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Geheugen van Oost
Een buurt verandert voortdurend en dat is maar goed ook. Tegelijkertijd
moeten die veranderingen ook ergens bewaard blijven. Voor latere generaties.
Tegenwoordig hebben we daar websites voor.

tekst: Tineke Kalk
foto: Dineke Rizzoli

D

e schillenboer die langskwam. De
‘tramblokjes’ die in de Hongerwinter van 1944 gestolen werden in de
Borneostraat om als brandstof te dienen.
Na de oorlog de kinderen van de Daniël
Theronstraat en de Christiaan de Wetstraat,
die nog ouderwets in de teil gingen omdat
de huizen geen douche hadden. Je kunt het
je nu al bijna niet meer voorstellen.
Net zo min als dat toen negen jaar geleden
begonnen werd met het verzamelen van al
deze verhalen uit Oost, de vrijwilligers geen
enkele ervaring hadden met internet. Ze
moesten leren om korte stukjes te schrijven.
Niet meer dan driehonderd woorden. Wij
zijn nu negen jaar verder en op de website
van het Geheugen van Oost staan al 1.815
verhalen en duizenden foto’s.
Oorspronkelijk was de website van het
Geheugen van Oost een onderdeel van de
tentoonstelling ‘Oost, Amsterdamse Buurt’
die het Amsterdam Museum in 2003 en
2004 organiseerde. Tijdens deze tentoonstelling stonden vrijwilligers klaar om de
bezoekers te helpen bij het op de computer
zetten van hun verhalen. Toen de tentoonstelling was afgelopen, bleef de website in
de lucht. Alle vrijwilligers waren ervan overtuigd dat er niet alleen nog heel veel verhalen te vertellen waren, maar dat de belangstelling daarvoor ook groot zou blijven.
En dat bleek te kloppen. Jaarlijks wordt de
site bekeken door 200.000 bezoekers die er
regelmatig reacties achterlaten.

Meer dan een website

Ook zijn er de nodige projecten voortgekomen uit het Geheugen van Oost, zoals
wandelingen aan de hand van verhalen.
Zo ging de laatst georganiseerde wandeling naar Betondorp en de begraafplaats De
Nieuwe Ooster. Verder worden er excursies
naar ateliers georganiseerd. Omdat West net
als Oost ook een Geheugen heeft, worden
daarheen ook excursies ondernomen.
Rond 4 mei gaan vrijwilligers naar de scholen toe om te vertellen over het lot van
de (joodse) bewoners van Oost tijdens de

Deelnemers aan de cursus Verhalen schrijven, die het Geheugen van Oost organiseert voor vrijwilligers

oorlog. Een andere vrijwilligster gaf Nederlandse les aan buitenlandse vrouwen. Het
tweede lesuur ging ze met die vrouwen verhalen schrijven. Verder hebben er al meer
dan 80 mensen een cursus bij het Geheugen
van Oost gevolgd.
‘Wat is er eigenlijk zo leuk aan het vrijwilligerswerk bij het Geheugen?’ vraag ik aan
Dineke Rizzoli, vrijwilligster van het eerste
uur. ‘Je leert een heleboel mensen kennen,’
antwoordt ze, ‘en je houdt er ook veel contacten aan over. Zelfs soms met mensen
die eerst onbenaderbaar leken, zoals mijn
bovenbuurvrouw. Niemand mocht ooit
bij haar over de vloer komen, ook ik niet.
Totdat ik haar vertelde over het Geheugen
en ik langs mocht komen. Later was ze zelfs
bereid om haar verhalen te vertellen in een
kraampje ter gelegenheid van Koninginnedag. Contacten met buitenlanders lopen
ook veel makkelijker. Je bent allebei buurtbewoner en dit is een project waar iedereen
graag aan mee doet en waar iedereen ook
wat te vertellen heeft. De buurt is tenslotte
van iedereen.’

‘Je leert een heleboel
mensen kennen en
je houdt er ook veel
contacten aan over’
Training voor vrijwilligers

Dit najaar geeft het Geheugen van Oost
weer een gratis training voor nieuwe vrijwilligers. Ervaren journalisten en deskundigen
geven les in het verhalen schrijven, fotograferen, Desk Top Publishing en het omgaan
met de computer. 11 oktober is de eerste
les.
Wie geïnteresseerd is kijkt op de website,
waarop ook alle activiteiten staan die het
Geheugen van Oost nog meer organiseert.
Langskomen kan op woensdagmiddag bij
de open inloop in de Pretoriusstraat. t
www.geheugenvanoost.nl
Open inloop: Pretoriusstraat 50, woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur
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Buurthaven Levant en
Botenloods tjokvol
Vanaf de verbindingsdam naar het KNSM-eiland zie je rechts
een kleine haven met tal van zeilmasten, omsloten door
woonboten en oude gebouwen. Daartussen een pand in

advertenties

Wie echt luistert, ontdekt meer!

bijzondere baksteen, met verticale smalle ramen en een
Grieks blauw geschilderde houten schuifdeur. Binnen klinkt

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

snerpend geluid. Nieuwsgierig stap ik over de hoge entree
van een deur in de schuifdeur. Een doolhof aan boten biedt
een pad richting geluid dat leidt naar Kees Pet. Kees heeft
er een plek voor zijn werkbank, timmert er meubels en is en

www.sensoor.nl/amsterdam

Leef je lijf… leef je leven!

Panta Rhei

Praktijk voor Rebalancing
Lichaamsbewustzijn & Coaching
Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease
Massagetherapie
Meditatie
Coaching & Counceling
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
Kennismakingsaanbod:
afspraak.
bij boeking van 5 sessies,
vijfde sessie voor 60 euro.
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passant havenmeester en beheerder van de loods.
tekst: Janneke Holtslag
foto’s: Fred Vermorken

I

k zie een kast in aanbouw en een houten pump. Terwijl ik wegmijmer bij de
mogelijkheden van dit ontwerp hoor ik:
‘Loop je mee?’ Kordaat baant Kees, een
vriendelijke veertiger met guitige ogen, zich
een pad terug langs overnaadse sloepen,
een zeilbootje, net in de spanten, en oude
scheepjes, gestript of in opbouw. Vervolgens
gaan we de trap op naar een vide in de loods.
Een adembenemende plek waar letterlijk
alles herinnert aan de geschiedenis van
het gebouw en de omgeving. De robuuste
balken, de oude scheepslamp, stoelen met
schotse ruit, verweerde verwijsborden,
miniatuur zeilschepen op plankjes, kruimels
en oude koffiekopjes op tafel: een droom
van een jongenshol. Vanuit deze nostalgie is
de blik op de haven met klassieke scheepjes
weldadig. Kijk je door de andere ramen de
loods in dan zie je bovenin de roemruchte
houten kapconstructie en onderin in een
oogopslag dat de loods vol zit.

Plekje in de loods

Zodra we met een mok koffie zitten verzucht Kees: ‘Tja, er past geen bootje meer
bij. Ik word dagelijks gebeld met deze vraag
maar ik moet mensen teleurstellen. De
loods is trouwens geen winterstalling maar
een werkplek voor mensen die een oud of
nieuw scheepje met klassieke lijn willen restaureren of bouwen. Dat is ook de doelstelling van de loods. De mensen die deze loods
ooit gered hebben, waren de botenmensen
onder de krakers. Zij richtten een stichting
op en in 1996 werd de loods gekocht op

voorwaarde dat de stichting het gebouw
behoudt en opknapt. Eens per half jaar
organiseren we een klusdag, kratje bier erbij,
reuze gezellig. Als je hier een plek wilt hebben, moet je behalve geluk hebben dat er net
een plaats vrij komt, ook passen bij de sfeer
en de doelstelling. Je kunt je ook aanmelden
om te werken aan een van de werkbanken.
Dat kost slechts zes euro per maand.’
Is er plaats in de haven?

‘Ja dat is de andere dagelijks vraag. Als vrijwillig havenmeester van Buurthaven Levant
word ik regelmatig gebeld door mensen die
een ligplaats willen. Begrijpelijk, want het
is een leuke plek middenin de stad. Helaas
hanteert de gemeente een steeds strikter
ligplaatsbeleid voor recreatieboten. Jammer
toch? Laat die bootjes in de stad toch liggen
en haal vooral de gezonken bootjes snel weg.
Bij het Java-eiland geldt nu dat buiten de
woonboten om alleen de beroepsvaart mag
afmeren. Ik begrijp dat niet. Het is toch
leuk, al die mensen met een eigen bootje?
Java-eiland is al zo kaal. Maar goed, Buurthaven Levant is een andere stichting dan de
loods, met een eigen bestuur en een eigen
doelstelling. Ik ben slechts havenmeester.
Het doel van de haven is om een klassieke
uitstraling te houden door kleine klassieke
schepen een betaalbare ligplaats aan te bieden aan mensen uit de buurt. Er zijn veel
buurtbewoners met bootjes dus de haven is
al jaren vol. Verder zijn er een paar plekken
voor passanten die korte tijd in Amsterdam
willen liggen.’

Trekpleister voor toeristen

‘Die passanten vind ik leuk. Mensen die
eenmaal in onze haven zijn geweest, komen
altijd terug. De haven wordt ook veel gefotografeerd door toeristen en architectuurstudenten. En niet alleen de haven, ook de
loods met al zijn schepen en elementen die
verwijzen naar zijn roemruchte verleden.
Ik zou wel meer willen met de loods en de
haven, zowel voor de buurtbewoners als
voor toeristen.’
Dromerig staart hij uit het raam: ‘Het zou
mooi zijn als de plek waar Fountainhead
zou komen een plek wordt van de stichting waar meer buurtmensen hun bootje
kwijt kunnen, aangevuld met nog een paar
passantenplekken. Ik wil dan wel officieel
havenmeester zijn, geef dat maar door! Wat
deze plek mij biedt? Elke dag een vakantiegevoel.’ t

Geschiedenis van Loods 1
Loods 1 is de eerste ‘moderne’ loods die de Koninklijk Nederlandse Stoomvaartmaatschappij (KNSM)
begin vorige eeuw plaatste om goederen op te slaan die naar Midden- en Zuid-Amerika verscheept moesten
worden. Door de volledige houten kapconstructie blijft de lucht altijd droog en ontstaat er geen condens.
Na de oorlog werden er enkele maanden NSB’ers met hun gezinnen gedetineerd, onder erbarmelijke
omstandigheden. Daarna moest er een andere bestemming gevonden worden voor de loods omdat het goederentransport was weggevallen. Voortaan werd er cacao opgeslagen voor de cacao-industrie in Zaandam.
Toen de haven in de jaren 80 verplaatst werd naar Amsterdam-West kwamen de gebouwen leeg te staan.
Zoals in die tijd wel vaker gebeurde met leegstaande gebouwen, werden ze gekraakt als werk- en verblijfplaats voor bootbewoners, kunstenaars, woonwagenbewoners, stadsnomaden, junks, huisbewoners en
kleine bedrijfjes.
De loods bood onderdak aan een garagebedrijf, een organisatie voor busreizen, opslag en distributie van
Belgische bieren, een Engelse circusfamilie met een ontelbare hoeveelheid kinderen en een groepje mensen
die houten bootjes repareerden.
De botengroep nam de organisatie in handen om te zorgen voor elektriciteit en reparatie van het dak. In
1990 werd het eiland door de gemeente ontruimd. Het kreeg een nieuwe bestemming: woonwijk.
Dankzij verzet van krakers bleef een aantal panden en loodsen staan. Zo werd Loods Brazilië winkelcentrum,
Loods 6 een bedrijfsverzamelgebouw met onderin winkels en bovenin ateliers, en Loods 1 dus botenloods.

www.botenloods.nl

advertentie

HAAR- EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)
KAPSALON VOOR HEREN
HUIDVERZORGING
MASSAGES (M/V)

Levantplein 68

KNSM-eiland

telefoon 020 - 41 975 41

www.gentleman.nl
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Multi multi
‘Het was er fantastisch
wonen, had ik dat al
gezegd?’
Gemis

Van der Laan: ‘Ik ben natuurlijk een zeer
bevoorrecht mens door te wonen waar ik nu
woon, aan de gracht, vlakbij de Vijzelstraat,
die ondanks de Noord-Zuidlijn ook weer
echt gezellig wordt. Wat ik het meeste mis is
de weidsheid van Zeeburg. Op een heldere
dag kon ik kijken van IJmuiden tot Almere.
Mijn verslaving aan grote passagiersschepen,
die ik moeiteloos kon herkennen, mis ik
ook. En het was een feest om die mooie
oude schepen aan het water bij ons beneden
te zien liggen. Als er een weg was, was ik
meteen helemaal ontregeld.’
Ergenis

Burgemeester als buurtbewoner
Burgemeester Van der Laan blikt terug op zijn leven in het Oostelijk Havengebied: ‘Thuis werden ze soms
gek van me. Drie keer per dag riep ik: ‘Wat een schitterend uitzicht!’ ‘Jaaaa, dat weten we nu wel!’

tekst: Merel Anten
foto: Fred Vermorken

‘I

k kwam in december 2000, als gescheiden man, in de Sphinx wonen. Vanuit
de Baarsjes. Overgehaald door vrienden op de Ertskade die lyrisch waren. Het
Oostelijk Havengebied was toen zo goed
als af. Toen al, herinner ik me, was de lift
vaak kapot in de Sphinx door alle verhuizingen. Dat is nooit meer helemaal hersteld. Ik
woonde op de bovenste verdieping! Ik heb
de bouw van het hele project als gemeenteraadslid indertijd nauwgezet gevolgd. Een
schitterend, gewaagd project. De grootste
angst was dat de huizen niet bewoond zouden raken. Die angst bleek ongegrond. De
huizen en appartementen zijn zeer afwisselend en van hoge kwaliteit.’
‘In de afgelopen jaren is de buurt meer ‘af ’
geworden. Er zijn een paar gebouwen bij
gekomen, er is meer horeca, wat meer win-
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kels. Het is steeds meer een normale wijk
geworden. Ook bepaalde problemen, zoals
een tekort aan scholen in de jaren 90, zijn
opgelost. Je weet nooit van tevoren hoe zo’n
buurt zich gaat ontwikkelen. Maar Zeeburg is wat mij betreft altijd een heel fijne
buurt geweest om te wonen, met erg weinig
problemen. Natuurlijk moet je in de gaten
houden of er bijvoorbeeld genoeg plekken
zijn voor jongeren om het leuk te hebben.
Zo niet, dan moet daar iets aan gedaan worden. Het is belangrijk hiervan op de hoogte
te zijn als stadsbestuur.’
Water en stenen

‘Het water is de grootste troef van de buurt’,
aldus Van der Laan. Al vanaf het begin hield
hij nauwgezet het aantal en soort woonboten
aan de kade in de gaten. Met zijn verrekijker
(die het helaas niet lang heeft volgehouden,
Van der Laan heeft drie jonge kinderen) zag
hij menig schip bij de Passenger Terminal
aanmeren en weer vertrekken. ‘Het risico
van veel nieuwbouw tegelijk is wel dat het
een stenen wijk wordt, met niet al te veel
groen. Alles heeft een functie en dat is soms

jammer. Een buurt heeft letterlijk de ruimte
nodig om mee te groeien met de behoeftes
van mensen’, meent Van der Laan.
De mensen

Van der Laan voelt altijd een groot optimisme onder de mensen op Zeeburg. Dat is
natuurlijk ook niet verwonderlijk, de meesten hebben het daar niet slecht. Van der
Laan: ‘Bij mooi weer zag je veel ‘daklozen’
rijden, zoals ik de cabriolets noemde die
over de Eilanden flaneerden.’ In de lift op
zijn galerij was de sfeer altijd goed en ook
heel belangrijk: gemengd. De helft sociale
woningbouw en de helft vrije sector. Van
der Laan: ‘Een reproductie van Amsterdam
in een flat, wat wil je nog meer? Die diversiteit maakt Zeeburg een ‘echte’ buurt.’
Kleine gezinnen zijn de trend, de mensen
gaan niet zozeer voor het aantal vierkante
meters, maar voor de kwaliteit van het huis
en de ligging. ‘Op een gegeven moment
kwamen er veel mensen uit de Indische
Buurt hier wonen, waar ik blij om was. Het
is nooit een issue geweest. Het was er fantastisch wonen, had ik dat al gezegd?’

‘Natuurlijk valt er ook altijd wat te klagen,
anders ben je geen Amsterdammer! Als ik
dan twee dingen mag noemen dan was het
1) de woonbooteigenaren met hun schuurmachines langs de kades. Een oorverdovend
geluid galmt over het water en weerkaatst
op de omliggende boten en huizen. Waar
ik me dan aan ergerde is dat deze mensen
niet konden bedenken dat het onderhoud
aan hun boot misschien de rust van een
ander kan verstoren. En dan 2) Fountainhead. In de loop der jaren heb ik me wel
eens gestoord aan het verzet daartegen.
Iedereen was vanaf het begin op de hoogte
van de bouw. De pamfletten (ik heb ze
allemaal bewaard) zeiden me iets over de
ontwikkeling in de samenleving richting
claimcultuur. Een project met een school en
sociale woningbouw, dat kun je als bestuurder alleen maar aanmoedigen. Het viel mij
tegen dat het individuele belang bij de mensen toch boven het collectieve belang staat.’

tekst en illustratie: René Arnoldi

D

rie jaar geleden werd er een peperduur reclamebureau in de arm
genomen dat ons door de strot
probeerde te duwen dat het Javaplein het
Trafalgar Square van Nederland zou worden. Projecten met een dergelijke overkill
aan communicatie mislukken altijd, wist
ik. Kijk maar naar Fountainhead. En hoe
zit het met de tweede fase IJburg? En ga zo
maar door. In mijn column destijds heb
ik het Javaplein dan ook met de grond
gelijk gemaakt. Dat was niet zo moeilijk,
want het plein was toen een bouwput.
Na drie jaar hard werken is het plein klaar.
En hoe! Ik moet bakzeil halen. Alle bouwputten zijn weg en het plein is prachtig
geworden! De nieuwe blikvanger is het
gloednieuwe en klassieke Borneohof met
de bibliotheek. Gloednieuw slaat op het
gebouw, het hout en de inrichting die
nog nieuw ruiken, de nieuwe computers.
Daarom hebben kenners dit – terecht –
als mooiste filiaal van Amsterdam aangemerkt. Dat de oude versleten collectie, het
klassieke element, uit de Soembawastraat
één op één is overgenomen, doet dan niet
meer ter zake. Maar niet de bieb, maar de
trendy Coffee Company is de eyecatcher
van het gebouw. Hierdoor kan het Javaplein zich meten met andere beroemde
Amsterdamse pleinen, zoals de Dam en
het Waterlooplein, waar ook zo’n filiaal
staat.
De oude blikvanger is nog steeds, na veel
wisselingen van eigenaren, het Badhuis.

Het gebouw staat als een kathedraal op
het plein, met daaromheen allerlei leuke
nieuwe horeca, zoals wat restaurants en
een yoghurt/ijsstal, waarvan ik niet meer
weet hoe het heet omdat het net nieuw is.
In het Badhuis kun je nog steeds lekker
eten en drinken en een terrasje pakken.
De minder welgestelden, zoals de zwervers, de hangjongeren en de bijstandsmoeders, vermaken zichzelf met meegenomen bier en zitten op de bankjes voor
het Badhuis.
De Febo heeft alle stormen die het plein
heeft gekend glansrijk overleefd. Er is
een nieuwe en prima Thai, de beste van
Amsterdam volgens henzelf, in ieder geval
de beste van het Javaplein. Op het gebied
van verkeer is het plein met de gierende
tram 14 één grote blackspot, wat aangeeft
dat het plein ook infrastructureel tot de
wereldpleinen behoort. Het plein is ook
breed ontdekt voor evenementen. Het
grote plastic springkussen is er niet meer
weg te slaan. Of het nu gaat om het Indische Buurt Festival of om de verkiezing
van de meest multi-multi-inwoner van
Oost: het gebeurt op het Javaplein!
De multiculturele samenleving is mislukt, zegt het kabinet. Niet op het Javaplein! En het gaat veel verder dan alleen
cultureel! Allochtoon, autochtoon, wijsgeer, cultuurbarbaar, yup, trendwatcher,
conservatief, drie keer modaal en hangjongere: men ontmoet elkaar op het Javaplein. Multi multi dus! t

Recessie

Van der Laan: ‘Er wonen veel mensen die
zelfstandig werken op Zeeburg. Die zullen
het in het huidige klimaat ook moeilijk hebben. Meer ellende zal in die zin op de buurt
en haar bewoners afkomen. De vastgoedcrisis laat ook deze buurt niet ongedeerd. Het
kan best zijn dat zich achter de voordeur
meer ellende afspeelt dan we weten.’
Toekomst Van der Laan

Als ik kijk naar alle buurten in mijn geliefde
Amsterdam is Zeeburg voor mij absoluut
een ideale buurt qua opzet. Na het afmaken
van mijn termijn als burgemeester sluit ik
dan ook niet uit dat ik er weer ga wonen
met mijn gezin. Dan kan ik mijn grote
hobby, het volgen van de schepen, in ieder
geval weer oppakken.’ t
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Makassarplein community
maakt buurt leefbaar
De Makassarplein community is een
initiatief van en voor bewoners en
organisaties die zich inzetten voor de
Makassarpleinbuurt. Op een zondagmiddag
vindt een bewonersbijeenkomst plaats.
De IJopener heeft een gesprek met Esma
Salama.
tekst en foto: Kees Hoogeveen

B

uurtbewoonster Esma Salama is voorzitter van de Makassarplein community. ‘Zeg maar kwartiermaakster. Ik
ben er om zaken in gang te zetten. Rondom
het Makassarplein was heel veel overlast van
criminaliteit, alcohol en drugs. Twee bewoners namen contact op met de buurtmakelaar, waarna een bewonersbijeenkomst werd
georganiseerd voor wie wat wilde betekenen
voor de buurt. Zo is het balletje gaan rollen. De community is een gemeenschap die
vanuit betrokkenheid, contact met elkaar
en de buurt, de schouders eronder zet om
problemen aan te pakken. De community
is onafhankelijk en bestaat uit individuen

en organisaties die zich verenigd hebben.
De buurt leefbaar maken kun je niet alleen.
Belangrijke partners die je nodig hebt zijn
het stadsdeel en woningbouwcorporaties.
We willen een brug slaan naar het stadsdeel
om ze mee te nemen in het proces. Wij willen als gelijkwaardige partner gezien worden.’
Initiatieven

Esma Salama: ‘Vandaag vindt een bijeenkomst plaats om bewoners aan het woord
te laten. Het stadsdeel heeft gezegd dat het
ook mee doet. Het Makassarplein was nogal
verloederd. We willen vandaag wensen van
bewoners op de kaart zetten.’
Eén van de initiatieven die al van de grond
gekomen zijn, is het Oasis game. Dit is een
uit Brazilië komende methode om dromen
van bewoners te ‘vangen’ en te realiseren.
Middels ontmoetingen en gesprekken met
bewoners kwamen wensen naar boven:
meer groen, minder zwerfafval, zangles,
meer speel- en ontmoetingsplaatsen. Alle
wensen zijn op haalbaarheid beoordeeld.
Een weekend later volgde ‘de grote finale’.
De geselecteerde dromen werden gerealiseerd. Door bewoners, professionals en vrijwilligers werd geschilderd, getimmerd, een
enorm buurtdiner georganiseerd en werden
plantjes geplant. Het leverde geveltuintjes
op, beschilderde voordeuren en supermarktpui, een houten speelhonk, een racecircuit

en nog veel meer.
Esma Salama: ‘Er komt ook een soort ruilhandel en een project genaamd Wederopbouw. In dit project worden risicogroepen,
jongeren die overlast veroorzaken, allerlei
vaardigheden en inzicht bijgebracht om te
kunnen functioneren in de maatschappij,
zoals een diploma halen en stage lopen.
Verschillende groepen worden erbij betrokken zoals werkgevers, maar ook ouders die
in een andere cultuur leven. Jongeren leven
daardoor vaak in twee culturen. Door dit
soort projecten willen we de betrokkenheid
van bewoners vergroten.’
Bewoners aan het woord

Na ons gesprek komen de bewoners binnen
voor de bijeenkomst. Ook een politieagent
loopt naar binnen en enkele bewoners deponeren direct enkele klachten van overlast.
Tijdens de bijeenkomst wordt besproken
wat je kunt doen voor de community, wat
er te doen valt bij Rumah Kami, activiteitencentrum en ontmoetingsplaats, en de
inrichting van het Makassarplein waarvoor
een ontwerper wat ideeën aandraagt.
De ideeën van de bewoners variëren van de
stand van de prullenbakken tot een ondergrondse parkeergarage. Maar voor dat laatste
schijnt het budget niet toereikend te zijn.
In november moet er een ontwerp liggen
voor een vernieuwd Makassarplein. t
http://makassarplein.ning.com/

‘Doe normaal en ben oprecht’, daar staat Brotherhood 4 Real voor. Wat begin jaren 80 begon
met vijf broers die muziek maakten op tweedehands drums groeide uit tot een creatief
muziekplatform voor jongeren. Thuisbasis is het muzyQ-gebouw.

Van hangjongere naar artiest
tekst: Sophie Verschoor
foto: Milton Koswal

‘B

Esma Salama spreekt met bewoners op de bijeenkomst van de Makassarplein community in activiteitencentrum Rumah Kami
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rotherhood 4 Real ‘(B4Real) bestaat
uit creatieve jongeren tussen de 13
en 25 jaar. Het gaat vaak om jongeren die op school niet goed mee kunnen
komen en op straat gaan hangen. Muziek
is een manier om ze te triggeren’, vertel
Milton Koswal, jongerenbegeleider en
voorzitter van de stichting. ‘Wij willen deze
jongeren het gevoel geven dat ze wel degelijk iets aan de maatschappij toe kunnen
voegen. We gaan op zoek naar hun talenten en geven hun daar een aantal middelen
voor: instrumenten, een studio vol apparatuur, een grote en een kleine zaal om op te
treden. Maar ze zijn hier alleen welkom als
ze de muziek combineren met hun school
of werk. Ze moeten mee blijven draaien in
de samenleving.’
Eddy Addai (19) kwam op zijn zestiende bij
B4Real terecht. Op het VMBO hadden de
leraren hem al afgeschreven maar hij bleek
over een groot muzikaal talent te beschikken. Nu, drie jaar later, start hij aan het
conservatorium in Rotterdam en is hij per-

cussionist bij bands als Typhoon en Zwart
Licht.
Milton: ‘Jongeren die net bij ons binnenkomen, kijken op tegen jongens als Eddy.
En voor Eddy zijn deze jongeren een herinnering aan hoe het was vóór het succes.
Ze zijn daarmee een spiegel voor elkaar. Je
kunt in mijn ogen alleen goed doen als je
goed ziet.’
Bij B4Real loopt ook een aantal tieners
rond met ADHD of een andere gedragsstoornis. Voor hen is muziek niet alleen
een hobby maar ook een vorm van therapie. Door muziek te maken kunnen ze hun
gevoelens soms beter uiten. Daarnaast is het
een manier om contact te maken en mensen
in beweging te brengen.
‘Mensen met ADHD doen vaak tien dingen tegelijk. Toen Gino Cochise (19) bij
ons binnenkwam had hij dan ook moeite
om zich lang op één ding te concentreren.
En dat had eveneens effect op zijn schoolresultaten. Wij hebben hem hier de basisvaardigheden van de muziek bijgebracht
en vervolgens is hij ook daarin tien dingen
tegelijk gaan doen. Hij drumt, zingt, speelt
piano en gitaar. Het is echt een muzikale
duizendpoot en hij kan al zijn energie nu

op een positieve manier kwijt. Dit jaar toert
hij zelfs met Jenny Lane’, aldus Milton.
Om nieuwe mensen te werven onderhoudt
B4Real goede contacten met een aantal
ROC’s. Het ROC Spaklerweg in Zuidoost
bijvoorbeeld. Ze geven workshops in de klas
of de leraren nemen contact met hen op als
ze zien dat een leerling het op school niet
redt. Ook als er geen sprake is van talent
voor muziek. Milton: ‘Deze jongeren kunnen terecht in ons productieteam en zijn
minstens net zo belangrijk. Er moeten
podia op- en afgebouwd worden, het licht
en geluid moet geregeld en de artiesten
moeten begeleid worden.’
Het is vrijdagavond en Safiru, Clifton, Inno
en Michael zijn net klaar met repeteren.
Ook op hun leven heeft B4Real een positief
effect gehad. Michael (21): ‘Het zorgt voor
regelmaat en het schept mogelijkheden.’ De
jongens hebben al opgetreden in Frankrijk,
Duitsland en Engeland. Daarvoor waren
ze nog nooit in het buitenland geweest. ‘Je
focust je daardoor niet alleen meer op het
kleine, je gaat letterlijk en figuurlijk een
grens over’, legt Michael uit. Hun grootste
droom? In koor: ‘Optreden in een warm
land!’ t
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Marga Janssen

Rood wit blauw

De ringvaart van de Watergraafsmeer

Als je de vazen en schalen van Marga
Janssen ziet, moet je onwillekeurig aan
Henry Ford denken die stelde dat hij
zijn auto’s in alle kleuren produceerde,
als het maar zwart was. Bij Marga
worden voornamelijk de kleuren van de
Nederlandse vlag gebruikt, af en toe in
combinatie met oranje.
Als we aan de rand van de Indische Buurt langs het vredige water van de ringvaart
tekst en foto: Lida Geers

lopen, wijst niets op de heftige taferelen die zich hier ooit afspeelden. Dijkdoorbraken,

O

p mijn vraag naar haar kleurkeuze
antwoordt Marga dat het in de eerste
plaats mooie kleuren zijn en ze met
haar grafische achtergrond van duidelijkheid en helderheid houdt. Het is dus niet zo
dat zij uitermate Nederlands gezind is. Het
is meer de logische helderheid die de kleuren teweegbrengen. ‘Het is met drie kleuren
al ingewikkeld genoeg’, is zij van mening.
Voor de urnen gebruikt zij stemmiger kleuren, hoewel hier en daar het rood in combinatie met gebroken wit toch ook meedoet.
Wat ook zichtbaar met haar grafische achtergrond heeft te maken is de strakheid waarin
zij werkt. De urnen zijn fraai gestileerde
doosjes en hebben niet de vaak gebruikte
organische vormen. Haar vazen en schalen
zijn ook strak, de accenten erop zijn daarentegen altijd vrolijk en doen vaak aan lintjes
en vaandels denken.
Zoektocht

Je

10

Na vijftien jaar als grafisch ontwerpster
gewerkt te hebben, had Marga Janssen het
helemaal gehad met de hele dag achter het
beeldscherm zitten. Ze besloot haar leven
een andere draai
moet er wel iets aan hebben, te geven. Waar die
anders heb je d’r niks an draai precies naartoe moest gaan wist
ze eigenlijk niet en ze pakte alles aan wat
haar pad kruiste. Dat was werken in een
café, een hotel en een half jaar als kok in een
restaurant. De zoektocht leverde echter niet
op wat ze zocht. Ondertussen was ze naar
een ‘kleiclub’ gegaan bij MK24. Ze had
het idee daar wel even een servies te kunnen maken in een sessie van tien lessen. De
docent knikte haar bemoedigend toe met
een gezicht van ‘daar heb je er weer één die

overstromingen en zeeslagen horen bij de geschiedenis van dit stukje Amsterdam.

tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen
Marga Janssen tussen haar functionele creaties in haar galerie

denkt het in tien lessen te kunnen’. Goed,
het servies is niet gemaakt, maar wél is de
passie voor het werken met klei ontstaan.
Marga: ‘Als kind heb ik altijd heel graag
gekleid, maar dat was ik helemaal vergeten.
Pas toen ik weer met het materiaal in aanraking kwam wist ik het weer: o ja, dat was
fijn om te doen.’
Ambachtelijke basis

De creativiteit was er wel, die heb je als
grafisch ontwerpster. Alleen de kennis over
keramiek en de do’s en don’ts ontbraken.
Omdat kleien, om het maar simpel te noemen, nogal wat haken en ogen heeft als je
ermee aan de slag gaat – je hebt een goede
ambachtelijke basis nodig – ging Marga
op zoek naar een degelijke opleiding. Via
internet vond zij een driejarige opleiding in
Gouda en schreef zich ervoor in.
‘Ik had in mijn enthousiasme natuurlijk
maar half gelezen wat de cursus inhield.
Daar kwam ik achter toen ik de lessen ging
volgen. Het was inderdaad puur ambachtelijk. ’s Morgens mocht je vrij werken en
’s middags moest je draaien. Nou, draaien
daar had ik hélemaal niets mee. Je moest dat
onderdeel echter wel volgen en beheersen,
anders kon je geen diploma halen. Na een

jaar met oprechte tegenzin achter de draaischijf gezeten te hebben had ik het helemaal
gehad en wilde dat écht niet meer. Ik was
niet gestopt als grafisch ontwerpster om op
mijn 43e weer iets tegen mijn zin te gaan
doen. De afstudeeropdracht voor het derde
jaar was een compleet gedraaid servies.
Toen heb ik het met de lerares op een dealtje gegooid en zou een handgevormd servies
maken. Dat diploma heb ik nooit gehaald
en het servies is nooit gemaakt, want na
twee jaar wist ik het wel en ben gestopt.’
Marga heeft nu haar eigen bedrijf en maakt
het liefst dingen die naast fraai om te zien
ook functioneel zijn. Vandaar misschien
haar voorliefde voor vazen, schalen en
urnen. Haar stelling is: je moet er wel iets
aan hebben, anders heb je d’r niks an. Duidelijk toch?
Op dit moment wordt er gedacht over schalen en kommen in productie te laten maken.
Bovendien doet ze samen met haar zus, die
meubelmaakster is, verschillende projecten:
meubels in combinatie met keramiek. t
Galerie: 1e Atjehstraat 45hs
www.keramiekmargajanssen.nl
e-mail: marga45huis@hotmail.com
tel: 020 - 468 68 46

W

ie vanuit de Indische Buurt naar
de overkant van de ringvaart kijkt,
ziet dat de stad daar een stuk lager
ligt. Je ziet daar de bodem van het Watergraafs- of Diemermeer, dat daar ooit lag.
Eeuwen geleden was het in dit deel van de
stad een natte boel. Het gebied bestond
uit moerassen, meertjes, eilanden en riet
kragen, die zich uitstrekten van de Zuiderzee tot aan de Amstel. Aan het begin van de
dertiende eeuw overspoelde de zee het hele
gebied en ontstonden er grote waterplassen
die zich later aaneenvoegden tot een meer,
het Diemermeer.
De zwakke zeedijk die dit gebied moest
beschermen werd daarna versterkt. Hij
vormde ook de verbindingsweg met Muiden
en Diemen. Toch bezweek ook deze verbeterde dijk meerdere malen onder het geweld
van de Zuiderzee. In 1422 werd een groot
deel van de zeewering weggeslagen en ontstond aan de binnenzijde ervan een diepe
plas, het Nieuwe Diep, dat aan het Diemermeer grensde. Het werd mogelijk om via
een sluis in de herstelde dijk van de Zuiderzee naar de Amstel te varen.
Omdat deze ontzagwekkende waterplas
in tijden van oorlog een geducht obstakel
vormde voor aanvallers, werden er door

Amsterdam oorlogsschepen gestationeerd.
Die kwamen meerdere malen in actie, onder
andere in 1508 toen de hertog van Gelre
Amsterdam aanviel. Later, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden er zelfs regelrechte
zeeslagen gevoerd tegen de Geuzen die het
Spaansgezinde Amsterdam aanvielen.
Het Diemermeer werd door gebrekkige
oeverbescherming bij elke storm groter en
vormde op den duur een bedreiging voor
de stad. Dit was één van de redenen dat er
rond 1620 plannen werden gemaakt om
het meer droog te leggen. Een andere reden
was dat door de toenemende rijkdom van
de Amsterdamse kooplieden vraag was naar
betrouwbare beleggingsmogelijkheden. Het
investeren in polders, die ontstonden bij het
droogleggen van meren, werd als zeer solide
en winstgevend gezien.
Technisch had men het inpolderen in die
jaren onder de knie. De gebruikelijke
methode was om rond het droog te leggen
meer eerst een afwateringskanaal te graven.
De afgegraven grond werd gebruikt om een
stevige dijk aan te leggen tussen de ringvaart die zo ontstond en het droog te malen
meer. Die vaart is nodig om de waterstand
in de polder blijvend te kunnen beheersen.
Er waren windmolens ontwikkeld die door
middel van een scheprad water omhoog
pompten uit de polder en zo nodig ook uit
de ringvaart.
Ook het Diemermeer werd op deze manier
drooggemalen. Zeven molens begonnen in

1628 aan hun taak en pompten in dertien
maanden al het water weg. Het Diemermeer was veranderd in de Watergraafsmeer.
Maar niet voor goed.
Bij een zware storm in 1651 brak de Diemerzeedijk opnieuw en ook de ringdijk
rond de Watergraafsmeer bezweek. In een
paar uur tijd stroomde de polder weer vol.
Natuurlijk liet men het er niet bij zitten. In
de polder waren intussen bouwlanden aangelegd en wegen, bruggen en buitenplaatsen gebouwd. Men men haastte zich om het
water weer weg te krijgen.
Al in 1652 lukte dat en viel het meer
opnieuw droog. Wederom niet voor eeuwig. Twintig jaar later verdween de polder
opnieuw onder water, ditmaal met opzet.
In 1672 vielen Franse legers de Republiek
der Verenigde Nederlanden binnen en ter
verdediging werden grote stukken land
onder water gezet. Zo ook de Watergraafs
meer. Met succes, de Fransen veroverden
Amsterdam niet en verdwenen een jaar later
weer uit de Lage Landen.
Wederom begon men te pompen, voor de
derde maal. Dit keer duurde het vijf jaar
voor men klaar was. Dat was in 1678.
Dit stukje stad heeft sindsdien geen grote
rampen meer gekend. Niets herinnert hier
meer aan die roerige tijden, honderden
jaren geleden. Het is er tamelijk landelijk
gebleven, je bent er eigenlijk al een beetje
buiten Amsterdam. t
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boekenboekenboekenboeken

Schrijvers uit onze buurt

De Boekenhoek wil u zo nu en
dan attenderen op schrijvers
uit onze buurt. Deze keer
een wijnhandelaar over zijn
passie, een journalist met
zijn eerste roman en een
assessmentpsycholoog over
een headhunter.
tekst: Gerard Goudriaan

Huib Edixhoven
Som Pérignon in een rugzak
Hoe word je wijnfanaat? Huib Edixhoven,
wijnkenner en -handelaar, heeft weinig
woorden nodig om te beschrijven hoe het
bij hem is begonnen. Kort na zijn geboorte
kwamen zijn grootouders de kraamkamer
binnen om hun kleinzoon te bewonderen. Gewend als ze in hun milieu zijn aan
goede wijn, komt een fles champagne al snel
tevoorschijn. Grootmoeder dipt haar vinger
diep in het glas en steekt die in de mond
van de kleine Huib. Een wijnfreak is geboren. Natuurlijk krijgt de volgende generatie
dezelfde behandeling.
Hoe zijn leven met wijn zich verder ontwikkelt, is te lezen in Dom Pérignon in een rugzak, voor een deel een autobiografisch relaas,
voor een deel een verslag van de reizen die
Edixhoven maakte met champagne of een
andere goede wijn in de rugzak. Gelardeerd
met enthousiaste verhalen over wijn en de
wereld achter de wijn, af en toe onderbroken door iets minder luchtige stukjes met
wijnweetjes over zaken als classificatie van
de Bourgogne, de Barolowijn en het verschil tussen biologische en biodynamische
wijn.
Dit alles geschreven in een prettige, meeslepende stijl die je snel verleidt tot het bestuderen van je financiële situatie om toch ook
maar eens een van de vele mooie wijnen uit
het boek aan te schaffen.
Huib Edixhoven, Dom Pérignon in een rugzak. Een wijngek op zoek naar smaak, geur
en avontuur.
Uitgeverij Carrera, Amsterdam, 2010
ISBN 978-90-488-0764-2
Prijs € 16,90
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Toine Heijmans
Op zee
Toine Heijmans, actief IJburger, verwoed
zeezeiler en journalist, heeft van zijn eerste roman een juweeltje gemaakt. Op zee
beschrijft de laatste dagen van een drie
maanden durende zeiltocht van de ik-persoon op de Waddenzee, de Noordzee en de
Atlantische Oceaan. Het is een sabbatical
geweest om even te kunnen ontsnappen
aan het kantoor waar de collega’s steeds
jonger worden en de promoties steeds meer
uitblijven. Op het eind van de tocht vaart
zijn dochter van zeven mee, van NoordDenemarken naar Harlingen. De hoofdpersoon vindt niets stoerder dan met zijn eigen
dochter over zee te varen. Maar voor zijn
bezorgde vrouw is het alsof ze haar dochter
in een fles heeft gestopt en aan de Deense
kust in zee heeft gegooid.
Een mooie observatie in het boek is dat
moeders niet willen dat hun kinderen ouder
worden, maar vaders wel. Vaders kunnen
niet wachten tot hun kinderen groot genoeg
zijn om vaderdingen mee te doen.
Tijdens deze reis is zijn dochter ineens verdwenen en beschrijft Heijmans treffend de
angsten van een aangeslagen vader. Op zee
is een boek dat je vanaf het begin pakt en je
pas weer loslaat bij het verlossende, enigszins onverwachte slot.
Toine Heijmans, Op zee.
Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen,
2011
ISBN 978-90-204-2655-7
Prijs € 18,95

Kunstwerk ‘Man en schaap’ heeft in juni de Amsterdamse Straatkunstprijs gewonnen. Het werk is van Merijn Bolink en staat in een grote vijver aan het laatste deel van de Zeeburgerdijk ter hoogte van het Flevopark. ‘Man en schaap’ werd uit ruim 200 inzendingen door het publiek
gekozen. Met een voorsprong van enkele stemmen won Bolink van Pascale Marthine Tayou, die met een werk uit de Bijlmer, Les Pisseurs
d’Amsterdam, ook hoge ogen gooide.

advertenties

Bas Kok
Kapampa
Een headhunter heeft een slinkende
opdrachtenportefeuille en heeft geen eigen
geld meer om de maandelijkse lasten te voldoen van een auto die past bij zijn beroep.
Een lening van een kennis stelt hem in staat
om toch in een zwarte BMW te rijden. In
deze moeilijke situatie krijgt hij een bijzondere opdracht die hem in één keer uit de
financiële problemen zal helpen. Hij moet
voor een mooi bedrag een CEO van een
onderneming wegwerken door hem te interesseren voor een andere, al voorgekookte
interessante positie.
Hoe alles anders loopt dan je op het eerste
gezicht zou denken, kunt u lezen in deze
vlot geschreven, lichtelijk hilarische novelle
over een wereld die menig lezer van de
IJopener zal herkennen.

boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie

BOEKHANDEL

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

Bas Kok, Kapampa. Lotgevallen van een
headhunter.
Uitgeverij Olive Press, Amsterdam, 2010.
ISBN 978-90-777-8728-1
Prijs € 9,50
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Samen sta je sterker
tekst: Jeroen Koster
Wijksteunpunt Wonen Oost

Energiebesparende maatregelen

Bent u de hoge gas- en elektriciteitsrekening
ook zo zat? Valt uw verwarming vaak uit of
moet u die om de haverklap ontluchten?
Heeft u enkelglas of een elektrische boiler?
Wijksteunpunt Wonen Oost ondersteunt
ook bewoners(groepen) die interesse hebben
in energiebesparende woningverbeteringen.
Samen met de bewoners en de bouwspecialisten van het Amsterdamse Energieteam
kunnen wij complexen volledig onder de
loep nemen. We kunnen op maat berekenen welke woningverbeteringen (bijvoorbeeld dubbelglas of nieuwe cv-ketel) hoeveel energiebesparing kunnen opleveren.
Energiebesparende maatregelen ontlasten
niet alleen het milieu, maar verhogen ook
vaak het wooncomfort. Het aanbrengen van
betere isolatie en/of voorzieningen bespaart
energie en vergroot in de meeste gevallen
het woongenot.
Mocht u interesse hebben in energiebesparing, neem dan vooral contact met ons
op. Samen met huurders, het Energieteam
en de verhuurder kunnen we onderzoeken
welke ingrepen zowel technisch als financieel haalbaar zijn. Kijk op
www.wswonen.nl of bel 462 03 30.
Servicekosten teruggevorderd

Wijksteunpunt Wonen Oost heeft een zaak
voor een huurder in de Indische Buurt
gewonnen: er is 10.000 euro aan servicekosten teruggevorderd. In Oost zien wij
steeds vaker dat er torenhoge servicekosten

aan huurders worden berekend. Hoe zit het
nu precies met de servicekosten en wat mag
wel en niet? U betaalt servicekosten voor
service die u geleverd dient te worden, bijvoorbeeld inventaris of stookkosten. Als u
betaalt en er wordt u nauwelijks iets geleverd, dan klopt er iets niet. Overigens is uw
verhuurder verplicht na elk kalenderjaar
met u af te rekenen en wel binnen een half
jaar na verstrijken van dit jaar. Regelmatig
wordt inventaris, zoals meubels, apparaten
en vloerbedekking, opgevoerd als servicekostenpost. Dat mag op zich, echter de
bedragen moeten berekend worden op een
afschrijvingstermijn van bijvoorbeeld vijftien jaar. Tevens zien we vaak dat er betaald
wordt voor apparaten die allang afgeschreven zijn en geen waarde meer hebben.
Mocht u hoge servicekosten betalen en/of
rekent uw verhuurder niet met u af, komt
u dan vooral bij ons langs. De termijnen
zijn overigens behoorlijk lang, u kunt op
dit moment nog vanaf 2009 teveel betaalde
servicekosten terugvragen.
Verontrustende uitkomsten onderzoek
naar splitsen

Wijksteunpunt Wonen Oost heeft afgelopen maanden een onderzoek laten uitvoeren naar het splitsen van panden in Oost.
Hierbij is onderzocht tegen welke problemen huurders aanlopen die in splitsingspanden wonen en hoe WSW Oost haar
ondersteunende dienstverlening uitvoert.
Uit dit onderzoek blijkt dat huurders in het
splitsingsproces overlast ondervinden bij
werkzaamheden, slechte renovatie en lekkages, intimidatie en agressie.
Als een pand gesplitst wordt, krijgen alle

advertentie

van doorn cs
a d v o c a t e n

Gaat u scheiden? Ontslagen?
Uitkeringsproblemen?

Een huurgeschil?

Strafzaak? Problemen met verblijfsvergunning?
GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR
TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - ZEEBURGERDIJK 50
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etages een eigen huisnummer en kadasterregistratie. Dit maakt het voor de eigenaar
mogelijk om elke etage afzonderlijk te verkopen, waarmee hij veel geld kan verdienen.
Een etage kan pas verkocht worden als de
huurder is verhuisd. Hieronder een aantal
resultaten over het splitsingsproces:
• Alle respondenten geven aan overlast te
ervaren van de werkzaamheden.
• De wettelijke uitvoeringstermijn van 52
weken wordt één op de drie keer overschreden, waardoor huurders langdurig in de
overlast zitten, vaak jarenlang.
• De helft van de huurders geeft aan last
te hebben van intimidatie. Hierin wordt
aangegeven dat het gaat om pesterijen, het
bewust creëren van overlast, mondelinge
intimidatie, agressie en bedreiging. Sommige huurders geven zelfs aan last te hebben
van psychische en/of emotionele klachten.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat huurders
een positief beeld hebben van de dienstverlening van WSW Oost. We zijn blij met de
goede beoordeling, maar vinden de uitkomsten van het onderzoek naar de problemen
waar huurders tegenaan lopen verontrustend.
Een bewonerscommissie bereikt meer

Zijn er in uw complex problemen met het
beheer, zijn er ernstige gebreken of is er een
splitsingsvergunning aangevraagd? Zijn er
grootscheepse plannen voor sloop of renovatie van het complex? Zou u graag willen dat er energiebesparende maatregelen
worden genomen? In je eentje de discussie
hierover met de verhuurder aangaan is vaak
lastig en tijdrovend. Bovendien spelen vaak
voor alle bewoners dezelfde problemen.
Samen bereik je dus meer dan alleen.
Om huurders de kans te geven op gelijke
voet met de verhuurder in contact te treden,
is in 2009 de nieuwe Overlegwet ingegaan.
Hierin staat dat voor elk complex van meer
dan 25 woningen van dezelfde eigenaar
een bewonerscommissie namens de overige
bewoners het woord mag voeren over zaken
die de huurders direct aangaan. Hierbij
heeft de bewonerscommissie het recht op
informatie van de verhuurder en adviesrecht. In de praktijk zijn zo al veel problemen opgelost.
Lijkt het u ook wel wat om namens uw
medebewoners met uw verhuurder te overleggen over voor uw complex belangrijke
zaken en bent u bereid hier een paar uurtjes
per maand aan te besteden? Kunt u in uw
complex tenminste twee bewoners vinden
die er net zo over denken? Dan helpen wij u
graag bij het opzetten van een commissie. t

Indie 1 heet het buurtje tussen
Zeeburgerdijk, Timorplein en
Billitonstraat. Het bestaat uit
twee bouwblokken en omvat
160 woningen. Op de hoeken
zijn bedrijfsruimtes gevestigd.
Het is een bijzonder stukje
Indische Buurt dat zich in
de jaren negentig de status
van gemeentelijk monument
verwierf.

Indië 1 wacht renovatie
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Kees Hoogeveen

I

ndië 1 werd gebouwd door architect
Leliman in opdracht van Woningbouwvereniging Eigen Haard. De lage bouw
– twee woonlagen – is opvallend in de Indische Buurt. In 1914 werden de blokken
opgeleverd. De woningen waren het eerste
bezit van Eigen Haard, opgericht in 1909.
Indië 1 is altijd zeer geliefd geweest bij de
bewoners.
Recent deed een gerucht de ronde dat
het wijkje gesloopt ging worden. Het zou
vreemd zijn, maar ja in deze tijd van zakelijkheid...
Het gerucht werd onmiddellijk naar het
land der fabelen verwezen door de website
van Eigen Haard. Daar staat Indië 1 als
renovatieproject te boek. Eigen Haard en
de projectleiding gaven antwoord op onze
vragen.
Wat zijn de doorslaggevende argumenten
om te kiezen voor geleidelijke renovatie
dan wel het buurtje in een keer aanpakken?
Hoe de renovatie zal worden aangepakt is
voorlopig nog niet beslist. De aanpak maakt

de eerste anderhalf jaar nog deel uit van de
planontwikkelingsdiscussies.
Wat zijn de tijdpaden die aan de alternatieven vastzitten?
Wanneer met de renovatie een begin wordt
gemaakt, is nog niet duidelijk. Een nota
van uitgangspunten ten behoeve van voorontwerp fase Indië 1 zal waarschijnlijk voor
eind 2011 klaar zijn.
Wat zijn de consequenties voor de huidige bewoners?
Omdat de funderingen erg slecht zijn en
het casco behouden moet blijven, zullen betonnen vloeren op de begane grond
komen. Daarvoor zal het complex moeten
worden ontruimd. In goed overleg met de
Bewonerscommissie Indië 1 zullen nieuwe
woningindelingen ontstaan.
Wat zijn de consequenties voor de hoogte van de huren?
Omdat de investeringen enorm zullen zijn,
zal de huur voor nieuwe huurders 100%
van de maximaal redelijke huur bedragen.
Hiermee is al een begin gemaakt.
Voor de terugkeerders zullen de investeringen die buiten de onderhoudsverplichting
vallen, mogelijk leiden tot een hogere huur.

Over de feitelijke huurverhoging moet nog
besloten worden. Dit zal een discussiepunt
zijn met de bewonerscommissie.
De mogelijkheid om een deel van deze
woningen in de vrije sector te gaan verhuren, maakt ook nog deel uit van het besluitvormingsproces. Dat zal dan in elk geval
alleen nieuwe huurders betreffen.
Gaat er na deze renovatie ook bezit verkocht worden? En zo ja, hoeveel?
De directie heeft daartoe op dit moment
niet besloten. De cultuurhistorische betekenis van de blokken is daarbij een overweging. Ook speelt mee dat het beleid van
Eigen Haard is om geen woningen te verkopen waarin zoveel is geïnvesteerd dat verkoop onrendabel zou zijn.
Geeft de status van Rijksmonument
recht op subsidie?
Het betreft geen Rijksmonument maar een
gemeentelijk monument. Mogelijk zal de
gemeente een bijdrage geven via de gemeentelijke ‘beter verbeteren regeling’. Dat zou
kunnen als er bijvoorbeeld gevelelementen
in hun oorspronkelijke staat teruggebracht
moeten worden. Dit zal de komende week
onderwerp van discussie zijn bij Dienst
Monumenten en in Stadsdeel Oost. t
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Terug naar Vlieland
De voorplecht ziet er nog
precies zo uit als in de jaren
vijftig, toen we met de hele
familie elke zomer voor een

boeken, tijdschriften,advertentie
dagbladen en... koffie

drieweekse vakantie met
De Vlieland van Harlingen

BOEKHANDEL

naar Vlieland en vice versa

van Pampus

voeren. De boottocht was
het hoogtepunt van de reis.

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

Nu ligt De Vlieland aan de
Borneokade. Maar volgend
jaar zal zij weer het ruime
sop kiezen en in de haven van
Vlieland aanmeren.

ruimte en makkelijk in te timmeren, spitsen
hebben één groot, recht ruim.’
tekst: Elly van der Mark
zwartwitfoto’s: archief
kleurenfoto’s: Richard van Laar

‘H

et was één bonk roest toen ik het
schip kocht’, vertelt René Poortman. ‘Het was verschrikkelijk.
De ramen waren kapot, het interieur was
grotendeels gesloopt. Alleen de salon op
het voorschip was nog vrijwel intact.’ Wat
bezielde hem dan twaalf jaar geleden om
zijn toenmalige schip, een pakschuit die hij
zelf helemaal opgeknapt had, in te ruilen
voor De Vlieland? ‘Ik houd van klussen’,
zegt hij, ‘het andere schip was al helemaal
klaar. Bovendien was daarin geen ruimte
voor een werkplaats.’
De Vlieland werd gebouwd in opdracht van
rederij Doeksen. In 1938 werd zij te water
gelaten. Het schip, dat ruimte bood aan 385
passagiers en één auto, was zo ontworpen
dat het ook als sleep- en bergingsschip kon
dienen, waarvan onder andere het lange
achterdek getuigt. Maar het schip heeft uiteindelijk alleen als veer- en postboot dienst
gedaan. Als de Waddenzee bevroren was,
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wat in het midden van de vorige eeuw regelmatig voorkwam, fungeerde het schip als
ijsbreker. De Vlieland had daarom als enige
een vergunning om via Den Helder en de
Noordzee naar Vlieland te varen.
In de begintijd moesten de passagiers met
bestemming Vlieland eerst inschepen op het
schip De Friesland, dat op Terschelling voer.
Halverwege stapten ze over op De Vlieland.
Dat was soms een hachelijk avontuur, want
het kan aardig spoken op de Waddenzee.
In 1981 werd het schip verkocht en vertrok
het naar Vlissingen om daar onder de naam
Tonijn uit te varen als zeesportvissersschip.
Dat luidde het verval in. De eigenaar ging
failliet, het schip kwam in handen van de
bank, die er niet naar omkeek. Tijdens een
strenge winter bevroor de motor en werd
total loss verklaard. Het schip werd daarna
tot tweemaal toe verkocht en belandde uiteindelijk in verwaarloosde staat in het Gooimeer. Daar trof René het half gezonken aan

en liet het naar de Borneokade slepen.
Niet veel later kwam Parel, de vriendin van
René, ook op het schip wonen. Comfortabel was het toen niet. Inmiddels heeft René
het schip grotendeels opgeknapt, het staat
mooi in de verf. ‘Het is een soort kamperen’, zegt Parel. ‘Maar het levert heel veel
op. Je bent altijd buiten. Wij passen ons aan
de boot aan. Sommige schepen lijken van
binnen net een gewoon huis, maar dat willen wij niet. We geven niet om luxe.’ Het
gezin bestaat nu uit Parel, zangeres, René,
gitarist in een rockband, zoon Mik, hond
Storm en poes Donder.
Vanaf het bovendek kijken we uit over
het water en de lange rij boten die aan de
kade liggen afgemeerd. ‘Hier liggen vooral
de grote schepen’, vertelt Parel. ‘Aan de
Levantkade liggen de kleinere schepen. In
het begin was De Vlieland hier verreweg
het grootste schip, maar de kleinere schepen zijn ingeruild voor grote spitsen. Veel

Van luxe is op dit moment inderdaad geen
sprake. Binnenkort wordt de nieuwe motor
geplaatst, die de originele, kapot gevroren
motor vervangt. Voor het uittakelen van de
oude en het plaatsen van de nieuwe motor
moest een groot deel van het interieur overhoop gehaald worden. Dit karwei wordt
gesponsord door mensen, veelal vrienden,
die het schip een warm hart toedragen. Ze
zijn verenigd in de Stichting Vrienden van
De Vlieland.
Ook rederij Doeksen is benaderd voor
financiële ondersteuning. ‘Die geloven pas
dat het schip is gerestaureerd als ze het zien’,
vertelt René. ‘Nu zeggen ze nog: jij bent niet
de eerste die het schip probeert op te knappen. Het is zo’n enorm karwei, dat gaat je
toch niet lukken.’ Maar René heeft er alle
vertrouwen in dat De Vlieland de volgende
zomer weer in de vaart is. Dan wordt er een
tocht vanuit Harlingen naar Vlieland en
Terschelling georganiseerd voor alle sponsoren, die er wel vertrouwen in hebben.
‘Behoud van varend cultureel erfgoed is ons
doel met het schip’, zegt Parel. ‘We willen
het niet commercieel uitbaten, dat mag
trouwens ook niet. We willen ermee langs

evenementen, zoals schependagen en festivals. Dat vinden we leuk.’
Het schip heeft ook een sociale functie.
Het bovendek wordt bij mooi weer vaak
gebruikt voor etentjes met vrienden. Bij
mooi weer zijn ook buurtbewoners welkom bij de inloopmaaltijden. ‘Eten voor
de buurt’ worden die genoemd. Parel kookt
maaltijden, waarvoor je je via de website
kunt aanmelden. Driegangen voor een tientje. Op de website staat ook vermeld wat er
de komende woensdag op tafel komt.
Benedendeks bevindt zich de vroegere passagiersruimte. Het is nu een feestzaal annex
oefenruimte. Bij slecht weer wordt hij ook
gebruikt voor de buurtmaaltijden. ‘De
maaltijden waren eigenlijk bedoeld voor
buurtbewoners,’ zegt Parel, ‘om elkaar beter
te leren kennen. Maar er komen nu ook
andere mensen. Ze voelen zich hier snel
thuis en maken makkelijk contact met de
andere gasten. Het is altijd heel gezellig.’
Sponsoren zijn nog steeds van harte welkom. En voor hun inleg waarmee het schip
weer in de vaart gebracht kan worden,
krijgen ze ook wat terug: vier vaartochten,
samen met hun partner. Met als hoogtepunt de reis terug naar Vlieland. t

zondag 30 oktober 13.00 uur
Nederlands-Indië
De slachtoffers uit de kampen aan
het woord: hoe werden ze behandeld?
Boekpresentatie, lezing, film,
muziek en eten!
mmv Irene Coopman, St Pelita,
Claire Pijman
toegang € 5, reserveren aanbevolen

vrijdag 11 november 20.30 uur
De Eerste Wereldoorlog
Het lot van de soldaten aan het
Westfront tijdens de Grote Oorlog
1914-18, de ontwikkeling van de
medische en psychiatrische zorg
lezing en filmfragmenten
mmv Leo van Bergen, auteur van
‘Zacht en eervol’, een veelgeprezen
boek over lijden en sterven in de
1e Wereldoorlog
toegang € 5, reserveren aanbevolen
Boekhandel van Pampus
KNSM-laan 303
1019 LE Amsterdam
Op de hoogte blijven?
houdmijopdehoogte@
Boekhandelvanpampus.nl

www.devlieland.nl
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Nu met gratis schep

Een goede buur (her)ken je via de Straat-o-foon
Sinds 21 mei verrijken
vier roestvrijstalen
geluidshoorns het
straatbeeld in de Javastraat
en op het Javaplein. Ze
maken deel uit van het
Straat-o-foon-project
van radiomakers Maartje
Duin en Katinka Baehr. De
verhalen zijn nog tot half
november te beluisteren.
Bedenkers en makers Katinka Baehr (l) en Maartje Duin bij een van de Straat-o-foons, tegenover het Badhuis.

tekst: Coen Geertsema
Foto: Fred Vermorken

D

e IJopener was uitgenodigd voor
een rondleiding langs de vier Straato-foons tijdens De Rode Loper, een
festival dat jaarlijks een weekend lang een
podium biedt aan kunst en cultuur die in
verbinding met de omgeving van Amsterdam Oost zijn ontstaan. Tijdens de rondleiding leggen de makers uit hoe het project
tot stand is gekomen.
Maartje Duin en Katinka Baehr kennen
elkaar van de VPRO, waar ze meewerken
aan De ‘1 Minuut’-serie waarin een lang
interview wordt ingekort tot één minuut.
Ze ontdekten dat veel levensverhalen zich
afspeelden in Amsterdam Oost. Daar
moest iets mee gebeuren. Ze gingen met
de opdracht naar het uitvoerend kunstenaarsduo Anything is Possible om mogelijk
te maken dat de mensen in Oost de verhalen konden beluisteren. Daar kwamen
de geluidshoorns uit voort. Een ontwerp,
gebaseerd op het platenlabel His Masters’
Voice. Na lang touwtrekken met diverse
instanties (‘daar zijn we wel even mee bezig
om uit te leggen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen’) hebben ze vier perfecte plekken gevonden om de hoorns te plaatsen: bij
drie bankjes verspreid over de Javastraat en
op het Javaplein, voor het Badhuis.

Van 0 naar 30 portretten

Het ziet er soms een beetje raar uit. Men18

sen die plaatsnemen op een bank en hun
hoofd voorzichtig naar achteren brengen
om te luisteren naar het verhaal dat uit
de geluidshoorn komt. ‘Radio is eigenlijk
een intieme aangelegenheid,’ zegt Maartje
Duin tijdens de rondleiding, ‘dat maakt
het zo geschikt om persoonlijke verhalen
te beluisteren. Daarom zijn wij zo blij met
de Straat-o-foons. Omdat je zo dicht bij de
geluidshoorn gaat zitten, beleef je een soort
één-op-één ervaring. En bij die persoonlijke verhalen krijg je, als het goed is, het
gevoel van: hé, misschien ben ik nu naar
mijn buurman of buurvrouw aan het luisteren. Op zo’n manier krijg je voor elkaar dat
buurtbewoners elkaar beter leren kennen
én begrijpen. Uiteindelijk moeten er dertig
portretten komen. We staan nu op vijfentwintig, dus we zijn er bijna. Volgens mij.
Toch Katinka?’
Straat-o-foon hebben?

Terwijl we door de Javastraat lopen, vraagt
de verslaggever zich af hoe ze dit financieel
voor elkaar hebben gekregen en wat het plan
is als de Straat-o-foons eind november moeten verdwijnen. Katinka Baehr: ‘In eerste
instantie hebben we subsidie aangevraagd
en gekregen, maar vervolgens kwamen we
nog een aanzienlijk bedrag tekort. Dat hebben we opgehaald via crowdfunding: lokale
ondernemers en andere mensen die ons
project leuk vonden, konden een steentje
bijdragen. De winkeliersvereniging, Ymere,
de Java Bookshop, Licht & Meubels en
café Gijs de Rooij hebben ons bijvoorbeeld

gesponsord.’ Maartje Duin: ‘En ik heb
zowaar een vermogend echtpaar uit Vught
bereid gevonden om diep in de buidel te
tasten voor ons project. Deze mecenassen
krijgen hiervoor één van de vier Straat-ofoons. Dan hebben we er nog drie over.’
Katinka Baehr: ‘Het is begonnen als tijdelijk project, maar we zoeken nog naar een
permanente bestemming. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we ze hier in Oost
kunnen houden, dus als iemand die dit stuk
leest interesse heeft of een plan, horen wij
daar graag over!’
Theodor Award 2011

De portretten zelf lopen uiteen van een
graffitispuiter die ’s nachts opstaat, tot striptekenaar Erik Kriek, van een café-eigenaar
uit Suriname wiens kroeg zijn leven is, tot
een Poolse managementassistente die haar
ogen uitkijkt in de supermarkt.
Er zijn nog veel meer verhalen. Voor wie
interesse heeft, is er de website van de
Straat-o-foon waar de verhalen te beluisteren zijn. Daar is ook de radiodocumentaire
‘Maartje zoekt mecenas’ te beluisteren, over
de zoektocht naar een particuliere financier
voor het project. En daar is ook te vinden
dat het project een prijs heeft gewonnen, de
Theodor Award 2011. Deze jaarlijkse prijs
voor ‘aardige artistieke initiatieven’ werd
uitgereikt tijdens OBA Live, het wekelijkse
kunstprogramma van Theodor Holman op
Radio 5. Snel luisteren dus! t
www.straat-o-foon.nl

Begrafenisonderneming De Ode aan de Levantkade heeft sinds kort een intrigerende etalage:
een zelfbouwpakket voor een doodskist, met een frisse Ikea-uitstraling. Is dat gangbaar?
En die schep! Kunnen we ook ons eigen gat graven? Nieuwsgierig stap ik naar binnen om hier
het fijne van te weten te komen.

tekst: Natanja den Boeft
foto: Fred Vermorken

B

egrafenisondernemer Walther Carpaij:
‘Met deze etalage laten we een trend
zien. In de laatste dertig jaar is in ons
land de relatie van de mens tot de dood
enorm veranderd. Van een extreem afstandelijke houding naar betrokkenheid en het
besef dat de dood en het begraven bij het
leven horen. Bij een afstandelijke houding
paste een uitvaart op afstand. De betrokkenen hadden er zo min mogelijk mee te
maken, alles werd gedaan en geregeld door
de begrafenisonderneming en de verzekering betaalde. Als er geen verzekering was,
was de uitvaart sober, want niemand was
bereid bij te leggen. In de jaren 90 is er –
vanuit een groep nabestaanden – een kentering ontstaan in het denken en doen. Steeds
meer mensen gaan nadenken over wat zij
eigenlijk zelf belangrijk en waardevol vinden, qua rituelen en vormen van begraven
of cremeren. De zelfbouwkist past helemaal
in die ontwikkeling.
Zelfbouwen op zich is niet nieuw, er zijn

altijd al mensen geweest die een kist maken
voor een dierbare. Dit zijn vooral kunstenaars, vormgevers, meubelmakers en dergelijke. Maar er zijn ook mensen die geen atelier hebben en die toch zelf een kist willen
maken. Daarvoor is deze dus.’
Het pakket is werkelijk zeer compleet – kist,
deksel, handvatten, schroeven, zelfs bekleding en een kussen. Alles van sober triplex
en ongebleekte katoen. Het geheel ziet er
bijzonder milieuvriendelijk uit. Is dat het
ook? ‘Jazeker. De kist en de bekleding zijn
biologisch afbreekbaar. Maar dat is niet speciaal aan deze kist. Er zijn tegenwoordig vrij
strenge milieuregels voor wat wel en niet de
grond of de oven in mag.’
Aan de wand hangen foto’s van uitvaarten.
Ze zijn allemaal anders en ik zie weinig
zwart. Wel inderdaad vrij veel zelfgemaakte
en beschilderde kisten, en alle vormen van
vervoer, van fiets tot boot tot een oud volkswagenbusje. Walther: ‘In Nederland mag
gelukkig heel veel. Je hoeft bijvoorbeeld niet
een kist te gebruiken. Een baar kan ook en
komt ook steeds meer voor. Dan wordt de

overledene in mooie doeken gewikkeld en
zo begraven. Je mag de dode ook zelf vervoeren op een manier die past. Als uitvaartbegeleiders coördineren wij vooral de ideeën
en wensen die mensen zelf al hebben.’
Dan de gratis schep. Het is een fors model,
prachtig rood. Ik zie mezelf al scheppen,
tranen met tuiten huilend omdat mijn
lief er niet meer is. Zou ik ooit zo’n mooi
rechthoekig gat voor elkaar krijgen als die
mannen die het dag in dag uit doen? En
de hamvraag: mag ik over een jaar of wat
inderdaad zelf...?
‘Nee, dat mag niet. Het is echt een vak, een
mooi rechthoekig gat graven zonder dat de
naastgelegen graven instorten. Je kunt de
schep wel gebruiken om het gat te dichten.’
De etalage zet aan tot denken. Voor sommigen gaan de lichte humor van de schep
en de dozen misschien wat ver. Ik ben het
met Walther eens: de kist is een teken van
liefde voor een dierbare, met eigen handen
in elkaar te zetten en met de prachtige rode
schep ‘toe te dekken’... t
19

Op 9
september werd het
eerste postzegelpark in de Indische
Buurt geopend, op de
hoek van de Niasstraat en
de Soembawastraat. De buurt
probeert een plantsoentje terug
te veroveren op alcohol- en drugsverslaafden, die voor overlast zorgen. In
het parkje is een schaakbord aangelegd.
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foto: Kees Hoogeveen

21

Goedkope Lidl warm ontvangen
Boot mee, racket mee,
tennissen maar!

Op de hoek van de Insulindeweg en de Soerabajastraat, in
het voormalige bibliotheekgebouw, is sinds 28 september een
Lidl-supermarkt gevestigd. Tijdens de openingsdag maakten
klanten kans op één minuut gratis winkelen.

Amsterdam is een tennispark rijker. Twee jaar geleden werd bekend dat
er een tennispark op IJburg geopend zou worden. In december 2009
werden de plannen goedgekeurd, maar budget was er niet gereserveerd
door het stadsdeel. Desalniettemin volgde in januari 2010 de eerste
kennismakingsbijeenkomst voor degenen die zich voor-aangemeld hadden
(1.275 personen) om aan te geven dat er grote behoefte was aan een
tennispark in de buurt en dat de aanleg ervan echt moest doorgaan! En zo
geschiedde.

tekst: Marieke Brands
foto: Fred Vermorken

D

e aanleg van het park is doorgegaan,
zij het met enige vertraging. Onder
andere zorgde de rugstreeppad begin
dit jaar voor vertraging door op de locatie
een winterslaap te houden. Daardoor moest
de bouw stilgelegd worden. Toen de rugstreeppad vertrok, kon de bouw worden
voortgezet.
Appeltaart

Het tennispark is momenteel open voor
wie alvast wil tennissen. Sinds 3 september
heeft ieder lid een afhangpas en later in het
jaar volgen de echte KNLTB-passen. Tien
banen telt het park (waarvan één kids court).

Alle tien zijn all-weather banen, wat wil zeggen dat er in weer en wind op getennist kan
worden. In een volgende fase zal er een overkapping komen over een deel van de banen,
om de zuidwestenwind enigszins tegen te
houden. Ook zal het definitieve clubhuis in
de tweede fase gereed komen.
Maar niet getreurd, voor een lekker stuk
huisgemaakte appeltaart of een biertje kun
je nu terecht in het tijdelijke clubhuis, wat
er door de houten inrichting oergezellig uitziet.

geweest, die nu iedere maandagavond zijn
vervolg krijgt. Verder is er een speeltuin en
komt er nog een oefenmuurtje. Achter het
toekomstige clubhuis komt ook nog een
aanlegsteiger, zodat je met je bootje kunt
komen. Racket in de boot, kinderen in de
boot, op naar TC IJburg! Een tennispark in
het groen, op een mooi stukje Amsterdam.
Wat wenst een mens nog meer? t

tekst: Coen Geertsema
foto: Kees Hoogeveen

W

ie zich op de openingsdag tussen
acht uur en twintig over acht bij
de Lidl meldde, kreeg een lotnummer waarmee je kans maakte op zestig seconden gratis winkelen. ‘Het was een
chaos’, vertelt een medewerker die anoniem
wenst te blijven, ‘het was eigenlijk niet te
beschrijven, zo druk was het. Er moesten
bij de ingang zelfs drie beveiligingsmedewerkers aan te pas komen om de menigte
in bedwang te houden. Gedurende de dag
stond er een rij tot aan de overkant van de
straat. Misschien had dat ook te maken met
de appeltaart die mensen cadeau kregen.
Naar ik heb begrepen waren er die dag wel
3.500 klanten. Onbeschrijfelijk.’
XXL

Bij aankomst verzoekt een beveiliger de
klanten vriendelijk om de linkerschuifdeuren te kiezen, de rechterschuifdeuren zijn de

uitgang. De nieuwe Lidl zit in het pand van
de voormalige bibliotheek en is ruim opgezet met brede paden en vijf kassa’s. Bij binnenkomst kan men direct doorlopen naar
de groente- en fruitafdeling, waar tijdens de
openingsweek een korting van 30 procent
wordt gegeven. In de hele winkel zijn aanbiedingen te vinden met namen als XXLweken, Openingsknallers en Super Zaterdag. In de folder staat nog: ‘Altijd de beste
versaanbiedingen!’ Ook is er een speciaal
Frans assortiment met bijvoorbeeld kazen
en boontjes. Het vriesaanbod is net als de
non-foodaanbiedingen bijzonder groot. De
zuivelproducten bevinden zich in grote koelingen achter plastic deuren. Al met al een
breed aanbod, waarvan het grootste deel in
kartonnen dozen staat.
Van C1000 en Albert Heijn

Bij de uitgang schoot de IJopener enkele
klanten aan om hun ervaringen te horen.
‘Ik vind het heel goed dat er nu hier een
Lidl zit. Ik woon niet in de buurt, maar
je kunt hier goede dingen kopen voor een
goede prijs, zoals noten en wasmiddelen.’

Twee bezoekers wilden niet reageren. Maar
de overige bezoekers zijn razend enthousiast. ‘De reden dat ik kom is dat het de goedkoopste supermarkt in de buurt is. Ze bieden zeer betaalbare producten. Ik ben fan
van de satésaus. Bij de Lidl op de Hemony
straat kom je niet in de verleiding om andere
dingen te kopen, die is zo klein opgezet. Ik
hoop alleen dat deze het volhoudt. Je had de
C1000, dat is een Albert Heijn geworden.
En je had Dirk van den Broek. Die heeft
het loodje gelegd, omdat er zoveel gestolen
werd. Jammer, want dat waren ook goede
producten. Maar de kans dat de Lidl het vol
gaat houden is aanzienlijk, alleen al vanwege
het grote aantal beveiligers.’
Servicenummer geblokkeerd

De vestigingsmanager wil niets loslaten over
de opening en waarom Lidl ervoor gekozen
heeft om juist op deze locatie een winkel op
te starten. ‘Het was een geweldige dag, zonder toestemming kan ik er niets over zeggen. Ik mag alleen maar doorverwijzen naar
de persvoorlichting.’ Zo gezegd, zo gedaan.
Het telefoonnummer wordt gebeld. ‘Dit
servicenummer is door de nummerhouder
geblokkeerd voor oproepen vanaf mobiele
telefoons’. Dat is spijtig, want de Lidl heeft
meer te bieden dan alleen de producten in
de winkels, reizen bijvoorbeeld, en het is
altijd fijn om de mogelijkheid te hebben
enige uitspraken te verifiëren. Het beste is
zelf de Lidl te bezoeken en te kijken of de
supermarkt inderdaad een verrijking voor
de Indische Buurt en omgeving is. t

www.tennisclubijburg.nl
Officiële opening: 29 oktober
(met clubtoernooi)

Enthousiast

Het is een echte aanwinst, dit tennispark.
De leden zijn erg enthousiast en hebben zin
om er te tennissen. De all-weather banen
worden goed ontvangen en onder de leden
zijn er vrijwilligers te over om bardiensten
te draaien. Er is al een heuse tos-avond

advertenties

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

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

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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Ross de Boss

om op te kunnen slaan. Anders moet ik
alles weer opnieuw doen. Als ik dan boos
word omdat dat heel onrechtvaardig is,
wordt mama nog bozer.
Op school gaat het net zo oneerlijk. Kinderen hebben ook rechten. Vrijheid van
meningsuiting bijvoorbeeld. Daar houden
leraren geen rekening mee. Stil aan je tafel
werken, anders krijg je straf. Je mag niet
discrimineren in Nederland. Behalve kinderen dus. Iedereen is gelijk en toch worden
kinderen niet hetzelfde behandeld als volwassenen. Toen ik de juf daarop wees, zei
ze: ‘Houd nu je mond, Ross. Laatste waarschuwing, anders ga je de klas uit.’ Toen ik
antwoordde dat ieder kind recht op onderwijs heeft, werd ze woest. Van mama moet
ik luisteren naar de juf, dus liep ik naar
de gang. Maar eerst riep ik nog: ‘Rossist!’
Toen moest ik naar de directeur. Hij kon er
wel om lachen toen ik uitlegde dat ik helemaal geen racist had gezegd, maar Rossist:
iemand die Ross discrimineert.

Sperma
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 humoristische wijze.
tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

I

k wacht met mama bij de bushalte op het
Centraal Station. Er staan zoveel mensen dat ze bijna niet op de stoep passen.
Als bus 42 eraan komt, begint iedereen te
duwen. Dat haat ik echt. Ik zie alleen nog
maar benen en buiken en het lijkt wel of
niemand mij in de gaten heeft. Alleen mama
die haar armen om me heen slaat.
‘Mama, wat is sperma?’, schreeuw ik hard
om boven het lawaai van de mensen uit te
komen. Mijn moeder wordt knalrood en
sist: ‘Niet nu!’ Maar ik wil het nu weten.
Het woord zit in mijn hoofd. Al de hele
dag. Op school zeggen Danny en Joshua het
steeds en gaan dan hard lachen. Toen ik om

uitleg vroeg, gingen ze nog harder lachen.
Ik herhaal mijn vraag aan mama, nog luider. ‘Ik leg het thuis wel uit,’ fluistert ze in
mijn oor, ‘als we alleen zijn’.
Wachten vind ik lastig. Volwassenen laten
je altijd wachten. Straks, zeggen ze dan. Of
morgen. Of een andere keer. Dan wil ik
weten: wanneer precies. Anders komt het
er meestal niet van. Grote mensen vergeten namelijk heel veel. Beloofd is beloofd,
toch? Meestal worden ze boos als ik dat zeg.
Dan mag ik niet zeuren. Of moet ik geduld
hebben. Ik kan daar echt niet tegen. Net als
wanneer iets plotseling niet doorgaat. Mijn
moeder legt altijd uit waarom. Dat je soms
een plan moet aanpassen als er iets onverwachts gebeurt. Dat heet flexibel zijn. Dan
vinden volwassenen het dus wel oké als je
een afspraak niet nakomt.
Omgekeerd werkt het niet. Als ik zit te
gamen en het duurt onverwacht langer om
af te sluiten, wordt mama boos. Dan geldt
flexibel zijn niet. Dan moet ik wel meteen
komen om te eten of om mijn huiswerk te
doen. Maar ik moet het niveau uitspelen

Kinderen discrimineren elkaar ook. Eén
jongen in mijn klas is erg dik. Tegen hem
zeggen ze: vieze vetklep. Of ze nemen chips
mee en proberen hem te lokken door een
chipje onder zijn neus te houden. Als hij dan
gaat huilen, lachen ze hem uit. Wanneer ik
zeg dat ze hem niet moeten pesten en dat hij
heel aardig is, noemen ze mij homo.
Mijn moeder weet altijd wat ze terug moet
zeggen om mensen de mond te snoeren. Ik
word er ook al beter in. Dissen noem je dat.
De truc is wel om je daarna meteen om te
draaien en weg te lopen. Anders zeggen ze
weer iets terug en blijf je aan de gang. It
takes one to know one, werkt goed. Vooral als
hun Engels niet goed genoeg is, dan zie je ze
denken. Of: Nee, jij trekt volle zalen!
Thuis legt mama me uit dat sperma gewoon
een ander woord is voor zaadcellen. Ik wist
al dat mannen en vrouwen soms met elkaar
vrijen en dat als het zaad van de man en het
eitje van de vrouw samenkomen er dan een
baby kan ontstaan in de buik van de vrouw.
Zo ben ik ook gemaakt. Ik snap alleen nog
steeds niet wat er nu zo grappig aan dat
woord is. t

Yoga fantastisch voor kinderen
Lot Halsema is al dertien jaar leerkracht op de Montessorischool De Wielewaal in Amsterdam Zuid. Toen
Lot op IJburg ging wonen, kruisten yoga en mediteren haar pad. Ze ontdekte wat yoga voor haar deed,
gebruikte bepaalde oefeningen regelmatig in haar klas en zag dat de kinderen het ook fantastisch vinden.

Oostelijk Havengebied op de MS Zena aan
de Borneokade.

tekst en foto’s: Lida Geers

Z

oals een Montessorischool betaamt
mocht ieder die wilde, aan de yoga
lessen meedoen. Wie niet meedeed,
luisterde toch met een half oor en werd
gaandeweg ook enthousiast. Spelenderwijze
werd yoga in de klas een vast onderdeel en
gebruikt als de kinderen daar behoefte aan
hadden. Dat leverde zulke goede resultaten
op dat Lot op zoek ging naar een opleiding
voor kinderyoga. Inmiddels is het drie jaar
later en is ze docent kinderyoga.
Onlangs begon ze met ‘Yoga for Kids’. Er
is een yogagroep op IJburg en één in het

advertenties

Yoga geeft veel

Behalve yoga-oefeningen komen ook beweging, spel, meditatie, visualisatie, massage,
schilderen en tekenen aan bod. Per keer is
er een thema dat aansluit op de beleving
van de kinderen, waar de hele les van één
uur aan wordt opgehangen. Lot is helemaal
enthousiast als ze het over kinderyoga heeft.
‘Als je ziet wat het met kinderen doet, dat is
werkelijk fantastisch. Kinderen nemen het
heel serieus en gaan thuis oefenen. Het geeft
ze een betere concentratie. Er wordt gewerkt
aan hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.
Zij leren luisteren naar hun lichaam en het
te voelen door de ademhalingsoefeningen.
Ik heb één-op-één lessen gegeven en daar
wordt het al heel snel duidelijk wat yoga
voor kinderen betekent.’
Lessen op IJburg en Borneokade

Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl
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Lot Halsema

De groepen zijn onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen, van zes tot en met acht jaar
en van negen tot en met twaalf jaar. De
lessen zijn dus duidelijk gericht op kinderen van de midden- en bovenbouw van de
basisschool. Bij oudere kinderen worden er
meer echte yogaoefeningen gegeven, omdat
de ruggengraat van kinderen van die leeftijd
al volgroeid is en dergelijke oefeningen ook
aan kan. De groep, die maximaal uit acht
kinderen bestaat, is een mix van jongens en
meisjes. Lot vertelt dat op school de jongens

vaak het meest geïnteresseerd zijn. Grappig,
omdat er regelmatig wordt gedacht dat yoga
iets voor meisjes is. Niet dus.
Het is ook mogelijk een kind individueel
yogales te laten volgen, als het bijvoorbeeld
nog niet aan een groepsles toe is. Begin
oktober beginnen de lessen op maandagen
op het schip aan de Borneokade. De lessen
op IJburg zijn op woensdag en half september al van start gegaan. Yogalessen hebben
een doorgaand karakter zodat het mogelijk
is halverwege in te stappen. Er hoeft dus
niet worden gewacht tot een nieuwe cursus
begint.
Veel tijd nodig

Toen Lot besloot verder te gaan met kinderyoga heeft zij één dag van haar reguliere
baan in het onderwijs afgestoten. Zij geeft
nu nog vier dagen in de week les. Lot: ‘Ik
heb dat nodig omdat de voorbereidingen
voor de lessen veel meer tijd vragen dan ik
in eerste instantie had verwacht. Ik wil dat
de kinderen goed les krijgen en dat moet je
goed voorbereiden.’
Haar opleiding tot leerkracht en die van
Master of Education met specialisatie ‘kind
en gedrag’ maakt dat zij als yogadocent de
lessen heel gericht kan geven. Hierdoor
hebben de kinderen meer profijt van de
yogalessen en krijgen ze meer structuur, rust
en kracht in zichzelf. t
www.yogaforkids.nl
lot.halsema@yogaforkids.nl
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Rammenas en bosbiet uit de stadstuin
Hoe groter de stad, hoe groter de afstand die ons voedsel
aflegt voor het op onze borden ligt. In ons kleine, volle land
met drukke wegen ligt het voor de hand te denken over
mogelijkheden het voedsel dichter bij huis te verbouwen en
produceren. Landelijk is er een beweging gaande met allerlei
initiatieven op het gebied van stadslandbouw. Stadslandbouw
is ‘hot’ en te vinden in de Indische Buurt.
tekst en foto’s: Natanja den Boeft

W

iek de Keijser en Pauline Erbé
wonen op een benedenwoning
aan de Kramatweg, waar achter
hun tuintje een enorme moestuin ligt. Er
groeien op dit moment grote gele pompoenen, courgettes, tomaten in verschillende maten en kleuren, bosbiet, kruiden,
broccoli, mais, prei en allerlei soorten sla.
En ‘vergeten groenten’, zoals rammenas,
gele biet en pastinaak. Achterin is een grote
kippenren, waar een paar kippen zich weldadig in de aarde wentelen. Tussen de groente
bedden is gras, met her en der zonnige en
schaduwrijke plekjes om te zitten. Een waar
lustoord voor plant, dier en mens.
Wiek: ‘Een aantal jaar geleden was het
hier nog één grote wildernis. Toen de grote
populieren die er stonden gekapt moesten
worden, ontstond meer licht, en de AH
Gerhardschool, die aan de andere kant van
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de tuin huist, begon schooltuintjes. Tijdens
een langdurige renovatie van de school
boden wij aan om het terrein zo lang te beheren. Stukje bij beetje hebben we de wildernis die het hier naast de schooltuintjes nog
was, ontgonnen. We verwijderden bramen
en brandnetels en groeven bedolven tegelpaden op. De grond bleek bijzonder vruchtbaar te zijn en ideaal voor allerlei groenten.
Dat bood de mogelijkheid de moestuin uit
te breiden. Van lieverlee is een grote tuin
ontstaan waarvan 200 m2 in gebruik is als
moestuin. De rest is gras, bloemen en een
bufferzone waarin we niets doen om de
natuur zijn eigen evenwicht te laten vinden
en de moestuin te ondersteunen.’
Sinds februari 2011 ontplooit Wiek met zijn
bedrijf Stadstuinder initiatieven om zoveel
mogelijk Amsterdammers de mogelijkheid
te bieden tot moestuinieren, door middel
van buurtmoestuinen en educatie. De tuin
is een mooie visitekaart voor Wieks bedrijf

en hij krijgt dan ook regelmatig bezoek van
mensen die meer willen weten over moestuinieren in de stad.
Omdat de tuin in het binnengebied ligt, is
hij natuurlijk niet echt van Wiek en Pauline. Is het een buurtmoestuin?
‘Nee, want deze tuin is helaas maar voor
een paar buurtbewoners toegankelijk. Naast
Pauline en ik zijn er een paar mensen die
af en toe helpen en kinderen uit de buurt
komen graag langs om water te geven,
groente te plukken, te zaaien, insecten te
bestuderen enzovoort.’
Waar een wil is, is een tuin

Stadstuinder begint zijn activiteiten in een
gunstige tijd, want de ideeën sluiten aan bij
courante thema’s als buurtparticipatie, een
gezonde leefstijl, bewegen en contact met
de (stads)natuur. Mooie woorden, maar het
realiseren van een buurtmoestuin heeft heel
wat voeten in de aarde. Hoe enthousiasmeer
je mensen en zorg je voor voldoende draagkracht en voortgang van moestuinprojecten?
Wiek: ‘Bewoners willen graag betrokken
raken, maar weten meestal niet hoe. Soms
is er een taalbarrière. Het stadsdeel wil ook
graag, en kijkt steeds meer vanuit een groen
perspectief. Stadstuinder dicht het gat tussen goede wil en een werkelijke tuin. We
ontwikkelen ideeën en voeren ze ook uit –
samen met buurtbewoners en ondersteund
door het stadsdeel. En we blijven waar nodig
betrokken bij het in gang houden van een
tuin. Ik ben nu bezig met een buurtmoestuin op het Makassarplein. Daar heb ik om
het idee ‘tuin’ minder abstract te maken
en alvast iets te laten zien, twee oprolbare

moestuinen neergezet, met daarin kruiden
voor het toekomstige theeterras. Op een
lijst bij activiteitencentrum Rumah Kami
op het Makassarplein kunnen mensen aangeven mee te willen doen aan de binnenkort
te realiseren moestuin.’
Wiek geeft ook workshops, onder andere op
het IJburgcollege binnen het profiel ‘Buiten’. Hier gaat hij in op thema’s als composteren en het leven van de regenworm.
Een andere activiteit van Stadstuinder is
koken met groenten uit eigen tuin, op een
zelfgemaakte rocket stove, met stadsafvalhout. Vanuit de bakfiets koken Wiek en
Pauline (h)eerlijke verrassende gerechten.
Hiermee waren ze onlangs in de Hortus tijdens een weekeinde rond bijzondere en vergeten groenten, en op het Magneetfestival
op het Zeeburgereiland.
Rijkdom

Als we door de tuin lopen, sta ik versteld
van de enorme rijkdom aan planten en dieren op deze onvermoede plek. Wiek legt het
belang van de bufferzone van de tuin uit:
‘In de poel zitten padden, die graag slakken
eten, het insectenhotel trekt zweefwespen
aan die bladluizen eten en de kruidencirkel
is een fijne schuilplek voor egels die naaktslakken een heerlijk hapje vinden.’
Zo blijkt het rommeltje om de semi-ordelijke groentebedden een belangrijke functie
te hebben voor de tuin en het tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen.
Het is een inspirerende tuin, die zichtbaar
maakt dat er dicht bij huis volop mogelijkheden zijn ‘iets met groente’ te doen. t
stadstuinder@gmail.com
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De IJburgfanfare gaat
van start
IJburg krijgt een eigen modern
straatorkest. Muziek maken doe je
samen en daar zijn IJburgers sterk
in.
De IJburgfanfare is een kleurrijke,
vrolijke, swingende nieuwe straatband. Vooral blazers en drummers.
Maar eigenlijk alles wat zonder
stroom geluid kan maken en enigszins
mobiel is kan meedoen.
Jong en oud uit alle culturen
zijn welkom! Zelfs niet-IJburgers!
Meld je aan op www.ijburgfanfare.nl

Rock & Roll / Lindy Hop
Het stoere Rock&Roll dansen op
50’er jaren muziek? Lindy Hoppen
en Swing dansen op de authentieke
jazz uit de jaren 20 en30? Ja, dat
kan in Amsterdam en heeft heel veel
enthousiaste aanhangers die overal
in Nederland naar feesten en band
optredens gaan.
Jive55 is ontstaan uit een groep
enthousiaste mensen die Rock & Roll,
Swing en Lindy Hop een warm hart
toedragen.
Jive55 geeft danslessen, dansdemonstraties, workshops en organiseert
dansfeesten.
Wil jij Rock&Roll of Lindy Hop dansen? Kijk op www.jive55.nl of mail
aan info@jive55.nl

Haken met plastic tasjes
Hoe haak je van alles en nog wat van
plastic tasjes?
Cursussen op woensdagen
van 19 oktober t/m 16 november en
23 november t/m 21 december
9.30 -10.30 uur
Heb je belangstelling voor een cursus, schrijf je dan in via
cursus@haakin.nl
Haak-In, Molukkenstraat 68-70
www.haakin.nl

Zeeburg zingt
Het 55+ koor Zeeburg Zingt organiseert meezingmiddagen. We zijn ook
weer gestart met de repetities voor
een Kerstconcert in december. Met
pianobegeleiding worden voornamelijk Nederlandse liederen ingestudeerd, maar soms ook wel Duits,
Engels of zelfs Latijn.
Wij nodigen u uit om eens vrijblijvend te komen meezingen.
Wij repeteren elke woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw van de ontspanningvereniging
Kindervreugd, Kramatweg 31a.
Verdere informatie: tel. 665 49 89 of
06-45 09 65 18.

Buurtbeheergroep
Indische Buurt
Welke bewoners van de Indische
Buurt zouden zich graag willen inzetten voor de leefbaarheid van hun
omgeving? Samen vormen we een
team dat ervoor zorgt dat de Indische
Buurt schoon, veilig en leuk blijft en
we pakken problemen aan.
Voel je je geroepen? Mail:
buurtbeheerindischebuurt@hotmail.
com. Contactpersoon: Mirry Dijkstra

Vervelen hoef je je niet, als buurtregisseur

Amikino maakt
afgeslankte doorstart

in de Indische Buurt. Want elke dag gebeurt

tekst: Neeltje Wiedemeijer

met buurtregisseur Tom IJff van politiebureau

E

en paar jaar geleden is vriendinnennetwerk Amikino opgezet in Zeeburg met ondersteuning van Solid
(Opbouwwerk). Ook Vonk (Vrouwenwerken scholingscentrum) en afdeling Sport van
Stadsdeel Oost ondersteunden dit project.
Amikino stopte zomer 2010 omdat het geld
op was.
Nu is er een (afgeslankte) doorstart gemaakt
met subsidie van het Oranjefonds en Stadsdeel Oost.
Amikino brengt vrouwen die goed Nederlands spreken en vrouwen die Nederlands
leren met elkaar in contact. Het verhogen
van de participatie van vrouwen in Oost
en het versterken van de sociale samenhang
door vraag en aanbod bij elkaar te brengen is
het doel. De Amikino’s doen creatieve, sportieve en interessante activiteiten met elkaar.
Zo is er in 2010 het Amikino kookboekje
uitgekomen. Hierin staan de recepten en
afbeeldingen van de multiculturele kookgroep die binnen Amikino is ontstaan.
Na de doorstart waren er dit jaar fietstochten, een grote bijeenkomst met als doel
leren netwerken, een workshop Duurzaam
Huishouden, een picknick, deelname aan
het Indische Buurtfestival, een groot Suikerfeest en deelname aan Foodnight. En
dit jaar vindt er in ieder geval nog een grote
bijeenkomst plaats! Amikino is een mooie
gelegenheid om nieuwe mensen te leren
kennen.
Als u ook mee wilt doen met Amikino kunt
u bellen met 635 26 00. t
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er wel iets onverwachts. Een dagje op stap

Balistraat.

Een gesloten gemeenschap
tekst: Michel van Dijk
foto: Fred Vermorken

H

alverwege de Javastraat wordt het
plotseling even spannend. Tom IJff,
buurtregisseur in de Indische Buurt,
spreekt een Surinaamse jongen aan die
met zijn fiets op de stoep rijdt. Dat valt
niet in goede aarde. De jongen reageert
boos en begint te schelden. Maar Tom is
niet onder de indruk, houdt voet bij stuk
en wacht rustig af tot de jongen afdruipt.
Het is duidelijk, je hoeft je niet te vervelen als je met Tom door de Indische Buurt
loopt. En nee, hij is nooit bang om alleen
de wijk in te trekken. Een incident als dit
vormt een uitzondering, meestal gebeurt er
niets. Bovendien bevinden zijn collega’s van
politiebureau Balistraat zich op een steenworp afstand. Als het nodig is, is de hulp
snel genoeg gevonden.
We lopen verder langs het Stayokay hotel,
via het opgeknapte Javaplein richting
Makassarplein. Deze plek vormt een doorn
in het oog voor Tom, want hier bevinden
zich in de Niasstraat twee coffeeshops, waarvan één pal tegenover de speelplaats. Het is
een komen en gaan van auto’s. De klanten
komen vanuit heel de stad, vertelt Tom. En
ondertussen spelen grote groepen kinderen

op het plein.
Want de jeugd, ook de oudere jeugd, in de
Indische Buurt leeft op straat. Dat is gezellig, en zo hoort het ook. Soms kan het ook
burenoverlast en conflicten opleveren, bijvoorbeeld als er tot diep in de nacht lawaai
wordt gemaakt. ‘Bepaalde plekken in de
Indische Buurt zijn hangplekken, daar verzamelen jongeren zich, met name Marokkaanse jongeren. Ons beleid is dat we contact met ze proberen te maken. Soms lukt
dat, en een andere keer willen ze niets van
de politie weten en rennen ze weg. Daar valt
geen peil op te trekken.’
Een eenduidige aanpak van deze jongeren, dat is het beleid bij de agenten van de
Balistraat. ‘Dat houdt in dat we ze te allen
tijde op een respectvolle manier benaderen.
Maar als ze over de schreef gaan, dan delen
we een bekeuring uit. De jongeren weten
precies wat ze aan ons hebben.’
Veel is er trouwens niet voor jongeren te
doen in de Indische Buurt, vervolgt Tom.
De oude jeugdhonken bestaan niet meer en
betaald werk is veelal niet te vinden. ‘Maar
aan de andere kant, we hoeven ze ook niet
alles aan te dragen. Ze mogen ook zelf het
initiatief nemen om tot iets te komen. Dat
moesten wij als jongens vroeger ook.’
Antennes in de buurt

Een gesloten gemeenschap, zo typeert Tom

Buurtregisseur Tom IJff

de Indische Buurt. ‘Bevolkingsgroepen hebben onderling weinig met elkaar, ze mengen
nauwelijks. Er worden ook relatief weinig
incidenten gemeld, zeker als je dat vergelijkt met het Oostelijk Havengebied. Als je
op straat loopt en je spreekt de mensen aan,
dan vertellen ze alles, maar officieel melden
doen ze niet snel. Er bestaat ook veel terughoudendheid en argwaan tegenover de politie. Dan meld je ook minder, als er eens iets
aan de hand is.’
Dat alles neemt niet weg dat de Indische
Buurt een prachtige buurt is, benadrukt
Tom. En het wordt alleen maar beter. ‘We
zien veel veranderingen optreden. Denk aan
het aantal koopwoningen dat toeneemt,
met name in het westelijk deel van de Indische Buurt, de komst van een nieuwe middenklasse en het net opgeleverde Borneohof
op het Javaplein. Er komen nieuwe winkels en het stadsdeel voert een actief beleid
om nieuwe ondernemers te vinden. Ook
als buurtregisseur, met zijn antennes in de
buurt, merk je dat. Dat vind ik leuk. Het
maakt de Indische Buurt nog afwisselender.
Bovendien heb ik bewust voor deze functie
gekozen omdat je als buurtregisseur volop in
de samenleving staat. Je hoort wat er speelt,
van de bakker, de conciërge, de voorbijgangster op straat, en je kunt indien nodig snel
ingrijpen, voordat zaken uit de hand lopen.
Dat maakt het dankbaar werk.’ t
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Er was al de reguliere
muziekschool op IJburg met
kinderen als doelgroep.
Sinds kort is er ook een
saxofoonschool gevestigd.
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice

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

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

Ze liggen er!

foto: Fred Vermorken

De steigers bij het Levantplein liggen op hun plek.
Schiet nu die ballen het water maar in!

Spelenderwijs

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

gispen 412

tekst: Sandra Lau
foto: Fred Vermorken
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gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

pastoe base

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

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

stokke/varièr peel

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl

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

gelderland gispen leolux montis pastoe artifort stokke/varièr martin visser spectrum
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uitgebreid rooster, zie site

KNSM-laan 303
bel voor proefles
06 - 25 47 16 15
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prichter Werner Janssen (43) is
geen onbekende in de jazzscène.
Niet alleen als saxofonist, maar ook
als componist heeft hij een lange staat van
dienst. Hij speelde onder andere in opera’s,
musicals, het Metropool Orkest, NoordNederlands Orkest, Holland Big Band en
de Konrad Koselleck Big Band. Wij vroegen
Werner hoe hij zo in dit wereldje is beland.
‘Het saxofoon spelen heb ik al op mijn vijfde
geleerd van mijn vader. Na mijn studie wiskunde ben ik bij Fokker beland. Ik had
ondertussen al ontdekt dat ik toch wel graag
iets met muziek wilde doen. Net nadat mijn
baan bij Fokker ophield, werd ik toegelaten
tot het conservatorium. Daar heb ik mijn
master in de Jazz Saxofoon behaald. Dat
was de feitelijke start van mijn carrière. Het
was een typisch muzikantenbestaan: internationale tournees voerden mij naar tal van
Europese landen, zoals Italië, Zwitserland,
Duitsland, Frankrijk’, aldus Werner.
Vaak heeft de muziekbusiness nog een glitterimago: veel reizen, mooie plekken zien,

nieuwe mensen ontmoeten. Toch is het
voor muziekprofessionals geen vetpot en
niet altijd te combineren met een gezinsleven. Toen Werner merkte dat hij het steeds
leuker vond om saxofoonles te geven, verplaatste zijn focus zich langzamerhand
steeds meer naar het didactische aspect.
Werner vertelt: ‘Lesgeven doe ik vanaf mijn
zestiende. Sinds ik op IJburg kwam wonen
ongeveer vier jaar geleden, heeft dat meer
vorm gekregen. Maar het is eigenlijk pas
sinds een half jaar dat ik de saxofoonschool
echt aan het promoten ben. Aanvankelijk
richtte ik mij op kinderen, maar de meeste
van mijn leerlingen zijn volwassenen. Een
deel van mijn leerlingen heeft enige kennis van notenschrift en ervaring met een
ander muziekinstrument. Anderzijds zijn er
de absolute beginners. Bij de laatste groep
maken we gebruik van een eenvoudig lesboek, waarmee ze spelenderwijs het notenschrift onder de knie krijgen. Over het algemeen valt het mij op dat het niveau van de
leerlingen tamelijk hoog is’.
De leerlingen komen uit heel Amsterdam
naar de studio in Vrijburcht. Sommigen
zelfs vanuit Den Bosch en Eindhoven. De
lessen duren doorgaans maximaal 30 minuten, maar het is ook mogelijk om extra

Werner Janssen geeft saxofoonles aan leerlingen uit het hele land

lange lessen te volgen. De privé-lessen bij
de Saxofoonschool IJburg vallen goedkoper uit dan bij de Muziekschool. Ook is er
meer flexibiliteit in de lestijden. Het is zelfs
mogelijk in het weekend lessen te volgen.
Voor wie niet in het bezit is van een eigen
saxofoon, is er een starterspakket. Leerlingen kunnen een proefmodel huren voor een
periode van drie of zes maanden. Besluit je
na afloop van die periode de saxofoon alsnog te kopen, dan wordt de betaalde huur
in mindering gebracht op de aankoopsom.
Werner is ook actief vrijwilliger in Vrijburcht. Daar programmeert hij concerten,
waarvoor hij de artiesten uitnodigt. Hij
vertelt: ‘Het is goed om iets te faciliteren
voor de jeugd in de buurt. Het bespelen van
een saxofoon of überhaupt een muziekinstrument is niet alleen fun, maar ook goed
voor de ontwikkeling van de hersenen. Het
liefst wil ik meer kinderen naar de lessen
krijgen.’ Hij streeft er dan ook naar om
saxofoonworkshops te organiseren in heel
Nederland en saxofoonvakanties in Frankrijk, waar je met het hele gezin naar toe
kunt. t
www.saxofoonschoolijburg.nl
Tel. 06-22 60 09 00
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Herfstvaria
tekst en foto’s: Erik Haan

Snelle ambtenarij
Stadsdeelhuis Oost
tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

Wie het weet mag het zeggen!
Herfstaankondigers
Wie onlangs langs het Rietlandpark liep,
kon de indruk krijgen dat na de zomer de
lente weer begonnen was: het grasveld was
bezaaid met... krokussen! Maar tegelijkertijd
leek er iets mee aan de hand te zijn, want
terwijl lentekrokussen fel paars zijn, hadden
deze een wat bleke kleur. Dat is dan ook
in overeenstemming met het seizoen: deze
krokussen zijn herfstkrokussen en kondigen, in tegenstelling tot de lentekrokussen,
de komst van sombere en koude tijden aan.
Vandaar misschien hun blekere kleur?

Groen en Blauw en solitaire bijen
Hoewel de overgang naar de herfst dit jaar
niet groot is, gaan de blaadjes nu toch echt
van de bomen en struiken vallen en breekt
de beste tijd aan om nieuwe bomen en
struiken te planten.
De vereniging Groen en Blauw verkoopt
op zaterdag 29 oktober struiken en winterplanten op het plein van winkelcentrum
Brazilië. Het aanbod bestaat uit wilde rozen
zoals egelantier, hondsroos en rozenbottel.
Verder sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, vlinderstruik, kardinaalsmuts, riebes, kruisbes,
kamperfoelie en druif. Daarnaast de winterbloeier kerstroos (helleborus) en denneboompjes met kluit.
We staan vanaf 10 uur voor u klaar.
Wij hebben geen winstoogmerk en daardoor
zijn alle planten en heesters zeer schappelijk
geprijsd: struiken kosten niet meer dan één
euro per stuk.
Deze actie is bedoeld om de buurt groener
te maken maar ook om een betere leefomgeving voor insecten te maken.
In de loop van de winter gaan we ook een
dag organiseren voor het maken van insectenhotels, waaronder specifieke bijenhotels
voor solitair levende bijen – niet alle bijen
leven in zwermen – en een dag voor het
maken van vogelnestkasten.
www.groenenblauw.nl
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Geleedpotige insecteneters
Deze veelal vochtige herfsttijd is de tijd bij
uitstek voor spinnen. Overal verschijnen
de bekende spinnenwebben met vaak in
het midden een geduldige spin die wacht

Ik vermoed dat deze bomen langs het Zeeburgerpad Japanse elzen zijn (ulnus japonica), een soort die van oorsprong in het
oosten van Azië voorkomt, maar het in onze
contreien ook uitstekend doet.
De boom kan tot maximaal 30 meter hoog
worden en het bijzondere is dat hij zijn bladeren niet alleen pas laat in de herfst verliest, maar ook terwijl zij nog groen zijn.
Ik weet echter niet zeker of het ook inderdaad deze boom is, daarom: als u het zeker
weet of zeker weet dat het hier om een
andere boom gaat, stuurt u dan een mailtje
naar: info@ijopener.nl
tot een prooi het web binnengaat, waarna
zij – veelal zijn het vrouwtjes – genadeloos
toeslaat. Gelukkig voor ons, want spinnen
verorberen grote hoeveelheden insecten die
voor ons onaangenaam zijn. Vooral ’s ochtends, als de webben vol met dauwdruppels
hangen, lijken het kleine wondertjes van de
natuur te zijn en dat zijn het ook.
Wist u overigens dat er alleen in Nederland
al meer dan 600 verschillende soorten spinnen voorkomen? De meeste mensen kennen wel de kruisspin, maar alleen daarvan
zijn er al 35 verschillende soorten. Maar
sommige spinnen komen zo weinig voor
dat ze beschermd zijn. Over de hele wereld
zijn er overigens al 42.000 soorten spinnen
beschreven.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken
zijn spinnen geen insecten; ze behoren tot
de grote groep van geleedpotigen en vormen hiervan de onderstam arachnida. t
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Ook dit jaar
hebben wij weer
de mooiste

DAHLIA’s
IJburglaan 444 (Steigereiland)

O6 290 16 116

www.bloemenvoorijburg.nl
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Pedicurepraktijk op IJburg

Uit in Balans
L. Cappon
Cas Oorthuyskade 106
1086 BB Amsterdam
telefoon 06-53 66 61 99
lid provoet

ook diabetische en reumatische voet
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ijn zoon is veertien en bij wet verplicht zich op straat te kunnen
identificeren. Ook is mijn rijbewijs weer aan verlenging toe. Een dubbele
confrontatie met Vadertje Tijd en een
dubbele reden voor een eerste bezoek aan
Stadsdeelhuis Oost.
Het oude stadsdeelkantoor Zeeburg was
vijf minuten fietsen. De fusie met OostWatergraafsmeer levert een langere tocht
op. Ik zie ertegenop. Niet tegen het reizen. Wel tegen de wachttijd.
Het verlengen van mijn paspoort twee
jaar terug zit nog vers in mijn geheugen.
Een schijnbaar eindeloze zit in een grimmige sfeer. Hele volksstammen moesten
na lang wachten en vruchteloos soebatten zwaar geïrriteerd het loket met afgekeurde pasfoto’s verlaten. Godzijdank
had ik ze bij een fotograaf laten maken
en niet even snel in het hokje in de wachtruimte. Dat was nog van voor het tijdperk
met verscherpte regels. Toen je nog mocht
lachen, oorbellen dragen en je bril niet af
hoefde te zetten of een oor zichtbaar te
maken.
In Oost is er dagelijks inloop tot twaalf
uur. De middagen zijn gereserveerd voor
afspraken en afhalen van documenten.
Aangezien mijn puber voor het middaguur zijn bed niet uit komt, maak ik digitaal een afspraak. Althans, dat probeer
ik. De link werkt niet. Dan maar 14020
bellen.
Vrij vlot krijg ik een mevrouw aan de
lijn. Ze verbindt me door met het stadsdeel, want twee zaken tegelijk kan zij niet
inplannen. Ik krijg een andere dame te
spreken en vijf minuten later heb ik een
afspraak voor dezelfde dag om half drie.
Dat geeft de burger moed.
Dit effect zet zich door als ik op het
stadsdeelkantoor aankom. Ik meld me
bij de receptie, krijg een volgnummer
plus ad rem commentaar van mijn kind.
‘Waarom heb je een nummertje nodig
als je een afspraak hebt?’ Ik moet het
antwoord schuldig blijven en mompel
iets van ‘ambtenarenlogica’. Binnen een
kwartier zijn we aan de beurt. De man

aan het loket babbelt met mijn zoon over
games en haalt met mij herinneringen op
aan de tijd dat Twix nog Raider heette,
dat je de tv met een antenne moest afstellen – omdat anders het zwart-witbeeld
in een spook in een sneeuwstorm veranderde – en dat Loekie de Leeuw de alleenheerschappij voerde over het bescheiden
reclameblok. Klassiekers Donkey Kong
en Pac-Man komen nog snel aan bod en
intussen zijn de aanvragen klaar. Bijna
ongemerkt tik ik 89 euro 85 af en ga vrolijk de deur weer uit.
Drie dagen later komen we terug. Zoals
geadviseerd in de middag. ID-kaart en
rijbewijs zouden dan klaar moeten liggen. Als we aankomen, zijn alle loketten
gesloten. Het is donderdagmiddag. De
receptioniste voegt voor alle duidelijkheid toe: de openingstijden zijn algemeen
bekend, mevrouw. Fijn. Niet bij mij dus.
Midden in de werkweek één dag om
twaalf uur dicht gaan? Je moet er maar
net opkomen.
Vrijdag kwel ik mijn zoon alsnog met een
vroege wekker. Hij heeft introductiedag
op school. Maar eerst moeten we de IDkaart ophalen. Anders moet hij zonder
pasje over straat.
De inloopochtend is een stuk drukker.
Na een half uur wachten, mogen we naar
de balie. De gezellige man zit er weer. Hij
kent ons nog. ‘Ik ga een collega vragen
om te helpen, want ik heb de aanvraag
gedaan en dan mag ik de documenten
niet ook uitgeven.’ Ik denk dat hij een
grapje maakt, maar nee. Gelukkig prepareert hij alles vast en staan we snel weer
buiten. Dit keer met ID en rijbewijs.
De volgende dag lees ik tot mijn verbazing in de krant dat de Hoge Raad heeft
beslist dat ID-kaarten gratis verstrekt
moeten worden. De gemeente mag de
kosten van een verplicht document niet
op burgers verhalen. Navraag bij het
stadsdeel leert dat ik binnenkort een brief
kan verwachten waarin restitutie van het
betaalde bedrag wordt toegezegd.
Twee weken later heb ik nog geen schrijven ontvangen. Wel hoor ik op het journaal dat de wet is aangepast en burgers
gewoon weer moeten betalen. Wie zei
ook alweer dat ambtenaren traag zijn? t
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Koken met Neeltje

Herfst

Donderdag 13-10: 2e etappe van het
Willibrorduspad: van Amstelveen naar
Abcoude, 12 km

Info: Peter Lemmens, tel. 419 48 43.

Afhaken tijdens de wandeling is mogelijk.
Info: Gerard Broersma, tel. 334 34 46 of
06-16 25 07 73.

Afhaken onderweg is mogelijk.
Info: Martie Woudhuizen, tel. 627 35 64
of 06-22 61 41 05.

Info: Peter Lemmens, tel. 419 48 43.

Maandag 14-11: Vondelpark, 1,5 uur,

IJZERWAREN

ZONNESCHERMEN

Woensdag 2-11: Spanderswoud‘s Gravelandsche Buitenplaatsen,13
km
(2e etappe)

Donderdag 10-11: Willibrorduspad,
12 km (derde etappe): Abcoude naar
Ouderkerk a/d Amstel.

HOUT

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
O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

Info: Catharina Swart, tel. 683 33 32 of
06-21 92 85 28.

Info: Lida Rigter, tel. 682 05 71.

PARKET

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando
Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

S A N I TA I R

Dinsdag 1-11: fietsen in rustig tempo,
30 km.

Maandag 7-11: NS-wandeling Amelisweert- Bunnik, 12-15 km

LAMINAAT

KASTEN

Donderdag 27-10: Molenwijk- TwiskeIlpendam, 12 km.

FLEXA

S C H U I F WA N D E N

Start bij het stadsdeelkantoor Plein ‘40’45.
Info: Marion Sandee, tel. 613 32 70 (na
10.00 uur)

SIKKENS

ZONWERING

Dinsdag 11-10: Het groen van Slotermeer en Geuzenveld, 1,5 km

DEUREN

Rustig tempo. Info : Martie Woudhuizen
tel. 627 35 64 of 06-22 61 41 05.

VERF

SLEUTELS

Maandag 10-10: Vondelpark, 1,5 km

Het begon al vroeg dit

advertenties

GEREEDSCHAPPEN

De Anbo brengt mensen met elkaar in
contact, o.a. door samen te wandelen
en te fietsen in (de omgeving van)
Amsterdam. Ook niet-leden zijn van
harte welkom. Er wordt 2 à 2,5 uur
gewandeld of gefietst, begeleid door
vrijwilligers.
Onderweg zijn er horeca-stops.
Start- en eindpunt bij O.V.

MEUBELBESLAG

Wandelen en fietsen
50+ers

jaar: herfstdraden, storm
en die kruidige geuren.
Hazelnoten liggen in heel
Oost op de grond. Waarom
oogst niemend ze? Ik raap
ze een beetje besmuikt
op. Om ze te pellen, malen
en met gesmolten chocola
te mengen. Daar vorm je
balletjes van, die je door de
cacao rolt: hazelnoottruffels.

tekst en illustratie: Neeltje Wiedemeijer

D

e fruitbomen in de tuin van mijn zus
zuchten onder de overvloedige hoeveelheid vruchten. Kortom: tijd om
in te maken. Alle kookboeken over inmaken bij elkaar gezocht en aan het werk. Een
recept voor appels springt eruit. Kruidige
appeltjes.
Heerlijk bij wild, denk ik. Want die tijd
begint ook weer. En ja, wild is duur, maar
een klein stukje echt lekker heb ik liever dan
veel van minder lekker.

hh
hh
hh

Daar komen de appeltjes.

• 1,5 kilo groene, harde appels, geschild, in
vieren gedeeld en van klokhuis ontdaan
• 1/2 liter wijnazijn
• 1,4 liter water
• 500 gram bruine suiker
• 1 eetlepel peperkorrels
• 1 theelepel pimentkorrels (heet ook allspice of Jamaicaanse allspice, smaakt naar
kruidnagel en noot, niet naar cayennepeper)
• 1 laurierblad
• 1 eetlepel uienpoeder
• 1/4 theelepel gemalen kruidnagel
• 1 theepel zout
• 200 gram krenten
Snij de appelpartjes allemaal in twee of drie
stukjes.
Breng azijn, water en suiker aan de kook,

voeg de helft van de appelstukjes toe en laat
die glazig koken. Haal ze met een schuimspaan uit het vocht en laat ze uitlekken.
Doe de andere helft van de appelstukjes in
de pan en doe het uitlekvocht terug in de
pan.
Intussen plet je de peperkorrels en pimentkorrels in een vijzel, of stop ze in een plastic
zak en druk ze fijn met een deegrol.
Voeg nu alle kruiden toe aan het kookvocht,
roer en laat een kwartier zachtjes koken.
Doe appelstukjes vermengd met de krenten
in potten en giet het kokendhete sap eroverheen.
Sluit de potten en keer ze om.
Heerlijk bij wild, maar ook bij gebakken
lever. t

hh

advertentie

WWW.AVONDVERKOOP.COM

Rustig tempo. Info: Martie Woudhuizen,
tel. 627 35 64 of 06-22 61 41 05.
Dinsdag 15-11: Het groen van Slotermeer en Geuzenveld, 1,5 uur.

Start bij het Stadsdeelkantoor Plein ‘40’45. info: Marion Sandee, tel. 613 32 70
(na 10 uur bellen)
Donderdag 24-11: Stadswandeling
Amersfoort

Info: Gerard Broersma, tel. 334 34 46 of
06-16 25 07 73.

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

EUR
TRAIT
ING
AFDEL

Zie ook www.anbo.nl/amsterdam
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Culturele agenda

Lizboa
Veemkade 251
Zondag 6 november, 20.00 uur
Leticia y su Rumbadama

Salsa van alleen dames.
gratis

redactie: Rudolf van Beijmerwerdt
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Vrijdag 21 oktober, 20.15 uur
Liszt en Wagner

Muziek
Bimhuis
Piet Heinkade 1
Donderdag 20 oktober, 20.30 uur
Orkestra Rumpilezz

Twintigkoppig orkest onder leiding van
Letieres Leite vertaalt Afro-Braziliaanse ritmes uit Bahia in spannende bigband-jazz.
22 euro
Maandag 31 oktober, 20.30 uur
Toumani Diabaté

Diabaté, één van de belangrijkste Afrikaanse musici uit Mali, bespeelt de kora, de
21-snarige harp bestaande uit een kalebas
en een lange hals. Schoonheid en avontuur
gaan hand in hand in zijn unieke spel. Hij
bereikt een wereldpubliek.
25 euro
Zondag 13 november, 20:30
Alfredo Rodriguez Trio

De jonge pianist, die ontdekt werd door
Quincy Jones, laat in zijn muziek voelen wat
het voor hem betekende om zijn geboorteland Cuba definitief te verlaten voor een
veelbelovende carrière.
18 euro
Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 29 oktober, 22.00 uur
Halloween

Knoxville, rockin’blues uit Verenigd
Koninkrijk en Rocket Overdrive met rockabilly uit Zweden.
15 euro
11 en 12 november
Rockabilly Bash

Vrijdag demonstreert CC Jerome’s Jetset
Revue waarom rockabilly het bloed doet
kolken. Zaterdag The Barnshakers, het
John-Lewis Trio en Chili & The Baracudas.
Chili staat niet voor een schotel Mexicaanse
bruine bonen maar is de zangeres van The
Baracudas. Met ogen als vlammenwerpers en rammend op haar slaggitaar zingt,
schreeuwt en fluistert ze in de microfoon.
15 euro
KHL
Oostelijke Handelskade 44
Zondag 30 oktober, 16.00 uur
Ginger

Drie charmante zangeressen begeleid door
een zeskoppige formatie brengen een swingend programma met muziek uit de jaren
40 en 50.
gratis
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Vier de 200ste verjaardag van onze Franz
mee met drie werken van de jarige en
muziek van zijn schoonzoon Richard. Dit
alles uitgevoerd door Anima Eterna onder
leiding van Jos van Immerseel.
32 euro
Zondag 30 oktober, 15.00 uur
Open je Oren!

Muziek voor kinderen (8+) en volwassenen.
Eén van de 8 concerten waarbij musici ook
vertellen over hun passie voor muziek. Dit
keer met sopraan Claron McFadden.
12,50 euro

Donderdag 3 november, 22.00 uur
/K van Comedy

Elke 1e donderdag van de maand proberen
drie performers (cabaret, stand-up comedy
en kleinkunst) het publiek te ontroeren of
aan het lachen te maken, maar het liefst
natuurlijk allebei.
gratis
Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Zondag 20 november 15.00 uur
De Donau

Ouder-kind concert met Melle Weijters,
gitaar en Werner Janssen, klarinet. De forel
Gubi zwemt door de Donau en beleeft
onderweg spannende avonturen en hoort
hierbij onderweg allerlei vreemde soorten
muziek.
10 euro

Theater/Lezingen

Zaterdag 26 november, 19.30 uur
Het mensbeeld in de late Middeleeuwen
Liber en filosoof Joep Dohmen.

Bibliotheek Indische Buurt
Javaplein 2
Dinsdag 8 november, 20.00 uur
Auke Kok

De vier zangers van Liber brengen een eerbetoon aan het humanisme. Met 14e-eeuwse
muziek op teksten van onder meer Petrarca
en Boccaccio. Filosoof Joep Dohmen vergelijkt het zelfbeeld van de middeleeuwse
mens met dat van nu.
26 euro

Kok vertelt over zijn boek over Willem
Holleeder, de ontvoerder van Freddy Heineken.
5 euro

Panama
Oostelijke Handelskade 4
Zondag 30 oktober, 20.00 uur
Joshua’s Tree Jamsessie

In de grote zaal staat een echte boom opgesteld, waaronder de gastartiesten (bekend en
onbekend talent) zingen met een live-band
onder leiding van multi-muzikant Joshua
Serrao.
7,50 euro
Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Vrijdag 28 oktober, 22.00 uur
Songs from the Tarantino Movies

Undercover sessie van Prof. Nomad met
onder meer Hans Vanderburg (Gruppo
Sportivo), Lies Schilp (Bombita’s) en Bartel
Bartels.
7,50 euro
Zaterdag 29 oktober, 22.00 uur
Al & the Black Cats

Boekhandel van Pampus
KNSM-laan 303
Vrijdag 11 november 20.30 uur
Lijden en sterven in een Grote Oorlog

Op de dag van de Wapenstilstand gaat historicus Leo van Bergen in op de psychische
en lichamelijke ontberingen van de soldaten
aan weerszijden van het Westelijk Front tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5 euro
Centrale Bibliotheek – Theater van ‘t
Woord
Oosterdokskade 143
Maandag 24 oktober, 20.00 uur
Lisa Appignanesi en Renate Dorrestein.
Alles over de liefde

Judith Uyterlinde spreekt met de Poolse

schrijfster Appignanesi en de Nederlandse
Dorrestein over hun nieuwe boeken: een
onderzoek naar de liefde van de één en een
roman over de stiefmoeder van de ander.
7,50 euro
Pleintheater
Sajetplein 39
11 en 12 november, 20.30 uur
Tandem-theater

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 6 november 2011
Rechtbanktekeningen

Werk uit de permanente collectie van het
Graphic Design Museum. De collectie in de
tentoonstelling wordt gekoppeld aan recent
verworven werk dat gemaakt is in de 21e
eeuw.

Aan de hand van een aantal geruchtmakende zaken in de afgelopen 50 jaar wordt
het vak van de rechtbanktekenaar over het
voetlicht gebracht.

Een nieuwe generatie theatermakers presenteert zich. Twee voorstellingen van beginnende theatermakers. Dit keer met Guido
Schaake’s Lief ’t Leven en Jedidjah Julia
Noomen met ‘Ik ben hier’.

Galerie Carla Koch
Veemkade 500 (Detroit, 6de etage)
15 oktober t/m 12 november
Carine Neutjens

Tropentheater
Mauritskade 63
Vrijdag 28 oktober, 20.30 uur
Sutra Dance Company

Galerie De Rietlanden
Rietlandpark 193
T/m 30 oktober
Popel Coumou

Maleisische dansgroep brengt van oorsprong Indiase odissidans.
23 euro

Fotografe/Beeldend kunstenaar.
Collages en zelfportretten.

Vrijburcht Theater

Glas: Pâte de verre.

Jos Art
KNSM Laan 291
Tot 30 oktober
Simon Oud

Green: rivierlandschappen.

4 november tot 29 november
Ron Ekkelenkamp
J.O. Vaillantlaan 143
Zaterdag 29 oktober 2011, 20.30 uur
Brak (Try out)

Theatergroep Troost speelt triest en onweerstaanbaar komisch stuk van Frank Houtappels over twee oudere zussen.
10 euro

Exposities
Art Affairs
Veemkade 354
T/m 22 oktober
herman de vries 80

Werk van Herman de Vries en Tijdgenoten
uit de jaren ’60 en ’70.

Olieverfschilderijen.

18 november tot 18 december
Jef Gysen

Olieverfschilderijen met als thema ‘kermis’.
Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
T/m 4 november
Sieradenkoorts

Tentoonstelling met … sieraden.
24 oktober t/m 30 november:
Zotia Emigreert

Jeugdtentoonstelling over het Poolse meisje
Zotia, die naar Brazilie emigreert met haar
vader en daar op een Braziliaanse koffieplantage gaat werken. Het verhaal speelt
in de jaren dertig en is gebaseerd op de
geschiedenis van Lloyd Hotel als landverhuizershotel.
Loods 6
KNSM-laan 143
29 oktober t/m 6 november
BBK Aanwas 7

fotografe / beeldend kunstenaar

Popel Coumou

expositie: 10 sept. t/m 30 okt. 2011

Expositie van nieuwe leden van de beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars.
10 t/m 13 november
ArtOlive

CBK Amsterdam
T/m 26 november
Van/voor
Galerie De Rietlanden
www.derietlandenexposities.nl
Rietlandpark 193 Amsterdam
— kunstkoopregeling van toepassing —

In het unieke samenwerkingsproject
Goden, graven en kunstenaar laten hedendaagse kunstenaars zich inspireren door
de klassieke oudheid. Op uitnodiging van
SBK Amsterdam maakten 56 kunstenaars,
onder begeleiding van De Grafiekdrukkerij
van Jan van der Pol, Carola Rombouts en
Coos Dieters, de afgelopen jaren ieder een
eigen linoleumprent met als inspiratiebron
de archeologiecollectie van het Allard Pierson Museum.

21 oktober tot 13 november
Benjamin Nachtwey

advertentie

Studio K
Timorplein 62
Zaterdag 29 oktober, 23.00 uur
Halloween in /K

SBK /Galerie 23
KNSM Laan 307-309
20 oktober t/m 6 november
Goden, graven en kunstenaars

Zinkobjecten.

Amerikaanse Rock n Roll band die rockabilly combineert met punk rock.
7,50 euro

Halloweenfeest met verrassende horrorfilms
in de bioscoopzalen en daaromheen dampende dubstep om tot diep in de gitzwarte
nacht te kunnen dansen.

Centrale Bibliotheek
Oosterdokskade 143
16 oktober t/m 22 november
Everydaygraphics

Waterbeelden in de Ringvaart bij de OranjeVrijstaatkade.
Auke Wassenaar en Petra Groen presenteren
4 drijvende sculpturen.

Jaarlijks terugkerend evenement waarbij de
meest veelbelovende afstudeerders van de
Nederlandse Kunstacademies worden gepresenteerd in één o verzichtstentoonstelling.
20 t/m 27 november
Onparen

Project van een aantal kunstenaars met
muziek, kunst, projecties, dans en gedichten.

Stadsdeelhuis Oost
Oranje Vrijstaatplein 2
T/m 10 november 2011
Great East

Fotoproject Windred Evers
Een tentoonstelling waarin de architectonische vormgeving in Amsterdam-Oost op
speelse wijze wordt verbonden met beeldelementen in de openbare ruimte.
Tropenmuseum
Mauritskade 63
Vanaf 3 november
De Dood Leeft

Tentoonstelling over hoe de dood over de
wereld beleefd wordt.

Activiteiten/workshops
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
21 oktober, 10.00 uur
De Dag van de Fotografie

15 euro

29 november, 18.00 uur
Avond van de Buitenlandjournalistiek

De Avond van de Buitenlandjournalistiek
biedt een interactief programma waarin
journalisten en andere geïnteresseerden
worden uitgedaagd om mee te denken over
de stand van zaken en de toekomst van de
buitenlandjournalistiek.
Smashing stones
Entrepotbrug 108
Donderdag 17 november, 18.45 uur
Workshop mozaieksieraden

30 euro
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Telefoonnummers en spreekuren
ADVOCATEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

AMSTEL ADVOCATEN
Panamalaan 112, tel. 528 90 30
Gratis spreekuur op afspraak: elke vrijdag
08.30-10.00 uur

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

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

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

Adverteren

Schilderijenpuzzel

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

De grote Amsterdamse musea zijn al zo lang (gedeeltelijk) gesloten dat
wij van veel schoonheid verstoken blijven. Daarom ditmaal een verzameling grootmeesters en hun prachtige werken.
Vul zowel de voor- als achternaam van de schilder in het genummerde
diagram. Let op: tussen voor- en achternaam en tussenvoegsels blijft één
vakje leeg!
Als u ze allemaal weet of een gokje wilt wagen, stuur de namen dan
genummerd en wel vóór 29 december a.s. naar IJopener Prijspuzzel,
Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam of per e-mail naar
redactie@ijopener.nl.
Veel succes!

TARIEVEN

Tarief per cm2
€ 1,95
Toeslag vaste plaats
10%
Toeslag achterpagina
25%
Korting minimaal 5 nummers aaneen 10%
AFMETINGEN

Breedte 59, 123 of 187 mm
Hoogte variabel

Op aanvraag

-

020 - 419 72 00

De twee winnaars van deze schilderijenpuzzel leveren
1
27/08/2010 18:48:53
hunTPF_ij-opener_jun10_puz_lijst.in1
mooiste vakantiefoto’s
in bij The Photo
Factory en
krijgen ze geprint op de landkaart van hun vakantie
bestemming weer terug.

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

2

Klachten over de
bezorging
kunt u melden via
het formulier op
onze website
www.ijopener.nl

WONEN EN BUREN

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

w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l
C. van Eesterenlaan 15

De oplossing van de prijspuzzel in de juni-editie van de
IJopener luidt: Wie verre doet kan veel verhalen. De winnaars zijn Rita van der Lingen-Bakker en Jos Sibeijn.

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

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

Je vakantie op één landkaart

3

Bezorging

5

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
advertenties

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

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

6
1

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

4

IJburg:

38

3
5

• Bloem en Zee, IJburglaan 444
• Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727
• Sportschool Life and Kicking
Eva Besnyöstraat 29
• Stadsdeelkantoor Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2

2
4
6
7

Oost:
E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

7

8

8
39

makelaars
R
VE
John Campbellstraat 8
Luxe 3-laags appartement met
ruim terras en tuin
circa 144 m2
Vraagprijs: € 415.000 k.k.

R
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Alexandrine Tinnehof 3
Fraaie woning in het leukste
hofje op IJburg
circa 125 m2
Vraagprijs: € 419.000 k.k.

Ertskade 71
Woonhuis aan het water met
carport, patio en dakterras
circa 110 m2
Vraagprijs: € 499.000 k.k.

Johan van der Keukenstraat 204
Fraaie maisonnette
met groot dakterras
circa 120 m2
Vraagprijs: € 379.000 k.k.

Emmy Andriessestraat 8
Geweldige woning met vele
unieke aspecten
circa 190 m2
Vraagprijs: € 765.000 k.k.

Edmond Halleylaan 42
Geheel pand met tuin
op Steigereiland
circa 240 m2
Vraagprijs: € 699.000 k.k.

Jan Vrijmanstraat 281
Driekamer appartement
met de perfecte plattegrond
circa 93 m2
Vraagprijs: € 269.000 k.k.

Panamalaan 88
Topappartement met fantastisch
dakterras van 15 m2
circa 110 m2
Vraagprijs: € 415.000 k.k.

Veembroederhof 136
Wonen in het centrum van
Amsterdam met eigen
parkeerplaats, circa 93 m2
Vraagprijs: € 365.000 k.k.

T

Zwanebloemlaan 11
Fantastische waterwoning
met tuin en steiger
circa 190 m2
Vraagprijs: € 825.000 k.k.

R
VE
Lisdoddelaan 94a
Uniek begane grond
appartement met tuin
circa 150 m2
Vraagprijs: € 849.000 k.k.
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Sumatrakade 1341
Schitterend appartement
op het Java-eiland
circa 128 m2
Vraagprijs: € 449.000 k.k.

R
VE
Oostelijke Handelskade 1207
Uniek penthouse
in de IJ-toren
circa 100 m2
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

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

Feike de Boerlaan 65
Geweldige vierkamer
benedenwoning
circa 100 m2
Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Lampenistenstraat 55
Ideaal vijfkamer familiehuis
op Sporenburg
circa 130 m2
Vraagprijs: € 495.000 k.k.

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

T

Zeeburgerkade 392
Prachtig pakhuis appartement
met 2 dakterrassen
circa 115 m2
Vraagprijs: € 425.000 k.k.

Vestiging IJburg:
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
telefoon: 020 - 419 39 29

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl
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www.thorwaldbrouwer.nl

