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ang geleden – we spreken over de 
jaren zeventig van de vorige eeuw – 
behoorde de Dijksgracht toe aan de 

scharrelaars. In de loop van de tijd vertrok-
ken zij samen met hun kleine, soms gam-
mele woonbootjes. Daarvoor in de plaats 
kwamen de grotere mooiere woonboten. 
De bevolking van de woonboten veran-
derde ook. ‘Maar nog altijd,’ zo vertelt 
woonbootbewoonster Joanne, ‘heerst er die 
oude mentaliteit van leven en laten leven.’
Wie op de Dijksgracht loopt op weg naar 
het Oosterdokseiland, waarop onder andere 
de Centrale Openbare Bibliotheek staat, 
heeft het gevoel even in de tijd terug te zijn. 
Aan de taludkant kom je van alles tegen in 
de ‘tuintjes’ van de bewoners: van verrijd-
bare bamboestruiken, verroeste werkban-
ken, bloeiende narcissen, aanhangwagens, 
lege flessen en oude autobanden tot een 
wachthokje volgestouwd met hout voor 
de houtkachel, plastic kabouters en tweede 
kans kerstbomen. Op zomeravonden wor-
den er nog altijd vuurtjes gestookt en bar-
becues georganiseerd.

Inspiratie
Juist dat rafelrandkarakter inspireerde de 
prijswinnaars voor hun ontwerp op de Kop 

van de Dijksgracht. Ze wilden geen horeca-
tent met een trendy binnen- en buitenkant, 
maar een gebouw gemaakt van gebruikte 
materialen en voorwerpen die aan hun 
tweede of soms al zesde leven begonnen. 
Hannekes Boom is dus een mix van gedeel-
tes van strandpaviljoenen uit Zandvoort en 
Bloemendaal, maar de toiletpotten komen 
uit Groningen en de bar van een Thais res-
taurant in Amstelveen. Toevallig waren er in 
de loods, waar ze Hannekes Boom in elkaar 
zetten, grote hoeveelheden verpakkingsma-
teriaal van computeronderdelen, achtergela-
ten door één van de vorige huurders. Prima 
spul, zo bedachten ze, om de plafonds mee 
te isoleren. 

Hannekes boom en bos
Hoe is de naam ontstaan? Vroeger, rond 
1662, was Amsterdam nog een stad die je 
vanaf het water alleen maar via bepaalde 
toegangen kon benaderen. De openingen, 
bewaakt door soldaten en dienaren van de 
Admiraliteit die toezicht hielden op de in- 
en uitgaande goederen, hadden elk hun 
eigen naam. Bij het openen en sluiten van 
deze toegangen werd de ‘boomklok’ geluid. 
De opening op de kop van de Dijksgracht 
heette Hannekes Boom. 
Behalve een horecaonderneming en terras 
aan het water is het de bedoeling dat er ook 
een klein haventje komt waar boten kunnen 

aanleggen. Begin juli moet Hannekes Boom 
opengaan. Pim vertelt dat Wouter, Gijs en 
hij zich na de bouw terugtrekken om weer 
aan de slag te gaan in hun eigen bedrijfjes. 
Helemaal los laten zij Hannekes Boom niet. 
Als leden van het stichtingbestuur hopen ze 
dat ze van daaruit nog kunnen bijdragen 
aan hun ideaal: dat Hannekes Boom een 
plek wordt waar mensen niet alleen recre-
eren maar ook spontaan of soms bedacht 
iets gaan creëren. Misschien komt er wel 
iemand die bijvoorbeeld een balletvoorstel-
ling op de draaiende brug wil geven. 
Zelf willen ze een drijvende vuurplaats in 
het water maken en een aantal kunstenaars 
heeft al aangekondigd dat ze een bos gaan 
maken: Hannekes bos. 

Voorproefje
Wie alvast een voorproefje wil nemen op de 
beoogde festivalsfeer die Hannekes Boom 
moet gaan kenmerken, kan op Koningin-
nedag naar de kop van de Dijksgracht 
komen. 
De ochtend is voor de kleintjes maar de 
rest van de dag zijn de volwassenen aan de 
beurt. Lang geleden woonde Ramses Shaffy 
op de Dijksgracht. Als zijn geest er nog 
steeds ronddwaalt, komt het wel goed met 
dat festivalgevoel! t

www.hannekesboom.nl

Koffiehuis Hannekes Boom

Oude tijden herleven

In 2010 schreef de Gemeente Amsterdam een prijsvraag uit voor een tijdelijke horecavoorziening 

op de kop van de Dijksgracht. Gijs de Waal, architect, Wouter Valkenier, stedenbouwkundige en 

Pim Evers, communicatiedeskundige, wonnen de prijsvraag met hun ontwerp. 

L
tekst: Tineke Kalk
illustratie: Wouter Valkenier
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Dakloos in Brazilië
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illem staat er eigenlijk altijd. 
Eerst voor de C1000 en later bij 
de Albert Heijn. Een vertrouwde 

verschijning. Altijd even aardig en attent. 
We wisselen altijd kort een veelbetekende 
blik, een knipoog of een lach uit als we 
elkaar zien. Ik grap standaard dat ik geen 
krant hoef, omdat ik niet dakloos ben. 
Willem snapt de referentie naar de vreemd 
gekozen naam van het blad en gniffelt vro-
lijk met me mee. Ondanks de familiaire 
begroeting over en weer, weet ik bijna niets 
van hem. Wie is hij eigenlijk? Wanneer is hij 
dakloos geworden? Hoe is dat voor hem? En 
wat vindt hij van onze buurt en de mensen 
die er wonen?
Willem beantwoordt al mijn vragen graag. 
Veel tijd hebben we niet want hij heeft 
straks een afspraak bij het HVO. HVO staat 
voor Hulp Voor Onbehuisden. Hij kan 
misschien een woning krijgen. We zoeken 
snel een plek op het terras bij Jerry’s Café en 
ploffen neer met koffie. 
Voor hij dakloos werd, had Willem een 
gewoon leven. Hij werkte als lasser en zat bij 
de vrijwillige brandweer. In 1996 vertrok hij 

voor zijn werk naar het buitenland om ver-
warming te installeren in bloemkassen. Hij 
reisde rond van klus naar klus en eindigde 
in Oostenrijk waar hij zo’n zeven jaar bleef. 
Hij maakte nog een kort uitstapje naar Tur-
kije waar hij werk had in Ankara. Na drie 
maanden ging de Turkse fabriek failliet en 
ging Willem terug naar Oostenrijk. Hij 
had zijn woning in Graz aangehouden en 
woonde daar samen met zijn Oostenrijkse 
vriendin. Al snel kon hij in Wenen aan de 
slag in een fabriek die auto-onderdelen pro-
duceerde. De huur van de woning in Graz 
plus het tijdelijke verblijf in een gasthuis 
in Wenen drukten zwaar op zijn inkomen. 
Een woning in Wenen liet op zich wachten. 
Toen ook zijn relatie in zwaar weer terecht 
kwam, besloot hij om terug te gaan naar 
Nederland.
Willem was zeven jaar weggeweest, maar 
kon meteen terecht bij het kasverwarmings-
bedrijf in Aalsmeer dat hem ook naar het 
buitenland had uitgezonden. Zijn baas 
regelde een stacaravan waar hij voorlo-
pig kon wonen. In zijn vakantie had Wil-
lem een lasklus in Rijsenhout die hem erg 
beviel en hij voelde ervoor om daar vast te 
gaan werken. Toen kennissen hem woon-
ruimte in onderhuur aanboden in Uilen-
stede stond niets hem meer in de weg om 

het baanaanbod aan te nemen. Voorwaarde 
om de woning te kunnen betrekken was 
dat hij hem zelf opknapte. Er had een wiet-
plantage in gezeten dus dat was aanpoten. 
Al snel bleek dat de oude ‘bewoners’ harde 
criminelen waren met een huurachterstand 
die Willem moest betalen. Toen hij dat niet 
kon, werd hij uit de woning gezet.

Vicieuze cirkel
Nog geen jaar na zijn terugkeer stond Wil-
lem op straat. Hij meldde zich bij de politie 
die hem verwees naar het Leger des Heils. 
Zo kwam hij in het daklozencircuit terecht. 
Al snel verloor Willem zijn baan. Ondanks 
zijn inspanningen kon hij geen woning 
vinden. Zonder vaste verblijfplaats met alle 
problemen en spanningen van dien, zag 
zijn nieuwe baas geen brood meer in hem. 
Willem kwam in een vicieuze cirkel terecht: 
zonder werk geen woning en zonder woning 
geen werk.
Bij de Volksbond op de Haarlemmerdijk 
ging Willem als vrijwilliger aan de slag in 
het koffiehuis. Hij kreeg € 2,30 per dagdeel. 
Geen vetpot, maar hij kon er ook douchen, 
eten, had iets om handen en was onder de 
mensen. Niets doen is niets voor Willem. 
Eén van zijn klanten was verkoper van de 
daklozenkrant en raadde hem aan het-
zelfde te doen. In ons stadsdeel was nog een 
vaste plek vrij. Zo kwam Willem na al zijn 
omzwervingen in ‘Brazilië’ terecht.
Willem heeft het hier nog steeds naar zijn 
zin. Hij vindt het Oostelijk Havengebied 
een leuke, relaxte buurt en kent bijna ieder-
een van gezicht. De mensen zijn er heel ver-
schillend, zegt hij. Veel leven met hem mee. 

Heel lief vindt hij dat.
‘De één komt met een broek aanzetten, de 
ander vraagt of je al hebt gegeten. Je hebt 
natuurlijk ook mensen die je aankijken of 
je poep bent. Dat voelt naar. Ik vraag niets, 
niet eens of ze een krantje willen kopen. 
Maar de meesten zijn gelukkig niet zo. 
Eigenlijk voelt het hier als een dorpje in de 
stad. Het is een veel socialer leven dan in 
de binnenstad. De buurt heeft gewoon iets. 
Hier gaan mensen nog met een stoeltje bui-
ten zitten om koffie te drinken. Een praatje 
maken op straat is tegenwoordig zeldzaam. 
Mensen worden minder sociaal. Afstan-
delijker. Hier is dat gelukkig nog wel. De  
ons-kent-ons mentaliteit van het Amster-
dam van vroeger.’

Normaal
Zijn liefste wens is om weer een woning en 

tekst: Simone Slotboom
foto: Kees Hoogeveen

‘Eigenlijk voelt het hier als een dorpje in de stad’, vindt Willem, die de daklozenkrant verkoopt in winkelcentrum Brazilië

Dag in, dag uit staat Willem bij de ingang van de Albert Heijn in winkelcen-

trum Brazilië. Hij verkoopt de daklozenkrant. Hij heeft geen huis. Al twee 

jaar woont hij in een tent ergens achter bij de Schellingwouderbrug. Hij 

werkt en leeft in het Oostelijk Havengebied en kent vrijwel alle bewoners. 

Zo niet van naam, dan wel van gezicht. Over de vraag wat hij van de buurt 

vindt, hoeft hij niet lang na te denken: ‘Ik zou ervoor tekenen om hier te 

mogen wonen.’

W
een baan te hebben. Willem wil zijn nor-
male leven terug. De hulp van instanties is 
hem vies tegengevallen. ‘Het klinkt allemaal 
prachtig, maar in de praktijk gebeurt er wei-
nig. Er worden papieren ingevuld, uitkering 
aangevraagd en ingehouden en van tijd tot 
tijd volgt een gesprek waarin uitgelegd 
wordt dat je nog steeds niet aan alle voor-
waarden voldoet voor werk en huis. Soms 
lijkt het meer om centjes en de regeltjes te 
gaan dan om mensen te helpen.’
Zelf zoeken is ook geen optie, vertelt hij. 
Al heeft hij ook dat geprobeerd. Aan zijn 
inschrijving bij Woningnet heeft hij niets 
zonder inkomen. Vrije sector is te duur. 
Werkgevers staan niet in de rij voor een 
dakloze en een uitkering krijg je niet zonder 
vast woonadres of traject. Een uitkering wil 
Willem ook liever niet. Hij is er juist trots 
op dat hij het altijd zonder heeft gered. 

Nu wil hij graag in aanmerking komen voor 
begeleid zelfstandig wonen. Hij mag dan 
in een woning op naam van HVO wonen. 
Twee maal per week komt een begeleider op 
bezoek. Als alles goed gaat wordt de woning 
na een half jaar op zijn naam gezet. Dit lijkt 
Willem perfect. Hij zit al zolang zonder 
werk en huis dat hij het zelf ook fijn vindt 
om de eerste tijd een begeleider te krijgen. 
Zodat hij rustig kan wennen aan zijn nieuwe 
‘oude leven’.
Dat Willem daarvoor zijn vrijheid op zal 
moeten geven en niet meer overal kan gaan 
en staan, boeit hem niet. Dat vindt hij juist 
normaal. ‘Jij hebt toch ook je verplichtin-
gen? Ik heb altijd een goede job gehad. Dat 
wil ik weer. Ik wil niet buiten de maatschap-
pij staan. Ik dacht altijd wat veel mensen 
denken als ze mij zien: dat gebeurt mij niet. 
Maar het kan je zo maar overkomen.’ t

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19
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m af te vallen moet ik veel meer 
eten volgens mijn gewichtscon-
sulent.’ Een fantastisch advies, 

dat te mooi klinkt om waar te zijn. Toch is 
dit een van de principes waar Carina Noor-
dervliet mee werkt. Zes keer per dag eten 
zou zelfs beter zijn dan de 
standaard drie maaltijden 
per dag. Zelf heeft zij jaren-
lang een strijd gevoerd met 
de kilo’s. Uiteindelijk heeft 
zij het voor elkaar gekregen om 18 kilo te 
verliezen. Als zelfstandig gewichtsconsulent 
legt zij graag uit hoe zij zover is gekomen.

Carina vertelt: ‘Ik heb eigenlijk een marke-
tingcommunicatieachtergrond, maar kreeg 
de behoefte om meer mensgericht te wer-
ken en mijn eigen bedrijf te starten. In die 
tijd was ik heel erg bezig met afvallen. Dat 
wekte mijn interesse in voeding. Tegelijker-
tijd vond ik het altijd fijn om anderen te 
inspireren bij het afvallen. Alle puzzelstuk-
jes vielen op hun plaats. Ik volgde een oplei-
ding tot gewichtsconsulent en sinds septem-
ber 2010 is mijn eigen bedrijf een feit.’

Waarin onderscheidt zich Carina van 
andere afslankadviseurs? ‘Ik leg vooral de 
nadruk op ‘lekker’ eten. Afvallen betekent 
niet altijd minder eten, maar juist anders 
en meer verantwoord eten. Het basisprin-
cipe blijft de oude, vertrouwde ‘schijf van 
vijf ’. Het bewegingsaspect komt pas in een 

tekst: Sandra Lau
foto: Natasja Noordervliet

Afvallen met lekker eten

‘O

Meer eten om af te vallen. Maar wel ver-

antwoord. De oude, vertrouwde Schijf 

van Vijf wordt uit de kast gehaald door 

gewichtsconsulent Carina Noordervliet. 

Haar doelgroep bestaat voornamelijk uit 

werkende moeders, bij wie door een druk 

sociaal leven gezond eten er nog wel eens 

bij in schiet.

later stadium aan de orde.’ vertelt Carina. 
Het normale traject bestaat uit zes sessies: 
een intakegesprek, een voedingsadvies en 4 
bezoekjes. 

Het traject begint met een voedingsana-
lyse. De klant houdt een dagboek bij van 
de genuttigde voedingsmiddelen. Daar-
naast bestudeert Carina ook de psycho-
logische redenen van het eetgedrag. Dat 

betreft bijvoorbeeld 
gewenning of gevoe-
lens van eenzaamheid. 
‘Het is belangrijk om 
je bewust te zijn van 

wat je binnenkrijgt. Dat doe je alleen als 
je gewoon aan tafel zit en dus niet tegelij-
kertijd  televisie kijkt of achter de compu-
ter zit. Dan pas heb je echt tijd voor jezelf 
en dus ook voor je maaltijd. Daarnaast is 
apart koken helemaal niet nodig, wat je nog 
wel eens ziet bij reguliere diëten. Doordat 
er gezond, volwaardig en voedzaam gegeten 
moet worden, kan het hele gezin mee eten’ 
aldus Carina. 

Het is nog lastig om gezond te eten, als je 
partner het graag gezellig maakt met een 
glaasje wijn en blokjes kaas. Carina zegt 
hierover: ‘Ik heb niet alleen te maken met 
mijn klant. Om succesvol af te vallen is het 
van belang dat je partner achter je staat en je 
helpt.’ Carina heeft nu een praktijkruimte in 
de Pijp, maar wil zich ook richten op klan-
ten in Oostelijk Havengebied en IJburg. 
‘Mijn doelgroep bestaat voornamelijk uit 
werkende moeders en die zijn oververte-
genwoordigd in die wijken. Met een drukke 
baan, kinderen en een druk sociaal leven wil 
gezond eten er nog wel eens bij inschieten. 
Daarom leg ik ook huisbezoeken af.’

Overigens krijgen klanten die op hun streef-
gewicht blijven gratis twee consulten per 
jaar. Een extra stimulans om op het juiste 
voedingspad te blijven. Tot slot nog enkele 
gratis tips van Carina voor in de bedrijfs-
kantine: ‘Vermijd het warme buffet en de 
gebonden soepen. Zwemmen de rauwkost-
salades in de vette dressing, laat die dan ook 
achterwege. Je eigen boterhammen meene-
men van huis is zo slecht nog niet.’

Sinds kort kunnen de Zeeburgers dus niet 
alleen pizza en Chinees aan huis bestellen, 
maar na ‘de daad’ ook meteen een afslank-
adviseur! t

www.carinanoordervliet.nl
lekkerafvallen@carinanoordervliet.nl
tel. 06-29 01 59 81
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‘Zwemmen de rauwkost
salades in de vette dressing, 

laat die dan achterwege’

column

tekst en illustratie: René Arnoldi

r is een nieuw wondermiddel tegen 
winkelinbraken bedacht: DNA-spray. 
Als de crimineel met zijn gestolen 

waar de winkel verlaat, krijgt hij een DNA-
douche. Als de politie hem te pakken krijgt, 
kunnen ze met een UV-lamp checken of hij 
ook inderdaad de dader is. Vanwege het suc-
ces in Zuid gaat Oost het ook in een aan-
tal gebieden proberen. De Indische Buurt 
staat ook op de lijst, dus de wereldpassage 
Javastraat komt ongetwijfeld aan de beurt. 
Colonnes politieauto’s gewapend met UV-
lampen op zoek naar potentiële criminelen 
levert natuurlijk spektakel op, maar het past 
beslist niet bij de grandeur van een wereld-
passage.

Ik zie dit hele luchtballonnetje sowieso niet 
zitten. Winkeliers met verhoogd inbraak-
risico krijgen de apparatuur aangeboden. 
Welnu, in de Javastraat geldt dat voor alle 
winkeliers, want in de buurt wonen veel 
hangjongeren en andere criminelen. Dat 
kost ons veel belastinggeld. De helft van 
de winkeliers daar zijn groenteboeren en 
die stallen hun waar buiten uit. Moet je die 
douche dan ook buiten ophangen? Als de 
crimineel een appeltje pikt, wordt de hele 
koopwaar ook ondergespoten! Niet de cri-
mineel, maar de sukkel is het slachtoffer. 
De sukkel, die net zo’n fijne zak schepsnoep 
keurig heeft afgerekend en nét op hetzelfde 
moment als de crimineel met zijn tassen 
vol gestolen  merkparfum onder de douche 
loopt. De crimineel is snel uit de voeten, 

DNA-spray

maar de sukkel, die flabbergasted is, wordt 
al in de Javastraat opgepakt en daarna op 
water en brood gezet. De crimineel houdt 
zich drie dagen koest, daarna is de spray 
onder een UV-lamp niet meer zichtbaar en 
kan hij weer zijn goddelijke gang gaan. 

De politie stelt dat het aantal winkelinbra-
ken in de DNA-zones met 60% is afgeno-
men. Ja, dat geloof ik direct. De meeste 
criminelen zijn namelijk risicomijdend. Als 
ze zo’n DNA-bord zien, gaan ze stelen in een 
winkelgebied zonder DNA. Waardoor het 
aantal winkelinbraken in dat gebied met 
60% toeneemt.

Het kost ons dus veel geld, schept alleen 
maar nieuwe problemen en lost over de hele 
linie uiteindelijk niets op. Maar zoals altijd 
kom ik met een beter voorstel. Plaats geen 
waarschuwingsborden en laat de winkeliers 
zelf hun apparatuur betalen. Wat voor appa-
ratuur? DNA werkt dus niet. Als ze mannen 
naar de maan kunnen schieten, moet het 
ook mogelijk zijn een zelfdenkende kooi te 
ontwikkelen. Die kooi wordt op een onop-
vallende plaats aan het plafond bevestigd. 
Als die kooi een stelende crimineel ziet, 
gaat het gevaarte er zelf via een railssysteem 
heen, dendert van het plafond, sluit de cri-
mineel in en zet zich vast, zodat de crimi-
neel de kooi niet kan omduwen. De politie 
is snel ter plaatse, past snelrecht toe en de 
kooi gaat terug naar zijn onopvallende plek. 
Probleem opgelost! t

E
advertenties

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

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

Margo Kistemaker, psycholoog NIP
06 2479 7014 / 020 330 3640
INEEN
Veemarkt 71, 1019 DA Amsterdam
www.ineen.org    margo@ineen.org
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edereen die verder kijkt dan tot zijn eigen 
voordeur en ook vindt dat er een eigen 
verantwoording ligt bij hoe de woonom-

geving eruit ziet, zal zich vaak verbazen over 
de stapels afval die per dag uitgroeien. Uit-
eindelijk lijkt het alsof er op de afvallocaties 
een bom is ingeslagen. 
Het begint meestal met één doosje dat onge-
veer vijf minuten nadat het grofvuil is weg-
gehaald wordt neergezet. Het ene doosje is 
aanleiding voor anderen om daar dan nog 
een beeldscherm naast te zetten, of wat 
tafels en stoelen. Vervolgens komt er nog 
een oud matras, een gedemonteerde kast en 
bouwafval bij. Het gaat gewoon door. Vaak  
wordt wat de één neerzet door de ander 
weer meegenomen. 
Opmerkelijk is ook dat zodra die vuilnis-
belt ontstaat het zich meestal op één plek 
concentreert en de afvalcontainers aan bij-
voorbeeld de overkant ongemoeid blijven. 
Een bijzonder fenomeen. Vaak wordt er 
vrij kortzichtig over gedacht, als er al over 
gedacht wordt en ligt de stelling ‘Je betaalt 
er toch voor’ voor in de mond.

Grofvuil wekt ergernis
Dat dit een vreemde manier van doen is, 
dáár zal ieder weldenkend mens het mee eens 
zijn. Maar hoe is dat wonderlijke gedrag van 
mensen te tackelen? Touria Sbaa, Projectlei-
der Schoon Fysieke Realisatie & Beheer van 
Stadsdeel Oost, is er niet zo zeker van dat je 
mensen daarin kunt veranderen. Wel weet 
ze dat er veel mensen in de wijk zijn die zich 

Adopteer een afvalplek

tekst en foto’s: Lida Geers aan de bende op de afvallocaties ergeren. 
Die melden regelmatig dat er weer erg veel 
grof vuil op straat ligt, terwijl het nog lang 
geen grofvuil-ophaaldag is. 
Zo ontstond het idee van het adopteren van 
een afvallocatie. Na de eerste flyeractie in 
Zeeburg in 2006 hadden zich maar liefst 
173 adoptanten, zoals dat zo mooi heet, 
aangemeld. Uiteindelijk zijn er maar 38 
van overgebleven, wat volgens Touria kan 
worden geweten aan gebrek aan persoonlijk 
contact. 
In 2007 ondernam ook Oost-Watergraafs-
meer actie. Het eerste project startte in de 
buurt waar het hard nodig was, de Trans-
vaalbuurt. Op dit moment heeft die buurt 
met 86 deelnemers de meeste adoptanten. 
Sommige afvallocaties hebben zelfs meer-
dere adoptanten, wat leuk is voor de mensen 
die zich hebben opgegeven. Ze merken dat 
meer mensen zich erbij betrokken voelen.

Meer adoptanten nodig
Wat wordt er zoal van een adoptant ver-
wacht? In gedachte ziet iemand zichzelf met 
het grofvuil in de weer, netjes opstapelen 
en zo. Maar dat is niet nodig. Als je je hebt 
opgegeven als adoptant krijg je een wel-
komstpakket, dat bestaat uit een stoffer en 
blik, werkhandschoenen, een sleutel voor 
de afvalcontainer, een bezem en een gratis 
telefoonnummer om te melden als er grof-
vuil moet worden weggehaald. Vóór twaalf 
uur gemeld, nog dezelfde dag weggehaald. 
Kleine dingen kunnen via het speciale luik 
in de afvalcontainer worden weggegooid, 
vandaar de sleutel. Verder zo af en toe een 

beetje vegen en dat is het. Een paar keer per 
jaar krijgen de adoptanten een uitnodiging 
voor een gezellige bijeenkomst in het Stads-
deelhuis Oost en ook worden zij uitgeno-
digd voor de nieuwjaarsborrel. 
Omdat Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg 
nog niet zo lang één stadsdeel vormen, 
wordt er op dit moment hard gewerkt om 
de buurten in kaart te brengen. Hoe het 
precies in voormalig Zeeburg gaat is nog 
niet helemaal duidelijk. 
Wel weet Touria dat er in IJburg nog maar 
een paar mensen adoptant zijn. Dat moe-
ten er dus meer worden. In april wordt weer 
een wervingscampagne gehouden. Mensen 
zullen hierover op straat worden aangespro-
ken. Er wordt dan uitgelegd hoe de afvalin-
zameling in elkaar zit en wat er zoal van de 
adoptant verwacht wordt. Als het een beetje 
meezit, levert die campagne weer een grote 
groep betrokken buurtbewoners op, is de 
hoopvolle wens van Touria. t

Er zijn heel veel dingen die tegenwoordig  geadopteerd kunnen worden, variërend van kinderen, bomen, 

kippen tot afvallocaties. Een wonderlijk idee: een afvallocatie adopteren. Een kind, een boom of een kip, 

dat is te snappen. Hoewel... een kip is al bijzonder, laat staan een afvallocatie, wat moet je dáár nou mee?

Hoe en wat

Tot nu toe is het zo dat grof vuil op de 
ophaaldag vóór half acht mag worden 
neergezet. Er wordt nagedacht over het ver-
ruimen van deze tijden. 
Het grofvuil mag niet op de platen van de 
afvalcontainers worden gezet, dat levert 
namelijk nogal wat oponthoud op voor 
de vuilophaaldienst. Verder kan iedere 
bewoner van Amsterdam terecht bij de zes 

I

Touria Sbaa, Projectleider Schoon 
Fysieke Realisatie & Beheer

Bij afvalcontainers stapelt zich het vuil op zonder dat rekening gehouden wordt met de vaste ophaaldag

advertentie

iesbeth van Riessen, die vanaf 1984 
in de Balistraat woont, vindt het niet 
meer dan normaal dat zij de afvallo-

catie voor de deur adopteerde. ‘Dat is een 
stukje gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
dat je je inzet voor een fijne leefomgeving. Ik 
heb ook al eens op eigen houtje een veegac-
tie in de straat georganiseerd. Gewoon flyers 
in de bus die ik zelf had gemaakt. Daaraan 
hebben toen veel mensen meegedaan. Ik 
heb daardoor een heleboel mensen van de 
andere kant van de Balistraat leren kennen. 
Het is zelfs zo dat ik bij de schoonmaak-
actie van 12 maart mensen uit het andere 
deel van de Balistraat mailde met het ver-
zoek door te geven aan iedereen dat er weer 
een veegactie op touw werd gezet. Daar 
deden maar liefst acht volwassenen en een 
groepje kinderen aan mee.’ Ook onze bui-
tenlandse medeburgers? ‘Eén Marokkaanse 
moeder is ijverig haar eigen stoepje voor de 
deur gaan vegen toen ze ons zo bezig zag en 
liet haar  twee kinderen meehelpen op het 
schoolplein. Ik denk dat het nog wel wat 
meer tijd nodig heeft voordat wij allemaal 
hetzelfde over onze woonomgeving den-
ken. Misschien moeten er meer of andere 
activiteiten worden georganiseerd waaraan 
ze wel meedoen,’ antwoordt een optimis-
tische Liesbeth. Ze ziet wat dat betreft de 
toekomst in ieder geval niet somber in.

Heel schoon
Over de door haar geadopteerde afvalloca-
tie vertelt Liesbeth dat ze een mail van het 
Stadsdeel Oost kreeg, waarop te zien was 
waar en hoeveel mensen een afvallocatie in 

Schoonhouden is een makkie

tekst en foto: Lida Geers Oost hadden geadopteerd. Daardoor kwam 
ze er tot haar verbazing achter dat ‘haar’ 
locatie maar liefst door vier mensen geadop-
teerd was. ‘En dat wist ik dus niet. Blijkt 
één van die mensen mijn vriendin te zijn, 
wat ik ook niet wist. Vandaar dat het altijd 
zo schoon is. En áls het schoon is blijft het 
over het algemeen ook schoon.’ 
Het is wel wonderlijk dat er vier mensen 
voor de ene locatie zorgen, terwijl de loca-
tie even verder in de straat kennelijk niet 
geadopteerd is. Althans te oordelen naar de 
bende die er volgens Liesbeth vaak omheen 
staat. Denkt ze dan niet: misschien kunnen 
twee mensen van ons die locatie onder hun 
vleugels nemen?’ ‘Nee’, is het resolute ant-
woord. ‘Zoiets doe je niet zo gauw. Boven-
dien woon je er niet, je gaat niet bij een 
ander voor de deur de boel opruimen. Dat 
voelt vreemd. Je loopt er ook niet langs als 
je je fiets hebt weggezet. Je fietst er alleen 
maar langs.’

Vegen is nooit nodig
De tijd die het in beslag neemt valt volgens 
Liesbeth enorm mee. ‘Kijk, je stapt van je 
fiets, zet hem op slot en inspecteert meteen 
hoe de zaken ervoor staan. Dozen vouw ik 
in elkaar en gooi ik in de papier-container. 
Verder wordt wat er naast de container 
staat erin gegooid en als er grofvuil is, kan 
ik daar een speciaal nummer voor bellen. 
Over het algemeen  komen ze het dan vrij 
snel weghalen. Het lukt niet altijd, maar we 
zijn allemaal maar mensen en soms slipt je 
melding er kennelijk doorheen.’ Ze heeft 
van het Stadsdeel een stoffer en blik, hand-
schoenen, containersleutel, een bezem en 
een knijper gekregen. Niet dat ze die dingen 
veel gebruikt, maar voor de foto wil ze wel 

Afvalcontainers adopteren, die bij een ander voor de deur liggen? Nee, dat doe je toch niet. Het 

is wat vreemd om bij een andere container aan de slag te gaan, vindt Liesbeth van Riessen, die 

jaren geleden de afvalcontainers voor haar eigen deur heeft geadopteerd.

afvalpunten in Amsterdam. Per keer mag 
een particulier 2000 kilo storten. Een post-
code, een bewijs van adres en mogelijk een 
identificatie kan gevraagd worden.  Voor 
bedrijven geldt dat niet meer dan negen 
vuilniszakken restafval per week afgeleverd 
mogen wordent. Voor glas en papier moet 
een apart contract worden afgesloten bij 
een particulier bedrijf dat zich hiermee 
bezighoudt. Alles wat herbruikbaar is 
wordt ook hergebruikt.

even de bezem van het Stadsdeel hanteren. 
Meteen wordt er ijverig geveegd, alsof het 
voor een video-opname is, met de medede-
ling: ‘Dat doe ik anders nooit hoor!’ t

L

Liesbeth van Riessen met de bezem die ze van het Stadsdeel kreeg

Touria Sbaa, tel. 253 56 33 (ma en wo)



11

advertentie

              

        Dipvase v.a. € 59,-             Bloom my Buddy € 99,-        Le Sack vaasje € 4,95

Lente bij Thinking of Holland

Piet Heinkade 23        1019 BR Amsterdam         Passenger Terminal Amsterdam     +31 20 4191229
www.thinkingofholland.com          DAGELIJKS OPEN 10-19 uur       contact@thinkingofholland.com 

10

e deur zwaait open, ‘Welkom!’ vro-
lijk begroet Harm Bergmans me. We 
kennen elkaar. Sinds twee jaar wil 

onze dochter van acht nergens anders meer 
uit eten, zo lekker en gezellig vindt ze het 
daar. Er is geen kinderkaart, wel smeuïge 
salades met heilbot en verschillende soorten 
sla, dikke tournedos van goede structuur. 
Ook wilde zalm, met diepgaande smaak, 
een groot verschil met de vettige geweekte 
zalm. Ook al verandert de kaart, de klassie-
kers blijven. Zoals chocoladetaart met een 
bodem van krokante bastognekoeken en 
zuiver vanille-ijs. 
Maar nu wil ik het verhaal achter de smaak 
leren kennen. Als het rode tochtgordijn 
sluit, dan zie je een zevental bruinzwarte 
tafels en stoelen, een kleine gezellige bar 
met links daarvan de keuken. Wat opvalt 
is dat alles prettig ongedwongen bij elkaar 
past: de bestekklok aan de wand, een lamp 
met omgekeerde miniatuur melkflessen en 
een kleurig kunstwerk op een houten deur 
geschilderd door Lydia de Loos, evenals 
Harm afkomstig uit Den Helder.  

Pittig begin
Harm is trots op zijn jubileum. De Wereld-
bol bestaat vijf jaar, wat geen vanzelfspre-
kendheid is. ‘Het begin’, zo zegt hij, ‘was 
leuk maar ook pittig’. Als je als schoolverla-
ter een zaak koopt, dan krijg je van de bank 
weinig geld. Iedereen had hem gewaar-
schuwd, maar hij zette door, was open van 
11.00 tot 23.00 uur en was er in werkelijk-
heid dus nog langer. 
In de eerste jaren is ook alles gecontroleerd 
met daarbij de noodzakelijke investerin-
gen. De brandweer, politie, de gemeente 
met Bouw- en milieudienst en de Voed-
sel- en warenautoriteit. In het begin ging 

ook alles kapot wat kapot kon gaan. De 
afwasmachine, de oven, het kookeiland, de 
koelkast, de vriezer. Zelfs de bar moest wor-
den vernieuwd, want die stond op kratjes. 
De boekhouder ging failliet wat voor hem 
een financieel debacle betekende. Maar na 
twee en half jaar ging het zo goed dat hij 
besloot de lunch te schrappen om maximale 
aandacht aan de dinergerechten te kunnen 
besteden. Een trotse Harm: ‘Ik heb ook een 
fulltime kok aangenomen, Ivo. Met haar 
werk ik voor 90% samen, we vullen elkaar 
goed aan. Nu bedien ik meer. Ha, ha mijn 
vriendin? Joh, die vindt het prima wat ik 
doe, al zie ik haar minder dan Ivo, ze heeft 
een kantoorjob, hè.’

Liefde
‘De liefde voor het vak heb ik van mijn 
moeder. Ze komt deels van Indische fami-
lie. Ze kookte altijd en nog steeds super 
goed, alles vers, met een speciaal tintje, zo 
wil ik het ook. Het gerecht wat thuis echt 
mijn favoriet was: varkenshaas met pesto en 

Wereldse smaken

Op KNSM-eiland aan het Piraeusplein met 

uitzicht over de Ertshaven bevindt zich 

een klein restaurant ‘Eten en Drinken, res-

taurant de Wereldbol’ staat er in een cirkel 

op het raam. Voor het raam een lange hou-

ten bank, aan het water een terras. Het is 

zonnig en het ziet er uitnodigend uit. 

tekst: Janneke Meerstadt-Holtslag
foto: Fred Vermorken

tagliatelle.’ Lachend: ‘Ik moet zeggen dat ik 
het nog nooit op de kaart heb gezet!’’
Regelmatig zie je Harm op zijn glimmende 
Vespa door de stad rijden. Hij koopt zelf in. 
Vis en bloemen op de Albert Cuyp, zalm, 
heilbot en tonijn bij Franks Smokehouse op 
de Kattenburgergracht. De keuken is Frans 
georiënteerd, met verse producten, alles zelf 
bereid en ik moet eerlijk zeggen, dat proef 
je. Harm: ‘Ik ga voor duurzame producten, 
dat lukt voor 90%. De resterende 10% niet, 
omdat het anders voor de gast niet te beta-
len is.’ 

Dan stapt hij op zijn Vespa om nog gauw 
even verse bloemen voor de avond te kopen, 
met draaiende motor:  ‘In de maanden 
april en mei trakteer ik graag iedere gast op 
een glas Prosecco. Uiteraard staan er echte 
Wereldbol-klassiekers op de kaart!’ t

Restaurant De Wereldbol
Piraeusplein 59
Tel. 362 87 25

D
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D e intocht was een idee van Annette 
Oudejans (van basisschool Laterna 
Magica) en het klassieke koor werd 

binnengehaald door de nieuwe dominee: 
Rob Visser. Paul Engel is een soort knoop-
punt in deze groep, die hij aanduidt als ‘een 
samenscholing van betrokken burgers’. 
IJburg Droomt/IJburg Doet is een idee van 
organisatie-adviseur Paul Engel en media-
maker Linda Vosjan. Tijdens een toevallige 
ontmoeting – inmiddels al weer twee jaar 
geleden – kwamen ze tot de conclusie dat 
teveel goede ideeën om IJburg aantrekke-
lijker te maken een droom blijven. Beiden 
meenden dat er meer kon worden gedaan. 
Dat was het begin van een losvaste groep, 
die nu al meer dan zestig mensen telt. Het 
zijn vooral jonge, hogeropgeleide onder-
nemers en dat vindt Paul wel jammer. Hij 
zegt: ‘We zijn een open netwerk. Iedereen 
kan meedoen, maar in de praktijk zijn het 
toch vooral jonge tweeverdieners: zzp’ers, 
journalisten en politici. Kan me dat ook wel 
voorstellen want als je tot een kwetsbaarder 
groep behoort, heb je vaak je handen al vol 
om het hoofd boven water te houden. Dan 
hebben je dromen vooral met je eigen situ-
atie te maken.’

Snelkookpan
Paul Engel legt uit dat de groep vooral men-
sen en ideeën wil verbinden. Het moet niet 
blijven bij mooie plannen; die moeten wor-
den geconcretiseerd. 
Omdat er allerlei enthousiaste mensen in 
die groep zitten, is volgens hem de kans 
groot dat je iemand vindt die meedoet. Dat 
maakt de kans op succes groter. Hij zegt: 
‘Vage ideeën kunnen daardoor uitgroeien 
tot goeie projecten. Dat vraagt echter vaak 
wel om een stevige brainstorm met een aan-
tal mensen, die specifieke kennis of ervaring 
hebben. We noemen dat een versnellings-
kamer. In zo’n brainstorm worden die ken-
nis en energie samengebald rond de initi-
atiefnemer. Als in een snelkookpan kan in 
enkele uren worden ontdekt welke stappen 
er nodig zijn om zo’n idee te realiseren en 
wie er meedoet. Zo is de intocht van Sinter-
klaas binnen enkele weken georganiseerd. 
Het culturele inbrenghuis GAS op IJburg 
van Jabik de Vries en Joost Verhaak ont-
stond op dezelfde manier.’

Gescheiden ouders
Wat speelt er op het ogenblik? Weer een 
idee van Annette Oudejans en Rob Visser. 
Zij hebben gemerkt dat er op IJburg veel 
jonge gezinnen wonen waarvan de ouders 
gaan scheiden. Een van de partners moet 
dan noodgedwongen van het eiland af 

omdat de huren in de particuliere sector op 
IJburg erg hoog zijn. Dat kan het opzetten 
van een goed functionerend co-ouderschap 
stevig in de weg zitten en daarvan worden 
de kinderen vaak de dupe. 
Samen willen zij een opvanghuis opzetten 
waarin de vertrekkende ouder een tijd kan 
wonen om op die manier dichter bij zijn (of 
haar) kinderen te blijven. 
Er lijkt bij de achterban van de dominee 
zelfs al belangstelling om een dergelijk pand 
te kopen, staat op de site Leuk Nieuws over 
IJburg.

Sites
IJburg kent al meer dan twintig internetsites 
zoals die van De Brug, IJburg TV, IJburgfo-
to’s van Lelle, I Love IJburg en  Skyscraper-
city. Is dat niet te veel van het goede? Paul 
Engel vertelt opgewekt dat er ook plannen 
zijn om IJburg te ‘ontsnipperen’. Binnen de 
groep IJburg Droomt/IJburg Doet blijken 
diverse mensen bij die sites betrokken te zij-
nen het lijkt daardoor niet moeilijk om hen 
bij elkaar te brengen en tot een of andere 
vorm van samenwerking komen. Tijdens 
de volgende bijeenkomst, op donderdag 19 
mei, zal dat onderwerp zeker weer aan de 
orde komen, verzekert hij. t

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via 
ijburgdroomt@gmail.com

droomtIJburg

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

Wat is de overeenkomst tussen de 

intocht van Sinterklaas in de haven 

van IJburg en het optreden van 

een klassiek koor bij de opening 

van de nieuwe Kerk op IJburg? 

Beide activiteiten zijn ‘geboren’ 

tijdens bijeenkomsten van de 

groep IJburg Droomt/ IJburg Doet.



 
  

Schrijvers uit onze buurt

Edwin Trommelen
De Russen en hun wodka

Een verhaal over Rusland met wodka als 
samenbindend element. Zo is het boek van 
Edwin Trommelen ‘Davaj! De Russen en 
hun wodka’ te typeren. Trommelen, Sla-
vist en Ruslandkenner, heeft het land vaak 
bezocht, waarbij het drinken van wodka en 
de daarbij horende dronkenschap voor hem 
onvermijdelijke aspecten van dit land wer-
den. Zijn fascinatie voor wodka uitte zich 
aanvankelijk in het verzamelen van wodka-
flessen, later in het verzamelen van literaire 
citaten waarin wodka een rol speelt.
De citaten – en de wodka in het algemeen 
– blijken een handvat te zijn om het verhaal 
te vertellen over de Russen, hun drijfveren, 
hun cultuur en de wijze waarop wodka, 
het verdriet van Rusland, daarvan onder-
deel uitmaakt. Wodka drinken is voor een 
groot deel iets gemeenschappelijks wat vaak 
plaatsvindt omdat elke sociale activiteit 
wordt besprenkeld met wodka. Geboorte, 
huwelijk, dood en verjaardagen zijn van-
zelfsprekende gelegenheden. Maar ook zijn 
naamdag viert de Rus en niet voor niets 
zijn er veel al of niet religieuze feestdagen 
die moeten worden gevierd. De feestdagen 
waren vroeger aan de seizoenen en het ritme 
van het dorp aangepast. De zaai- en oogst-
tijd vielen samen met de vastenperiodes 
waardoor het werk niet stil kwam te liggen. 
Op de feestdagen ging het er grof aan toe. 
Als de Rus mocht drinken, deed hij dat ook 
totdat hij erbij neerviel. In drukke perioden 
kon men zich dat echter niet permitteren.
Ook over het drinken van wodka leer je veel 
in het boek. Het is het beste om de adem in 
te houden bij het drinken, zodat de wodka 
beter tot zijn recht komt. Ook drink je de 
wodka niet in kleine slokjes, zoals veel bui-
tenlanders doen die daardoor vlug dronken 

In onze buurt wonen veel schrijvers. Deze keer nemen deze 

buurtgenoten u mee naar het leven van de Russen en hun 

wodka, het huis uit hun jeugd en de Andy Warhol-achtige 

wereld van roem, imitatie en originaliteit. 

worden. Als rechtgeaarde Rus drink je je 
glas in één teug leeg Daarvan word je min-
der snel dronken. Door de wodka in één 
keer achterover te slaan krijgen de alcohol-
dampen namelijk geen gelegenheid om via 
de neus naar het hoofd te stijgen.
Niet alleen het drinken is een kunst op zich, 
ook het toosten doe je niet zomaar. De elkaar 
opvolgende toosten krijgen soms bijna de 
vorm van een gesprek. In ieder geval moet 
een toost oprecht zijn, gepassioneerd en zo 
poëtisch mogelijk uitgesproken worden. De 
beste toostbrengers zijn de Georgiërs, bij 
wie het toosten tot een ware kunst is uit-
gegroeid. Van buitenlanders wordt dit niet 
verwacht. Die maken al indruk als ze Davaj! 
zeggen, wat zoveel betekent als ‘daar gaan 
we’. Doorgewinterde Ruslandgangers roe-
pen ontzag op met de uitdrukking Davaj! 
Pojechali! (Hup. Daar gaan we!).
Door de gekozen opzet, de verbinding van 

wodkacitaten uit de Russische literatuur 
met een samenbindende en toelichtende 
tekst van de schrijver, verrijkt het boek het 
inzicht over Rusland en de daarin niet weg 
te denken plaats van wodka. Het is geen 
boek dat je in één keer moet uitlezen. Af 
en toe een hoofdstuk, al dan niet met een 
glaasje wodka erbij, is het beste recept om 
geen kater te krijgen van de stortvloed aan 
citaten die het boek bij overmatig gebruik 
moeilijk verteerbaar maakt.

Edwin Trommelen, Davaj! De Russen en hun 
wodka 
Uitgeverij Mets & Mets, Amsterdam, 2010,
ISBN 978-94-6116-006-5
Prijs € 22,90

Wanda Reisel
Plattegrond van een jeugd

Een voor een deel autobiografische schets 
schrijf je pas als je een oeuvre hebt opge-
bouwd en al redelijk bekend bent. En, in 
het geval van Reisel, ook als je redacteur een 
gat in de markt ziet met de publicatie van je 
vroegere stijloefeningen en schetsen. Wanda 
Reisel is schrijfster van onder meer Witte 
liefde en de in 2008 verschenen, door de 
pers redelijk tot goed ontvangen, coming of 
age-roman Die zomer. Deze roman speelt in 
1970 in een statig huis aan het Vondelpark 
met een zeventienjarige puber als hoofdper-
soon. 
Haar vorig jaar verschenen boek Plattegrond 
van een jeugd borduurt hier op voort. Reisel 
haalt herinneringen op aan haar ouderlijk 
huis aan de Van Eeghenstraat in Amster-
dam-Zuid. Voor een deel is het boek auto-
biografisch, voor een ander deel bestaat het 
uit al eerder geschreven, als fictie overko-
mende verhalen. 
De lezer wordt meegenomen naar de zes-
tien kamers en zesentwintig vaste kasten 
van het vijf verdiepingen tellende huis van 
een anarcho-liberaal doktersgezin waarin ze 
opgroeide: de plattegrond van haar jeugd 
die zich ook laat ontdekken aan de hand 

advertentie

BOEKHANDEL
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boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie
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www.boekhandelvanpampus.nl    info@boekhandelvanpampus.nl

van haar fictieve verhalen.
Mooi is het verhaal over de ezel van de 
buurvrouw. De ezel sliep in de gang van 
haar souterrain en stierf op een gegeven 
moment aan een longontsteking, waarna de 
buurkinderen hielpen met het graven van 
een graf.
En zo zijn er wel meer verhalen die zich pret-
tig laten weglezen. Desondanks is het vooral 
een boek voor Reiselfans die zullen smul-
len van hoe de plattegrond van haar jeugd 
wordt blootgelegd en toegankelijk gemaakt 
voor de ware liefhebber van deze schrijfster. 
Zeker omdat nu duidelijker wordt hoe situ-
aties in haar jeugd aan de oorsprong liggen 
van haar boeken. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Witte liefde en voor haar eerste roman 
Het blauwe uur. Dit boek ontkiemt uit een 
fotootje waarop Reisel als bruidegom ver-
kleed staat en trouwt met een buurmeisje 
dat een kop groter is.
Al met al een boek dat vooral kenners en 
liefhebbers van het werk van Reisel zullen 
waarderen.

Wanda Reisel, Plattegrond van een jeugd 
Uitgeverij Contact, Utrecht/Antwerpen, 2010, 
ISBN 978-90-254-3442-7
Prijs €16,95

Peter Bekkers
Trouw is de andere wang

Trouw is de andere wang is een roman over 
de thema’s roem, navolging en (on)trouw. 
Ze worden uitgewerkt in de vriendschap 
van de ik-figuur, Johnny Lippy, met de 
meer op roem en publiciteit dan op kunst 
gerichte schatrijke kunstenaar Conrad Pi. 
Johnny heeft als jeugdliefde Roem en blijft 
deze trouw, ook als de liefde wederzijds is. 
Ook zijn vriend Conrad blijft hij trouw 
hoewel die Johnny behandelt als bediende. 
‘Trouw is een slechte eigenschap’, is een van 
de vele levenswijsheden in het boek.
De vriendschap krijgt een opmerkelijke 
inhoud. Ze ontmoeten elkaar als Johnny’s 
vader plotseling op straat overlijdt en een 
voorbijganger, Conrad Pi, hem vertelt wat 
het laatste was wat zijn vader deed. Daarna 
is Johnny hulpje van Conrad in diens zoek-
tocht naar roem, die vooral plaatsvindt met 
‘het bespelen van het immense kerkorgel 
van de media’. 
Een voorbeeld is Andy Warhol die nog 
beroemder werd toen in juni 1968 de femi-
niste Valerie Solanas haar fifteen minutes of 
fame beleefde door een niet gelukte aanslag 
op hem te plegen en Andy Warhol voor 
het eerst de wereldpers haalde. Conrad en 
zijn op de erfenis jagende vriendin halen 
 Johnny over om de rol van Solanas op zich 
te nemen: een aanslag plegen om nog meer 
publiciteit voor Conrad Pi te genereren.

Het thema navolging en imitatie komt 
niet alleen op deze wijze aan bod. Bekkers 
zoomt ook vol in op een look-alike van 
Marilyn Monroe. Johnny en zijn minnares, 
een vriendin van Conrad Pi, delen keer op 
keer het bed van John Lennon en Yoko Ono 
in het Hilton hotel. En niet voor niets staat 
op de cover de zeefdruk Double Elvis van 
Andy Warhol.
De roman beschrijft vrij komisch en licht 
karikaturaal het actuele thema van de eeu-
wige roem en het gebruik van publiciteit. 
Het gebeurt op een eigentijdse wijze met 
veel seks, drugs en beroemdheden. Blijkbaar 
de reden dat hij de winnaar is geworden van 
de grote Jongerenliteratuurprijs 2010. Ove-
rigens stond Bekkers met dit boek ook op 
een eerdere longlist voor de Ako literatuur-
prijs.

Peter Bekkers, Trouw is de andere wang
Uitgeverij De Geus, Breda, 2009
ISBN 978-90-445-0629-7
Prijs €16,90
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tekst: Gerard Goudriaan
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Verhoging sociale huren
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Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando

Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

Hout – Plaatmateriaal – Vloeren – Zonwering
Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113

Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl

e huurstijging is voor zover nu 
bekend alleen mogelijk bij nieuwe 
contracten. Voor zittende huurders 

verandert er vooralsnog niets. Mogelijk 
kunnen zij wel een hogere huurverhoging 
per 1 juli aanstaande verwachten als het 
nieuwe systeem dan in gaat. Eén en ander 
staat in de huurbrief die in de minister-
raad besproken wordt. Mochten deze plan-
nen doorgaan, dan zullen een heleboel nu 
nog sociale huurwoningen bij mutatie (een 
nieuwe huurder) in de vrije sector terecht-
komen. 
Daarnaast hangt ook de maatregel van 5% 
extra huurverhoging voor mensen met een 
inkomen boven de € 43.000 nog boven 
de markt. Donner heeft gezegd dat hij dit 
koste wat het kost wil realiseren per 1 juli. 
Gezien de grote hoeveelheid wetswijzigin-
gen die hiervoor nodig is, valt te betwijfelen 
of dit gaat lukken. 

Voorlichting over huurverhoging
Elk jaar valt het voorstel van de jaarlijkse 
huurhoging in de bus. Dit gebeurt meestal 
eind april en de verhoging gaat dan per 1 
juli in. De verhuurder mag dit elk jaar doen, 
echter is hij wel aan een aantal regels gebon-
den. Wanneer de verhuurder gebruikmaakt 
van de jaarlijkse huurverhoging, moet hij 
eerst een schriftelijk voorstel doen. Dit voor-
stel moet minimaal twee maanden voordat 
de verhoging ingaat, ontvangen zijn. De 
standaarddatum voor de huurverhoging 
is 1 juli, dus moet het voorstel voor 1 mei 
binnen zijn. Dit voorstel moet aan een aan-
tal eisen voldoen. Zo moet er in staan: de 
nieuwe en de oude (kale) huurprijs, de ver-
hoging in percentage (dit jaar 1,3%) en/of 
het bedrag, de datum van de ingang van de 
verhoging en de mogelijkheid om bezwaar 
te maken.
Als u het niet eens bent met verhoging kunt 
u een bezwaar indienen bij de verhuurder. 
Dit moet u voor de ingangsdatum van de 
nieuwe huur doen. U kunt bezwaar maken 
als het percentage hoger is dan is toege-
staan, er onjuistheden in het voorstel staan, 
de huur boven de maximale huurprijs komt 
(aan de hand van de puntentelling) of als u 
onderhoudsgebreken in de woning hebt. 

Veel huurders willen bezwaar maken op 
onderhoudsgebreken. Dit kan niet zomaar. 
Er moet namelijk een procedure lopen bij 
de Huurcommissie op onderhoud of u moet 
van plan zijn om deze te starten. Om een 
procedure te starten moet u wel de gebreken 
schriftelijk hebben gemeld bij de verhuur-
der (en een kopie hebben bewaard). 
Veel  huurders melden gebreken telefonisch. 
Dat is een goede eerste stap. Daardoor is 
uw verhuurder direct op de hoogte en kan 
het gebrek (eventueel) verholpen worden. 
Alleen zijn verdere juridische stappen bij het 
telefonisch melden moeilijk. U kunt name-
lijk niet bewijzen dat u gebeld heeft. Door 
de gebreken schriftelijk aan de verhuurder 
te melden en een kopie te bewaren, kunt u 
een procedure starten bij de Huurcommis-
sie op grond van onderhoudsgebreken.

Omdat de jaarlijkse huurverhoging bij 
huurders vaak veel vragen oproept, organi-
seert Wijksteunpunt Wonen Oost voorlich-
tingsbijeenkomsten hierover. U bent van 
harte welkom.
•	 Oost:	dinsdag	17	mei	om	19:30	uur.	
 Locatie: WSWonen Oost,
 Wijttenbachstraat 34hs
•	 IJburg:	donderdag	19	mei	om	14:30	uur.	
 Locatie: Wijkpartners Kantoor
 Erich Salomonstraat 395 
 (ingang Diemerparklaan).

Medewerkers van het huurteam van het 
Wijksteunpunt Wonen kunnen u assisteren 
bij het starten van een procedure en kun-
nen uw vragen  beantwoorden. U kunt ons 
bereiken op telefoonnummer 462 03 30 of 
per email: oost@wswonen.nl. t

Minister Donner werkt aan een plan de huren in de sociale sector met 120 euro per maand te verhogen. Dit 

wil hij doen door het puntensysteem aan te passen, waardoor alle huurwoningen er 25 punten bij krijgen.

tekst: Jeroen Koster
Wijksteunpunt Wonen Oost

D

oewel de toegangspoort nog dicht 
is, is er vandaag toch al veel volk 
op de been in het Flevoparkbad. 

Monteurs, schilders, schoonmakers, ze zijn 
allemaal aan het werk om het enige open-
luchtzwembad dat het stadsdeel rijk is, 
gereed te maken voor het zomerseizoen, dat 
dit jaar begint op 30 april, want dan opent 
het bad haar deuren. Ben Klappe, als team-
manager Sportaccommodaties vanuit het 
stadsdeel Oost eindverantwoordelijk voor 
het beheer van het bad, vertelt wat er alle-
maal komt kijken om het Flevoparkbad op 
tijd gebruiksklaar te krijgen. En dat is niet 
gering. Zo moet de machinekamer, die het 
zwemwater filtert en rondpompt, jaarlijks 
worden geïnspecteerd, worden de pompen 
in het najaar stilgezet en worden de water-
leidingen doorgeblazen. De wanden van de 
twee buitenbaden worden om het jaar in de 
donkerblauwe verf gezet om te voorkomen 
dat ze door het chloorwater worden aan-
getast. Pas in de lente laten de beheerders 
de baden leeglopen. ‘Zouden we dat in de 
winter al doen dan bestaat de kans dat de 
vloertegels van de baden stukvriezen. Het 
water voorkomt dat.’ 
Als de baden eenmaal leegstaan, worden 
ze schoongespoten. Ze worden vervolgens 
worden gevuld met 3,2 miljoen liter schoon 
leidingwater, aangevuld met chemicaliën 
om het water vlok- en bacterievrij te hou-
den. ‘We proberen de watertemperatuur 
daarna op te warmen tot 21ºC, maar dat 

lukt niet altijd. Dat kun je met een buiten-
bad nu eenmaal minder goed reguleren dan 
met een binnenbad.’ 
Jaarlijks trekt het Flevoparkbad, dat sinds 
1968 bestaat, 45.000 tot 50.000 bezoekers, 
niet alleen uit stadsdeel Oost maar ook uit 
de andere stadsdelen. ‘Zeker op zomerse 
dagen, als de  eerste waarschuwingen van 
blauwalg weer de ronde doen, komen veel 
Amsterdammers deze kant op. Hier is het 
zwemwater dan in ieder geval veilig en 
schoon.’ 
De veiligheid van al deze bezoekers wordt 
gegarandeerd door vier vaste medewerkers 
die in de wintermaanden in de sporthal-
len van het stadsdeel aan het werk zijn. Op 
drukke dagen krijgen ze ondersteuning van 
tijdelijk extra personeel. ‘Dat zijn life guards 
die toezicht houden op de veiligheid in en 
rondom de baden, want veiligheid gaat voor 
alles. We kiezen daarbij bewust voor bijvoor-
beeld Turkse, Surinaamse en Marokkaanse 
oproepkrachten omdat ook onze bezoekers 
uit alle lagen van de bevolking komen. En 
we willen dat ons personeelsbestand daarop 
zoveel mogelijk aansluit.’ 

Sportdagen
Het Flevoparkbad bestaat uit meer dan 
alleen twee buitenbaden. Zo is er ook zon-
neweide, een speelkussen, de zandbak met 
speeltuin en het pierenbadje voor de aller-
kleinsten. Genoeg te doen dus, maar toch 
is het bad niet helemaal kostendekkend. 
‘We zouden daarvoor jaarlijks zestigduizend 
bezoekers moeten trekken, maar zo makke-
lijk is dat niet. Stadsdeel Oost, de eigenaar 
van het zwembad, moet daarom toeleggen 

Een zwembad voor alle Amsterdammers

tekst: Michel van Dijk
foto’s: Fred Vermorken

30 april a.s. 

opent het Flevo-

parkbad weer haar 

deuren voor het zomer-

seizoen. Het buitenbad 

vormt al jaren een zomerse 

trekpleister voor bewoners binnen 

én buiten het stadsdeel.

H

Ben Klappe

op de kosten. Ze doet dat van harte omdat 
het Flevoparkbad in haar ogen in een maat-
schappelijk belangrijke functie voorziet. 
Het is immers een ontmoetingsplek voor 
alle bewoners van Amsterdam.’ 
Om meer bezoekers te trekken, maakt het 
stadsdeel wel veel promotie voor het buiten-
bad. Abonnementshouders die reeds in april 
een seizoensabonnement kopen, krijgen als 
lokkertje bijvoorbeeld 25 procent korting 
op hun abonnement. ‘Dat haal je er mak-
kelijk uit als je regelmatig zwemt.’
Daarnaast proberen Klappe en zijn collega’s 
zoveel mogelijk activiteiten in en rondom 
het zwembad te organiseren. ‘De plaatse-
lijke kanovereniging traint hier bijvoor-
beeld elke zomer en in het voorjaar houden 
de basisscholen hier hun sportdagen. Na 
afloop kunnen de kinderen gratis gebruik 
maken van het zwembad. Het probleem is 
echter dat we weersafhankelijk zijn. Zo is 
er vorig jaar als pilot een theatervoorstelling 
gehouden in en rondom het zwembad. We 
vonden dat zo’n leuk initiatief dat we het 
buitenbad daarvoor een week langer heb-
ben opengehouden. Maar juist in die week 
was het weer bar en boos en dus kwamen er 
maar weinig bezoekers op af.’
Dat neemt niet weg dat Klappe altijd in is 
voor nieuwe ideeën om het Flevoparkbad 
nog aantrekkelijker te maken. ‘Het bad ligt 
er, dus iedereen met een goed idee kan zich 
bij me melden.’ t

Flevoparkbad, Insulindeweg 1002, bij eind-
punt tram 7 en 14, Tel. 692 50 30
www.flevoparkbad.nl
b.klappe@oost.amsterdam.nl



16 17

Tijdelijke buren

tekst: Natanja den Boeft
foto’s: Kees Hoogeveen

Ertshaven, IJhaven, Sumatra-

kade, Surinamekade. Namen 

uit het rijke scheepvaart-

verleden van het Oostelijk 

Havengebied. Ook nu nog lig-

gen er op veel plekken sche-

pen die beroepshalve varen. 

Zo ligt op de Sumatrakade de 

bruine vloot en aan de Veem-

kade, Javakade en Suriname-

kade de binnenvaart. Bij de 

Jan Schaefferbrug liggen 

de kleine en op de kop van 

Java de wat grotere rivier-

charters. Wie wonen er aan 

boord van deze schepen en 

wat hebben ze voor leven, in 

onze buurt en erbuiten?

et is druk in de IJhaven. De Silke 
heeft net aangelegd en daar komt 
ook de Imatra aan. Even bood-

schappen doen, want de IJhaven is een van 
de weinige plekken in Nederland waar je zo 
met je winkelwagentje naar je schip wan-
delt. Het ruime aanbod aan winkels wordt 
gewaardeerd, met in het bijzonder de goede 
visboer. In het winkelwagentje van de Silke 

veel bier. De drie schippers zijn op weg naar 
de loshaven in West voor een partij veevoer 
die naar Deventer moet. 
Even verder ligt de Dirkje Bonna. Zij – een 
schip is altijd een vrouw, want zij zit vast 
aan de aarde, vertelt de schippersvrouw – 
ligt hier al twee weken. Het zijn magere 
tijden. En gisteren nog heeft de schipper 
een vracht af moeten zeggen vanwege een 
ontstoken voet.
Hij vertelt over het leven in de IJhaven: 
‘Het valt niet mee om een goede plek te 
vinden. De schotel van de tv-antenne moet 
namelijk naar het zuiden gedraaid staan, 

anders hebben we geen ontvangst. Dus 
de Javakade is een goede plek, maar ja, als 
een walbewoner vindt dat de hond te veel 
blaft of de generator te lang draait, komt de 
havendienst en moeten we verkassen. De 
Veemkade is goed als je precies bij de bouw-
plaats kan liggen, verder zijn de gebouwen 
te hoog voor de schotel. Maar hier kan de 
auto weer niet aan de wal en de parkeervak-
ken zijn te duur. Toch liggen we liever hier 
dan in West, het is hier wel gezellig.’ Terwijl 
hij dit zegt, kijkt hij uit het raam van zijn 
zonovergoten stuurhut. Fietsers, joggers, de 
bouwkraan. Op de achtergrond schalt 3FM 

H

De Nieuwe Liefde aan de Sumatrakade

van de bouwplaats. Gezellig.
De Dirkje Bonna, 70 meter lang, vervoert 
850 ton droge lading, en vaart veel op 
Duitsland. De schipper vaart al zijn hele 
leven, net als zijn vader en opa. Helaas is 
hij de laatste varende generatie in zijn fami-
lie. Zoals vele schipperskinderen kozen zijn 
dochters voor een leven aan de wal.
Vroeger was het beter is bij de schippers een 
veelgehoorde uitspraak. In deze economisch 
zware tijd hebben ze het dan niet alleen over 
de romantiek van het relatief langzame leven 
van een twintigtal jaar gele-
den. Zo’n dertien jaar gele-
den werd de schippersbeurs 
afgeschaft en verdween 
de minimale prijsgarantie 
voor schippers. Nu wordt het verladen van 
vracht via de vrije markt geregeld, iets waar 
vooral de verladers van profiteren. Schippers 
moeten langere dagen maken voor hetzelfde 
loon en er is minder tijd voor gezelligheid 
onder elkaar. Dat heeft volgens de schipper 
een duidelijke uitwerking op de sfeer op het 
water. Met de gezelligheid verdwijnen ook 
de solidariteit en de saamhorigheid.
Het klinkt allemaal nogal somber. Zou hij 
dan aan de wal willen wonen? ‘Nee, dat 
niet.’ Hij zwijgt, zijn voet op een kruk en 
de blik op de buurt. Een schipper in hart 
en nieren. 

Trouwen bij windkracht 8
Aan de Sumatrakade ligt de bruine vloot. 
Soevereijn, Ambiance, Allure, Admiraal van 

Kinsbergen, De Nieuwe Liefde.
Op dit laatste schip, een oude Baltic trader 
die verbouwd is tot zeer luxe zeilcharter, 
zijn Willem en Ingrid thuis, eigenaren en 
kapitein. In de luxe stuurhut – waar geen 
stuur in zit, want dat zit buiten, achterop 
het schip – vertellen ze: ‘Amsterdam is onze 
overwinterhaven en van de vele plekken in 
de haven waar we hebben gelegen, liggen 
we hier op het Java-eiland het liefst. Het is 
hier gezellig. En als we ’s winters geen vaar-
werk hebben, kunnen mensen hier over-

nachten, zo overbruggen 
we de magere maanden. De 
hotelfunctie staat wel onder 
druk, omdat de haven-
dienst die activiteit op deze 

plek niet goedkeurt. Er komen steeds meer 
regels die ons eigenlijk de stad uit drukken. 
Met hulp van een advocaat lukt het nog wel 
ons werk te blijven doen, maar gemakkelijk 
is het niet.’ 
De Nieuwe Liefde heeft als vaargebied het 
Marker- en IJsselmeer en de Waddenzee. 
Van april tot oktober is zij bijna voortdu-
rend onderweg en doet de Javakade alleen 
aan als het zo uitkomt en om bezoekers te 
laten op- en afstappen. In juni ligt ze altijd 
twee weken op Terschelling, tijdens het 
Oerol festival. Dan is de AVRO aan boord en 
gebruikt het schip als uitvalsbasis voor hun 
verslaggevers. 
Verder is het schip trouwlocatie. ‘Niets is 
natuurlijk mooier dan trouwen onder zeil! 
Op 08-08-2008 hadden we een bruiloft, bij 

windkracht 8. Het trouwen moest helaas 
binnen en de bruidstaart bleef niet helemaal 
heel, maar we voeren wel!’
Een van de mooiste dingen vinden Willem 
en Ingrid de week die zij al een paar jaar doen 
voor de Hartstichting, met 20 jongeren met 
aangeboren hartafwijkingen. ‘Een van de 
jongeren kwam aan in een rolstoel. Bij de 
loopplank gekomen, zag hij meteen dat ’ie 
daar niet overheen kon met zijn stoel. Hup, 
stoel ingeklapt, over de plank gelopen, stoel 
uitgeklapt en weer gaan zitten. Wij dachten 
dat ’ie ons voor de gek hield met zijn stoel, 
maar hij bleek nog geen honderd meter te 
kunnen lopen. Een bijzondere jongen!’

Botsende belangen
Uit beide verhalen blijkt de spanning tussen 
de belangen van schippers en de belangen 
van de woonwijk. Schepen hebben nog wel 
een plek in de wijk, maar ze mogen niet 
teveel ‘last’ veroorzaken, of concurrentie. 
Er zijn wel voorzieningen, maar misschien 
net niet genoeg. Stroomkasten, maar geen 
goede plek om de auto aan de wal te zet-
ten en een poosje te houden. Een ligplek, 
maar geen vergunning om op die plek al je 
scheepsfuncties uit te oefenen.
Toch vinden schippers het hier prettig, 
velen keren regelmatig terug. Om te win-
kelen, een paar dagen te wachten of om te 
overwinteren zoals Willem en Ingrid. Zij 
maken vluchtig deel uit van de buurt, met 
de blik gericht op het water en wat elders 
ligt. Varen, daar gaat het toch vooral om. t

‘Vroeger was het beter’ 
is bij de schippers een 

veelgehoorde uitspraak 

De Zwartewater aan de Javakade
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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

advertentie

an vrienden geen gebrek als je met 
Désirée Geritz en Rob Beekman, de 
buurtregisseurs van respectievelijk 

Java-/KNSM-eiland en Borneo-eiland het 
Oostelijk Havengebied intrekt. Iedereen 
groet, of het nu Patrick is van de bloemen-
kiosk, de langsfietsende kunstenaar van 
Loods 6 of de Surinaamse vader met zijn 
kind op de arm. En natuurlijk groeten ze 
terug, want contact leggen met de buurt, 
daar gaat het om, legt Désirée uit. ‘We wil-
len de mensen kennen, we willen zichtbaar 
zijn en op die manier voor buurtbewoners 
een lagere drempel vormen naar het politie-
bureau en ons regiokorps.’ 
Désirée en Rob zijn twee van de vier buurt-
regisseurs die actief zijn in het Oostelijk 
Havengebied. De andere twee, Herman Bax 
en Jos Brugman, zijn de buurtregisseurs van 
de Veemkade, Sporenburg en de Architec-
tenbuurt. 
Rob werkt al drie jaar als buurtregisseur in 
het Oostelijk Havengebied, Désirée is dat 
sinds vorig jaar. Ze kennen elkaar als oud-
collega’s van politiebureau ‘s Gravesande-
plein. Rob vroeg Désirée of ze interesse had 
in de vrijgekomen vacature voor buurtre-
gisseur Java-KNSM-eiland. ‘Je mag niet lan-
ger dan vier tot zes jaar buurtregisseur zijn 
in dezelfde wijk. Anders verlies je je frisse 
blik op de buurt en op je eigen werkwijze. 
Daarom wisselen wij regelmatig van buurt.’ 
Ze typeren het Oostelijk Havengebied als 
een stedelijk woongebied waar het leven snel 
gaat, maar waar mensen na een dag werken 

Wijkagenten achter gesloten deuren

Contacten leggen met bewoners, bemid-

delen, de leefbaarheid in de buurten ver-

beteren, het is het dagelijks werk van de 

buurtregisseurs. 

Een dag op pad met Désirée Geritz en Rob 

Beekman, twee gedreven buurtregisseurs 

in het Oostelijk Havengebied.

ook graag thuis komen en rust zoeken. Rob: 
‘De overgang is groot als je van de Indische 
Buurt het Oostelijk Havengebied in fietst. 
In de Indische Buurt speelt het leven zich 
op straat af. Daarmee vergeleken voltrekt 
het leven in het Oostelijk Havengebied zich 
grotendeels achter gesloten deuren. Het is 
een rustige buurt waar de bewoners weten 
wat ze willen. Bewoners weten me te vinden 
als ze me nodig hebben, maar ze overvragen 
me niet.’ 

Deurwaarder
Je zou op het eerste gezicht zeggen dat een 
buurtregisseur in het Oostelijk Havengebied 
weinig te doen heeft. Maar schijn bedriegt, 
vertelt Désirée. ‘De meeste problemen spe-
len zich binnenshuis af. Denk aan echte-
lijke conflicten, burenruzies, eenzaamheid, 
financiële problemen. Vorige week ben ik 
drie keer met een deurwaarder mee op huis-
bezoek geweest. Dan merk je dat veel bewo-
ners worstelen met schulden. Dat zie je niet 
als ze over straat lopen.’ 
Meestal werken de buurtregisseurs alleen. 
Zij kennen de buurt goed en hierdoor spre-
ken meer mensen de buurtregisseurs aan. 
Alleen werken is niet onveilig, benadrukt 
Désirée. ‘We zijn ervaren wijkagenten die 
een zesde zintuig hebben ontwikkeld voor 
lastige situaties. In dat geval kunnen we snel 
de hulp inroepen van onze collega’s.’
Verder zijn ze vooral afhankelijk van hun 
buurtnetwerk, vervolgt ze. ‘We hebben 
overal onze voelhorens uitstaan, door onze 
contacten met de huismeesters, de scholen, 
de winkeliers. Dat netwerk is onze goud-
mijn. We blijven daardoor op de hoogte en 
kunnen waar nodig snel te hulp schieten.’

En het werkt. Doordat zij aanspreekpunt 
zijn in de buurt worden er veel problemen 
aangepakt die anders zouden blijven liggen. 
Maar ze zijn daarvoor wel afhankelijk van de 
meldingen van bewoners, legt Rob uit. ‘We 
kunnen pas wat doen aan lawaaioverlast of 
troep op straat als we daarvan op de hoogte 
worden gesteld. Jammer genoeg melden 
bewoners te weinig of pas als het te laat is. 
Ze hebben er veelal geen vertrouwen in dat 
er iets met hun probleem gebeurt. Mogelijk 
doordat ze al eens tevergeefs bij instanties 
hebben aangeklopt.’
Het is een kanttekening van de buurtregis-
seurs, maar verder hebben ze een prachtige 
baan, vinden ze. Désirée: ‘Het contact met 
de buurtbewoners, dat is het leukste onder-
deel van ons werk. Daar genieten we elke 
dag van.’ t

tekst: Michel van Dijk
foto: Fred Vemorken

et is een onontkoombaar feit, en nie-
mand ontkent het: de woningmarkt 
zit op slot. De oorzaken zijn sloop 

en het feit dat de vervangende nieuwbouw 
voor het overgrote deel (70%) koopwo-
ningen oplevert. Bovendien zijn de nieuw-
bouwwoningen groter dan de gesloopte en 
daalt het aantal woningen tamelijk drama-
tisch.
Dat betekent dat starters een lange wacht-
tijd moeten uitzitten. Eén van de oorzaken 
is sloop, die het aantal stadsvernieuwingsur-
genten zo talrijk maakt dat er nauwelijks een 
woning op Woningnet wordt aangeboden 
waarvoor anderen in aanmerking komen. 
Het is rot voor de starters, daarover geen 
discussie. Maar er is een groep die ook tus-
sen wal en schip valt en eigenlijk nauwelijks 
aandacht krijgt: de medische urgenties.
Atelier Kunst en Koken vraagt aandacht 
voor deze groep. De mantelzorggroep van 
Atelier K&K richt het volgende verzoek aan 
de overheid en woningbouwcorporaties: 

Maak van onze Indische Buurt een levens-
loopbuurt.  
Doel: Bewoners die al heel lang in de buurt 
wonen en dat willen blijven doen, behou-
den voor de buurt.

Probleem: Buurtbewoners met een medi-
sche urgentie hebben nauwelijks kans om 
in aanmerking te komen voor een passende 
woning omdat stadsvernieuwingsurgenten 
voorgaan.
 
Oplossing: In de eigen Indische Buurt deze 
bewoners voorrang verlenen op de stadsver-
nieuwingsurgenten voor de nieuwe levens-
loopwoningen die er worden gebouwd, 
benedenwoningen en woningen met lift…

Voordeel: Deze buurtbewoners laten vaak 
grote woningen achter die zeer aantrekke-
lijk  zijn voor de stadsvernieuwingsurgen-
ten … Het voordeel voor de buurt is dat 
betrokken, participerende buurtbewoners 
behouden blijven. Goed voor de buurtco-
hesie en prettig voor de  betrokken  man-
telzorgers.
 
Tendens: De woningbouwcorporaties bou-
wen nu woningen voor het leven. Daarmee 
nemen zij ook hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid: zieken en ouderen moe-
ten nooit meer gedwongen worden om te 
verhuizen. In elk huis zou je veilig  oud en 
ziek moeten kunnen worden.

Zover is het nog niet. Ondertussen worden 
ouderen en zieken in de buurt gedwongen 
om de vertrouwde buurt te verlaten…
Atelier K&K ijvert ervoor dat er bij wijze 
van proef voor drie gezinnen met een medi-
sche urgentie plaats wordt gemaakt in hun 
Indische Buurt. 

Tijdens een gesprek van Atelier K&K met 
vertegenwoordigers van de Alliantie Eigen 
Haard en Ymere bleek dat de corporaties 
eigenlijk geen inzicht hebben in de omvang 
van het probleem, maar zeer bereid zijn hier 
aandacht aan te besteden en oplossingen 
te zoeken. Eén van de redenen waarom de 
vaak oudere medisch urgente buurtbewoner 
nooit in aanmerking lijkt te komen voor een 
behoorlijk huis, is het feit dat voor een huis 
van 60 vierkante meter of meer ten min-
ste één kind vereist is. De medisch urgente 
buurtbewoner heeft geen kinderen meer 
thuis en is dus aangewezen op de kleine, 
veelal slechte woningen. 
Het probleem is aangekaart. En met AT5 
zou je zeggen: Wij wachten af! t 

Om het probleem te helpen inventariseren 
vragen wij mensen met een medische urgen-
tie zich te melden op e-mailadres 
Neeltje@ijopener.nl. Of kom langs op woens-
dagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur bij 
Atelier K&K, Borneo straat 38. 

De woningmarkt zit op slot

Mensen met een medische urgentie vallen tussen wal en schip 

op de woningmarkt. Sloop en vervanging van huurwoningen 

door koopwoningen zijn daar debet aan. Stadsvernieuwings-

urgenten krijgen voorrang. Atelier Kunst & Koken breekt een 

lans voor zieke mensen op zoek naar een woning.

tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Fred Vermorken
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foto: Kees Hoogeveen

Bij het winkelcentrum op IJburg staan sinds kort vrolijke 
afvalcontainers. IJburgse kinderen hebben  tekeningen 
gemaakt om ze te versieren en een kunstenares heeft de 
ontwerpen erop gezet.
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é, een kerstmuts aan de kapstok. 
Hoelang staan die lege verfpot-
ten daar al? Als je die oude bank 

niet nodig hebt, kun je hem toch ook weg-
gooien?’ De opruimcoach is binnen... Al die 
dingen vallen haar op. Het is aan jou of je 
er iets mee wilt doen. Ze zal ook nooit uit 
zichzelf laatjes of zo openen, dat vraagt ze 
eerst. 
Ik heb bijna anderhalf jaar geleden de boot 
waarop ik woon grondig schoongemaakt en 
geschilderd. Alleen het echte opruimen is 
er bij ingeschoten, want ik ben een bewaar-
type: als er ook maar een heel kleine kans 
is dat ik het ooit ga gebruiken, bewaar ik 
het. In die anderhalf jaar zijn er ook nog 
eens een hoop spullen bijgekomen. Ook 
het schoonmaken had ik beter bij moeten 
houden. Vooral de hal en de kledingkast 
puilen uit. Die gaan we tijdens de sessie 
aanpakken. Als er tijd over is, kijken we ook 
of we de woonkamer iets gezelliger kunnen 
maken. Direct na afloop van de intake zie ik 
de gemaakte afspraken keurig op de e-mail.

Steuntje in de rug
Silvia is uit Duitsland naar Nederland geko-
men. Ze heeft altijd alles zelf moeten rege-
len. Omdat ze dat leuk vindt en daar aanleg 
voor heeft, heeft ze besloten er haar beroep 
van te maken. Opruimen is iets persoonlijks 
en moet bij iedereen op een andere manier 
aangepakt worden. 
Van verzamelaars weet ze dat ze die zelf de 
overbodigheid van sommige dingen moet 
laten beseffen voor ze besluiten dingen weg 
te gooien. Zij is slechts de aanzet, het steun-
tje in de rug. Ook doet ze aan budgettering. 
Dat is níet alleen voor mensen die schulden 
hebben.

Frituurpan
We beginnen met de uitpuilende hal. Ik 

Opgeruimd huis is opgeruimd hoofd

Silvia Alber is personal organizer, zeg maar 

opruimcoach. Na een intake-gesprek komt 

ze tijdens een drie uur durende sessie 

samen met mij de boot schoonmaken. 

‘Is je huis opgeruimd, dan is je hoofd dat 

ook’, is haar motto.

tekst: René Arnoldi
foto’s: Fred Vermorken

gooi heel veel weg. Ik ontdek op de kap-
stok een paraplu, die een kennis twee jaar 
geleden heeft laten liggen. Al ruim een jaar 
staat er een ongebruikte en hypermoderne 
frituurpan in de hal. Ik weet niet hoe hij 
werkt, maar gelukkig weet Silvia dat wel. De 
oude, verroeste frituurpan met kapot heng-
sel en oud vet kan dus eindelijk weg. Na een 
uur is de hal opgeruimd en spic en span – 
dankzij de meegebrachte schoonmaakspul-
len van Silvia. Ik heb zelfs een haak aan de 
kapstok over. 
Rommelig als ik ben, vind ik de hal nu weer 
te leeg, dus ik zet een ventilator in de hoek 
en ben helemaal tevreden.

Tactvol
Ook in de kledingkast kom ik veel spullen 
tegen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Er 
komen wat dingen langs uit m’n verleden. 

‘H

Opruimcoach Silvia Alber schept orde en ruimte in de woning van ‘een bewaartype’

tekst: Lida Geers

Op zaterdag 16 en zondag 17 april wordt 
Open Atelierfestival  Zeeburg 2011 
gehouden, gericht op IJburg, het Ooste-
lijk Havengebied en Zeeburgereiland. Het 
belooft een grootse manifestatie te worden, 
waaraan maar liefst 108 kunstenaars en 
vormgevers  deelnemen. 
Frans Salman, de organisator van dit festi-
val, is laaiend enthousiast over de samen-
werking met wooncorporaties De Key en 
Ymere, die er geen problemen mee hebben 
lege kantoorruimten en winkelpanden als 
kunstknooppunt beschikbaar te stellen aan 
de kunstenaars, die graag willen meedoen 
maar buiten de route vallen. 
Toen De Key ook nog een cascoruimte van 
700 m2 maar liefst één maand beschikbaar 

Het is goed dat we zo’n eerste sessie samen 
doen. Met Silvia erbij gooi ik veel gemakke-
lijker weg. Ze vraagt steeds tactvol aan mij 
of ik het wil bewaren. Nee, dat vergeelde 
shirt kan weg. Als ik het alleen zou doen, 
zou ik het misschien wél bewaren, waarom 
weet ik eigenlijk niet. 
Het dekbed is kapot, waardoor de hele 
kamer onder de veren ligt en er is helaas 
geen nieuw dekbed uit de kledingkast geto-
verd. We repareren het dekbed provisorisch, 
stofzuigen goed, verschonen het bed met de 
nieuw gevonden spullen en ook de slaap-
kamer is in orde.
Met de meegebrachte spulletjes van Silvia 
maken we de woonkamer wat gezelliger. 
Door het opruimen ontplooi je zelf ook ini-
tiatieven. Zo verplaats ik een bank en gooi 
ik een lamp weg die al jaren in de weg staat. 
De woonkamer is ineens een stuk ruimer. 

Als Silvia weggaat, ben ik bekaf maar tevre-
den.

Proces
Natuurlijk kun je in drie uur niet alles 
doen, maar het is een zeer goede aanzet om 
zelf verder te gaan. Klanten krijgen nog drie 
maanden per e-mail advies van Silvia over 
dit proces. Er zijn nog veel kasten, die ik 
op dezelfde manier moet aanpakken. Als ik 
iets in mijn handen heb wat ik eigenlijk wil 
bewaren, denk ik: zou ik het ook bewaren 
als Silvia naast me stond? Ik ben ervan over-
tuigd dat mijn boot dan snel tot mijn volle 
tevredenheid is opgeruimd. En dat er ook is 
schoongemaakt, nodigt uit dit goed bij te 
houden. Maar, o ja, eerst die lege verfpotten 
woensdagavond buiten zetten. t

Meer weten? www.schepruimte.nl

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!

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ
Amsterdam

tel. 020 416 66 54
info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

stelde en er en passant een keukenblok 
en toilet installeerde, was Frans helemaal 
gelukkig.
Vanwege de mooie ruimte is er een aan-
vullend plan voor bedacht. Het wordt een 
tijdelijk museum. Frans heeft hiervoor 
twaalf kunstenaars geselecteerd die binnen 
het thema van de kunst route Kunstmatig 
gebied werk gemaakt hebben. Het museum 
gaat Stedelijk IJburg heten. 

Stedelijk IJburg wordt geopend op 9 april 
en is geopend op 10, 16, 17, 23 en 24 april 
van 12.00 tot 18.00 uur. 
Het adres is: Diemerparklaan 79, IJburg. 

www.openatelierszeeburg.nl

advertentie

Wordt zingen uw hobby?

Stichting Zeeburg Zingt heeft tot 
doel het zingen in Stadsdeel Oost te 
promoten. Het 55+ koor van Zeeburg 
Zingt repeteert iedere woensdagoch-
tend van 10-12 uur in het gebouw 
van ontspanningsvereniging Kinder-
vreugd, Kramatweg/31A.
Wij geven daar op 7 mei een licht 
klassiek concert samen met het 
 Amsterdams Amateur Kamerorkest 
o.l.v. Maarten Kulk.

Aanvang 15.00. Toegangsprijs € 3 
incl. consumptie.

Het wordt een unieke middag. Wij ge-
nieten zelf enorm, want zingen werkt 
aanstekelijk. Iedereen kan zich aan-
sluiten bij ons koor. Eind juni staat 
een meezingmiddag op de rol.
Zeeburg Zingt: veelzijdig en enthou-
siast. 
Tel. 665 49 89 of 06-45 09 65 18

Leesclubs gezocht

Leesclubs bloeien overal in Neder-
land. Dus ook in de Indische Buurt, 
het Oostelijk Havengebied en op 
IJburg. De redactie van de IJopener 
wil aan dit verschijnsel aandacht 
besteden. We willen daarom graag in 
contact komen met enkele leesclubs 
die in deze wijken actief zijn. Wilt 
u in aanmerking komen voor een 
interview? Stuur dan een e-mail naar: 
redactie@ijopener.nl

Atelierfestival krijgt tijdelijk museum
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Historisch wandelen door Oost

tekst: Gerard Goudriaan en Jaap Willems
foto’s: Fred Vermorken

In vorige edities besteedde de IJope-

ner aandacht aan monumenten in het 

Oostelijk Havengebied en de Indische 

Buurt. Drie redacteuren hebben nu een 

 wandeling uitgezet die veel van deze 

monumenten met elkaar verbindt.

aar zou een wandeling door Oost 
moeten beginnen? Het Javaplein 
ligt misschien het meest voor de 

hand, maar uw IJopener-reporters kozen 
voor de Oostelijke Handelskade: een bij-
zondere straat met geschiedenis. Door het 
drukke verkeer, de kapotte trottoirs, de 
bouwwerkzaamheden en de nieuwbouw 
langs de havenkant valt het de meeste men-
sen niet op, maar diverse rijksmonumenten 
langs de zuidkant van deze straat zijn zeer 
de moeite waard. Als je even de tijd neemt 
om een dergelijk gebouw goed te bekijken 
– met name de bouwkundige details – geeft 
dat een blij gevoel. Ook in dit verder nogal 
rommelige gebied vind je mooie plekjes.

We starten aan het begin van de Oostelijke 
Handelskade (op nr. 4) bij de Havencen-
trale – nu Panama – uit 1885, ontworpen 
door De Greef en Springer. Dit was een 
energiecentrale die stoom leverde aan de 
kranen op de kade. 
Iets verder (op nr. 12) komen we bij het 
ingetogen voormalige hoofdkantoor van de 
Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL). Het 
bedrijf verhuisde hiernaar toe vanwege zijn 
belabberde financiële situatie. In de jaren 
twintig moest het oorspronkelijke hoofd-
kantoor op de hoek van de Prins Hendrik-
kade en de Martelaarsgracht (later onder 
meer het Kadaster) worden verkocht. Het 
KHL-gebouw dateert uit 1920. Architect is  
Evert Breman. 

W

Links: Oostelijke Handelskade 12, Voormalig hoofdkantoor van de KHL. Boven: De Veemarkt

Routebeschrijving
De route start op de Oostelijke Handelskade bij Panama. Op 
het eind van de straat gaan we rechtsaf de Van Eesterenlaan 
in, die we tot het eind uitlopen. Rechtsaf de Cruquiusweg in, 
bij hek Veemarktterrein linksaf. Na het hek rechtsaf. Ga op 
het eind weer rechtsaf om het terrein te verlaten. Linksaf de 
Cruquiusweg in, weer linksaf naar de Panamalaan. Na de brug 
nemen we links de Zeeburgerdijk. Rechtsaf de Padangstraat 
in, weer rechtsaf door de Lampongstraat naar het Timorplein. 
Vandaar de Borneostraat met tramrails oversteken en de Suma-
trastraat in. Deze straat doorlopen tot aan de Balistraat en daar 
linksaf naar het Javaplein, het eind van de wandeling.

Als we de Oostelijke Handelskade verder 
aflopen, komen we langs meer rijksmonu-
menten van Breman, zoals de woningen op 
de nummers 14-32 en 36-42; het vroegere 
Quarantainegebouw (nu café de Cantine) 
en het voormalige personeelskoffiehuis 
van de KHL (nu café-restaurant). En niet te 
vergeten het statige Lloyd Hotel uit 1921 
dat werd gebouwd als tijdelijke huisvesting 
voor migranten op weg van Oost-Europa 
naar Zuid-Amerika. Het is gebouwd in ver-
schillende stijlen: het heeft neo-renaissance-
elementen, decoratief metselwerk van de 
Amsterdamse School en het middenstuk is 
min of meer in art decostijl. 
Na de bouwsels van Breman komt een rij-
tje huizen van een andere architect, J.H.W. 
Leliman. De nummers 46-66 zijn gebouwd 
als dienstwoningen voor de KNSM.

Na de Van Eesterenlaan bereiken we de Vee-
markt met in het midden het Afrekenings-
gebouw, één van de potentiële gemeentelijke 
monumenten. Het is een prachtig gebouw 
dat helaas op de begane grond wordt ont-
sierd door een uitbouw die als kantoor-
ruimte dient. Er zijn ook enkele woningen 
in gevestigd waar vroeger medewerkers van 
de veemarkt woonden.
De Veemarkt is een bizarre combinatie van 
oerlelijke bedrijfsgebouwen en enkele archi-
tectonische juweeltjes. Het contrast doet 
soms pijn aan de ogen. Hoe hebben mensen 
zo lelijk kunnen bouwen naast zulke oog-
strelende panden? Ook als je geen verstand 
hebt van bouwstijlen, kan het je niet ont-
gaan dat op deze voormalige veeverkoop-
plaats een aantal prachtige panden staat met 
een rijk verleden, die een betere omgeving 
verdienen. Ze zijn gebouwd in 1885 in cha-
letstijl. Opmerkelijk zijn de vele zonnig-gele 
kozijnen en het overdadige houtwerk. 
In 1974 verloor het Veemarktterrein zijn 
functie. Het bedrijventerrein werd tus-
sen 1985 en 1993 gebouwd door architect 
Hans Bosch.
Tegenover de Veemarkt liggen het vroe-

gere Volkskoffiehuis (nu restaurant Gare de 
l’Est) en het douane- annex wachtlokaal (nu 
café Boulevard).  
Vrij snel hierna komen we op de Zeeburger-
dijk, de fietsroute van veel IJburgers naar het 
Centrum, die op een aantal plaatsen fraai is 
opgeknapt. De vroegere volkshuisvesting 
op de nummers 59-109 en 88-110 is in 
oude glorie hersteld. Als je de details in het 
metselwerk goed bekijkt, sta je versteld van 
het vakmanschap dat eruit spreekt. Zouden 
de bewoners dat nog zien? Misschien niet, 
anders hadden ze waarschijnlijk de foei-
lelijke televisieschotels op een andere manier 
of op een andere plaats gemonteerd. 
Op enkele plaatsen zijn in de gevels de 
gebeeldhouwde teksten terug te vinden van 
de woningcorporaties die indertijd deze 
woningen hebben laten bouwen. Soms met 
de namen van de mannen die dat inder-
tijd hebben georganiseerd. Ze laten fraai 
zien hoe de sociale woningbouw in de loop 
van de tijd is geëvolueerd van burgerlijke 
betrokkenheid naar wat het nu is. 

Als we de Padangstraat inslaan, komen we 
op één van de fraaiste plekken van de Indi-
sche Buurt: Indië I, enkele jaren geleden 
uitgeroepen tot gemeentelijk monument. 
Het valt op dat de huurders niet erg veel 
ruimte werd en wordt gegund. Er zitten in 
sommige huizen wel erg veel voordeuren!

Indië I brengt ons naar het Timorplein met 
de vroegere ambachtsschool, die is omge-
bouwd tot hostel, bedrijfsruimten, bio-
scoop en café, waarmee het een belangrijk 
kenmerk is geworden in de veryupping van 
de Indische Buurt.

We brengen even een bezoek aan het café 
van Studio K dat een soort oase voor ons is. 
Wanneer je vanuit de vaak lawaaierige stra-
ten in de omgeving de hoge caféruimte bin-
nenstapt, lijkt het alsof je thuis komt. Op de 
leestafel liggen de kranten klaar, aan enkele 
tafeltjes zitten jonge mensen op laptops te 

Boven en rechtsboven: Balistraat, De Van der Pekblokken II. Rechtsonder: Zeeburgerdijk, Indië I

werken, in een hoek spelen kleine kinderen 
en aardige meisjes brengen je lekkere koffie. 
Wat wil een mens nog meer?
Maar Studio K is meer dan een café. In de 
hal herinneren affiches eraan dat het leven 
meer te bieden heeft dan een luie kop kof-
fie, zoals films, lezingen, discussies en andere 
bijeenkomsten. De rust is dus bedrieglijk. Je 
mag even rustig zitten, maar eigenlijk zou 
je het plan moeten maken om binnenkort 
terug te komen voor iets inhoudelijks. We 
hebben de indruk dat dit te weinig gebeurt. 
Is dit een oproep aan de lezers van de IJope-
ner? Misschien wel.

We gaan de Sumatrastraat in en bereiken 
vrij snel de Javastraat. Ondanks het kappen 
van de bomen is dit nog altijd een aange-
name verblijfplaats. Een stukje buitenland 
in Amsterdam. Naast de gebruikelijke mid-
denstanders vind je er namelijk een groot 
aantal bijzondere winkels. Geen design of 
trendy shops, maar gewoon buitenlands. 
Het leuke van de Javastraat is dat het geen 
toeristische, exotische straat is, maar een 
echte winkelstraat. Hier wonen en werken 
ondernemers die voor zichzelf en hun klan-
ten winkels hebben opgezet en niet voor 
toeristen.

In de Balistraat zien we twee fraai geres-
taureerde wooncomplexen. Allereerst de 
Van der Pekblokken II die op de nomina-
tie staan om gemeentelijk monument te 
worden. Daarna het rijksmonument Van 
der Pekblok I. Links daarvan de Berlage-
blokken, ook rijksmonumenten. 
Door het stadsherstel is nu weer mooi te 
zien met hoeveel zorg vroegere bouwers 
de volkshuisvesting hebben aangepakt. Elk 
blok heeft iets eigens. Soms wordt de archi-
tectuur verpest door later aangeplakte brie-
venbussen, maar meestal zijn de gebouwen 
in staat om die vreemde uitwassen goed op 
te vangen. Groot gemis in deze buurt blijft 
voldoende groen: de meeste bomen zijn 
klein en buurtparkjes zijn zeldzaam. t

 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
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Ross de Boss

tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

Onzin

M ijn mama wil altijd dat ik mijn 
kamer opruim. Ik vind dat onzin. 
Het is mijn kamer en ik mag ermee 

doen wat ik wil. Op school heb ik klassen-
dienst. Dan moet je de tafels schoonmaken 
en de stoelen op tafel zetten. Dat vind ik 
ook onzin. Daar zijn juffen en meesters 
voor. Kinderarbeid is bovendien verboden. 
Dat zouden grote mensen toch moeten 
weten. Volwassenen vertellen vaak onzin. 
In commercials bijvoorbeeld. Daar hoor je 
ze van alles beloven en in het echt klopt er 
helemaal niets van. Eerst wilde ik altijd alles 
van de reclame kopen. Ik heb mijn moe-

advertenties

der gek gezeurd om van die kaas in pakjes 
die je kunt strippen. Eindelijk had ik haar 
zover. Ik kreeg het mee in mijn trommel 
voor de overblijf. Helemaal blij nam ik een 
hap. Smerig, niet normaal. Ik gaf het aan 
mijn vriend Robert, maar die vond het ook 
goor.

In een spotje zag ik ook een vloeistof waar 
vlekken van verdwijnen. Dat leek mij wel 
handig voor de witte bank. Dan hoeft 
mama niet elke week de bekleding eraf te 
halen en te wassen. Ze wordt daar zo cha-
grijnig van. Gewoon even spuiten en weg 
vlek. Ik hoef dan ook niet steeds mijn han-
den te wassen. Of op te letten dat ik niet 
knoei. Op de voetenbank zit een grote gele 
vlek van roti. Mijn moeders vriend heeft 
die gemaakt. Tegen hem zegt ze nooit dat 
hij niet mag morsen. Nu heeft ze de spray 
van de tv gekocht. Op mijn aanraden. Spul 
erop, in laten werken, licht deppen met 
een schone doek en wat denk je? De vlek 
was opeens knaloranje. Mama heeft alles 
dus maar weer in de wasmachine gewassen, 
gewoon met een beetje bleek erbij. Nu is de 
vlek wel weg.
Grote mensen liegen wel vaker. Ze zeggen 
altijd: eerlijk zeggen, maar als je dat doet, 

ben je de sigaar. Je bent dan trouwens niet 
echt een sigaar. Het is gewoon een uitdruk-
king die betekent dat je in de problemen 
zit. Daar heb je er nog veel meer van. Een 
zwemjuf zei ooit tegen me dat ik ‘in de aap 
gelogeerd’ was. Ik had haar verteld dat ze 
erg hard schreeuwde. De hele les was ik aan 
het denken hoe ik in een aap kon logeren. 
‘Niet jarig zijn’ is er ook zo één. Waarom 
zou je 364 keer per jaar vermelden dat je 
niet jarig bent? Of ‘aan de beurt komen’. 
Dan denk je, oké, fijn, ik kom aan de beurt. 
Geen idee waarvoor, maar prima en dan 
blijken ze gewoon boos op je te zijn en is 
het dus helemaal niet prettig. Ik kan daar 
erg van in de war raken. Mijn moeder heeft 
me het verschil tussen letterlijk en figuurlijk 
uitgelegd en spreekwoorden met me geoe-
fend. Ik wil ze allemaal kennen, want dan 
sta ik nooit meer voor schut. Dat is er trou-
wens ook weer één. Vroeger nam ik alles 
gewoon letterlijk. Dan vroeg de buurvrouw: 
‘Hoe gaat het op school?’ En antwoordde 
ik: ‘Met het busje.’ 

Mijn vrienden op school liegen ook allemaal, 
daarom krijg ik altijd straf. Ik wil namelijk 
niet liegen. Mijn mama liegt ook nooit. Ze 
zegt altijd de waarheid. Toen ik kleiner was, 
zei ik een keer aan het ontbijt dat ik toch 
maar in kabouters geloofde. Mijn mama 
vroeg verbaasd waarom. Ik vertelde dat ik 
midden in de nacht een grote kabouter onze 
voordeur uit had zien sluipen. Toen ver-
telde mijn moeder mij eerlijk dat dit geen 
kabouter was, maar haar nieuwe vriend. Als 
ik dat wilde, mocht ik hem wel een keer 
ontmoeten. Nu is hij mijn allerbeste grote-
mensenvriend geworden. Hij is nog steeds 
verliefd op mijn mama. Dat zie ik omdat ze 
soms zoenen. Dan roep ik altijd: ‘Zoenen, 
zoenen, maak me gék!’ Een keer kwam ik 
de slaapkamer binnenlopen en toen lagen 
ze samen onder de dekens. Ik vroeg: ‘Wat 
zijn jullie aan het doen?’ Mama’s vriend zei 
meteen: ‘We zoeken paaseitjes.’ Maar mijn 
mama zei toen dat dat onzin was en dat ze 
gewoon aan het vrijen waren. Grote mensen 
doen dat als ze elkaar erg lief vinden, net als 
zoenen. t

Ross is een slim jongetje met Asperger, dat 
vaak meer wil weten dan grote mensen lief 
is. Als hij geen antwoord op zijn vragen 
krijgt, gaat hij zelf op onderzoek uit. Met 
zijn rode, ronde metalen brilletje bekijkt 
Ross de maatschappij op geheel eigen, 
soms  onnavolgbare, maar altijd humoristi-
sche wijze.

Je moet om IJburg 
kunnen glimlachen

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

De meeste lezers kennen haar waarschijn-

lijk van haar column in De Brug. Als roman-

schrijfster is zij wellicht minder bekend, 

denkt Josine Marbus. Ze werkt er hard aan 

om dat te veranderen. 

n haar column schrijft Josine Marbus 
over het wel en wee van een vrouw in een 
nieuw huis op IJburg: over haar buren, 

haar kinderen, de diverse relaties, haar 
nieuwe huis, de aantrekkelijke makelaar. 
Later zal ze er een boek van maken, hoopt 
ze. Op het ogenblik is ze vooral druk met 
haar vier kinderen en haar vijfde roman. In 
die volgorde.
Josine: ‘In mijn column schrijf ik vooral 
over wat ik om me heen zie gebeuren. Niet 
als journalist, maar als schrijver. Dat bete-
kent dat ik kan spelen met de werkelijkheid. 
Maar ik wil dat vooral niet te zwaar doen; 
ik probeer er op een vriendelijke manier de 

draak mee te steken. Je moet er een beetje 
om kunnen lachen’.

Hoe word je columnist? Josine: ‘Via de kin-
deren.’ De Brug had aandacht besteed aan 
het verschijnen van haar vierde roman en 
daarover stond ze tijdens de atletiektraining 
van beide zoons na te praten met de redac-
teur van die krant. Toen ontstond het idee 
van die column. De ideeën daarvoor haalt 
ze ‘gewoon uit het leven op IJburg.’ Ze zegt: 
‘Er gebeuren elke dag zoveel opmerkelijk 
dingen om je heen. Daar doe ik iets mee, 
die maak ik soms iets spannender of gekker 
en daaruit ontstaat dan een verhaaltje’.

Waarom schrijf je? Josine: ’Ik schrijf ver-
halen en romans omdat ik graag een eigen 
wereld creëer. Je stuurt en schuurt als het 

ware de werkelijkheid met jouw fantasie, 
in een richting die jij kiest. Dat is heerlijk. 
Ik geniet ervan als ik kan onderzoeken hoe 
het leven van iemand in elkaar zit en als het 
me dan lukt om één en ander op scherp te 
zetten. Door iets bijvoorbeeld even te over-
drijven, wordt het lachwekkend of helder of 
spannender. Ik houd van spannende verha-
len, ik probeer daarom allerlei gebeurtenis-
sen iets extra’s mee te geven. Dat maakt het 
leven mooier’.

Heb je altijd schrijver willen worden? 
‘Nee en ja.’ Josine is opgeleid als toneelspe-
ler en werkte enkele jaren als freelancer voor 
onder meer de Nederlandse Opera. Maar 
schrijven deed ze altijd al, vertelt ze. Als 
tiener schreef ze toneelstukken, die ze met 
drie vriendinnen her en der opvoerde. Mei-
dentheater. Ze zegt: ‘We wilden beroemd 
worden; ik wilde beroemd zijn. Maar dat 
is minder geworden. Ik wil nu vooral een 
goed schrijver zijn’.
Nadat zij geblesseerd raakte, kwam er een 
einde aan haar toneelloopbaan en richtte 
zij zich volledig op het schrijven. Niet zon-
der succes. Er zijn tot nu toe vier romans 
gepubliceerd (de laatste is ook besproken in 
de IJopener) en ze werkt nu aan de vijfde. 
Dat lijkt niet gemakkelijk met vier jonge 
kinderen. Ze zegt: ‘Dat is een kwestie van 
goed organiseren. Je moet inderdaad je 
tijd en aandacht verdelen en soms komen 
de diverse deadlines wel eens met elkaar in 
botsing. Maar als één van mijn kinderen 
me nodig heeft, omdat bijvoorbeeld een 
schoolwerkstuk niet lukt, dan leg ik mijn 
boek weg. Ik ben op de eerste plaats hun 
moeder. Mijn man is veel op pad voor zijn 
werk als zelfstandig locatiescout voor films 
en tv-opnamen, dus ik moet mijn prioritei-
ten duidelijk voor ogen houden. Als puntje 
bij paaltje komt ben ik een aanwezige moe-
der-moeder’. t

I

Filosofie
Vrijdag 15 april 20.30 uur  
het echte leven

In het kader van de Maand van 
de Filosofie een programma met 
filosofie, literatuur en muziek. 
Hoe weet je of je echt leeft? 
Antwoorden van een 
wetenschapper, een filosoof, een 
romanschrijver; en de klanken van 
klassiek/flamenco gitaarspel. Met 
medewerking van Jan Flameling, 
Ben Croon en Edsart Udo de Haes.
 

Muziek
Zaterdag 23 april 21.00 uur  
Brisa Flamenca,  
una noche de flamenco

In Spanje worden de nachten in 
de Goede Week door de zigeuners 
zingend, klappend en dansend 
doorgehaald – nou, dat gaan 
we niet doen, maar we hebben 
wel een ingetogen en ‘jondo’ 
programma met muziek en dans.
Met medewerking van Helena 
Perez, Miriam Venhuizen en Edsart 
Udo de Haes.

literatuur
vrijdag 13 mei 20.30 uur
A.L. Snijders leest voor

Winnaar Constantijn Huygens Prijs 
2011, zeer geliefd schrijver van 
Zeer Korte Verhalen, nú bij uw 
boekhandel!
toegang € 5

BOEKHANDEL

van Pampus

boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie

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

Voor individuele begeleiding bij:

•    Verlies en rouwverwerking
•    Maken van keuzes
•    Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
•    Levensfaseproblematiek
•    Homospecifieke hulpverlening

PODIUM 303 presenteert:

boekhandelvanpampus.nl
KNSM-laan 303, tel. 419 30 23
info@boekhandelvanpampus.nl
op de hoogte blijven? 
houdmijopdehoogte@
boekhandelvanpampus.nl
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ergeefs zoek ik op mijn smartphone 
naar een hippe app die mij, terwijl 
ik voor het tijdelijke museum sta, 

iets vertelt over het koffiehuis van Mustafa, 
waarin het museum gevestigd is. Of over de 
expositie zelf of één van de vele onderne-
mers die geïnterviewd zijn voor de website 
Buurtwinkels van het Amsterdam Museum. 
Als ik binnenga zie ik de klassieke museum-
opstelling. Prachtige foto’s van de onderne-
mers van de Javastraat, gemaakt door leden 
van de fotoclub NAFVA, hangen hoog boven 
mijn hoofd. Aan de wanden hangen de his-
torische foto’s met verklarende teksten aan 
de hand waarvan de bezoeker de geschiede-
nis van de Javastraat van oer-Hollands wei-
land tot kleurrijk winkellint kan volgen. Er 
is een uitstalkast met producten van vroeger 
en nu. Zo staat er een fel oranje lamp in 
de vorm van een voetbal. Said, de eigenaar 

van de Maroc shop, dacht daarmee hoog te 
scoren bij jongens. Maar... het waren juist 
meisjes die er helemaal weg van waren. Dat 
het videoscherm met – om het maar eens 
ouderwets te formuleren – bewegende beel-
den onzichtbaar is, komt doordat het bin-
nen te licht is. Foutje. Wordt vast en zeker 
nog verholpen. 

Buurtarcheologen
Iedereen, maar dan ook iedereen, heeft ver-
borgen schatten in zijn of haar herinnering. 
Graaf ze op, vraagt dit museum. Wees een 
archeoloog van je eigen verleden. Want dat 
zou het museum dolgraag willen. Dat ieder-
een die binnenkomt niet alleen wat haalt 
maar ook iets brengt, namelijk zijn of haar 
foto’s of verhalen over buurtwinkels. Verza-
meld heeft het museum er al een aantal. Die 
verhalen zijn te lezen op de computer die 
in een hoekje staat. Bezoekers worden uit-
genodigd om hun verhalen erbij te zetten. 
Dat geldt trouwens ook voor de uitstalkast. 
Heb je nog een voorwerp van vroeger, breng 

Van weiland tot kleurrijk winkellint
De buurtwinkel. Het begrip heeft iets nostalgisch, iets van de jaren vijftig, van nog voor de revolutie van 

de jaren zestig en al helemaal voordat de digitale revolutie met zijn tweets, websites, facebooks en apps 

zijn ingang deed. Ook het tijdelijke buurtmuseum in de Javastraat 111 heeft iets van die sfeer. 

tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

V

het alsjeblieft naar dit museum. Dat het 
Amsterdam Museum de Javastraat heeft uit-
gekozen als één van de twee buitenlocaties – 
de andere is de Van de Pekstraat 2 in Noord 
– is niet alleen een eer maar ook ongetwij-
feld een hommage aan al die ondernemers, 
die de straat trouw zijn gebleven, in al haar 
ups en downs. En aan alle ondernemers die 
er de laatste jaren bijgekomen zijn, die in de 
straat geloven. 
Tot 21 augustus heeft iedereen de tijd om 
even binnen te lopen. Ook is er een uitge-
breid programma, van discussieavonden tot 
wandeltochten door de buurt, ontmoetin-
gen voor ondernemers en programma’s voor 
kinderen. Vergeet vooral niet om na het 
museum bezoek even naar achteren door te 
lopen naar het koffiehuis van Mustafa. Voor 
een heerlijk kopje Turkse thee of een oer-
Hollands bakje koffie. t

Buurtlocatie Javastraat 111
di t/m za: 10.00-17.00
www.buurtwinkels.Amsterdammuseum.nl  
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Amsterdam Dance Centre IJburg |  Krijn Taconiskade 444
020-6161885  |  www.amsterdamdancecentre.nl

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.

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

e hebt aan het Oostelijk Haven-
gebied gewerkt en aan IJburg. In 
hoeverre heeft werk aan het eerste 

project bijgedragen aan de ideeën voor 
het tweede?
‘Het ontwikkelen van Java/KNSM markeerde 
een breuk in het eerdere denken over stads-
vernieuwing. Daarin werden gebouwen 
ontworpen en in het landschap of de stad 
geplaatst. Nu kregen we dat havengebied in 
de schoot geworpen, met die pieren waar-
van iedereen zei dat je er niet kon bouwen. 
De vorm van het gebied was totaal onhan-
dig, alsof je een wagenwiel tot salontafel 
verbouwt. Dat was heel belangrijk, het gaf 
een soort vrijheid in het denken. We heb-
ben eerst de openbare ruimte ontworpen en 

Ton Schaap is stedenbouwkundige. Sinds 1987 werkt hij voor de Dienst Ruimtelijke Ordening 

aan de ontwikkeling van diverse gebieden aan de IJoevers. Hij woont op Sporenburg. 

tekst: Natanja den Boeft
foto: Fred Vermorken

zijn vandaaruit naar binnen gaan werken 
om te eindigen bij de huizenbouw. Die ont-
werpvolgorde is later bij de ontwikkeling 
van IJburg doorgezet. 
‘Een groot verschil tussen de twee is dat op 
IJburg zowel de eilandenvorm als de inrich-
ting ontworpen is. Een tabula rasa dus, met 
natuurlijke elementen waar je rekening 
mee moet houden. Je hebt grote golven 
en ’s winters zelfs ijsopstuwing aan de kant 
van het IJsselmeer, en aan de andere kant 
de luwte. Dus aan de ene kant zie je grote 
dijken met natuurstenen brokken en aan de 
andere kant al die rietkragen. 
‘Verder ga je doen wat je denkt dat het beste 
is, met de middelen en de tijd die je tot je 
beschikking hebt. Het bouwtempo was 
heel erg hoog, en het bouwproces veel log-
ger dan in het Oostelijk Havengebied door 
de schaalvergroting in de bouwwereld. We 
zochten een vorm en werkwijze waarbij op 
meerdere plekken en op meerdere niveaus 

tegelijk kon worden ontworpen. Zo ont-
stond de gridvorm, met de tram als verbin-
dend element. De grachten zijn belangrijk 
voor de beheersing van het grondwater-
peil.’

Dat tempo en het logge bouwproces 
maakten het moeilijk de visie voor 
IJburg overeind te houden. Ben je tevre-
den met de uitkomst?
‘In grote lijnen wel. Een aantal dingen is 
door de frictie juist beter geworden. De 
wrijving gaf daar juist glans. Er zijn ook 
woonblokken die misschien geen 8 zijn 
maar een 7.’

Halverwege het proces is IJburg inge-
haald door de crisis. Worden de plannen 

voor de tweede fase uitgevoerd als er geld 
en gelegenheid is, of denk je dan: ‘Oké, 
als het vijf jaar op de plank ligt, gaan we 
iets heel anders doen?’
‘In de eerste plaats denk ik dat het helemaal 
niet verkeerd is dat het langzamer zal gaan. 
Verder wordt een plan dat lang op de plank 
ligt altijd opnieuw tegen het licht gehou-
den. De grootste voldoening is dat je op 
een bepaald moment iets uitvindt. Er is een 
vraag, er is een plek en dan denk je: ‘Dat 
moeten we zo doen!’. Je wordt niet helemaal 
anders, maar je gaat wel een ander antwoord 
geven over vijf jaar.’

Gloort er al een andere vraag?
‘Nog niet. We zitten nu in een rare spagaat, 
want op structuurplanniveau van de hele 
stad en de regio is de gedachte dat Amster-
dam vreselijk zal gaan boomen. De gemeen-
teraad heeft zojuist de structuurvisie vastge-
steld voor de komende twintig jaar. Daarin 
staat dat we hier 300.000 woningen nodig 
zullen hebben, waarvan 70.000 binnen de 
gemeentegrenzen. De dagelijkse praktijk 
is dat het momenteel erg meevalt met de 
vraag.’

Wie echt luistert, ontdekt meer!

www.sensoor.nl/amsterdam

Test jezelf op: 
www.luistereniseenbelevenis.nl 

en meld je aan  
als vrijwilliger bij Sensoor

Chat- en telefonische hulpdienst

Wanneer moet dat gaan gebeuren?
‘Dat moet je afwachten. Amsterdam is in 
dertig jaar tijd veranderd van een enigszins 
armlastige, behoorlijk in verval verkerende 
stad naar het meest begeerde woonoord van 
het land met de hoogste prijzen per vier-
kante meter. Dat had niemand kunnnen 
voorspellen. Het leidt ertoe dat je denkt: 
‘We moeten aan de bak’. Maar er is een 
groot verschil tussen behoefte en vraag. De 
behoefte is eindeloos, de vraag is wat men-
sen kunnen betalen. En de woningvraag 
geeft geen aanleiding tot het bouwen van 
300.000 woningen. Hoe dat zich zal ont-
wikkelen, weet ik echt niet. Dat ligt aan de 
economie. En ook aan het verschil tussen 
de luxevraag en de echte vraag. Veel men-
sen willen in de hippe gebieden wonen. Dat 
is anders dan toen ik op de woningmarkt 
begon. De eisen zijn veel hoger geworden. 
Gewoon een dak boven je hoofd, daar gaat 
het niet meer over.’

Iets heel anders. Waarom gaat de tram 
door de zuidelijkste tunnelgang en ligt 
’ie aan de kant van de weg waar de op- 
en afritten van de A10 zitten?

‘Haha, goeie vraag. Die tram ligt eigenlijk 
‘fout’. De tunnel is aangelegd ver voor de 
aanleg van IJburg, toen er nog sprake was van 
een veel groter nieuw eiland, met 100.000 
bewoners. Er zou een metro komen, die ter 
hoogte van het Rietlandpark zou aansluiten 
op het spoortalud. Toen IJburg in het kader 
van het referendum half zo groot werd, 
werd de metro vervangen door een tram. 
Die ligt nu dus een beetje onhandig. Maar 
daardoor is wel het Rietlandpark ontstaan, 
mijns inziens een heel goed gelukte plek.’

Is er een plek die je nu helemaal anders 
zou doen?
‘Tja... tja... Er is wel iets waar ik me dage-
lijks aan erger. We hebben op de kop van 
het spoorwegbassin, bij het ventilatie-
gebouw van de Piet Heintunnel, voor veel 
geld een plataan neergezet die ergens over 
was. En hij staat gewoon niet goed.’

Woon je zelf op de mooiste plek van de 
buurt?
‘Wel op een van de mooiste plekken ja, 
maar er zijn er meer, heel veel gelukkig.’ t
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aaaaaam! Maaaaaam, ik kan niet 
slapen.’ Klassieke woorden. En 
lang niet gehoord. De schattige 

kleuter van toen is verdwenen. In zijn kamer 
woont een uit de kluiten gewassen puber die 
liever overdag slaapt dan ‘s avonds. Net als 
een vampier. Al ben ik degene die van tijd 
tot tijd zijn bloed wel kan drinken.
‘Maaaaaam! Er schijnt licht naar binnen 
vanaf het dak aan de overkant. Ik kan echt 
niet slapen zo.’ ‘Niet zeuren. Doe gewoon je 
hoofd onder je kussen.’
Ik richt mijn aandacht weer op de tv en zak 
verder onderuit. Van de week betrapte ik 
hem midden in de nacht achter de  Nintendo 
Wii, nu klaagt hij dat hij niet kan slapen. 
Het moet niet nog gekker worden.

Mijn lieve basisschoolkind is na de brugklas 
opeens veranderd in een recalcitrante tiran 
die alleen wil uitslapen, chips, chocolade 
en koekjes eten en online zijn. En ik ben 
mee-veranderd. In een afschuwelijke versie 
van mijn oude zelf. Een variant die als een 
cassettebandje continu dezelfde nutteloze 
boodschappen afdraait. ‘Ruim je kamer 
op. Doe je huiswerk. Ga douchen. Kam je 
haren. Knip je nagels. Zet je wekker. Pak 
je tas in. Vergeet je boeken niet. Je moet 
opstaan.’ Help, ik ben mijn moeder gewor-
den.

De volgende dag gaan de puberman en ik 
samen naar Jerry’s Café & Fitness. Ik om te 
sporten, hij om wiskunde te maken onder 
het genot van een drankje. Soms vindt hij 
het leuk om mee te gaan, maar vandaag niet. 
Hij blijft liever thuis. Om te gamen. Maar 
dat mag niet van mij. Eerst moet zijn huis-
werk af. En als de kat van huis is, dan gamet 
het kind. Dus moet hij ‘gezellig’ mee.

Mijn fiets staat in het rek bij het Mien 
Ruysplantsoen, naast ons flatgebouw. Als 
ik de ketting losmaak, flitst er rechts van 
mij opeens iets groens voorbij. Ik kijk op 
en zie niets. Ik buig voorover om de klus te 
klaren en prompt zie ik weer iets vreemds 

vanuit mijn ooghoek. Ik krijg een unheim-
lich gevoel. Ik ga rechtop staan en kijk goed 
om me heen. Dan zie ik het weer. Een fel-
groene lijn vanaf het dak van Loods 6. Hij 
doorboort de lucht en verdwijnt in de verte, 
richting het water. Heel even en dan is hij 
weg. Net als ik denk dat ik het me verbeeld 
heb, verschijnt hij weer. Aan. Uit. Aan. Uit. 
‘Zie je nou wel, mam. Ik zei het toch giste-
ren! Je geloofde me niet, hè?’
Oeps. Stoute mama.

Op de Verbindingsdam komen we in een 
soort surrealistisch spinnenweb van groene 
lijnen en witte flitslichten terecht. Boven 
Jerry’s schiet een tweede groene laserstraal 
terug, richting het KNSM-eiland. Van mid-
den op het dak van winkelcentrum Brazilië 
komt er nog één onze kant op. Ze kruisen 
elkaar boven mijn hoofd in de lucht. Het is 
één groot vuurwerk van licht dat non-stop 
doorgaat. Onwerkelijk maar echt.
‘Wow, best gaaf,’ hoor ik van achterop de 
fiets. Ik kan niet anders dan instemmen. 
Gebiologeerd staar ik omhoog naar de 
groene draden die mij telkens omsluiten en 
dan weer loslaten. Ik lijk wel in The Matrix 
beland.

Bij Jerry’s is het druk. Het café zit bomvol 
en er staan zelfs mensen in de hal. Stads-
deelwethouder Jeroen van Spijk heeft net 
een toespraak gehouden. Nu start een fak-
keltocht van Brazilië naar KNSM met ren-
ners van hardloopvereniging ZOEV. Het 
spektakel blijkt bedoeld om het gebied van 
winkelcentrum Brazilië, de Verbindingsdam 
en Loods 6 te verlevendigen en met elkaar 
in verbinding te brengen. Eén doorlopende 
beweging van laserstralen en flitslichten in 
de lucht en fakkels die op de grond een 
rondje maken over de Verbindingsdam, om 
Café de Zuid en weer terug naar het plein 
voor Jerry’s. 
Een lopend vuurtje. Dat is meteen ook de 
naam van dit lichtproject, een initiatief van 
Bas Peeters en Mac Thiadens van Loods 6.

Twee dagen later zijn alle lasers en flitslam-
pen opgeborgen. Mijn kind kan weer rustig 
slapen. Maar elke keer als ik mijn fiets los-
maak, kijk ik stiekem even omhoog. t
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Zeilschool Zaalverhuur Jachthaven
Piet Hein

W W W . N A U T I E K . C O M

Veemkade 267 020 - 419 30 05

zaterdag 7 mei van 13.00 tot 16.00 uur

irela Marinescu woont op IJburg 
en heeft haar atelier aan huis. ‘Min 
of meer’, glimlacht ze, want haar 

atelier is tevens de slaapkamer van haar oud-
ste dochter van vier. Dat geeft op zich niet, 
maar het werken in huis wordt daardoor 
een beetje moeilijk. Helemaal als je ook nog 
een baby van elf maanden hebt. 
Mirela is geboren en getogen in Roemenië 
en volgde in Boekarest de kunstacademie. 
In de familie werd veel aan kunst gedaan – 
haar vader was kunstschilder – en voor haar 
was het een logische stap ook die richting te 
kiezen. Tijdens het oriënterende eerste jaar 
kwam zij voor de keuze te staan welke kant 
zij op wilde. Haar vader adviseerde haar 

de drie dimensionale kant te kiezen, 
omdat dat in de lijn van de dingen 
lag waarvoor zij zich interesseerde. 
Alles is uitgeprobeerd. Keramiek: dat 

niet, beeldhouwen: te mannelijk. Dus het 
werd textiele werkvormen. Textiel en garen 
waren de materialen waarmee ze kon lezen 
en schrijven. Waarna de zoektocht naar 
driedimensionale vormen kon beginnen.

Curator in museum
Na haar opleiding stelde een lerares van de 
academie haar voor te solliciteren bij een 

groot museum in Boekarest, waar een cura-
tor gezocht werd voor de afdeling Textiel. 
Mirela werkte daar zes jaar en kreeg toen het 
aanbod een master-opleiding Museologie 
op de Reinwardt Academie in Amsterdam 
te volgen. Dat pakte zij met beide handen 
aan en zo verzeilde in Amsterdam. 
Zij zou na deze opleiding hoofd van de tex-
tielafdeling van het Museum worden, maar 
het lot bepaalde anders. Er werden andere 
keuzes gemaakt. Zij kwam haar huidige 
man tegen en sloot Amsterdam in haar hart. 
Hoewel: Roemenië is en blijft haar geboor-
teland en in haar ouderlijk huis is haar eigen 
kamer nog steeds in tact.

Deadline
Gedurende de zes jaar dat zij voor het 
museum werkte, hield ze zich ook bezig met 
kunst en deed vaak mee aan groepsexposi-
ties. ‘Daar zat altijd een deadline aan vast en 
dan ben ik op m’n best. In Hongarije heeft 
een museum zelfs werk van me gekocht en 
ik heb in 2000 een award gewonnen: de 
Textile artists van de Romanian Professio-
nal Artists Association. Ik heb nu weer twee 
deadlines voor april, één voor een expositie 
in Italië en één in Hongarije. Er wordt dus 
weer heel hard gewerkt.’
In 2009 deed ze voor het eerst mee met de 
Open Atelierroute in Zeeburg. ‘Dat was 
heel leuk, zoiets kennen wij in Roemenië 

niet’ vertelt ze. Jammer genoeg is zij dit 
jaar niet van de partij en heeft ze naar haar 
eigen idee een kans voorbij laten gaan. ‘Het 
is leuk je werk te laten zien zo buiten een 
galerie of museum om.’

Diepte en transparantie
Over de sculpturen die zij maakt vertelt 
Mirela: ‘In eerste instantie ga je met textiele 
werkvormen aan de slag met een weefge-
touw. Ik ontdekte dat een staand weefge-
touw mij veel meer mogelijkheden biedt om 
transparantie in mijn werk te krijgen. Daar-
mee kan ik prachtige sculpturen maken.’ 
Inmiddels wordt er niet meer geweven, maar  
werkt ze voornamelijk met papier, transpa-
rant  folie en garen. Dat levert bijzondere 
verrassingen op. Folie bewerkt met garen en 
vervolgens achter elkaar geplaatst, geeft een 
soort drieluik met diepte en transparantie, 
terwijl het maar een paar millimeter dik is. 
Ook het werken met papiersnippers is vol-
gens Mirela inspirerend. Eerst knip je glos-
sy’s tot snippers. Of liever gezegd, je snijdt 
ze, je sorteert ze op kleur en vervolgens kun 
je ermee experimenteren tot je voor jou de 
juiste beeldentaal  hebt gevonden. Zelfs het 
snijden van papiersnippers inspireert. 
Wat Mirela maakt, moet voor haar ruimte-
lijk en verrassend zijn. En dat is het. t

www.mirelamarinescu.com

Papier en folie, basismateriaal voor kunst
tekst en foto: Lida Geers

M

‘Tja, ik weet het niet, een interview?’ 

‘Dat is niet erg hoor, dan vraag ik iemand 

anders.’ ‘Nee, ik wil het wel... wanneer 

spreken we af?’ Mirela Marinescu werd een 

beetje overvallen door de vraag om voor 

de IJopener over haar werk te vertellen.

OPEN DAG

‘Met een deadline 
ben ik op m’n best’

column

tekst: Simone Slotboom
foto: Kees Hoogeveen
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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 06 51 44 77 03
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl

Een sessie duurt twee
uur en kost €115.
Consult 
 uitsluitend op 
afspraak. 

Panta Rhei
Praktijk voor Rebalancing

Lichaamsbewustzijn & Coaching

 
 

Kennismakingsaanbod: 
bij boeking van 5 sessies, 
vijfde sessie voor 60 euro.

Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease

Massagetherapie
Meditatie

Coaching & Counceling

Leef je lijf… leef je leven!

Lopend vuurtje

Basiscursus Mediteren
In een rustig tempo leer je de grondbeginselen 
van mediteren. Start 10 mei A’dam Centrum-Oost.
Meer info en aanmelden: www.pitprojecten.nl 
of bel Lize Kelderman 0624143749 

meditatie
P I T !

www.pitprojecten.nl

mrt-Ijopener.indd   1 22-03-2011   09:42:49
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365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondag van 17.00 - 1.00 uur

WWW.AVONDVERKOOP.COM

TRAITEUR

AFDELING

Koken met Neeltje

Eekhoorntjesbroodsoep

 

 

advertenties

Week de gedroogde eekhoorntjesbroodjes 
in warme groentebouillon.
Fruit de gesnipperde ui in een lepel olijf-

Eekhoorntjesbrood is de paddenstoel die in Frankrijk cèpe heet en buiten-

gewoon op prijs gesteld wordt. Het recept voor deze soep is vegetarisch, 

halal en koosjer, dus geen enkel beletsel, voor wie dan ook. Je kunt deze 

paddenstoelen het grootste deel van de tijd alleen gedroogd kopen.

I Y E N G A R  Y O G A
Z E E B U R G

Voor een soepel lichaam 
en innerlijke kracht

bel voor proefles
06 - 254 716 15

KNSM-laan 303

Maandag t/m zaterdag
elke dag lessen 
Gecertificeerde leraren
Verschillende niveaus
Kinder- en jongerenlessen
Therapeutische lessen

•
•
•
•
•

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

uitgebreid rooster, zie site

Benodigdheden:
60 gram gedroogd eekhoorntjesbrood
500 gram kastanjechampignons
1 liter groentebouillon
1 gesnipperd uitje
olijfolie
sap van een halve citroen
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et beeld staat daar sinds 5 september 
2002 als een hommage aan de kun-
stenaar die in 1921 geboren is in de 

Dapperstraat: Karel Appel. Zou de bloem 
ten prooi gevallen zijn aan de beruchte 
bronsdieven? Maar gelukkig, de deskun-
digen komen tot de conclusie dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat de bloem gestolen is. 
Wat er dan wel gebeurd is met de bloem, 
blijft gissen. 
Bij het stadsdeel Oost denkt men dat de 
bloem – om welke redenen dan ook – al wat 
los zat. Door de harde najaarsstorm zou hij 
dan van zijn steel afgewaaid zijn. Aangezien 
de bloem van brons gemaakt is, lijkt het niet 
erg waarschijnlijk dat hij ver weg gewaaid is. 
De bloem wordt echter niet gevonden in de 
omgeving van het beeld. Ook navraag bij 
de omliggende bewoners en ondernemers 
levert niets op. 
Omdat er geen bewijzen van braak of van-
dalisme zijn, wordt de politie niet ingescha-
keld. Verzekerd is het beeld van Karel Appel 
niet. ‘Als het stadsdeel Oost alle kunstwer-
ken zou moeten verzekeren’, zo zegt een 
woordvoerder van het stadsdeel, ‘zou het 
stadsdeel een vermogen kwijt zijn.’

De bloem van Appel

Of hij al lang verdwenen is, weet niemand. Maar op een dag in het najaar van 2010 ontdek-

ken de mannen die het Oosterspoorplein achter het Muiderpoortstation schoonhouden dat 

één van de vier bloemen ontbreekt aan het beeld Flowers van Karel Appel. 

H

tekst: Tineke Kalk
foto: Kees Hoogeveen

Mallen
Wat nu? Het stadsdeel heeft de familie van 
Karel Appel opgebeld om de mysterieuze 
verdwijning te melden en de familie rea-
geerde geschokt. 
Vervolgens is het stadsdeel op zoek gegaan 
naar de mallen van het kunstwerk. Ingewik-
keld is wel dat Karel Appel diverse uitvoe-
ringen van dit kunstwerk heeft gemaakt, 
steeds een beetje anders. Toch willen zowel 
de familie als het stadsdeel Oost dat het 
kunstwerk gerestaureerd wordt. Als de mal-
len niet gevonden worden, kan de bloem 
aan de hand van een nauwkeurige foto 
nagemaakt worden. Maar dat kost wél veel 
meer geld. 
De zoektocht naar de mallen blijkt veel tijd 
in beslag te nemen. Het is een hele speur-
tocht en na vier maanden zijn ze nog niet 
gevonden. Wethouder Jeroen van Spijk 
vindt het betreurenswaardig dat de bloem 
weg is: ‘We doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat het kunstwerk zo snel mogelijk 
in ere wordt hersteld’. Maar op welke ter-
mijn het stadsdeel aan de restauratie wil 
beginnen – met of zonder de mallen – kom 
ik niet te weten. 

Onopgemerkt
Kees, die een kapperszaak heeft aan het 
Oosterspoorplein, is sceptisch. Hij heeft 

in november 2010, toen hij zag dat er een 
bloem aan het beeld ontbrak, onmiddel-
lijk een e-mailtje gestuurd naar stadsdeel 
Oost. Veel fiducie in een snelle actie van 
het stadsdeel heeft hij echter niet. Hij vindt 
trouwens dat het stadsdeel helemaal niet 
zo geweldig met haar beroemde vroegere 
bewoner omgaat. 
Het beeld met de bloemen staat er wat ver-
loren bij op het Oosterspoorplein. Bijna 
niemand weet dat dit een beeld van Karel 
Appel is, laat staan dat het opgemerkt 
wordt. 

Object trouvé
Misschien is die bloem wel gewoon verpie-
terd, denk ik. Wie zal het zeggen. Het kan 
natuurlijk ook dat iemand de bloem – als 
hij echt weggewaaid is – nietsvermoedend 
mee naar huis heeft genomen als object 
trouvé. Misschien heeft de vinder er samen 
met nog andere op straat gevonden objects 
trouvés een beeld van gemaakt, net zoals 
Karel Appel zelf placht te doen. 
Jeroen van Spijk hoopt dat de vinder dit 
stukje leest en de bloem terugbrengt. De 
beloning is een prachtige bos bloemen uit 
de hand van de wethouder. Wij van de IJo-
pener beloven de eerlijke vinder dat hij of 
zij met een foto in ons blad komt te staan. 
Met bloem uiteraard! t

De vinder van de bloem van 
Karel Appel kan contact  
opnemen via info@ijopener.nl 
of info@oost.amsterdam.nl

tekst: Neeltje Wiedemeijer

olie tot de ui glazig is. Doe er de in plakjes 
gesneden kastanjechampignons en water bij 
en breng het geheel aan de kook. Laat een 
half uur stoven.
Voeg nu het geweekte eekhoorntjesbrood 
met het weekvocht toe en laat nog een 
kwartiertje op het vuur staan. Roer er het 
citroensap door.
Dien op met knapperig stokbrood, geef 
er Madeira bij (maar niet als de soep halal 
moet zijn) en geniet. t



36 37

Culturele agenda
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Muziek

Bimhuis
Piet Heinkade 1
Donderdag 5 mei, 20.30 uur
De Duits-Nederlandse nacht
Sven Ratzke heeft de meest uiteenlopende 
artiesten bijeengebracht om de muziek van 
Brecht en Weill voor één avond eigen te 
maken: Poolse drag queens, Weense Lie-
dermacher, steracteurs en wervelende jazz-
zangers.
18 euro
Zondag 15 mei, 20.30 uur
Christian McBride & Inside Straight
Akoestische jazz.
28 euro

Boekhandel van Pampus
KNSM-laan 303
Vrijdag 22 april 21.00 uur
Brisa Flamenca, una noche de flamenco
Muziek en dans.

Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 30 april, 16.00 uur
Queensday Party
Wie genoeg heeft van de hectiek en mas-
sahysterie in de stad kan op verhaal komen 
met de Buzz Barton’s Brothers. Vanaf 20.00 
wordt binnen gedanst.
gratis
Zaterdag 14 mei, 21.00 uur
Al Willis & the New Swingsters
Vuige, moddervette rockabilly. 
15 euro

Funen Concert Art Productions
Funenpark 125
Zondag 1 mei, 15.00 uur
Duo Spring Friends
Fréderique Purnot op dwarsfluit en Valen-
tina Tóth op piano brengen muziek van 
Mozart, Mouquet, Fauré, Andriessen en 
Poulenc. Piepjonge dames, maar al veelvul-
dig gelauwerd.
15 euro

KHL
Oostelijke Handelskade 44
Zaterdag 30 april, 16.30 uur
Ska Zuster Nee Zuster

Lizboa
Veemkade 251
Zondag 24 april, 20.00 uur
Rumba Dama
Latin.
gratis

Zondag 8 mei, 20.00 uur
Trio PyLQS
Priscila y Los Que Son brengt met haar trio 
tango, milonga, salsa, cumbia en samba.
gratis

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zondag 15 mei, 11.00 uur
Andreas Arend, June Telletxea +  
ensemble
Muziek van Claudio Monteverdi naast 
nieuw werk dat de jonge Berlijnse compo-
nist/luitist Andreas Arend schreef op basis 
van Monteverdi’s Lamento d’Arianna.
13 euro

Panama
Oostelijke Handelskade 4
Zaterdag 7 mei, 20.00 uur
Chilly Palmer Grooveband
Amsterdamse jazz/funk formatie met eigen 
composities.
7,50 euro

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Donderdag 28 april, 21.00 uur
Lake Montgomery, Noam Vazana & 
Habiba 
Singer songwriters met Amsterdamse pop-
prijs ‘Mooie Noten’ op zak.
5 euro

Studio K
Timorplein 62
Vrijdag 29 april, 22.00 uur
/K met Peren
Het hof van de hoon ter ere van de leden van 
het koninklijk huis die ook maar gewoon 
mensen blijken te zijn. Dat zal zo onder-
hand toch geen geheim meer zijn. Met Ele-
vator People, Individualism, Salgado, Fader 
en de Britse house held Jay Shepheard.
12,50 euro
Vrijdag 13 mei, 23.00 uur
Rollerdis/Ko
Na een voorzichtige revival is de rolschaats-
disco anno 2011 klaar voor een nieuwe 
climax. Rollers kunnen uit het vet. Als je 
zelf geen rolschaatsen hebt kan ter plaatse 
een aantal klassieke modelletjes worden 
gehuurd, zolang de voorraad strekt.
5 euro

Tropentheater
Mauritskade 63
Zaterdag 23 april
Dansen in Marmer
Met DJ Threesixty voetjes van de vloer in 
Marmeren Hal. Hiphop én rock.
7,50 euro

Theater/Lezingen

Angoramuis
Tidorestraat 172

3, 4, 7 en 8 mei, 10.30 uur
Hoe een rups een vlinder wordt
Voor kinderen van 3 t/m 8 jaar.
6,50 uur

Bibliotheek Indische Buurt
Soerabajastraat 4
Dinsdag 10 mei, 20.00 uur
Abdelkader Benali
Over hardlopen, voetbal en literatuur.
5 euro

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
Woensdag 1 mei, 19.00 uur
Nacht van de Europese Literatuur
Tijdens twee (Duits- en Engelstalige) ron-
detafelgesprekken zullen Europese auteurs 
discussiëren onder leiding van Frans Tim-
mermans en Margot Dijkgraaf. Met Ingo 
Schulze en Nelleke Noordervliet. De nacht 
duurt tot 22.30 uur.
5 euro

Grafisch Werkcentrum 
Molukkenstraat 200 - P1
Zondag 24 april, 14.00 uur
Henriette Boerendans
Grafische lezing met kunstenaar/graficus, 
gespecialiseerd in houtsnede.
5 euro

Pleintheater
Sajetplein 39
13 en 14 mei, 20.30 uur
Tandem theater
Beginnende theatermakers krijgen een 
eigen plek en gezicht. Net van de academie, 
in hun afstudeerjaar of autodidact zijn ze 
op zoek naar een podium buiten school of 
repetitielokaal.
Maandelijkse dubbelprogramma met dit 
keer de voorstellingen ‘Alle witte paarden 
moeten dood’ en ‘Kas’.
11 euro
Studio K
Timorplein 62
24 en 25 april, 12.00 uur 
Amsterdam Oost voor het Verre Oosten
Tweedaags benefietfestival voor Japan, met 
sushi, animé, pingpong en karaoke.

Tropentheater
Mauritskade 63
Zaterdag 7 mei, 19.30 uur en  
Zondag 8 mei, 14.00 uur
Ik ben niet zo…
Mini-toneelstukken over discriminatie.
Onderdeel van het grotere anti-discrimina-
tie project, het ‘Gelijk van Oost’. Kinderen 
uit de Indische Buurt zijn de sterren in de 
voorstelling. 
gratis

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Zaterdag 14 mei, 20.30 uur
Het Zwarte Schaap
Cabaretvoorstelling van Robert Derksen. 
Weet zich geen houding te geven. 
Vrijdag 27 mei, 20.15 uur
Een zwarte Pool
Voorstelling door Trojkatoneel.

Waaidorp
IJdijk 8
20, 21 en 22 mei
Annieversary
100ste verjaardag van Annie M.G. Schmidt 
wordt gedurende drie dagen gevierd. Over-
dag voor jong en oud. ’s Avonds worden 
de kinderen weggestuurd. Benieuwd wat 
mevrouw Schmidt daar van zou hebben 
gevonden. Toneel, muziek, film en locatie-
theater.

Exposities

Bibliotheek Indische Buurt
Soerabajastraat 4
T/m 28 april
Yajaira Salas.
Schilderijen.

2 mei t/m 11 juni
Schrijvers en afscheid
Fototentoonstelling van Mathilde µP. De 
laatste expositie in de oude bibliotheek staat 
in het teken van afscheid.

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
18 mei t/m 24 augustus
Jip en Janneke vieren feest. 
Verjaardag van Annie M.G. Schmidt wordt 
gevierd met verkleedkist en tekeningen van 
Fiep Westendorp.

Galerie Carla Koch
Veemkade 500 (Detroit, 6de etage)
7 mei t/m 5 juni
Alexandra Engelfriet
Keramiek.

Jos Art
KNSM-laan 291

T/m 22 mei
Slava Seidel
Schilderijen met Sepia.
6 t/m 22 mei
Lace
Reliëfs in wit en zwart, kippengaas en 
wandsculpturen in beton.

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 5 juni
No Pictures!
Filmsterren, vorsten, staatshoofden en 
beruchte criminelen houden over het alge-
meen niet van plotseling opdoemende 
camera’s. Dat levert boeiende en hilarische 
foto’s op. 

De Rietlanden
Rietlandpark 193
7 mei t/m 5 juli
Henri Vandermoere
Schilderijen.

SBK /Galerie 23
KNSM-laan 307-309
t/m 20 april
Olavo Amado
Schilderijen van kunstenaar in residentie uit 
Sao Tomé en Principe.

Tropenmuseum
Mauritskade 63
T/m 20 november
Soulscape Road
Zwart-wit fotografie van de Indonesi-

sche fotograaf Oscar Motuloh
In zwart-wit beelden toont hij de leegte na 
de ramp. de gevolgen van de Tsunami, de 
aardbeving in Centraal-Java en de modder-
stromen in Oost-Java.

Activiteiten/workshops

Panama
Oostelijke Handelskade 4
Zondag 21 april, 20.00 uur
Popquiz His Masters Voice
Een ervaren host en twee bruisende muzi-
kanten dagen je uit om je muziekkennis van 
toen en nu te testen.
10 euro (per team van max. 6).

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
29 april, 20.00 uur
De Zwijger Cultquiz
Wedren om het kampioenschap van de 
 nutteloze feiten.
gratis
11, 12 en 13 mei
Creative Amsterdam, Open design ses-
sies, business dates, talkshows, een 
prijzenshow en een open studionacht
40 Nederlandse culturele ondernemers, 
waaronder Erick van Egeraat, Rem Kool-
haas en Duncan Stutterheim, worden naar 
Amsterdam gehaald om te vertellen hoe het 
ondernemen in het buitenland gaat. Ze zul-
len inmiddels wel geen woord Nederlands 
meer spreken, dus het programma is in 
het Engels. Voor iedereen die weg wil uit 
Amsterdam.
Vanaf 150 euro t

Henri Vandermoere
Schilderijen 2000 – 2010

7 mei t/m 3 juli 2011

openingstijden:
zaterdag en zondag
13.00 – 17.00 uur.

voor inl.: 419 47 05

 Galerie De Rietlanden 
www.derietlandenexposities.nl
Riet landpark  193  Amsterdam

achter het Lloydhotel
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Telefoonnummers en spreekuren Adverteren

Bezorging

Wilt u adverteren in de IJopener? Stuur 
een e-mail naar info@ijopener.nl
Kijk voor meer informatie over adver-
teren op onze website www.ijopener.nl

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

Indische Buurt
• Cybersoek, Timorplein 22
• Java Bookshop, Javastraat 145
• Openbare Bibliotheek 
 Soerabajastraat 4

Oostelijk Havengebied:
• Boekhandel van Pampus, 
 KNSM-laan 303
• Boulevard Café, Cruquiusweg 3
• Bruna 
 Oostelijke Handelskade 1061-1063
• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

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

Oost:
• Stadsdeelkantoor Oost 
 Oranje-Vrijstaatplein 2

Deze puzzel, die gemaakt is door Erik Haan, heeft als thema Griekse mythologie. Maar zoals 
u ziet komt er ook één Romeinse naam in voor. De antwoorden vult u in in het diagram, 
waarna u de letters in de genummerde vakjes invult voor de oplossing.
De oplossing kunt u vóór 31 mei a.s. sturen naar IJopener Prijspuzzel,  Zeeburgerdijk 175-1, 
1095 AB Amsterdam of per e-mail naar redactie@ijopener.nl. Veel succes!

Prijspuzzel Griekse mythologie

M.i.v. de juni-editie van de IJopener
wordt het advertentietarief verhoogd 

van € 1,85 naar € 1,95 per cm2

w w w . t h e p h o t o f a c t o r y . n l
C. van Eesterenlaan 15    -    020 - 419 72 00

TPF_ij-opener_11apr_puz_Kijker.i1   1 01/04/2011   15:13:18

Klachten over de 
bezorging 

kunt u melden via 
het formulier op 

onze website 
www.ijopener.nl

ADVOCATEN

VAN DOORN, BEUKELAAR EN WILLEMSEN
Zeeburgerdijk 50, 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

ALGEMEEN

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

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

GEZONDHEID EN WELZIJN

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

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

STICHTING ViiA 
Loket Zorg en Samenleven IJburg
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum 
Haveneiland), tel: 495 22 50
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

MELDPUNTEN

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

WONEN EN BUREN

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

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

TARIEVEN
Tarief per cm2 € 1,85
Toeslag vaste plaats 10%
Toeslag achterpagina 25%
Korting minimaal 5 nummers aaneen 10%

AFMETINGEN
Breedte 59, 123 of 187 mm
Hoogte variabel

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Op aanvraag

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te 
worden in PDF-formaat in CMYK-kleuren.

De redactie draagt geen verantwoor-
delijkheid voor de kwaliteit van 
door adverteerders aangeleverde 
advertenties.

1 8 2

2 7

3 12 15

4 13 17

5 5

6 3 18

7 4 6

8 14

9 10

10 9

11 1

12 16

Oplossing:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

vraag 1

1.  Zij is de gezel van Poseidon, de Griekse god van de zee.
2.  Zij hielp Jason het gulden vlies veroveren en werd als dank daarvoor door hem verlaten.
3.  Hij is de zoon van Zeus en Danaë, vooral bekend om zijn strijd tegen de Gorgon Medusa.
4.  Zij werd door de held van de vorige vraag gered uit de klauwen van een zeemonster.
5.  De grootste Griekse held, beroemd om zijn twaalf werken (Griekse naam).
6.  Mythische koning van Kreta
7.  Vader van het meisje uit vraag 4.
8.  God van de kunsten, leider van de Muzen.
9.  Godin van de liefde.
10.  De godin uit vraag 9 werd, naar verluidt, op dit eiland 
 geboren.
11.  Echtgenote van de held uit vraag 5.
12. Romeinse naam van de Griekse godin Nike.

Voor de winnaar van deze mythologie puzzel stelt The Photo 
Factory een prachtige Nikon Action VII 8x40  verrekijker 
 beschikbaar.

De oplossing van de prijspuzzel in de februari-editie van de 
IJopener luidt: Canon van Amsterdam.
De winnaars zijn Birgitte Bosma en  Martijn Ensink.

U vindt ons bij winkelcentrum Brazilië. We zijn
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.

C. van Eesterenlaan 15 Amsterdam,  020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

camera
pasfoto
extra accu
verrekijker
LCD-bescherming
geheugenkaart
GPS tracker
uv-filter
fototas

klaar voor de lente?
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advertentie



 

Jan Vrijmanstraat 273
Zeer luxe afgewerkt apparte-

ment met fraaie zichtlijnen
circa 93 m2

Vraagprijs: € 275.000 k.k.

Sumatrakade
Luxe appartement met 
balkon op het zuiden

circa 115 m2

Vraagprijs € 465.000 k.k.

Ertskade 71
Woonhuis met carport voor 
2 auto's, patio en dakterras 

circa 110 m2

Vraagprijs: € 525.000 k.k.

Zwanebloemlaan 11
Twee-onder-een-kap water-

villa met eigen steiger
circa 205 m2

Vraagprijs: € 825.000 k.k.

Venetiëstraat 70
Unieke watervilla op de kop 

van het KNSM-eiland
circa 138 m2

Vraagprijs: € 725.000 k.k.

KNSM-laan 871
Penthouse aan het IJ met 

dakterras 
circa 110 m2

Vraagprijs: € 398.000 k.k.

Maria Austriastraat 582
Driekamer appartement met 

een fraai terras
circa 100 m2

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Zwanebloemlaan 119
Traditionele twee-onder-een-

kap watervilla
circa 200 m2 

Vraagprijs: € 799.000 k.k.

Panamakade 212
Prachtige patiowoning met 

uitzicht op het water!
circa 120 m2

Vraagprijs: € 499.000 k.k.

Erich Salomonstraat 340
Vierkamer appartement in  
een kleinschalig complex

circa 100 m2

Vraagprijs: € 309.000 k.k.

IJburglaan 991
Driekamer appartement met 

een riante woonkamer
circa 96 m2

Vraagprijs: € 219.500 k.k.

Adriaan Ditvoorsthof 7
Traditioneel woonhuis 

in zeer luxe staat
circa 160 m2

Vraagprijs: € 530.000 k.k.

Edmund Gunterstraat 3
Geheel pand met tuin  
op het Steigereiland

circa 84 m2

Vraagprijs: € 285.000 k.k.

Borneokade 179
Prachtig woonhuis met inpan-

dige carport, gelegen aan 
Entrepothaven, ca. 153 m2

Vraagprijs: € 649.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 28
Geheel pand aan het water

met dakterras 
circa 200 m2

Vraagprijs: € 925.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 64
Herenhuis met groot dak-

terras & waterterras/aanleg-
steiger boot, circa 207 m2

Vraagprijs: € 799.000 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

makelaars 

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT


