegeven
deden er maar liefst 75 kinderen spontaan
mee. Dus wat de kinderen betreft is stoeien
‘vet cool’.
Aparte groepen

De stoeicursus onder de vlag van Zeeburg
Sport wordt gegeven in de sportzaal Mee
vaart in de Balistraat 48-A. Iedere maandag
is er voor kinderen van zes tot en met acht
jaar les van 15.30 tot 16.25 uur les en voor
de leeftijdsgroep negen tot en met twaalf
van 16.30 tot 17.30 uur. De cursus is voor
ieder kind geschikt en de lessen zijn met
jongens en meisjes door elkaar: de verhou
ding is fifty-fifty. De kinderen zijn opge
splitst in twee groepen, omdat er duidelijk
verschil zit tussen kinderen van verschil

lende leeftijden. Er wordt ook gedacht aan
lessen voor scholieren van de middelbare
school, alleen zullen de meisjes en de jon
gens dan wel apart les moeten hebben. Dit
is echter een nog uit te werken plan. Eerst
maar eens dit goed van de grond zien te
krijgen, is de mening van Jeroen Tan.
Prima instructeur

Dat een leuke en goede stoeiles staat of
valt bij de kwaliteiten van de instructeur
zal niemand verbazen. Nu wil het toeval
dat ZeeburgSport zo’n uitstekende instruc
teur voor de stoeicursus heeft. Instructeur
Omar, die zesvoudig kampioen Olympisch
Worstelen in Marokko is, verstaat de kunst
de stoeilessen op een leuke manier in te
vullen. Er wordt plezier gemaakt en stoere
spelletjes worden afgewisseld met ontspan
ning, rust en gezamenlijke gezelligheid. Op
de mat leren de kinderen wat wel en niet
mag. Daarover worden vooraf afspraken
gemaakt. Worstelen, met daaraan vooraf
gaand stoeien ziet er altijd heftiger uit dan
het in feite is, vanwege de duidelijke af
spraken. Nu gaat het stoeien niet zo ver als
worstelen maar het is wel de basis. Het wil
niet zeggen dat je elkaar nooit pijn doet,
maar in principe is dat niet de bedoeling.
Iedereen kan het leren

Deze sport is geschikt voor alle kinderen.
Aanmelden kan telefonisch of via e-mail en
een proefles is altijd mogelijk. De groepen
bestaan uit maximaal zestien kinderen.
Bij meer aanmeldingen zal een wachtlijst
worden ingericht of wordt een extra groep
gevormd. Het zou ook zomaar kunnen dat
er op een andere plek in Zeeburg compleet
nieuwe lessen worden opgezet. Uiteraard
ook afhankelijk van de aanmeldingen.
www.zeeburgsport.nl
e-mail: info@zeeburgsport.nl
tel. 820 22 06

eb je al ontbeten?’ vraagt Fer
dinand van de Velde. Voor het
interview schuiven we aan bij een
paar bewoners, die aan een lange tafel zit
ten. De sfeer is ontspannen, op tafel staan
brood en beleg, de koffiekan gaat rond.
Na een grondige renovatie van het pand
werken sinds 2009 het Leger des Heils,
HVO-Queridio, GGD, JellinekMentrum
en de Dienst Werk en Inkomen samen
onder de naam Instroomhuis. ‘Deze sa
menwerking is uniek in Nederland’, vertelt
Ferdinand, die voor het Leger des Heils als
leidinggevende werkt. ‘Wij doen gezamen
lijk de screening van mensen die een dak
boven hun hoofd zoeken. Die kunnen zich
aanmelden bij de DWI aan het IJsbaan
pad. Daar wordt gecontroleerd of je écht
dakloos bent en of je aan het einde van je
latijn bent. Of je geen familie of vrienden
hebt, die je kunnen opvangen. Als je niet
op zoek bent naar een woning, kun je daar
een daklozenuitkering aanvragen.’
Wie wél onderdak zoekt, kan voor de
overbruggingsperiode naar definitieve huis
vesting terecht in één van de opvanghuizen
die Amsterdam rijk is. De gemiddelde
tijd die men in het Instroomhuis vertoeft
is zes weken. Een team van deskundigen
stelt vast in wat voor woning iemand het
beste kan worden ondergebracht. Som
migen stromen door naar begeleid wonen,
anderen komen in aanmerking voor een
opvangtehuis. Voor iedereen is er een
gegarandeerde vervolgplek.

Bewoners en medewerkers van het Instroomhuis.

Een dak boven het hoofd
Op mooie dagen zie je ze buiten staan, de tijdelijke bewoners van het
Instroomhuis. De samenwerking tussen verschillende instanties maakt dit
huis tot het paradepaardje van de daklozenopvang.
rekeningen niet. Dat duurde jaren en uit
eindelijk werd hij zijn huis uit gezet. Als je
geen netwerk van familie of vrienden hebt,
kan je het heel moeilijk krijgen.’

De tijdelijke bewoners van het Instroom
huis zijn een afspiegeling van de Amster
damse samenleving. Ferdinand: ‘Er zijn
grote verschillen tussen de culturen. Bij de
ene cultuur speelt bijvoorbeeld schaamte
een grotere rol dan bij de andere. Die
schaamte kan mensen ervan weerhouden
zich bij de daklozenopvang te melden. Bij
Surinamers is het veel gebruikelijker dan
bij andere bevolkingsgroepen dat je door
familie opgevangen wordt.’ Hij verbaast
In het Instroomhuis, dat dag en nacht
zich er wel eens over dat kerken zo weinig
in bedrijf is, werken zo’n vijftig mensen.
maatschappelijke betrokkenheid tonen. ‘Bij
Ongeveer de helft daarvan draait er een
het Leger des Heils wordt het geloof door
normale werkweek in wis
middel van daden uitgedra
seldiensten, de anderen zijn ‘Eenzaamheid is een groot gen. Laatst kwam iemand van
probleem in Nederland’
ambulant. Bij veel van de
een kerkgenootschap vragen
bewoners spelen naast het
of ze hun daklozen naar ons
gemis aan huisvesting ook andere proble
konden doorverwijzen. Ik vind dat ze als
men een rol. Vaak zijn er drugs of drank in
christenen beter zelf voor opvang kunnen
het spel, velen hebben psychische of soma
zorgen.’
tische problemen. Die problemen hebben
sommigen vanuit hun jeugd meegenomen,
In 2006 kwam de overheid met een plan
maar ook kan een combinatie van voor
voor de vier grote steden: de overlast van
vallen de oorzaak van dakloosheid zijn.
daklozen moest worden tegengegaan, ze
Ferdinand noemt een voorbeeld van een
moesten van de straat verdwijnen. Iedere
afdelingshoofd van een ziekenhuis die op
geregistreerde dakloze kreeg voor het hele
straat kwam te staan. ‘Eenzaamheid is een
traject – zorg, inkomen en huisvesting –
groot probleem in Nederland. Deze man is
een aanspreekpunt. Dat werkte heel goed.
echt geen uitzondering. Zijn partner over
Het blijkt dat zodra opvang voorhanden
leed en hij hield daar een trauma aan over.
is, het aantal delicten dat door deze groep
Hij opende de post niet meer, betaalde zijn
gepleegd wordt, keldert. Zelfs zonder dat

er verdere hulp geboden wordt.
Was de opvang tot 2006 nogal vrijblijvend,
tegenwoordig worden strenge eisen gesteld
aan daklozen. Iedereen moet aan de slag,
wie niet meewerkt wordt overgeplaatst
naar een ander opvanghuis en uiteindelijk
houdt de opvang op. Datzelfde geldt ook
voor degenen die zich niet aan de huisre
gels houden. ‘We willen echt niet betutte
len’, zegt Ferdinand daarover, ‘maar drank
en drugs zijn hier ten strengste verboden.
Wie hier met een blikje bier rondloopt
wordt meteen geschorst.’
Aan het einde van ons gesprek geeft
Ferdinand me een informatiefolder: een
klein kaartje met wat, waarom, hoe, voor
wie, door wie. Heel overzichtelijk, heel
praktisch. Ferdinand: ‘Als je in de dak
lozenopvang werkt, moet je wel praktisch
ingesteld zijn. Je moet namelijk heel con
crete afspraken maken met de bewoners.’
Tussen 11.00 en 15.00 uur kan iedereen
binnenlopen voor een kopje koffie. Om
twaalf uur is er soep. De reacties van buurt
bewoners op het Instroomhuis zijn door
gaans positief. Tijdens de open dag meldde
maar liefst de helft van het aantal bezoekers
zich als vrijwilliger. Wie ervoor voelt een
bingo-avond te leiden of zelf ideeën heeft
om iets met de bewoners te ondernemen,
kan zich bij het Instroomhuis melden. t
Zeeburgerdijk 215
tel. 462 63 60
www.instroomhuis.nl
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Ross de Boss

Ik ben een typisch stadsmens, zo eentje die eerder opfleurt bij het geloei van een stadsbus

Homo
tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

V

andaag ben ik uitgescholden voor
homo. In de pauze op het school
plein door een jongen van een ande
re school. Ik denk dat hij niet zo slim is of
nog een beetje klein. Ik heb hem uitgelegd
dat homo helemaal geen scheldwoord is.
Jongens worden gewoon soms op jongens
en meisjes soms op meisjes verliefd. En ik
ben al drie jaar op Marije.
Ik heb haar voor het eerst gezien op vakan
tie. Ze heeft lang rood haar en sproetjes
en altijd leuke jurken aan. We hebben
afgesproken dat we trouwen als we groot
genoeg zijn. Ik zie Marije bijna nooit,
omdat ze ver weg woont. Helemaal in
Drenthe. Ik stuur haar vaak een kaart met
een cadeautje erin. Een roze armbandje of
haarspeldjes in de vorm van hartjes. Zij
heeft mij een rode ballon gestuurd. Ook in
de vorm van een hart.
Eigenlijk ben ik bang voor ballonnen. In

groep twee heeft een jongen er één tegen
mijn oor geduwd en laten knappen. Ik
houd niet van harde geluiden, dus dat was
echt erg. Sindsdien blijf ik maar liever uit
de buurt. Maar deze blaas ik gewoon niet
op. Ik bewaar hem alleen voor altijd.
Ik krijg al een tijd geen kaarten meer van
Marije. Ik denk dat haar moeder ons adres
kwijt is. Maar trouwen gaan we zeker. Ik
wil ook vader worden. Marije wordt dan
moeder en dan gaan we samen bij mijn
mama wonen. Die is dan oma en kan op
passen. Dat doen veel oma’s. Vroeger dacht
ik dat alle vrouwen achter een kinderwagen
moeder waren, maar dat is niet zo. Als ze
erg jong zijn, is het soms een zus of een op
pas en als ze oud zijn, de oma. Maar daar
moet je mee oppassen, want er zijn ook
moeders die er oud uitzien. Als je die oma
noemt, worden ze boos.
Ik heb mijn vader nog nooit gezien. Mijn
mama zegt dat ze niet weet waar hij is. Als
ik wil, gaat ze hem voor me zoeken. Ik wil
dat wel. Ik wil hem een keer ontmoeten.
Gewoon om te weten hoe hij eruitziet.
Vroeger wist ik niet dat iedereen een vader
heeft en miste ik het ook niet. Nu vragen
andere kinderen waar de mijne is. Ik zeg

dan altijd: ‘Hij is met mijn moeder ge
scheiden.’ Dat klopt niet helemaal, want
mama is nooit getrouwd, maar dan snap
pen ze het tenminste.
Mijn vriendinnetje Loesje haar papa en
mama zijn gescheiden. Maar ze doen wel
aardig tegen elkaar en delen de kinderen.
Loesje woont soms bij haar vader en soms
bij haar moeder. Bij mijn vriendje Sam
gaat dat ook zo en bij mijn vriend Nathan.
Het is wel een beetje lastig als je wilt bel
len, want je weet nooit bij wie ze zijn. Ze
hebben ook allemaal twee opa’s en oma’s,
maar dat hoef ik niet. De mijne zijn toch
de allerliefste van de hele wereld.
Een broertje of een zusje wil ik ook niet.
Ik heb al tegen mijn mama gezegd dat ik
dat geen goed idee vind. Kleine kinderen
zijn erg lastig en straks heeft ze geen tijd
meer voor mij. Maar een vader wil ik wel.
Ik heb tegen mijn moeders vriend gezegd
dat hij mijn vader wel mag zijn. Hij heeft
toch geen kinderen en ook geen vrouw. Hij
is ook geen homo, want hij is verliefd op
mijn mama. Ze kookt soms voor hem en
hij lust het altijd. Hij zei dat hij erover zal
nadenken. Ik hoop dat hij ja zegt, want ik
wil hem nooit meer weg. t

advertenties

Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl
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dan van een koe. Maar er is een geluid dat door merg en been gaat en waar ik nooit aan zal
wennen: dat is het gekrijs van tramlijn 10 in de bocht van en naar de Verbindingsdam.

Het gekrijs van tramlijn 10
tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

T

ijden gaat het redelijk – de 10 loopt
altijd wel wat te jammeren – maar
dan plotseling krijgt hij het op zijn
heupen. Vaak rond begin of midden au
gustus. Maar gelukkig kun je bij het GVB
een klachtenformulier invullen. Dat deed
ik dus. Toen ik na drie weken nog niets
gehoord had, ging ik zelf aan de slag. Een
mederedactielid van de IJopener raadde mij
aan margarine op de rails te smeren. Succes
verzekerd, had hij eraan toegevoegd. Dus
op een middag begaf ik mij met twee pak
jes boter naar de rails van de Verbindings
dam. Mijn actie oogste niet alleen zeer veel
bijval van de wachtende trampassagiers
maar er werd ook ijverig meegedacht. Of
ossengal misschien niet beter was, of an
ders groene zeep? Terwijl ik met een mesje
het pakje margarine doormidden zaagde,
opperde een ouder echtbaar bezorgd of ik
toch niet beter vloeibare margarine had
kunnen nemen.
Het resultaat was ronduit teleurstellend.
Vandaar dat ik een gesprek aanvroeg met
het GVB. Als eerste vroeg ik Petra Faber
wat het GVB aan de geluidsoverlast doet.
Petra legde mij uit dat er al wieldempers op
de trams geplaatst zijn en dat die maatregel
voor tien decibel minder geluidsoverlast
heeft gezorgd. Maar ze erkent dat er af en
toe toch nog aanzienlijke geluidsoverlast
kan ontstaan als gevolg van de weers
omstandigheden. Droge en schone rails
veroorzaken het piepen en krijsen van de

tram in de bogen. Na een periode van
vochtig weer zijn de rails vaak helemaal
schoongespoeld. Komt er vervolgens weer
een droge periode dan droogt de rails
opnieuw op en neemt de kans op lawaai
toe. Hoe langer het droge weer aanhoudt,
hoe meer lawaai. We spraken af dat de
bogen, die normaal gesproken twee keer
per week gesmeerd worden, voortaan vier
keer gesmeerd worden. Het zou nog beter
zijn als – net als bij het Azartplein – de
mogelijkheid bestond om een smeerput
aan te brengen. Maar individuele bogen
in het tramspoor worden nooit voorzien
van smeerinstallaties; deze worden alleen
aangelegd bij eindpunten van de tram. De
installaties zijn te kostbaar in aanschaf en
onderhoud om grootschalig in de Amster
damse infrastructuur te worden toegepast.
Wat het GVB wel gaat bekijken is of het
rijgedrag van de bestuurders van invloed is
op de geluidsoverlast. Alle beetjes helpen
tenslotte.
Mijn andere vraag betreft de termijn
waarop het GVB vindt dat ze geantwoord

moet hebben op klachten. Het streven is
binnen 20 dagen. Dat ze die termijn op
dit moment niet halen, had ik al gemerkt.
In de bevestiging van mijn klacht stond
dat deze doorgegeven was aan de techni
sche dienst. Wat er vervolgens mee gedaan
werd, kreeg ik niet meer te horen, terwijl
ik dat nu juist zo graag wilde weten. Op
dit moment, zo vertelde Petra Faber, is de
situatie nog zo dat de Klantenservice niet
altijd meldt of en welke actie er wordt
ondernomen. Het GVB werkt hard aan
kwaliteitsverbetering van de Klantenservice
en het terugkoppelen wat er daadwerkelijk
met de klacht gebeurd is, moet op den
duur wel plaats gaan vinden. Wie vindt dat
zijn of haar klacht niet goed behandeld is,
kan de Gemeentelijke Ombudsman Ulco
van der Pol inschakelen of het melden bij
het OV-loket.
Of ik volgend jaar augustus nog uit mijn
slaap gehouden word door het gekrijs van
een unieke vogelsoort met als broedgebied
de Verbindingsdam? Ik hoop het niet. Voor
mij mag die soort uitsterven. t

advertenties
KANTOOROPLEIDINGEN
Boekhouden voor ZZP’ers
Secretaresse, Telefoniste/receptioniste.
Financieel medewerker
Medisch en juridisch secretaresse

Computer Educatie Amsterdam
020 - 623 39 32
Veembroederhof 105
info@cea-ccc.nl • www.cea-ccc.nl

27

Het was een mooie dag,
28 november. In het bijzijn
van familie, kennissen,
vrienden en medekunstenaars
werd het mozaïek van Fabrice
onthuld door Jeroen van
Spijk, wethouder Kunst en
Cultuur Amsterdam Oost.
Het mozaïek is te bewonderen bij het Muiderpoortstation tegenover de hoek Pontanusstraat/Wijttenbachstraat.

Balbehoud op Levantplein

Fabrice schenkt Oost een mozaïek
tekst en foto: Lida Geers

In de IJopener van juni 2009 deden enkele bewoners onder de kop ‘Red de
voetballen, red het Levantplein’ een oproep om handtekeningen voor een
blijvende oplossing voor dit mooie plein aan het water. Het plan van PeterPaul Huygen, bewoner van de Levantkade, biedt een oplossing die ervoor
zorgt dat de voetballen niet te ver wegdrijven, zonder de bijzondere
vormgeving van het plein te verliezen. Hoe staat het er nu voor?
tekst en illustratie: Natanja den Boeft

H

et gaat door! De inspanningen –
inspreken, contact met politici en
samenwerking met een enthousiaste
ambtenaar – van buurtbewoners Monique
te Berge, Rien Hannewijk en Arie van
der Neut om dit mooie plan gerealiseerd
te krijgen, hebben succes gehad. De vele
handtekeningen en enthousiaste reacties
van medebewoners van het KNSM-eiland
hielpen mee. Even leek het door de stads
deelfusie en de soms ondoorgrondelijke
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wegen van de bureaucratie te mislukken.
Er kwam een betonnen afscheiding op het
plein te liggen, die de ballen wel redelijk
tegenhoudt, maar die niet fraai is.
Een aantal maanden geleden lagen er in
eens een paar steigers in de IJhaven, bij
het winkelcentrum. Die bleken bestemd
voor het Levantplein. Goed nieuws dus, al
lijkt het lang te duren voor ze op hun plek
komen.
Jaap Pieterson van stadsdeel Oost: ‘Er is
toestemming verleend dor Rijkswaterstaat

en het havenbedrijf. Het wachten is op
contractstukken voor de aannemer. Als die
er zijn, wordt het project aanbesteed en
kan binnen afzienbare tijd worden begon
nen met heien.’ De verwachting is dat de
steigers er komend voorjaar liggen.
Hoe gaat het eruit zien? Er komen twee
steigers, een vaste, parallel aan de steiger
die er al is, aan de westkant van het plein,
en een drijvende daar haaks op, parallel aan
het plein. Aan de kant van de bestaande
steiger komt een gat, breed genoeg voor
boten van hulpdiensten om doorheen te
varen en dicht bij het plein te komen.
Recreatieboten kunnen aan de buitenkant
van het waterplein aanmeren. In het plan
zit ook een hellingbaan voor rolstoelen,
zodat zij eindelijk dichter bij het water
kunnen komen. Geld hiervoor komt uit
een ander voorzieningenpotje en volgt
andere ambtelijke trajecten.
Na vijftien jaar balverlies komt er dankzij
deze actie eindelijk balbehoud én is de
buurt binnenkort een waterplein rijker,
met een mooie plek om in de zon te zitten
en te spelen, en een goede zwemplek! t

W

ethouder Van Spijk refereerde
aan het feit dat het spoor vroeger
altijd de grens was tussen de ver
schillende stadsdelen maar dat nu, door het
samengaan van de verschillende stadsdelen,
Oost weer één was geworden. Er wordt
volgens van Spijk nu ook anders naar deze
plek gekeken en de tevredenheid van de
bewoners in deze wijk is toegenomen. Hij
ziet het mozaïek van Fabrice als een bijdra
ge aan een fijne en goede woonomgeving.
Hij hoopt dat het mozaïek gerespecteerd
zal worden en niet door vandalen beklad of
beschadigd.
Allereerst wordt de naam van het mozaïek
onthuld: Scherven van Beschaving. Daarna
komt het kunstwerk van zes bij tweeënhal
ve meter in zijn volle glorie tevoorschijn.
De kleuren spatten er vanaf.

Smeltkroes van culturen

Fabrice, die al op heel veel plekken in Am
sterdam zijn handtekening heeft gezet in de
vorm van schilderingen en mozaïeken zoals
op het Marie Heinekenplein, vertelt waar
om het mozaïek Scherven van Beschaving
heet. Het kunstwerk bestaat uit duizen
den scherven die gezamenlijk één wereld
vertegenwoordigen. Er zitten fossielen in
verwerkt, maar ook oude tegels uit Portu
gal, Spanje, China, Marokko en n
 atuurlijk
delftsblauw. Verder is er Chinees porselein,
scherven van oud serviesgoed, glas, gespie
geld glas, natuursteen en wat maar bruik
baar is. Bijna al het materiaal is gekregen of
gevonden, soms ook gewoon langs de stoep
in de stad bij het grofvuil. Wat Fabrice heel
leuk vindt is dat de buurtbewoners, die
zich in eerste instantie een beetje afzijdig
hielden, ook met materiaal aankwamen in
de hoop dat hij het voor het mozaïek kon
gebruiken. Daarom heeft hij het Scherven

van Beschaving genoemd: het kunstwerk is
volgens hem een smeltkroes van culturen,
zoals Amsterdam zelf.
Geschenk voor samenleving

Voordat het mozaïek op deze plek kwam,
was er een wandschildering van Fabrice te
zien. Zeventien jaar heeft de schildering
standgehouden, maar nu kreeg zij toch wel
wat ouderdomsverschijnselen. Daarom be
sloot Fabrice in plaats van de schildering te
restaureren er een mozaïek van te maken.
Hij heeft het zelf bekostigd en is er tweeën
halve maand aan bezig geweest, samen met
Cornelia Doornekamp, zakenwaarnemer
van Fabrice, en nog een paar vrijwilligers.
‘Kijk, als een particulier iets dergelijk zou
willen hebben, dan kwam het in de achter
tuin terecht en zou niemand het kunnen
zien. Dit mozaïek is mijn geschenk aan de
samenleving en ik vind dat een genoegen’,
aldus een trotse Fabrice. t
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Kunst en design zij aan zij
Je hebt het al een tijdje in je hoofd, maar een echte aanleiding is er niet. Dan ga je in IJburg
op zoek naar een atelier en vind je een ruimte waar je je kunstwarenhuis kunt opstarten.
tekst en foto: Lida Geers

I

n september opende Janwillem zijn
‘Store without a home’ op de IJburglaan.
Bij binnenkomst begroet Janwillem mij
met: ‘Welkom in de koude winkel’. Ik
versta gouden winkel, wat niet ècht vreemd
is voor wat er zoal te zien is. We maken een
beetje lol over het vermeende goud: of de
winkel zo duur is, of dat het de artikelen
betreft die aan de prijs zijn. Maar het gaat
gewoon over de verwarming die er niet is.
In eerste instantie is het een bont geheel
waarin je verzeilt en waarvan Janwillem
de trotse eigenaar is. Hij is van origine
interieurarchitect en kunstenaar. Hij zocht
een atelier om te kunnen schilderen en om
meubelen in een kunstwerk te veranderen.
Nu heeft hij het geluk dat hij een gedeelte
van de ruimte als atelier kan gebruiken en
het grootste gedeelte de winkel is. Vraag je
wat er zoal verkocht wordt? Er kan beter
gevraagd worden wat er niet te koop is.
Naast kunst worden er ook ‘gewone’ objec
ten of gebruiksvoorwerpen verkocht, die
op de keper beschouwd weer net een tikje
anders zijn dan gangbaar. In categorieën
onderverdeeld zijn er meubels, sieraden,
serviesgoed, speelgoed, kussens, dekens,
tassen, schilderijen, verlichting en mode te
koop. Misschien dat het nog meer is, maar
dat is dan niet een grote groep.
Uren googelen

De watertoren aan de C. van Eesterenlaan
foto: Kees Hoogeveen
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Alles wat verkocht wordt in de ‘Store wit
hout a home’ is door Janwillem zelf ont
dekt en vervolgens naar de winkel gehaald.
Dat zoeken naar bijzondere artikelen
vergt veel tijd en wordt op den duur ook
bijna een obsessie, vertelt Janwillem die

dagelijks vele uren achter de computer zit.
Bovendien wil hij zijn winkel niet alleen
vol hebben met ‘goud’, maar ook gewoon
betaalbaar houden, wat de zoektocht in
gewikkelder maakt. Er zijn natuurlijk wel
uitzonderingen, maar dat zijn dan unica of
van een bijzonder design.

op de website van Domestic te zien zijn in
de winkel aanwezig.
Veel te zien

Bijzonder fraai zijn de kostbare dekens (een
béétje goud!) ontworpen door Diana van
der Harst, textielkunstenares. Ze zijn gewe
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr
orange slice in Tilburg. Het
ven in hetartifort
Textielmuseum
Collier van leer
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zen en daardoor al vaak met kunst en de
De enige plek waar ze er volgens de kun
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maal uitziet. Blijkt het van leer te zijn, wat
Tot slot de schilderijen. In de winkel is een
pas opvalt als je het van dichtbij bekijkt.
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‘Hindoestaanse woongroep
maakt me zielsgelukkig’

Brazilië aan het IJ presenteert
diverse culturele evenementen
in en rond het winkelcentrum
Brazilië.
18 december
14.00 en 15.30 uur: Het Amsterdams Kerstkoor o.l.v. Marja Oldenhave.

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

E

én van de nieuwe bewoners van het
nieuwe woonblok aan de Galjoot
straat is Rinia Khairali, die met haar
Nederlandse echtgenoot onlangs is inge
loot. Rinia: ‘Het was lang spannend want
wij woonden in Amersfoort en mijn man
is Nederlander. Het lag dus niet voor de
hand dat wij zouden worden toegelaten.
Toen we bericht kregen dat wij ook een
sleutel kregen, was het feest.’
Rinia Khairali en haar man hebben waar
schijnlijk geluk gehad omdat er onder de
oudere Surinamers enige aarzeling bestaat
om naar IJburg te verhuizen. Ze blijven
liever wonen in de buurt van de kinderen,
in Noord of in Zuid-Oost.

Rinia Khairali voor haar woning op het Steigereiland

Woningcorporatie Rochdale heeft voor
de stichting Anand Yoti op SteigereilandNoord een vierde Hindoestaans Surinaamse
woongroep voor Amsterdam opgezet. Het
nieuwe woonblok aan de Galjootstraat
omvat 35 appartementen. Die zijn
gereserveerd voor 55-plussers met een
Hindoestaanse achtergrond.

Waarom wilt u in een Surinaamse
woongemeenschap wonen? Rinia

Khairali: ‘Weer samen wonen met Surina
mers vind ik heerlijk omdat we dan weer
bij elkaar zijn; we kunnen praten over din
gen die we kennen, over vroeger. We eten
hetzelfde eten en we verstaan elkaar als we
Hindoestaanse woorden gebruiken.’
Maar als grootste voordeel noemt ze het
feit dat er in die woongemeenschap alleen
oudere mensen wonen; geen kinderen,
geen herrie, rust. Ze benadrukt dat ze niets
tegen kinderen heeft, maar op een gegeven
moment is het genoeg geweest.
Als tweede grote voordeel noemt ze het feit
dat ze niet meer hoeft te reizen. Tot nu toe
waren ze dagelijks twee uur onderweg via
de A1 om bij hun winkel aan de Johan van
de Keukenstraat op IJburg te komen. Dat
is gelukkig voorbij, zegt ze.
Nadelen? Rinia Kharaili:’ Die zie ik niet.

We wonen nu tussen onze eigen mensen,

in de woongemeenschap is een gezamen
lijke ruimte voor feesten en kerkdiensten.
Dus geen gedoe in de nieuwe flat. Heer
lijk.’
Samen

Wat doet men in een dergelijke groep sa
men? Rinia: ‘We zijn met Hindoestaanse
mensen onder elkaar en we vieren bij
voorbeeld samen het suikerfeest. We eten
samen als we dat willen en halen herin
neringen op. Als er iemand ziek is of er
een probleem is, zijn er mensen die iets
kunnen doen. Er komt een bestuur van de
woongemeenschap, dat in de gaten houdt
dat de ramen worden gewassen en de gan
gen niet vervuilen. Samen en toch iedereen
zelfstandig.’
Bijkomend voordeel is dat de gezamenlijke
woongroep dankzij subsidie veel goedkoper
is dan een eigen appartement. Rinia vertelt
dat zij en haar man vier jaar op zoek waren
naar een woning op IJburg, maar die ble
ken voor hen onbetaalbaar. De huur be
draagt namelijk al snel 1500 tot 2000 euro.
Nu betalen zij ruim 500 euro per maand,
alles inclusief.
Een groot voordeel voor Rinia is boven
dien dat ze haar galerie kan aanhouden.
Ze woont nu zo dichtbij dat haar 65 jaren
geen rol meer hoeven spelen.
Hoe gaat het in deze economisch moeilijke tijd? Rinia Kharaili: ‘Verleden jaar

was slecht, maar 2010 was een topjaar. We
hebben veel verkocht en verhuurd, vooral
schilderijen. We draaien prima en dat zal
door de verhuizing naar IJburg alleen maar
beter worden.’ t

29 januari 2011
13.00: La guardia flamenca internacional

Een parade van flamenco-majorettes
over de Veemkade. Vroeger werd de fla
menco vaak op straat gedanst. La guar
dia Flamenca brengt deze Spaanse dans
op geheel eigen(zinnige) wijze opnieuw
in het straatbeeld.
14.30 uur: Flamenco-workshop voor
kinderen

Op speelse wijze worden vele oude
dansculturen tot leven gebracht die de
flamenco door de eeuwen heen in zich
heeft weten op te nemen.
16.00 uur: The Battle por Fiësta

Flamenco meets Urban in een van de al
gemene ruimtes van het winkelcentrum.
Een uitdagende flamenco-hiphopvoor
stelling over ritme, passie en jezelf zijn.
Brazilië aan het IJ is een initiatief van
cultuurgroep Brazilie (Lloyd Hotel,
Nautiek en Loods 6) in samenwerking
met winkeliersvereniging Brazilië.
De evenementen zijn tot stand gekomen door een bijdrage van Stadsdeel
Oost.
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Wie echt luistert, ontdekt meer!
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Op het feestelijk ingerichte Kerstplein
bij Albert Heijn zal een prachtig in
ternationaal kerstrepertoire ten gehore
worden gebracht o.a. uit Spanje, Frank
rijk, Engeland en Rusland. Het Am
sterdams Kerstkoor bestaat uit ca. 30
buurtbewoners.

Test jezelf op:
www.luistereniseenbelevenis.nl
en meld je aan
als vrijwilliger bij Sensoor
Chat- en telefonische hulpdienst

www.sensoor.nl/amsterdam

Antidepressivum
tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

D

e donkere dagen voor kerst zijn gear
riveerd. AH en C1000 liggen vol
chocoladeletters en pepernoten. De
kerstversiering hangt al en de goede Sint
legt nog huisbezoek af. In de sneeuw. Een
premature witte kerst. De Verbindingdam
is een nauwelijks neembare vesting: spek
glad en dodelijk koud met een ijzige wind
die je alle kanten op lanceert behalve de
goede. Mijn fietsslot blijkt diepvries. Bij
gebrek aan een aansteker forceer ik het
kreng met geweld open. Het is half vijf
en al donker. Ik loop te kloten met fiets
lichtjes aan elastiekjes die je alleen zonder
handschoenen aan de fiets bevestigd krijgt.
Als ze het überhaupt doen. Ik heb drie ver
schillende setjes in mijn tas, maar een witte
en een rode vinden die beide werken, blijkt
nog niet zo simpel. Mijn handen springen
open van schraalheid. Ik heb al bijpassende
lippen. Op zich meer dan genoeg om de
pressief onder de wol te kruipen en meer
letters te verorberen dan bikinitechnisch
verantwoord is. Maar het kan nog erger.
Ik ben namelijk mijn vriendje kwijt. Mijn
lieverd die altijd met me op stap ging.
Die het niet uitmaakte waarheen en mij
altijd liet kiezen. Hij die mijn humeur op
peil hield en altijd voor me klaar stond.
Mijn antidepressivum. Degene die mijn
pijn verlichtte. Lichamelijk én geestelijk.
Hij die me altijd zo fantastisch troostte.
Die me kritiekloos accepteerde en bij me
bleef, ook in moeilijke tijden. Mijn trouwe
partner die me traditioneel door herfst- en
winterblues loodste. Die naast me stond
in wind en weer. Die altijd de eerste lente
samen met mij op het terras vierde. Het
lekkere ding dat naast me zat op de bank
en ‘s avond meeging naar bed. De eerste
die ik zag in de ochtend. Mijn jeugdliefde.
Hij is weg. Voorgoed. Hij komt nooit meer
terug. Het is uit tussen ons. Dit jaar ben ik
depri én alleen.
Vanavond is er een 80’s/90’s feest in club
Panama. Ik zou gaan, maar mijn vrienden
hebben net afge-sms’t. Fijn als je al dow

ner dan down bent. Zonder de liefde van
mijn leven ben ik al tijden niet te genieten.
Maar thuis zitten grienen op zaterdag
avond trekt me ook niet echt. Van het dak
af springen is ook geen reële optie. Dus
trek ik mijn hotpants, glittertop en hoge
leren laarzen aan en ga. Alleen. Zonder hen
en zonder hem. Helemaal alleen. Op zoek
naar vrolijkheid en nieuwe vrienden.
Mijn vervoer wacht beneden op me.
Incompleet. Het rechterhandvat is ver
dwenen. In de sneeuw op de grond ligt
niets. Kennelijk meegenomen. Nu is mijn
licht al ontelbare keren gemold, zijn mijn
fietstassen op alle mogelijke manieren
stelselmatig verminkt en hele fietsen in
het niets verdwenen, maar deze diefstal is
compleet nieuw voor me. Geen idee wat
iemand überhaupt met één handvat moet.
Maar het gezegde klopt: je waardeert pas
wat je hebt als het er niet meer is. Ik heb
het handvat jaren voor lief genomen. Nu
pas snap ik hoe koud het stuurt zonder en
dat handschoenen geen grip hebben op een
kale ijzeren stang. Ik mis mijn handvat en
ik mis mijn vriend die ik in zo’n situatie
normaal gesproken meteen zou hebben
vastgepakt.
Na weer een hachelijke rit over de nu
dubbel zo witte Verbindingsdam loop ik
Panama binnen en hoor Prince. Ook een
oude liefde. Maar één die sinds kort weer
terug is. Hij was live in GelreDome. Daar
liet hij me ruim twee uur lang mijn ver
driet vergeten. Ik huppel blij de dansvloer
op. Links en rechts van me ruik ik opeens
de geur van mijn ex-vriend. Een vreemde
gewaarwording. Vroeger was ik zo aan hem
gewend dat ik hem niet rook. Hij stinkt.
Goor. Nooit geweten. Ik kan zo aanwijzen
met wie mijn vriendje nog wel contact
heeft en met wie niet. Ik dans en voel me
vrolijk, fris en fruitig. Ik geniet en hoef de
zaal niet uit om in een bedompt hok te
staan. De plek waar mijn ex is. Voor het
eerst in twee maanden mis ik hem niet. Ik
ben opgelucht dat ik het eindelijk uitge
maakt heb. Na al die jaren. Ik kan zonder
hem. Ik heb geen sigaret meer nodig om
me goed te voelen. Muziek is mijn nieuwe
antidepressivum. t
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Kinderkerstfeest op 24 december
18.00 uur

Alzheimer Café, 14 december

advertenties

Op 14 december is Gea Broekema te
gast in het Alzheimercafé. Sinds 2007 is
zij algemeen directeur van de Stichting
Alzheimer Nederland. We gaan met
haar in gesprek over de vraag wat Alzheimer Nederland kan betekenen voor
mensen die lijden aan dementie en hun
familie en vrienden. Het café is open
vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis!

Op vrijdag 24 december zal om 18.00
uur voor de 6e achtereenvolgende keer
het Kinderkerstfeest voor alle IJburgers
georganiseerd worden door De Tronk.
Plaats: Willibrordschool t/o De Tronk
Diemerparklaan 11
website: www.tronk.nl
Midwinterfair Javaplein
zaterdag18 december
van 11.00 tot 20.00 uur

Locatie:

Grand Café Frankendael
Middenweg 116
Tijd:
19.30 - 21.30 uur
Informatie: Rinie Schmidt, Dynamo
tel. 460 93 10

Op zaterdag 18 december wordt de
Midwinterfair Indische Buurt gevierd.
Op het Javaplein wordt met de Midwinterfair een bewogen jaar warm afgesloten. De markt biedt de buurt een podium voor allerlei feestelijke activiteiten.
Vanaf 11.00 uur kan het publiek genieten van glühwein of warme chocolademelk. Er zijn verschillende kraampjes
met kunst, kerstspullen en andere feestartikelen. Maar er is meer: een speciale
theatervoorstelling voor jong en oud
en verschillende optredens van (buurt)
artiesten.

Heeft u vervoer nodig naar het Alzheimer Café? Belt u dan tel. 660 33 00 of
bel de Activiteitenbus van Dynamo,
tel. 462 03 46
Kosten: € 2,- uit en thuis.
advertenties

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287
1087 GJ
Amsterdam
tel. 020 416 66 54
info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Wie wil er meedoen met de
Midwinterfair?
Kunt u zingen? Speelt u muziek of wilt
u iets anders doen op het podium? Of
wilt u meedoen met de verkoop van uw
december-spulletjes? Neem dan contact
op met de organisatie: 06-13 28 35 32

TAM TAM
catering

advertentie
nabij w.c. Brazilië
C. van Eesterenlaan 15

ORIGINELE EN MOOIE
BUFFETTEN, DINERS, LUNCHES
EN BORRELHAPJES
VOOR ELKE GELEGENHEID
tamtamcatering@dds.nl
www.tamtamcatering.nl
020-6256765 / 0640164966

020 - 419 72 00

De mooiste wenskaarten met je eigen foto
maak je bij ons in 1 dag op zilverpapier, ook
met voorgedrukte enveloppen.

Koken met Neeltje

Donkere dagen
De kerstdagen komen er weer aan. De dagen zijn akelig kort
en, als het tegenzit, koud. De tijd om troost en warmte te
zoeken bij familie en vrienden of achter het fornuis.
tekst: Neeltje Wiedemeijer

D

e onvolprezen banketbakker Holt
kamp – hofleverancier, in de prak
tijk, maar niet officieel: het bord
is niet aan hen aangeboden – heeft zijn
‘geheimen’ openbaar gemaakt in een boek.
Cees Holtkamp, die de zaak onlangs over
droeg aan zijn dochter en schoonzoon,
vindt dat geen punt. Hij is ervan overtuigd
dat degene die in de pan roert het verschil
uitmaakt, niet het recept.
Ik koos een buitengewoon goed voor
gerecht voor de donkere dagen omdat het
ver voor het diner gemaakt kan worden.
Het moet namelijk ingevroren worden en
gaat diepgevroren de oven in. Luister en
likkebaard.
Garnalenragoutpakketjes
Pel een kilo garnalen (of een pond, deel
dan alle hoeveelheden door twee). Het zelf
pellen is een must, want de pelletjes zijn
nodig voor de bouillon.
Trek van de garnalenpellen bouil
lon: een uitje fruiten in wat
boter en vervolgens 0,3
liter water en de garna
lenpellen toevoegen en
aan de kook brengen.
Laat het afkoelen en
zeef de bouillon. Er
is nu 0,25 liter bouil
lon.
Maak een roux van 80 gram

boter en 100 gram bloem, met 0,25 liter
melk en de bouillon. Zorg dat de bloem
goed doorgaart in de boter voor het vocht
erbij gaat. Laat de roux even doorkoken.
Blijf roeren. Als de roux glanst haal je de
pan van het vuur en roer je er vier in koud
water geweekte blaadjes gelatine doorheen.
Klop twee eierdooiers met 50 gram slag
room los en roer het mengsel door de roux.
Maak op smaak af met zout, cayennepeper,
tabascosaus en witte peper. Roer er nu
de garnalen door en een eetlepel gehakte
peterselie. Zet de ragout een nacht in de
koelkast.
Leg 15 plakjes bladerdeeg op het werkblad
en bevochtig ze licht. Leg een bolletje
ragout in het midden van elk bladerdeeg
plakje. Vouw de vier punten over de ragout
en zorg dat de ragout ingesloten is. Bestrijk
de pakjes met losgeklopt ei.
Leg de pakjes (los van elkaar) min
stens zes uur in de vriezer.
Verwarm de oven voor op
220ºC. Leg de bevroren
pakketjes in de warme
oven en bak ze in een
kwartier goudgeel.
Natuurlijk kun je ook
andere ragout maken,
van kalfsvlees bijvoorbeeld,
maar garnalen mmm... t

WWW.AVONDVERKOOP.COM
Foto’s worden in huis
met aandacht afgedrukt
op bijv. echt fotopapier,
canvas, aluminium, foam,
poster, textiel en glas.
Dibond, leisteen kunnen
zelfs buiten!

Met je eigen
tekening of foto
maken wij in
enkele dagen de
leukste kado’s!

Ontdek onze mogelijkheden:
lever deze advertentie in en je krijgt gratis
een voordeelpas en een 20x30 fotokalender!

Maak nu een afspraak of loop even langs!
-

Afspraken mogelijk ‘s avonds en in het weekend
Orthodontische behandelingen en implantologie
Mondhygiënisten aanwezig
Bleken; Lumineers, facings
en andere esthetische behandelingen

vraag vrijblijvend een kostenbegroting!

365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur
zondag van 17.00 - 1.00 uur

EUR
TRAIT
ING
AFDEL

w i n k e l 2 0 1 0 @ t h e p h o t o f a c t o r y. n l
w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l
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Galerie Carla Koch
Veemkade 500 (Detroit, 6de etage)
T/m 8 januari
Jane Reumert

Culturele agenda

Ultrafijn porselein, dat door de hout/zoutstook een prachtig uiterlijk krijgt.

redactie: Rudolf van Beijmerwerdt

Muziek
Bimhuis
Piet Heinkade 1
Maandag 3 januari, 20.30 uur
Monday Match

Voor elke editie van Monday Match kiest
een danser een musicus als partner, of
omgekeerd. Dit tweetal bedenkt de invals
hoek voor een unieke improvisatie. Dit
keer danser Vincent Verburg met saxoniste
Esmée Olthuis. Na afloop dansen tot mid
dernacht voor gewone stervelingen.
gratis
Vrijdag 21 januari, 20.30 uur
Arifa

Ud virtuoos Mehmet Polat met zijn gezel
schap brengt muziek uit het Nabije Oosten
en India. Traditie wordt vermengd met
eigentijdse muziekvormen.
16,50 euro
Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 8 januari, 21.00 uur
The Ceazars

Dynamische, rauwe, verrassende en gedurf
de Engelse rockabilly. In het voorprogram
ma de Casablanca Carambol Company.
10 euro

KHL
Oostelijke Handelskade 44
Donderdag 23 december, 20.30 uur
Chajes

Koffie. Afrobeat anno 2010 van deze frisse
Amsterdamse formatie met nieuwe en oude
composities van Job Chajes.
5 euro
The Lighthouse
Krijn Taconiskade 432
Zondag 19 december, 16.00 uur
Bruut

Elke zondag jazzmuziek in IJburg.
gratis
Lizboa
Veemkade 251
Zondag 19 december, 20.00 uur
Confesiones, ode aan de Soul en Latino
& Latina helden.

gratis
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zondag 19 december 20.15 en zaterdag 29 januari, 20.15 uur
Münchener Kammerorchester

Onder leiding van chef-dirigent Alexander
Liebreich treedt het orkest twee keer op, in
december met barok en Bartók, in januari
met muziek van Haydn en Yun.
28 euro
Panama
Oostelijke Handelskade 4
Vrijdag 31 december, 10 uur
We all love 80’& 90’S

Zaterdag 12 februari, 21.00 uur
The Lazy Boys en S
 mokin’45’s

10 euro

Vanaf 21 januari
Rock ’n rollcursus

Op een feestje willen rock ’n rollen maar
bang om af te gaan? Waar kan je het beter
leren dan in Amsterdams enige rock ’n roll
tempeltje. De cursus duurt 7 weken.
45 euro
Funen Concert Art Productions
Funenpark 125
Zondag 26 december, 15.00 uur
Four Fun

Close harmony. Christmas carols, middel
eeuwse klanken, evergreens, popsongs en
jazz. Van Toinot Arbeau tot Duke Elling
ton, van Bach tot Bacharach.
10 euro
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De beste hits uit de 80’s & 90’s komen
voorbij. Ook dit jaar zorgt Panama weer
voor een onbezorgde en complete avond
uit tijdens Oud & Nieuw.
37,50 euro
Zaterdag 15 januari, 23.00 uur
Boy George

Weer helemaal terug: blijkt ook een goede
DJ te zijn.
20 euro
Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Zaterdag 18 december, 21.00 uur
KashmereHakim, King Me en Houses

Bands en Beats van eigen bodem: Folk,
Indierock en alternatieve pop, gepresen
teerd door Radio Mortale.
5 euro
Donderdag 23 december, 21.30 uur
Dog Called Phenix and friends

Presentatie van kerstsingle en bijbehorende
clip. Samen met Marijn Slager van Nuff

Said en bevriende muzikanten wordt nog
een aantal toffe nummers gespeeld. Ook
alle ruimte voor spontane gastoptredens
van voorbijgangers met akoestische gitaar.
5 euro

Theater/Lezingen
Angoramuis
Tidorestraat 172
28 & 29 december, 2 januari, 10.30 u
IJsbeer See op de Noordpool

28 en 29 januari, 20.30 uur
De Koningin van Paramaribo
Muziekvoorstelling over Surinames
bekendste prostituee Maxi Linder.

Theater voor kinderen van 2 t/m 8 jaar.
Net zoals kleine kinderen moet IJsbeer See
nog van alles ontdekken en leren. IJsbeer
See ontdekt dat ie op handen en voeten
vooruit komt. Van de pinguïn leert ie om
rechtop te lopen en zwemmen leert ie van
de vissen.
6,50 euro

Met songs over de 7 hoofdzonden en veel
dans, zoals de beruchte black bottom.
19 euro

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
Dinsdag 21 december, 14.00 & 20.00 u
A Christmas to remember

Kerstverhaal van Godfried Bomans, ver
teld door Bartho Braat. Het verhaal wordt
omlijst door een internationaal muziekpro
gramma met een reis langs Parijs, Berlijn,
Londen en New York. Met Frans Bloem,
Guus Westdorp, Wilma Bakker en Wendy
Krikken.
12,50 euro
Tropentheater
Mauritskade 63
19 en 20 januari, 19.00 uur
Ik durf het niet te zeggen..

Studio 52nd presenteert het werk van 10
jonge theatermakers uit de Indische Buurt
(tussen 10 en 12 jaar) die de kans kregen
om samen met acteurs en een regisseur tien
minitoneelstukken in elkaar te zetten met
twee professionele acteurs.
gratis

Werk van 13 jonge kunstenaars van de
academie uit Dortmund, uitgekozen door
2 gast-curatoren: Professor Jan Kolata en
Christian Freudenberger.

Marica maakt
sculpturen van
oude tv’s en ab
stracte beelden
van was, verpakt
in gekleurde
elektriciteits
draden. Hij
maakt ook le
Moderne en historische compacte stoelen
Lloyd Hotel
vensgrote wezens van
piepschuim, hout en andere gevonden
materialen. Daarnaast schildert hij.

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
T/m 16 januari
Applaus voor de Klapstoel

Studio K
Timorplein 62
T/m 31 december
Dag

Moderne en historische compacte stoe
len. Met prijswinnende klapstoelen als
de Vouwwow (Winnaar Mart Stamprijs
2009).

Mobiele expositie die rondreist langs de
stadsdelen met kunstwerken van jonge
kunstenaars. Aan het eind van het rondje
stadsdelen worden de werken verpatst op
een veiling.

15 januari t/m 6 februari
Susan Hammond: glas

Margreet Kuiper,
Bibliotheek Indische Buurt

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Vrijdag 7 januari, 20.30 uur
Theater Monologenavond

3 optredens van theatergroepen. Arti speelt
‘Ophelia, a bride of God’ van J. Bernlef,
Assendelft brengt ‘Jezus, de epiloog’ van
Daphne de Bruin en SpekTakel speelt
‘Home sweet home’ van Dario Fo.

Exposities
Bibliotheek Indische Buurt
Soerabajastraat 4
T/m 3 januari
Margreet Kuiper

Lyrisch-abstract werk, acrylverf op doek.

SBK /Galerie 23
KNSM Laan 307309
T/m 24 december
Dwight Marcia

Jos Art
KNSM Laan 291
8 januari t/m 18 februari
Dortmunder Union, jonge schilders uit
hetRuhrgebied

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 6 februari
Van DaDa tot Winter

Een project van Julia Winter over krant
en kunst. Winter verzamelde voorpagina’s
van kranten van over de hele wereld, en
bewerkte ze met verf, metaal, stof, plastic
en voorwerpen als een schaakbord of een
stuk hout.

advertenties
Galerie De Rietlanden
is tot begin februari 2011 gesloten wegens herstelwerk aan het gebouw.
In februari zullen Jutta Metzger, schilder, en Nynke Schepers, beeldhouwer, exposeren.
zie www.derietlandenexposities.nl/verwacht.html

JEUGD lessen va 2,5 jaar, zie www voor aanmeldingen en proeflessen

Amsterdam Dance Centre IJburg | Krijn Taconiskade 444

020-6161885 | www.amsterdamdancecentre.nl

Tropenmuseum
Mauritskade 63
T/m 8 mei
Rood

In de tentoonstelling ROOD aandacht
voor de kleur in al zijn facetten. In bijna
alle culturen is rood één van de belangrijk
ste kleuren en heeft de kleur vele betekenis
sen. Bezoekers zien Armando en Constant
naast maskers uit Oceanië. Ook een beeld
van Lenin naast een Chinees bruids
gewaad.

Activiteiten/workshops
Smashingstones
Entrepotbrug 108
Zondag 9 januari, 13.00 uur
Mozaïek Kennismakingsworkshop.

35 euro t
advertentie

advertentie

Beeldend Kunstenaar (v)
begeleidt individueel

schilderen/tekenen

beginners en gevorderden
kleine groep
ook werkbespreking en
postacademische begeleiding

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

portret in opdracht

ROOSTER VOLWASSENEN:
Ma:
10.00-11.00 HATHA FLOW YOGA beg.
19.30-20.45 HIPHOP beg.
20.45-22.00 PILATES beg.
Di:
19.00-20.15 KLASSIEK beg/int
20.15-21.30 ZUMBA
Woe:
19.30-20.45 STREETDANCE
20.45-22.00 BELLY JAZZ
Do:
19.30-20.45 MODERN JAZZ beg.
20.45-22.00 PILATES FLOW int.
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Telefoonnummers en spreekuren
ALGEMEEN

MELDPUNTEN

GEZONDHEID EN WELZIJN

POLITIE BALISTRAAT
Balistraat 104
Spoedeisende zaken: tel. 112
Niet spoedeisende zaken: tel. 0900 88 44
Meld misdaad anoniem: tel. 0800 7000

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

STADSDEELKANTOOR
Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2
Postadres: Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam
Gratis informatienummer: 0800 933 28 74
Algemeen telefonnummer: 608 07 11

WONEN EN BUREN

COACH BIJ OUDERSCHAP
Voor alle vragen rond opvoeding en
onderwijs. Buurtzorg Oost, Niasstraat 29
Gratis spreekuur: elke zaterdagochtend
10.30 - 12.00 uur. Afspraken: bel of SMS
naar 06-22 39 20 07 of mail naar
elizabeth@coachbijouderschap.nl

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

BETER BUREN
Bemiddeling bij onenigheid tussen buren als
ze er zelf niet uitkomen.
Tel. 689 18 59

MAATSCHAPPELIJK WERK
WMO LOKETTEN
Weet je niet waar je moet zijn met een
vraag of een probleem inzake overheids- of
gemeentelijke voorzieningen? Er is een
gratis nummer, dat je verbindt met een
helpdesk die je kan zeggen waar je met je
probleem of vraag heen moet.
WMOloket wegwijzer, tel. 0800 0643
In het stadsdeel zijn twee WMO-loketten:
Indische Buurt en Oostelijk Havengebied:
tel. 665 80 01, IJburg: 495 22 50
TELEFOONCIRKEL
Mensen bellen elkaar dagelijks om te horen
of iedereen in orde is en eventueel hulp
nodig heeft.Wilt u zich aanmelden voor de
telefooncirkel? Bel De Meevaart,
tel. 665 33 20
DE MEEVAART
In de Meevaart zijn nog meer activiteiten,
waaronder:
de Anbo (vereniging van 50-plussers)
de Schaakschool
Multiculturele vereniging Assadaaka
Atelier Kunst en Koken, tel. 06-443 443 42
STICHTING ViiA
Loket zorg en samenleven Zeeburg in IJburg
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum
Haveneiland), tel: 495 22 50
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur een e-mail naar
info@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over
adverteren op onze website
www.ijopener.nl
tarieven
tarief cm2
toeslag vaste plaats
toeslag achterpagina
korting jaartarief (5 nummers)
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€ 1,85
10%
25%
10%

BURENHULPDIENST
voor boodschappen en klusjes voor
buurtbewoners die het niet (meer) zelf
kunnen.
De Meevaart, tel. 665 33 20 op maandag,
donderdag en vrijdag
WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST
Voor alle zaken betreffende huur en
woning.
Wijttenbachstraat 34hs, tel. 462 03 30
Inloopspreekuren:
maandag 19.00 - 20.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur

GRATIS ADVOCATENSPREEKUREN
ASSADAAKA, STICHTING ONZE HOOP EN
NOMA I.S.M. MR. A.J.G. TIJHUIS, MR. E.
STAP EN MR. A.N. PATTYNAMA
Balistraat 48a
tel. 752 51 97 of 06-10 11 26 91
Gratis juridische bijstand
elke maandagavond 18.00 - 19.00 uur
VAN DOORN, BEUKELAAR EN WILLEMSEN
Batjanstraat 5, tel. 693 55 44
Gratis spreekuur: elke maandag
16.00 - 17.00 uur
GLOBAL RUITENBERG
Piet Heinkade 215, tel. 627 27 35
Gratis inloopspreekuur: elke woensdag
17.00 - 18.30 uur

Europapuzzel
Hieronder ziet u twaalf vlaggen van landen binnen de Europese Unie. De namen
van die landen vult u onder de vlaggen in. De letters in de genummerde vakjes
vult u ook in bij de oplossing onderaan de bladzijde. Deze oplossing kunt u sturen
naar IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam of per e-mail
naar redactie@ijopener.nl.
Ook deze puzzel is gemaakt door Erik Haan. Hij vermeldt erbij: ‘De maker van de
puzzel staat niet garant voor het waarheidsgehalte van de oplossing.’
Veel succes!

Bezorging IJopener
Heeft u een nee/n ee sticker op de deur
en wilt u toch de IJopener lezen?
Op onderstaande punten kunt u een
exemplaar ophalen.

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

€ 75,–
€ 50,–
€ 25,–

020 - 419 72 00

De winnaar van deze puzzel krijgt de afgebeelde
Gorillapod SLR-Zoom t.w.v. € 59.00. Met dit flexibele
TPF_ij-opener_dec10_puz_GorillaP1 1
02/12/2010 18:00:04
statief kunt u uw reflex camera overal aan bevestigen
voor de m
 ooiste foto’s.
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Indische Buurt:

21

• De Meevaart
Balistraat 48a
• Openbare Bibliotheek
Soerabajastraat 4
Oostelijk Havengebied:

2

• Bimhuis
Piet Heinkade 3
• Boekhandel van Pampus
KNSM-laan 303
• Bruna
Oostelijke Handelskade 1061-1063
• Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34

4

7

18

1

13

IJburg:

• Bloem en Zee
IJburglaan 444
• Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727
• Sportschool Life and Kicking
Eva Besnyöstraat 29

20

5

11

3

Oost:

9

14

• Stadsdeelkantoor Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2
Klachten over bezorging kunt u
melden via het formulier op onze
website www.ijopener.nl

10

advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties in CMYKkleuren aanleveren in één van de volgende
bestandsformaten: PDF, JPEG of TIFF
de redactie aanvaardt geen verantwoordelijk
heid voor de kwaliteit van door adverteerders
aangeleverde advertenties

23

15

16

59, 123 of 187 mm
variabel

-

De winnaar van de Navakantiepuzzel uit de
septembereditie van de IJopener is Liny Krajenbrink.
Zij kan haar vakantiefoto’s op een landkaart laten
afdrukken door APS The Photo Factory.

8

afmetingen
breedte
hoogte

w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l
C. van Eesterenlaan 15
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Bogortuin 201
3 kamers, water, groen en rust
circa 90 m2
Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Rietlandpark 159
Mooie driekamer woning met
uitzicht over Amsterdam
circa 85 m2
Vraagprijs: € 315.000 k.k.

Dirk Vreekenstraat 57
3/4 kamer appartement op
bovenste verdieping
circa 110 m2
Vraagprijs € 389.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 13
Ruime 4 kamer woning
circa 129 m2
Vraagprijs: € 425.000 k.k.

Borneolaan 288
Fraai appartement met
terras op het zuiden
circa 80 m2
Vraagprijs: € 275.000 k.k.

Mattenbiesstraat 85
Extra breed hoekhuis met
2 parkeerplekken
circa 150 m2
Vraagprijs: € 565.000 k.k.

Stuurmankade 366
Uniek pand met zeezicht
circa 154 m2
Vraagprijs: € 725.000 k.k.

Stokerkade 66
Prachtig appartement met
dakterras
circa 100 m2
Vraagprijs: € 424.500 k.k.

KNSM-Laan 871
Penthouse aan het IJ
met dakterras
circa 110 m2
Vraagprijs: € 425.000 k.k.

Emmy Andriessestraat 8
Zeskamer woonhuis gelegen
aan het Theo van Goghpark
circa 190 m2
Vraagprijs: € 799.000 k.k.

Lisdoddelaan 27
Woonhuis op toplocatie met
eigen steiger
circa 151 m2
Vraagprijs: € 749.000 k.k.

Zwanebloemlaan 11
Twee-onder-een-kap
watervilla met eigen steiger
circa 205 m2
Vraagprijs: € 825.000 k.k.

Talbotstraat 181
Driekamer appartement met
uitzicht over IJmeer
circa 102 m2
Vraagprijs: € 275.000 k.k.

IJburglaan 997
Luxe driekamer hoek
appartement
circa 105 m2
Vraagprijs: € 269.000 k.k.

Edmond Halleylaan 42
Ruim woonhuis op
Steigereiland
circa 240 m2
Vraagprijs: € 749.000 k.k.

Bert Haanstrahof 16
Zwevend wonen met
fenomenaal uitzicht
circa 144 m2
Vraagprijs: € 499.000 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: 020 - 419 39 29

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

